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I.
SARRERA

Arratian Bizkaiko dantza-kopla ugari bildu dira. Ezagutzen ditugun bildumarik
ugarienetakoak Zeanurikoak dira. Manuel Lekuonak 1935. urteko Literatura oral
euskérica liburuan el coplario de Zeanuri aipatzen du, herri horretan bildutako
kopla-bildumek corpus edo sail ederra osatzen zutelako. Eta, egia esan, Bizkaiko bildumarik ederrenak Gorbeia azpiko herri eder horretan bilduak izan dira. Manuel
Lekuonak bere 1935. urteko liburuan dioenez, trikiti-koplak Arabatik Bizkaira Gorbeiatik sartu ziren. Arratia zen, beraz, Manuel Lekuonarentzat euskal trikiti-koplen
sarrera-lekua. Arabatik Gorbeia menditik ez ezik, baliteke Otxandiotik aurrera eginez
Dimatik bertatik ere sartzea. Arratiako Zeanuri zein Dima herriak Bizkaiko trikitikoplen habia aberatsak izan dira. Trikiti-koplak beste modu batera izendatzen zituen
Manuel Lekuonak sasi-soinu eta bizkai-dantza. Sasi-soinu Oiartzun aldean halaxe
esaten zutelako, bizkai-dantza Orixek Uitzi aldean hala esaten zela adierazi ziolako.
Liburu honetan ezagutzen ditugun Arratiako dantza-kopla sailak bildu nahi izan
ditugu. Arratia, kopla-alorrean, Euskal Herriko bailada aberats bat izan dugu, inolako dudarik gabe. Dima eta Zeanuri herrietako kopla-sail bat baino gehiago argitaratu ditugunez gero, ezagutzen ditugun Arratiako dantza-kopla guztiak liburu batean
biltzeari ondo iritzi diogu. Lau lan argitaratutik bildu ditugu dantza-koplak. Zeanuriko koplak, batetik, Arrati’ko Deya aldizkaritik eta Dantza-kopla zaharrak liburutik
(Kalzakorta: 2007) eta Dimako koplak Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko Aitzolen funtsetik (Kalzakorta: 2015a) eta Colamus carmina nostra bildumatik (Kalzakorta: 2015b). Lau iturri hauetaz gainera, Nikolas Barrenetxea (1898-1988) kaputxino igorretarrak, bere erlijio-izenean Yurre’tar Yulen zeukanak, bildutako dokumentu bateko aleak ere lan honetara ekarri ditugu.
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1.1. DANTZA-KOPLETAKO EDERTASUNA
Kopla batean, oso hitz gutxitan, ideia bat ez ezik zirrara berezi bat ere biltzen da.
Eman dezagun, kasurako, Bizkai osoan ezaguna den kopla bat:
Gorbai altuen edurre,
bota surtara egurre;
alaba galanten amak
mutil zantarren bildurre.
Kopla hori entzuten duenak ondo ulertzen du mezua: alaba galantak dituen ama
mutil okerren beldur da. Koplaren bigarren erdian edo zatian datorren ideia garbia
lehen erdiak sortzen duen zirrara baten ondoren dator. Delako zirrara hori batez ere
lehen erdiak ematen du: Gorbai altuen edurre, bota surtara egurre. Horra kopletako
edertasuna, zirrara eta ideia batez osatua.
Koplen munduan, ostera, kopla beraren aldaerak ere egon ohi dira. Eman dezagun aurreko koplaren beste aldaera bat Antonia Gorostola getxotarrak (1907-1997)
bere kuaderno batean idatzia:
Egur ierra suaren bildur
eguzkiaren edurre,
alaba ederrak daukazen amak
mutil zantarren bildurre.
Oraingo aldaera honetan bigarren erdia lehenaren berdina da: alaba ederrak
dauzkan ama mutil zantarren bildur da. Lehen zatia, ostera, ez da guztiz berdina.
Bigarren kopla honetako lehen erdiak eragiten duen zirrara beste irudi batek ematen digu: egur iharra suaren beldur den bezala eguzkiaren beldur da elurra. Kopla hau
Azkuek ere bere landa-kuadernoetan bildu zuen:
Egur igarra suaren bildur,
eguzkiaren edurra;
alaba galanta daukan ama
mutil zantarren bildur da.
Azkuek bildutako ereduak antz handiagoa du puntu honetan jarri dugun lehen
koplarekin. “Alaba galanta” dator Azkueren ereduan, “alaba ederrak” Antonia
Gorostolarenean. Esaldia ere hobeki josia dago: alaba galanta daukan ama mutil zantarren bildur da.

1.2. DANTZA-KOPLEN IRUDIAREN GAINEAN
Gerra aurrean, Euskal Pizkundearen urrezko garai hartan, Manuel Lekuonak,
Jose Ariztimuño Aitzol-ek eta Odon Apraizek kopla zaharrek duten balio estetikoa
azpimarratu zuten. Kopla zaharren artean eske-koplek zein dantza-koplek izan ohi
dituzten irudia eta pentsamendua aztertu zuten. Gerra aurreko euskal Inteligentsia
osatzen zuten jaun eragile haiek euskal ahozko poesiari garrantzia eman eta koplen
8

estetika edo elertikera berezia aztertu zuten. Gerra ondorengo idazle, poeta eta
aztertzaileek, nola ez, aintzat hartu zuten prezeptiba hura. Hona “Poesia eta euskal
poesia” hitzaldian Gabriel Arestik dioena (Aresti: 1960):
Santagedako koplak asmatu zituztenak, jente argia eta egiazki poeta
izan ziren. Gaur egunean ez dago Euskal herrietako zati hauetan haren
parerik. Koplariak desagertu egin dira Bizkaia eta Gipuzkoatik. Badirudi
bakarrik irauten dutela Zubero-aldean.
Bertsolarien gaienean, zer esanen dut? Hor daude, plazan dabiltza
igandero.
Ze diferentzia dagoen koplari eta bertsolarien artean? Lehenbizi,
lehenbizikoek koplak egiten dituzte, eta bigarrengoek bertsoak. Laster ikusiko dugu bertso eta koplaren arteko diferentzia.
Gero bertsolariak prosaikoagoak dira, eztadukate koplarien irudimenik, nahiz eta haien ofizioa habilagoa den. Koplariek naturatik hartzen
dute oin, eta basoko gauzek eskeintzen dizkieten irakaskintzak, gizonaren
izaerara eramaten dituzte. Bertsolaria zuzenagoa da, gizonaren problemak
kontsideratzen ditu, baina zuzenki doa gauzara, inun ostaturik egin gabe.
Zer da hobea? Hori bakoitzaren gustuari dagokio loturik.
Arestiren ideia hauek batez ere Manuel Lekuonaren Literatura oral euskérica
liburuan irakur litezke. Arestik, era berean, koplen neurriaz zehaztasun hauek ematen ditu:
(…) Koplak ere nagusiak eta txikiak izan litezke, eta haien puntuak
bertsoetako berberak dirade: Hamazortzi eta hamairu silabakoak. Baina
koplok eztadukate puntu bi baizik. Kopla nagusian, lehenbiziko puntuaren
erdian puntu berri bat formatzen da: Aurreneko hemistikioari silaba bi
kentzen zaizkio, eta akabantza berdina ematen zaio. Orduan hiru puntu
geratzen dira, bi aurrekoak zortzi silabakoak eta atzenekoa hamazortzi
silabakoa. Baina kopla txikian ezta halakorik egiten.
Kopla nagusia

Kopla txikia

Arrosadian aihena
Arbolarikan motzena
Nire bihotza hegazi doa
Nire maitearengana

Buruan kalentura
kaderetan otza
zureganantza doa
neronen biotza.

G. Arestiren pasartea ekarri dugu hona. Arestik ematen dituen bi kopla adibideak berak asmatuak dira gure herri estetika bati jarraiki. Lehenak izadiko irudi bat
dakar. Hona hemen Aitzolen dantza-kopla bilduman agertzen den bat:
Axea dabil ikara,
mendi altuan susune;
konozidu dot, laztana,
saldurik narabizune.
9

Kopla hau gutxi dokumentatua dago. Patxi Bilbao Dimako Bargondia auzokoari grabatuta Doinu zaharren inguruan liburuan agertua da1.
Haizeak horriei ikera,
mendi altuan zuzune;
jakiturikan naukazu
Saldurik narabizune2.
Kopla honetako lehen erdia irudia dugu. Arestik aipatzen duen “Koplariek naturatik hartzen dute oin, eta basoko gauzek eskeintzen dizkieten irakaskintzak, gizonaren izaerara eramaten dituzte” bete-betean ikusten dugu. Tankera horretako dantzakopla gehiago ere badira, jakina.
Irudia lehen erdian agertu ohi da eta bigarren erdian pentsamendua deitzen
dugun mundu zuzenago bat. Eman dezagun, kasurako, adibide ezagun bat.
Erreka bazterreko
lirio lorea;
ez naz ederra baina
bai ederzalea.
Lirio-loreak ur asko behar izaten omen du eta horrexegatik ikusten da erreka
bazterretan. Erreka bazterreko lirio-lorea ederra da bistarako. Lehen irudi honetan
ez dago aditzik. Lehen zati honetan lirio-lorea aipatzen da eta zehaztasun bat dauka: erreka bazterreko lirio lorea. Bigarren zatian aitorpen bat dugu. Itsusia den norbaitek, edo zehatzago esan, ederra ez den norbaitek ederzalea dela aitortzen du.
Ederzalea izateko era bateko eta besteko lora ederren edertasunaz jabetzen dela adierazten du. Eta koplaren bigarren zati horretako aitorpenak amodioaren berri ez al du
adierazten? Lirio-lorearen irudi horretan, metafora horretan, ez ote ditu, esaterako,
neska edo mutil ederren aipamena egiten? Irudia eta pentsamendua lotura indartsuegirik gabe agertzen dira. Eman dezagun beste adibide bat:
Mendi altuan ez da ernetan
otea baiño besterik,
ezta ernetan, erneko bez,
nire maitea langorik
252
Mendirik mendi lañue,
adarrik adar usue;
neure maite polite
urrun pasian darue.

1

Era berean Dantza-kopla zaharrak liburuan, Adolfo Arejitaren sarreran, 14 or.
Berriemaile berari hartua izan arren beste aldaera bat ikusten dugu A. Arejitaren testuan:
Haxeak korri e(g)ikera/ mendi altuen zunzune,/ Ezaguturik nadukazu/ saldute narabizune.
2
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253
Mendirik mendi lañue
adarrik adar usue;
libre dagoan txoriek
edonun kanta darue.
254
Mendirik mendi lañue
txoritxuak ilten,
igazko errentie
ezin pagau aurten.

1.3. DANTZA-KOPLEN EGITURAREN GAINEAN
Kopla bat, lauko txikia edo handia izan, askotan esaldi bakar bat izan ohi da. Esaldi
hori, jakina, ez da nolanahiko esaldia, dantza-kopletan errima bi dituen esaldi estilizatu,
zoragarri bat izan ohi da. Eman dezagun, kasurako, gutxi ezagutzen den kopla bat:
Birjiña Begoñako,
lengo egun baten,
itxasoan egon da
arrainak jagoten.
Esaldi bakar bat dugu hemen. Birjiña Begoñako arrainak jagoten egon da.
Esaldi honek bi konplementu ditu, bata denborazkoa (lengo egun baten) eta bestea
lekuzkoa (itxasoan). Esaldi hau enuntziatiboa dugu eta holakoak asko ditugu gure
dantza-kopletan. Esaldi honetan esaten direnek badute, nola ez, Ama Birjiña Begoñakoaren gaineko beste kopla batzuekin bateratasun zenbait. Dantza-kopletan Ama
Birjina Begoñakoa itsasoari loturik ikusten dugu: Itxasoaren erdian,/ ontzia kristalezkoa;/ zenbatek esango ete dau/ Birjiña Begoñakoa.
Eman dezagun egitura bereko beste kopla bat:
Otxandio ondoko
etxe txiki baten,
mutil gazte pillo bat
morokille jaten.
Kopla honetan ere esaldi bakar bat dugu. Mutil gazte pillo bat (subjektua) morokila jaten (objektu zuzena eta aditza) daude. Lehen kopla erdia lekuzko konplementu bat dugu: Otxandio ondoko/ etxe txiki baten. Gure ustez naif itxurako kopla
honetan gertaera bitxi bat adierazi nahi da: mutil pilo bat elkarrekin morokila jaten
egon direla. Koplak, ordea, era eta intentzio askotakoak izan litezke. Eman dezagun,
esaldi bakar bateko beste adibide bat:
Agure zar zar batek,
bai, gaurko gabean,
dantzan erabilli nau
belaunen gañean.
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Agureak agertzen direnean kopletan, zenbait koplatan behintzat, halako kutsu
lizun edo berezi bat eman ohi dio. Agure buruzuri/ oilandazalea,/ nork erakutsi
dizu/ gurera bidea? koplan bezala.
Kopletan, ordea, esaldi enuntziatiboak ezezik, badira beste tankera bateko esaldiak ere. Baldintzak, esaterako, askotxotan ematen dira. Hona hemen zenbait:
Amak emango balit
amar amaseiko,
ezkonduko nintzake
udabarrirako.
Neska-mutil gazteak askotan dira protagonista gure dantza-kopletan. Kontuan
izan behar dugu erromerietako dantzariak batez ere neska-mutil gazteak izan ohi
zirela. Gazteen ezkontza, arreoa, mutilzahar edo neskazahar geratzea dantza-kopletan behin eta berriroko kontuak dira. Kopla honetan neskatilak zer diru beharko
lukeen udaberrirako ezkontzeko dio: hamar hamaseiko. “Hamaseiko gorriak” garai
bateko urrezko dobloiak ziren eta hamaseiko esaten zitzaion hamasei duro edo
hogorleko zituelako. Eman dezagun beste baldintza bat:
Matxalin Busturiko
izan balitz ona,
ez zala etorriko
Busturitik ona.
Matxalen Busturikoren gaineko koplarik ezagunenetakoa jarri dugu hemen.
Emakume ederra eta erromeriazalea omen zen, lehen karlistadaren ondoren bizi izan
zena. Emakume nabarmena omen zen. Hona beste adibide bat:
Ama, gura badozu
etxean bakea,
ekarri beakozu,
bai, merinakea.
Merinakea gona harro bat omen zen alanbre egitura baten bidez ikaragarri
harrotzen zen gona. Sekulako iraultza izan omen zen garai batean merinake modak
eragin zuena. Kopla honetako neskatilak ez du ez onik ez bakerik amak merinakea
ekarri arte.
Antonio Goitiak
osasune badau,
Urkiolako landan
soinua joko dau.
Antonio Goitia bermeotarra izan zen, XIX mendean erromeriak alaitzen zituen
soinujolea. Gizon honen gainean Dantza-kopla zaharrak liburuan atal bat idatzi
genuen. Erromeria batetik bestera ibili zen neska-mutilen alaigarri. Hainbat koplatako protagonista ere bihurtu zen. Urkiolako landa, jakina, Bizkaiko erromeria landarik esanguratsuenetakoa da. Hona beste baldintza bat:
12

Biotz baten lekuan
milla banituzke,
zuretzako, maitea,
izango nituzke.
Herri-kopla ezaguna dugu. Kopla honen aldaerarik ezagunenetako bat hauxe da:
Biotz baten lekuan, mila banituzke, zuretzako maitea, izango lirake. Herri-kopla
hau indar handikoa da, maitasunaren handia hiperbole baten bidez adierazten duena. Maiteari bihotz bakarra eman beharrean mila bihotz emateko desira du maitaleak. Herri kopla hau erabili zuten, esaterako, Bilintxek “Biyotz erituba” poeman eta
Eusebio Maria Azkuekoak “Amodio sendua” poeman. Guk gabon-kanta zahar batean ere aurkitu genuen (Kaltzakorta: 1999). Hona hemen beste hiru baldintza-kopla:
Sardiñe begigorrie,
jakin baneuntsun barrie,
ez zenduke pasatuko
Bilbaoko zubi barrie.
Don Leon Iriartek
osasuna badau,
Busturiko jentiak
negar egingo dau.
Ama, gure badozu
zeruan sillia,
emon alabatxuari
etxian lotsia.
Esaten dituenak
egiak badira,
Markinan iru mutil
ezkontzen ei dira.
Maitea, nai badezu
nerekin ezkondu,
goizean lendabizi
jeiki bearko dezu.
Esaldi bi baldintzadunak ere izan litezke koplak:
Maitea, maite zaitut,
zeuk alan banozu,
biok biziko gara
zeuk gura badozu.
Zenbait koplatan esaldi kontzesiboak ere aurkitzen ditugu:
Etxean euki arren
sarri morokilla,
aretxek emoten deust
estamangu illa.
13

Adios esan arren
lagunen aurrean,
ez zaitut despedidu
neure biotzean.
Bizkaiko kontzesibo indartsuak ere badira alperrik hitzarekin:
Alperrik egingo dau
eun erreal gariek,
ardaoa erango jok
errementariek.
Koplak irudidunak badira, bi esaldi gutxienez izango ditu. Irudian esaldi bat edo
bi izan litezke. Eman ditzagun bi esaldiko koplen adibideak:
Iru erreal dire
ogeta bost lauko;
atsoak alabea
saltzeako dauko.
Itxasoan arrain bateri
deitzen deutse lazune;
gazterik akordau jatzun
bear zendula lagune.
Ikezkiñak bear dau
basoan askora;
Ia bada, mutillok,
jantzarik asko da.
Ingeles jostorratzak
puntea dau fiñe,
bakotxak beretzako
ein bei alegiñe.
Eperrak kantatzen du
Beloki gañean;
neskarik ederrana
Zumarra aldean.
Aurki daiteke hiru esaldiko koplarik ere irudirik ez daukana:
Ama, buruan min dot,
Ez esan aiteri;
gabeko erroldeak
egin deust ba niri.
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II.
ZEANURIKO KOPLADIA

II.
ZEANURIKO KOPLADIA

Zeanuriko kopladiari arreta eta kontu berezia eskaini nahi diogu atal honetan
Bizkaiko bilduma jator, eder eta aberatsenetakoa delako. Herri honetako kopla-aleak bildu dituzten biltzaile bat baino gehiago ditugu, zorionez. Biltzailerik handiena,
ordea, Eulogio Gorostiaga apez argia izan zen. Manuel Lekuonaren Literatura oral
vasca lanean ere egiten du Zeanuriko kopladiari aipamena: “el coplario de Ceánuri”. M. Lekuonak, geroxeago ikusiko dugunez, E. Gorostiaga eta P. Etxebarriaren bildumak ezagutu eta estimatzen zituen. Gorbeiapeko herri horretan, Gipuzkoako
Arantzazu inguruan bezalaxe, koplaritzak tradizio zaharra izan du. Guk ez dugu pandero-jolerik ezagutzeko zoririk izan. Pandero-jole baten alaba batengana iritsi ginen,
Bitoria Artetxegana. Bitoria Artetxek kantatu zidan kopla-saila ere transkribatuko dut
atal honetan. Goazen, beraz, sailik sail ale guztiak transkribatuz.

2.1. LEHEN BILDUMA: EULOGIO GOROSTIAGARENA
Eulogio Gorostiaga (Zeanuri 1903 Areatza 1932) zeanuriztarra bere herriko folklore aberatsaren biltzaile nagusienetarikoa izan zen. Bizitza laburra bezain aberatsa
izan zuen. Gazte-gaztetatik, Gasteizko seminarioan ikasle zegoela harremanak izan
zituen on Jose Migel Barandiaranekin. Apeztu ondoan ere hainbat lan egin zituen
folklore arloan.
E. Gorostiagaren kopla-bilketak hiru lekutan daude nagusiki. Euzkadi egunkari
abertzalean badira lau bilduma zoragarri 1931ko ekainaren 5, 7, 9, 21 egunetakoak
(Gorostiaga: 1931a). Lau sail hauetan biltzailearen izena honelaxe agertzen da: E’tar
G. Izen-deituren siglen azpian ezkutatzen dena Gorostiaga’tar Eulogio da. Bigarren
saila on Jose Migel Barandiaranen Anuario de Eusko Folklore aldizkarian eman
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zuen argitara artikulu polit batean (Gorostiaga: 1930). Hirugarren saila berak zuzentzen zuen Arrati’ko Deya aldizkarian inolako biltzaile izenik gabe (Gorostiaga:
1931). Hiru kopla-lan nagusi horiez gainera, beste lan baten Zeanuriko esaera eta
abarrekin batera dantza-kopla bat edo beste bildu zuen (Gorostiaga: 1929).
Bildu zituen hiru kopla sail nagusiak 1930 eta 1931 urteetan argitaratu zituen.
Hiru iturri nagusietako kopla-multzoak, Euzkadi, Anuario de la Sociedad de Eusko Folklore eta Arratiko Deya-koak, bat datoz askotan. Euzkadi egunerokoan 83
kopla eman zituen argitara eta Anuarioko-an, aldiz, 82. Kopla gehien biltzen duen
lana Arrati’ko Deya aldizkarikoa da guztira 140 (Arrati’ko Deya, 6. zenbakia 1931,
Irailaren 15ean). Azken bilduma honetako asko aipatu ditugun Euzkadi zein Anuarioko-ak dira. Euzkadi eta Anuario-ko sailak, neurri handi batean bat badatoz ere,
badira desberdintasun zenbait. Anuario-ko hogeita bat kopla ez datoz bat Euzkadikoekin. Euzkadi egunerokoan, ostera, badaude beste hogeita bat kopla Anuario-an
agertzen ez direnak. Kopla berak, batzuetan aldaera gutxi batzuekin agertzen dira
batean eta bestean. Arratiko Deya aldizkariko lehen 70 koplak Euzkadi egunerokoan eta Anuario-an datoz. Beste hogei bat ere aipatutako bi bildumetan. Azken
29ak, ostera, Euzkadi egunerokotik kopiatuak daude, 1931ko ekainaren 18an argitaratutako Mañariko bildumatik.
2.2. BIGARREN BILDUMA: PELI ETXEBARRIARENA
Peli Etxebarriak Zeanurin bildutako kopla-sorta da hurrengo emango dugun
kopla-bilduma polita. Kopla hauek 1925. urte inguruan bildu zituen Peli Etxebarriak
eta Manuel Lekuonaren eskuetan egon dira harik eta Adolfo Arejitak argitara dituen
arte3 Honelaxe diosku bere artikuluan Adolfo Arejitak:
Manuel Lekuonak dinoskunez, Peli Etxebarriak Zeanurin jaso ei
zituan. Dana dala, ez dinosku biltzaileak berak, eskuzko idatzian, ez
non ez nogandik jaso zituan. Izenburu bakar bat ipini deutse: “Bertso
zarrak”. Ezagun da gehienak Arrati aldekoak direana, eta beharbada,
dan-danak Zeanurikoak izango dira. Baña badira baten batzuk, gaur
behintzat Arratian barik beste eskualde batzuetan sarri-sarri entzuten
direanak.
“Zeanuriko kopla zaharrak” lan horretan kopla-aleak zenbakiturik daude eta
azken zenbakia 109 da. Ale hauek guztiak, ordea, koplak ez direnez gero, ez ditugu
guztiak geure lan honetara aldatu. Kanta-kopla gehienak dantza-koplak dira, inolako
dudarik gabe. Beste zenbait, ordea, ez. Eman ditzagun kasurako 26, 27 eta 28
garrena. 26: Sagu zarra/ Eutzi agin zarra/ Ekazu agin barria/ Sagu zar barregarria. Ume txikiek hagina kentzen dutenean esaten duten formula ezaguna da. 27.
alea Urte barri barri/ Daukenak eztaukenari/ Nik eztaukat eta niri/ Ezpabe txarri

3

Adolfo Arejita: “Zeanuriko kopla zaharrak”, Eusko Ikaskuntza Cuadernos de Sección
Hizkuntza eta Literatura. EIHL,1983, II, 223-236 or.
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belarri, esaterako, guztiok dakigunez, Urteberri egunean umeek eskean kantatzen
dutena da. Eta hurrengoa, 28garrena, Errege egunean kantatzen dutena: Apalazio
zaldune/ Iru erregen egune/ Iru erregek bialdu gaitu/ Limosnatxo baten bille.
Gure irizpide hau kontuan, ez ditugu hona aldatu 44, 68, 103, 104 eta 105 zenbakidunak. Beste zenbaki batzuetan artikulugileak bi kopla lotu zenbaki berean eman
ditu, 97 eta 99 zenbakidunak dira. Beste kasu batzuetan duda egin dugu, 181 kopla
Arrateko balada ezagun baten hasiera da. 182 eta 183 koplak lo-kantak dira, baina
dantza-kopla ezin ote dira bihurtu lo-kantak? Alderantzizko bidea ohikoagoa da:
dantza-kopla lo-kanta bihurtzea.
YANTZA-ABESTIA-K
1
Taloak erretako
ona da parea,
Txomin Agarrek dauko
alaba parea.
8 Taloak erretako/ ona da parea,/
Txomin Agarrek dauko/ alaba parea.
2
Iketza zabaltzeko
ona da larrina,
saltzeako idauko4
alaba zarrena.
8: Iketza sabaltzeko/ ona da larrine;/
saltzeako idauko/ alaba zarrena.
3
Oraingo mutiltxuak
bana binakoak,
lapiko tapatzat
alagalakoak.
9: Oringo mutilek/ bana-binekoak/
lapiko tapatzat/ ala-galakoak.

4

Arratiako euskararen berezitasuna agertzen da. “Saltzeko omen du” Arratiako euskaran
“saltzeako ei dauko” litzateke. Aditzean txertatua dagoen ei delako i- bihurtzen da.
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4
Orain etorri yaku
errire modea,
txapel azulek eta
bai meriñakea.
5
Txapel azulek eta
barradun prakak,
Arratien idagoz
mutillek galantak.
6
Sartan da burruntzalu
arroa patela,
Arratieko neskak
guztiek alperrak.
10: Sartan da burruntxalu,/ arroa patela;/
Arratie ko neskak/ guztiek alperrak5.
7
Asi Bilbo zarren eta
Kanpanzarreraño,
amaka neska-zarko
bayeok oindiño.
11: Asi Bilbo zarren/ da Kanpanzarreraño,/
amaika neska zar/ Ba’yaok oindiño.
8
Gora gora begitu,
lañoak agiri,
orrako muti lorrek
tontoa dirudi.
53: Gora, gora begitu/ lañoak agiri;/
orrako mutil orrek/ tontoa diruri.

5

Hemen sukaldeko tresna batzuk agertzen dira zartagina “sartan”, burruntzalia “burruntxalu” eta gaur egun ere Arratian esaten den bezalaxe platera “patela”.
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9
Amar amaiketatik
eguzki beroa,
ama buruen min dot
ni etzera noa.
52: Amar-amaketatik/ eguski beroa;/
ama, buruen min dot,/ ni etzera noa.
10
Dingilin dangoa
i ez az zoroa,
sardine burue baño
oba dok olloa.
10: Dingilin-dangoa/ i ezas soroa: /
sardine-burue baño/ oba dok olloa.
11
Seintxo txikerren amantzako
erri gogorra Orozko,
txoriek txirrist ein dayeneko
artayorran yoan bearko.
58: Seintxo txikerren amantzako/ erri gogorra Orosko;/
txoriek txirrist ein dayeneko/ arta-yorran yoan bearko.
12
Bilbora bideetan
amak alabea,
salduko dabela
bere saladea.
73: Bilbo’rako bideetan/ amak alabea,/
salduko leukela/ bere saladea.
13
Ama buruen min dot
ez esan aiteri,
Txomintxo auzokoa
gustetan yat niri.
6: Ama, buruen min dot,/ ez esan aiteri;/
Txomintxo ausokoa,/ gustetan yat niri.
22

23

14
Eguzkia yoan da
bere amagana,
bier etorriko da
denpora ona bada.
48: Eguskie yoan da/ bere amagana;/
bier etorriko da,/ denpora ona bada.
15
Zubi txiki bat pasaute dago
neure etxera bidea.
baldin badozu borondaterik
ez dago bide luzea.
51: Subi txiki bet pasaute dago/ neure etzera6 bidea;/
baldin badesu borondaterik/ es dago bide lusea.
16
Gorbai altuen edurre,
bota surtera egurre;
alaba galanten amak
mutil zanterren7 bildurre.
17: Gorbai altuen edurre…/ bota surtera egurre;/
alaba galanten amak/ mutil santarren bildurre.
17
Batobat akabau te
bigarrena asi,
alegrentzi onetan
gure naunke bizi.
17: Batobat akabaute/ bigarrena asi;/
alegrentzi onen baten/ gure naunke bisi.

6 Kontu ezagun xamarra dugu. Zeanurin etsea eta itsasoa da. Zaharren ahoskeran etze eta
itzeso dugu. Bizkai euskeraren mendebaldeko ezaugarri interesgarri bat da, dudarik gabe.
7 Jatorrizkoan “mutil anterren bildurren” errata edo gaizki ulertua denez gero, aldatu egin
dugu.
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18
Iturrire yoan data
laster da etorri,
baragarrien bat
topau ezpalei.
18: Iturrire yoan da ta/ laster da etorri,/
barragarrien bat/ topau espaledi.
19
Iturri urrinean
ure dago freskoa,
angoxe urek eginda
dauket katarroa.
19: Iturri urrinean/ ure dago freskoa;/
angoxe urek einde/ dauket katarroa.
20
Mutil txameline
artzean badozu,
astean iru zurre
seguru dituzu.
29: Mutil txameliñe/ artzean badozu,/
astean iru surre/ sekugu daukosus.
21
Astean iru zurre...
zapatuen beti,
domekan okelea
auzoan ikusi.
30: Astean iru surre;/ sapatuen beti;/
domekan okelea/ ausoan ikusi.
22
Begiak baltzak-baltzak
azala zurie,
munduen askok dauko
zure enbidie.
27: Begiek baltzak baltzak,/ asala surie;/
munduen askok dau/ sure enbidie.
25

23
Larrosa mayetzeko
iminten zaitut kontuen,
batek ezetz esan arren
asko dagoz munduen.
23: Larrosa Mayetsekoa/ iminten saitut kontuen:/
batek es esan arren/ asko dago munduen.
24
Ibili ta erabili
ezin dot eralgi
yoan errotara ta
zaye dot ekarri.8
4.: Ibili te erabili,/ ezin dot eralgi;/
yoan errotara ta/ zaye dot ekarri.

YANTZA-ABESTIA-K
EUZKO-GAZTEDIEI
25
Zotz zuritzalea da senarra,
zarrabeterua kuñetu,
zotz-zuritzaleen irebaziek
zarrabeteruek ondatu.
60: Sotz-suritzallea da senarra,/sarrabeterue kuñetu;/
sotz-suritzalleen iribasie/ sarrabeteruek ondatu.
26
Biturie baño onago
legoa batez Gamarra,
kakarraldoak bran bran einde
aintxe itzi dost senarra.
62: Biturie baño onantzago/ legoa bates, Gamarra;/
karrakaldoak bran-bran eginde/ antxe itxi dot senarra.

8

26

G’TAR EK.: Euzkadi, 5 de Junio de 1931.
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27
Taloarekin urdaya
yan da estomague illundu,
txokolatea artzen danean
guztiok gara kontentu.
28
Dingilin dangoa Marine,
beti onelan bagine,
beti onelan izateko
errentearen arine.
50: Dingilin dangoa, Marine,/ ¡beti onelan bagine!/
beti onelan isateko,/ errenten arine.
29
Baltza nazela diñuste,
baña neuri dust ardure gitxi,
ardagoa be baltza da
baña askok egiten dau erosi.
29: Baltza nasela diñuste,/ baña neuri dust ardure gitxi;/
ardaoa be baltza da,/ baña askok egiten dau erosi.
30
Begire nago begire
kamino9 berrire,
noz etorriko ete dan
neure laztana errire.
70: Begire nago begire/ kamiño berrire/
nos etorriko ete-dan/ neure lastana errire.
31
Txarri txiki bet erosi noan
bizimodue sortzeko,
iru peseta pagatu noan
ganora onekoa zalako.

9

28

Jatorrizkoan ”Kamiko berrire”.

74: Txarri txiki bet erosi neban/ bizimodue sortzeko:/
iru peseta pagatu neban/ ganera (sic) onekoa salako.
32
Neure nobioaren ama
asto baten yabe dana
astoak ekarriko dutso
etzean bear dana.
32: Neure nobioaren ama/ asto baten yabe dana;/
astoak ekarrikutzos/ etzean bear dana.
33
Goyan ta bean urie,
erdien Errenterie,
zeuk dirudizu, maitea,
larrosa yayoparrie10.
63: Goyan da bean urie/ erdien Errenterie;/
zeuk dirudisu, maitea,/ larrose yayoparrie.
34
A mutil anka luze
pipeartzallea11,
txingerrak erre
surraren puntea.
35
Goyok arinek dire
beok arinego;
artayorran baño
yantzan arinego.
(soloan artayorran
zeinek arinago)
2: Goyok arinek dire,/ beok arinego;/
soloan artayorran baño/ yantzan arinego.

10

Zeanuriko eta Zeberioko euskararen ezaugarrietako bat da ezkonparri, jaioparri eta abar.
Anuarion yayoparri dator, Euzkadin, ordea, yayaparri. Hutsa delakoan aldatu dugu.
11 Jatorrizkoan “Pipea-txalea”.
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36
Goazan artayorran
lugorri berrire:
bedarrak yorratute
artoak sasire.
3: Goazen artayorran/ lugorri berrire;/
bedarrak yorratute/ artoak sasire.
37
Gaubean erroldan da
goxean logure,
zu ez zara maitea
osasun gure.
14.: Gaubean erroldan da/ goxean lo gure;/
su etzara, maitea,/ osasuna-gure.
38
Edurre tellatuen
sakue lepuen,
ibilli beakogu
aurtengo neguen.
31: Edurre tellatuen;/ sakue lepuen,/
ibili bearkou guk/ aurtengo neguen.
39
Gazteok entzun dozue
beste onenbeste,
aurten martisenean
dala aratoste.
28: Gasteak: entzun dosue/ beste onenbeste?/
Aurten martisean (sic)/ dala aratoste.
40
Aik mutillak da
errementariak,
praka zarrak baña
begiak gorriak.
22: Aik mutillek eta/ errementariek;/
prakatxo sarrak baña/ begiak gorriek.
30

41
Aite ta ama trabenan dagoz,
ama ta alaba yokoan;
ostera be euki beaku
bei arrandune auzoan.
26: Aita ta seme trabenan dagoz,/
ama ta alaba yokoan;/
ostera be euki bearko degu/
bei arrandune ausoan.
42
Trabeneari deutsat
entzuine patrona,
afari txar bi baño
oba da bat ona.
16: Trabenereari deutsat:/ entzuine patrona:/
afari txar bi baño/ oba bat ona.
43
Paskua mayetzeko
bigarren goxean,
lupetzak iegozan
Ermure bidean.
23: Paskua mayetzeko/ bigarren goixean,/
lupetza eiegoan/ Ermure bidean.
44
Ermue dala Ermu
mutillok dantzari,
neskak konbidetako
foltsan diru gitxi.
24: Ermua dala Ermu/ mutillok yantzari;/
neskak konbidetako,/ foltzan diru gitxi.
45
Etxetxo zar bat dago
Barazar ganean,
ez jako urik sartzen
aterri danean.
31

35: Etxetxo sar bat dago/ Barasar ganean;/
etxako urik sartzen/ aterri danean.
G’TAR EK.: Euzkadi, 7 Junio 1931.
YANTZA-ABESTIA-K
46
Inglaterran barreñezko bidea,
Frantzien meriñakea,
ez dala errez izango ezautzen
aberatsa ta pobrea.
32: Inglaterran burreñesko bidea,/ Prantsien meriñakea;/
es dala erres isango/ esautsen aberatza ta pobrea.
47
Urkiolako denderuari
larogeigarren urtean,
zalda(r) batek urten dutso
orkatilleko zanean.
72: Urkiola’ko denderueri/ larogeigarren urtean,/
saldar batek urten deutso/ orkatilleko sanean.
48
Aspaldian ez dot ikusi
Elorrioko fiela,
a baño gurago neunke
txarriaren gibela.
49
Goiko mendian edurra dago
errekaldian izotza,
neu agandik urrin nago-ta
pozik daukot biotza.
50
Sailtukari Kamiño12
ez yaukat13 dirurik,
lau alaba yaukazat
ezkondu bagarik.

12
13

32

Jatorrizkoan “Sailtukari-Kamiñoz“ dakar.
Jatorrizkoan”etxaukat dirurik”.

67: Sailtukaris kamiño!/ etxaukat dirurik;/
lau alaba yaukasat/ eskondu barik14;
51
Bostgarrena semia
kapote zarragaz,
konejua dirudi
bere bixerragaz.
67: Bostgarrena semea, /kapote sarragas;/
konejua dirudi,/ bere bixerragas.
52
Maitea Bilbora noa,
ezertxo gura badozu,
amorea firmea da ta
maite polit bat ekazu.
49: Maitea, Bilbora noa;/ esertxo gura badosu?/
-Amore firmea da ta/ maite polit bat ekasu.
53
Atsoa ta agurea
biek egurretan,
azkorea galdute,
dabiz barriketan.
81: Atxoa ta agurea/ biek egurretan;/
askorea galdute/ dabis barriketan.
54
Birjiña Arantzazuko
lora ederrori,
graziak emoteko
nator zugana ni.
55
Bilbon barberurik asko
endemas Barrenkallean,
neu bere araxe noa
buruen min dodanean.

14

Halaxe itzultzen du Gorostiagak: Salteador de caminos!/ no tengo dinero;/ cuatro hijas tengo/ sin casar (solteras);/ el quinto hijo,/ con un capote viejo;/ conejo parece,/ con su barba.
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68: Bilbo’n barberurik asko,/ endemas Barrenkalean;/
neu bere araxe noa/ buruen min dodanean.
56
Atsoa ta agurea
etxe txiki baten
aguardientea saltzen
pitxer txiki baten.
80: Atsoa ta agurea,/ etxe txiki baten,/
agoardintea saltzen/ pitxer txiki baten.
57
Antonio goiko kaleko
txalen dirue zor dauko,
txalen dirue pagetako
bibulin prenda dauko.
58
Antonion andrea
txikitxu ta polite,
kana bi perkalegaz
Ze gona15 polite.
59
Antonio kopla-kopla
dirue foltzara
Amaka gazte zoro
Batzean da plazara.
60
Balentina saladea
enbra ederra zara zu,
zeuk gura dozun artean
Ez zara ezkonduko zu.
59: Balentina saladea/ enbra ederra sara su;/
zeuk gura dosun artean/ etzara eskonduko su.

15

34

Jatorrizkoan “Ze gana polite” dakar. Aldakuntza gurea da.

61
Entzuten ez danean
diruen soñue,
lanerako da triste
bai jornalerue.
36: Entzuten es danean/ diruen soñue,/
lanerako da triste/ bai jornalerue.
62
Txakur gorri polit bat
galdu yaku guri:
belarri baltzak eta
burua bellegi.
37: Txakur gorri polit bat/ galdu yaku guri:/
belarri baltzak eta/ burua bellegi.
63
Ai mutil anka luze
txotxo armario,
gantzontzillo borlea
bernati dario.
39: ¡Ai mutil anka-luse! txotxo armario:/
gantsontsilo-borlea/ bernati dario.
64
Urkiolako ganeko
pagoen ondoan,
Birjiña santa Klara
genduen gogoan.
65
Triki te trauki
malluaren otsa,
Urkiolako punten
fraile buru motza.
66
Negar da negar dago
Errosa gurea,
katuek yan dutsela,
bai, lebadurea.
35

45: Negar da negar dago/ Errose gurea,/
katuek yan dutzela/ bai labadurea.
67
Ez egizu, Errosa,
katue mankatu,
saguek kuyetako
katue beogu.
46: Es egisu, Errosa,/ katue mankatu,/
saguek kuyetako/ katue beogu.
68
Ollo bat galdu yako
Mari Mondrongori,
ixiñelak onak ditu
agertu baledi.
69
Buztena pardo-pardo
burua bellegi,
aren arrautzatxoak
bolea dirudi.
70
Buztena deu mardoa
samea16 bellegi
aren arrutzatxoak
bolea dirudi.
G’TAR EK.: Euzkadi, 9 de Junio de 1931.
YANTZA-ABESTIA-K
EUZKO-GAZTEDIEI
71
Ur(r)abitxi,
urrabitxi,
neskatxiek amentala
Billaron itzi;

16

36

Jatorrizkoan “zamea”.

54: Urrabitxi,/ urrabitxi;/
neskatxiek amentala/ Billaro’n itxi;
72
Amentala ez eze
baita zintak bere,
kanea peseta
pagaduek dire.
55: Amentala esese/ baita sintak ere;/
kanea pesetea/ pagauek dire.
73
Durangon asite
Mañari bitarte,
Arra(u)tza-tortille
Sartangille bete.
56: Durango’n asite/ Mañari bitarte,/
arrutze-tortille/ sartangille bete.
74
Trabenera andrea,
badozu liñorik?
Arduaren trukian,
irungo dodaz nik.
75
Liñoa badot baye
ondo iruteko,
andra ardozaleak
ez dau ondo irungo.
76
Lastimez egin yatzu
goruetan aztu,
ariletan asi
matasan aztu.
77
Beste osaba erdi bat
badauket Algortan,
ak bere itxi daustez
arratoyak kortan.
37

78
Basu ondoan
botille motza,
espentzetan
Jose arotza.
79
Neskatiletxo polite
orain amazortzi urte,
zeure begi baltzetara
enamoradu leitike.
15: Neskatilletxo polite:/ orain amazortzi urte;/
seure begi baltzetara/ enamoradu leitike.
80
Santa Katalinako
dendarie koxoa,
sakuen sartu daure,
sakuen zuloa,
andirik agiri dau
kadera koxoa.
81
Lapatza goiarine
Undurra bekoa...
bien bitarten dago
Undurra goikoa.
76: Lapatza goi-arine,/ Undurra sentroa;/
bien bitertean dago/ Undurragoikoa.
82
Undurra goikoan dagoz
iru neskatille,
kalabazea yan da
lodituten dire.
77: Undurragoikoan dagos/ iru neskatille;/
kalabasea yan-da/ lodituten dire.
38

39

YANTZARA YOAKERAN:
83
tan pa ran pa tan
akerra yantzan,
astoa bibulin yoten,
azagarie sueri puzke
erbie urun eralten17.
82: Tan-parran-pa-tan,/ akerra yantzan,/
astoa bilulin yoten/ azagarie sueri puske,/
erbie urun eralten.
G’TAR EK.: Euzkadi, 21 de Junio de 1931.

CANCIONES COREOGRÁFICAS (LETRA)18
84
Pasetan nasenean
zure portaletik,
negarrak urtetan daust
begi bietatik.
85
Oraingo neskatillek
daukie engañue,
uzkerra botateko
katigu kañue.
86
Soñu alegrea
gaita zamorana;
enamoraudisie nao,
maitea, zugana.
87
Txikitxo polit ori
ojalaterue,
diru gitxi foltsan da
enbusterue.

17

88
Len zazpi kana tela
naiko baziran,
orain bear da doblea;
meriñakedun dama gaztea,
urrengo arte adio;
meriñakerik ez daukenak
orain ez dau balio.

89
Txoritxo bat on da emen
len emen ez dana;
uden berotuko da
neguen ez dana.

90
Txiki ta trauki
malluaren otsa:
Urkiolako punten
fraile buru motza.

Ohar hau agertzen da kopla hauen ondoren: “Irakurle, onein antzeko abestirik entzun
badozu, izparringi onetara mesedez bialdu egizu”.
18 Sail hau Anuario de Eusko Folklore,1930 urtekoa da.

40

91
Logure naz da lo egingo neunke
banauko oerako lagune;
badauket lagune baye
agure lepomakurre.

Arrabako landea
balego Gorbeien,
aintxe egingo geunke
sirikiten-sañe.

92
Kortako burdie
balitzok kotxea,
aintxe erabiliko ñaukek
neure atso motxea.

99
Txapeligerrek il dau txarrie:
arroa bi terdi pixitu idau guztiek;
andi be Mantelorari emon bear erdie…
au dok demoniñekerie.

93
Atsoari gorde yutzat
buru-kopetea:
orain kostako yako
bera topetea.

100
Urra-txutxulunberde,
mesmero mokordo;
aintxe goyen atxo bat
kakaginen dago.

94
Asiko naz asitzera
onelan dibertitzera;
ni onelan ikusirik
errukituten ez zera?
95
Esan dot len bere,
diñot orain bere;
udeko kolorea nik
neguen bere.
96
Ez da denpora aundirik
zeuk esan dozule,
saguek izterretik
usegi deutzule.
97
Atsoa zarra, zarra
zarrago ta da txarrago;
atso demoniñoa
tragaute balego.

98

101
Salada batek Zorrontzan
egin dau gona gorrie;
barrenetik imini deutso
aginade surie.
102
Soloan nagonean,
eguzki berotan,
neure pentsamentua
lekurik askotan.
103
Iru damatxo Donostiko
irurek gona gorriek;
sartzean dire tabernan da
urtetan daure ordiek.
104
Iru damatxo Donostiko
Errenterien dendari;
yosten da plantxien badakie,
baña ardaoa eraten poliki.
Arrati’ko deya aldizkarikoak:
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105
Undurran neskatilerik ez
Ipiñiburun baperez,
Altzuan badaoz baie19
Undurrarako bat baño ez.

111
Arrebako landea22
balego Gorbeien,
antxe egingo geunke
zirikitu sairen.

106
Nere laztana,
zer dozu negarrez?
Aitek tabernarako
dirurik emon ez.

112
Goiok arinek eta
beok arinego,
soloan artajorran
zeinek arinago.

107
Agur, tabernerea,
urrengo artean,
argia egidazu
kanpora artian.
108
Pipia mosuen da
basue eskuen,
etxerako akordurik
etzeukek orduen.
109
Mutil anka luze,
pipe artzallea,
txingarrak erre deutso
surraren puntia.
Ujala20 erre balutso
beste empadu guztia.
110
Atsoari kendu deutsat21
ulle- kopetea,
saldute edan deigun
aguardientea,
buru motz dabillela
atso tronpetea.

19
20
21
22
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Aldizkarian
Aldizkarian
Aldizkarian
Aldizkarian

bage dator.
ujaba.
Atzoari kendu deutzat.
Arrebako landea.

113
Astelen-martizenak
egunik onenak,
oian pasetan ditu
Peta Turorenak.
114
Bedarrik ederrena
soluan garija,
emakumen artian
Birjiña Marija.
115
Josepantoni kolore gorri
kapitan baten alaba,
aitak doterik emon ez arren
billatuko dau senarra.
116
Astelenian ezkondu eta
martizenian basora,
eguaztenian orbela batu
egubenian etxera.

117
Bariku-egunian bedarra ebagi
zapatuan laietara,
domekan barriz afan guztijaz
amarretako mezara.
118
Soñuak ots polita
dantzari ederrak,
Obako neskatillak
lagunik onenak.
119
Izurtzan neskatil batek
egin dau gona gorrije23 ,
barrenian ezarri deutso24
agiñadura zurije.
120
Gaztiak entzun dozue
beste onenbeste?
Mutillak zenbat salto,
txapelak ainbeste.
121
Arratiko mutillek
kontsolagarrijek,
kolkuan arto zati,
ikeragarrijek.
122
Engañatu ninduzun
berba labanakaz,
egijan kolorian
guzur galantakaz.

23
24
25

123
Orain nago pagatzen
zotin garratzakaz25,
gaubez eta egunez
negar samiñakaz.
yan da estomague illundu
txokolatean artzen danean
guztiok gara kontentu.
124
Dringilin drangulun Marine
beti onelan bagiñe,
beti onelan izaterako
gure errentan ariñe.
125
Pandero zulodune
kaskabel bagie
igeko plazan dago
Zu baño obie.
126
Au da pandero barrie,
Gernikatik ekarrie,
amar errial pagetako
ez dala urre gorrie.
127
Tiriki tauki tauki
taukietan ere,
zu langorik eztago
indietan bere.
128
Indiak irabazten
errezak ez dire,
zure begi ederrak
gatxaguak dire.

Aldizkarian gina gorrije.
Aldizkarian deutso.
Aldizkarian garrantzakaz.
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129
Nabarniz, Amoroto,
Santa Eufemia mendi.
Aretan iruretan
aize otza sarri.

136
Amentala ez eze
baita zintzak bere,
kanea peseta
pagaduek dire.

130
Atsue ta agurie
asarratu dire,
alkarrenak dire ta
aiskituko dire.

137
Durangon asite
Mañari bitarte,
Arrautza-tortille
sartangille bete.

131
Pentsamentuen dago
san Pedro Foruko,
ez dala mutil zarrik
zeruen sartuko.

138
Trabenera andrea,
ba-dozu liñorik?
Arduaren trukian
irungo dodaz nik.

132
Durengon bazkaldute
Mañerien gora,
zostorra sartu yako
eperdien gora.

139
Liñoa ba-dot baye
ondo iruteko:
andra ardo-zaleak
eztau ondo irungo.

133
Matxalen Busturiko
amari negarrez,
amantal barri barik
ezkonduko danez.

140
Lastimez egin yatzu
goruetan aztu,
arilletan asi
matazan aztu.

134
Ez egin Matxalentxu
amari negarrik
etzara geldituko
amantal bagerik.

141
Beste osaba erdi bat
badauket Algortan,
ak bere itxi daustez
arratoyak kortan.

135
Urrabitxi,
urrabitxi
neskatxien amentala
Billaron itzi;

142
Basu-ondoan
botille motza
espentzetan
Jose arotza.

143
Neskatiletxo polite,
orain amazortzi urte,
zeure begi baltzetara
enamoradu leitike26.

146
Undurra goikoan dagoz
iru neskatille
kalabazea yan da
lodituten dire.

144
Santa Katalina-ko
dendarie koxoa/
sakuen sartu daure,
sakuen zuloa,
andirik agiri dau
kadera koxoa.

147
Yantzara yoakeran;
tan pa ran pa tan
akerra yantzan,
astoa bibulin yoten,
azagarie sueri puzke
erbie urun eralten.

145
Lapatza goi-arine
Undurra bekoa...
bien bitartean dago
Undurra goikoa.

148
Jayo nintzan eta
gura neuke bizi,
ikusi na[i] ez nabenak
begi bijak itxi.

PELI ETXEBARRIAREN BILDUMA
149
Bedarrik ederrena da
soloan garie.
Andrarik onena da
Birjiña Marie.

152
Bitorin neska gitxi dago
Millerlen bapebez,
Otxandion badagoz baiña
ogirik egiten jakin ez.

150
Antoniok koplak kopla
dirue boltzara.
Amaika mutil zoro
batzen da plazara.

153
Otxandio eta Ubide
Arrazola partetik.
Pobreen fortunea
beti kokotetik.

151
Antonio Goitia
bigolinerua,
zortzi mari gaitiño
joten dau soñua.

154
Axpe Arrazolatik
Mañari bitarte.
Arrautze tortillea
sartankilla bete.

26

Con lapiz a la derecha (3) en el segundo kopla-lerro y a la izquierda en la misma copla
lerro (2).
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155
Antzine esan neuntzun,
Mari Eskupulu,
gabeko erroldea
ez dala seguru.

162
–Zer dago iturrian?
–Ardaotxo zurie,
biok edango dogu
nai dogun guztie.

156
Gabian erroldan da
goizian logure,
ez zara zu, mutilla,
osasunen gure

163
Eriotzeaz gauza ba(t) gaitik
ez nagoala kontentu.
Aberatzari diruak gaitik
ezin leio ta parkatu.

157
Abustin kirremarro
dendari karue,
sonbreru baltza eta
Sinta moradue.

164
Aberatz orrek diruak ditu
probeak umildadea,
projimuegaz ondo on bear
zabalduteko atea.

158
Semetxo txiki negarrez dago,
ama, emoiozu titie.
Aite faltzoa trabenan dago
arlotea ta nagie.

165
Amak ezkondu naiela
neure moduko batekin,
dotea emongo eustela
Oillo bat bost txitarekin.

159
Ederra zareala
pentzetan badozu,
espillu faltzo orrek
engañatzen zaitu.

166
Antxine bota neuntzen
astoari plana,
anka luzeak eta
lepo iru kana.

160
Eder ederra baiño
oba da konbeni,
ederrak kendu leio
buruko zentzuni(k).

167
Neure laztanak yaten deu
maillukiekaz ogie.
Ostera bere eukiko deu
Luze eta linde garrie.

161
–Maritxu nora zuaz,
eder galantori?
–Iturrira, Bartolo,
nai bozu etorri.

168
Zatan lei alegre danak
triste egon da ez dau probetxu.
Gazte zoroak ez dau falta
Norekin entretenidu.

169
Ezkondu nintzanian
Bost gona nintuen:
bi prenda ipinite
bi saldu nituen.

176
Arako antzineko
bioren kontuek,
ixilik egon arren
ez daukaz aiztuek.

170
Oillua faltau yako
Mari Mondrongori:
buztena pardo pardo,
paparra beillegi.
Aren arrautzatzoak
Bolea dirudi.

177
Atsoa ta agurea
alkarren atzian,
basora juan dira
pekorotz batzian.

171
Domingo da domeka,
astelena lunes
Ormetzeko Klaritak
artorik yan gura ez.
172
Dimetik Yorrera
paraje zelaie.
Yorrek bota deutzo
Dimeri bonbaie.
173
Aita-semeak tabernan dagoz
ama-alabak jokuan.
Ostera bere egongo dira
erropa zarrak kakuan.

178
Atsoa ta agurea
asarratu dire.
Atso demoniñoak
bargetatik tire.
179
Arantza baltzena da
lenengo lorea.
Damutzen jakonari
Jaungoikuak obea.
180
Arako zeuk gure
ta neuk ez neuenean,
berba labanik asko
zeu(n)kan zuk miñean.

174
Santa Luzietan gaba da luze
san Bernabetan egune.
Nobera ondo egon ezkero,
ez da erruki lagune.

181
Ama, buruen min dot
ez esan aitari.
Atzoko erroldeak
egin dausta niri.

175
Ababatxoa lo ta lo
ze karajo ta ze koño.
Ababatxoa lo doa
araiño demoniñoa.

182
Euskeraz kantauko dot
au da bigarren bertsoa.
Onexek emongo dautzu
yantzan eiteko gogoa.
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183
Leiotxu bet egin beot
itxasoaren parean,
andixik ikusteko
neure laztana noiz duan.

190
Errosa, ez eidazu
katue mankatu.
Saguek eroateko
katue beogu.

184
Soldadu noa soldadu,
ontzi barrien soldadu.
Ez dot gure juan baiña
eroango neure seguru.

191
Itsasoan ure lodi
ez da ondarrik agiri.
Neure laztana ikustearren
paseuko nintike ni andik.

185
Oraingo mutiltxoak
bana banakoak,
lapiko tapatzako
alagalakoak.

192
Ze mutil ankaluze
Begi arranpalo,
tabernara juan da
negarrez ei dago.

186
Ibilli ta erabilli
ezin dot eralgi.
Errotara juan da
zaie dot ekarri.

193
Maritxu Petrolina
Olabarrikoa,
katuek jan dautzela
surteko taloa.

187
Ortuen perejille,
saleruen gatza.
Ekarri Mari Pepa
yan daigun lebatza27.

194
San Blas pasau den urte bi
Abadiñora nindun ni,
denpora txarrak emonda
ez nintzen ondo ibilli.

188
Negar da negar dago
Errosa gurea,
katuek jan deutzela
bart labadurea.

195
Mendi altuen edurre
bota surtera egurre.
Alaba galanten amak
mutil zantarren bildurre.

189
Anton errementari
bentanan loroa,
urrea dalakoan
plomoa daroa.

196
Aita aita da ta
susulen berde,
ama ama da ta
masuste berbe.

Jatorrizkoan “yan dogun legatza” agertzen da. Baina artikulugileak ondo dio oin-oharrean: Badirudi agindu zentzuz ulertu behar dala, “yan daigun” edo.
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197
Aite joan da Bituriera
ama lepoan artute.
Aite etorri da Biturietik
ama bidean galdute.

204
Txikitine ta polite
Lupetzako Pantxike,
alargunagaz ezkontzia
asko sentiduko neuke.

198
Aite gureak amari
gona gorrie ekarri.
Luze da, labur dala
Garri garritik erdi bi.

205
Altuen da San Kristobal,
bajuen Madalena.
Aien bien bitartean
Donutxuko taberna.

199
Errekan dago arrie,
aren gañean txorie.
Neskatxa koloregorrie
mutillen engañagarrie.

206
Udabarriko lorea
eder mayatzean.
Ez egunez etorri,
erdu arratsean.

200
Erreka bazterreko
lirio lorea.
Ez naz ederra baiña,
bai ederzalea.

207
Altuen san Bernabe
bajuen Gordobil.
Otxandioko plazan
tanboliña dabil.

201
Oilloa faltau jako
Mari Mondrongori,
seiñale onak ditu
agertu baledi.

208
San Joan ta san Migel
mezea erasoten,
amabi apostoluek
mezea kantetan.

202
Buztena luze luze,
paparra beillegi,
aren arreultzetxoak
bolea dirudi.

209
Aspaldien ez dot ikusi
Donostiko Fidela,
a baño gurago neunke
txarri onaren gibela.

203
Zeaniko errien
iru neskatille,
kalabazea janda
lodituten dire.

210
Aurtxo txikie negarrez dago,
ama, emoiozu titie.
Aite gaiztoa tabernan dago
pikaro jokolarie.
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211
Zornotzan salada batek
egin dau gona gorrie.
Barrenetik imiñi dautso
aginadure zurie.

217
Jose Benito saleue
Algortan esamiñeue,
Portugaleteko barran
brantza estue paseue.

212
Biturie da Alaba
Alargun batek eukezan
Ederrak iru alaba.

218
Nabarriz Anbotoko
Eulestimendi.
Aretan iruretan
aize otza sarri28.

213
Altzak orrie zabal
Begoñe gañean.
Asko be zabalago
Basobaltz aldean.

28

219
Durangon bazkaldute
Mañarie(n) gora,
Txakurzulon jausi de
eperdiez gora.

214
Arin arin duela
Itsuen soñue.
Otsek(sic) apurtuten dau
Zapata zorue.

220
Laztanen portalean
dagoz arbola bi,
bata naranjea ta
bestea madari.

215
Gorozikeko etxe baten
zazpi koltxa oge baten,
mutil bi ipiñi dauz
deskantzaten apur baten.

221
Inkirrinki soñue
Belensin gorako.
Zapatai zoruek
egin uderako.

216
Sisilio Belenziko
Soso armario,
gantzontzillo borlea
ankatik dario.

222
Maritxu Petrolina
ze enbra polite!
Buruen pañeloa
moño ipiñite.

Artikulugileak ohar hau egiten du: Ez dakit ondo jasota dagoan. Behintzat modu honetara entzuten da beti: “Nabarniz Amoroto/ Santa Eufemia mendi/ Aretan irutetan/ axe otza
sarri”.
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223
Tortolo Makastiko,
nor dozu nobie?
–Erramona Garatzeko
Koloregorrie.

229
Obabatxoa txingorrigau
ez egin lorik basoan,
azagariek yan ez zagizen
bildotsa zaralakoan.30

224
San Adrian, san Adrian
agostuaren erdian,
neu bere antxe nenguan
eurie zan arrastian29.

230
Ababatxoa lo ta lo,
zuk orain eta nik gero.
Zeuk gura dozun orduren baten
biok egingo dogu lo ta lo.

225
Goierengo kamarara
bidea labana,
galdarean sartzeko
mutil barrabana.

231
Dingilin dango, Marine,
beti onela bagiñe!
Beti onela izateko
burue deukek arine.

226
Ixilik egon adi
faltso arlotea:
igaitik yaukoat nik
sarna kokotean.

232
Aizea fresko dago
Arralde gañean.
Arkondara bustie
baleuko soñean31.

227
Astotxo bat baneuko
buzten zuriegaz,
Ermure joateko
gona gorriegaz.

233
San Antonio, san Antonio
txarrie gexo danean.
San Antonio ez da esaten
urdeie yaten danean.

228
Aldats bat igarota
zelai eder baten,
Kristo topatu nuben
mezea emoten.

234
Aizeak eta euriek
atera bear begiek.
Beko lupetzan galdu doguz
lagunik erdiek32.

29 Jatorrizkoan honela dakar: San Adrian San Adrian/ Agostuaren erdian/ Neu ber’antxe
nenguan/ Eurie zan arrastian.
30 Artikulugilearen oharra: Biltzaileak “ezakisen” idatzi dau, eta “ezagizen” (ez zagizan)
behar luke.
31 Gure oharra: Normalean “Aizea fresko fresko” edo “Aizea fresko dago/ Arrate gañean” izan ohi du hasiera.
32 Artikulugilearen oharra: Kopla honen azken lerroak beharbada hobeto legokez neurri
aldetik beste honetara “Beko lupetzan galdu/ doguz lagunik erdiek.
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235
Auxe da despedidea,
despedide onen tristea.
Egin badot berba txarto
parka eske nago jentea.

143
Edurra teillatuan
zakue lepuan,
ibilli bearko du
aurtengo neguan.

236
Neskatilla morenea,
maronezkoa gonea,
abarka-trailla baltzakin
dirudi probintzianea.

244
Aranakatan
Akerra dantzan
Astoa biolin joten
azagarie sueri puzke
erbie urun eralten.

237
Orratzaren punteak
irabazi gitxi.
Endemas trabenara
bidea badaki.
238
Negar da negar dago
Errosa gurea,
Katuek yan deutzela,
bai, lebadurea
239
Ez egizu, Errosa,
ez egin negarrik.
Ez zara geldituko
lebadure barik.
240
Errementari androk
goizean-goizean
txikerdi aguardiente
arnasa batean.
241
Olagizonak eta
errementariek
frakatxu zarrak eta
begiek gorriek.
242
Irabazten dituez
pezeta zuriek,
eroaten deutziez
euren egarriek.
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245
Dingilin dangoloa
I ez az zoroa!
Sardina burua baiño
oba dok oilloa.
246
Arto kamara(n) motxoliñoa
domingilloa lepoan.
Onexek jaiok pasau artean
ez dot besterik gogoan.
247
Anton errementari
bentanan lo doa,
urria daroalakoan
plomoa daroa.
248
Txilin txilin mañe
biar santa Mañe,
etzi Domu Santu
zeiñek zuloan sartu.
249
Ama negarrez
Aita dolorez
abadea kantetan
Eleizako atetan
errealen pozez.
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DANTZA-KOPLA BILDUMA

III
JOSE ARIZTIMUÑO AITZOLEN DIMAKO DANTZA-KOPLA
BILDUMA

3.1. SARRERA
Jose Ariztimuño Aitzol (Tolosa, 1896–Hernani, 1936) apaiz, euskaltzale, idazle,
kazetari, folklore-biltzaile eta kultura eragilearen patua tristea izan bazen ere, beraren
lan eta folklore-bilketarena ere ez zen izan askoz hobea. Kontu ezaguna denez, Jose
Ariztimuño Aitzol 1936. urtean, anai arteko gerratean, Hernanin fusilatu eta hilobi
komun batean lurperatua izan zen. Beraren bilketa lanak ere neurri handi batean patu
bera izan zuen. Urteetan Donostiako Diputazioko ganbara batean hauspean ezkutaturik egon ziren, harik eta 1955. urte inguruan, Antonio Zavala bertso zaharren peskizan zebilela, Gipuzkoako Diputaziora joan eta ia hogei urtean hautseztaturik zegoen
herri literatura altxorra kopiatu zuen arte. Aitzolen altxorraren gainean Antonio Zavalak “Aitzolen kantu bilduma” lanean, bere herritarraren folklore-bilketa eta honen zertzeladen berri eman zuen. Antonio Zavalak Gipuzkoako Diputazioko ganbaran bazterturik zegoen folklore-materiala aurkitu zuenean material guztiari argazkiak atera zizkion. Honelaxe dio berak aipatutako artikuluan (Zavala: 1997):
Aitzolen bilduma nere begien aurrean ikustearekin batera, beste
buruauste bat etorri zitzaidan. Artaz nola baliatu nere lanerako? Geiena
makinaz kopiatu nuan, eta dana fotografiatu, orduan fotokopiadorarik ez
baitzegoan. Lan aundia izan zala esan bearrik ez da. Fotografiak, berriz,
etziran profesional batenak. Baina bai irakurtzeko modukoak, eta orrekin
naikoa nuan.
A. Zavalak egin zuen aurkikunde honek, ordea, ez zituen guretzat ondorio onak
izan. Honela jarraitzen baitu Zavalaren kontakizunak:
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Ni bilduma ori aztertua nuala edo aztertzen ari nintzala zabaldu zan,
zoritxarrez, Donosti aldean. Zoritxarrez esan det eta orain jakingo dezute
zergatik. Albiste oiek iritxi ziran Aitzolen illobaren belarrietara ere. Pena
det, baiña aaztu egin zaizkit beraren izen-abizenak. Ala, egun batez agertu zitzaigun, eta onelatsu esan:
–Bilduma ori nere osabarena zan. Ni naiz aren oiñordekoa. Neri
dagokit, beraz, bilduma ori. Nerea dana eskatzen det.
Ez dakit eskabide orrekin neri etorri zitzaidan eta nik Diputaziora bialdu nuan, ala bera zuzenean don Fausto Arozenarengana joan zan.
Diputazioaren eta Aitzolen illobaren arteko artu-emanetan eta eztabaidetan nik ez nuan parterik artu. Ori beren artean tratatu zuten. Diputazioak onela erantzun zion:
–Bilduma ori zure osabaren eskuetara etorri zan, berak eskatuta. Baiña bialtzailleena ere bada. Eta zure osabak etzuan partikular bezela eskatzen, alako erakundearen izenean baizik.
Tirabira askoren ondoren tratu egitera iritxi ziran. Beraren berri neri
gero eman zidaten. Salomonen erabakia izan zan bera. Errege zaar arek
aurra erditik puskatzea agindu zuan, zorionez orrela egin ez bazan ere.
Baiña aldi ontan zoritxarrez ortara etorri ziran. Erdia Diputazioarentzat eta
erdia illobarentzat zatitu zan Aitzolen bilduma.
Pasarte honetan argi adierazten da Aitzolen folklore-bildumaren patu tristea.
Gipuzkoako Diputazioan gorde zen erdia orain Koldo Mitxelena kulturunean gordetzen da eta beste erdia, Aitzolen loba baten eskuetan gelditu zena, galdua dago. Bildumaren alderdi galduaren argazkiak, ordea, zorionez gordetzen dira eta Antonio
Zavalaren funtsean, Koldo Mitxelena kulturunean hau ere, kontsultagai daude.
Lan honetako xede nagusia argitaragabeko kopla-sail luze bat argitaratzea da.
Lan hau burutan ateratzeko Antonio Zavalak egindako argazkiak erabili ditugu.
Argazki bakoitzak zenbaki bat du eta zenbaki horiek geure lanean ere adieraziko ditugu.

3.2. AITZOLEN ERAGINA AHOZKO LITERATURAN
Hogeigarren mendean ahozkotasunaren bultzatzaile nagusienetakoa Manuel
Lekuona izan zen. Seinalagarriak dira Anuario de la Sociedad Eusko Folklore
aldizkarian egin zituen kopla zaharren bildumak (eske-kopla zahar zein dantza-kopla
zaharrak) eta Euskal Ikasketen bosgarren kongresuan, 1930an, “La poesia popular
vasca” lan zoragarria. Lan hauen ondoren etorriko da, 1935 urtean, Literatura oral
euskérica liburua. Jose Ariztimuño “Aitzol”-engan eragin handia izan zuen bere
lagun eta maisuaren lanak. Aitzol bera ere ahozko literatura zein literatura idatziaren
aldezle sutsua izan zen. Diogunaren eraskusgarri Bertsolarien guduak antolatu
zituen gerra aurrean. (Bi bertsolarien gudu antolatu ziren, bata 1935an, urtarrilaren
hogeian; bestea, 1936an, urtarrilaren 19an.) Ez dago dudarik Aitzolek begi onez
ikusten zituela Manuel Lekuonak ahozko literatuaren aldez egindako ekintzak. Juan
56

Kruz Zapirainen “Genobeba Brabanteko” argitaratu zuenean honelaxe zioen Euzkadi egunkarian (29-11-1934):
Para el “poema popular” de Zapirain hubo un Mecenas que lo recogió amorosamente y se encargó de publicarlo. El profesor de euskera y
literatura vasca don Manuel de Lekuona, tan ansioso compilador de toda
manifestación artística popular topóse al acaso con esa expansión poética del rudo campesino. Apareciósele el rústico poema con toda su campesina hermosura y lo asoció a los anales de la historia literaria.
El Día eta Euzkadi egunkarietan ahozko tradizioaren gainean eta ahozko literaturaren defendatzaile agertzen zaigu. Hona Euzkadi eta El Día egunkarietako zenbait
artikulu: “El bertsolari y las guerras carlistas”, Euzkadi 6-2-1934; “Los koplakaris de
los bandos contendientes”, Euzkadi 8-2-1934; “Los bertsolaris de la segunda guerra
carlista”, Euzkadi 10-2-1934; “Juan Cruz de Zapirain” 29-11-1934; “Una tradición
vasca de año viejo”, Euzkadi 9-1-1935; “Una famosa contienda de 1802”, Euzkadi
12-1-1935; “Una dinastía de bertsolaris”, Euzkadi 19-1-1935; “Un nuevo monumento a la cultura euskaldun/ Don Resurrección María de Azkue”, El Día 20-4-1935;
“Matxin el koplakari ha muerto”, El Día 26-4-1935; “La cultura popular de la patria”,
Euzkadi 17-9-1935; “La canción de ronda de Emakume Abertzale Batza”, El Día 2411-1935; “Los reyes magos a través de la poesía popular euskaldun”, El Día 5-11936; “La apoteosis cristiana de Olentzaro”, Euzkadi 9-1-1936; “Zakarra”, El Día
17-1-1936; “El heraldo de la poesia vizcaína”, Euzkadi 26-6-36.
Jose Ariztimuñok herri poesia biltzeko deia egin zuen El Día egunkarian “Gipuzkoa mendizale batzako gazteei” 6-5-1936:
Gure basoak euskaldunago izango lirazke orrelako bataioak ugarituko
balira. Gipuzkoa Mendi batzak egin leikiena dala, esan genezake. MENDITARREN AOETIK IKASI…
“Euzko Gaztediak baserri eta mendi zear gure izkunitz, edesti, abesti,
olerki, dantza eta beste eusko yakin gaietzaz lanik egin leikien ala” galdezka zatozkit gazte bikain ori?
Bai enetxoa; lan ederrik egin zeneazkete. Lan biarrezkoa. Laisterka
egitekoa, alare. Iñork ez egitekoan sasiz beteko dan lur gozoko alorra
zabarkeriz ustea litazke.
Entzun akiozu basetxe atarian zurekin izketan ari dan agure orri. ¡A ze
nolako itzak noizik bein ta ezpañetatik igeska dijoazkion jardunean ari zaizunari!
(…) KANTA ZAARRIK BAI OTE?
Uste gabean, luzetu egin natzaizute idaztekoan. Barka. Enijoakizute ez
landare, ez belar, ez pizti, ez abere gayik ikutzera. Oien euskal izenak jaso
eta beroien bizikerak dakarzkiguten arloak izendatu utsa bagenuke luzatzeko biderik. Arantzadi eta Eguren jaunak arestian, “Yakintza” aldiskingian onelako tajuerak ikutuak dituzu. An ikus.
Kanta zaarretara natorren. Oietxek ditut nik maiteenak. Batez ere
bertso zaarrak. Kanta zaarretan bai-dago gure elertiaren aberastasunik
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bikañena. Olerkari jakintsurik Euskalerriak izan baditu ere galduak zaizkigu betirako. Elerti arrobia kanta zaarretan degu.
¡Arrobi onetara gazteak lan egitera! Ez da arrobi ori agortu, kondarretan bada ere. Bildu zenezazteke gogotsu lanera makurtzen bazerate.
Onurakorrenetako bidea duzute auxe euskararen alde jokatzeko.
Gaurtik “Euskaltzaleak” Gipuzkoa Mendizale Batzari eskeintzen dizka
dirusariak kanta zaar talde politenak bilduko dituenentzako gazteoi.
Ahozkotasunean eta euskara bizian egon daitezkeen aberastasunez ari da Aitzol.
Euskara biziaren harrobian egon litezkeen aberastasunen artean kanta zaharrei
hobesten die batez ere. Eta kanta zaharren laudorioa egin ondoren kanta zaharrak
biltzeko deia egiten die Euskaltzaleak elkarteak Gipuzkoa Mendizale Batzako gazte mendizaleei. Pasarte luzetxoa da hona aldatu duguna, baina guztiz interesgarria:
maiatzaren hasierakoa da artikulua, anaia arteko gerraren bezperetakoa. Euskal
Herriko bazter askotatik bidaliko dizkiote kanta eta bertsoak. Guk geure lan honetan
dantza-koplak bakarrik emango ditugu argitara.

3.3. AITZOLEN CORPUSEKO DIMAKO DANTZA-KOPLAK
Donostiako Koldo Mitxelenako kulturuneko Aitzolen bildumako 224 koplako
sail bat argitaratu genuen (Kaltzakorta: 2015a). Kopla-bilduma horretako sailik aberatsena Dimako kopla-sail polit bat zen, 43 zenbakitik 148rakoa. Sail hori berori da
liburu honetan berriro argitara dakarguna. Sail horietako koplak zenbakitu egin ditugu.
Ehun ale baino gehiagoko kopla-sail aberats honetan kopla gehienak porrusalda-koplak dira. Kopla-sail hau ote da Manuel Lekuonak 1935. urteko Literatura
oral euskérica liburua egin baino lehen kontsultatu ote zuena? Hona Manuel Lekuonaren pasartea:
El afán ironizante ha hecho que las coplas de esta clase estén integradas casi siempre de un solo elemento intencionado desde el principio
hasta el fin, con exclusión total de elemento pintoresco. De cien coplas de
trikiti o pandereta, recogidas en Dima, sólo 12 están dispuestas con elemento pintoresco en la primera parte sin enlace racional con la segunda.
Otro tanto ocurre con el coplario de Zeanuri. Algunas pocas coplas hay
que por el contrario están igualmente integradas de elemento pintoresco
en su primera y segunda parte.
Baliteke Dimako bilduma guk puntu honetan argitaratzen duguna izatea, edo
beste leku batean (Idatz & Mintz, 58. alea) argitaraturiko beste sail bat izatea. Gure
zerrenda hau osatzeko koplak bildutako herriak kontuan izanik, Ataun, Dima eta
Ermuko kopladiak osatu ditugu. Gainerako herrietako sortak kopla gutxiz osatuak
daudenez gero, ez dugu kopladi hitza erabili. Kopladi hitza, bestalde, Manuel Lekuonak hala izendatzen zuelako erabili dugu. Kopla-bilduma edo kopla-sorta hitz konposizioak hobeto leudekeen arren Lekuonaren izendazioa erabili dugu.
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33
34

1
Neuk esanda ez zara joan,
laztana, porture,
atzo goizean esan neutsun:
“Egun on euki daizule!”

7
Baltza nazela diñue,
niri daust ardura gitxi;
ardaua baltza de baña
askok egiten dau erosi.

2
Itsasoaren erdien
ontzia kristalezkoa;
zenbatek esango ete dau
Birjiña Begoñakoa.

8
Maitea, urrin bizi zara
neu nagoan parajetik;
beti nago erregututen
Jaungoikoari zugaitik.

3
Jose Benito saleue,
Algortan esamiñeue,
Portugaleteko barran
trantze estue paseue.

9
Tristure nago, tristure,
ez nago neure gusture,
gustu-gusture egoteko
joan bearkot34 zerure.

4
Itxasoan arrain bateri
deitzen dautse lazune;
gazterik akordau jatzun
bear zendula lagune33.

10
Triste dagoan biotza
zerk alegreu ete leike?
Ontzatxu bat txokolatek
gatx aundirik ezin leike.

5
Neure laztana, zer da ori
kolore ori larzuri,
zeure kolore zuri orrek
patan urdiñe dirudi.

11
Mutillok dagoz pumatzen,
pumatzen eta pentsatzen
nori esango ete deutsien:
“Yantzan erdu apur baten!”

6
Neure laztana, non zara?
Iñon agiri ez zara;
beste guztiak ezkonduta
zeri begira on zara?

12
Bilbo zarreko atsoak,
ordiek eta mantsoak;
ardaotan erango leukiez
oien azpiko lastoak.

36. zenbakitik 46. zenbakira bitarteko koplak 000220. argazkian datoz.
Jatorrizko dokumentuan bearkok irakurtzen da.
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35

13
Bart gabean egin dot amets
ametsa bere zoroa:
ez dala iñoiz ezkonduko
jiboa35 daukan atsoa.

19
Sardiñe begi-gorrie,
jakin baneuntsun barrie,
ez zenduke pasatuko
Bilbaoko zubi barrie.

14
Axea dabil ikara,
mendi altuan susune;
konozidu dot, laztana,
saldurik narabizune.

20
Bilbon barberurik asko,
endemas Barrenkalean,
neu bere araxe noa
iñon miñik dodanean.

15
Baserrian usu da
orra morokilla;
orrek emoten deust
estamangu illa.

21
Banengo nengoanean
Bilboko konzejupean,
antxe preguntatu neuen
sagarrak zegan zirean.

16
Lebatz-tajadiakin
lukinka musturra;
trabenan egoten naz
orrekin gustura.

22
Bilbo, Bilbo esaten deurie
ez dago Bilbo langorik,
txakoliña eraten daurie
bapere bildur bagarik.

17
Etxean euki arren
sarri morokilla,
aretxek emoten deust36
estamangu illa.

23
Esango dot nik esango,
ta ez naz isillik egongo,
Bilbon aziko umearentzat
erri gogorra da Orozko.

18
Goazen trabenara
obearen billa,
atsoa umeakaz
afora dedilla37.

24
Neskatille morenea,
maronezko gonea,
abarka tralle baltzagaz
dirudi aldeanea.

Jatorrizko testuan jiboan dator.
Jatorrizko dokuentuan emoten diat. Bi kopla geroago ere egitura bera agertzen denez
gero, zuzendu egin dugu.
37 47. zenbakitik 60. zenbakira arteko koplak 221. argazki-zenbakian datoz.
36
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25
Zornotzan salada batek
egin dau gona gorrie,
barrenean ipiñi dautso
agiñadure zurie.

31
Maritxu dala berori
ez da guztie ontza bi,
irribarre egiten dautso
berari jatorkonari.

26
Txapel azuldun majoa,
ur ondoan bizi zara,
neskatxiek konbidetan
txakoliñean on zara.

32
Neure laztana laztango
kalean negarrez dago,
aren negarra gozoagoa da
askoren irribarrea baño.38
Porrusalda

27
Mariñeruen andrea
koitedu miserablea,
egunez negar ta bear
gauean senar gabea.
28
Larrosa maiatzekoa
ipinten zaitut kontuen,
lora batek uts egin arren
beste asko dagoz munduan.

33
Amore bi daukodaz
izen batekoak;
batagana banoa,
besteak zeloak.
34
Zeloak batetik ta
zeloak bestetik;
zeloak naroie ni
mundu onetatik.

29
Agur lora eder ori,
zeugaitik noa mundutik,
despedideko agurre
egitera nator zuri.

35
Amore eukita
denpora luzean,
beste bat agertu da
bien bitartean.

30
Arbolarik ederrena
ortuen erromerue,
beragaz garbituteko
begiek eta mosue.

36
Amorebietako
bizi-alargune,
bakarrik egon barik
artuizu lagune.

38

59. zenbakitik 72. zenbakira arteko koplak 000222. argazki-zenbakian aurkitzen dira.
Dimako kopla hauek Alejo Lejarretari bilduak dira.
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37
Ona ta aberatsa
biak leku baten,
ederra ta galanta
gatx dira billatzen.

44
Aita tabernan eta
alabak etxean,
morokilla jagiten
galdara zarrean.

38
Adios esan arren
lagunen aurrean,
ez zaitut despedidu
neure biotzean.

45
Udabarrie da ta
eguzki beroa;
gazte zoroa naz ta
alegre gogoa.

39
Adios aitari ta
amari gorantzi,
gazterik naruela
Zaragozara ni.
40
Eguzkie badoa
bere amagana;
biar etorriko da
denpora ona bada.
41
Mainton Etxebarriko
ta Mari Erremona;
emoterik ez baña
borondate ona.
42
Antoniok pandero,
Perikok plautea;
oneek joten dabe
ondo musikea.
43
A mutil ankaluze,
begi arranpalo;
tabernara begire
negarrez ei dago.

39

46
Badakit daukazune
bat eta bi bere;
zeu lango bat ez arren
ez nago neu bere39.

Porrusalda
47
–Ai, ene Jaungoikoa,
zeruan zer barri?
–Zeruan barri onak
orain eta beti.
48
Birjiña Begoñako
lengo egun baten,
itxasoan egon da
arrañak jagoten.
49
Agure fumelari,
pipe-artzallea,
pipeak erre dautso
surraren puntea.

73. zenbakitik 86. zenbakira arteko koplak 000223. argazki-zenbakian datoz. Kopla
hauek ere Dimako Alejo Lejarretari bilduak daude.
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50
Eurie egin dau ta
zelaietan laban,
errematean doaz
mutillak Araban.
51
Neuk erosiko dodaz
txanpontxo batean,
txarriek jagoteko
San Roke goizean.
52
Laztana, Madrillera
zeu zoiazanean,
eroan bearko nozu
neu bere aldean.
53
Txaparro baliente
San Lontxo goizean,
txakurrek ibilli dau
bildurtuta aldean.
54
Txaparroen alaba
Felipe majoa,
ipizkie batzean
ak dauko mañea.
55
Begiak baltzak-baltzak,
azala zurie,
munduen askok dauko
zure enbidie.

56
Maitea, maite zaitut,
zeuk alan banozu,
biak biziko gara
zeuk gura badozu.
57
Adios, lora zuri
begi ederrakaz,
engañatu ein nozu
berba labanakaz.
58
Esaten zeustanean,
mantekea legez,
biziko nintzala ni
erregiña legez.
59
Igez amore bi ta
aurten arean ez,
igezko amoreak
aurten balio ez.
60
Adios Atxuri ta
adios Landea,
Bilboko Barrenkale,
kale alegrea40.
Porrusalda
61
Lekuen-lekuen da
larrean arantzea;
abarka zarrak baño
oba zapatea.

40

87. zenbakitik 100. zenbakira bitartekoak 000224. argazki zenbakian datoz. Kopla
hauek ere, Diman, Alejo Lejarretari bilduak dira.
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41

62
Antonio Goitiak
osasuna badau,
Urkiolako landan
soñua joko dau41.

67
Agure zar-zar batek,
bai, barko44 gabean
dantzan erabilli nau
beleunen gañean.

63
Antonio Goitia
bigolinterue,
zortzi marigaitiño
joten dau soñue.

68
Erabiltzen ez baneu
gabean-gabean,
eskegite ipiñiko dot
urdeien parean.

64
Maritxu ta Maritxu
Maritxuen ama,
bagenkian42 maiatza
etorriko zana.

69
Sispurue da neure
gabearen lue;
egunezko negarra
da sentimentue.

64
Patxiko tankankero
txarrie soloan,
ekarri kutxilla
kapatu jeguan.

70
Neronek ikusie
neure begiekaz,
astoa lapikoan
belarri biekaz.

66
Ama gure badozu,
etxean bakea
ekarri beakozu,
bai, merinakea43.

71
Mendi andi bat dago
bioren erdian,
alkar ezin ikusi
nai dogun guztia[n].

Jatorrizko dokumentuan Antonio Goitiak /osasuna badeu/ Urkiolako landan/ soñua
joko dau dator.
42 Jatorrizko dokumentuan bagentzien.
43 Merinakea behar badu ere, jatorrizko dokumentuan merinajea dator.
44 Jatorrizko dokumentuan gaurko gabean dator. Kopla honek zentzua izateko barko
gabean izan behar du.
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72
Atxean lañoa ta
mendien edurre,
gazteak45 bizkarrean
bear dau egurre46.

78
Maritxu gure andreak
amar ume ditu,
morokil utsarekin
sostenitzen ditu.

73
Txikitxu polit ori,
zeu neure laztana,
katigetu nozu ni
librea nintzena.

79
Orozkora joanda
baita Saloara,
ango janarie
beti taloa da.

74
Libreak libre dagoz
gu biok katigu,
orregaitik eiten du
sarritan zizpuru47.

80
Alperrik egingo dau
eun erreal gariek,
ardaoa erango jok
errementariek.

75
Olagizonak eta
errementariek
prakatxu zarrak eta
begiek gorriek.

81
Ikazkiñak bear dau
basoan askora;
Ia bada, mutillak,
jantzarik asko da.

76
Iru erreal dire
ogeta bost lauko,
atsoak alabea
saltzeako dauko.

82
Matxuri Kardurena
ze atso polite,
bere trapu luzea
moño ipiñite.

77
Atsoak alabea
saldu deienean,
mutur ori pozik jeukek
oien baztarrean.

83
Otxandio ondoko
etxe txiki baten,
mutil gazte pillo bat
morokille jaten.

45

Jatorrizko dokumentuan gaztean bizkarrean/ bear dau egurre dator.
101. zenbakitik 112. zenbakira bitarteko koplak 000225. argazki-zenbakian datoz.
000225. argazki-zenbakiko koplak, Diman, 52 urteko Claudio Pujanari bilduak dira.
47 Jatorrizko dokumentuan zispuru.
46
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84
Pandero narru gorri
kaskabel galdue,
beko trabenan dago
sala ondradue.

90
Neure nobioak dau
izena Bixente,
Antonio, Jerolimo,
Paskual, Bizente.

85
Olabeatik bera
Portugaletera,
ez noa Uribera
burue galtzera.

91
Erremurik urrengo
domeka goiz baten,
txori bat emon zeusten
tenedolen punten.

86
Baltzak eta zuriek
basoan ardiek,
erratuten dituez
punturik erdiek48.

92
Matxalin Busturiko
izan balitz ona,
ez zala etorriko
Busturitik ona.

Porrusalda
87
Eriontzan azpiko
klabeliña fiñe,
antxiñe artu neuen
zeuganako miñe.

48

93
Gurutze santuaren
señaliakgatik,
ez egin baltseorik
Jaungoikoagaitik.

88
Txapel azulek eta
barradunek prakak,
Arratian ei dagoz
mutillek galantak.

94
Amar amaiketako
txabonadurea,
praka zarrak nireak
bere atorrea.

89
Neure nobioak dau
txaketa gorrie,
tabenako kakoan
sarri eskegie.

96
Ingeles jostorratzak
puntea dau fiñe,
bakotxak beretzako
ein bei alegiñe.

113-126ra arteko koplak 000226. argazki-zenbakian datoz. 000226. argazki-zenbakiko koplak, Diman, 55 urteko Alejo Lejarretari bilduak dira.
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97
Amar-amaiketako
eguzki beroa,
ama, buruan min dot,
ni etxera noa.

103
Palazio ederra
Begoñe gañean,
ez da euririk sartzen
aterri danean.

98
Ama, buruan min dot,
ez esan aiteri,
gabeko erroldeak
egin deust ba niri.

104
Ez zara zeu ederra
erropea baño,
ez da ori zurea
iñorena baño.

99
Antxiñe esan neuntsan
ama zeureari,
gorde zinkidazela
prenda eder ori.

105
Oraingo mutiltxoak
barrabanak dire,
euren berba guztiek
guzurrak ei dire50.

100
Askok enbidia ta
batek eramango,
zu lango prendatxu bat
ez al jat faltako.

106
Urkiolako benteruari
larogeigarren urtean,
zaldarrak urten dautso
orkatilleko zanian.

101
Ama zeureak neuri
bidean topaurik,
ez deust agurrik egin
burua bueltaurik49.

107
San Antonio, San Antonio,
txarrie gaxo danian,
San Antonio ez da esaten
urdeie jaten danian.

102
Ama zeureak neuri
ori egiteko,
ze palazio dauko
zeuri emoteko?

108
–Txikitxu politori,
zer dozu negarrez?
–Aitek tabernarako, maitia,
dirurik emon ez.

49 127-140era arteko koplak 000227. argazki-zenbakian datoz. Kopla hauek, Diman, 55
urteko Alejo Lejarretari bilduak dira.
50 140-144rako koplak 000228. zein 000229. argazki-zenbakian aurkitzen dira. Kopla
hauek, Diman, 55 urteko Klaudio Pujanari bilduak dira.
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109
Obabatxoa lolorine,
zu zara nire poxpoliñe,
poxpoliñe ta gaitea
zu zara nire maitea51.

51

145tik 148ra bitarteko koplak 000230. argazki-zenbakian datoz. 148. zenbakia duen
kopla sehaska-kantua izan ohi da gehienetan.
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4.1. DIMAKO KOPLA BILDUMA
Colamus carmina nostra bilduman, zortzi orrialdetan, 81 zenbakitan, Diman
bildutako dantza-koplak daude transkribaturik. Orrialde bakoitzean, letra ederrean,
gehienetan hamar kopla daude transkribaturik. Zortzi orrialdeetan bi zutabetan
daude koplak. Zutabe banatan, gehienetan, bost kopla daude. Hona zehatzmehatz nola dauden transkribaturik: lehen orrialdean, 1-10 zenbakira bitartean,
lehen hamar koplak; bigarrenean, 11-20ra bitartean, beste hamaika kopla; hirugarrenean, 21etik 30era arteko zenbakietan, beste hamar kopla; laugarrenean,
31etik 40era bitarteko zenbakietan, beste hamar kopla; bosgarrenean 41etik
50era bitartean beste hamar kopla; seigarrenean 51tik 62ra arteko zenbakietan
hamabi kopla; zazpigarrenean 62tik 71nera, beste hamar kopla; zortzigarrenean
72tik 82ra bitartean beste hamar kopla. Orrialde guztien bukaeran Dima koak
zehaztasuna dator.
Guk atal honetan zenbaki guztiak errespetatu ditugu, nahiz eta bi zenbakitan, 50
eta 76an, bi kopla agertzen diren. Jatorrizko testutik ere ahalik eta aldaketarik gutxien egin dugu. Jatorrizko testutik puntuazioa eta ortografia aldatu dugu. Lehen
koplak, esaterako, honelaxe daude transkribaturik:
1
Bedaŕik edeŕena da
Soloan garie.
Andrarik onena da
Birjina Marie.
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2
Antonio’k koplak kopla
dirue boltzara.
Amaika mutil zoro
batzen da plazara.
Bi kopla hauetan ikusten da garai bateko ortografia. Eskuizkribuko Bedaŕik
edeŕena, esaterako, bedarrik ederrena bihurtu dugu; eskuizkriburko Antonio’k ere
Antoniok bihurtu dugu. Ortografia gaurkotu dugu, baina testua errespetatu dugu
betiere. Hitzen bat aldatu dugunean, oin-oharrean jarri dugu eskuizkribuan datorren
forma.

4.2. DIMAKO KOPLA ZERRENDA
Puntu honetan koplak jatorrizko zenbakiarekin jarriko ditugu. Laurogei kopla
hauek sorta polita osatzen dute. Kopla askotan garai bateko diru eta bizibideak ere
adierazten dira. Hirugarren koplan, esaterako, Antoinio Goitia txarrabeta-jole edo
“bigolineru”aren gainean hitz egiten da. Biolina zortzi marigaitik edo zortzi marigaitiño jotzen omen du. Zortzi mari esaten denean “zortzi marabedi” ulertu behar
da. 73. kopla balada erlijiosoetan agertzen da, batez ere.
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1
Bedarrik ederrena da
soloan garie.
Andrarik onena da
Birjina Marie.

4
Bitorin neska gitxi dago
Millerlen bapebez,
Otxandion badagoz baña
ogirik egiten jakin ez.

2
Antoniok koplak kopla
dirue boltsara,
amaika mutil zoro
batzen da plazara.

5
Otxandio ta Ubide
Arrazola partetik,
pobreen fortunea
beti kokotetik.

3
Antonio Goitia
bigolinerua,
zortzi marigaitiño
joten dau soñua.

6
Axpe Arrazolatik
Mañari bitarte,
arrautza tortillea
sartankilla bete.
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7
Antxine esan neuntzun,
Mari Eskrupulu,
gabeko erroldea
ez dala seguru52.
8
Gabian erroldan da
goizian logure,
ez zara zu, mutilla,
osasunen gure.
9
Abustin Kirremarro
dendari karue,
sonbreru baltza eta
sinta moradue.
10
Ederra zareala
pentsetan badozu,
ispillu53 faltso orrek
engañatzen zaitu.
11
Eder-ederra baño
oba da konbeni,
ederrak kendu leio
buruko zentzuni[k]54.
12
–Maritxu, nora zuaz
eder galantori?
–Iturrira, Bartolo,
nai bozu etorri.
–Zer dago iturrian?
–Ardaotxo zurie.
–Biok edango dogu
nai dozun guztie.
52

13
Eriotzeaz gauza bat gaitik
ez nagoala kontentu55,
aberatsari diruak gaitik
ezin leio ta parkatu.
14
Aberats orrek dituak ditu
probeak umildadea.
Projimuegaz ondo on bear
zabalduteko atea.
15
Amak ezkondu naiela
neure moduko batekin,
dotea emongo eustela56
ollo bat bost txitarekin.
16
Antxine bota neuntzan
astoari plana,
anka luzeak eta
lepo iru kana.
17
Neure laztanak jaten deu,
mallukiegaz ogie,
ostera bere eukiko deu
luze ta linde garrie.
18
Zatan lei alegre danak
triste egonda ez dau probetxu,
gazte zoroak ez dau falta
norekin entretenidu.

Jatorrizko dokumentuan eztala seguru.
Eskuizkribuan izpillu dator.
54 Kopla hau beste modu batera da gehienetan: Eder-ederra baño/ oba da komuna,/ ederregiak kendu lei/ buruko zentzuna.
55 Eskuizkribuan enagoala kontentu.
56 Eskuizkribuan euztela.
53
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19
Ezkondu nintzanian
bost gona nintuen,
bi prenda ipiñi ta
bi saldu nintuen.
20
Olloa faltau jako
Mari Mondrongori
buztena pardo-pardo
paparra bellegi,
aren arrautzetxoak
bolea dirudi.
21
Domingo da domeka
astelena lunes,
Ormetxeko Klaritak
artoak jan gura ez57.
22
Dimetik Iorrera
paraje zelaie,
Iorrek bota deutso
Dimeri bonbaie.

57
58
59
60

78

25
Arako antziñeko
bioren kontuek,
isillik59 egon arren
ez dauka[da]z60 aiztuek.
26
Atsoa ta agurea
alkarren atzian,
basora juan dira
pekorotz batzian.
27
Atsoa ta agurea
asarratu dire,
atzo demoniñoak
bargetatik tire.
28
Arantza baltzena da
lenengo lorea,
damutzen jakonari
Jaungoikoak obea.

23
Aita-semeak trabenan dagoz
ama-alabak jokuan,
ostera bere egongo dira
erropa zarrak kakuan.

29
Arako zeuk gure ta
neuk ez neuenean,
berba labañik asko
zeunkan zuk miñean.

24
Santa Luzietan gaba da luze
San Bernabetan egune,
norbera ondo egonez gero
ez da erruki lagune58.

30
Ama buruen min dot
ez esan aitari,
atzoko erroldeak
egin dauste niri.

Eskuizkribuan gurez.
Jatorrizko dokumentuan ezta erruki lagune.
Eskuizkribuan ixillik.
Eskuizkribuko eztaukadaz aiztuek horrek “ez daukadaz ahaztuak” adierazi nahi du.
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31
Euskeraz kanteuko dot
au da bigarren bertsoa,
onexek emongo dautsu
jantzan eiteko gogoa61.

37
Negar da negar dago
Errosa gurea,
katuek jan deutsela64
bart lebadurea.

32
Leiotxu bet egin beot
itsasoaren62 parean,
andixik ikusteko
neure laztana noiz doan.

38
Anton errementari
bentara65 lo doa,
urrea dalakoan
plomoa daroa.

33
Soldadu noa soldadu
ontzi barrien soldadu;
ez dot juan gura baña
eroango neure seguru.

39
Errosa, ez eidazu
katue mankatu,
saguek eroateko
katue beogu.

34
Oraingo mutiltxoak
bana-banakoak,
lapiko tapatzako
alagalakoak.

40
Itsasoan ure lodi
ez da ondarrik agiri,
neure laztana ikustearren
paseuko ninteke ni andik66.

35
Ibilli ta ibilli
ezin dot eralgi,
errotara juanda
zaie63 dot ekarri.

41
Ze mutil ankaluze
begi arranpalo67,
tabernara juanda
negarrez ei dago.

36
Ortuen perejille,
saleruen gatza;
ekarri Mari Pepa
jan de[i]gun lebatza.

42
Maritxu Petrolina
Olabarrikoa,
katuek jan deutsela
surteko taloa.

Kopla honetan bertzoa eta dautzu datoz jatorrizko eskuizkribuan.
Eskuizkribuan itxasoaren dator.
63 Eskuizkribuan saie.
64 Eskuizkribuan deutzela.
65 Eskuizkribuan bentana irakurtzen da.
66 Eskuizkribuan itxasoan ure lodi dator.
67 Eskuizkribuan begie a anpato dator.
62
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43
San Blas pasau dan urte bi,
Abadiñora nindun ni,
denpora txarrak emonda
ez nintzen ondo ibilli68.
44
Mendi altuen edurre,
bota surtera egurre.
Alaba galanten amak
mutil zantarren bildurre.
45
Aita aita da ta
suzulunberde,
ama ama da ta
masuste berde.
46
Aite joan da Bituriera
ama lepoan artute,
aite etorri da Biturietik
ama bidean galdute.
47
Aita gureak amari
gona gorrie ekarri,
luze dala, labur dala,
garri-garritik erdi bi.
48
Errekan dago arrie,
aren gañean txorie,
neskatxa koloregorrie
mutillen engañagarrie.

68
69
70

49
Erreka baztarreko
lirio lorea;
ez naz ederra baña69
bai ederzalea.
50
Olloa faltau jako
Mari Mondrogori.
Señale onak ditu
argitu baledi:
buztena luze-luze
paparra bellegi,
aren arreutzetxoak
bolea dirudi.
51
Zeaniko errien
iru neskatille,
kalabazea janda
lodituten dire.
52
Txikitine ta polite
Lupetzako Pantxike;
alargunagaz ezkontzia
asko sentiduko neunke.
53
Altuen da San Kristobal
bajuen Madalena,
aien bien bitartean
Domitxuko taberna.
54
Udabarriko lorea
eder maiatzean.
Ez egunez etorri
erdu arratsean70.

Eskuizkribuan enintzen ondo ibilli.
Ezkuizkribuan enaz ederra baña.
Eskuizkribuan arratzean.
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55
Altuen San Bernabe
bajuen Gordobil,
Otxandioko plazan
tanboliña dabil71.

61
Goroziko etxe baten
zazpi koltza oge baten,
mutil bi[k] ipiñi dauz
deskantsatzen73 apur baten.

56
Aspaldian ez det ikusi
Donostiko Fidela.
A baño gurago neunke
txarri onaren gibela.

62
Sisilio Benziko
soso armario,
gantzontzillo borlea
ankatik dario.

57
Zorrontzan salada batek
egin dau gona gorrie,
barrenetik imiñi dautso
agiñadure zurie.

71
72
73
74
75

82

63
Jose Benito saleue,
Algortan esamiñaue,
Portugaleteko barran
brantza74 estue pasaue.

58
Bitorie da Alaba
alargun batek eukezan
ederrak iru alaba.

64
Nabarriz-Anbotoko
Eulesti-mendi.
Aretan iruretan
axe otza sarri.

59
Altzak orrie zabal
Begoñe gañean,
asko be zabalago
Basobaltz aldean72.

65
Laztanen portalean
dagoz arbola bi:
bata da laranjea75 ta
bestea madari.

60
Arin-arin duela
itsuen soñue,
otsek apurtuten dau
zapata-zorue.

66
Inkirrinki soñue
Belensin gorako;
zapatako zoruek
egin uderako.

Eskuizkribuan Gordobil jarri arren dabill dator.
Eskuizkribuan baso baltz aldean.
Eskuizkribuan deskansatzen.
Beste aldaera askotan trantze estue pasaue izan ohi da.
Jatorrizkoan larangea.

76
77
78
79
80
81

67
Maritxu Petrolina
ze enbra polite.
Buruen pañeloa
moño ipiñite.

73
Aldats bat igarota
zelai eder baten,
Kristo topatu nuben
mezea emoten.

68
–Tortolo Makastiko,
nor dozu nobie?
–Erramon Garatzeko
koloregorrie.

74
Aizea fresko dago
Arralde ganian,
arkondara bustie
baleuko soñean.

69
San Adrian, San Adrian,
agostuaren erdian,
neu bere antxe nengoan
eurian zan arrastian76.

75
San Antonio, San Antonio,
txarrie gexo danean.
San Antonio ez da esaten
urdaie jaten danean.

70
Gorengo77 kamarara
bidea labana,
galdarean sartzeko
mutil barrabana.

76
Aizeak80 ta euriek
atera bear begiek,
beko lupetzan galdu do[d]az
lagunik erdiek.

71
Isillik78 egon adi,
faltso79 arlotea,
igaitik jaukoat nik
kokotean sarna.

77
Auxe da despedidea,
despedide onen tristea,
egin badot berba txarto
parka eske81 nago jentea.

72
Astotxo bat baneuko
buzten zuriegaz,
Ermure joateko
gona gorriegaz.

78
Nekatilla morenea,
maronezko gonea,
abarka-tralla baltzakin
dirudi probinzianea.

Eskuizkribuan
Eskuizkribuan
Eskuizkribuan
Eskuizkribuan
Eskuizkribuan
Eskuizkribuan

a astiyan dator.
goirengo.
Ixillik.
faltzo.
Azeak.
parkeske.
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79
Orratzaren punteak
irabazi gitxi,
endemas82 trabenara
bidea badaki.
80
Negar da negar dago
Errosa gurea
katuek jan deutsela
bai lebadurea.
–Ez egizu, Errosa,
ez egin negarrik,
ez zara geldituko
labadure barik.

82

84

Eskuizkribuan endemaz.

81
Errementari androk
goizean-goizean,
txikerdi aguardiente
arnasa batean.
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5.1. SARRERA
Nikolas Barrenetxea Uribasterra euskal idazlea ez da gure artean oso ezaguna. Ezagutzen ditugun datu gehienak bere adiskide Frantzisko Ondarrak haren hilberrian eman
zituen (Ondarra: 1988). Eman ditzagun, labur bada labur, idazle eta biltzaile honen zenbait berri. Nikolas Barrenetxea, hemeretzigarren mende bukaeran, 1898ko abenduaren
3an, Arratiako Igorren jaio eta, 1988an, Altsasun hil zen. Hamabi bat urte zituela
Altsasuko kaputxinoen komentuan sartu eta komentu berean hil zen 90 urte bete gabe.
Gaztetatik euskaltzaletu eta euskaraz idazten hasi zen. Zeruko Argia aldizkarian Damaso Intzaren laguntzailea izan zen eta 1936eko gerra ondoren, denbora labur batez, aldizkariaren buru ere izan zen. 1927an atzerrira, Txinara joan eta 26 urtez egon zen Euskal Herritik kanpora, 1954. urtean sorterrira etorri arte. Kontu jakina denez, kaputxinoek beren jaioterriko izena hartu ohi dute eta Nikolas Barrenetxeak bere idazlanak
Yurre’tar Yulen izenez izenpetzen zituen, Arratiako Yurre edo Igorren jaio zelako.
Nikolas Barrenetxeak ahozko literaturaren kezka izan zuen eta jenero txikien
biltzailea izan zen. Egan aldizkarian, esaterako, “Lo-kantak edo seaska-eresiak” artikulua 1967an argitaratu zuen. Nikolas Barrenetxearen bilduma 1965etik 1972-3
artekoa da. Atal honetan biltzen ditugun kopla gehienak 1970 eta 1971 urteetan bildutakoak dira.
Nikolas Barrenetxearen ahozko kantuak biltzeko sistema ez zen Azkue edo aita
Donostiaren erakoa. Zein Azkuek zein Aita Donostiak modu zuzen batean biltzen zuten
galdetegi baten bidez. Nikolas Barrenetxeak, ordea, kuadernoak banatu ondoren bertan idazteko agintzen zien lekukoei eta hauek zuzenean edo ezagun baten bidez edo
seme edo alaba edo dena delako baten bidez idazten zuten kuadernoan. Kuaderno
horiek bildu eta jasotako uzta garbira modu txukunean makinaz idazten zuen.
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Guk atal honetan Nikolas Barrenetxeak garbira pasatutako emaitzak bildumetan
banatuko ditugu. Gehienak dantza-koplak izan arren, badago besterik ere. Nikolas
Barrenetxearen ahozko uzta hau ez dago argitaraturik. Gure puntu honetako helburu nagusia hamalau bildumetako kopla zein kantuak ahalik eta fidelen argitaratzea
da.

5.2. LEHENENGO BILDUMA
Lehenengo bilduma, hamasei koplakoa, Petra Lejartzak eta bere alabak emandakoak dira. Julen Yurrek itandu ondoren zer den “erretirada” erantzun hau eman
zioten:
Abemaritan alkatea edo alguazila, au gitxitan, a geienetan, txuzoagaz
plazara; ta orduan asten eban albokariak edo dulzaineroak, Zeanurin
yoten eben erroldea; eta Zeanuriko plazatik urten da bueltan, erritik be
buelta egiten eben, bitartean eskuakaz txalo ta txalo, yo ta yo; ta gero,
azkenean barriro plazara; ta plazan, minututxo batzuetan, erroldea akabetan zanean, danak orduan etxerantza.
Biltzaileak, Julen Yurrek, zehaztasun hau ematen du zazpigarren ahapaldian
datorren txingorrin gorri delakoaren gainean:
“Txingorri-txingorri”: umetxoari loretxo bat edo berba polit bat esatea. Antxineko berbaen bat. (Ori esan eustien Petra Lejarza berak ta bere
alabak, an bertan egoanak ta bertsoak ere esaten zituzanak baina nik bere
izena ez neban oartu edo idatzi.) Azkuek ere eztakar itz edo esaera ori ez
iztegi aundian ezta txikian. Baina beste liburuen batean...?
Biltzaileak ohar hauek egiten ditu hamasei koplen ondoren:
1. “Muzal” etxean, Petra Lejarza ta bere alaba Juanita Aranak “erroldea” esaten ebela, entzuten neban nik; baina, gero nere anaiagaz ta nere
lloba Jermanegaz berbetan nengoela, “errondea” esaten eustien.
2. Erroldearen melodi edo musika tonada osoa ezin ahal izango ote
da artzea, dan-dana dan bezela...? Ik. 29-garren orrialdea bere be-bean.
Argazki bat edo beste “Altzuzta-ko Santa Luziaz edo “Muzal” etxeaz edo
baita gaiak yakitera eman zidaten Petra Lejarza ta bere alabaz, alaba onen
izena ere ipiñiz...?
4. Kuadernoak nortzuei emon neutsezan: a) Urkusukoa dan, baino
Yurren sakristana dagoen Bibiana Sautuari. b) Suzuetan, lenago emonda
neutson kuadernoa artu ta beste bat emon. z) Petra Lejarzanean be itxi
neban kuadernua. d) Yurren B. Uriarteri ta Errekotxen Maria Iruarrizaga
ta bere alabari ta Bonifazio Undurraganean ere bai, Karmentxok betetzeko. e) Diman D. Estebaneri Ugurioko Natitxurentzat ta onen aita Jesus
Atutxak bere asko zekizkielako.
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5. Neure anai Josek: baekiela berak olango asko-asko ekiezan andre
zar-zar bat; ta urrengoan yoango nintzanean ekarriko eustala.
6. Diman zala uste dot (edo egun onetariko batean, Kandelario-yaia
zala ta, “tostadak” egin eustiezan. Oraingo tostadak askoz errezago dirala
egiten, ba erosi egiten dala gaia edo materia dendetan. Lenagokoak zaillagoak zirala egiteko: esneakaz, ta eztakit zer geiago.
7. “Atistetan” bere bai tostadak, neure anai Pasiok.
1
Mendi altuen edurre,
bota sutara egurre;
alaba galanten amak
mutil zantarren bildurre.

7
Obabatxoa txingorrigorri
ez egin lorik basoan,
azagaritxoak yan ez zegizen
bildotsa zarealakoan.

2
Buruko pañueloa
dotore daukozu;
Karmen eguna dana
zeuk bere bakizu.

8
Sasien txori larrosa,
zeure berbok donosa:
sarritan emon deustazu
zeugaz egoteko poza.

3
Arro-arroak dire
azukarilloak;
alangoxeak dire
Zeanurikoak.

9
Agurea zarra-zarra,
atsoa zarrago.
Atso demoniño au
trageurik balego!

4
Ipiñaburun dagoz
iru neskatille;
morokille janda,
lodituten dire.
5
Urkiola ganeko
pagoan ondoan,
Birjiña Karmengoa
nenduan gogoan.
6
San Blas paseu den urte bi,
denpora txarrak emonda,
ez nintzan ondo ibilli.

10
Aiene, penak eta
au dek istorie,
matrimonio barik
iru familie.
11
Maria Petronila
Olabarrikoa:
katuek jan deutsela
surteko taloa.
12
Larrosa bentanakoa
iminten zaitut kontuen,
batek ezetz esan arren,
beste asko dago munduen.
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13
Ezkondu nintzan ezkondu,
bai neuri ondo damutu;
fraka beltzetan ari zurie
ez jat83 sekula faltadu.

15
Neskatillea doaian orduan,
josten ikisten auzora,
karameloak botako eutsiez
neskatilleri altzora.

14
Baba-lora eder orrek
ipinten zaitut kontuen,
baltzeorik ez egiteko
neure panderu soñuen.

16
Pandero larru gorrie
amak Bilbotik ekarrie,
bost erreal pageute
dana da urre gorrie.

5.3. BIGARREN BILDUMA
Bigarren bilduma hau Bedian Julen Yurrek bere anaia Fasio Barrenetxeari bildua, 1970-II-1ean. Bigarren bertsoa Anatxuk emona. Bosgarren eta seigarren
koplak santa-eskekoak dira: Bosgarrena santa-eskean umeei zuzentzen zaien kopla
edo nota. Ez dago dudarik urru-kurutzea ‘urrezko kurutzea’ denik. Seigarrena, ostera, diru gutxi ematen denean etxeko jaunari egiten zaion iraina.
1
Kuruku truku truku
ez niri ukutu;
ama kamaran dago
(da) sentiduko gaitu.
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4
Edurre tellatuan
sakua lepoan
sakua lepoan
olan ibilli bear dou84
eurtengo neguan.

2
El señor no baila,
porque no tiene corona.
Baile, baile señor cura,
que Dios todo lo perdona.

5
Ortxe goien iturri,
ure txorrotik etorri;
etxe onetako txikerrentxoak
urru kurutzea dirudi.

3
Aite ta seme tabernan dagoz
ama ta alaba yokoan,
ostera bere euiko yeuzak
txaltxu nabarrak euzoan.

6
Ortxe goiko landetan,
eperrak dabiz kantetan;
etxe onetako uzaba jaunek
kaka egin du fraketan.

Jatorrizko dokumentuan etxat.
Ondoan parentesi artean (doguz)

7
Goiko mendian edurra dago
errekaldean axe otza.
Nik zu zaitudaz maiteago
araintxoak ure baino.

5.4. HIRUGARREN BILDUMA
Hirugarren bilduma txikia Maria Victoria Garay Ugartek emana da, 1970. urte
inguruan. Ohar hau egiten du Julen Yurrek:
Maria Victoria Garay Ugarte, D. Manuelen illoba, andre zaŕa, apur
bat makurtuta dabillena, D. Manuelen arrebea da ta Maria Victoriaren
ama. Ta au Maria Victoria oker ezpanadi, oraingo alkatearen andrea.
Alkate ori tronperrikoa. Ona Maria Victoriak ta bere amak esan eustezanak:
Bosgarren eta seigarren koplak santa-eskekoak dira. Bosgarrena limosna ona
ematen zuenari esaten zitzaion eta seigarrena limosna gutxi ematen zuenari.

1
Kandelario, lario,
atxetik ure dario,
errotatik urune
Kandelario-egune.
2
A palazio zaldune,
iru erregen egune.
iru erregek bialdu gaitu
limosnatxu bat bile85.
Zotzak86 eta paluek
Martinekoaren kontuek
iru ollanda katuek;
arein azurrek topeu ezinik,
areik dabizen saltuek.
Titiritañe, Mari Montañe
intxurtxu bi ta lau gastañe87.

85
86
87

3
Atzo, atzo il dire
amar atso,
aguardientea[k] merkatzen ez badeu,
ilko dira beste asko.
4
Urte barri-barri,
daukonak ez daukonari;
nik ez daukot eta niri
ezpabere txarri belarri.
5
San Pedro dago koruen
ipini daben moduen.
Etxe onetako uzaba jauna
bizi-bizirik zeruen.

Makinaturik biule dator.
Makinaturik sotsak.
(Iru intxurtxu ta lau gaztañe. Azken bariante au ene lloba Anatxuk).
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6
Etxe onetako Mondrongo,
ez dona asko emongo;
ik emongo doanagatik
etxue[k] zakue/tripea beteko

9
Abadiñon, San Blasetan,
neska zarrak bentanetan,
mutil zarrak engañetan.

7
Ortxe goitxuen beresi,
askoreagaz inusi;
etxe onetako Maritxu bere
askok gura dau erosi.

10
Agure buruzuri
ollandazalea,
nok erakutsi deutsu
gurera bidea?

8
Ortxe goitxuen basoa,
erdien dauko soloa;
etxe onetako uzaba jaunak
buru erdien kalboa.

11
Alperrik ikisi dozu
onako bidea,
ez dozu eroango
emengo ollandea.

5.5. LAUGARREN BILDUMA
Laugarren bilduma honi, apala den arren, puntu bat eskainiko diogu. 1970-IIIean Alfonso Lamikiz Bediako parrokoak esanak:
1
Kandelario, lario,
atxetik ure dario:
ama Gernikan
kipulak saltzen;
aita Lemonan
tanborra yoten;
Josetxu88 etxean
karameloak yaten.
2
Erregen, erregen Mari Montañe
zazpi intxor ta zortzi gaztaina

88
89
90
91

92

ar[r]ien ganean dagoz lau sagar.
Zotzak89 eta paluak90,
estudianteen kontuak91
esan neutsen mandazainari
gaur dala iru erregen eguna
ta bota eizue poltsa ori.
3
Bizimodu berri bat nai neuke nik artu:
mundu kontentuai gura deutset itxi.
Munduko kontentuak denpora gutxiko
zeruan gloria eternidaderako.

(Josetxu ordez, beste edozein izen)
sotsak dago makinaturik.
Lehen transkripzioan paluek eta gainean -a- duela.
Lehen transkripzioan kontuek eta gainean -a- duela.

5.6. BOSGARREN BILDUMA
Mariano Iruarritzagak emandako lo-kantek osatzen dute bosgarren bilduma hau.
Zehaztasun hau ematen du Julen Yurrek:
Sei bertsuok Errekotzeko Mariano Iruarritzagak emon eustazan. Musikea bere badabela esan eustan Jerbasio Iruarritzagak eta Marianok kanteuko deustala. Baina ganera beste galdera bat bere egin neikio: ¿kantetan danean, ia zer edo zer egiten dan alan ez, esatera umetxoa onelan edo
alan erabilli edo mugitu...... t. a.?
Baita besta gauzatxo [bat] bere kontuan euki bear dana: 6-garren bertsoan, bigarren lerroan ondo ete dagoen ala ez ote dan “ez egin lorik
basoan”? Onelako gauzatxogatik edo besteengatik, noizpait burura yat, ea
ez ote dauden ondo gomutatuak, edo besteen batek esanak edo Zeanuriko daukan andreak... t. a.
1
Lo-kanta92
Dinbilin danbolin
lo seintxoa, lo,
aingeru bat etorri yat
zeu ikustera93.
2
Ederra zan baiña
zeu ederrago,
laztantxoa, gozotxoa
lo, lo eta lo.
3
Obabatxoa lo ta lo,
zeuk orain ta nik gero;
zeuk gure dozun orduen baten
biok eingogu lo ta lo.
Oba... oba...94

4
Seintxo txikerra
negar ta negar
ama emoiozu titie,
ene semea, zer emongotzet
kaxa utsetik ogie.
Oba...Oba...95

5
Laztanen portalean
dagoz arbola bi:
bata da laranjea
bestea madari.
Oba... Oba...96

92

Egan, 1968, 30 orld bere badago.
Julen Yurreren oharra: Idatzita emon eustan; ta “zeu ikusteko” ordez, “zeu ikustera” ekarren.
94 Biltzailearen oharra: Goiko “Egan”-en ez neban sartu bertso au; baiña sartu izan baneu, obeto”.
95 Biltzailearen ohar bikoitza:1. Bertso au bere eneban sartu “Egan”-en. 2.Kaxa berba ori
etzegoen argi: aldez, kasea emoten eban bere.
96 Biltzailearen oharra: bertso au bere goiko “Egan”-en sartuta dago.
93

93

6
Obabatxoa, loloriñe,
auxe da neure pospoliñe,
pospoliñe ta gaitea
auxe da neure maitea.
Oba... Oba...97

7
Obabatxoa txingorrin gorri
ez egin basoan lorik,
azegariak jan ez zaiezan
usoa zarealakoan.
Oba... oba...98

5.7. SEIGARREN BILDUMA
Bilduma txiki honek zenbait ohar merezi ditu. Lehena galtzu-eskutea eskuetan
hartu eta San Juan bezperan kantatzen dira kantu hauek. Ohar hau egiten du Julen
Yurrek:
Bonifazio Undurragak uste dau “Sañoan” Juan dala. Galtzu-eskutea
eskuetan artu, su emon ta (zuziari) bueltak esanaz: “Sanyoan” entzuten
zaio batzutan; bestetzutan “Sañoan”.
Galtzua artu beso batean eta beste eskuan galtzu-zuzia ixiotuta; akabeuten danean, besotik beste eskukada bat artu ta bardin kanteu bertsoa
bardiña. Edo geroago sasiek edo abarrak erre ta bardin barriro esan bertsoa orduan be.
Bilduma honen gainean ohartxo hau egiten du biltzaileak:
San Joanetakoa ta Urte Barrikoa eta Erregetakoa arin-arin artuak
izan ziran: lenengoa uste det Maria Angeleseri ta beste biak Bonifazio
Undurraganean ta neure etxean Jose Ignazio llobari ta arreba Teresari.
1
Sañoan99 bagillean,
denpora ederrean,
artoak eta gariek gorde,
zapoak eta subeak erre.

97

2
Urte Barrietan
Batzean umeak ta kantau:
Urte barri, agilando
zu Matin
zu Matxin de, ikerraldo100

Biltzailearen oharra: au bere goiko “Egan”-en sartuta dago.
Biltzailearen oharra: Bertso au goiko “Egan”-en sartu barik.
99 Biltzailearen oharra: San Juan bere bai.
100 Biltzailearen oharra: Bonifazio Undurragak: Martin Bonifazio Undurragak berak: “ikerraldo” otzagatik kristalean paretan diranak.
98

94

3
Erregetan
Erregen-erregen tipiritaine
iru intxur ta lau gastaine
apalazio zaldune
iru Erregen egune.
Iru errege pillatu baizuz,
limosnatxu bat egine.
Zotzak101 eta paluek
Martinikoren kontuek.
Martinikori eroan dautsoz
Iru ollanda katuek102.
Aren ollanden azurrek topo ezinik
ak darabilzen saltuek.
Saltu ta trinko (bis)
Gabon gaueko intxur-saltsea
borraja-borraja ein artean.
beratxo-beratxo ein artean103.

5.8. ZAZPIGARREN BILDUMATXOA
Zortzigarren bilduma Zutzute baserriko Frantziska Arrizabalagaren koadernotik
osatua dago. Zutzute baserria ’Zurutuza’ izen osoaren ahozko laburdura Zeanuriko
Eleizondo auzoan dago. Hona Julen Yurreren oharra:
Emen asten dira Zeanuri-Zutzute Frantziska Arrizabalak nik emon
kuadernoan idatzi eustazanak. Frantziska Arrizabala au nik umetan, an,
Yurren, ezagutu nebana da. Mateo, mutil gazte au Kandidanean eta Migelen etxean kridu egoten zana (Jose Gorri be kridu egoten zala). Mateo
mutil galanta zan ta indartsua zalako famea eukan; ta Bariku Santuan arako gurutze santu luze-luzea berak bakarrik eroan eban, uste dot an gerrialdean lotu ta gero esku ta beso biekaz indar aundia eginda. “Geografia del
Pais Vasco-Nabarro” aldizkarian argazkia ere badagoela bere sendiakaz
batera layetan.
Ona emen yarraian Frantziska Arrizabalak idatzi eustan legez bardinbardin neure aldetik bat bere aldatu barik: orain berrogei urte inguru, Zeanuriko umeak atez-ate Gabonetan abesti au kantatzen eben.

101
102
103

Biltzaileak sotsak dakar.
Biltzailearen oharra: Teresak “miruek”.
Biltzailearen oharra: lloba Jose Ignaziok: buelta ta buelta mozkortu artean.

95

Hurrengo transkribatzen duen kantua Gabonetakoa da. Kopla bat edo beste
Marijesietakoa bera den arren, ezin esan Marijesien aurrean gaudenik. Kantu hau on
Benito Atutxak irakatsi zien umeei elizpean.
1
Agur, Jesus, Maria Jose,
Juakin eta Ana.
Badakigu Jesus maitia jaio zan
gaba dala104.

5
Ez da otzak dardar Jesus
zizpuruz zeukazana;
gizonaren oben zitala da
samintzen zaituana.

2
Erriko ainbat neska-mutil
gatoz zeure atera,
atsegiñezko poz aundi bat
zeueri emotera.

6
Sortaldetik106 etorriko dira
iru mago errege;
maitasun-nekeak zer diran,
aixek esango dabe.

3
Egiazko barri eder au
yatzuenean ekarri,
limosnaren bat uste dogu
gaur etxe onetati.

7
Gasparrek dakar intzentzoa,
Baldazarrek mirria,
txiroak jazteko Meltxorrek
dakar urregorria.

4
Bidots agiri zarean aurra,
ez zara zu pobrea,
aita Jainkoak dauka zeruan
zeuretzako erropea105.

8
Dan dan dan Maria ta
Josepe Belenen,
Kros ki kas etxe barik
Gabon izan arren107.

Frantzizka Arrizabalagaren kuadernoan San Juanetako kantu berri bat dator.

104

Biltzailearen oharra: berak idatzia: “san” gaba dala.
Franziska Arrizabalagak idatzitakoa: Bildots agiri zarean aurra/ etsara su pobrea:/ Aita
Urtzik deuko zeruan/ zeuretzako erropea.
106 Jatorrizko testuan Zorkaldetik.
107 Biltzailearen oharra: ez al da kros kris kras?
105

96

1
Deun Yones, sorgin, eltso ta zorri
guztiak dira erretan.
Soloetako landara onak
garbi geratu deitezan.
Gora gora garbitasuna.
Eupa bizkor egin suari bira.
Ujuju San Joanera goaz gu!
2
Gure erriko ekandu onak
garbi-garbirik ixteko,
berba loi ta dantza nastuak
itxi daiguzan betiko
Hurrengo transkribatuko dugun kopla-saila, berez, hamalau bertso zuen sail batean
du jatorria. Bertso-sail hori ezin izan dugu aurkitu. Ohar bat dator koplen aurretik:
Orain ainbat urte dira bertso oneik jarri zirala. Lenago ikezgin asko izaten ziran Euskalerrietan batez be baina udaldia izaten zan aldi egokia txondorra sututeko. Neguan gertau edo egurrak piloan jarri ta udan eguraldi
sikuagoa egiten dauelako orduan isituten ziran. Baina oneik neguan isitu
eben da eguraldi txarrak emon. Emen umore onekoak baziran ba.
Bertsoen egilea Zulaibarren bizi zen Leon Gaintza zen. Sorta hau haren alabak
kantatua da.
1
Isidro Torrekoa
Igistu buruan ,
txondorrak erabili dau
zoroan moduen.

4
Andreak esaten eutsen
oraindik ez da belue,
pasetako dago einde
aurtengo negue.

2
Isidrok euki baleu
zentzunik buruen,
ez eban sutuko
txondorrik orduen.

5
San Antonio bezperan
txondorra garretan
gizon bi juntau ziran
farolakin bertan.
Kostau yaken txondorrari
garrak aplaketan.

3
Isidro izan balitz
ikezgin zaarra,
geiago beteko [eb]ala
ogeta amar karga.

6
Isidro sobrestante
txoria zan kabu,
Santa Grazia egunian
txondorraren akabu.
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7
Suerte txarrekoa zan
Pazkoa egune;
zagi zarrak galdu deutse
urei osasune.

14
Konforme ez badago
Billaroko urie,
zelan pagauko dabe
bideko gastue.

8
Txaboleagaz deukie
guztizko ditxea,
agoa zabala ta
albotik brintzea.

15
Onen ostean dagoz
plazan kantaruek,
iturrien beteta abantzau orduen
bakotxa yoango da
al daben moduen.

9
Igertu lantegiek
beti suerte txarra,
sutu zanik eta geiago
ez zan faltau garra.
10
Eguzkiak egiten deu
zerutikan argi,
sarri konsideratzen
nago ni berari.
11
Urriak amaikako
zapatu eguna,
biotzak emoten deust
niri poztasuna.
12
Ikusirik jenteak
ain ganau ona,
Billarok kobrauko deu
toketan yakona.
13
Onen ostean dago
meza nagusia,
Bilbotik ekarrita
kantari nausiak.
98

16
Onen ostean dagoz,
bai, gorulariak,
enbra formalak dira
doiazen lanetan.

17
Kuadrilla bi direz da
laster dire asi,
begiratu egiozu
zein direan nagusi.

18
Onein ostean dagoz
ezpata-dantzari dantzea
ondotxo adornauta
soñeko trajea
olan aginduten deu
euren bandereak.

19
Damaso emen dago
aurreskularie
soñuegaz batera
b[u]elta deu garrie;
augaitik artuko deu
bear dan sarie.

20
Zeanuriko erriko
tanbolinterue
soñulari ona da,
artez da klarue
gusture ifini deu
Billaroko urie.
21
Billaroko urie
guztiz da prestue
alegin egin ezkero
pronto108 dago dirue.

22
Akordau artzeko
neska ta mutila,
bost zentimo bakotxa
ain karu ez dira.

23
Amalau bertsoetatik
au da despedida,
Billaroztarrentzako
ondragarri dira.

Zutzute baserriko Frantzizka Arrizabalagaren bigarren bilduma:
1
Edurre goien-bean,
zakue lepoan,
taloak egiteko
urune lepoan.

4
Edurre goian-bean
zakue lepoan,
labako sue egiteko
egurre basoan.

2
Atzo nengoan Bilbon,
gaur nago Biturien,
ure falta da sarri
geure iturrien.

5
Neure maiteak daukaz
berna bietan zinte bi,
iru erreal pagauta
ez dire kana bi.

3
Ure faltau arren
ardaua uberi109,
konfiantzazko gauza ori
ez esan iñori.

6
Ederra eta galanta
biak leku baten,
ona ta aberatsa
gatx110 dira billatzen.

108

Biltzailearen oharra: edo “presto”?
testu makinatuan ardaua uberi dator. Biltzailearen oharra: sic “uberi, “ugari” ordez?
110 Biltzaileak ez dakar hitz hau. Honen ordez zehaztasun hau: puntuetan ezin irakurri itza.
109

99

111
112
113

100

7
Ederrak bi balio,
onak iru eta lau;
ederra izateak
bape balio ez dau.

13
Egurre goian-bean
zakue lepoan,
sarri ibilli bearko dogu
aurtengo neguan.

8
Goiko kamarara
bidetxo labana,
galdarara sartu yaku
mutil barrabana.

14
Ezkondu nintzan baiña
bai niri sarri damutu;
fraka baltzetan ari112 zuriak
sekula ez jaten113 faltadu.

9
Gorbei altuan edurre,
bota surtera egurre;
alaba galanten amak
mutil zatarren111 bildurre.

15
Matxalen Busturiko
izin bazan ona,
ez zan etorriko
Busturitik ona.

10
Eder-ederra baño
oba da komune,
ederrak galdu leike
buruko zentzune.

16
Matxalen Busturiko
astean birriten
Bilbora joaten zan
lapiko erosten.

11
Erreka baztarreko
lirio lorea,
ez naz ederra baiña,
bai, ederzalea.

17
Matxalen Busturiko
lapiko saltzean,
ordu bete egiten dau
ate bakotxean.

12
Txikitxoa zara baiña
aziko zara ondiño;
aziten ez bazera be
ez zaitut itxiko.

18
Ederra bentanakoa,
ifinten zaitut kontuen,
batek uts egin arren
asko dauz munduen.

Biltzailearen oharra: “zatarren”, “zantarren” ordez?
Testu makinatuan bi aldiz dator ari hitza.
Jatorrizko testuan etxaten.

19
Txikitxu polit ori,
zer dozu negarrez?
Aitek tabernarako
dirurik emon ez.
20
Logure nazda lo egingo neunke,
banenko oirako lagune;
badekot oirako lagune baño,
atzea lepo makurre.
21
Amar-amaiketako
eguzki beroa,
ama buruen min dot,
etxera ni noa114.

23
Josepa Antoni koloregorri
kapitan baten alaba,
nai zenduke baña
ez dozu izango kaballerua senarra;
zu baziñake arbola
eta ni banintzake txoria,
zu zagozan erramu orretan
egingo neunke abia.
35
Ai, Anton,
Antontxu zara zu,
kuartillu ta erdigatik
oia saldu dozu.

22
Ama buruen min dot
ez esan aitari,
gabako erroldiak
galdurik nago ni.

114

Testu makinatuan etxera noa ni.

101

1

102

OAR-ARTETA, Jose Antonio. Zaar-barri. Bilbao, 1991, 139. or.

103

1

104

OAR-ARTETA, Jose Antonio. Zaar-barri. Bilbao, 1991, 139. or.

5.9. ZORTZIGARREN BILDUMA
Bilduma hau Zabalgoitiko Benita Uriarteri 1970. urtean bildua da, bere seme
Bonifaziok akordeoia jotzen zuela. Lehen bost koplak dantzarakoak dira.
1
Urkiolara yoan
zapatak urrutu,
aita San Antoniok, morena,
barriak eingo ditu.

4
Askok egiten deutso
San Antoniori,
egun batean yoan, morena,
bestean etorri.

2
Aita San Antonio
bera dana legez,
amadu bearko dou, morena
Jaungoikoa legez.

5
Aita san Antonio
Urkiolakoa,
askoren biotzeko, morena,
santu debotoa.

3
Urkiolaren ganeko
axearen otza!
Antxe topadu neban, morena,
fraile buru motza.

FRANTZIA KORTEKOA

1
Etorri nintzanean
Frantzie aldetik,
topa nauen neure ama,
etxean larririk.
2
–Zer pasetan yatzu, ama,
ain zagoz larririk?
–Nobedade barriek, seme,
entzun dodaz nik.
3
–Ze nobedade barri,
entzun dozu zuk?
–Ezkondu eiten zareala,
bai, seme neuria.

4
–Nongua ete daukazu
zeure emaztea?
–Frantzie aldekoa,
bai, ama neurea.
5
–Ez du bear frantzesik,
gitxiago errenik.
Artu izu puñal ori
eta ilzu ori!
6
–Ain da guztiz maitea
neure emaztea,
orrek ez dau poztuten
ne[u]re biotza.
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7
–Zuk ilten ez badozu,
il daiela Amaliak.
Amaliak ilten ez badeu,
anai estudianteak.
8
–Juanita, yatzi zaitez
zaldi orren ganetik,
sartu diotzuten puñal au
biotzen erditik.
9
–Ene orren puñalen
zorrotzen zorrotza!
Ikusiegaz batera
ilten dau biotza.
10
–Zazpi mando daukodaz
urregorriz beterik.
–Arik artuzuz, baña
ni itxi bizirik.

12
–Arik artuzuz, baña
ni itxi bizirik.
–Arik artukodaz, baña
zu ez itxi bizirik.
13
–Zazpi neba daukodaz
Frantzie aldean,
arik jakingo balekie
ni zelan nabien,
laster altzauko laukie
Frantzie guztie
14
Zazpi izera daukodaz
odolez beterik,
eta zortzigarrena
orain betekot nik.

11
–Arik artukodaz, baña
zu ez itxi bizirik.
–Zazpi mando daukodaz
urrezuriz beterik.

KOPLA SOLTEAK
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1
Zezin edo solomo,
lukainka musturra,
orreikaz egoten da
tabernan gustura.

4
Subelandarea mar-mar
aite sopak yaten
ama ardau edaten,
umetxoa andetan
abadea kantetan.

3
Kandelario, lario,
atxari ure dario,
erroteari urune,
auxe da guk beogune.

5
San Antonio, San Antonio
txarrie gexo danean;
ez da akordatzen San Antonioz,
urdaia jaten danean.

6
Nere nobioaren ama
asto baten jabe dana,
astoak ekarriko deu
etxean bear dan dana.

7
Gorbei altuen edurre,
bota sutara egurre;
alaba galanten amak
mutil zalorren bildurre.

5.10. BEDERATZIGARREN BILDUMA, IGORREKO PETRA LEJARTZAREN BILDUMA
Julen Yurrek hamargarren bilduma honen zehaztasun hauek ematen ditu:
Bigarren aldian, “Muzal”-era yoan nintzanean, Yurreko alkatearen
ama, Petra Lejarzak ta arreba Juanita Aranak, esan euren illoba Sabino
alkatearen bigarren alabak idatzi zituzala kuaderno batean, eurek esanda.
Ta gero Yurren alabatxo onek irakurri eustazan ta nik idatzi nituzan. Alkatearen alabatxo au Markinan ei dago monjetan, ikasteak egiten.
Kopla bakoitzaren zenbakia jatorrizko dokumentuan eta gurean ez da bera. Bildumatxo honetan denetariko koplak daude. Hamalau zenbaki azpiko koplak, esaterako, 1813 urteko ekainaren 21ko Bitoriako batailaren berri ematen dute.

1
Aitite dala tutulunberde,
amama dala masuste,
aite yoan da Bitoriera
ama lepoan artute.
Aita etorri da Bitoriettik
ama bidean galdute;
aitek topeu deu ama kamaran
gona gorriek yantzite.
2
Isidro Abasolo,
Igertu buruen,
txondorrak dabillela
zoroen moduen.
Isidrok euki baleu,
zentzune buruen,
ez zuala sutuko
txondorra orduen.

3
Atzo, atzo, atzo il zirian amar atso,
arri landua merkatzen ez bada
ilko dirala beste asko.
4
Maritxu, nora zoaz
eder, galantori?
Iturrira Bartolo
nai dozu etorri.
Iturrian zer dago?
Ardaotxo zurie.
Biok edango dogu
nai dogun guztie.
5
Urte barri, txarri-belarri,
daukonak ez daukonari
nik ez dauket eta niri.
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6
Txikitxo politorrek,
zer dozu negarrez?
Aitek tabernarako
dirurik emon ez.
7
Apalazio zaldune,
iru erregen egune:
iru erregek ekarriko deusku
limosnatxo bat beogune.
Zotzak eta paluek,
Martinikon kontuek
Martinikok ekarrikosku
iru ollanda ta katuek115.
8
Txirintxaketan
akarra yantzan,
astoa bibolin yoten,
azagarie sueri puzka,
erbie urune eralten .
9
Zeanuritik baraurik
urteten badozu,
Gorbeiera (y) orduko
damutuko yatzu.

115
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12
Zozoak kantetan dau
goizeko bostetan:
ez egon neskatillek
mutillen berbetan.
13
Mutillek egin arren
berbea donoso,
ez egon neskatillak
ez ain amoroso.
114
Neskatilla morenea,
Durangoko alabea,
abarka trailla baltzagaz
dirudi probintzianea.
14
Biba Longa, biba Roma,
biba Bitorie;
Biturien gelditu de
ondasun guztie.
Andi kotxe, karramato,
litera ta burdi
aek guztiek an itxite
yoan dire emeti.

10
Abadearen lapikotxoa
txikarra baino gozoa.
Ikezginena andie,
baie arroa.

15
An zulo, emen zulo
emeretzi kakazulo.

11
Gabon gabean
soledadean,
Solek kaka egin
eskellerapean.

16
Gabon dala ona,
Natibitite obea,
Natibititek ekarriko deusku
Gabon-otzara betea.

Honen ondoren ez dugu transkribatu Maitetxo itsasoan dago.

17
Ai, Peru, Peru,
zu beti alperra,
sarri izango dozu
alkondara zarra.

19
Txakolari txaketan,
txakolari pena,
txakolari txaketan
buelta morena.

18
Alkondara agirien
frakaren zulotik,
eta txapel txatala
belarri ondotik.

20
Urkiolako benterueri116
larogeigarren urtean,
zaldarrak urten deutsela
orkatilleko zanean.

5.11. HAMARGARREN BILDUMA
Bilduma txiki hau Petra Lejartzaren eta Juanita Aranaren aleez osatua dago.
Honelaxe dio Julen Yurrek:
Onaino Petra Lejartzaren ta bere alaba Juanita Aranaren bertsoak.
Yurreko alkate Sabino Aranaren bigarren alabatxoak Markinan monjetan
ikasteak egiten dabillenak kuadernoan idatzita eukezanak.
1
Altzazu txiki,
Altzatzu maite
olan ibilli barik
ezkondu zaitez.

3
Gordoko gurutzeak
baleki berbetan,
ze esan eukiko lekuke
astelen goizetan.

2
Astelen, martitzena,
bai, eguztenean,
zozoak kantatzen deu
Manueltxonean.

4
Tiliki trauki-trauki
maiuaren otsa,
ontza bat txokolate
goizean, morena.

5.12. HAMAIKAGARREN BILDUMA: LO-KANTAK
Julen Yurreren arrebak kantatutako lo-kantak transkribatuko dira bilduma honetan. Lo-kanta hauek bazuten beren musika-transkripzioa aita Ondarrak egina, baina
ez dugu aurkitu.

116

Transkribitzaileak benteruen dakar.
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1
Dingilin dagoloa,
ni ez naz zoroa:
Santa Luziakoa
dendarik onena.

3
Gure Mariantxu langorik
ez da munduen yaiorik;
ez da yaio, yaioko bere
gure txikitxu langorik.

2
Gure umie ederregia
soloan bearrerako;
aitek batuko deutso dotie,
monja eder bat eiteko.

4
Ederzalea banintzen baina
konsolaturik ederrez;
neure gustua egin naban
orain bizi naz dolorez.

5.13. HAMABIGARREN BILDUMA

Bilduma txiki hau Julen Yurreren loba Jose Inazio Atutxa Barrenetxeak emana da.
1
Zer egiten deutset
San Antoniori?
Egun batean yoan eta
bestean etorri.
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4
Jose Benito, mutil majoa,
Algortan examinaua,
Portugaleteko estreixutik
trentza (y)andie pasaua,
trentza andie pasaua,
Jose Benito mutil majoa.

2
Urkiolara yoan
Mañaritik gora (bis)
trunkutx117 sartu yata, maitea,
ipurditik gora, ay (bis)

6
Begire nago begire,
an goiko bide barrire,
neure maitian (y)errire
begira nago begire.

3
Zetan egon zinian
ipurdi zabalik? (bis)
Ez nauelako jakin, maitia,
trunkutxik zegonik. ay! ay! ay!

7
Taloak erretako
ona palea;
gure Miren Aingeruk be
alaba parea.
Ay, ay, ay alaba parea.

Julen Yurreren oharra: “Suster” bat, naiz arbolena, naiz landareena; ez zotz bat.

SANTA AGEDAKO KOPLAK
8
Ortxe goitxuen otie,
auntzek yan dotse puntie;
etxe onetako Maritxuk bere
batute dauko dotie.

14
Ollo pintoaren abie,
aren arrautze gorrie,
bana-banaka ibili barik,
ekarri dezu guztie.

9
Ortxe goitxuen iturri
neure etxe ondotik etorri;
etxe onetako Karmele bere
askok gure deu erosi.

15
Ementxe gatoz, ementxe gatoz
lotsarez eta bildurrez,
usaba jaunak esan bea(r) deusku
abestukogun edo ez
Errespuestarik ez deuku eta118
abestutera goaz gu.

10
Ortxe goitxuen esan ein deusku,
guzurre edo egie,
etxe onetan il dozuela
amalau arroako txarrie.
11
Amalau arroako txarrie,
aren solomo nausie
zatiten ibilli barik,
ekarridezu osue.

16
Kataniako uritxu baten
lora eder bat yaio zan,
Palermosek (o) errege berak
lora au artu gure eban119.
Santa (y) auk kartzelan sartu zanean,
zan milagro bat aundia.

13
Etxe onetako Marie,
ointxe dinotzut egie,
albait lasterren topo deizula
ollo pintoaren abie.

5.14. HAMAHIRUGARREN BILDUMA
Igorreko Bibiana Sautua sakristanearen bilduma, Altzaten, 1970-VIII-10ean.
Hirugarren kantuaren ondoren zehaztasun hau dakar:

118
119

Biltzailearen oharra: iru tanbor edo iru makilkada.
Biltzailearen oharra: iru palukada.
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Soloei bueltaka zuzi isiotu esku batean; eta beste beso azpian galtzu
pilloa edo zuziek. Ta zazpigarren lerroan, lapurrik ete da ala beste itzen
bat. Dirudienez, lapurrik da.
Seigarren zenbakian kopla errezitatu ondoren, Julen Yurrek dakarrenez, “agin
zarra tellature botetan eben”.
1
Urte barri agilando,
zu matxil de nik erraldo.
Aingerutxuek gara,
zerutik gatoz;
emoizu limosnea
Jaungoikoagaitik.
Ez gara asarratuko
asko emonagaitiño;
gitxi emoten bozu
ondo sikue zara;
asko emoten bozu,
pozik joango gara.
Si, si, si, no, no, no, no,
otzara bete solomo;
si, si, si, no, no, no,
otzara bete solomo.

3
GABONETAKO ABESTIA
Gabon, gabonzetan,
arrosa galtzetan;
gure Jaune jayo da
yo gindun gizketa121.
3
SAN JUAN
San Juan bagilean
denpora ederrean,
artoak eta gariak gorde,
zapoak eta subeak erre,
deminiñoari sur puntea be erre.
San Juan, San Juan, San Juan,
gure etxean lapurrik bez, sorgiñik bez;
badago be, erre beitez.

2
ERREGEN
Erregen, Erregen timillitañe,
bost intxur ta lau kastañe;
apalazo120 zaldune,
iru erregen egune,
Iru errege pillatu gaizu
limosnatxu beten egune.
Zotzak eta paluek,
Martineren kontuek.
Martineri eroan dautzez
iru ollanda katuek;
aren azurrek batu eziñik,
arek dabiz saltu ta triko saltuek.

120
121
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Biltzailearen oharra: edo apalazio.
Biltzailearen oharra: edo kisketa?

4
MARI GORRINGO
Mari gorringo, zuri gorringo
bier edo etzi eguzkie eingo.
5
Bela, bela jaune,
aite non dau?
Jaune, zeruen.
Zetan?
Artoak ereiten.
Artoak zetako?
Olloarentzako.

Olloa zetako?
Arrutzea eiteko.
Arrutzea zetako?
Abadearentzako.
Abadea zetako?
Mezea emoteko.
Mezea zetako?
Aingerutxu bien erdien122 (ardien)
zerura yoateko.
6
Sagu zarra andarie,
ekarrizu agin barrie;
autsi agin zarra
sagu andarie.

8
Txilin txaketan
akerra yantzan
astoa biboline yoten
azagarie sueri puzka
erbie urune eralten.
9
Atso zarra durdure123
yoan solo burure.
Solo buruko landetan
atso zarra kantetan.

7
Maritxu Petrolina
Olabarrikoa,
katuek yan dotsela
surteko taloa.

122
123

Biltzailearen oharra: itxurak direnez, ardien ere esaten zen.
Biltzailearen oharra: durdure “pareu ezine”.
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