


Ernani'n jaiua naiz,
an bertan aziya,
Jose Lujanbio da
nere graziya. 
Amabost urterako
lan ontan asiya,
oraiñ Fermin Imaz'ek
eman dit auziya.
Badakat sasoya,
gorputza lasaya,
billatutzen saya
nun dan arrazoya; 
sekulan enaiz izan
zure etsaya.



JUAN JOSE LUJAMBIO ZABALETA                                                                                              

“SAIBURU”   (1874-1954)

Jaiotzez Hernanikoa zen Saiburu bertsolaria, 

Ereñotzukoa, baina oso umetan Errenterira bizitzera 

joana, Saiburu baserrira eta hortik datorkio izena.

Herriz herri bertsotan asko ibilitakoa da Saiburu bere 

garaiko bertsolari guztiekin, eta Hernanira eta  

Ereñotzura ere urtero etortzen zen     bertsotara 

festetan. Bertsolari familiakoa zen, Txirrita baitzuen 

lehengusua, bera bezala Hernanin jaio eta bizitzera 

Errenteriara joana, eta bi anaia ere bazituen 

bertsolariak, Nikolas eta Angel.

Basakerra deitzen zioten gizon bat bazen Saibururen 

garaian xextoak egiten zituenak. Sahatsak, urritzak, 

lizarrak eta bestelako egurrak Saiburu baserritik 

ohostutzen zituen askotan xextogintzarako eta bertso 

hau bota zion Juan Joxek

Zamalbideko tabernan:

Gure etxetik ohostutzen dituk

Sahatsak eta urritzak

Eskatu eta emateko ere 

Ez gaituk horren murritzak

Abertentzian jarri behar haut

Hik nahi dekena egin zak

Harrapatuta preso sartzeko

Pentsamentutan gabiltzak



Aldegin zuten elur guztiak

jelak eta haize hotza

udaberrian sartu giñan ta

hura zan ardien poza

danak marraka eskertzen 

zuten

eguzkiaren etortza

igo zitezen mendietara

artzaia eta bildotsa.

(Adarra mendian ibiltzen zen aitonarekin artzai gaztetan. Orduko oroitzapenak kontatzen ditu bertso  honetan)

http://www.bertsolari.net/bertsolari/nabigazioa/Bertsolari3/Bts3_039_040.jpg


Julian Ezeiza Landa “Aterpe” 1929an Hernaniko Balantxa baserrian jaioa. Bere bertso lana eta zaletasuna loturik

doa herriko festa eta usadioekin. Hernaniko Ohitura Zaharrak taldeak antolatutako ekintzetan urte askotan parte

hartu du besteak beste, S.Juan erronda, Urte zahar erronda, Santa Ageda eta bereziki San Inaxioko festaren

barruan Santa Barbaran egiten zuen urtero bertako bertso saioa Antton Garinekin batera.

Udaberriak badu

mila edertasun

apirilan izena

askotan dut entzun

Erromako zubitik

Euskal herrira jun

inguruko mendiak

beretzat ezagun

kukua entzun orduko

denontzat ondasun

Kukua Euskal Herrira

etorri orduko

kantuan ekitea

berak du gogoko

txantxangorri habian

nola bilatuko

bera alperra izanik 

ez da nekatuko

San Pedrok pasatzean

ez du kantatuko.

Julian Ezeiza Landa

“Aterpe”



Irri egiten dunari 
Irrifar laranja bat margotu
diogu eguzkiari
goizero egin diezagun harek
koloretsuago argi
esnatu dezan bihotz barrutan
lo dugun bizi poz hori.

Irrifar iheskor bat margotu
diogu hego haizeari
sekula ez da berriz izango
berri beltzen mandatari
Kantu zaharren doinuan orain
Firi firi txistu dagi.

Maialen Lujanbio, Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots



Irixtearekin San Joanak 
etxeratzeko ze lanak
Ikasturtia bukatu eta
ospatzeko planak!
Bertso bidezko esanak
akelarreraren xarmak
suaren bueltan dantza 
eginda parrandara danak.

(Doinua: Aizak hi mutil mainontzi)

1. Unai Agirre   2. Eñaut Agirre   3. Jon Iraola

4. Iker Osa      5. Gorka Tolosa  6. Aritz Zerain



Heldu da berriz bidaiatzeko

Garaia eta aukera

Baina lehenbizi pentsa 

dezagun

Dirua nondik atera

Nora joan eta bertan zer egin

Jakin behar da gainera.

Egunez ondo pasako degu

Lana eginaz batera

Eta gauen kulero eta 

Kaltzontziloen karrera.

Ikastolatik atera eta

Begira orain zer garen 

Ikasle eta langabetuak

Denetik dago hemen.

Jende jatorra, jende alaia

Jende nostalgiz oroitzen 

dugu

Urruti ikusi arren

Ikastolako urte haietan

Langileak izan ginen.

Estitxu Eizagirre

Bakarne Urreaga

Angel AranburuItziar Eizagirre



festa: «egingo ez duenik ezta»

san joanak: «ondo bukatzen nahiko 

lanak»

txapelketa: «apuntatu gratis da eta!»

txotx: «kupel txarretik tragua motx»

bertso eskola: «kimu berri dun arbola»

plaza: «lotsatientzat ez da erraza»



UDALEKUETARA

JOATEAZ BATERA

EGUZKI BILA GOAZ

PISZINA ALDERA

BAINA UDA BUKATU

(E)TA BERRIZ LANERA

USTEKABEAN BELA

PASATUAK GARA

AZALA BELZTETIKAN

KOPETA BELZTERA

Eñaut 

Martikorena 

naun.

Nor haiz 

hi?

Eli Pagola 

nauk



Ume nintzela bertso zaleak

nituen aita ta ama

Eta gerora bertso eskolan                            

Trebatu izan nintzena

Kanporatzeko uste dudana

Eta sentitzen dudana…

Hori izan da euskarak eta     

Bertsoak eman didana

(Doinua:Pello Joxepe)



Beraz etena bazetorrela

konturatu ginenean,

ikastoletan saiatu ginen

bertsolaritzan lanean,

guk apurtxoa eta umeak

ekinean, ekinean,

txalupa bezain leun aurrerantz

ur bare haien gainean,

guztia erraz egiten baita

gauza bat maite denean.

HERNANIKO  BERTSO ESKOLAREN HISTORIA

1985. urte inguruan, oraindik zalantzan jartzen zen bertsotan

ikasi ote zitekeen, edo, ordura arte genuen sineskeriak zioen bezala,

bertsolariak "jaio" egin behar ote zuen. Gauza da, bertsolariak sortuko ziren

itxaropen eta berme handirik gabe ekin geniola bertsolaritza ikastaroari edo

beste modu batean esanda, lehen Bertso Eskolari. Ilusioa ordea ez zitzaigun

falta. Eta bertsolariak sortuz gero hobeto, baina guk badaezpada, egitarau,

asmo eta helburu zabal batekin ekin genion. Hau da, bertsolaritzarekin

jolasten genuen bitartean, haurrak, euskara gure hizkuntzarekin trebatzeko

aukera izango zutela pentsatzen genuen; eta bertso doinuak ikasteko eta

doinu horietan bertso zahar eta berriak taldean kantatzeko aukera emango

zitzaiela ere bai; eta hori guztia oso polita zela iruditzen zitzaigun, eta umeak

pozik onartuko zutela uste genuen; eta bertsolaritzaren historia eta garai

desberdinetako bertsolariak ezagutzeko aukera izango zutela ikusten

genuen; eta bertsolari horiek bizi izandako garai desberdinetan sartu eta

horrek, garai, leku eta pertsonai desberdinak ezagutzeko aukera emango

ziela ere pentsatzen genuen; eta bertsoak idazten ere seguru asko, ikas

zezaketela uste genuen; eta agian, luze baino lehen, bat-batean kopla txiki

batzuk osatzera ere ausartuko zirela; eta zeinek jakin, akaso, bertso

luzeagoak sortzea ere bai, bere gai, mami, errima, arrazoi eta doinu

egokiekin.

Eta ia guk geuk sinesten ez genuen amets hura, egia zoragarria 

bihurtu zitzaigun, eta aspaldi ereindako hazi ahul harrek, gaur dugun landare 

sendoa ekarri digu. Eta ondoren doan bertsoan esaten den bezala, eten bat 

zetorrela konturatu ginenean ekin genion Bertso Eskolari eta etena etetea 

lortu zen, eta bertsolaritza osasuntsua bilakatu zaigu horretan aritu den 

jende askori  esker. 



 

Hernanin beti izan deu

bertso zale asko

kale giroa ere

badaukagu nahiko.

hainbeste zaletasun

ez da gehio beharko

Hernanin beti izan da

bertsoa gogoko.

Doinua: Markosek egin eban

Hernanin bertsolarik

guztiok garela .

Eta horregatikan

pozik zaudetela.

Zaharrak eta gaztiak

tabernan daudela .

Aspalditik hementxe

gu alai gaudela.

Hernanin giro ona

beti dagoela.

Doinua: Batetikan korroxka


