
DONOSTIAKO 

IRU DAMATXO

XAB IE R

Leu ezaguna bagendun abesti au, orain eleizako ordula- 

riak goiz ordua ematearekin batera bere eresia kanpanto- 

rrclik zear, erri guztiari zabaltzen dio. Errenderiarrok, 

abesti oneri Ix'rri gutxi genitun età ara nondik, nere lagun 

X exilio Etxeberriak, eskuratu ditan Jose A rtetxe (G. B.) 

zanak, egindako liburu batean gai onetzaz azaldu zuana.

Bertatik, laburtu età euskeratu ditut, edestitxo onen 

gaiak guk ere jakin dezagun nondik datorren abesti onen 

izaera.

Etxeberria, irn anderenoak, Mari Koro, Maria Rosario 

età Maria Aranzazu, ogeita amazazpi, ogeita amasei, età  

ogeita ainabost urtekoak, zortzietako meza ondoren etxera- 

tzen dira. Biilean, D. Balero apaizari età berdin I). Feliziano 

osagilleari, egun-on otz xaraar età jaramonik gabekoa egiten 

diete: ogi goxo batzuek erosten dituzte beren gosaria egiteko 

età Narrika kaleko Tgarren sotoan sartzen dira, etxe artan 

bertan bizi bai dira.

Etxera sartu bano lenago, Leona, b(;rrn neskainiak atea 

zabaltzen die esanaz gizon bat dagola beren zai gela nagu- 

sian.

Irurak arriturik, goiza baida oraindik nor dan galdetzen  

diote, età neskainiak erantzuten die, iru aizpekin itzegin  

nai duen gudalburu bat data. Une ortan, irurak, ispillu 

aurrean bereziki apaintzen dira, bere aurrean. itxura ede- 

rrarekin azaltzearren.

Jauregi Kapitana, mardul età egokia, zutitzen da, età 

anderenoak, irurak batera, beren jaramonak egiten dizkate, 

bere aurrean ondo azaldu naiean. Azkenik, Mari Korok, 

ausarditnaz, zertara et<>rri dan galdetezen dio, età zertan  

lagnndu dezaiokean.

Bere aurkespena eginaz, onela dio: Donato Jauregi ta 

Gnrpide naiz, Gudaritza gogozkoan K apitana. Donostian  

jaioa naiz età bertako erreketaren ondoren, nere gurasoak 

Zaragoza altiera irten ziran, età ni gero bertan ezkondu
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nintzan. Guk, berriz— dio M ari Ko rok— une arlan ez 
genduen alde egin. gure aitak jabetza txiki bal cía K  r re l í -
der iy  a n deuda txiki bat zeuskan, eta jostun bezela lan egitera 
bearturik arkitu giñan; gure aita ondainen arlan gelditu 
egin zan etxeak konpontzen, ela orlan ari zala, orina bat 
bere gainera erorila zakar artean illa gelditu zan. Obe izango 
genduan danok Zaragoza alde cgin ba genduen.

Guda Donostiara iritxi ez dedin, eta guztioi laguntzeko 
biar, Ingles gudatalde bat dalor, dio Jauregik.

— Ingelesak berriro ? Ez  al zaie aztu leu egin zutena? 
dio Mari Korok.

— Andereñoak: politikaren eskutapenak ez dirá ncre- 
tzat ezagunak. E a  bada nore eginkizunaren berri ematera 
nator. In  geles gudatalde buruzagiaren agindua da, zuen

• 1 • I 1 * Ietxcan oietako gudalburu bateri oslatu cman bear (hózatela, 
eta ondorengoak sendi nagusi artean oslatu izango dute. 
Iru  aizpak ezezko gogorra ematen diote Kap ilanari. Inge- 
lcsakin ez dutela ezer nai, diote, bañan azkenik, naiz gogo 
onez ez izan arren, Jauregiren aginduari baiezkoa ematen 
diole.

Thomas W arring  dn izena etxe ontan arlu bear dezute- 
nak. Ogeita bi nrte dito ela irakaslea da.

Au entzunda beren gogoa zerbail aldatzen da; irakaslea 
eta gazlea... baditeke katohkoa izatca. Iru  aizpak erabaki- 
tzen dute etxeko elzaleku bereziena (Gotzaina deritzaiona) 
beretzat izan dedilla.

Jan tz i tokitik eskuz landutako izarak, tapaki la koltxa 
usai-gozoluak, irlelzen dituzle ela une balean gertu geldi- 
tzen da elzanlekua, bada ez bada bere elorrera aiirreratzen 
badu ere. Herían liburu eta aldizkari batzuek ipinlzen 
dizkiote, beren izkuntza ezagulzea baleike ela zer edo zer 
berri arkiluko di t n Ierro aielan: Ingelesak 1813an Zubietako 
batzarrean zer egin zulen, gero 181 Ógo. Dagonillaren 31an, 
bi urte leu izaiulako omlamona oroiturik, nolako i lie la 
berezia cgin zan, eta abar...

Iru aizpak oraindik neskalx arkitzen ziran eta beren 
bizi modua oso erkilarra zan, urtean beingo irteera Arantza- 
zuko Vmarengana izaten zan beren ibillaldi guzia.

Arratsalde arlan Errenderitik beren dendatxotik zetoz- 
lela, Leona, neskamia, sotoan zai zegon. Ir itx i da eta bere 
gelan dago esan zien. Leonak, erbestearra zegon gelako atea 
apalki jo zuan eta beca azaldu zan. Irurak  biotz ikututa 
gelditu ziran gizon prestu, ille gorri, me xamar arrek, iru 
andereñoen aurrean makurturik, agurtu zituanean.

Bereala galdezka asi zilzaizkien, nungoa zan, erderaz 
egilen al zuan, eta abar.

Erderazko irakaslea naiz ikastola batean. Aere aína 
Iruñakoa zan ela riere bigarren abizena U rlu b i da, erantzun 
zien eta mescdez barka zaidazute elxe onlako pakea galtzera 
natorrelako. Etxeko jan gela berezian apaldu zulen, Bru- 
selasko mai zapi eta Parisko mai ontziak ipiñiaz: beren 
alkar-izketa oso atsegiña izaudu zan eta beren hegiraluak 
elkarri. pelota lekuan pelota batetik beslcra dijoan eran, 
ibilli ziran.

Otz zegoen eta andereñoak edozein ailzakirekin maietik 
altxalzen ziran, b a ñ a n  b e ti bigelditzen ziran izketan jarrai- 
Izeko. San Bizenteko elizan bederatziak enlzun ziranean, 
erakabi zulen izketaldea ainaiLzea obe izango zala, berandu 
zala eta errosarioa oraindik esan bearrean zirala, eta ez 
zekitela Inglaterran orrelako oilurik ba zan. Bera katolikoa 
zala eta bere etxean ere egiteu zala, erantzun zien. Otoilz 
egin zuten eta elkarri gau onak emanaz, oieratu ziran.

Thomas bere oiean sartu zanean. karraxi bat egiteko 
zorian jarri zan. Obelo esaleko ez bat, baizik iru karraxi. 
Oiaren iru lekutan arkitu bai zituan sua zeriotela, iru ontzi 
begogarri! Berak alderatu, eta lo gozoan gelditu zan.

Urrengo goizean euri asko ari zuan. Bederatziak inguruan 
dei egin zioten bere zai zeudela jangelan. Bertan gertatuta 
zegoen gosaria ikusita, bere guda taldeako ainbat ba zegoela 
esan zien.

Am arrak aldean Errenderira eramaten zituan zaldi 
gurdian sartu ondoren, M ari Korok galdera au egin zien bere 
aizpei:

— Zer iruditu zaiziie gure bizi-laguna ?

— G uri?... psh..., eta, zuri ?

— N eri?... zueiri bezela... psh...

E lka rr i ziria sartu naiean zebiltzan azaldu gaberik beren 
iritzia; bañan konturatzen ziran irurei atsegin zitzaiela. 
gogoraturik berarekin egindako izketaldiak su bazterrean 
eta aurreranlzean egingo zituztenak...

Errenderira joateari utzi egin zioten, beren dendan 
ordezko bat utzirik; une guziak gutxigiak iruditzen zitzaiz-" O  “ O
kien bizi-laguna al zulen ondoren zaintzeko. Laister gudara 
joan bear zuala eta bertan bear zituan gaiñeko jantziak, 
ta gañera bere eskuz egin bear zituzten beroki etagaltzerdi 
artillezkoak prestatu bear ziralako.

Elkarrek in  erabiltzen zituzten eguneroko goraberan gu-O O í?
ziak, bañan bereziena, jan  kontua izaten zan, janari alda- 
korra izan zezan.

E ta  oraindik geiago egitcn zulen ingeles arrengatik. 
Beren artean ez siñistekoa, beñere egin ez zuten gauza: 
kaíiaren ondoren kopatxo bat patar edaten zuten.

Lenengo aldiz, gizon bateri atsegin ematearren, edan 
zulen, eta gañera pentsa zezala einen er(; erbestcko oilurak 
egilen zirala. Eg ia da E lxeberria tarrak  egunero beren 
kopatxoa artzen zutola bazkari ondoren, eta bein batez 
Thomasen urtebetetzea zalata, eskua geitxo joanik, irurak 
zeru atsegin batean zeudela irudipen hat izandu zulen. 
Bañan esan bearra da, bere tragotxoaren aurretik, Mari 
Korok, bere errege aulkian zegoen Jesusen Biotzaren iru- 
diari begiak jasoaz esaten ziola: Zure baimenarekin Jauna... 
ela Jesusen erantzun ixillarekin, geiegikeria barkatua zegon. 
E la  onela zorionlsu bizi ziran, irurak buruzagi bikañarekin 
ib illaldi ligar i ak egiñaz, gero ta apañago jazlen ziralarik. 
Ja i ('ta dantza izaten zan etxe berezietara eramaten zuten, 
bañan beti berak gazteenak azaltzen ziranetara. B a ila  ere 
eleizara ta erri jaietara, bañan atsegiñen arkitzen ziran lekua 
beren etxea zan, jolas kaltegabeko eta asmakizunak 
azalduaz.

Goiz batean, eleizatik etxeratu ziranean, Thomas gaztea 
beren zai zegon. Banoa, gudara goaz esan zien. Mari Korori 
txorabioa egin zitzaion itz aiek entzumlakoan, beste bieri 
ere berdintsu. Benetan lirain eta polita bai zegon m utilla 
jantzi aiekin; ez zan jak in  zer biotz indarrez ta Thornasek 
iru aizpak laztandu ('gin zituan, bañan berak laztan aieri 
ez zieten erantzunik eman, itz bat esateko trebetasunik 
ez bai zeukaten.

Bazkaria bukalutakoan (obelo esaleko ('z bazkaria), 
Leonak apalki galdetu zi('n: Pa tarra  ekarriko al det ? Ba i, 
ekarri. Beñere baño geiago, eta jak iña bazkal ondoko lo 
bearrean arkitu ziran.

Bazkal ondoko lo aietako batean zegoztela, berri tamal a 
ekarri zieten: Thomas bala bat bu rúan sarturik, illa izan 
zala; Trin itatcko kalean sortutako gaxotegiko gela batean 
beste batzuekin batean zegola, eta Lrgulleko illerri txikira 
eramango zu tela bertan obiratzera.

E lxeberriatarrak  beltzez jantz i ziran, aspahli batean 
beren gorputzak estutzen ziluzten dolu jantzi aiekin, eta 
bera ikuslera joan ziran.

Esan ez bazieten ez zuten ezaguluko ura Thomas zala, 
bañan ondo begiratuaz lx'rí' aboa eta ezpaiñ me aictan oso 
ezagun zan, eta ezpain orretan ezarri zut«'n lenengo aldiz 
gizon bateri emandako laztana.
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Itxasora begira dagoen bere illobia, berak l)izi izan ziran 
b itarlcan, ez zan beñere larrosik gäbe egon, boti irn larrosa, 
bildn berriak margo illarekin.

Etxeberriatarre i gertaera arren orioigarri ona gelditu 
zitzaien, eta ordu ezkeroz, patar botilla zabalik arkitzen 
omen zan bere artian.

Bateon batek jak in  zituan iru aizpa auen goraberak eta 
ain czagun zaizkigun bertsoak ja rri zizkien:

Donostiako iru damatxo 

Errenderian dendari, 
plant xan la jo  sten ba dakite bañan 

ardua edaten obeki

eta k r isk i t in , kraskitin , arrosa, krabeliñ, 
ardua edaten obeki.

Edestitxo au izan zan bertsoari gaia eman ziona, eta 
abetik abera, jarra itu  du urteen zear.

Bear bada bertso auek ez dute gertaera egizkorik azal- 
tzen ela irn anderem) aien ez bearrak eta naigabeak izkutuan 
geldituak dira. Dana déla abesteko egiñak ziran età ala 
izan dira Etxeberria aizperi ateratakoak.

Ingeles illerrian Thomas gudalburua non obiratua izan 
zan aztarrenik ez dago. Baditeke illarri batean igartzea iru 
argi kutsu, laburrak bakoitzak larrosa baten itzala gortle 
al izatekoa...

Errenderin, Garagarrillak 10
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