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A14 

Mundu guztian orain ez dago... 
 

 

Poema honetan lau zati bereizten dira: lehenengoan (1-50 lerroak), azpimarratzen da, damak mutilaren 

bihotza eta askatasuna idoki arren, azkenik mutilak lortu duela neska kateaz lotzea, eta, horregatik hain 

zuzen, maitaleak dama bat zerbitzeko zer egin behar duen irakasteko moduan dagoela. Bigarren partean 

(51-104 lerroak), ―zaoz exilik‖ horren ondoren, hogeita lau aholku ematen ditu maitalearentzat, Ars 

amatoria gisa, maitatuaren baiezkoa lortzen laguntzeko. Hirugarren zatian dioenaren arabera (105-110 

lerroak), gehiago ikasi nahi izanez gero maitearen borondateari egin behar zaio kasu. Azkenik, laugarren 

zatian (111-120 lerroak), berriz aipatzen du bere kasu partikularra; lerro horien mezua ez da gardena, 

baina badirudi hurrengo asteazkenerako ezarri duela hitzordua neskarekin. Edozelan ere, maitalearen 

helburua ez da inola ere platonikoa, sexuarekin lotua baino: bera ezta etzingo ohean zabal-zabalik (85-86 

lerroak) edo artalastoa agin egizu (117. lerroa) adierazpideak argiak dira zentzu horretan. 

 

 

<1181r> Mundu guztian orain ez dago 

  gizon kontentuagorik 

  oita
1
 nola ni orain nagoan, 

  Zeruko Jaunak gurarik, 

  zazpigarren hilabetean    5 

  urtexe
2
 onau sarturik, 

  hiru egun kunplidu baga 

  oi setienbrek emunik,
3
 

  zeina zan egun alegerea, 

  ene laztanak gurarik,     10 

  ene laztanak gurarik eta
4
 

  neurk
5
 hala trabajadurik.

6
 

  Amore poderosoa, jauna, 

  asko deutsut eskerrik;
7
 

  zu serbitzeko ez jat faltako    15 

  sekula borondaterik. 

  Denpora baten lotu ninduzun 

  katea fortitz
8
 batekin; 

  Jaun Zerukoa alabadu, ze 

  orain banago
9
 librerik!    20 

                                                 
1
 oita: Eskuizkribuko poemetan maiz erabiltzen dira oi eta oita betegarriak (bakanka oi eta), bertso-

lerroen neurri egokia lortze aldera. 
2
 urtexe: ‗urtetxo‘; ez dakigu zehazki zein balio eransten dion izenari -xe atzizkiak. 

3
 zazpigarren hilabetean… oi setienbrek emunik: ‗irailaren 3an‘; iraila zazpigarren hilabetea zen 

erromatar egutegian (egutegi hori K. a. 46. urtera arte izan zen indarrean), eta Lazarragaren setienbre 

(latinez septembris) etimologikoki loturik dago septem ―zazpi‖ zenbakiarekin. Ez dakigu horregatik 

aipatzen den zazpigarren hilabetea, ala akats baten ondorio den, iraila bederatzigarren hilabetea baita 

hala juliotar egutegian (zeina 1582ra arte izan baitzen indarrean) nola gregoriar egutegian (1582az 

geroztik gaur arte dugun egutegian). Eskuizkribuan bada antzeko esapide bat: abuztu hilak / egun bat 

kunplitzakarik (A28: 47-48). 
4
 ene laztanak gurarik / ene laztanak gurarik eta / neurk ala trabajadurik: Ahozko literaturan sarri 

agertzen da anadiplosia: testu-zati baten azken zatia hurrengoaren hasieran errepikatzea eta kateatzea; 

bihurkia deitu zion Manuel Lekuonak ahozko euskal literatura aztertzean. Testuan behin baino 

gehiagotan agertzen da baliabide hori. 
5
 neurk: ‗neuk‘, izenordainaren forma zaharrean. 

6
 trabajadurik: ‗ahaleginak eginik‘. 

7
 asko deutsut eskerrik: ‗eskerrik asko ematen dizut‘. 

8
 fortitz: ‗bortitz, sendo‘. 
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  Donzeilatxo bat ekusi neben, 

  lindea parebagarik; 

  oi neure bihotz amorosoau 

  idogi
10

 zidan bertati.
11

 

  Neuregaz neben libertadea    25 

  eroan zidan berekin;
12

 

<1181v> ni haren minez
13

 hilte
14

 ninzan da
15

 

  ha beti alegererik. 

  Nik haregaiti
16

 iragaro
17

 dot 

  munduan asko penarik;    30 

  hark enegaiti oi oraingaino
18

 

  eztau edugi ansirik.
19

 

  Oi orain, barriz, nik ifini dot 

  bera kateaz loturik; 

  oi, bada bere,
20

 nik haregana    35 

  asko dot borondaterik.
21

 

  Ez dakizunok jakin egizu,
22

 

  ze zaoz
23

 engainadurik, 

  zerren dama bat serbietako 

  asko behar da gauzarik;    40 

  amoraduak zer behar daben 

  banago irakatsirik. 

  Oi enzuzu ta jakin dagizun,
24

 

  badozu borondaterik,
25

 

  zegaiti askok jakin ez arren    45 

  egon oi da
26

 tristerik. 

  Irakasterren
27

 ez nago eske
28

 

  bapere intereserik;
29

 

  oi lenaengo abantajea
30

 

  dasadan,
31

 zaoz exilik.
32

    50 

                                                                                                                                               
9
 banago: ‗nago‘. 

10
 idogi: ‗idoki, erauzi, kendu‘. 

11
 bertati: ‗berehala‘. 

12
 berekin: ‗berekin, berarekin‘. 

13
 haren minez: ‗haren irrikaz, hura biziki desiratuz‘. 

14
 hilte: ‗hilten‘; -n galdu du, testuinguru fonetikoarengatik (n- hurrengo silaban). 

15
 da: ‗eta‘. 

16
 haregayti: ‗harengatik‘. 

17
 iragaro: ‗igaro, sufritu, jasan‘; berez igaro-ren kausatiboa da. 

18
 oraingaino: ‗oraindaino, orain arte, oraindik‘. 

19
 ansirik: ‗ardurarik, desirarik‘. 

20
 bada bere: ‗gutxienez, bederen‘. 

21
 asko dot borondaterik: ‗borondate asko dot, maitasun handia dut‘. 

22
 Ez dakizunok jakin egizu: ‗ez dakizuenok jakin ezazue‘. 

23
 ze zaoz: ‗ez zaitez(te) egon‘. 

24
 enzuzu ta jakin dagizun: ‗entzun ezazu(e) eta jakingo duzu(e)‘. 

25
 badozu borondaterik: ‗baldin baduzue borondaterik‘. 

26
 egon oi da: Amoradua egon ohi da tristerik, alegia. 

27
 Irakasterren: ‗irakastearren, irakasteagatik, irakastearen truke‘. 

28
 Irakasterren ez nago eske / bapere intereserik: ‗irakastearren ez dut eskatuko batere interesik‘; 

aholkuak musutruk emango dituela adierazi nahi du. 
29

 intereserik: ‗interesik‘. 
30

 abantajea: ‗abantaila, bikaintasuna‘. 
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<1182r> Jentil onbre oita behar dau, 

  izango badau ditxarik;
33

 

  utra galanto ebili bidi, 

  oi badau potestaderik;
34

 

  bere ahoa ifini begi     55 

  palabra dulzez beterik; 

  bere laztanaz ze beukaike
35

 

  sekula fantasiarik; 

  oi, barriz, kunpliduko
36

 ez badau, 

  ze begi alfer promesik;
37

    60 

  krueldaderik baderakutso
38

 

  beoke
39

 beti tristerik; 

  dameak gaxki esanagaiti, 

  ez galdu esperanzarik; 

  inor begira dagoanean,    65 

  ze beikeo berbarik;
40

 

  utra dulzero esan begio 

  bere penea exilik; 

  presentexeak
41

 emun begio, 

  gauza usaiz beterik;
42

     70 

  oi partietan danean, barriz, 

  zuzpirioxe
43

 garrazpi;
44

 

  koitarik esan oi badegio, 

  ifini esporzadurik;
45

 

<1182v> polsea, barriz, oi berabilke,
46

    75 

  oi diruz adornadurik; 

  erreal
47

 hori kastaetarren
48

 

  ez atzeratu pausorik; 

                                                                                                                                               
31

 dasadan: ‗esan dezadan‘. 
32

 oi lenaengo abantajea / dasadan, zaoz exilik: Antzeko formula aurkitu dugu eskuizkribuko lau lekutan, 

ondoren datorren solasari adi izateko arreta eskatzen duen funtzio kataforikoan: nanzuzu, zaoz geldirik 

(A10: 4), oi lenaengo abantajea / dasadan, zaoz exilik (A14: 49-50), Hasi gura dot; / nanzuzu, zaoz 

exilik (A28: 39-40), Arren, nanzuzu, / Jaun Zerukoaen amorez, / konta dezadan / Pasio Santua dolorez 

(B29: 17-20). 
33

 Jentil onbre oita behar dau, / izango badau ditxarik: ‗jentil onbre (izan) behar du, ditxaren bat izateko‘. 
34

 utra galanto ebili bidi, / oi badau potestaderik: ‗oso dotore ibil bedi, ahalmenik badu‘. 
35

 ze beukaike: ‗ez beza eduki‘. 
36

 kunpliduko: ‗promesa kunplitu‘ ulertu behar da. 
37

 ze begi alfer promesik: ‗ez beza egin alferrik promesik‘. 
38

 baderakutso: ‗erakusten badio‘. 
39

 beoke: ‗bego, egon bedi‘. 
40

 ze beikeo berbarik: ‗ez biezaio hitzik egin‘. 
41

 presentexeak: ‗oparitxoak‘. 
42

 gauza usaiz beterik: Esapide berbera agertzen da beste toki batean (A23: 56). Haren esanahiaz ez gaude 

seguru, baina baliteke ‗gustu oneko gauza baita, dotoretzat hartzen baita‘ bezalako zerbait izatea. Usai 

izena ‗usain‘ dela interpretatu dugu, ‗usaia, ohitura‘ adiera baztertu ondoren; izan ere, usaia Iparraldeko 

tradizioko hitza izateaz gain, ez genuke espero berezko -a gabe agertzea. 
43

 zuzpirioxe: ‗zuzpirotxo, hasperentxo‘. 
44

 garrazpi: ‗garratz bi‘. 
45

 ifini esporzadurik: ‗ipini adoreturik, eman adorea‘. 
46

 berabilke: ‗erabil beza‘. 
47

 erreal: Erreala txanpon mota bat da, garaien arabera balio desberdina izan duena. 
48

 kastaetarren: ‗gastatzearren, gastatzeagatik‘. 
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  bere laztana dakusenean, 

  ebili utra graberik;
49

     80 

  sekula, barriz, ze besakeo
50

 

  besteren abantajarik; 

  denporeorrek emun badagi,
51

 

  ez egon tentatzakarik,
52

 

  zegaiti bera ezta etzingo
53

    85 

  ohean zabal-zabalik; 

  gabaz-egunaz ze berakuske
54

 

  sekula kobardiarik; 

  laztanagana joango bada,
55

 

  ze beroake
56

 lagunik;     90 

  bere begiak oi berabilke
57

 

  laztantxoagan josirik; 

  sekula gauza gutxiagaiti
58

 

  ze begi sentimenturik;
59

 

  oi beazatu badagi bere,
60

    95 

  ez erakutsi bildurrik; 

  oita irago ze bekikeo
61

 

  bisitatzaka
62

 asterik, 

<1183r> zegaiti hartu ez daikean
63

 

  oi beste serbidorerik;
64

    100 

  oi alkanzadu daikeano
65

 

  ez hartu jagin
66

 zelorik; 

  gabaz-egunaz serbidu begi 

  sekula asperzakarik.
67

 

  Oi gehiago gura badozu,    105 

  amoraduak, ikasi, 

  estudiadu, arren, egizu 

  laztanaen borondateti, 

  zerren bestela oita ez jatzu 

  probetxaduko gauzarik.    110 

                                                 
49

 graberik: ‗seriorik, zintzorik‘. 
50

 ze besakeo: ‗ez biezaio esan‘. 
51

 denporeorrek emun badagi: ‗denborak eman badeza, aukera izanez gero‘. 
52

 tentatzakarik: ‗saiatzekerik, saiatu gaberik‘. 
53

 etzingo: ‗etzingo, etzango‘. 
54

 ze berakuske: ‗ez beza erakuts‘. 
55

 laztanagana joango bada: ‗laztanagana joateko‘. 
56

 ze beroake: ‗ez beza eroan, ez beza eraman‘. 
57

 berabilke: ‗erabil bitza‘. 
58

 gauza gutxiagaiti: ‗gauza txikiagatik‘. 
59

 ze begi sentimenturik: ‗ez bedi atsekabetu, ez bedi kexatu‘. 
60

 beazatu badagi bere: ‗mehatxatu badeza ere‘. 
61

 irago ze bekikeo: ‗ez bekio igaro‘. 
62

 bisitatzaka: ‗bisitatzeke, bisitatu gabe‘. 
63

 zegaiti hartu ez daikean: ‗geroan har ez dezan‘. 
64

 serbidorerik: ‗adiskiderik, gorte-egilerik‘; hau da, dama gorteatuko duen beste gizonik. 
65

 alkanzadu daikeano: ‗erdietsi arte‘. 
66

 ez hartu jagin: ‗ez hari hartu egin, ez hari hartu‘; jagi- hainbat aldiz agertzen zaigu eskuizkribuan. Beti 

agertzen da iragankor gisa eta datibozko argumentu batekin. Uste dugu aditz ezezagun horren azpian 

egin aditzaren forma hirupertsonala (NOR-NORI-NORK) ezkutatzen dela. 
67

 aspertzakarik: ‗nekatzekerik, nekatu gaberik‘. 
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  Mundu guztian ni baino ezta 

  oi amoradu firmerik.
68

 

  Ene laztanak merezidu dau 

  oi asko abantajarik; 

  ha serbitzerren
69

 aspertu
70

 banax,   115 

  banago deskansadurik. 

  Artalastoa agin egizu, 

  nik al dagidan gauzarik; 

  eguaztena ifini nauzu 

  obligazioz beterik.
71

     120 

   Fin 
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68

 firmerik: ‗firmeagorik‘. 
69

 serbitzerren: ‗zerbitzatzearren, zerbitzatzeagatik‘. 
70

 aspertu: ‗nekatu‘. 
71

 Artalastoa agin egizu, / ... obligazioz beterik: Poemaren bukaera ilun samarra da, eta ez dugu uste 

erabateko interpretazio sendoa lortu dugunik. Lehenengo bi lerroak honela uler litezke: ‗Arto-lastoa 

enkarga ezazu, nik (egin) ahal dezadan gauzarik‘; poetak arto-lastoa enkargatzen du ohea prestatzeko 

eta bertan sexuarekin lotutako gauzak egiteko. Azken bi lerroetan, asteazkenean neskarekin hitzordua 

duela adierazi nahi du seguruenik, baina, hiru eratara uler daitekeela uste dugun arren, ez daukagu 

erabateko interpretazio sendorik: (a) ‗eguaztena ipini didazu obligazioz beterik‘; (b) ‗eguaztena 

[bokatiboa], ipini nauzu obligazioz beterik‘; (c) ‗eguaztenean ipini nauzu obligazioz beterik‘. 
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