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“MIZPIRA, AHORA GABE UZKIRA”
atsotitz ezaguna da. Sabelaldeko
barrenak lasaitzeko ona izan...
Esaera izaterainoko adina zahar
bada mizpira (Mespilus germanica)
gure kulturan. Ez dut, ordea, bere
aldaerak bereizten dituen euska-
razko izenik ezagutzen. Izan, izan-

go dira, baina bidean galduak...
Noski, inork baleki esan beza.

Santi Onaindiak (Amoroto
1909-1996 Zornotza) 1984an
argitaratu zuen Euskaldunak eta
osasuna liburuan mizpirari eskain-
tzen dio tarte polit bat eta bertan
jasoa du esaera. Baita beste bitxi-

keria batzuk ere,
hauxe bat: “Osakai
lez erabillirik, mizpi-
llaren frutuak Erdi-
Aroan be sukarraren
kontrako onak ziran;
barrua girotzeko ede-
r rak dozuz, esteen
lana legetzen dabe-ta.
Abazeria barik artu
ezkero, urdail sentiko-
rrak be errez eroaten
dabez” . Baita
hurrengo hau ere:
“Azukera gainberatua
dauko miz pillak,
saponina ta beste sus-
tantzi leungarri batzu-
kaz; beruzkoa aiena-
tzeko ona dozu. Baita
bizioai alde-eragiteko
be. Ona mizpil-ur ego-
kia, osakai lez: estutu
mizpira frutu batzuk
eta artu baraurik.
Jarabe bai litzan ar
daikezu”.

Bizioari alde-era-
giteak edo zapuz-
tearenak begia jo
dit .  Lanak izan

ditut “bizioa” hitzarekin leho-
rrean egiteaz edo larrua jotzeaz
ari zela jabetzen; Santi karmeldar
fraidea izan zela jakin dudanean
argitu zait. Sinesteak ere lanak
ditu. Itxaro Bordak, aldiz, bere
2005eko Zeruetako erresuma libu-
ruan “mizpira egurra bezain zut
zeukan makila begiz jaten zion”
eta “kotoizko frakak urratu eta
mizpira makila bezain gogor zeu-
kan abar gorraila aluan basaki
sartu zion” dio txortaldietan. 

Idazleenetatik haratago, gogo-
rra da benetan mizpira. Mizpira
arbola, alegia. Itxuraz (arantzadu-
na, okerra, bihurritua...) eta izatez
(egur gogor eta iraunkorra du
oso). Gogor izate hori txerto-oin
izan ohi duen elorri zuriak (Cratae-
gus sp.) eransten ote dio? Grekoko
krataegos edo kratos hitzak horixe
esan nahi du, indarra. 

Bere haziak ere ez dira nola-
nahi ernetzen. Gutxi batzuk lehen
urtean jaioko dira, baina gehienek
urteak behar dituzte babesten
dituen hezur gogorra higatzeko.
Horretarako azido sulfuriko bel-
durgarrian beratzen dituenik
bada. 

Euskal Makila zigor sonatua
ere mizpiraren egurrez egiten da.
Urte mordo batez lehortzen eduki
eta gero. Eta inori
jipoia, astinaldia,
makilada edo egurra
ematea, nola deitzen
da? Mizpira-salda. nMizpira (Mespilus germanica).
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Mizpira gogorra


