
Batua, euskalkiek osatu,

indartu eta joritu beharrekoa

Manu Ormazabal eta Kaxildo Alkorta

Euskeraren munduan lanean gabiltzanon artean sarri askotan
kezka edo ardura beretsuak izaten doguz: gazteen euskerea, umeena
eta ikastoletakoa baserritarren eta arrantzaleen euskereagaz konpara-
tzera jotzen dogu, zein errez eta sueltu erabiltzen daben batzuek eta
zein trakets eta bortxatu halakok, zelango aldeak dagozan batzuen eta
bestekoen artean. Deformazino profesionala izan daiteke baina ara-
zoa hor dago.

Pelotariek euren botileroa eukitzen dabe holango edo halango
kontrarioagaz akatsak non dituen esateko, ezkerra hobetu behar
dauela, noz sartu airez, noz jartzen dan atzeregi etab. Geuk bere, txos-
ten honetan botileroarena egingo dogu pitin bat. Ez euskerearen hile-
tak jotzen hasteko edo alde kaskarra bakarrik ikusteko, gaur eguneko
martxaren laburbilduma egiteko eta ezeren argigarri bada, laguntzeko
baino.

Adinekoen eta gazteen hizkeraren arteko aldeak hain handiak dira
ze, zenbaitetan gitxienezko komunikazino maila bere ez da lortzen.
Zaharrek gazteena hartzen dabe ontzat “eskoladunak ei dira seguru,
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euskera barri hori bere ikasi dabe-eta”, eta eurena gitxietsi eta bajutzat
jo “gu eskolabako arloteak be bagara-ta”. Zenbatetan ez ete da jazot-
zen aitita-amamek euren loben euskerea ezin dabela ulertu, eta alde-
rantziz, lobek ezin antzik emon aitita-amamenari? Etxe berean bizi
ezkero, ez dago problema handirik, hitz eginda konpontzen da; bes-
telako kontua da, ostera, aitita-amamok Mungian edo bizi badira eta
lobak Bilbon. Ez ete da hizkuntzak berak batu beharrean bereiztu egi-
ten gaituela?. Ikastolan urte partidea emon dana euskeraz ikasten,
herri txiki batera joan eta gero hangoa ulertzeko zailtasunak. Ala ez
dakigula geure hizkuntzaren benetako aberastasuna non dagoen eta
nobedadean eta alboko erderean bilatzen dogula aberastasun liluraga-
rri hori konturatu edo konturatu barik? Hemen azalduko diran
puntu batzuk ez dira berez euskera batuari jagokozanak bakarrik, eus-
kera txarrarenak, txarto erabilitako euskerearenak baino, baina azken
batean eredua erabileragaz finkatzen da eta ez arau hutsetan.
Hizkuntzen akademiek erabilera hartzen dabe oinarritzat, eta gero
erabiltzen diran forma horreik sartzen dabez euren akademietako hiz-
tegietan. Gurean, gehienbat, autore klasikoek erabilitakoan bilatzen
da oinarria. Horregatik idatzizkoaren gainean finkatu dira arau gehie-
nak. Baina ahozkoak daroan bideari hartu beharko jako kontu, hiz-
kuntzak ahoz aho, gurasoengandik seme-alabengana transmititzen
dira-eta. Ahozko eredu baturik ezean, nork bere euskalkikoan jardun
behar.

Louis Jean Calvet hizkuntzalariaren eritziz “hizkuntza baten hots-
-sistema beste hizkuntza batenera makurtzen danean, hizkuntza bate-
ko esaldiak beste hizkuntza batekoaren kopia hutsa besterik ez dira-
nean, orduan esan geinke hizkuntza bat bestea bereganatzen ari dala”.
Hortik abiatuko gara gure hizkuntzaren egoerari buruzko errepaso
txikia egiteko, batez bere gure gazte eta umeen artean barra-barra
dabilenarena, zerk eragindakoa ete dan hori, azken baten eurak eta
euren ondorengoak dira-eta euskeraren geroa;  egungo moldea hartu
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leikie eredutzat, geuk bere geure ahaleginetan lehengoen eredua har-
tzen dogun letxe. Molde hori ikastoletan, telebistan, komikietan-eta
erabailtzen dana da, batua. Ez dogu esan gura batua eta txarra edo
eskasa gauza bera diranik; ikusten doguna da batu hutsean egiten
daben hiztunen erabilerak arazo larriak sortzen deutsozala euskereari

Baina ekin deiogun gaur egun eskuartean dogunari, eta horretara-
ko hots-sistemari gainbegiratu bat emongo deutsagu. Abiapuntutzat
inguruko erderetatik  bereizgarri doguzan edo izan doguzan joera ba-
tzuk hartuko doguz, bai fonologia arloan, baita joskeran bere. Hasi
gaitezan bokalakaz. Bokalen triangeluan bakoitzak dituen ezaugarriak
gora-behera, ikutuko dogun lehenengo puntua diptongoena izango
da. 

Batetik, beheranzko diptongoak daukaguz, hau da, bokal zabale-
tik itxira doazenak: ai, ei, oi, au eta eu / bai, jai, zein, noiz... Goranzko
diptongoak, ostera, alderantzizkoak, bokal itxitik zabalera doazenak:
ia, ie, io, ua eta ue. Azken diptongo honeik erderearen indarrez sor-
tutakoak ei dira Txillardegik bere Euskal Fonologia liburuan dinoa-
nez. Mendebaldeko euskalkietan, dana dala, diptongo-mota hori,
goranzkoa alegia, nahikoa barria da, beti bere apurtzeko joera egon
dalako. Bide honeik erabili ditu gehienbat horretarako:

1.- Monoptongazinoa.
Almuerzo = armozu
Eguerdi =egurdi=igurdi
Pañuelo = pañelu
Suelto = solte
Conveniencia = komerentzia
Cuerda = kordela

2.- Kontsonanteren bat sartzea erdian (epentesia)
Suerte = suberte, sugerte
Ordua = orduba
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Violín = bibolina
Ostia = ostixa
Divorcio = dibor(t)zixoa

3.- Azentua silabaz aldatzea
Manuel = Manúel
Xabier = Xabíer
Lekeitio = Lekitío
Urkiola = Urkíola

Gaur egun, erdereak sail honetan dexente bereganatu gaituala esa-
tea sobra dago, eremu txikiagoan eta gehienbat jende edadetuaren
artean bakarrik gordetzen dalako. “Io”aren kasuan esan geinke orain-
d i n o k o a r ren nahiko bizirik dirauela diptongo apurt ze horre k
Bizkaiko mendebaldean eta. Halan eta guztiz bere, umeen artean ez
dot uste holan egiten dabenik. 

Egia da Bilboaldeko ume asko ikastolara edo eskolara estrainekoz
doazenean erdaldun hutsak dirala, Euskaltegira  euskeraz ikasteko
borondate guztiagaz doazenak bere erdaldun petoak dirala, eta bene-
tan gatxa jakela euren jatorrizko hots-sistema aldi batean ahaztu eta
hizkuntza barriarenean murgiltzea. Gure adineko nork ez dauka
gogoan, aldiz, eskolan frantsesa ikastean lehenengo-lehenengo irakas-
ten euskuena zelan ahoskatu zala? Oi = ua, eta danok musturra aurre-
ra eta ahoa zabalik, u = ü eta hantxe txintxo-txintxo aurrekoaren
kokotea ezpain-puntakaz busti aginean, r bikoitza eta motor guztiak
martxan, eta beste horrenbeste –ê-, -è- eta -e- ahoskatzen ikasterako-
an. Jorratzen ete da nahikorik arlo hau gure eskoletan? Errezeloa dau-
kat ezetz.

Frantsesezko edo ingelesezko hiztegiren batera jotzen dogunean,
parentesi artean lehenengo aurkitzen doguna berbea zelan ahoskatu
behar dan da. Euskerazkoetan ez dago holangorik oraindino.
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Kontsonanteen esparruan murgiltzen bagara arazoaren beste hari-
mutur batzuk topatuko doguz. Hartu daiguzan honeitan bere oraint-
sura arte euskereak bere-bereak edo, izan dituan joerak.

C/Z.- Gogoan daukat eskolan Lengua Española ikasten gendune-
koa; seseo: pronunciar la “c” o la “z” como “s”, defecto que se da en
el habla popular de Cataluña, Valencia y Vascongadas. Lekutan gera-
tu dira kontu horreik! Behinolakoak kontixu! geureari dagokionean
behinik behin.  

Belarria zoli antzean badaukazu, euskeraz berba egiterakoan en-
tzungo dozu makinatxotan: Zaragoza, Barcelona, da gozada bat, cen-
timetroa, lazoa... Fenomeno hau Bizkaian ezeze, beste euskalkietan
bere txitean-pitean emoten dana da. Euskal abizenak ebakitzerakoan
bere bai: lehen Peres eta Gonsales esaten ebenen ondorengoak ditugu
g a u rko Solozabal, Larrainzar...irrati-telebistak euskeraz entzutea
nahiko horretan erreparatzeko. Bien bitartean badabiltza hortik arau,
gomendio edo hobespen batzuk “g” eta “j” zelan ahoskatu.
Euskaltzaindiak emondako arauen artean ez dot uste agertzen danik,
baina zenbait hiztegitara jo ezkero, J-ren sarreran (iota) irakurri dai-
teke, eta G-ren sarreran (gue), hots, geologia (gueologuia), pedagogia
(pedagoguia) , jan (yan), jakin (yakin) etabar. “G” horren kasuan ni
neuri behintzat ia ezinezko jat “genealogia” moduko berbak ahoska-
tzea arau edo dana dalakoren bati kontra egin barik. “J” fonema “y”
moduan, euskalki eta azpi-euskalki batzuek daukiezan berezitasune-
tan, aldakuntza fonetikoetan, sartzeke, ebakitzeko gomendioa dago.
Edozelan bere, bizkaitarrok maila jasoan-edo hasten garenean berbaz,
nahiz eta geure herrian “y” legez ahoskatu, aurki jotzen dogu erde-
razko “j” bezela esatera, diferentea edo kanpokoa beti hobea nonbait.
Joera nahiko barria eta erderaren eraginpekoa ei da hori bere. Badira,
haatik, hainbat berba beti problema sortuko dabenak: majo, aparaju,
salastrajo, mojojoi...Erderatik hartutako berbetan erabiltzea zilegia
dala entzun neutson bati Euskadi Irratiko tertulia batean. Egin dai-
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gun, frantses, aleman edo edozein atzerritako urlia euskeraz ikasten
hasi dala, nahitaez jakin behar ete dau berba bakoitza nondik dato-
rren eta nora doan behar dan moduan ahoskatzeko? Ez da larregi
eskatzea izango?. 

LL/Y.- Euskaltzaindiaren arabera -il- idatzi behar da. Ahoskeran
sortzen da baina arazoa. Iparraldeko euskalkietan eta Bizkaiko zenbait
tokitan nekez entzuten da LL soinua. Bestalde, euskerazko LL soinua
eta erderazkoa oso antzekoak ei dira. Baina hemen kontua da erderaz
yeismoa zabaldu danetik, hau da, y grekoaren moduan ahoskatzea,
euskeraz bere barra-barra hedatu dala. Txarto esandako berbak dira,
ez euskera batuaren akatsa, baina joerea erderearen bideetara egitea
da.

R.- Hitzen hasieran. Euskerak r-agaz hasten diren berbetan a- edo
e- sartzeko bidea hartu izan dau (anaptixia): rata = arratoi, rueda =
errubera, rifa = errifea, redios! = erredios! Hitz barri eta teknikoetan
joera hori aldatu egin da: ratio, radar, reflex... Gaurko gazte eta umeen
artean entzungo dozu, ostera, hamaikatxotan, radioa, rosarioa, ruedea
eta antzekoak. Ezin esan, ba, termino oso teknikoa eta barriak dira-
nik. 

TZ/TX.- Bizkaieraz s-z eta ts-tz neutralizazinoak emoten dira,
lehenengo kasuan “s” eginaz eta bigarrenean “tz”. Gaur eguneko
joera, hemengo alde honetan sikeraz, -tx- eta “tz”-ren arteko neutra-
lizazinoa egitekoa da -tx-en aldera: Itxiar, Arantxa, Garikoitx, etortxen
gara. Mutikotan elexan “Ona bildotx eztia...” entzutean, arrarotxu
ezeze, irribarretxuak bere urteten euskun euskera txartzat-edo hartzen
gendulako. Egoereak dezenteko bueltea emon dau, ostera, eta hara
hor barra-barra entzuten diranak. Norbere izena ondo esaten ez jaki-
tea ez da, ba, inondik bere harro ibiltzekoa. Adibide nabarmena nahi
badozue baina, hona bat: batzuentzat danak “artzainak”,  eta beste
batzuentzat danak “ertxantxas”. 
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JOSKEREA ETA DEKLINABIDEA

Nork ez dau sekula entzun honen antzeko alkarrizketarik?:

• Mesedez itxi bentanea.
• Nolako euskera! Da leihoa, ez bentanea.
• Lehioa? Zarratu, ba, leihoa.
• Dago ongi! Oraintxe ixten dut.

Perpaus bakunen arteko xingleenetan bere, elementuen ord e n a r i
j a g o k o n ez, honelakoak nahinon entzun leitekez: dator aita, dago Ke p a
e t xean?, naiz Xabier. . . Ordenak, esanahi berezia dauka euskal sintaxian:

• Atzo zure anaia ikusi neban kalean bere lagunekin.
• Zure anaia atzo ikusi neban kalean bere lagunekin.
• Atzo zure anaia bere lagunekin ikusi neban kalean.
• Atzo zure anaia kalean ikusi neban bere lagunekin.
• Atzo zure anaia ikusi egin neban bere lagunekin kalean.

Bost esaldi eta bost ñabardura, hau da, perpauseko osagairen bat
markatu, eta hari indarra emon gura jakonean aditzaren aurre-aurre-
an jartzen da. Zenbateraino ete dirau bizirik ume eta gazteen artean
berezitasun honek?

Indartu gura dan elementua aditza bera danean barriz, aditz
horren partizipioa berezten da. Aditz trinkoan: partizipioa + sinteti-
koa: jakin dakitsut.

Aditz perifrastikoan: partizipioa + egin/ten/go+laguntzailea: esan
egingo deutsot, apurtu egin deust, ikusi egiten zendun. Gaur egun
hamaikatxotan entzuten dogu “jausi da leihotik gizona, hemen tor-
turatzen da”, eta horrelakoak.

Aditzak adierazitakoaren baiezkotasuna markatu gura danean “ba”
sartzen da aditz trinkoekin: badator Koldo?, horrek badakar teklea gaur
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bere. Aditz perifrastikoetan aditza bera jartzen da aurretik: hasi gara
orain bere lelokeriak esaten, entzun dogu entzun beharrekoa. 

Perpaus konposatua hartzen badogu arazoa lehengoa ezeze, bi
halangoa da. 

Deklinabidean, ostera, aitatzekoak ergatiboaren eta kasu mugaga-
bearen erabilerak dira. Gatxenak bere bai, beharbada, ikasten dabile-
narentzat. Dana dala, gaur egun, ahozkoan batez bere, daukagun
kakanahastea ez da txantxetakoa. Alde honetako umeei esaldi oso bat
behar dan moduan taiutzen entzutea gatxa ezeze, ia-ia mirariaren
parekoa da. Badakigu euskera batuan joskerari buruzko arauak
emonda dagozala eta adibide horreik euskera txarra dirala, baina arau
horreik eguneroko erabileran betetzen ez badira eta irakaskuntzan
lantzen ez badira, pentsatzekoa da zer etorri leikigun atzetik.

Zuhaitzaren enbor hutsa, kotxearen txasisa den hori jazteko, hor-
nitzeko eta joritzeko bidea euskalkiak, gurea barne, izan behar dabe-
la esatean batera antzean etorriko gara euskaldun guztiok. Teoria
danok geureganatzen dogu, baina praktikan ez ete da gertatzen:

• Azkenaldian euskalkien idatzizko erabilera zitz murriztu dala,
eta nahastu egiten ete diran daukagu “batzea” eta “bardintzea”.

• Euskera batutzat daukagunaren oinarrian euskalkien eta herri-
- e u s k e r a ren aberastasuna mentau beharrean, gero eta nabar-
m e n ago ez ete dan ikusten erderearen indarra.

Lehenengo puntuari oratuz, zera: batzea ez dala bardintzea.
Euskerearen mundu honetan gabiltzanon artean ez dot uste danok
eretxi berberak izango doguzanik danean; batzuek gure hizkuntza
hezkuntza-mailan garatzeari emongo deutsie garrantzia, beste ba-
tzuek, akaso, literatura arloan sendotu eta tradizinoa sortzeari, hau
da, bakotxak bere arloari baina danon aportazinoakaz, ez aspirinen
moduan danak igual-igualak. Euskera batuaren kontzeptu txarto

106

Manu Ormazabal eta Kaxildo Alkorta



ulertuaren ondorioz batzuk atara dira/gara galtzaile. Kasu bat ipiniko
dot orain zazpi-zortzi urtekoa, ez da asmatutakoa benetakoa baino:
Herri euskaldun bateko eskolan OHOko 3. Mailan (8-9 urte) irakas-
ten iharduen andereñoa gaixotu eta haren ordez beste maisu bat
eroan eben, bizkaieraz tutik bere ez ekiana eta umeen euskerea uler-
tzen ez ebana. Zer egingo gure maisuak-eta, arbela goitik behera bete
eban batuerazko aditz-formakaz eta umeei hauxe esan: “hauek ikasi
behar dituzue, zuen euskarak ez baitu ezertarako balio”. Umea berez
adin horretan ez da ez harro, ez lotsa bere hizkuntzaz; berarentzat hiz-
kuntza tresna hutsa da barruan dituenak adierazoteko balio deutsona;
ez dauka kontzientzia linguistikorik, ez dau euskeraz egiten hizkun-
tza menperatuaren aldeko jarrerea daukalako, adin horretan komuni-
kazinorako baliabide dauelako baino.

Gerora, berentzat maila jasoagoa-edo daukana imitatzen hasiko
da, lehenengo bere irakaslea hartuko dau eredutzat, harik eta kontu-
ratu arte erderaz ez dala holangorik jazotzen eta aurki zabaltzen jako
bapere arazorik emongo ez deutson erdal mundu liluragarriaren atea,
neurri batean euskerearen mundutik bertatik bultzatuta. 

Sentsibilitate kontua bere bada, eta azkenaldion berezitasunekaz-
ko errespetu handiagoa somatzen da.

Herrietan ipintzen diran kartel askotan  bere batzuetan ez da kon-
tuan hartzen nork irakurriko dituen. Zelan leiteke bestela Bizkaiko
herri batean holakoa jartzea “Prohibido echar basuras. Zaborrak
debekatuta”, herri horretan zaborrari sastarra eta debekatu galazo esa-
ten dabenean? Ala guk geuk bere ez dogu sinisten euskereak komu-
nikazinorako balio dauela? Hori ipini dauenak ez, horre t i n o.
Ondorioa jakina: euskerazkoa ez dauela inork irakurtzen. Adibide
sotil bat baino ez da, baina nahiz eta Euskaltzaindiak horreik berbok
eta bizkaierazko beste asko: bariku, jausi, eroan... onartuta euki, gero
erabiltzea (idatziz bere bai) geuri jagoku, eta batzuetan errezkeriaga-
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tik, eta bestetan ez-jakintasunagatik ez doguz erabiltzen. Zergatik
ibili behar dogu, ba, beti norbait, zerbait, noizbait, nolabait, lehen,
berriro, gabe etab., eta inoz ez nor edo nor, zer edo zer, noz edo noz,
behin edo behin, zelan edo halan, aurrena, estraineko, atzera, ostera,
barik, bako...

Bizkaian “aratuste” zer dan gehienok dakigu, nahiko hedatua
dagoan berbea da, Euskaltzaindiaren zerrendan ez da agertzen; bai,
ostera, Azkueren, Plazido Mugikaren eta Sarasolaren hiztegietan,
gehiagoko barik baztertzeko moduko berbea eta da ba? Bilboko kar-
nabaletan, behintzat, “ihauteriak” baino ez da erabiltzen, batu beha-
rraren batu beharragaz azkenean danok bardinak.

Bigarren puntuari helduz, jakina da euskerea oraintsura arte hain-
bat eta hainbat eremutan sartu barik edo gitxi sartuta egon dala,
administrazinoan, zientzia-alorrean, hezkuntzan, zenbait kiro l e-
tan...eta horrek hizkuntza-eredua egokitu eta moldatu beharra ekarri
deuskula, euskerea jantzi beharra alegia. Horretarako bide nagusi bi
dagoz: edo erderetatik zuzenean hartu mailegua, edo euskalkien abe-
rastasunaz baliatu. Edo biak. Ez, baina, edozelan. Berba teknikoetan
gaur egun ingelesa da nagusi eta handik jatorkuz gehienak, informa-
tika-arloan eta, grekoa eta latina bere badoguz iturri, Europako beste
hizkuntza guztiek izan dabezan antzera. Baina gainontzeko hizkun-
tzek hitzak, lokuzioak edo esamoldeak erruz sortzen dabez. Euskeraz,
aldiz, nabarmena da azken horreik sortzeko ahulezia; erderearen
morroi paratu gara oso-osoan. Han-hor-hemen jasotako batzuk aita-
tuko doguz:

Gailurra eraso
Mendia koroatu
Gurpila zupatu
Berehala irakurri dio asmoa
Ministroek gailurra ospatu dute
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Iltzean jo du
Burua zurian geratu zait
Exejekuziozko bidea (vía ejecutiva)
Desegin zara bi lagun horietaz?

Txarrik onenaren adibide dira, ze beste askotan “itzulpentxo” edo
dana dalako hori bere ez dogu egiten:

Como un flan egoan
Motel, hecho un lío naiak
Ekonomia de culo y cuesta abajo doa.
Datorrenean las cuarenta botako deutsodaz
Amaituizuz beharrak a toda leche

Garai bateko “adarra jo”, “esku biak bete behar”, “artajorran ibili”,
“hanka egin” . . . e t a b. beste osasun-egoera baten aztarna dira.
Euskereak berez sortuta daukaguzanak galtzen ari jakuz eta barririk
emoten jakin ez, ez batuta ez dagozalako. Hor dogu Ju s t o
Mokoroaren lan eskerga, guztiz aprobetxagarria, daukaguna galdu ez
dakigun behintzat.

Esamoldeakaz legez, beste horrenbeste gertatu jaku ezizen edo
izengoitiekaz. Oraindino urte asko ez dala, Bizkaiko herri askotan
ezizenak euskeraz ipintzen ziran, euskerea biziago egoan seinale.
Norbait sano serio zala... ba “basurd e”, beste urlia barritsua
zala...”lapikotxiki”, haragokoa txikerra eta zistrina...”Juan handi”.
Modu naturalean euskeraz sortutakoak danak. Posturea egingo neuke
herri horreitan honezkero egongo dirala “El pelos”, “la tragona”, “el
pollo” edo antzekoren batzuk. Hizkuntza-ordezkatze prozesu hau
azken urteotakoa da, herriko girotik esparru zabalagoetara iritsi dana.
Pelota eta euskerea alkarregaz nahiko loturik egon diran arren, pelo-
tarien ezizenetan erreparatu baino ez dago:
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Batua, euskalkiek osatu, indartu eta joritu beharrekoa



El menudo leñador de Erasun
El palomero de Valcarlos
El látigo de Burlada
El cañonero de Ubera

Bakarrik falta jaku “El ternero de Arratia, pequeño pero duro”.
Beste kirol batzuetan “el junco de Berriz”. Futbolean zer esanik bere
ez, salbuespen bakarrenetakoa “txingurri Valverde”.

Orain arteko honeik danak gauzak zelan dagozan gogoratzeko,
alegia, euskalkien berezitasunak galtzen eta euskera batutik barririk
hartzen ez. Euskereari bidea gaur egun komunikabideek eta ikaste-
txeek ezartzen deutsie batik bat. Hor diharduen jendeak euskaldun-
euskalduna izan behar dau eta batua, behintzat ondo menperatu eta
ez sarritan ikusi doguna: zeozertxu dakienak ezertxu bere ez dakiena-
ri zerbait irakasten. D ereduan jardun behar dala? Ondo, baina D ere-
duan jarduteko gauza izanda.

Honezaz gain, arazoei behar bezala erantzun:

• Ahoskatzen arazoak dagozala, esatariek eta irakasleek, garbi
ebaki dagiela. 

• Hiztegietan bere lehen esan doguna, hitzaren ondoan jartzea
zelan ahoskatu. 

• Esamoldeak kanpotik hartzen doguzala? Hor doguz Mokoroa
eta Azkue eta ez da gatxagoa esaten “jai dozu” “argi dozu” baino.

• Sinonimoak ahalik eta gehien zabaltzea, “hurbil, hurre, paraje,
gertu...” “puztu, hanpatu, harrotu, handitu, puzkarrotu...”.

Kirolekin hasi eta kirolekin amaitu. Badakigu hausnarketa labur
honegaz ez garala hogeita bigarren kartoira helduko, baina kontrario-
aren jokoa zein dan gogora ekartzeak mesede egin ahal deusku, bere
jokoan larregi sartu barik geureari etekin handiagoa ataratzen ahale-
gintzeko.
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