
Gaitzik hoberena, sendatzeko dena

“Gaitza ezagutu barik, abespeluan, irten dezanak irten dezala”

Patziku Perurena

Eskerrak: 

Arratsalde on, antolatzaile eta hemen bildu zaren entzule noble eta maitagarri hori.
Eta eskerrak bihotzez, Mendebalde elkarteari, Bilbo handiko zibilizazio berriaren biho-
tzera etortzeko aukera eman izanagatik Nafarroako Basaburu aldeko “basurde” ahul
honi. Ojala asmatuko banu, inori zauri haundiegirik egin gabe, jendea entretenitu, eta
neure zentzu traketsok findurik, berriz atzera neure basora erneago itzultzen. 

Azalpena: 

Deus baino lehen, gaur hemen esanen dudan guziaren eskema llaburra azalduko dizut:

1. Sarrera: Mendebalde Elkarteak aurtengoan ipini digun mintzagaiak, beste gabe
sorrarazi dizkidan bapateko gogoetak azalduko dizkizut.

2. Bi liburu: hurrena, errespetu hutsagatik besterik ez bada ere, X. Amurizaren
“Euskara batuaren bigarren jaiotza” eta Koldo Izagirreren “Autopsiarako frogak” liburuak
irakurri ahalean, hartutako ohar batzuk azalduko ditut.

3. Hamaika hizpide: eta bukatzeko, neure eguneroko azterlanean sortu zaizkidan
bitxikeria lexiko batzuk aipatuko ditut, beti bezala, ahozkoak eta artxiboetako doku-
mentuak uztartuz. 

Gutxi goitibeheiti, holatsu joanen da nire hemengo solasaldia, zurekin eztabaidan
ondu eta aberastu nahiko nukeena, baldin segituan aspertu edo muturtu, eta hanka
egiten ez badidazu behintzat.

1 .Sar r e ra :  

Honako galdeokin hasten da aurtengo hitzaldion gaia: “Gaur eguneko euskara bete-
beteko adierazpidea da?, egokia da? Halakoa ez bada, zer falta du?, nola bete gabeziak?...

Bilbo handian gaudenez, nola ez igarri galdemodu horretan, harako Unamunok
erdaratik kutsatu zigun “ezindu” edo “zaharkitu” lelo haren zantzu ongi euskaldundu
eta barneratua. Beste modu batera esana, honelatsu bailitzake kezka horren funtsa:
euskaldunok konpletoak al gara, edo motzak, egungo gizarterako? Nik uste ezetz, inongo hiz-
tunik ez dela izan santa sekula konpleto. Baina, hori horrela, nondik ote datorkigu al-
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zatarkeria berri, hitz baten erabilera ongi menderatu faltan asmatuak!... Beste batean,
Xabier Euzkitzeri aditu nion Kalakan: “nola dei dakioke “bides a r i a ”  autobian
ibiltzeagatik p a g a t u  b e h a r r e k o  k u o t a r i ?” Baita hurrengo batean, Donostiako
bulegoan, Herri Literaturako bileran geundela, gogora arazi ere: “Lehengoan hanka
sartu huan Kalakan. Aspaldian inork sortu duen hitz ik ederrena baita “b i d e s a r i a ”, nahiz hiri
zatarra iduritu, euskal merkatuko plurienpleo monopoliotuan batikbat sariak kobratze hutsera
ohitu haizelako edo”. Eta zenbat holako justizi eder ez ote liguke eginen gure euskara
xuhur eta jakintsuak, euskaldun jatorren labela ongi kobratuz dabiltzan askoren
artean fin aplikatzen hasiko bagina? 

Eta honela segitzen du gaur hemen mintzagai dugun kezkak:“Joan ziren, zorionez,
euskarak etxe txokotik kanpo ia ezertarako ere balio ez zuen usteak, baina, aurreratu dena hor
dugula ere, batek baino gehiagok dio bere pentsamentua argi eta garbi adierazi nahi duenean
teman eta borrokan jardun behar izaten duela euskararen gabeziekin”.

Argitu beharko genuke lelo horren iturria zein den. Hasteko, nork bere pen tsa -
mentua euskaraz edo beste edozein erdaraz ezin adierazi izana, munduko gauzarik
normalena eta ohikoena baita. Kontua da, noiz eta nola hasten garen negarrez. Geure
hizkuntza ongi ezagutu, eta bere baliabide guziak erabat agortu ondoren? Inolako di -
zi plinarik gabe presaka axalbegiratu bezain laster? Ezina sortu orduko mai non -
tzikerian, deus tajuz bilatzeko ez gogo ez xede sendorik gabe?... 

Hori litzake malko zurion aurretik argitu beharrekoa. Bistan baita, galde modu ho  ri
egin duena, bere ustez konpletoa den beste hizkuntza batetik mintzo dela, haren men  -
peko graduatu duen euskaragan kontzeptu baliokide perfektuen bila. Ho rre xegatik
hasieran apropos paratu dudan erdarazko Millasen refugiado/refugiante exenplua. 

Seguru al gaude euskarak dakien guzia badakiela egungo hiztun era askotara
bakartuak? Edo, taigabeko erabilian sorberrituz eguneratzeko behar beharrezko duen
produzio sarean ipinia ote daukagu euskarak dakien guzia? Edo, euskararen korpus
kon pleto taigabe sortzaile horretatik, zenbatsu ote darabilgu egungo hiztunon mer ka -
tuan? Erro horiek eta beste mila adar ongi zaindu gabe, nola jo liteke euskara
ezindutzat edo agortutzat?

Beste aldetik, beti present eduki behar genuke, hizkuntza orori taigabeko de rro -
txeak eta ezinetik sortzearen inperfekzioak eusten diola bizirik. Hala eta guzi,
gizakiak ez du munduan sortu hizkuntza baino sorkari zehatzagorik edo arte kon -
pletoagorik. Ez eta aldi berean mugagaitzago zaionik ere, behiala Samuel John sonek
ongi esan bezala: “Hotsak araudi zurrun baten menpe ipintzeko iheskor eta arinegiak dira;
silabak lotzea, haizea josten hastea bezalatsu da; nork bere desirak bapatean zinezkora ekarri
nahi izatea bezalatsu”. Hala eta guzi, hotsen morfologia eta semantika arautua besterik
ez da gramatika oro. Zehatz/mugagaitz izate horretan baitatza lengoaia ororen
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fer alferrik geure kolkora malkoak isurtzeko joera hau. Behiala Eñaut Etxamendik
esan bezala: “biktima zozoak borreroa imitatu ohi baitu oharkabean”. Ez dugu zertan geu-
re gaitzen gorde beharrik, baina, gaitza adierazteko moduak berak, etsaiei bazka ema-
teko bestetako balioko ez duela sumatzeak ere, ez digu mesede haundirik ekarriko. 

Gaitzik hoberena, sendatzeko dena: 

Orain asko ez dela, Juan José Millás idazle espainiarrari, “insuficiencias del lenguaje”
izeneko artikulu hauxe leitzen nion, guk euskararekin egin ohi dugun bezala, espaino-
laren moztasunik  batere sinalatu gabe idatzia: 

“R e f u g i a d o es el que ha encontrado refugio, no el que lo busca, al que deberíamos llamar r e -
f u g i a n t e , palabra que no existe. H a y  m á s  p a l a b r a s  i n e x i s t e n t e s  q u e  e x i s t e n t e s , y
muchas llegan a la vida o al diccionario con retraso. Toda esa muchedumbre hacinada en las fronte -
ras de Libia, a la que los periódicos llaman refugiados son en realidad refugiantes. El mundo está
lleno de ellos. Usted y yo no lo somos de puro milagro. Porque la condición del ser humano es la del
refugiante. Una vez abandonado el útero, el resto de la existencia no es más que la búsqueda de
una cuna, de una cueva, de un piso, de un chalet, de un país, de un pueblo que nos acoja. 

Todos en esencia somos refugiantes, pero desde la comodidad de nuestro refugio, vemos a toda
esa pobre gente desterrada y desesperada en busca de calor, agua, comida, refugio, como si fuera ya
un refugiado más como nosotros. Pero por lo general nos engañan. L a  l e n g u a  c om o  l a  r e a l i -
d a d ,  e s t a  l l e n a  d e  i n s u f i c i e n c i a s . El problema es que las insuficiencias de la lengua influ-
yen sobre la realidad, tanto o más que las de la realidad sobre la lengua. Cuando decimos cosas que
no son, estamos mintiendo. La mentira nos tranquiliza, pero no convierte el mal en bien”. 

Gogoeta honek, askotan aipatu izan den J.R. Jimenezen hura dakar: “¡Intelegencia,
dame el nombre exacto de las cosas!”. Baina, ez ote da hori bezain zuhurra, behiala Gil Be-
rari leitu nion B.J. Feijooren kezka hura: “jendea aisa kexatzen da, munduko edozein sor-
kari arrotzekin topo egin eta, haren izen zehatzik ez dakielakotz; baina, hagitz jende gutxi iku-
si dut buruhausten, usarioz erakutsi dioten hainbeste hitz antzuren zinezko gihar bila”. Bistan
da, aldez edo moldez, bi kezka horien gatazka dela hizkuntza ororen miraria. 

Gero AIO, LEITZE! izanen zen hiztegia egiten ari zela, hamaika hitzen zerrenda
utzi nion Mikel Olanori, batez ere Goizueta aldekoak. Horietako bat, hitz
konposatuen bigarren osagarritzat -sari hitzak izan duen erabilera ugaria: argisaria,
mezasaria, larresaria, etxesaria, lursaria, ursaria, alortsaria, belartsaria, lizartsaria, artosaria,
ze zentsaria, azerisaria, zahartsaria, mandatusaria… Baita usario berberari jarraiki, -diru
be rriak –sari zaharrari kendu dion lekua ere: larrediruak, mezadiruak, zezendiruak, za -
har diruak, lurdiruak, argidiruak… Mikel geroztik Irurtiatuak ordea, beste hitz askotan
bezala, nire merituak emeki estaliz, eta nire –dirua bizialargunduz –sari ne re tik, bere
kosetxako e r r e n t a - s a r i a ere sartu egin zuen zerrenda horretan, eta niri beti horren
traketsa iruditu zaidan o r d a i n - s a r i a ekarrarazi zidan berrizkoan ere gogora. Horra bi
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XVI como mínimo, cuando Dechepare (1545), primer poeta en vernáculo y natural de la vertiente
norte del Pirineo, utiliza con remarcada intención b a s c o el doble de veces que el culterano
heuscalduna”. Horregatik esan izan diot barre egin izan didan intelektual herrikide es -
pai nol askori: “sí, tú te creerás más vasco que nadie, pero, para mí ser basco es
simplemente saber espresarse en vasco, desarrollarse como persona en lengua basca.
Todo lo demás, un juego estéril de palabras”. 

Koldo Izagirrek dakarren bezala, Ortega y Gasset filosofoak esana(139-141): “Ser
vasco es, sin mas, una renuncia nativa a la expresión verval”. Guk geuk betetzen baitugu
hori Euskal Herrian, abertzale vasco eta euskaldun asko barren. Zer ote dugu euskal-
dunok horren makur, behingo batean euskara motza utzirik gaztelaniaren ederra
onar tu ez izateko? Gero Gasseten pellokeria hori, …en catellano… batez emendatu be -
zala egin omen zuten, baina, hala eta guzi, ez omen zien barkatu Ayaldek: “Baina,
oraindik ez da ondo konprenitzen. Berdin esan baitaiteke frantses batengatik: Ser francés es, sin
más, una renuncia nativa a la expresión verval… en castellano”. Eta berdin esan genezakeen
guk: Ser castellano es, sin más, una renuncia nativa a la expresión verval… en vascuenze. 

Bai, vasco ezbasco maite hori, denok dakigu zuk zer mundu ikasi duzun, zer ikasi
nahi ez duzun. Ez zaizu burutik sekulan pasa nik zurekiko ahalegina egin behar izan
dudala. Mintza gaitezen beraz biok ulertzen dugun horretan. Nik zurea ulertzea baita
tolerante izatea, zuk ni inoiz ulertuko ez nauzulakoan. Zuri ari zaizu Euskal Herrian
Euskarazka ari den hori ere deika, baina batez ere niri irainka edo neure herrian
bertan “hemen euskaraz bizi gara”ka. Oraindik holakorik!...

2. Euskara Zerbitzua. Hona beste kakofonia iraingarririk onetsiena. Ni, Euskal
Herriko hiztun hau, inolako edukaziorik gabe, erdara burujabeen azpiko sudnormal
ezindutzat, moztzat, gizajotzat jotzen nauena. Senide arteko otordu bero askotan esa -
na daukat: “ni Euskal Herriko president eginen banindute, lotsagatik ere, Euskara Zer bi tzu
guziak desterratuko nitikek”. Ederki ikusten baita, alderdi politiko guzi guziek, beren
eskuak garbitzeko eta beren utzikeria lotsagarria zuritzeko zerbitzu horren esku laga
dutela euskara, gero eta jaialaiago eta oporjobi pollitago bihur dadin: bertsotan,
kantuan, Nafarroa Oinezen, Zanpantzarren konpasean, Ligiko pasturalean, Igan de ro -
ko naturbidean, Leitzako umeen aisialdian, edo haurrik ergelena ere lotsatuko luketen
beste mila festa umilagarritan… Bere burua euskalduntzat daukanarentzat umilagarri,
noski. Eta jakinen bazenu, zenbat tripajate egina naizen, mila modutako irainok beti
muturraren aurrean ikusi eta isildu behar politikoagatik!...

Oraintxe bertan aditzen nion UEMAko kide bati, Leitzako Karrape Irratian,
haur jaioberrien erregistroa euskaraz egiteko gonbita, edo erregua. Baina, nola da
posible Euskal Herrian, gauzarik normalena litzatekeen huxkeria horixe berbera
delitu anakroniko gisan eskatzeko UEMA bezalako kakofonia lotsagarria sortu behar
izana? Zertan ari dira ba gure politiko euskaldunak, aipatzea ere lotsa ematen didan
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miraria eta balio unibertsala. Umeak plastilina bezala baitarabilgu beti bat beti berri
den hitza, ahoan sorberrituz aldian aldiko arimaren giltza. 

Denok dakigun bezala, hizketaren isuri mugagabean bihur bailiteke mila urtez
izen noble izan dena bapatean gaitzizen, oraino aditz huts genuena sostekoan ad -
je tibo, atzo toponimo sakratu zena egun ixeka mingarri, edo bihar balaku dena
etzi muturreko. Ni ez naiz filologo, are gutxiago soziolinguista, baina, euskaldun
arrunt gisan, esperientziaz esan dezaket, deusek erakusten badu euskaldunon za -
barkeria eta utzikeria negartia, hain juxtu ere, euskara bera alde guzietatik akotatu,
zehaztu, eta disekatu behar patologiko honek erakusten duela; eta honela ezin dugula
ez geure burua ez mundua gehiago engaina.

Euskaldun baten mina, kakofoniaz kakofonia

Gordin esan, euskarak ezina ez du berezkoa, politiko hutsa baizik. Hitza bera
baino sorkari politikoagorik ez baita munduan. Koldo Izagirrek Autopsiarako frogak
liburuan bildurka bezala esaten du: “Utz dezagun euskararen defentsa publikoa talde edo
multzo jakin batzuen esku (ahal delarik, erradikalak) hizkuntza bera kakofonia batean onda
dadin (153 or.)”.

Ez dakit inoiz pagatuko diodan, nire ezereza salbatzen horren setati saiatu izana,
bai na, euskararen kakofonia kontuotan lotsagabe jarraitu nahi nioke. Bat aukeratu be -
har eta, demagun, Euskal Herrian Euskaraz dela Koldok esan nahi duen ka ko fonia
erradikala; ba, nik beste kakofinia ezagun bat gehituko nioke: nonahi ugal du den
Euskara Zerbitzua, eta Nafarroako Basaburutik natorrenez, goia jotzeko, Euska ra -
bidea genuke beste kakofinia berrienetako bat. Beste milaren ispilu, zuri (larru)
ditzadan banan banan: 

1. Euskal Herrian Euskaraz. Hori bada gero izena, mugimendurik euskararen alde -
koenak asmatzekoa! Burla iruditu izan zait aditu nuen egunetik beretik, eta Iza girreren
itzalak oraintxe libratu nau egia esateko bildurretik. Eskerrik asko Koldo, hau ez baita
literatura, baizik eta hiri esker euskaraz nahi dudanago izateko aukera be rri hau pozez
ospatzen aritzea. «Aspaldi honetan maiztxo entzun dugu: euskara era kargarri egin behar dugu;
alegia: berez erakargarri dena erdara dela, erdarazko kultura». Eus ka ra, nonbait jaiotzetik
huan masoka, euskara/erdara antitesien bidez ederki jasoa daukagun bezala. Bo bo!... Hi
etxerako Koldo! Hire hitzari esker duinago sentitzen nauk. Baina, barkaidak, “Euskal
Herrian Euskaraz” horri axioma berbera aplikatu izan zioat nik, neure kolkorako
esanez: “Euskal Herria espainola dugula, zuek niri? Faborez! Badakit zertan ari zareten, baina
holako kakofoniekin ez niri gehiago maxirik. Izenak berak hondatzen baitu zuen izan guzia”. 

Beste muturretik ere esplika litezke zorioneko “vasco” horren gaineko kakofonia
eder batzuk. Hona bat, Eduardo Gil Beraren isilpeko mesede: “Los vascos han empleado
b a s c o para n om b r a r s e  a  s í  m i sm o s  e n  s u  l e n g u a , desde la época romana hasta el siglo
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karrik gelditzen ari gaituk Koldo, eta ez diat uste besteak ez bezalako jainko motz
izan nahia denik gure kasua). Direnak direla, gaurkoz kakofonia kontuokin buka tze -
ko, honatx nire galde makurra: Zergatik ez ote zidan kasurik egin UPNko buruak,
Euskara Zerbitzuak garbitze kontu hartan? Esatea nahi? Erantzunik zuhurrena, be -
rrizkoan ere, Motzari zor diot: “euskararen erahilketa programatua, abertzale politikoek
berek bilatu eta ugaldu duten kakofonitze kaburik gabe hauxe delakotz, geure etxeko eta
kanpoko elebakar tolerante elebizale horien guzien lasaigarri eta indargarri”.

Nire zinezko politika bakarra: munduan izateko euskara beharra.

Zorioneko kakofinia iraingarri bezain aspergarri horien pare, askotan aipatzen di -
date abertzale kontua ere. Deus justifika beharrik gabeko euskaldun izate hau ez bai tzaio
nonbait aski gure jatorjende labeldunari. Are gehiago: nola inguruko ustela ikusi ahala
bistaratzeko joera dudan, etsaien adixkide gisan begizkatua ere bai bainauka iraultzaile
usteko diktadoretxo askok. Eta diktadoretxo horien guzien sarean, nola txertatu nik
neure labela?... Segi dezadan aurrera, eman didazuen aukera eder hau aprobetxatuz. 

Gure gurasoak euskaldun hutsak ziren. Ama helbarrak pena haundia izaten zuen,
astean behin mezara atera, eta itzulerakoan zenbait lagun erdaraz hastean, mutu gel -
ditu behar izaten omen zuelakotz, solaskide leitzar espainoldu guzien artean. Aitak
berriz, Frankoren gerrako bi gertakari izaten zituen ongi gogoan hartuak. Gerra ha -
sieran frentera joan zenekoa bat; gerra bukatu ondoan Malagan gertatua bestea.
Honatx biak, fonetismo goizuetar eta guzi:

1: “IRUNERA YONTA LENBIZIKO, ITZIK EZ YAKIN GUK ERDARAZ! TA AIKIN

EUSKARAZ ITZIK ITTEIK EZ. EUSKARAZ EZ BAITZUTEN ITZIK E AITTU NAI

IZATEN. EUN BATEN, NI TA SUMILDAR BAT, BIEK GINOZEN, TA KOARTELA

GINIEN, TA REBIXTA YUEN, TA TORRI YUEN BRIGADA TA, AITTU YUEN ORA BERE

ESPLIKAZIOK EMATTEN BINO, NERETZAT ALPERRIK: ITZIK EZ BAINUN

ENTEINTZEN. BERE ESPLIKAZIOK EMANTA ABITU YUEN BRIGADA TXAR ORI BERE

KOARTORA, TA NIK SEITTUN SUMILDARRARI GALDE, ARK ENTEINTZEN BAITZUN

ERDAAZ POLLIKI: “ZE ITTEKO ESANDO, I?”. TA BRIGADA PUT ARK AITTU, NIK
EUSKARAZ NOLA ITZEIN NIN. TORRI YUEN BUELTUTA SEITTUN TA, ZAPLA!
MATALEZURREN: “AQUI NO HABLEX EN VAXCO EH!”. ORA AMORRAZIOA NEREA!
TA DEUS EZIN IN! ARK ESANA ENTEINTTU BESTEIK EZ NAI, TA ORARE EZIN!
ORA MIXERIA YUEN GERO E! NERE BATTEN, ESATEN NIEN: “OBE ZO BAI EZ

ZITTUAN ATATABORDAKO MUNON ARRAPATZEN, URDE ALU ZIKIN ORREK!”.
GERO, EBROKO FRENTEN ILL YUEN NERE LAUN SUMILDAR ORA, JOSE
ELIZONDO. NI OSPITALEN GAIZKI EONDU NINTZEN DENBON. 
GUK BADAKIK ORDUN ZE BILDURRA IZATEN GUNUN! NAITANAIEZ,
IMAJINARIA ZUNAK, PRE SENTU IMAR IZATEN ZIEN GABEN OLOKO

ORDUTAN NOBEDADE MATTERA OFIZIALARI. TA AN ERDARAZ ESAN BAR

ESAN BARTAKOK, TA TUTIK YAKIN EZ GUK! ORA MIXERIA YUEN E! BETI
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koherentzia hori beren programetan betetzat eman gabe, edo beren afiliatuengan
betetzat jo gabe? Nola jasan lezake herri fin batek honenbeste hipokresia ustel? Eta
okerrago dena: zergatik behartzen gaitu, hain juxtu UEMAk berak, bere taldeko ez
garenok espainol izatera?... 

Ez. Ez gara ohartu ere egiten zeinen gaizki eta lotsagarri tratatzen dugun euskara,
euskalduna, alde ari garela uste dugunok gerok!... Entzun, entzun faborez: Bai Eus ka -
rari Ziurtagiria. Horra beste kakofonia niretzat ezin lotsagarri eta mingarriagoa. Eta
zuretzat ez? Eramazu eskuineko hatz erakuslea kopetaren erdira, eta pentsa pixka
batean: baina nola da posible Euskal Herrian bertan papermutur bateko lau hitz
euskaraz sinatzeagatik eta argazki pollit baten truke edozein entitateri Bai Euskarari
Ziur tagiria partitzen ari beharra Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua izeneko
entitate parasitoa?!. Eta ba al dakizue Xabier Mendiguren ezkioarrak zenbateko
soldatu kobratzen zuen horregatik hutsagatik? Eta zenbat holako kakofonia mingarri
antzu, diruz ongi gantzutu?... Eta berriro diotsut, entzun, entzun faborez: hori guzia
Bai Euskarari agiria erdaraz luzitze hutsa sariz zuritzeko. Nola ez lotsatu, edozein
euskaldun fin, bere herrian bertan holako burlak nonahi ugaltzen ari direla ikusiz!...

3. Euskarabidea. Horra beste kakofonia zelebrea, nire begien aurrean Euskal tzain -
diako jaun prestuek sortu eta defenditua. Zer iradoki lekioke español bati izen luze eta
trakets horrek? Somos españoles en un camino inútil hacia el vasco. Hau bada gero mar ka! Inola
ere ezin izan euskaldun; besterik gabe, hiztun arrunt libre; euskaradun gaitzik gabeko.
Izate hutsez garena ere geuk gaixotzen baitugu; dugun osasun pizarra geuk hondatzen. 

Banuen honi buruz, gauzaño bat esateko gogoa Bilbo handian. Euskarabidea sortu
zenean, J.R.Corpasek deitu ninduen, ea hutsari kolpeka dirutu nahi ote nuen?
Ezagutzen baininduen Ateneoko presidente komunista izan zenetik, Koldo Pastor
musikaria, F.J.Irazoki poeta eta abar zirela medio. “Sí hombre, si tu novia principal ha sido
siempre el euskera” adarra joaz. Ni harri eta zur. Baita etxean aipatu ere. Baietz, saia -
tze ko. Imajinatzen duzue Patziku, Catalanen itzalean? Zena zela, hiru baldintza
paratu nituen, 1: beti euskaraz eginen nuela, 2: Euskararen Zerbitzu eta gainerako kakofonia
iraingarri guziak garbituko nituela; eta 3: zinezko eskario herritarrari (politikoari) funtsezko
laguntza emanen niola. Gizajoa ni. Geroztik dakidan bakarra: Azantza jauna izendatu
bitartean, neurea ixilik gorde izana eskertzeko nola deitu zidan Perez-Nievas jaunak.
Eta nago, horrexegatik ez ote naizen gaur oraindik Euskarabideko, abizenez bederen
tokaio dudan Iñaki herrikide kultuaren lotserako. 

Euskararen hirulau kakofonia lotsagarri aipatu ditut hemen, baina, badira beste
hamaika: Euskararen Aholku Batzordea, Euskara Biziberritzeko Plana, ez dakit zenbat
Eus kara Elkarte, Euskararen Berripapera, eta Euskararen aldeko beste bost eranskin
(petatxu?) kazetero gehigarri, ibilaldi, oinezaldi, korrika larri,… den denak Patziku gizajo
ho nen iraingarri, baina euskaldun gehienen ohorezko entretenigarri… (Bakar ba -
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buruilaren azkenean, hasiak ziren eskolak espainolez. Eta maisuak lista pasa zuenean:
“Frantxixko Perurena” esan omen nuen nik, baserritar azenturik goizuetarrenean.
Ahoskatu eta antzestu ere, izugarri ongi egiten dit oraindik noiznahi Txaparik. Ez
burlaz, xalo eta goxo baizik, neure nabarmenkeria euskalduna ezin atzenduz. Horra
etxekoa arrotz. Horrek esan nahi du, Goizuetan normala zen azentu euskalduna or -
durako galduxea zela Leitzan, zibilizazio eta ondra espainolaren eraginez eta asi mi -
lazio osoz. Eta Leitza edo Goizueta, ttitta bat baino ez dira Euskal Herrian. Gaur
oraindik beren buruak abertzalerik euskaldunentzat dauzkaten horiek egiten batiote
barre ni bezalako askori, beste gabe euskalduna izateagatik, euskaldun on dradu
izateko behar adina azentu eta lexiko espainol ez jakiteagatik. Beuren espainol
motzean euskal azentu eta joskera nabariegia izateagatik.

Askotan esana dut, baina, berriz esatea ere merezi du: ez dut ezagutu es -
painolaren geografia guzian bere lurraldeko doinuaz lotsatzen den hiztunik: galegoak,
katalanak, andaluzak, kanariarrak, latinamerikar oro… harro ariko zaizkizu es pai no -
lez beren doinuan, baina euskaldunak, espainolez hasi ordukotz, ttaka emanen dio
bere txip automatikoari, inondik ahalbaitean euskal azentua netralizatu eta espainol
perfektoan ari nahian. Baina, ez ote du txip horrek azpi azpiko arrazoirik? Besteak ez
bezala norbaitek noizbait zigortu eta umilatu izandako aztarnarik? Berrizkoan ere,
Koldo nereak emanen dizu erantzunik ederrena: “Non dira eraztunak? Iduri luke bik -
timek berek dituztela frogak ezabatu (27 or.)”. Nola ezabatu? Batere oharkabean, bo -
rreroen metodoa aplikatzen segiko ez balu, zergatik lotsa munduan euskalduna, bes -
te inor ez bezala, bere azentuaz? Eta munduan esatean, bere herrian bertan ere esan
nahi nuen. Esan dut. Gaitzerdi, halere! Auzoerderen azentuak ugaritzean, etor kinek
eta euskaldun berriek salbatuko baitute oraindik euskara diktadore espainol (eta
euskaldun) borrero haien kutsu gaizto guztiotatik.

Noiz eginen da, bestenaz, egungo giro politikoan euskalduna pertsona libre?,
inolako konplexu gabeko? Bistan da: Bidasoaz honuztik behintzat, euskararen az tar -
narik gabeko espainola akademikoki menperatzean? Eta joera horren aztarnak
sumatzeko, aski da Euskaltzaindia bera lexikoaren grafia finkatzerakoan ahoskera nola
aplikatzen hasi den ikustearekin: g a l z o r i ,  h i l z o r i ,  Z a n g o z a… Ez al ditugu ba da,
usarioz erabili ditugun leku guzietan g a l t z o r i ,  h i l t z o r i ,  Z a n g o t z a ahoskatu? Kon tuak
hola, badirudi marka fonetiko euskaldun guziak ere espainolak irentsiko dituela laster,
eta Euskaltzaindiak agindurik gainera. Nork eta, Gerrikagoitia euskal tzale suharrak
berak esan baitzidan behin Ezkurreko gainean: gaizki esaten omen genuela Era t s u n ,
haren ustez Era s u n omen zela ahoskera zuzena. Eta zenbat holako lardaxka lotsagarri
gure jaun akademiko euskañol zenbaiten pedantekeria motza dela medio. 

Euskararen Azentua, Hirian edo Herrian? 

Lehengoak lehengo, atzenaldera hiri/herri polemika piztu, eta hemen gabiltza ume
aspertuen gisan, elkarri zer esan ez dakigula. Euskal Herria, izenak berak erakusten
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BIL DURRAK AIREN, KASTIUA NOIZ EMAIN ZIUTEN!. 
ARMAK NOLA ERABILLI, NOLA GARBITTU, OFIZIALARI NOLA ITZEIN… TA
INSTRUZIO GUZIK ERA KUSTEN AN AITZEN ITTUEN, BINO, GUK TUTIK

ENTEINTZEN EZ! TA JOOSUS, ORA AMORRAZIOA AINA! KRISTONAK

ESATENZKEUTEN: FALTSO BATZUK GINALA EUSKALDUNAK, TA AMABOST

EUNEN BA RRENEN EZPAGUNUN ERDARAZ IKASTEN, KALABOZON

SARTUTA ANTXE EUKIKO GINTTUZTELA; TA ANTXE BETI AMENAZOKA”. 

Hamaika galde egin nizkion aitari gerrako ibileraz, eta harritu egiten nintzen, na -
hiz frentean hiru urtez biziarrisku ibilia izan, zeinen gertaera trajiko gutxi kon ta tzen
zizkidan. Badirudi gerrako beste krudelkeria guziek baino barrenago ziz tatu ziotela
bere duintasun apurra, bi gertaera umilagarriok. Izanez ere, munduan izateko arte
(arma) bakarra, euskara, bapatean kendu ezkero, zer gerta liteke trajikoagorik?... 

2: “AZKENEKO SEI ILLABATEK MALAGAN EONDU GINUZEN POLBORIN BA -
TERI GOARDI ITTEN. AMA SEI SOLDADU SARGENTO BATEKIN. TA AN GAUN -
DELA, BARRIORA YOTEN YUEN APEZA, IANDETAN MEZA EMATTERA. EUN
BATEN YON GITTUK MEZARA TA, APEZA BERANDU SAMAR TORRI, TA GU RE

BUELTAN BERANDU TORRI, TA: YA ZE PASATU ZITZIUN? ASI ITTUEN

GALDEZKA, TA: “JOE, PA CUANDO VINO LA CURA YA ERAN LAS ONCE Y”
NIK. ETA PARREZ ASI ITTUEN DENAK SEITTUN: “JODE, SERIA HEMBRA, LA
CURA?”. GUK ITZIK EZ GINIEN ZUZEN ESATEN TA, AIK BETI PARREZ. BINO
ERDARAZ AN IKASI NIEN NIK PUXKOT. JOSEMARI AKORDIONISTA, TOLOSAR
MOTX BAT, APELLIDOA AZTUA ZAUKIT OAIN, BINO EUSKALDUNAK ORA TA

NI BAKAR BAKARRAK GINOZEN; GANEKOK DENAK KASTILLANOK BAI TZIAN.
BATZUTAN SERIO SAMAR E YARTZEN GINOZEN: BURLA EZ, GURI ERA -
KUSTEKO OBLIGAZIOA ZAUKITELA AIEK, ESATEN GENETEON: GUK GEN

IZKUNTZA BAGANAKILA TA AINARE IKASTEKO ALEINAK ITTEN GIN TTULA,
BINO AIEK ETZEKITELA BENA BESTEIK, TA ETZAUKITELA INORI BUR LA IN

BARRIK, TA OANDIK GUTXIO IKASTEKO BORONTEA PATZEN ZUNARI”. 

Horra nik gurasoengandik ikasi dudan lezio politiko bakar bakarra: hizkuntzaren
balio intrintsekoa baino arma zuhurragorik ez dela, gero eta ustelagoa iruditzen zai dan
euskal politika negarti eta hipokrita guzian. Gure gurasoak ez ziren aber tzaleak, baina,
euskarak egin zituen munduko. Eta haiek bezalaxe, ni neu ere. Gure etxean, gutxi
gehiago, ni baino abertzaleagoak eta politikoagoak izan dira senide guziak, baina,
euskara kontuan ni baino zabarragoak, utziagoak, eta espainolduagoak, den denak. 

Ni ere Finlandiako Kerman nauzu, lagun bila: 

Aitaren eta amaren umilazio berdintsuak bizi izan baititut nik ere neure modura
eta neure garaian. Gregorio Txaparik askotan gogora arazten didan pasartea kon ta -
tuko dizut: Goizuetako Karreto baserritik Leitzako kalera etorri ginenerako, 1971ko
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2. Bi liburu. 

Atzenaldian euskararen auziaz atera diren hiru liburu sartu beharko nituen hemen
gutxienez, baina, oraingoz alde batera utzi dut Patxi Baztarrikaren Babeli gorazarre.
Eta oker banabil, bidal idak tokaio Patxibil; leitu ondoren pozik erantzunen nik. De -
na den, huts hori nola edo hala bete lezakete Azkoitian Identitateaz eman berri diren
hitzaldiek. Honatx hitzaldi horien laburpena emailez bidaltzeko detailea izan zuen
anonimoari eman nion erantzuna:

Zarena zarela:

Berandu samar bada ere, mila esker detaile eder honengatik. Pozik entzun ditut iden -
titateari buruzko hitzaldi guziak. Pena da Sarasuarena, Irastortzarena, Ega ñarena…
ez direla hasiera aldean baizen aditzen. Niri gauza berririk interesgarrienak, guk
euskaldun zerratu itsuegiok gehiago aditu eta barneratu beharko genituzkeenak,
Olariagarena eta Etxezarretarena iruditu zaizkit, besteei ezertxo ere kendu gabe. Ni
ez naiz inongo sedekide, deus izatekotan orotariko euskaldunen hizkide, eta ez dut
inolako arrejuzkurik bai president euskaldun amerikar baten bai sortukide etazale lei -
tzar baten hizkide sentitzeko, euskarak egiten bainau munduan nonbaiteko. Eta geure
gatazkatxo honen oinarririk zinezkoena (identitaterik funtsezkoena) ere horixe dela
uste baitut: euskararen egoerak erakusten diguna; den dena horrexetatik pasatzen dela
uste baitut, euskaragana erakutsiko dugun jarreratik. Eta zenbat aldiz errezatu ote dut
Imanolen ahotsari esker ikasi genuen Koldo Izagirreren letania zentzagarri hori: ...nire
euskaltasuna pekatu bat da, baina ez du mea kulparik. 

Mila esker, berrizkoan ere, sorgin izengabe hori. Pozik baliatuko ditut, zure boronda-
te onari esker ikasiak, non edo han, aukera sortu bezain pronto. 

Goraintziak

Patzikuk

Esan bezala. Horregatik ekarri ditut hona, Izagirreren eta Amurizaren liburuak
bakarrik. Eta dudarik ez euskararen min kontuan, zauriaren erdi erdian fin eta
zorrotz jotzen duena, Koldorena dela, Autopsiarako frogak, alegia. Euskararen mina ez
baita, Amurizak eta beste askok uste bezala, ezin linguistikoa, politiko huts hutsa
baizik, eta noski, politiko hitza, zentzurik gizatar eta zabalenean hartuz. 

1. Autopsiarako frogak:

Fina bezain samina liburua. Euskararen poema izan nahi zuena, baina egiaren
indar krudelak entsegu zakar bihurtu duena. Tarteka poesia izateraino biribildutako
euskararen diagnosi zorrotza. Milaka argitalpen eta propaganda hobe mereziko lu -
keen urrezko liburu pobrea. Minbizi guzietatik libra gaitzakeen bizimin gorria, eta
gainera, hagitz garai onean etorria. Niri behintzat, oraintxe bertan globalizazio ize-
neko sugetzarrak irensteko punttuan naizen zapotzar izanik, inolako zalantzarik gabe,
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duen bezala, herri euskaldunez osatzen da, eta inork izatekotan, herri koxkorron
sareak eutsi beharko dio izanaren erroari ere. Eta hau ez da euskararen kontu
zaharkitu edo errukarri hutsa, munduko edozein lekutako egia enpirikoa baizik. 

Eta gure Hiriak, nahinongoak bezalatsu, herri euskaldun saretu horietan erro -
turiko ondasunen merkatu edo erakustoki izan beharko du, beti bezalatsu. Herrietan
dago euskararen erroa eta giharra; esan dezagun: euskararen almazena. Hirietan aldiz:
euskararen fabrika. Eta hizkuntza badakigu, almazen eta fabrika dela aldi berean
eta taigabean. Herriak, lurrak ematen dion erroa eta giharra du sobra, eta mundurako
isuria eta apaindura falta. Hiriak ordea, noranahiko itxura eta apaindura du sobra, eta
giharra falta; ez baitu askiko zibilizatuago, edukatuago eta ikasiago dela esatearekin,
lurrak emanen dion giharrik ez badu. Hortxe daukagu herronka: herri/hirien arteko
harreman sare bizia bilatzen, elkarren hezigarri, osagarri eta aberasgarri. Ezin ba kar -
tuzko alor guzietan (ekonomian, politikan, kulturan) sinbiosi bizi hori lortu ez kero,
bost axola gero Euskal Herri edo Euskal Hiri deitu; euskara bera ari baitzaigu lotsa -
turik barrez, bi hitz horiekin ere gerra piztu dugula ikustean; izanez ere, euskararen
historiak berak, edo etimologiak, erakutsiko bailiguke iri/herri hitzek erro bera dutela
funtsean: lurralde mugatu jabeduna. Eta badakit zer esana daukan gaurgero B. Atxagak:
gaizki darabilgula hark esan nahi zuen Hiria. Baina ez, hark edozein gau za esan nahi
zuela ere, euskaduna izanen den mundu puxka ororentzat balio baitu honek. Oraindik
gure Herria gorriegi dela eta Hiria zuriegi? Eta zer? Ez al zen bada gure edertasun
gaztea zurigorri? 

Bukatze aldera: ez, hala iduriarren, ez nator diktadore paranoiko; demokrata fin
baizik, ustez behinik behin. Nahi duen ERDARATAN ERE moldatuko den eus -
kalduna, ez diot beste garantiarik opa nire Herriari, nire munduan izateko
modu zahar eta zuhur ezinbestean moderno honi, nire Arima ulertu eta kon -
partitu nahi duen orori, nire eguneroko Atseginari, Hatsari. Eta ez nazala
inork Hatsik gabe utzi, Atsekabetu, EUSKARAZ ERE nolahalaka moldatuko
den Euskal Herri eleaniztun baten amu edo engainu xuriarekin. Nik neure
seniderik hurbilenak, euskaldunak baititut, oligarkak traidoreak asasinoak atzeratuak
basatiak edo jendajerik makurrenak izanda ere. Territorio bat markatu behar izaten
du, ordea, mediokreak, APARATAUK, ez nik Koldok dixit, eta horretan harrotu:
mul tzo mugatu bateko izatean; ez hizkuntzaren lurralde bihurri eta librean; ez
baitzaio komeni hitzaren atsegin librea, hitza zazpian zazpi(81). Eta hori garbi eduki
behar lukete, beste askok beste, nik diru publikoz eta pribatuz bi bider pagatzen
ditudan HITZAk edo TTIPI-TTAPAk, esate bateko. Ulertzen, Imaz? Entenitzen
Arotzena? Edo zuen gaineko APARATUA, ulertzen? Nik, bada ez bada ere, gordeak
dauzkat detailetxoak... 
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normala, ni, atzenerako beti kaskagor basati atzeratu, ni. Baina nola ninteke espaino-
la alboan izanik euskaraz ari? Mundua espainola dela ikasteko ez al zidaten bada eraz-
tuna ipini?... 

Atzeraka bai, aurrera ez: Gaztelaniatik edo frantsesetik atzera latinera jotzea,
biok etimologia ederrez apaintzea da. Euskaratik latinera jotzean, aldiz, ezin da bila
etimologia ederrik, gure hizkuntzaren moztasuna erakutsi bailezake. Hizkuntza han-
diek nonahitik hartzen ahal dituzte hitzak beren jatortasunean deus galdu gabe.
Hizkuntza urrituek ez; beren birjintasunean segi beharra daukate, zumar, pago, lizar…
esan beharra daukate arbola aipatu gabe. Zahar jaio ziren eta betirako zahar gelditu.
Gaztelaniak egin ditzake anglizismoak. Euskarak ez. Primitiboak baigara. Ikerketara-
ko altxor. Atzeraka ikasteko gai. Aurrera ezin guzien muga( 172-173). Bai, honetan
ere, borreroak ongi erakutsitako bidetik goazela uste nik. Zergatik gabiltza, bestenaz,
Nafarroako Konkista geuretzat asmatu nahian? Zergatik Iruña Veleia edo La Zarraga
bezalako ipuinak asmatzen? Gero ez badugu euskara bizian inork ari nahi? Histori-
keria atzerakoi honetan ere, berriro diotsut, ez ote dugu hondoa jo, borreroa imita-
tze kontuan? Hark agindu eta lagundu baitzigun, aurrera ez, atzeraka ibil gintezen;
eta atzenean geuk saritu, atzeraka ere gezurretan gabiltzala lotsagarri erakutsiz.

Castelaoren argitasun xuhurra: “joan gintezke esanez edozein hizkuntza ere, jendeen
arteko espresabide hutsa dela, eta hizkuntzarik urrienaz aurrera denak akabatzen joan: gale-
goa, espainola, latina… kreditorik haundiena izanen duen hizkuntza zientifikorik globalena
lortu arte. Baina, e d o z e i n  h i z k u n t z a  e r e ,  e s p r a s a b i d e  h u t s  b a i n o  l e h e n a g o , s o rm e n
i t u r r i  m i r a g a r r i d a ,  h e r r i  b a t e n  a r i m a r e n  b e h i k u l u da hizkuntza, eta batez ere, inork
ondatu behar ez lukeen artelan harrigarri bere baitan. Eta bada oraindik hizkuntza bakar mun-
dial batean sinesten duenik. Inoiz beteko ez den ilusioa da, ordea. Esanen dizuet zergatik. Bada
urte saila, Finisterre bretoitik haruntzago nenbilela, neure herriaz pentsatzen, eta hor non hasten
den kukua kantari, eta ohartu nintzen gure hemengoak bezalaxe egiten zuela: kuku, kuku,
kuku!… Eta geroxeago, zakurra saunka, eta gure hemengo zakurrak bezalaxe egiten zuela
ikusi nuen: uau,uau,uau! Uau, uau, uau!... Eta esan nion neure buruari: animalia gaixoak,
hizkuntza unibertsalean bizi dituk oraindik (177-78)”. Alegia, hizkuntza mundial bakar
horrek, zakur-amets sasiko horrek, guztiz aberetu eginen lukeela gizadia. Eta erne: ez
ote goaz abere unibertsal horretarantz?

Euskadi auspeztua Euskal Herri (185): Federiko Krutwig-ek ipini zuen onekoz
gainera, Euskadiz hauspeztua zegoen Euskal Herria: esanez, gure aberraziorik haun-
diena euskararik eginen ez lukeen Euskadi izanen litzatekeela, eta ez euskaraz eginen
lukeen maketoz beterikoa. Espainiazaleek uste dutenaz bestera, abertzaletasunak
berak teorizatu eta landu baitzuen euskararen marjinazioa. Eta halaxe egiten segitzen
baitu. Euskararik gabeko nongotasuna proposatuz. Abertzaleak justifikatu egiten du
erdalkeria, baldin eta aberriaren maitasunez egina bada. Beraz, aberriaren maitasun-
ak erdalkeria ERE ekarri ohi du, eta ez guti. 
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su etenak, elezioak edo gure politikero guzi guzien ijitokeriak baino askoz ere beha-
rrago baitzait liburu honen arima.

Igerian ez dakidano, jo nezake hondoraino. Euskaldun suhar eta euskaltzale
hotzil (51), ereduz besteko ni. Aldekoen aurkari, behiala Nafarroa Gaur batean esan,
eta Amatiñok Eguna berrian errepika bezala. Euskaldun zutitu banaiz, euskarak berak
etzan nazala. Gaztelania guti egitea ez baitzait sori. Euskara guti bai, eta bizirik gabea
eta hobeki. Bazterreko nuena, ipini baitidate gaineko (61) niri. Neure buruaren muti-
lazio batek, bermatuko omen duelakoan zure hizkuntza (64) unibertsala. Atzo salbaia
nintzenari, egun demokrata ez izana leporatuz ezartzen baitidate euskararen estatusa.
Bai, demokrata ez delako segitzen du salbaia izaten afrikarrak ere (67). Bai, moroak
gara behelaino artean. 

Nortasun Haragi Nazionala Gorritu: Nik paparretik zintzilik paratuko nioke
liburu hau euskaltzale omen den orori. Baina, batez ere abertzale omen den jaunand-
re politikero orori: lehendakari, diputatu, parlamentari, alkate, zinegotzi batez ere
hirigintzako, iraultzaile batez ere gidari, liberatu, ideologo, edo dena delako APARA-
TUJENDE barrengaldu horri guziari. No! To! Leitu! Aditu! Ezin irentsia bota oka!
Berriz eskuarekin (euskararekin) bildu gonbitoa, eta sartu ahora! Eta masteka pozoi
guzia berriz, poliki poliki, amorruz eta lotsaz, nork bere gezur haundia dendena auz-
martu eta irentsi arte. (Portzierto, hemen gogoetak ez dik balio Arturo, auzmartuk bai
baitu gogoetak ez bezalako indar irudikor sikofisiko eta metaforiko izugarria) Eta
proba pasatzen duena ugaztun zertifikatu. Zinezko NAN biologiko berria eman,
alderdikeria guzien gainetik eta azpitik. Sorgin finaren erratza pasatu zuraje usteldu-
ko sede guzietan, zikinkeria politiko guziak solairu zuloetatik behera ikuiluan lur jo
dezan. Hiru hitzetan esateko: APARATU OSOA EUSKARATU. Ulertzen? 

“Euskara da nere herria“, lurrik gabe ez da egia. Euskara mugaz gaindikoa
da. Otaño Ameriketan hil zen, bere poesia leienda bihur zedin (88-91). Eta Euskal
Herritik bertago dago, euskal herritar asko baino, Orixe handia Ameriketan, edo edo-
nor munduan, barruan daukan grina adierazteko euskararen jabe izanez gero. Hiz-
kuntzak, euskara urritu honek, egiten du unibertsal. Baina lurrari herri (hiri) esateko
moduko leku hori falta du. Lekurik gabe, poetaren kolkoa baita hizkuntzaren azken
gerizpe. Horregatik dakit ongi, zuk ere jakin beharko zenukeena: “euskara da nere
herria”, lurrik gabe ez dela egia.

Hemen, bilinguista elebakarra gailen. Onartu bezala egiten du besteon esis-
tentzia. Tolerantea da, eskubide hori dauka, ni onargarri izendatzekoa. Boterean da,
nahiz berak ikusi ez. Erdaraz egitea zerutik etorritako eskubide naturala zaio. Euska-
raz (nik) egitea legezko dela dio (orain). Bestea ni naiz. Ni bestea naiz. Horixe zait
elebitasuna. Elebakar bilinguista normala, espainola edo frantsesa dut Euskal
Herrian; eta elebiko monolingue iduri euskalduna, ni, anormala baina batez ere sub-
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Euskarak lurra behar duela dio Koldok, Otamendi poeta gogoan: lur bat ene minari!
Baina, euskararen zauriko harapirika usteldua garbitzeko, min bat ene lurrari! eskatzen
diot nik aurren aurrena. Gizamin bizirik eta atseginik gabe ez baita lurtuko hitzik. 

Etxetik bi lekutara ateratzen naiz denborapasa, euskararen zaintza ofiziala aitza-
ki dudala. Urtean bitan Iruñera, eta hilean behin Donostiara. Eta zinez esanen dizuet:
bi aldeetako euskaltzaleen indar korrelazioak neure inozentzia osoarekin neurtu eta,
Iruñean baino askoz ere lotsa haundiagoa sentitzen dut Donostian. Ahopeka esan:
euskararen etsaiak errukitsuago eta finago sentitzen baititut, eta nozitzen, aldekoak
baino. Beste askoren artean, detaile bi: oraindik gastua besterik eman ez didanez, eta
hartaz nik baino eskubide gehiago edozeinak baduenez, Leitzako Errege Erreginak
liburuaren eskubideak eta argitasunak eskatuak duazkat Euskaltzaindiari, baina,
oraindik esperoan nauka. Bi: Herri Literatutako Batzordean sartu eta belaxe, Pello
Esnal jaunak eskaturik Herri Literaturako Plangintza idatzi nuen, nolahala, baina neu-
rea kostata. Inork ikusi ote du inon? Eta hola, jakinen bazenu zenbateko haragi pila
dagoen euskararen itzalpean usteldua? Jakinen bazenu!... 

Non dira eraztunak? Non sinbolak?...

Umeak jolasean ari diren eskola ingururaino ekarri du Astarloak jakintsu alema-
niarra, Humboldt. Umeen zalapartari geratu da erne (266):

–Zer da hori…? Umeok ez dira euskaraz ari! Ez dio deus ihardetsi, barreaxal tristea
egin du gure euskalariak. Intxaurrondo handi baten gerizpea proposatu dio, enborra-
ren inguruan ume batzuk bere buruarekin xuxurlan ari diren hartaraxe datoz.

–Entzun...!

Maisuak eraztuna eman dio astearen hasieran errege deitu duen umeari. Erne egon
behar du honek, aurreneko hitza euskaraz nork eginen, eskolan edo eskolatik kanpo.
Hurrena harixe pasako dio eraztuna, eta horrelaxe batetik besterako erregetza. Astea-
ren amaieran maisuak eraztunaren galde eginen du, ea nor diren erdararen erregetza
nahigabean irentsi duten aberetuak. Eta banan banan, besoak gurutzean bere mahain
gainera makurrarazi, atorra bizkar aldetik goratu, eta zigortu eginen ditu maisuak.
Eta baten batek protesta egin nahiko balu, lur ixilari egin behar, edo izarrei…

Oi, lurreko izarrak gu

Behetik goiti argi egiten!

Zeru globalak ez baitaki 

ipurtargiak zer diren?

Non dira eraztunak? Non sinbolak? Iduri luke biktimek berek dituztela frogak
ezabatu (27). 
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Hizkuntzak hiztunak behar ditu, lurrean izan dezan leku. Hizkuntzak ez dira
mugapekoak (187), eta ibilera klandestinoak egiten dituzte gauez, Oteizak, eskultore
erdaldundu hark, ergelak zeritzen euskaldun berriak barne. Euskalduna izatea ergel-
keria dela, egia zaharra dugu. Eskubide bat gauzatu baino, egitate bat obratzen dugu
inori euskaraz egiten diogunean. 

ETB2: Galizia edo Kataluniako telebista autonomikoek ez bezala, ETB gaztela-
niaz ere emititzen hasi zen 1986an, bost urte euskara hutsean emititzen egon ondo-
ren. Abertzaleen garaipen politikoa gaztelaniaren garaipena izan zen. Euskarazko es -
parru autonomo behar zuena, erdal katearen mendeko bihurtu zen, eta egundaino.
Erdaldunek ere badituzte beren mugalariak. 

Zokora bota ziguten hitza, oraino zokoan datza

–Zuk zergatik idazten duzu euskaraz?

Hizkuntza hegemoniko batetik soilik begiratzen duen eta bere hizkuntza zurea
baino duinagoa dela uste duen errespetugabe baten galdera da. (236) Hain zuzen,
hizkuntza menostu eta zanpatu batean idaztea izan liteke idazteari berari hainbatek
deritzon absurdoa kentzeko arrazoi bakanetarik bat. 

–Zergatik idatzi espainolez, frantsesez, ingelesez? 

Absurdoaren ezin handiagoa ez al da guzia idatzia daukanaren gainean idaztea.
Txipian ordea denak gara ezinbesteko, edertasun hori daukagu. Euskaldunok eduki
dugun arbaso bakarra hizkuntza izan da. Zergatik gabiltza sorburuko mito bila,
hizkuntza bera badugu lehen eta azken ezkila? Bai, euskaran bizi den oro herri egiten
duen leku politikoa da gure hizkuntza. Ez du deusen frogarik eskatzen. Malgutasuna
duen identitatea ematen du euskarak: horregatik iraun du gaurdaino, horregatik iraun
lezake beste horrenbeste. 

Gizateriaren ondasuna euskara, ez hiztunona. Hizkuntzek ez dute eskubide-
rik, hiztunek baizik. (205) ”Las lenguas no tienen derechos, somos los hablantes quienes tene-
mos derechos“. Galanta pellokeria. Hitza ez da gizakidun. Gizakiok gara hiztun. Esaldi
biribilek mututu egiten gaituzte, demaseko argiak argazkia erretzen duenean bezala.

Gero, hain da ederra eta bakarra euskara, non gizateriak bere egiten duen. Eus-
kararen jabegoa ez da gurea, gizateriarena da euskara. Bai, gure gainetik dagoen des-
jabetze ekumenikoa zor omen diogu orain. Gure izerdi gorri disekatu haien lekuko,
golde, uztarri, edo lera apaindu gisara, gizadiaren kargu utzi behar genuke euskara
ere, atariko bazter batean eder, eta munduan bakar, pipiak eta herdoiak atzeraka
nobletua, abertzale larreturista okituen iganderoko pitxi apaingarri. Monumentu uni-
bertsal izendatuko dute laster euskara, guk museorako azken apaintzeak egite alde.
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kiña, edo txadona bera baino mila bider itsusian luzeago. Alde guzietatik begiratu, eta
nabari baitu, ez dela euskararen senetik eta usario ederretik sortu; pedantekeria bene-
tan motza eta arrotza dela baizik. Azkeneko lau xahar horien ohorerako, Euskara-
zaintza bera askoz ere jatorrago baita. Eta zenbat holako, nik norgutiagoka deitzen
diedan apustu berriotan! Eta hizpidera datorrenez, sar nadin buruz aurrera Amuriza-
ren liburuan:

71: Gutxiago merkea?... Menos caro. Gutxiago ederra. Menos bello. Ederra irudi-
tzen zait horrelakorik esan eta landu ez duen hizkuntza baten zuhurtzia. Baita mun-
duko beste hizkuntza harro guzien zentzagarri ere. Nor baino nor gutiago, zer baino
zer eskasago, izendatzetik bere burua libratu duen hiztuna, ez baita inondik ere zo -
zoa. Eredugarri eta guzi iruditzen baitzait niri norgutxiagorik gabeko zuhurtzia fin
hori, eta basatiok oraindik munduan zer erakutsi asko badugula esanez harro era -
biltzekoa, gainera. Migel Unamunokoak esaten zuen bezala: “Ez esan Sanchez jaunari,
talenturik haundienetakoa dela, behin hasiz gero, hobe, munduko talenturik haundiena dela
esatea; ez baitu huraxe besterik aditu nahi”. Euskaraz ez ahal gara, ba, beti norgehiagoka
ari? Sekulan ez ordea norgutxiagoka. Ez naiz esplikazio antzuetan luzatuko. Hizkuntza
ez baita espresabide objetibo homologable huts, taigabeko artelan harrigarri baizik.
Oroit Castelao argiak Koldoren Auptosian dioena(177-778 or.). 

133: Go g a i t u ari da dagoeneko bazterretik jausten. Asp e r t u -ri ere helduko zaio
txanda. Azkenean a b u r r i t u bakarrik geratuko da, eta besteak arkaismo izanen dira.
Ez horixe! Ez baitago hizkuntza bera baino soziolinguista fidelagorik. 

Baina gaurko euskaldunak aburritu hitza maiz erabiltzen badu, horrek esan nahi
du hitz (hizketa) bizi baten bila ari dela euskaraz, eta ez da hori baino sinale hoberik
hizkuntza batentzat. Nik esanen nuke, aburrido/a kasik gehiago aditzen dudala Lei -
tzan bertan. Hori da larria, hori. 

134: Hau t u errotzat harturik: hautatu, hautatze, hautaketa, hautaera, hautespen, hauta-
pen, hautesle, hausteskunde, haustestontzi,... Artxiboko paper zaharretan nabilela, ohartu
berria nauzu, eskribauen protokoloetan etengabe ageri den a u t o hitzetik sortuak
direla goiko horiek denak. Baita a u t e n t i k o hitza ere; hasieran, hain juxtu ere, ekin tza,
eta gero paperean idatzitako ekintza, baino esan nahi ez zuena. Nork esan? 

143: Hagitz ongi konprenitzen dut zer nahi duen Amuritzak, lo egiten dun (hik), lo
egiten dugu, lo egiten duzue forma klasiko luzeen ordez, l o i n ,  l o i g u ,  l o i z u e forma trin-
kotu berriak asmatuz. Baina, premia horren sorrera, euskaldunen senak, sormenak,
berak asmatua behar zukeen gaurgero, eta ez bapateko Xabierren edo beste edozeinen
ediktu espainolpekoak. Aranaren markak haustea bailitzake, bestela. Euskaldunak
badaki aditzerak mozten, luzatzen, zehazten, zalantzan uzten, eta baita erabat isiltzen
ere, esplizitoki aipatuta baino askoz indar haundiago emateko. 

Gaitzik hoberena, sendatzeko dena
93

Eta nola garatuko ote zen gure hizkuntza, Lapurdik eman zigun XVII. Mendea
gabe? Nola garatuko gure hizkuntza, Espainiak ukatu izan balio koofizialtasuna XX.
Mende akaberan? Mugaz gaindiko izateak salbatu gaituela esan genezake. Leku pro-
piorik gabe, euskaldunok bezala bizi da hizkuntza: aterbe bila gaurik gau(188):

horma zaharreko huntza

euskaldunaren hizkuntza

ikara hotzez betea dago

plazako eskola hutsa.

horma zaharreko huntza 

plazako eskola hutsa

ikara beroz betea dago

euskaldunaren hizkuntza

Oroimena gara, edo kasik deus ez: 

Ez, ez gara geure baitakoak. Inguruak egiten gaitu. Aurrekoek. Ondokoek. Alda-
menekoek… Baina, oroimena ukatzen zaigu beti. Gutako bakoitzari egiten diguten
kaltea da hori. Eta horixe da gizatasuna ere: bakoitzari, hark edo honek, handik edo
hemendik, honegatik edo bestegatik, ukatu, lapurtu, hondatu, urratu diguten memo-
ria berreskuratzea. Zer oroitu nahi duen, zinez aukeratzeko kapaz ez dena, ez da per-
tsona, ez da jende, aberea bera baino tresna errukarriago da. 

Euskalduna jende basa
Atertzen ez duen jasa
Mintzaira utzi galtzera eta
zertako dugu arnasa?... 

2 .  Euskara  ba tuar en  b igar r en  ja io tza

Koldorena bezalaxe Xabierrena ere, ez da batere ongi zaindutako edizioa, zarpail
samarra baizik. Neretzako, halere, izena du itsusiena. Uste baitut garaia dela Euskara
Batu eta Euskalki kontu nahastaile eta amorragarriok begien bistatik desterratzeko.
Barka gordinegi ari banaiz, baina, nazka ematen baitu, lehen Batua zela eta orain
Euskalkiak direla, sortzen ari den zikilisaltsa honek. Euskal Gramatika elementala
ikasi, eta kito. Horrekin beste guzia egina baitago. Nik halaxe egin dut, eta zenbatek
ez, munduan?... Badakit dendena unibertsitateko filologo eta euskaltzainen merkatu
puztuak utzi ezinezko sos kontua dela, eta ohore kontu erreza ere bai, baina, ez naiz
ni izanen merkatu biziatu bateko gutxi batzuren ohorea euskaldun guzion lotsa dela
isilduko duena. Beste hitzik zatarrenetakoa Euskaltzaindia berbera dugu, urrutiz-
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188-92: Bat nator eredu europarragoa eta euskaldunagoa landu behar dugula
aitortzean ere: ak u t u ( ? ) ,  a g o r r i l ,  t x i r r i k a… Eta zer esanik ez museoko etnokeria
bi txitzat jotako hitzak biziaren gurpilean sartzeaz (193-94) Baina, kontuz bereizte xo -
rrotxegiekin. Zenbat aldiz, pilotako apustu kontuak direla eta: “Erne, p i l o t a  b i  r i b i l a
duk gero!”. Edo gisa beretsuan: “Ederrak ikusteko gaude, m u n d u  b i r i b i l honetan!”. Nola
sartu borobila hor? Gaizki ulertu ez badiot, Euskal Herri guzian orografikoki hain
ezaguna dugun Mendibil (Mendibiribil) toponimoak ukatu egiten baitu Amuritzak
b i r i b i l / b o r o b i l bereiztearen alde egiten duen apustua. Motxean esateko: borobil gu -
ziak dira biribil, baina, hagitz biribil gutxi borobil, euskaraz sekulan ez baita zir kun -
feriko huts izan biribil; alderantziz: kasik beti esferiko baizik, nahiz ez duen beti zer -
tan izan esfera oso edo borobil. Zenbat aldiz aditua ote nago abeltzain edo tratalari
oilartuen ahotik “bizkargain biribila, ipurgain/ipurmasail biribilak” esanera, saldu be har -
tako aberearen ederra bikaina egokia harro nabarmendu nahian? Eta hedaduraz,
orain go ganadu urruz endemas galtxa extudunok ikustean? Gorputzera ongi doi -
turiko ehunaren fina bigarren larru gorri balute bezala. Zer litzake gure lurreko eta
gorputzeko erotika, biribil ugari horrenik gabe?: Behatz, oinsagar, txurmio, bernatziki,
belaun, izter, ipurmasail, aldaka, gerri, bular, sabel, umatoki, besozorton, ukondo, eskumutur,
ermami, lepo, kokotz, begi, aho, sudur, belarri, buru (goiko eta beheko mendibil, Venusena
barren) …. 

197: ebaki/moztu. Hona nire alderdiko usarioa: belarra, iratzea ebaki: belar
ebaileak, iratze ebaileak; otea, laharra jo; ote jotzaile, lahar jotzen; ilea moztu: ardi,
asto, mando moztailek, motzaile (ijito), ardi mozten, ardi mozteko eguna; lizar
mozten (kimatzen); adarrak moztu, adar mozten, arbolei, aberei; adar kentzen,
azpiadar jotzen…; arbolak osoan, nekez ebaki edo moztu, beti bota: basoa guk bota,
haritzak botzen aritu, pagomorroak zerraz botzen; “Ostazuriko txara dena guk bota
genien”; lastoa, lastatxikia lastaberdea egin, lastoa berdetan egin; ogia, haragia, ebaki:
erditik ebaki, urdaia ebaki, ziztorra, txorizu puska haundiskoa ebaki. Hankan ebaki
egin, baina, hanka moztu; hankamotza; besoa ebaki (besoan ebaki egin), baina, besoa
moztu, basamotza; burumotza corto mental gisan bai, baina burua (moztu, nekez)
kendu, hautsi, lehertu, urratu, ebaki… lepoa moztu maizago (lepamotza), behatza
moz tu, (behazmotza), baina, behatza ebaki, behatzean ebaki haundia egin. Ebakia,
beti sakida garbikoa da, labanaz, aizkoraz egina, ez urradura ez haustura ez kraskatua.
Haize finak, hotzak, hormaizeak ere, ebaki egiten gaitu. “Honako zume hori hartzen
badut, ebakiko zaitut gero!” Mehe eta zorrotz zigortu. 

197: Kantua canto eta kanta canción dio Amurizak, eta ez dut esaten gaizki da -
goenik; baina, nahiz askotan leitu eta idatzi, nik ez dut sekulan kantu hitzik aditu Ba -
saburuko usarioan; beti kanta. Hori bai, hitzak deustako balio behar badu, gauzak
elkarrengandik bereizteko balio behar du: h a r a g i /  o k e l ,  z u r /  e g u r ,  i r a k a t s i /
e r a k u t s i ,  a h a r d i /  o r d o t s ,  a r /  em e ; u r r u z /  a h a r i k o ,  a k e t o ,  z e z e n k o…

Gaitzik hoberena, sendatzeko dena
95

145: Erdaraz: l e c h e , l e c h e r o , l e c h e r i a ; pan, panadero, panaderia; carne, carnicero, car-
niceria, eta euskaldunik gehienek: e s n e ,  l e t x e r o ,  l e t x e r i a , ogi, panaderoa, panaderia, ha -
ragi, karnizeroa, karnizeria. Hain jauzi elementaletan amore ematen duen hizkuntza
benetan makal dabil. Egia latza. Berriz esan: azterketa soziolinguista antzu eta karu
horiena baino egia latzagoa. 

146: Go l e a t z a i l e bistan da goleador delakoaren kalko hutsa dela; eta hiztun
hartzaileak hizketarako sena ahulduxerik duela erakusten digu, gainera. Argitasun
haundia egiten digu Xabierrek goleatzaile, golegile, golgile, golgin hitzen bidez gure sor-
men sena, zabarrenetik zuhurrenera mailatzean. Nik, g o l g i l e hobetsiko nuke. Ni ere,
bitik batean, eta hitzaren esanahia eta eufonia kontuan, laburrenon alde bainauzu:

Konpontzaile /konponle, ikertzaile/ ikerle, aztertzaile/ azterle, zapuztaile/ zapuzle,
erakustaile /erakusle, isurtzaile/ isurle… 

-KOR,-BERA/-GAITZ: hilkor/ hilgaitz, maitakor /maitagaitz, lixerikor/ lixerigaitz,
moldakor/ moldakaitz, ondabera/ ondagaitz, sineskor /sinesgaitz, ustelkor/ ustelgaitz

Xabierrek ez die beren apurñorik opa hiztun, esatari, idazle sortzaile eta abarrei,
eta esaten duen guzia bere zakutik ateretzat saltzen digu. Beti sumatu baitiot apaizen
jainko jarrera hori: Hitzaren kirol nazionala, Euskara batuaren bigarren jaiotza... Anttoni
esker leitu nuen Enaz, Banaz zoragarri hartan ikusten baita ederki, zenbat kostatzen
den desapaiztea. Euskararen langile saiatua izan denik, ordea, ez diot ukatuko nik.
Besteak beste, h i l g a i t z ,  i k u s g a i t z ,  o n d a g a i t z ,  f i n i g a i t z ,  z i b i l d u ,  u n i b e l t s a l d u ,
m u n  d i a l d u ,  h am a r r a l d i ... eta gisakoak datozkit. Eta euskararen konputale berriok,
beren teknika modernoekin, itzuliko al diote nori bereñoa argiro eta kronolojikoki
egunen batean. 

163: Garbizalekeria dela eta, inguruko hizkuntza indartsuek mailegatzeko eskru-
pulurik ukan ez dutena euskarak saihesteari kamuskeria deritzot. Zer lortu da? Inde-
finizio etsigarria. Azkenean auzia lehen bezain airean gelditzen baita, baina askoz
nahasiago. Esaldi hauxe dela esanen nuke, Amurizaren tesiaren bihotza. Eta honetan
bat nator guztiz. Baita ondoko orrietan egiten duen hiztegi erkaketarekin ere ( 166-
188 or). Eta orain berriz ordenatzea, benetan zaila da, nahasmenak luze eta norabide
ezberdinetan korritu baitu. Askotan gogora ekarri dudan Ortega y Gasseten pasartea
datorkit: “Arauak dira kulturaren oinarri. Jendeak haietara jotzeko arau argirik ez duenean,
kulturarik ere ez dagoela esaten dut. Ez dago kulturarik arauetara jotzeko legedi zibilik gabe.
Diziplinak hutsegitean ez dago kulturarik. Barbarokeria dago, hitzaren esanahi hertsian (Masen
errebolta 90-91 or.)”. Edo barne ustelkeria edo kirats itogarria darion utzikeria, gure
kasuan. Ingelesak, euskarak baino mila bider indar eta baliabide haundiagoak izanik,
hitz komunetan partaide izateko lotsarik ez badauka, zertan ari gara gu irteera gabeko
labirintoan bazter joka? (175)... 
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230: Erne jan eta dena, janari eta guzti… delakoekin. Etxe honetan j a n  e t a  g u z i egi-
ten da, “en esta casa hasta se come” edo gisako zerbait ere izan bailiteke, eta ez derrigor
Amu rizak dioena. Eta holakoetan, nik behintzat lasa asko erabili ohi ditut “ostatu
honetan l a r r u t a n  e t a  d e n a egiten da” bezalakoak, eta santa sekulan ez zait iruditu gaiz-
ki ari nintzenik. 

232: Hacer el indio, Indioenak egin?... Hacer el tonto, Tontoenak egin?... Seguru?...
Nik uste euskal senak ez lukeela holako arrozkeriarik santa sekula sortuko. Indioarena
egin baino askoz erdarakada gordinagoa baita. Behiala esan nuen, Gotzon Garateren
atsotitzak aipatzerakoan ( ikus Trapuan pupua, 194 or.), nola salatzen duen hizketako
sen galera, “h a u r r a k  e z  d a k i ” esan ordez “h a u r r e k  e z  d a k i t e ” esanez hasten de -
nak, batez ere, zernahi eredu orokor adieraztekoan. Honetan Amurizak egiten duena,
horren lekuko eder. Hacerse el ciego, el sordo, el tonto, el listo, el borracho… Gurera i t s u a  -
r e n a ,  s o r r a r e n a ,  e r o a r e n a ,  l i s t o a r e n a ,  m o zk o r r a r e n a  e g i n forman euska ra tzea ez
dut uste bekatu larria denik. Honekin ez dut esan nahi, beste usario xuhur hori ukatu
egin behar denik; alderantziz, senari jarriki, ugaldu baizik: e z i k u s i ,  e z a d i t u ,  e z u  k i  -
t u ,  e z o r o i t u ,  e z a x o l a… e g i n da joan da.

235: Principal berdin nagusi ez dago gaizki, baina, n a g u s i hori bezain zaharra eta
hedatua dela esana daukat h a n d i , erdarazko ma y o r ,  p r i n c i p a l ,  r e a l… adierazteko.
Bi dehandi, Errekandi, Zubiandi, Etxandi, eta etxe izen erdibituetan ugarien:
Iaurriaundi Iaurritxiki, Mantxintxaundi/ Mantxintxattiki…

Azkenerako gorde ditut berriz, Amurizaren liburuan, lexikoaz baino gehiago,
euskararen politikaz ari direla iruditu zaidan pasarteok: (195)Euskararen zoko
guztietan bizirik dirauen guzia jaso eta EH osora hedatzea, ez da fosilak pizten
aritzea. 217- Baina hitz guziak nola eskura, oraindik, asko eta asko, hiztegietara
ezezik, paper idatzietara ere iritsi gabe badaude? Baina lantaldeak, hiztegigileak,
euskalki guzien benetako ordezkariak badira, soluziorik onena izateko oinarri
guztiak daude. 

(221) Hizkuntza politika orokorrean auzi asko eta astiro birplanteatu beharra
dago, euskararen eta euskalkietako hiztunen osasunerako. Bizkaitarrok gara geure
euskalkia ezelako baldintza barik entregatzen a u r r e t u e n a k . Baina, hizkuntza
politika ez da arduratu geuk exigitzen ez duguna programatzen. 

(243) Sortua dagoena eta sortzen ari dena sozializatzeko gauza ez bagara,
nola izango gara ez dagoena sortzeko? Hala ere antolatu egin beharko da jaso tze -
rik osoenaren kate sortzailea. (246) Borondaterik ezin da izan aldez aurretik kon -
tzientziarik izan gabe, eta biok alferrik dira, araberako diziplina ezartzeko gauza
izan ezean. 

(259)Jakina da euskararen garapena estrangulaturik gelditu zela, garbizaletasun
fundamentalista zela medio. Mitxelenak esana da, erdibidera jo, eta urte askoan
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Goizuetako artzainei aditua nago b a r r a s a k e t a hitza ere, ez urruz ez ahariko dena
adierazteko, a s e x u a l a edo gisako zerbait. Baita Leitzan ardi jeztekoei artiola deitzen
ere, (ikus Mikel Olanoren Aio Leitze! Hiztegian); nire ustez, a r t i r o l a baino ez dena,
zer edo zergatik umea galdutako ardia, alegia; hain juxtu, garai batean jeizten ziren
ardiak irolak baino ez baitziren izango; nola urruz hala ahariko, bildots guzia uzten
baitzen aurrerako. IROLA EGIN: denbora baino lehen galdu umea, edo abortua
egin. IROLINAK (irol+eginak) IROLINDUAK: Umea galdutakoak, aborta tu ta -
koak. IROLA berriz abortua. Bisuts urtean (bisiesto) asko izaten omen dira, hala
zioten garai bateko artzainek. Baita x i r o l ,  x i r o l k a ,  x i r o l d u ,  z i r o l d u ,  x i r o l i n d u…
eta gisakoak ere aditua nago Goizueta aldean maiz, alde aldera ahul, noño, xepel, edo
erdarazko a b o r t o zentzuan erabiliak. Ez dakit, ordea, aurrizki hori (z-) geroztik
hartua edo lehendik galdua den. 

200: ZER/ZERTAN: Ulergarria da ohar hori. Baina, biak dira on, eta bakoitzak
badu gainera bere zentzu jakina. Hara nik umetan Goizuetan maiz aditzen nuen
galdea. Z e r t a n  d a  Mikela? Nola dago? Sendatu al da? Pasa al zaio ikara? Laketu al da
Ameriketan? Literalki espainolez: “¿Qué es de la Micaela?”. Z e r t a n  d a behorra? Le -
hengoan segitzen al du? Pasa al zaio urguna? Ernari atera al zen?... 

211: Erabat konforme, faltan bota horren ordezko f a l t a  u k a n horren usarioa
berreskuratzearekin. Baina, zorioneko falta horrek utzi du beste adar ederrik eus ka -
ran. “Gaizki bazabiltza, z e u r e  f a l t a n !”; zeure erruagatik, alegia. Eta holako bes te
asko. Eta bai, okerrak zuzenari gain hartzea hagitz sinale txarra da hizkuntzan, baina,
horrek esan nahi du gizarteko etikan ere hartuxe diola. 

215: Arazo dela eta, erne erdal enbarazo (en + baraço) hitzaren etimologiari. Beraz
ez lirateke semantikaz horren urrutikoak arazo eta problema… Baina erne: ez ote da
p r o l e m a euskaraz; edo fonetikarik ez bada aintzat hartu behar hitzak etxekotzean,
nola bereiz erdara eta euskara zer den? Oraintsu arte, ahozko usarioak (fonologiak)
egin izan baitu hitza hizkuntza bateko edo besteko. Orain begi globalizatu hutsak
(grafiak, morfologiak) egiten ote du, bada?... 

Lehengoan aditzen nion JAGONETeko buruari, p s i k o l o g i a nola ahoskatu behar
ote den buruhausten dabiltzala euskaltzainak. Nik aspaldi esana eta kaskagor
erakutsiak eta bost bider idatziak dauzkat s i k o l o g i a ,  s i k e a ,  s i k i a t r a , eta abar, ez
baitut euskaldunik aditu inon p s i k o l o g i a ,  p s i k e a ,  p s i k i a t r a esaten. Baina uka:
aurre na ahozko usarioari kasurik egin gabe gaizki idatzi, p s i k o l o g i a ,  eta gero gaizki
idatzitakoa nola ahoskatu ezin asmatu… Hau bada gero, gure doktoreen ibilera!...
Umeak baino exkaxago gabiltzala ematen baitu hitzen morfologia finkatzerakoan,
betidanik ahoaren maiztasuna oinarri sakratu izan den lekuan ere dalomismo
lotsagarria ez bada espainol hutsa gailendu baita euskaragintza berrian.
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1735: … estaban promptos a dar las quentas concejiles de su año
1736: duzientos ducados para ocurrencias promptas de la villa. (…) la presa del molino

farinero desta villa necesita prompto reparo
1737: y de no ocurrir promptamente

1749: se allan promptos dichos rexidores a detener a veneficio de ella dicha leña.
1752: no se a practicado por no aver fondos suficientes promptos en las rentas de la villa
1754: para ocurrir a su prompto reparo llegaron a cortar varios arboles

“la villa tome prompta probidencia ante tanta maldad”
“se ace inaguantable el estado actual y pide prompta ejecucion de obras”

1755: que los materiales esten promptos al pie de la obra…

Eta joskera modu horiek ez ote ziren erdaran bezain ugari (eta askotan lehena-
gotik) ibiliko euskaran? Familia euskaldun hutseko eskribau asko izan baitzen gure
herrietan, nahiz protokoloak erdaraz ikasiak izan, testu narratibo libreetan euskal jos-
kerak oharkabean ahotik paperera ihes egiten ziona; izanez ere, ez baita batere harri-
tzeko, bera eta inguruko testigu guzia ahozko euskaran bestetan ariko ez zela jakinik.
Ez pentsa, orduan, batere erraza denik, garai hartako joskeraren lehentasuna norena
den hausten. Nahiz erdaraz idatzia egon, euskararena izan bailiteke, eta baita erdara-
rena ere, nahiz euskaraz idatzia egon. 

* * *

Zugaitza: “árbol bravío, arbre sauvage”.

Zer da zugaitza izatez? Niretzako Zu(r)+Gaitza, zuraje egoki eta altuko arbola,
alegia. Handia baino gehiago, altuan bere zuzentasun egokia duena baita gaitza tes -
tubarren honetan. Horrexegatik esaten dugu gero, metafora bidez edo, esate ba teko,
R.M. Azkue segail eta dotorea zuraje gaitzeko gizona zela. Eta tratatu ere, halaxe egin
zuen hitz hau, geroztikako euskalari guziek baino garaiago eta dotoreago: “árbol
bravío, arbre sauvage”, “árbol de maderamen, bois de construction, lit.: bois de charpente”. Hori -
xe baita zugaitza, erdiko gia zuzen eta tente, gora hazi dadin, aurrerako uzten den
arbola; gero edozein zurajetarako erabiltzeko. Hori da zugaitz hitzaren esanahi
jatorra. Eta ez da inondik ere, orotariko arbola hitzaren sinonimoa. 

Eta, deusek bada eta, oraindik leku askotan batez ere iratze metak egiteko era bil -
tzen den zugatz horrexek berak erakusten du hori ederki. Mitxelenak beldurka esan
bazuen ere, deus izatekotan, árbol bravo, bravío besterik ez dela gure usarioko zugaitza
alegia. Eta berdin dio haritza, pagoa, pinua, haltza edo lizarra izan, baldin eta gaz te -
tatik azpiadarrak kenduz, eta erdiko gia zuzen eta lerden zainduz, aurrerako uzten
den arbola baldin bada, zugaitza baita beti. Izan ere, -gaitz atzizkiaren eremu
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euskara kamutsa egin beharko genuela, azkenean noizbait kalitatean irabaziko
genuelakoan. Baina, munduan ez da kalitate gabeko kantitatea ugaltzea baino
gauza efikazagorik on guzia estaliz txarra gailetzen joateko. (223) Askatasuna
eta espontaneitatea dohain ederrak dira, baina berenez gihar sendorik ukan ezean,
errukarriak ere ez gutxitan! 

2. Hamaika hizpide:

Hitzen sail honetan, neronek hobekin menderatzen dudan alorreko izpi batzuk
jaso ditut, beti bezala, ahozko iturria eta artxiboetakoa uztartuz. Lehen maiz esana
daukat, eta ez naiz berriz luzatuko. Euskararen ahozko altxor klasiko osoa eta orain -
dik kasik ukitu gabe dauden lekuan lekuko udal artxiboetakoa, bildu, uztartu, kon -
paratu eta xehero galbahetu gabe, huts handiak egiten segituko dugu euskararen
usario kontuan. Eta hil ala biziko diziplina honetan, partidu politiko guzien APA RA -
TUAK serio inplikatu beharko dute, epe oinarri sendoak sortu eta beren bizkar
hartuz, edo betiko euskaltzale hipokrita izaten segiko dute, euskara nork bere ez
duen “poltsa” ligth transferible bihurtzen. Zinezko euskalduntzeak ez du nostalgiarik
onartzen. Mugituko bagara, handitu hedatu hobetu eginen bagara,atertu gabe
beharko dugu geure burua jokoan paratu.

Sail honetan, tentatua egon naiz, “Euskal hiztegigintzako hamaika pirateria lo tsa -
garri” izeneko artikulu luze eta ikaragarria sartzeko, baina, oraingoz gordean uztea
erabaki dut, Iñaki Zabaleta doktoreak Deustun sortzekoa zuen I k e r k e t a  K a  z e  t a  -
r i t z a sailak zer egiten duen ikusi arte. Balegoke zer aztertua, urrutira gabe, Aio
Leitze! beretik hasita auskalo noraino. Egin dezala biharko filologo finen batek, bes -
teak beste, Leitzako Errege Erreginak eta “Goizuetan bada gizon bat, Trabukoren kantako
misterioak (1747)” liburuak aztertuz, edo nire metalan argitaragabeak erne ikertuz.
Igoal harrapatuko baitu hamaika pitxi harrigarri, bai euskarazko lexiko hutsa azter -
tzeko, bai euskara/erdarak elkarri zenbat zor dioten ikusteko. Ni pronto laguntzeko.
Eta esan badut, esan dut. 

Pronto: Garbizalekeria salatzen du Amurizak, eta bezain pronto ordez, bezain laster,
axkar, abudo, xuxen… proposatzen, edo jan orduko, jan duen ber gisakoak. Baina ez
dago OEH begiratu besterik Bidasoaz bi aldeetara pronto hitzak izan duen
ugaritasunaz ohartzeko. Oraintxe bertan jakin nahiko nuke zeinen dotore dabilen
ahoz aho euskaldunen artean: “N i  p r o n t o  n a uk !  (prest, lixto) L u r r a  p r o n t o  z a g o k
(preparatua, manetua, prestatua) P r o n t t o  p r o n t t o  e t o r r i  e h ! : (garaiz, ordurako). P r o n  -
t o k i ,  P r o n t a s u n ”, etc. Eta euskal usario hori hutsetik sortua ez dela ikusteko, hara
Goizuetako Udal Artxiboan ageri duen maiztasuna, XVII-XVIII mende aldera:

1680: para ello se requieren medios promptos

1723: el espediente mas prompto y sano
1728: los srs capitulares del año ultimo pasado estaban promptos en dar las quentas.

Patziku Perurena
98



tze koan ere. Orduan, zu(r) + gaitz baldin bada hitzaren osaera nabari baino nabariago
hori, zergatik jo da zuhaitz, hitz markagabetzat? eta gainera, semantikan, arbola oro -
tarikoaren sinonimotzat? Bai, gure hiztegigintza pirata honen ugarian, Agirre
Asteasuko haren zentzu ederrean esateko, ezaguera zuzen gutixko sumatzen dut, eta
presakako anabasa pedante gehixko elkarren gainka pilatua. 

Motz, borro/morro: desmocho.

Goizuetan ezagun askia da Aixmoxta lekuizena. Eta badakizu zer esan nahi duen?
“Haritz Motzeta”. Zenbat lekutan ote daude lo, horren antzeko toponimoak? Pago
Motzeta, Lizar Motzeta…

Horrek esan nahi du, behiala, erdarak ere, euskaratik moldatu zuela bere lexikoa.
Non dik, bestenaz, desmochar edo trasmochar aditzak? Ikus Álvaro Aragón Ruano iker -
learen El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna liburua: “Lo que aquí se plantea es que
un trasmocho es un árbol desmocho al que se le deja horca y pendón”. Bai. Baina ez beti.

Badirudi, desmocho, Donostiako Ordenantzetan 1498rako ageri dena, zaharragoa
dela trasmocho baino. Oro har “lepatu” esan ohi zaio euskaraz, erdarazko desmochar
ho rri. Bere bizi guzian basoan aritua den aita nereak hala esaten dio benpe. Besterik
da trasmochar : behin tantaia lepatu ondoren, handik urte batzuetara lepagainetik
atera zaizkion adarretatik bizpahiru hobenxkoenak aurrerako uztea, alegia. Baina,
arbola berez zalkor eta adartzabal badator, aldez aurretik batere lepatu gabe ere,
hirulau metro altuko adaburutik adarrik kaxkarrenak moztu eta, utzi liteke
bisardean edo hirusardean beheitik goiti tantaitzen. Eta era batera edo bestera egin,
horrixe esaten zi tzaion trasmochar con horca y pendón erdaraz. Hala eta guzi, desmochar
eta trasmochar aditzek esanahi berbera dizute testu zahar askotan, non eta azkeneko
honi dejar con horca y pendón garbi erasten ez zaion. Ez dakit, ordea, dejar con horca y
perdón kas tillanozko hori nola esan izanen den lehenagotik euskaraz. Eta jakinen
nuke pozik. 

Borrotu, modorrotu, mugarratu… 

Basaburu alde honetako dokumentu zaharretan, zenbat aldiz ikusia ote nago er -
da raz árbol bravo, bravío…, euskarako zugaitz zentzuan, eta beste aldetik, desmocho, tras -
mo cho, trasmochado direlako hitzak, gure oraingo morro (< borro) morrotu hauen sino ni -
mo uka ezinezkotzat!… 

Lehen esan bezala, tras+mocho hori, euskarazko motz hitzetik baitator, eta geroztik
sartutako morro (< borro) baino lehenagotik erabilia zela ematen du. Edo alderantziz
ote da? Gure moztasuna baino zaharragoa ote da borrokeria gurea? Auskalo. Direna
direla, nork aztertu ditu gure herrietako artxiboak, gogoz eta senez, gauzok denak
ongi samar argitzeko?… Eta lan hori egin gabe, zer zehaztasun atera lezake filologo
fin batek, munduan den argiena izanda ere? 
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semantiko ugaritik, zehatz mehatz, horixe baituzu hemengoa. Eta nire kontua sines -
gaitz egiten bazaizu, begira euskararen usario zaharreko lojikari, honen gisako hi tze -
tan: ugaitza (ur gaitza, erreka handia), harkaitza, (har(ri) handia)… 

Javier Salbarredi berastegiarrak esana dakit guk Goizuetan metaziri esaten dio gu -
nari han zugatza esaten diotela. Baita Gipuzkoako Goierri eta Beterri aldeko beste
leku askotan ere. Eta auskalo zenbat tokitan gehiago. 

Eginkizun berbera dute zugatzak eta metaziriak: edozein gauza (belar, iratze, lasto)
kanpoan metatzerakoan erdi erdiko ardatz euskarri izatearena; baina, ez dira gauza
bera. Metaziria: tantai moztu eta bi muturretatik zorroztua da, gero muturrik lodienaz
beheiti lurrean ongi sartu eta tinkotzen dena. Eta zugatza, funtsean tantai berbera da,
baina, batere errotik mugitu gabe edo zainik moztu gabe, lurrean bere horretantxe
he ze hezean dagoela, erdiko gia xuxena lurretik hasita bosten bat metrotan gora ki -
ma tu, soildu, eta haren bueltan iratzea edo belarra edo zernahi bazka metatzeko ba -
lia tzen dena. Horixe da zugatza: nahiz bidenabarkoan erabili edozein gauza bere ge -
rriondo leunean metatzeko, funtsean azpiadarrak jo eta gia leundu batekin aurre rako
tente uzten den arbola gaztea. Bestela esan: metaziri ordez leku askotan erabili ohi
den zugatza hitza, funtsean ez dela zurajetarako uzten zen zagaitz gazte hartatik
gelditu zaigun esanahi berria besterik.

Eta esan beharrik ba ote da ahozkotasuna dela edozein hizkuntzaren oinarri
sakratu? Zergatik da bestela, latineko saccus, espaiñolez saco euskaraz zaku frantsesez
sac?… Baina ez bakarrik kanpoko lexikoa etxekotzekoan, baita, etxe barnekoa arau -
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«Jassoa contu/ jasoa conta/ jasoconta»:

Begira “El bosque guipuzcoano en la edad moderna” liburu arras ongi dokumentatuan,
zer dioen Alvaro Aragon Ruano ikerleak, 112-113 orrietako 73. azpi-oharrean:

“En 1549 el concejo de Fuentarrabía mandó a Martin de Sistiaga, Juancho de
Yraurgui y Petri de Yparraguirre, carboneros, a examinar los bosques de Jaizquibel,
tras el examen, establecieron 3200 cargas de leña a precio de 3,5 tarjas/carga “lo qual
todo se le dio a Martin de Landa vecino de dicha villa al dicho precio…” (A.M.F.,A.1.7). Las
actas municipales utilizan un curioso término que no se ha podido desentrañar:
en 1620, por ejemplo, el concejo de Fuenterrabía decretó vender cierta porción de
monte a «jassoa contu»; si se hace una traducción literal puede significar «a cuenta
recibida», esto es, tal vez, se refiera al “pago por adelantado” o, por el contrario, a
«levantar la postura» Véase pág. 190). Es un término que curiosamente sólo aparece
en el caso de ventas de leña”. 

Egia da Alvaro ikerleak dioena. Neronek ikusia baitut esanera hori, garai bateko
aktetan nola ageri den behin eta berriz Goizuetako Udal artxiboan. Baina niri, Alva -
roren <jassoa contu> horren ordez <jasoa conta> edo <jasoconta> atera zait
mai zenik. Ikus ondoko faksimileak. Eta baldin Alvaro Aragon Ruanok jasotako
“jassoa contu” horretan hutsegiterik ez bada, esan liteke lehengo <contu> zaharra,
gerora <conta> berri bihurtu dela; edo bestela, euskalkien arteko aldea dagoela
tartean: mendebalderago k o n t u eta ekialderago k o n t a erabili duena. Gogora bitez,
eta konpara, kantu/kanta hitzekin euskaltzainek erabili izan dituzten zalantzak eta
ezinerabakiak. Hara niri Goizuetako dokumentuetan bidera atera zaizkidan batzuk: 

1682: “En la Villa de Goyzueta a 31 de henero de 1682, ante mi, escribano in -
frascrito, constituidos en persona, el Capitán Don Lorenzo de Aguirre y Gamarra,
cuia es la casa Torre de Zibola, de una parte, y de la otra, Martin Arano de Arbiza,
tambien vezino de ella, dueño de la casa de Yriartea, poder obiente de Josepha de
Zabalegui, su legitima mujer. dijeron que los antepasados del dicho Don Lorenzo y
Doña Agustina de Yrisarri su mujer, tenian que haver en los dueños de la dicha
casa de Yriartenea 3618 reales por cesión que de la dicha cantidad hizo Juan de
Alduncin, cuio fue Alduncin a Lorenzo de Vergara dueño de Zibola, como mas
largamente consta en dicha cesión que paso ante Pedro de Erasun esno. 

Y aora el dicho Martin Arano de Arbiza deseando cumplir en satisfacer y pagar
la dicha cantidad a los dichos Don Lorenzo de Aguirre y Doña Agustina de Yrisarri,
sucesores de Lorenzo de Vergara, (...) da y entrega los dos montes que tiene ad -
quiridos del lugar de Erasun que son los montes de las limitaciones de las herrerias
de Zurcaiztegui y Necue como dueño que es de ellos, reservando para sí sólamente
las tres mil y quatrozientas cargas del puesto llamado Guilzurrin sarobe, y con que
permita el dicho Don Lorenzo a que saque de los dichos montes bravos del puesto
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Noiz, nola, zergatik ebatsi ote zioten elkarri lekua moz(tu) hark eta morro(tu) (<
borrotu) honek? Nire ustez testubarren honetan -borro baita, gerozko morro eta bere
aldaera guzion erro, eta baita lehengo -gaitz (altu, luze) haren antitesi (borro, motz)
ezin ukatuzko ere. Zer dira izan ere, enborra (egur + borra), eltzaorra (eltza+borra),
joal borra (joare+borra), zilborra (zil+borra)?… Edo nire suma honek ez ote du ekar -
tzen, tarteka, doktore pedante askoren tartar guziek baino argi ederragoa, euskararen
baso moderno ilun honetara?…

Badirudi ezetz. Leitzan bertan mu g a r r a t u hitza sortu baitute orain, hementxe
bertan Arturo Elosegik aipatu eta defendatu zuen esker. Baina R.M. Azkue jaunak
nondik atera ote zuen mugarratu zorionekoa?... Hemen uzten dut, beraz, nire borro(tu)
kontua, OEH berak 1634tik ongi dokumentatua daukan modorro(tu) horren alboan. Eta
biharko ikerle finak esan beza zein den usarioko errorik zinezkoena eta maiz tuena:
moztu/borrotu, modorrotu, mugarratu… Nik, beste argi izpi bat emanen diet, le hen tajuz
samar esandakoen1 gainera: Goizuetako Haritzmotzeta (ahoz Aixmoxta) ha ren kasik
sinonimo iruditzen zaidala elosegitarrek horren maite duten Aitzmurdi, iza tez
Haritzmorrodi baino izanen ez zena Leitzalarren; eta gaur ahoz Maimur dena ere hor
lebilke urrutira gabe, nire borro horren alde, urterik urte: 1554 Marilbor, 1612 Ma ril vor,
1704 marilvurre, 1756 marilvor, 1853 marilvor, 1929 Marinbor, eta abar barren direla. 

Alde batera eta Jasoa konta 

Zuk ba aldakizu zer den <alde batera> hartzea lana? Edo <alde batera> aritzea
lanean? Eta inoiz aditu al duzu honako honelako esaldirik?: “Saralegik <alde batera>
hartu omen du Bilboko kale nagusia zolaberritzeko lana”. “Pello nazkatua omen zegoen beti
<alde bateko lanean>, eta ordu kontuan hasi behar omen du Eroskin”.

Ezin duzula atarramentu onik atera <alde batera> sorgin horiekin? Beharrik ez
zaituen ikusten gure aurreko gizaldiak. Hitzetik hortzera erabili izan baititu, eta zer
esaten zuen ederki zekiela gainera. Eta jakin nahiko nuke oraindik nolako maiz -
tasunez darabiltzan ahotan?... 

Baina <a l d e  b a t e r a> horren sinonimo zaharra dirudien <j a s o a  k o n t a>, eskuiz -
kri bu zaharretan bestetan ez dizut ikusi nik. Hala ere, bi-biak izan dira erruz era -
biliak; basogintzan endemas, eta eremu semantiko berdintsuan gainera. Gure
euskalarietan inor ez da menturatu, ordea, bi esanera sorgin horiek behar bezala
akotatzen edo be ren esanahietan zehazten. Eta horrexetara natorkizu ni, zaharrenaz
eta arrotzenaz aurrera. 
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izanen direla: lau mila karga ikatz egiteko aukera Egibeltzean, “desde la parte del rio
dejando todos los arboles suficientes para maderamen, con la calidad de jasoconta, y
a precio de medio real la carga, y la renta de cien ducados por el casco de la Herreria,
y a quenta del ferron las leznas y obras hasta quatro pesos”. (GUA, akta liburua, z.g.)

1764: otsailaren 19ko batzarrean… se presento un memorial de Thomas Ygna-
cio Urroz arrendador de Olaberria pidiendo dos porciones de leña para carbon, la
una en el partido de errecandia, y la otra en el castañal de Alcaso; y se resolbió se
le benda la leña del partido de errecandia a precio de un real cada carga y calidad de
jasoconta.”

1766: martxoaren aurreneko batzarrean:… “En la misma junta se presento un
memorial por Thomas Ygnacio de Urroz arrendador de la Herreria de Olaberria,
pidiendo mil cargas de carbón; y se decreto: se le concedan las mil cargas en los para-
jes y sitios que tubieren por combeniente los del gobierno de esta Villa a jasoconta
y ajustando con los mismos del gorbierno”. 
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llamado Arangoa Joseph Antonio de Huarte ochocientas cargas a yasoa conta y
todo lo demás restante según la dicha escritura”. (NAH, Goi, eskr. Martin Alduncin,
10-11 or.)

1690: Urriaren 5eko batzarrean erabaki zena: “en dicha junta Fermin de
Urrutia pide que como se alla en la Carzel de la Villa por dever algunas cantidades
pertenecientes a ella y la arrendacion de la Herreria de Olaberria, por instancia del
regimiento del año pasado y del presente”. Eta dirurik ez duela zor guziak pagatzeko,
eta hola ezin duela dirurik inola atera, eta emateko zorrak pixkana kittatzeko aukera.
Lehen ere eman zitzaiola, baina, berriz ere beste bi urteko epea emanen zaiola: “de
San Miguel a San Miguel de sept. y que las cantidades de que se alla deviendo
dicho Urrutia son a una parte quatrozientos y nueve reales y tantas cargas de carbon
que a echo a jasoa conta al contorno del sel de Alcaso y cinquenta y seys ducados
por la arrendacion de un año de la dicha Herreria que se cumplio el dicho dia de San
Miguel”. (GUA, Akta liburua, 16 or.) 

1763: Otsailaren 27ko batzarrean… Datorren San Migueletan bukatzen dela
Ola berriko errentaren epea, eta berriz enkantean ateratzeko baldintzak lehengo berak
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moldean zela ezagunena. Baina zein ote zen juxtu, lokuzio horren esanahi zehatza?
Eta noiztsu eta zergatik galdu ote zen?...

Hona nire susmoa, biharko ikerle finak hobeki argituko duelakoan: han non bai -
tean, XIX mende hasiera aldera edo, ordura arte maiz erabilia zen <jasokonta>
esanera zaharra galdu, eta haren eremu semantikoa beste esanera deabru batek
beregandu zuela dirudi; sarreran aipatu <alde batera> ditxosozkoak, alegia. 

Alde batera (eman/hartu lana): 

Alde batera ari lanean. Alde batera eman lana. Alde bateko lana, eta ez egun
kontukoa edo ordu kontukoa. Ume umetatik aditu izan dut esanera hori etxean, auzoan,
Urumea aldean, eta kasik Nafarroako eta Gipuzkoako mendi alde guzian; eta nago
Euskal Herri osoan zabaldua ez ote den. Baina, ez beste edozein modutan, baizik eta
tes tubarren jakin honetan: “A l d e  b a t e r a hartu/eman/atera omen dute kanale garbitzeko
lana…; lur iraultzeko, pinu zulatzeko, kamio berritzeko lana…; zubi egiteko, etxe pintatzeko,
harri txikitzeko lana…”. Kontuak laburtuz, horrek esan nahi du, aldez aurretik tasatu eta
prezioa itxitako lanean aritzea. Ez jornalean; ez orduko hainbestean; alde batera baizik. 

Hala ere, basogintzan ageri da maizenik esanera hori, nahiz gero beste langintza
guzietara ere zabaldu. Eta hasieran aipatu <jasoconta> ere, eremu semantiko
berdintsuan, halaxe ageri zen, Alvaro Aragon Ruano ikerleak ongi sinalatu bezala:
“Es un término que curiosamente sólo aparece en el caso de ventas de leña”. Honatx aitaren
ahotik etxean bertan jasotako ttitta batzuk, Goizuetako hizkera xalo eta bixian: 

LEITZAKOTIK, POSTE EGITEN IBERON: 

“LENTXIOTIK AITTUK EMEN ITTUEN, ZIMIZKETAKO ARTAN POSTE ITTEN, LOENTXO
BENAIKOA TA, ANGEL NEKU TA, AXINTXIO LIXARRI TA ORIK; BINO ZE IN EMEN

ZETEON: IPURDITIK BOTA BARREN, ASKOZE GOTTIOTIK BOTA; TA DUDIK EZTENA, EZ
UEN OSO KONTENTU GELDITTU IZIIN ANJEL LOIARTE ZAR ORI, TA NIRI ESAN ZEAN: NAI
BANITTUN IBEROKO ORTAN POSTEK IN, ALDE BATERA EMAINZKIALA. YA ZENBAT EMAIN

TZUN BA, BAKOITZEKO?... BI PEZTA TERDI. –“EZ, NIK EITZUT INEN PREZIO ORTAN. IRU
PEZTA BEATTUT NIK GUTXINETIK”. ASKO ZELA IRU PEZTA. BENO, EMATTEKO ORDUN

NAI ZUNARI. BINO, GURE ITXETIK ARTZEKOA BAITZAUKIN, SEKULAN PUKATZEN ETZUN

ZULOA IZATEN BAITZUN GURE AMAK BETI, TA ERKI PENTSATUA ZAUKEON BAI ARK

ORDUNE: “ONEN DIRUA AMAN PARROKIKO GASTUK KITTATZEKO GELDITTUKO DIET, TA
BESTERI EMANTA, BERRIZ, PAATU INBARKO ZET YORNALA”... ATZENEKO BENPE,
PAATUKO ZIALA IRU PEZTA POSTEKO. 

GERO, PUKATU NIN BASOA TA, MILLA POSTE EXKAX, BEETZIEUN TA LARAOTAMAR

ATERA ITTUEN. ERRAMONA2 RE AITTU YUEN HAN NIRI LAUNTZEN. TA GERO, POSTEK
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1767: martxoaren aurreneko batzarrean:… “si los dos molinos que tienen esta
villa, uno principal antiguo y el segundo dispusto para ocurrir a la urgencia de la gen -
te que no lograba el despacho nezesario en moler su grano, sobre todo en tiempos de
escased de agua, motibo que obligo a la villa disponerlo valiendose para ello de la pro-
pia presa y anteparas de su herreria de Olaberria. Eta bi modutara goberna litekela
Olaberriko errota: burniolaren errentarekin batera sartuaz errota lau urterako, edo
aparte beste errota zaharrarekin uztartuz. Hala, bi errotak batean sartzea erabaki zuen
herriak: “como bien universal del comun de su vecindad, corran en adelante uni dos en
su arrendacion (…) con total independencia del de la herreria, eta lehorteagatik edo
gehiegizko lanagatik errota zaharra (Beintzibikoa) ezinean gerta dadinean “pueda pre-
balerse el nuevo (Olaberrikoa) sin que se lo impida el arrendador de la herreria” Eta
baldin errota zaharra edozein eragozpenagatik edo matxuragatik boladaren batez gel-
dituko balitz, eta Olaberriko errota bakarrik ari beharra izan, bertako burniola urik
gabe utziz, herriak pagatu beharko diola kaltea ola errentan daukanari. Eta betiko
moduan, Olaberri lau urteko errentan hartzen duen olajaunari, ikatz egurrok emanen
zaizkiola: seis mil cargas de carbon en leña a mil quinientas en cada una, entregadas a
numerar que llaman jasoconta en el termino de Eguibelza, por mitad de su cima para
hacia esta villa y para el lado de Beinzalabaien y sus de rrun baderos y con prezision de
no poder cortar los arboles por pie sino trasmocharlos por personas que entiendan en
el arte para que se ebite todo daño por su impericia y con la precauzion de efectuar-
lo este año por todo este mes de marzo y en los tres subcesibos por el de febrero
como es lo mas propio para que prendan y renueben”.

Begien bistakoa da “jassoa contu, jasoa conta, jasoconta” esanerak basolaneko tratuak
ixterakoan izan duen eragina. Dokumentuetan ageri baita usario hori, gutxienetik
1500-1800 aldera arte. Eta erdal usarioan baliokiderik ez zuenez, badirudi euskarazko
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PESTAK PASATU TA SEITTUN, URRENGO EUNEN YON GINOZEN GARRALDARA. ESAN
BEZELA, LENDIK KARGATUK ITTUEN TXUNDARRAK, BERROITALAU TXUNDAR, TA GUK IKATZ

ITTEKO LANA BESTEIK EZ GENIEN: EOSI, ZAKUTAN SARTU TA BIAR TZEN TOKIRA BIALDU. 

OLASOKO PATZIKU TA LOIARTAKO TIBURTZIO AITZEN ITTUEN JENEALEN EOSTEN.
GU BERRIZ: JOXEK SASKIK BETE, NIK KARRAITU TA RUPERTOK TXUNDARRA ESTALI. LAU
ILLABETE PASATUK IRAO GINTTIEN GUK AN, TXUNDAR GUZIK EOSITA BIALTZEN, TA EZ

GINOZEN BEINE BAJATU LANTEITIK, EZ GARRALDARA TA EZ INORA. LOENTXO
XALTONA3 IZATEN GINIEN PINTXE. 

OLLINDIK GOTTIXIO, EZKURREKON: 

IDIAZABALKO BASOA PUKATUTA ITXERA TORRIK GINUZEN ORDURAKO, TA NI AI

NINUEN LOIARTENTZAT BASO BOTZEN, EZKURREKON, OLLINDIK GOTTIO YONTA. ALDE

BATERA ARTUA GINIEN BOTZEKO. JOAKIN MARI BENAIKOA, NI TA... MINDEGIA

LEPAUKER AU RE AN UEN ORDUN. IBIKO BORDA AN BAITZUTEN ORIK BERTAN.

URTE ARTANTXE IN TZIEN ELUR AUNDIA GEONEKO. OLAJAUNDIKO ZIZILIO TA

PANTZIKA EZKONDU ZIAN URTEA4. TA AN AI GINALA, FERMINENEKO PATZIKU ORREK

ESAN TZEAN, BARRIOLAK ETA BAZAUKITELA LANTEIA EMAN NAIEN BERASTIKON. ORDUN

ARTU GINIEN OSINDEGIKO BASOA, BOTA TA TXIKITZEKO. DENBO PUSKA IN GINIEN AN E.
UDA ARTAN GANEA, KRISTON BEROA IN TZIEN. KONTU ATEZAK IK: OLLOKIKO ERREKARA

YONTA ARRANTZAN IBILTZEN GINOZEN MARTXON. BAITA AMORRI SAILL ERRAK ATERE RE.
GERO BERRIZ, AINBESTE EUN EURIK IN GABE, TA NOIZBETTE ERASO ZIEN, TA KRISTON

EURIK BOTA ZITTIEN, TA MAIATZAN LEMIZIKO EUNEN ELURRA IN TZIEN, TA IRATZEA YA

KOZKORTUXEA ZEON ANONEKO ORTAN TA, GU OR IRAOTZEN BAIGINAN OLLOKI ALDERA,
TA ORKO IRATZE MUTUR GUZIK, OAINDIK BERA-BERAK BAITZAUDEN, TA DENAK ONDATU

ZITTIEN IZOTZAK. ZE KANBIOK ITTEN TTUN EULDIK DENBO GUTXIN!”… 

Horra, bere urterik sasoikoenak basolanean egin zituen aitaren hitzak, gordin
gordinik. Eta horra non azaldu den hiru bider, hemen aztergai dugun <alde batera>
ditxosozkoa. Baina, nola akotatu xuxen, esanera horren zentzua? Auspoak erakutsiko
liguke hori ederki, erne eta zehatz aztertuko bagenu, eta baita basogintza ez besteko
edozein lanetan nola ageri den ere. Baina, corpus hori eskura ez daukadanez,
laurogeita hamahiru urteko aita ikazkin xaharrari egin diot galde, bada ez bada ere:

–Zeri esaten diozu zuk <alde batera> lanean aritzea?

–Ui?!.. <berekontu> aitzea esan nahi dik horrek. 

–<Destajon> bezela?...

–Bai bai, <destajon> edo <kontratan> edo… gauza bera duk. 
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ITTEKON AN GELDITTU ZIAN ONDARRAKIN, PIKETEK ITTEN LOYARTEKO RUPERTO TA

BIEK AITTU GINUZEN. TA ORIEK BASORA YON BAR TZUTELA, LABAINGO XERRA -
RINGANA, TA NAI BANUN NIK E YON, TA ORDUN ARTU GINIEN GARRALDAKO MARTXA.
MIEL TA PERIKO ITTUEN, BI ANAI LABAINDARRAK, “XERRARINAK” ESATEN ZITENAK,
OLA BASOK ARTZEN TA, KONTRABADON TA, ASKO IBILTZEN ZIANAK.

GARRALDAN CARLOS EUGIRENTZAT:

“LABAINGO “XERRARI” ORIK, KRISTON MUTIL PILLAKIN, BASOA ZITEN ARTUA

GARRALDAN, BOTA TA ARRASTAN TXUNDAR TOKITARA ATETZEKO, TA YONTA ASI TTUK

ETA, ALTO! EZ YOTZEKO KOLPEIK, KABLEK PATU ARTE! ORDUKO ASIK BAITZIAN

KABLEKIN TA BASOK ATETZEN. 

ALA BEINTZAT, MUTILLAK ITXERA IZIN BIALDU TA, ORDUN KARGATU IZTTIZTEN

TXUNDAR ORIK, GERO GUK EOSI GINTTUNAK. BITTARTE ARTAN, KABLEK PATZEN,
PANTZO TA FERMIN, BI ANAIA AITTU ITTUEN, DONAMARRIARRAK, TA NI AIRI LAUNTZEN.
EUNEKO AMABI PEZTA IRABAZTEN GINIEN. AMARKINTAN ERRIRA TORRI ARTE AIKIN

AITTU NINUEN NI. 

KABLEA PATU BEKO KAMIO ONDONO, TA GERO KARRI IZTTIZTEN KALDERAK IKATZ

ITTEKO. AITAN IKATZA OEITALAU ORDUN ITTEN UEN. BETIRE BEINTZAT, AITAN
SARTZEKO MOZTU INBAR EURRA, TA ASTO BATEN GANEN EUR MOZTEN AI GINUZEN

TIBURTZIO LOIARTAKOA TA BIEK. TA CARLOS EUGUI TXAR ORI, AURE KAXKAXURI ALU

BAT YUEN, BETI BERE TXOFERRAKIN TORTZEN ZENA, TA TAKA TAKA KOTXETIK ATETA

TORRI DUK GU AIGAN LEKURA, TA LEMIZINA ESAN TZEUN: 

–PERO ¿QUE HACEIS? 

–CORTANDO LENA.

–PERO ¿HAY QUE CORTAR ASI? 

–SI HOMBRE, PA METER. SINO NO ENTRA. 

–¡VAYA BURRO QUE HEMOS COMPRAU! YA PUEDEN LLEVAR OTRA VEZ A PASAJES!

PASAITIK ERAMANAK IZINZTTIZTEN IKATZ ITTEKO KALDERAK, ARRAZOIAK ALA DIK

ITXURA. GERO, BETI GELDITZEN YUEN BA, IKATZ ONDARRA TA IRURI TA PUSKA,
KALDERAN INGURUN, TA LURRETIK IRURI ONDAR PIXKOT ARTU BIATZ MUTTURRAKIN TA:
“¿Y ESTO? ¡ESTO TAMBIEN VALE DINERO EH!”... GU PARREZ: “AU DU NAPARRON DEN

GIZONIK ABETSANA? EZTIK ITXURA AUNDIK!”. ZE ESAN BAR EON ALU ARI?... 

GERO, AN XERRARIKIN AI GINALA, LOIARTATAR ORIK ESAN TZEATEN: TXUNDARRAK
EOSTEKO LANA EMAN NAI ZULA ALDE BATERA, TA YA ARTUKO TE GUNUN. TA NIK: “PREZIO
ALDE ALDEKOA EMATTEN BAUTE, IOL ARTUKO DIU. OAIN NI ENUK AIKO EMEN EUNEKO

AMABI PEZTAN; NON O AN IRABAZKO TTIT NIK ONA BINO ALDEO”. BENO BA, ARTUKO
GUNULA BA; KARGAKO SEI PEZTAN, ZAKUKO IRU PEZTA; BI ZAKUKIN ITTEN BAITZEN KARGA.   
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horixe baitu gurean ere, zorioneko <alde batera> sorginak: “valoración del trabajo no
por el tiempo empleado, sino por la labor efectuada”. Eta horren eragin direla esanen nuke
ondotik datozen adar guziak: hainbesteko batean hartu lana (por una cantidad
determinada) alegia; eta eginalean, (a pleno rendimiento), ahal den denborarik
gutxienean dirurik gehiena ateratzeko asmoan; eta horrexegatik azkar eta presaka ere
(con empeño, a prisa), eta askotan presakegi eta zakarregi ere bai, gero eta larriagoko
dirugosea dela medio. Izanez ere, nor ez da aritzen gaur <alde batera> lanean? Gure
inguruan zulorik beltzena sortu duen eraikuntza sailak erakutsiko luke ederki, bere
hamaika adarretan, zer den lanean <jasókonta> edo <alde batera> aritzea. Izen
xaharkitu horien zinezko izanak, egungo krisian jo duela goia esanen bainuke nik. 

Nola sortuak ote dira, ordea, <jasókonta> eta <alde batera> esanerak? Ama
ala bak ote dira? Edo umaldi bereko ahizpa bixkiak? Edo elkar txandatu ote dute
inoiz?... Horra filologoen aurren aurreneko lana: hitzen bataioko ezkontzako he -
riotzako sakramentuak alde aldera jakitea. 

Eta, beste milaren artean, zu entretenitzeko aukeratu ditudan hitz zaharron al -
boan beste edozein moderno ere aipa nezake, oraintxe bertan labetik atera be rritako
ogia bezain bero dabiltzanak, ahoz aho: potentea esate bateko.

Potentea: 

Orain edozein gauza kontrola omen dezakegunez, polita izanen litzateke, esate
bateko, urtean zehar erabili ditugun adjetiborik maiztuenak zein izan diren jakitea.
Gure obsesioak hortxe azalduko bailirateke, eta hartara ez genuke sikologo beharrik.
Ez eta horrenbeste diru alfer alferrik lapurtzen digun soziolinguistarik ere. 

Ez dakit erabiliena, baina, niri iruditzen zait, atzenaldiko adjetiborik interesgarri-
na “potentea“ izanen litzatekeela. Zinez aztertzekoa, gure sikologian “potente” adjeti-
boa horren azkar eta ugari gailendu izana, balore femeninoak bazter guziak irentsi
behar omen dituen garai honetan. Edo, potentzia femenioa ote da gure eguneroko
hizketan gailendu den hau?... Ez dakit baina emakumeen ahotan ere barra barra adi-
tzen baitut zorioneko “potente“ kontu hori. Eta gero eta emakume publiko potente
gehiago ere bai ikusten, beren besazorton sendoak erakusten. Eta bai, depresioak eta
estresak ere, aurren batean potentzia falta salatu arren, potentetzen ari direla dirudi. 

Dena dela, honatx, niri bost minutuan iritsi zaizkidanak: Xabier Amurizak berak
hizkuntza potente bat izateko falta zaiguna azaldu digu. Leitzako Bibliotekario Jose
Luis Huartek, oso liburu potenteak komentatzen ditu hamabostean behin, Karrape
Irratian. Joamari Barriolak eta Fernando Oiartzunek eta Kultur Aro oso potentea anto-
latu omen zuten ihaz. Aurten ibilaldi potenteak eginen omen ditu Menbibilek, hala
aditu diot izugarri maite nauen Unai Zabaleta jaunari. Udaberri oso potentea omen
dator, Urko Aristiri hala aditu diot behintzat, ETB batean. Pablo Feok esana: Leitza-
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Zeinen sorgina den hizkuntza! Begira <nerékontu, gerékontu herékontu, zerékontu, be -
rékontu> hitzei, baina erne, batez ere, hitzaren bi osagaiak batean itsasten dituen er -
diko azentu horri. Niri, belarrian ongi errotua daukadan usario ugari horrek, bat
batean, <jasocontu/jasocanta> hura ekarri baitit gogora, eta paper mutuan bestetan iku -
sia ez badut ere, herriak atzenerako <jasókontu/ jasókonta> esanen ez ote zuen etorri
zait belarrira; hasieran, seguru aski ere <jasoa kontu/ jasoa konta> hitz bikoitza izan
zena, gerora hizketako llabur senez eta barne erritmo musikalez hitz bakarrean bi -
ribildua: <jasókontu/jasókonta>, bere azentu nabari eta guzi. Eta zeinen bertan da -
biltzan <berékontu> eta <jasókontu> nola sorrera fonologikoan hala semantikoan.

Baina, neure euskal sena alde batera utzi, eta jo dezadan erdaragana, bestela nola
ailega egungo euskaltzain guziengana.

<A destajo>:

Hara zer dioen Orotariko Euskal Hiztegian Koldo Mitxelenak, a l d e  b a t e r a ho -
rren sarreran: “Hay muchos ejemplos para los que no acertamos a dar un equivalente preciso”.
Gure maisurik zorrotzenari ere lanak eman zizkion, beraz, zorioneko esanerak. Eta
oroitzen XVI-VXII. mendeko <jasoa contu> zahar hartaz Alvaro Aragon Ruanok
zioenaz?... “Las actas municipales utilizan u n  c u r i o s o  t é r m i n o que n o  s e  h a  p o d i d o  d e  -
s e n  t r a ñ a r ”. Horrek harritzen nau ni: bi esanera horiek euskaldunon ofiziorik
ugarienean maizenik erabilitakoak izan eta, hala ere inork zehaztu ezinak. Hau ere
marka da! Eta saia nadin, nola edo hala hausten. 

Gure aitak aipatu zizkidan <alde batera> horietatik hurbilen dabilen erdal ba -
liokidea, Joxemari Azpiroz leitzarrak jaso zuen hauxe dela esanen nizuke: <a
destajo>. Ez da horretan bukatzen gure hemengo <alde batera> , baina, ongixko
ema na dago, erdal ordaina. Horretan argia baitzen Joxemari zena Tolatxenekoa, eta
senideak ere basoan arituak izaki. Hala ere, harritu ninduen, esanera sorgin honen
aipamenik ez egin izana Mikel Olanok Aio, Leitze! hiztegian. 

Eta berrizkoan ere, euskarazko ezinak erdaraz argitzeko, begira zer dioen nire
Anaya xaharrak: “DESTAJO: des + lat. vulg. taleare = cortar <lat. talea = tallito,
retoño.// 1. Valoracion del trabajo no por el tiempo empleado, sino por la labor
efectuada.// 2. A destajo: con empeño, a prisa. 3. Por una cantidad determinada. 4.
A pleno rendimiento”.

Ahaztu baino lehen esan dezadan, berriz ere, harritu egin nauela latineko (t a l e a  >
t a  l e a r e ) eremu semantiko berberean sortuak eta ugalduak direla ikusteak euskarazko
bi lokuziook ere: arbola botatze edo basogintzan, alegia. Edo, nire bapateko
irudipen hutsa ote da?... Ezetz uste nik. Erdarazko esanahi horiek gehienak jasotzen
baititu gure <alde batera> honek ere. Nik Urumea aldean ezagutzen dudan usarioan
bai behintzat. Beste guziak, nolabait bustitzen dituena, aurren aurreneko esanahi
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Euskara batuaren bigar ren jaiotza:
joskera gi ltzar ri

Pello Esnal

Indarrik banu, pozik aldatuko nuke euskal per pausa. Arindu esan nahi dut. Agian, irauli
ere esan beharko nuke. Esaldiak eraman behar ninduke ni, eta ez nik bera.

Anjel Lertxundi (2009)

0. Sarrera

Bete-betean asmatu du Xabier Amurizak, euskara batuaren bigarren jaiotzaren
premia aldarrikatu duenean, azken saiakeraren izenburuaz (Amuriza, 2010). Baina,
premia aldarrikatu ez ezik, zer egin behar den ere azaldu du, bai joskeran, bai hiz -
tegian. Are gehiago: bidea urratzen eta egiten ere ari da.

Artikulu honetan, joskera dugu gai: gaurko eta biharko euskararen gakoa eta gil -
tzarria. Gai korapilatsua, baina apurka-apurka askatzen ari garena. Joskeraren bi al-
derdi jorratuko ditugu, puntu banatan, era eskematikoan: alderdi linguistikoa eta so-
ziolinguistikoa. Sarrera honetan, lanak bideratzearren, bost kontu jorratuko ditugu.

0.1. Euskara batua (Arantzazu, 1968)

Gertaera historikoa bizi izan eta gauzatu zuen euskal gizarteak euskara batuaren
jaiotzean. Oraindik ere mirespenez gogoratzen dugu orduko indar-batze, ahalegin su-
tsu eta oldar bizia. Orduan egin izan ez balitz, agian bide galduan ibiliko ginen gaur.
Aldi berean, gogora datozkigu orduko tirabirak, gatazkak, haserreak eta liskarrak ere,
gaur inork berritu nahiko ez lituzkeenak.

Askotan entzun ohi dugu, eta esan ere bai, Euskaltzaindiak pedagogia eskasa era -
bili zuela euskara batua eratu eta zabaltzen, eta ez zituela behar beste aintzat hartu
euskalkiak. Gehiago zehaztu eta xehatu beharko litzateke balorazioa. Baina, be har -
bada, nahikoa dugu ideia bat jasotzea: euskara batuaren arazoa ez zen –eta ez da– soi-
lik linguistikoa. Baditu bestelako alderdiak ere: soziologiko, psikologiko, pe da -
gogiko… Hizkuntza ez baita hizkuntza soila.

Baina oraindik ez da amaitu euskara batuaren historia. Oraindik garatu gabe dago,
izan ere, Koldo Mitxelenak Euskaltzaindiaren Arantzazuko biltzarrerako prestatu
zuen txostenaren azken puntua: joskerari buruzkoa (Mitxelena, 1968: 218-219). 

Ez da puntu soil eta arrunt bat, euskararen bizkarrezurra baizik. 
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ko Udaletxeko batzar aretoan argazki zahar oso potenteak omen daude ikusteko. Dena
da orain etengabe “potente”. Baina joder, nere anai ttiki honek zergatik ez du bada
irauten horrenbeste? E Maria, zenbat aldiz esan ote duzu gaurgero, beharren behar-
renean eta ixil ixilik: “Potente? Zakurraren buztana tente!“… Baina zu, klasiko ona, xu -
hurra eta ixila zara Maria, ez beste obsesook bezalakoa. 

Internetek ere hala dio, aurten disko potentea atera omen zaiela talde gehienei.
DKV talde oso potentea omen da. Disko oso potentea erregistratu omen du Sorkunek.
Lan artistiko potentea egin omen du Mikel Markezek ere. Isladak diskoak ez omen du
ezer faltan: doinu potenteak… Oso gauza potenteak gertatzen omen dira kontzertuetan.
Atekarock leitzar hartan, neronek ikusia baratzako atekan. 

Bai, horrenbeste dezibeliorekin eta obsesio sexualekin, “potentea“ esaten besterik
ez dakiela gelditu omen da mundu mundialeko hiztun globala. Eta Euskal Herria ere
munduan izaki, nonbait. Badirudi globaltze behartu honek eragin digun obsesio
(=errepresio) fisiko falikoa, buruko muinetan urtu, eta ahotik ateratzen hasi zaigula.
Hitzak doazkigula taigabe potentetzen, alegia, goiko eta erdiko buruak beharrean. Eta
kontuz feme: zakilarena baino buruagotzat baitaukat klitoriarena!... 

Gaitzerdi, halere, alergia potenterik ez omen da izanen eta aurtengo udaberrian,
hala esan du arestian gure Pello Hermanok. Horra bada, gaur egungo hizkuntza globala
nolatsu sortzen eta hedatzen den ikusteko datu sikomediatiko eder askoa. Eta, beste
gabe, isiltzera noa. Oraindik ez baitakit zenbat zaldikoa naizen, baina bai igarri
diodala nire umorea ez dela zuk nahi bezain argi eta potentea. 

Barka, nire egia puskok eder beharrean zatar atera bazaizkit. 

Pa t z i k u  P e r u r e n a
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