
EUSKAL-ASTEA

gun zer egin bear geunken. Arlo onetan izango dira
beste eritxi batzuk eta alkar-izketan agertuko dira bear
ba'da.

Itauna au litzake: Guk zelan egin bear dogu berba?
Laburpenakaz eta agots aldatuakaz ala idazten dogun
antzera?

Lau arau ipiñiko dodaz emen:
1 a .- Senide, adiskide eta erritarren artean berba egi-

ten dogunean, bertan egiten dan lez egin, Bermeo'n
Bermeo'koa, Arratia'n Arratiakoa eta Ondorroa'n
Ondorroa'koa. Orrelan egin ezik, arrokeria agertzen
dogu eta ez da izaten entzuleen pozerako.

2a .- Beste euskaldi bateko euskaldunen artean ber-
ba egiten dogunean, bizkaera garbia, idazten dan
lakoa erabilli, bizkaiera apaindua.

3 d.- Erri-aurrean, ETB'n, idazterakoan, beti biz-
kaiera apaindua erabilli.

4".- Beste euskalki bateko euskaldunen aurrean ez
dogu erabilli bear euren euskalkia. Gu Bizkai'tarrok
orretan lotsatiak izaten gara, gure bizkaierea ez dala
polita uste izateraiño edo giputzak ez dauskuela uler-
tzen pentsatzeraiño. Egin daigun berba bizkaieraz, bai-
ña bizkaiera apaindua, idazten dogun bizkaiera, erabi-
lliz. Giputzak naiz laburditarrak naiz Zubero'tarrak
arrituta geratuko dira ain errez ulertzen dauskuelako.
Ez da bear euskera baturik, baikoitxak bere euskalkia
landu ezkero, guztiok eta errez alkar ulertzen dogu.

Eta orain, amaitzeko, artu daigun Bermeo'ko eus-
keraz dagoan zatitxu bat eta billatu daiguzan laburpe-
nak. Gaurkoz ez agots-aldaketak. Ori beste egun bate-
rako itzi daigun:

BITXORI'k: Ene semie...! Auri da noperak baiño
geujau jakin gurie! Tiek dako erru guztije; baie ikus-

ko dau arek ondiño... ie nok etxen tson arenadurie
bera gaixorik dauenien. Topa birko dau nok eiñ, beti-
beti neure kontra oteko!

FELIX'ek: Zeure mando oten dala ezu esan urrun-
guen ba?

BITXORI'k: Bai berari konbeniten jakonien. Aur-
duen be... imie jagoten oki nau ni arek, gaueko zortzi-
retararte frabiketik bera otorri arte.

Auri: ara ori.
geijau-geiago.
Ikusko-Ikusiko
ondiño-oraindiño.
etxen-egiten
tson dautson.
dauenien-dagoenean
birko-bearko
eiñ-egin
oteko-egoteko
oten-egoten
ezu-ez dozu
Aurduen-ara orduan.

Bizkaiera idatziz:
Ene semea, ara, ori da norberak baiño geiago jakin

gurea! Tiak dauko erru guztia, baiña ikusiko dau arek
oraindiño ea nok egiten dautson arenadurea bera gai-
sorik dagoanean. Topau bearko dau nok egin, beti-beti
neure kontra egoteko. Zeure bando egoten dala ez
dozu esan urrengoan ba! Bai berari konbeniten jako-
nean. Ara orduan be umea jagoten euki nau ni arek
gaueko zortziretara artefabrikatik bera etorri arte.
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EUSKEREA

Eun da berrogei ta amar aldra
izkuntza dagoz lurrean
alkarren kide ta jakituriz
euren era onenean;
munduan diran jakintsu jaunak
dabiltzaz lan ederrean
izkuntz guztiei euren tokia
emonik lur zabalean.

Gure izkuntzak dagokonez
ba-dau beretzat lekua
danen artean bostgarren dago
txairo txairo tajutua;
berak bakarrik osotuten dau
leku berebizikua,
agur euskara, agur Euzkadi
itzez zorionekua.

Bere izatez izkuntz ederra
jakitunak onarturik,
hegira nor dan Euskalerria
edertasunez jantzirik,
buru ta biotz agertzen ditu
gizonak itzen bidetik
bana banako izkuntza lora
gizartera zabaldurik.
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