UMEEN URTEA
Umeen urtea dala ta ainbeste ospakizun egin dira
igaz (1979), baiña ni beintzat umeen urte orren aurka
egon naz.
Kontuz! Inor be ez daitela aŕritu orregaitik; ez nago
umeen aurka, umeen urtearen aurka baño.
Zergaitik?
Ba itaun oneri beste itaun bategaz erantzungo dautsat:
Umeen urtea urte bat baiño ez da? Umeen urte ori igaro eta
ostean zer? Eta beste urteetan umeak alde batera itzi
bear dira?
Ez, umeak ez dira urte bateko gauzak, ez dira artu eta
itziteko gauzak, BIARKO GIZONAK DIRA!!!
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DEUSTU'KO IKASTOLEARI
Urte bi dirala aldizkari onen bitartez idaz-lan txapelketa baten barriak emoten genduzan.
«Euskera gauzarik nagusiena» elburuagaz eta Deustuko ikastoleak, Izkuntz Eskola Ofizialaren laguntzaz antolatutako txapelketea zan.
Lan aundia eta nekegarria izan zan baiña askenean
pozik geratu ziran danak.
Orduan danak egozan gertu gauza aundiagoak be
egiteko urŕengo urtean.
Baiña asmoak asmo, egin bakoak egin barik eta izan
bearrekoa izan barik geratu da.
Zergaitik ez da igaz txapelketarik egin? Zer jaso da?
Norena izan da errua? Lan egiteko girorik ez?
Ez dot uste oŕregaitik izan danik.
Ala laguntzarik ez?
Benetan uste dot bearrezkoak dirala orretariko txapelketak, eta nagargarria izango litzakela ainbeste garrantzi
daukien gauzak galdutea. Ia esakera au betetzen dan:
Uŕte barria txapelketa barria.

ELEIZ-LAPURRAK
Gauza txarrak esaten asi garan ezkero, aurrera jo dagigun, gauza txarrak ez dira amaituten-ta.
Nork ez dau ezagutzen gure baseleizen arazo eta
egoera larria?
Batzuk jausten dagoz, beste batzuk erre egiten dabez,
eta gitxienak konpondu.
Bai! Konpondu be bai!
Or daukaguz Gaztelugatxeko San Juan' en edo San Pelayo'ren baseleizak, bat erretakoa eta bestea jausten egondakoa.
Baiña oraindik arima bako gizonak be geldituten dira,
erriari min egiteak ardura ez dautsenak, or daukaguz
Aralar'eko kasua, edo Ondarru'koa.
Ezin leiteke erri baten siñismenagaz jokatu eta gitxiago
euskaldun siñismenean ain sakon sartuta dagozan gauzakaz.

EUSKERA IKASTERA
Euskera, gure lan eta burruka. Astiro-astiro ba-doala
burua jasoten esan daikegu, baiña ain astiro doa...! Jende
asko asten da euskera ikasten, borondaterik aundienagaz,
baiña beste batzurentzat «hobby» bat baño ez da; onek oba
izango leukie piñuak botatzen joatea.
Jazinok! euskera jakitea ez da «Gora Euzkadi Askatuta» esatea bakarrik, ez ta paparrean ikurrin bat eŕoatea,
ez eta abertzalea zarala esatea, edo egunon, gabon eta beste
iru edo lau lelokeri esatea.
Euskera ikasteko orduak sartu bear dira, ala ez dira
sartzen Ingles edo Frantzes ikasteko?
Euskerari emon dagiogun daukan garrantzia.
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BAKIO'KO BERBALDIA
Orain dala ainbat denpora, Dagonillan ain zuzen be,
Bakio'ko batzokiak itzaldi batzuk gertatu ebazan.
Euretariko bat euskereari buruz zan, eta orretarako
Euskaltzaindiako eta Euskerazaintzako ordezkoak ekartea
uste izan zan, orrelan gaur dagozan jokera biak aztertuko
ziran.
Asiera batetik Euskerazaintza gertu egon zan ordezkoren bat bialtzeko, baiña Euskaltzaindia igesbideak artzen
asi zan: Lenengo oporretan egozala, eta itxaroteko Euzkadi-Irlanda partiduari, eta orduan deituteko, Gero partidu
ori dala ta astirik ez eukela, eta geroago dei egiteko.
Azkenez Euskaltzaindiako guztiak oporŕetan egozala eta
eziña ebela joatea.
Orregaitik nire itaunak oneek dira: Zein da garrantsitsuaga OPORRAK ala EUSKERA?
Oporrak euskerea baiño lenago ba'dagoz etorkizun
makala ikusten dautsat euskereari, baiña euskerea oporren
gaiñetik ba'dago ez dot ulertzen Euskaltzaindiaren
jokabidea.
Egia esan, idazki au berandu samar dator, baiña
denpora apur bat igarotea egokia izango zala uste dot,
gauzak otzetan obeto aztertzen dira-ta.
URTEBARRI
Joan jaku urtea, etorri da uŕtea Gabonak be igaro
doguz.
Bai Gabonak!!
Zoŕiontasunean eta sendi atean igaroten diran egunak;
amaitzen dan uŕteari azken bagirakada bat emonaz
igaroten diran egunak.
Ostera urte barria ri begiratuaz asmo barriak sortzen
dira; batzuk beteko diva, beste batzuk aiztu, eta beste
batzuk datorŕen Gabonetan be, asmo izaten jarraituko dabe.
Baiña mundu au ez da geratzen, bizitzeak bere bidetik
jarraitzen dau, eta gu ezin gaYa bultzi onetatik jatsi. Artu
dagigun urte barria gure itxaŕopenik aundienaz.
BAKEAREN IZENEAN, ONGI ETORRI 1980!
ENDIKA

