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EUSKERAZALEAK IPUIN-SARIKETA

1980'garren urteko orrillaren 16'garren egunean, Bilbo'ko Ko-
Ion de Larreategi kalearen 14'garren zenbakian, EUSKERAZALEAK
Taldearen gizarte-etxean alkartu dira IPUIN-SARIKETA'rako epai-
maikoak eta, guztiak eta bakoitxa aztertu ondoren auxe ebatzi
dabe:
LENENGO SARIA: 25.000 pezeta.

Idazlea: Juan Manuel Etxebarria Ayesta.
Ipuiña: "BIZKAITZ"

BIGARREN SARIA: 15.000 pezeta.
Idazlea: Estonba'tar Manuel.
Ipuiña: MAMURRAK.

I RUGARREN SARIA: 10.000.
Idazlea: B. Bilbao'tar Nikola.
Ipuiña: GUDA BALTZAREN ONDORENAK.
Sarituai zorionak, eta sari barik geratu diranai urrengorako

itxaropena.
— EUSKERAZALEAK —

Euskalerriko Bizkaieramendiren nagaletan, aritz, pago, lora eta
bedar berde artean, usain gozoz, aize garbiz beterik eta eguzki begian
dagon EUSKEREDER deritxon baserrian bizi da gure BIZKAITZ
bere euskaltasun eta zintzotasunez beteko gurasoekin, pozaren pozez,
bitsetan, eurak euretara beti lanean, beti euskeraz, beti pozik Euskal
Lurra eta Zeruaren bitartean beste baserri eta baserrŕkoekaz erriko
poza izanik.

Baiña erria erri eta mundua mundu, dana doa aurrera eta gure
BIZKAITZ aziz-aziz doaku eta eskoledadera eldu da.

Irailaren egun 
Sean sargori baten asi da BIZKAITZ eskolara.
Barria da, danak berari begira, geienak erderaz... eta bera amaren es
kutik zer egin ez zer pentsatu ez dakiala, ikaraturik, gorri-gorri eta
begiak lausoturŕk.

Asi ziran eskolak eta... tŕra ba!... Erderaz ez daki baiña euskal
joskerarekin erdera egin arren, badoa gure mutŕla dana ez bada ere
erdal asŕgnaturen barri artzen, asiak egiña dirudiala gogoratuz, baiña
alan eta guztiz ere goibel eta triste dago gure BIZKAITZ. Zer ete da?
Lagunak baditu, erderan aurrerapen andia egin dau, materrratŕkak
ondo daroaz...

BIZKAITZ, zergaitik zatoz negarrez eskolatŕk? Nok egin dau -
tsu?

Ba... ba.... Nik beti egiten dot neuk dakŕdan euskera eta nire es
kolako lagunek ez dakie nire antzera itz egiten eta euskerazko azter
keta ipini dauskue eta... besteek aprobatu eta nik suspendŕtu... —nega
rrez dario—...

Ez arduratu seme, ez bŕldurtu, beste notak legez euskera ere ata
rako dozu; badakŕzu ba, gure erriko eta etxeko euskera ez dala ona
esaten dabe ta... beste ori ikasi bear dala baiño ez da entzuten gaur...,
trankil egon, gu gurasook zaartuz ere bagoaz eta ezin dogu euskera
barri eta ona dala dŕrioen ori ikasi baiña zuk ikasiko dozu....

Aitak kortatŕk entzun dauz negarrak eta korta-bearrak egin ondo
ren gora igon eta ama-semeak ikusten dauzenean badŕñotso Bŕzkaŕtzŕ:

—Zer ipini dautsue azterketan ba?
Bŕzkaŕtzek negar malkoak karterako liburu artera darŕola ozta-

ozta atara dau euskerazko azterketa... azterketadun eskua goian bai-
ña begiak lurra joten ditualarŕk.

Aita eta ama, biak, asi dira azterketa irakurtzen, eta irakurri, ira
kurri dabe baiña ulertu ia ezer ere ez.

Au da euskera modua/ —esan eutson aitak amari—; besterik ez
dogu egin gure aldian eta euskera barri dalako au ezin ulertu.Jakŕña,
gure euskerea ez dala ona esaten dabe ta; zer egingo dogu ba!; erdera

rik jakin ez eta orain gure euskera ere... olakorik! batek badaki Eus
kalerrian zer ikusi bear dogun...

Egunak joan, egunak elorri, Bŕzkaŕtz badoa euskera barri ori ika-
siz baina ern barrŕ orretan ezin dau aorŕk askatu, ez dautso barrutik
urtetzen, derrŕgorrez egiten dau aprobatzeko... Etxean bai pozik gura-
so eta auzokoekaz barruko eta betiko euskera egiten; berez-berez egi-
ten dau egin ere, zaarrekaz berorika, bera baiño nagusŕagoekaz zuka
eta lagunekŕn ŕtano.

Joanean joanean Bŕzkaŕtzŕ aurpegia bŕzarrez jantzi jako eta Uni
-bertsŕtatera joateko erabagia artu dau, eta euskera barri orren betiko

bildurtxua barrutik guztiz kendu barik, Euskal Filologŕan matrŕkulatu
da.

Asi da Unibertsitatean ela ikusten ditu ainbat neska-mutil rniñean
ar barik euskera barri orretan itz egiten, eta badiño berekitan:

—((Euskera barri au jakin badakit beste bat e
—((Euskera barri au jakin badakit eta egin ere egingo neunke bai-

ña au da izatekoa!, euskera orretan neu barik beste bat nazala
uste dot...»

Baiña, egunak luzeak dira eta asteak luzeago eta urteak zertan
esanik ere ez... Bŕzkaŕtzen kutsokoak euskera sakontzen asi dira eta
irakasle batzuk asŕjakeez euskalkiak gora eta euskalkiak beera... eta
beste batzuk zorabŕoturik, ulertu ezinda dabiltzan artean, Bizkaitz eta
bere antzera dagozan beste bi edo iru ŕkara barik dana ulertzen dabe
la... Au poza!

Gure Bŕzkaŕtz goŕbelarŕŕrribarrea elorri jako ezpainetara eta bere
begiak zabaldu dira; beste bat dala dirudi, bera ez dala uste izan dau
baŕirn bera da, berbera, betŕko euskaldun diran aita eta amaren Eus

-kerederko semen...
—Ama, aŕte!... Badakizue?
—Zer?
—Euskera ona nik ikasi dodana dala ta egon zaree baiña zuok as

koz geiago dakizue. Nil zuen euskera orraztuten bakarrik ikasi dot,
ulea zuena da eta asko ta ona dozue gaiñera...

Bai, euskera zabaldu eta ugaritu bear dogu danok itz egin eta
ulertzeko baiña niretzat EUSKEREDER baserria da, gurasoak ira
kasle diralarik, oiñarrizko UNIBERTSITATEA.

Euskera da lapurtera
baita ere gipuzkera
Bizkaiera be besteak legez
beti betiko euskera.

Juan Manuel ETXEBARRIA


