
L ard izab a len  T esta m en to  zarreco  ta  
berrico  con d a ira

Euskaltzaindi onen Baizar ilerokoefarako paper- 
txo bat igorfzen zaio Euskaltzaiñ bakoifzari, zein 
egun fa tokifan biltzekoak diren jakinarazteko. Bi 
urfetik ononzko dei-fxartelfxo orietan azken-leroan ifz 
auek irakurtzen dituzfe euskalfzainak: Bakoitzak  
dakafena. Lengo astean gure zadorlari-orde (Vice
secretario) zintzoak, beti bezela bi ele oriek tinfonfzi- 
tik afera-aurefxoan nonbait ere bakoitz gutxik lana 
ekafiko zutelakoan edo ilun-milunka nereganatuz «be- 
rofen lana fa Lacomberen Durone edo Duvoine edo 
daña dalakoa» ufengo batzafetarako eztago besterik.

—¿Efa bakoitzak dakar ena? galde egin nion nik.
—Pzzzzzz, begiak erfsirik zifuela erantzunaz, bere 

zador fa isilkai-arfera joan zifzaidan.
Egun batzuk auferago goiz fa afats, orduai labur 

neritzaiela, Lardizabal-en lan luze eder ori lefoz lefo 
irakurtzen ari ninfzan. Orduan ere bateko adizkiren 
baf, besfeko aleman-fankerazko zerbait, naiz Bizkai- 
usaineko itz bat edo beste, naiz Benapafoako zertxo- 
ren bat, Testameníu ofefatik eskurafu nairik asifa 
berealatsu, lanfxo auxe egifea bururafu fa fin-fin 
mai-gaineko txilinfxoari ots eragin nion. Que venga 
don... esan nion mutikoari, pzzzzzdunaren izena 
aipatuz.

—¿Zer da?
—Batzafetarako Ianen artean sartuizu onako au: 

Lardizabalen Testamentu zarreco ta berrico con
daira.

Besíe zerbait, gurekin egunoro zur ta zoli lanean 
ari deoarengandik ere, bafzargai orien artean sarfu
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zaio ta gizonák —nik usté enuena— aspaldion iloroko 
dei-txartel orietan ain gozaro irakurtzen genduen 
Bakoitzak dakarena zeritzaion beita edo amuzki ori 
(amuzki nere erialdeko afantzaleak afainak artzeko 
erakargaitxoak du izena) oraingo onetan gure zador- 
lari-ordeak bere tnaipean utzi digu. Lagunak: barka 
zaiozute ¡otoi! eta gaiñera jakinarazi auferantzean 
bakoitzak batzar guzietarako beti zerbait ekariko 
duela ta maipean zigafo-ondakinak baino besterik 
ezertxo ere eztezala utzi.

Badakizute, gizonák, lantxoonen asipenaren befi. 
Nere buruan sortu ta eskuetan jaio-aríeko une ta aldi 
ori aste ta erdikoa baizik ezta. Etzaitezte, bada, ez 
zofotzegi ez zofosko lantxo onentzat izan.

Lardizabal bere idazkietan, eta idazki aietako 
itzetan, alemanak beren itzetan bezelaxe, oso-zalea 
zan. Bazekian erderazko «cosa» euskeraz eztala gauz, 
latinezko causa-ren alaba gauza baizik; eta azken 
a ori galtzeak min ematen zion. Ona bere esakera ba
tzuk: Juduen lege eta gauzaen gañean (559- 30), one
tan eta beste zenbat gauzaetan (222-21) kafika eta 
plazaetan (289-30)... eta abar. Berdin egiten zuen 
azken a, zena zelakoa, osorik agertzeko. Aitamaen  
bidé berberak artu zituen dio 257-gafen ofialdean 
efa lefoan berean (boskafenean) a y  en gaiztakeriae- 
tan bereala erori zan. Saúl bere ibilera aietan nola
koa zen adierazteko itz auek dakarzki: bere esan- 
egin eta ibiíeraetan ez-jakin eta moldakaitz bat zan 
(172-33). Lardizabalek bazekien (bere egunetako eus- 
kal-gramatikorik jakintsuena ¿zelarik ñola jakin ez?) 
bazekien askorentzako mugitza (artikulo plural) ak 
degula euskeraz, aquellos aiek déla: eta etzion azken



—  m  —

kor¡ (henac c erabilízen zuen) ezergaitik kendu nai izaten- 
Retiko ausandi eta queñacqurn (Keñakkin) (181-54), 
su-ondoan zeuden eta Pedro ere bai, ayecquin (ayek 
kin) batean berotzen (486-8), Pedrok bere ukamena 
negar-malkorik samiñenacquin garbitzen zuen (486- 
54), biotzik onenacqújn (565-13)... e. a.

Bere urteide edozerñek bezain ongi zekien *L-áFffi- 
,zabalek^riak izketa esaten duela erderazko «lengua
j e »  adiarazteko: ¡bainan ele eratoñi (derivado) oren 
ioiña itz delako, berak itzketa idatzi oi zuen: Aquior- 
en itzqueta au :(115-15). Bazekien efiak erderazko 
-«malvado» ’gaízkile esaten .duela, bainan itz onen ja- 
tafia gaitz déla zezaguel ako, gaitzguHieren bat zala 
¡(586-10) idatzi zigun berak.

Bazekien erderazko «el perder» efiaren ezpainetan 
■galtzea déla ta «uniéndose» batzen. Berak ordea itz 
onen sustraía ezagutzen zuelako, osorik 'jartzen zuen 
bere pápereían: Herodes-i .. txit konbeni zitzai&Ia 
kristau guziak galdutzea (544-22), oye i batutzen 
bazayezte (593-7).

Lan eder onek 594 ofialde ditu. Berak eskuz egin 
zuena berbera<(oso osorik ezafen) nere eskueíara etofi 
zait. Nere betazalak aífkafengandik berezi ezin ditezken 
egunetík, nereiltamu-ondoan, Euskaltzaindiarena izan
go den liburu onetan bi'lan dakuskigu. Or-einenka 
itz bat maraz :erdkestal¡i ta bere gaiñean zuzendurik 
(geienetan okerturik) agertzen da. Bifidazketa auek 
.Lardkabalek bere eskuz eginak direla argbargi ageri 
da. ¿Noiz eginak dira ordea? Nere ustez gramafica- 
arazoan sartuta gero, euskera ikertzen asi ezkerokoa 
dirudi birlan onek. Lenengo idazketa efiarengandikoa 
da, bigafenean it2 ta izkera-aztertzaile baten lana da- 
kust, edo beintzat dakustalakoa daukat. Ona emen 
gertakari batzuk. Lenengo idaztaldian, efiak bezela,



zion Lardizabalek (1): irten nai izan etzueneko (144- 
18), buru izan bear zuela-ta (159-8), izan nai bazuten 
(185-5), biar il bear dezu (198-12). Bigaren idaztal- 
dian onelaxe aldatu zituen esakera eder oriek (2): irten 
nai izan etzan eko (140-18), buru izan bear zala-ta 
(150-36), izan nai baziran (174-27), biaril bearko zera 
(158-28). Nai izan-ek efa bear izan-zk beti eskatzen 
dute laguntzaile bidalkoia (auxiliar transitivo) beren 
kidetzat irten, izan, il... naiz beste edozein aditz euskoi 
(verbo intransitivo) dutenean, baita kide au izen bat 
denean ere. Ikusi onetarako Morfología Vasca 144-33.

Onezaz gaiñera eriarengandik artuta bere lan ede- 
rean itz auek ezari zituen (2) izan ezpalitz bezala 
(183-23), ematen ezpazien ere (170-30), Eregek esan 
zien (201 -18) eta gramaticagiletu zitzaigunean ikutu- 
txo bat egin zien onelako esakera guziai; eta Tolosan 
bera il ta 30 urte geroago elazturiko ianean onela ira- 
kurfzen ditugu: izan ezbalitz bezala (173-15) ema
ten ezbazien ere (162 16). Eregeak (erderaz el Rey 
da-ta) esan zien (188-10).

Len esan dizutet Lardizabal, Alemanak bezelaxe, 
oso-zalea genduela. Greziafen episkopos Alemania- 
íak Bischof diote, del Obispo Bischofs. Itz au beste 
lau eratori auen oiña da : Sede episcopal Bischofs- 
stab, hábito episcopal Bischofstracht, dignidad epis-. 
copal Bischofswürde; eta Bischofs ofek eztu ez /  ezta 
azken 5 ori ere inoiz galtzen, gaiñerako itzak z asieran 
idukiafen. Dakus «lo ve» aleman-itza balitz, los ve 
dakusz izango Iitzake; euskeraz befiz dakusaz. 
«Usted lo ve» dakuszu esango lukete aiek, guk daku- 
tsu.
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(1) Ofialde fa lefo auek, lenengo adibideetako auek, eskuzko liburuaren 

ofialde-lefoak dira.

(2) Beste ofialde-lefoak Tolosako elaztaldikoak ditugu.
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II. Lardizabalen liburu eder onetan Bizkai-kulsua 
noiztanka ageri da. Eun aldiz irakuri oi dugu gitxi 
gutxi ren ordez; ¡garle esan-bearean bera izan zan 
1garla edo Profeta dio 109 gafen ofialdean, 31-gafen 
lefoan; jake-ren íokian jaka edo amila bost aroba 
eta erdi kobrerekin (181-15). Saúl efegeri bein frakak 
askatu bearak eman ziola dio (191-27). Erori-ren 
ordez jauzi amar aldiz gufxienez agertzen da. (Ikusi
344-32). Bizkaiko zertxo auetatik bat edo besfe Zaldi- 
bian barean ikasi ziíezkean; baiñan nere usíez Frai 
Bartolomeren liburuak irakufian erdalkeri batzuen 
gainera, itz ía esakera geien oriek ikasi ta beretu 
izango ditu. Frai Bartolomek erderazko «sobre todo, 
principa!mente»-ren ordez maiz esaten du endemas 
eta ez gutxitan endamas. Lardizabalek ere bi aldiz 
dakarzki bata fa betea. Txit ondo nai ziotenak ere 
bazituen, endem as Israelko emakumeen artean (497- 
-28). Ez bakarik Juduai... baita geniílai ere, enda
m as Juduakin ezer aureratu ezin zaia zekustenean 
(542-27). Frai Bartolomeren gandikoa zuela uste dut 
gainera ikaskizunak-zn ordez ikasikizunak esafea. 
Aleman-anízera osofuriko itz auxe artu zuen Fraile 
ark bere lan bikoitz bati izena emateko: Jaungoikua- 
ren amar aguindubeetako... icasiquizunac. Lardiza
balek (556-26) onelaxe erabili zuen itz osotu ori: bear 
ziran ikasikizunak San Pablo eta Silasgandik ar/uta. 
Lefo batzuk geroago erdiko /  ori gabe, efiaren erara, 
ikusi susfraitzat duen ifza onelaxe dakar: esan eta 
egin ikuskizunen bat... (557-1).

Bizkaierazkoak dira gainera bere itz auek ere: 
aratu registrar (590-22), norbaitzuk (509-30), dañak 
«todos» denak -en ordez: danak iritsi bear zuten 
(499-1). Beste nonbait azalduta dago erderazko «to
dos» en ordez danak edo denak ezfala esan bear.
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Ona emen zeinbat eratara eriarengandik entzuten 
dugunt

T O D O S
1 . °  T o d o s  e s t a m o s  a q u í  geranok emengera.
2 °  T o d o s  c a e r é i s  zeratenok eroriko zerate.
3 . °  T o d o s  m o r i r á n  diranak ( 1 )  ilko dira.
4 . °  T o d o s  e s t á b a m o s  a l l í  ginanok an giñan.
5 . °  T o d o s  c a í s t e i s  a l  a g u a  ziñatenok uretara erori ziñaten.
6 . °  T o d o s  m u r i e r o n  ziranak il ziran.

Eriak auezaz gaiñera beste iru esaten ditu: len ai- 
paturiko denak itsusi ori, guziak edo guztiak eta oro 
(au gutxi entzuten da giputzez). Cardaberaz-en Aita 
San Ignacioren ejercicioac déritzaion liburuan dá- 
kusku geienik goian esandako diranak erderazko 
«todos» adierazteko. Mandato- oni diranak obedituko 
diote (258-5); humildadez diranak kendu (535-4); 
Utzi, bada, diranak dejad pues todos (176-17) in- 
dazu argia ondo ikusteko ta zure biotzeko sua, di
ranak or ere ta akabatzeko (557-8). Frai Baríolomek 
ere bizkayeraz badakar noizean bein: Juan zirian di- 
rianak luxuriaren aufera (leas. II 20-14). Zeatzago 
izango zan onela esatea: ziranak loikeriaren aufera 
joan ziran.

III. Benaparoatiko esakera gutxi batzuk ere ba- 
dakuskigu kondaira onetan. Baratza zaia zalakoak  
el tenido por hortelano (508-18), betetzer zaneair 
euando estaba a punto de llenarse (501-8), iltzer uz- 
ten zutela dejándole a punto de morir (567-2) (2). 
Itzik gutxi artu zituen Lardizabaiek euskalki artatik; eta 
aíitzekoa da geiago ezartu izatea. Bere liburu air To

co  D iranok  ere esan diteke.

(2) Cardaberazek ere noizbait badakar iltze r  au: U tz i, bada, diranak  de

jad pues todos (176-17) ¡Izer dagoen baten animan (Aita San Ignacio... 
41 151).



losan argitaratua izan, zan baino; eun fa amar urte Ie~ 
nago Bayonan Tesfamen çaharreco eta berrico his- 
torioa deritzaionak. argia ikusi zuen. Bassussarry-ko 
erefore. Larreguyk frantzesetik itzuU zuen. Lardizabal 
ek begien aurean bidé zeukan historio au bere kon
daira egifen ari zan artean. Berak bere Itzaufean gutun 
(liburu) au aipatu zuen «Franciako Apaiz Laregi-k ere, 
orain irurogeita amar urteko (sic) diralarik, argitaratu 
zuen Testamentu zareko eta befiko (sic) Historia-ren 
izenarekin liburu luzeago baf.

Ona emen aurez aur batonen ta besteoren kapi- 
tulu batzuk.
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Larreguirenak

1. Munduaren kreazionea.
2. Oizon a eza fia da lufeko 

Parabisuan.
5. Adamen erorikoa.
4. Adamen punimendua.
5; Abelen heriotzea.

Lardizabalenak

1. Munduaren egitea.¡
2. Adán lenengo gizona lu

feko Paradisuan ipiñia.
5. Adan-en erorikoa (1).

4. Adan-en kaatigua.
5. A bel-en eriótza.

Dakuskunez Zaldibiko eretoreak Basusafikoaren 
lana atiíu zuen berearen ointzat; bainan aren izkun
tza ta, onena eztira berdiñak. Frantzes-kutsu aundia 
du arenak, onena askozaz txukuníxoago, garbixea- 
go da. Len bezela aurkez aurke balaren ta beste onen 
adibideak jari ditzagun.

(1) Len esan dugunez, BJzkaíerazko ja u z i dakar geienean Lardízabalek 

erori-vzn ordez. E ro riko  onek Larreguy-rengandikoa dirudi beraz.



Adamen erorikoa (p. 18)

Adame eta E va etzi ren 
hain laster abiatu gozatzen 
parabisuko atsegin eta nahi- 
karez non etsaiak nahi izan 
baitzaroen bi kreatura hau- 
ien leyhaltasunari: bekhaiz- 
tu zitzaion heien innozen- 
tziari.

¿Lardizabalek bere aufeíikoaren bekhachtu (be- 
kaiztu) ongi ulertu otezuen? «Tuvo envidia» «acome
ter» bezela, eraso esanez, itzuli zuen. «Inocencia» 
euskeraz adierazteko, Larrainendiren gaitzicbaguea 
ta bilarteza alde bat utziz, Bizkaierazko efueza, Añi- 
bafok lentxeago erabilia, egoki artu zuen. Kapitulu 
askotan bakoitza bere aldetik dabilíza historio ta 
kondairadunok.

IV. Erderakada gutxi dakar Lardizabalek. ¿Zein 
liburuk eztitu geiago? Ona emen polit balzuk: Patua 
«el destino». Guk zeramakagun patua txit bidez- 
koa... dek (500-50). Bizkaian patua «e 1 destino» eztut 
bein ere entzun. Jaungoikoak adu oneko ta suerte 
oneko egin zaizala esaten zigun etxean amak. Gi- 
puzkoan ere alabeara entzuna dut, ez ordea latinezko 
Patum-áxko patu ori. Patuak esaten da Bizkaian, 
baiñan beste zentzun batean. Gutxik bezalako gaita- 
suna duenarengalik Lekeition esaten genduen: -txo, ,  
patuak daukazak ofek tú, ese tiene pactos (con el dia
blo oteda?). Esku ona adierazteko itxasuritxo artan ta 
beste alde batzuetan ere bada, edo beintzat bazan, 
beste ifz bat: autsak. Tours-ko iztegian itz onen biga
fen zentzuntzat «habilidad» ageri da: autsak daukaz, 
itzez itz «tiene polvos» (¿de la Madre Celestina?). 
Lardizabalek bein edo bein baizik eztakar Larramen-
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Adanen erorikoa (p. 7)

Adán eta E va Paradisuko 
naikera eta atsegiñak goza
tzen asi ziran bezain laster, 
etsaiak kriatura bi aien Iei- 
altasunari ekin zion; ayen 
erueza edo inozenziari era- 
so zion.



-  345 -

dik ain sari erabili oi zuen zeiña «el cual». Natanael, 
zeña batzuk diote Bartolomé zala (515-1). Beste bat 
ere—zeren—irakur diteke eta maiztxo. Cardaberaz-en 
lanetan bezain maiz ez ordea. Barkatu zaiezu, ene 
Aita, zeren ezdakiten zer egiten duten (499-1). Er- 
daldunak «le quiere mucho» askotan erabiltzen dute 
«le ama mucho»-ren ordez. Lardizabalek ere bein edo 
bestetxotan maite izan-zn ordez nai izan esaten du. 
Pedrok bazekien Jesusek Apostolu maite oni zein 
asko'nai zion (516-52).

Aspaldion entzun eztudan paxa, erderatiko «faja» 
504-15-an irakur diteke: pasatu edo paxaz ondo lotu 
zuten.

V. Izperi (neologismo)-zalégia etzan, bere ía gure . 
zorirako. Batzuk Laramendiren iztegitikoak ditu: etxa- - 
¿//barrio (546-42), edakai cáliz (461-11)... ta besteren 
batzuk. Berak eratutakoakere baditugu. Euskalzale-k  
orain 50 urte ta gure egun auetan Zeruko Argiak gra
bado edo ilustración-fzaí darabilten edergari, Lardi
zabalek «alhaja» adierazteko dakar (118-25). Apari
ción agerkera (515-5) ta agerketa (517-11, 517-29), 
comprobar egiztatu (572-21) ta besteren bat irakur 
ditzakegu.

VI. Orain eriak irabiatzaka edo conjugatu gabe 
dauzkan aditz batzuk guk ekari ta yakin bezain eraz 
ta berera ta ugari irabiatu oi zituen Lardizabalek aditz 
auek: ikusi, yaraiki, iraun ta eízin edo etzan. Bein 
edo beintxotan baizik irabiatzen eztifuenak beste auek 
dira: entzun, irakin, erasan, yardun, izeki ta itxeki. 
Morfologia-ren geigafian Giputz-aditza erakusteko 
appendix artan, zearo erakutsiak izango dira adizki 
guzti auek. Orain adibide bat edo beste ager ditzagun:

Ikusi. Dakus lo ve (499-11), dakuski los ve (499- 
-12), dakuskit los veo (52-15), dakuskun veámoslo 
(599-50).
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Jafariki. Befaikit sfgame>éU(441:»30), niri dafaikit 
me sigue a mí '(404-28) ;(!,), zeraikióla siguiéndole 
(45-6).

Iraun. BadirauiX7-55), zirauan (27-7).
Etzan edo etzin. Natza yazgo (455-22), lozetzan 

(16-1).
Entzun. Dantzugula (220 25), da nt,zúlela (219-35).
¡rakin. Bazirakion (189-2).
Yardun. Gure egunofan Zaldibian be re a n ere ez- 

tarabilte aditz onen adizkirik. Yardun\x:ab\a\.zaka:,(m- 
ñnitivoan') Gipuzkoak® uri .ta urixko auetan ezaguna 
da: Alkizan, Beizaman, Bidanian, Getarian, Itziaren, 
Oikinan, Orion ta Zarautzen gutxienez. Onen adiz- 

. kiak Giputz idazle geienak darabilzkite. Lardizabalek:
• niarduen (482-57), ziardun (140-52), ziarduten (144- 

-20), ziardutela (57-23). Asteasuko Aguirrek: obra 
onetan diardunari (Conf. 137 - .18), onela diardue jo- 
koan (Conf. 155-3). UbiHosek: lan onetan diardugu la 
(174-7), bekaturako ¡entatzen.diarduenak (9-2).

<lzeki arder. Lardizabalen adizkiak: beti zizekan 
sua i327-20), alde guzietatikbazizekan (591-2.7), gure 
biotzai etzizekaten (512-33).

Itxeki adherirse. Oni zitxokan (255-18), bere ’Efei- 
n al di ari zitxzokan gauzak aditzen (545-50), áidare- 
ertzari zilxékala(228-h). Aguirrek ere badakar adibide 
bat: gorputz bizi ari ditxeozkanak (Conf. 54-19).

Lapurdi-aldgkoren batengandik noski artuta eran 
ere irabiatu zuen Lardizabalek, bein bederik. Zerbait 
deragun Joben... gainean (278-51). Itz onen ordez 
erasan erabili oi zuen Zaldibiarak: Erasan-.zk beste

(1) Lardizabalek eta Cardaheraze-k Bizkaian ta Lapurdin bezela nirizsa

tén zuten. Morfologian esan zanez, 'bere-ren kutsua dute nere-k eta ere-k; 

eta nere-tik sortua da neri gaixo ori.
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zortzi zentzun ditu, Izfegian ikus dezakegunez Er
derazko «decir» bezela liburu onetantxe, bestetan 
eztut bein ere irakuri. Eriari entzun bai, Bizkai-al- 
dean beintzat. Era san eragin deutsat «le he hecho 
decir» entzun nuen bein Afasaíen. Itzez itz «hacer 
decir» da erasan ori. Edozein gauza zuen kontra da- 
rasaten] para que digan... (413-7), zerasaten decían 
(437-9), zskuak ezari ziozkaten, zerasatela (566-30) 
le pusieron las manos, diciéndole.

VII. Arifzekoa da Goiefiafa zelarik, Lardizabalek 
ark esan zuen ja ayek esan zuten erabiltzea. Goiefin 
ía Betefi geien-geienean ark esan zuan (zuun ta zoon 
ere bai) fa ayek esan zuen entzun oi da. Nago, ago 
ía dago-ri afijos conjuníivos derifzaien n, nean, la... 
ezarfzean, a Goiefiafak, Napaf-usaindun Betefiafak e 
arteratzen dute: nagoala ayek, auek nagoela. O onek 
a eskatzen duenez, u-k eskabide berdina du. O ta u, 
oneíarako, aditz-muñarenak (del núcleo verbal) izan 
bear dute. Edan degu-tik eztu inorz iñoiz edan degua
la ez edan deguela atera, edan degula baizik. Berdin 
daforkio-ük ezíu inork datorkioala ez datorkioela 
azaldaízen, befi datorkiola. Bada muñaren o-k efa 
u-k eskakizun berdina dufe: nagoala, nagoanean ía 
esan zuan, zuanean Goiefin; nagoela, nagoenean fa 
esan zuen, zuenean Napafoaldean. Lardizabal bere 
Gramafican e zalea zan, naiz o naiz u -dun muñ 
oyekin. Bere kondairan ordea menderaturik zego an 
dio (278-7) ta gero beti Jainkoak nai etzuen-ezkero 
(115-2), Balaan..' ek bedeinkatu zituen (115-9)... efa 
abar. Cardaberaz-ek go adifz-muñ ofi bafzueían a, 
besíe bafzueían e, «conjuníivos» oiekin gaiñeratzen 
zien: ñola euskera... bizi rik egon dan fa dagoen 
(Eusqueraren... 10-1); iratzafirik nagoen esté yo 
despertado por otro, ifzez ifz (Aita San Ignacio...
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345-15). Esté yo despierto itzarik nagoen da egiazko 
euskeraz. Despertarse itzañ, despertar a otro iratzari. 
Lardizabalek, bestera, noizbait jatsi «bajarse» artu 
zuen «bajar a otro» adierazteko, eratsi-ren ordez: Je
sús ¡la guruízetik jatsitzeko prestamenak (502-51), 
saski batean leiotik lurera gauez jatsi zuten (557-56). 
Bidé batez irakurleak bekus Lardizabalek emen ere 
bizkaierako jatsi giputzezko jetxi-ren tokian erabili 
oi zuela.

VIH. Gatozen orain gai erazago batera: itz-jos- 
kera edo «construcción» deritzaionera. Egoki josi oi 
zituen Lardizabalek geienean bere itzak. Noizbait, 
ordea, ark ere uts batzuk egiten zituen, batez ere bere 
esakerak ezezkoak (negativos) ziranean. Morfologia- 
ko txoko baten, 665-garen ofialdean, 5-garen leroan 
asita, itz auek irakurtzen ditugu: cuando esa n es 
elemento conjuntivo «para que», tiene más fuerza que 
la negación para la movilidad de la frase y decimos 
aureratu enadin (pocos pueblos dicen eznadin) para 
que yo no me adelante». Auxe gertatzen zaigu beste 
conjuntivotxo batzukin ere. Eztugu jango no come
remos, ez aufetik dala, ta jango eztugulakoan cre
yendo que no comeremos; eztut ikusi ta ikusi eztu- 
danean... eta abar. Lardizabalek onelako esakerak 
conjuntivo ori kenduta bezala uzten zituen ta eztugu 
jango-rzn ordez jango eztugu, eztut ikusi esan-bea- 
rean ikusi eztut-zn antzeko esakera asko dauzka. 
Ona batzuk: Jauna, bada gauza loirik (¡oi Bizkaian 
bezela) egundaño jan ez det (540-52). Atseden etzu- 
ten apostoluak andik bialdu arteraño (551-8). Korin- 
ton bezain egonaldi ¡uzerik (egotaldi euskera txuku- 
nagoa da) beste efitan egin etzuen(£5í>~ty

Au gora-béra geienean Zaldibiko euskalari bikaiña 
esku oneko itz jostun agertzen zaigu. Begira, gizo-
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nak, edo beintzat entzun esakera luzexko au zeiu 
ederki korapilotua den: Zazpigafena zure Jaun Jain- 
koaren eguna da. Egun onetan ez dezute ez zuk, ez 
zure semeak, ez zure alabak, ez zure mofoiak, ez 
zure neskameak, ez zure abereak eta zure etxean 
bizi dan afotzak Ianik egingo (88-25).

Baditeke Hebreotarak gure izen mugatzaka (inde
finidos) bezelakorik ez izatea. Esakera ori, Hebreotik 
artua izan beafean, euskaldun jator baten buruan sor-

«tua balitz, onelaxe ots egingo edoluke: egun onetan 
eztezute ez zuk, ez zure semek, ez zure alabak, 
ez zure mofoik, ez zure neskamek, en zure aberek, 
ezta zuenean bizi den afotzek ere ianik egingo.

Amaitzeko. Lan au egiten niarduela, ordurik etzi- 
tzaidan igarotzen gure zadorlari-ordeak (vicesecreta- 
rioak) egin digun, nik asieran aipaturiko ostenketa- 
txoa oroitu gabe; eta bera zuritzeafen arduraz aratu 
ta aztertu ta ikertu ditut, ekafi adifzaren adizki ofen 
bila, Lardizabalen bosf eun ta laurogei fa amalau 
ofialdeak. Nere paperetan or ditut Pakea dakardala 
(429-20), iru saski irin zekarzkiela (51-15), ekardazu 
hura (59-12), bi antxumeak ekarzkidazu (39-26)... 
ta beste adizki polit asko; bainan politen politen poli- 
tena Bakoitzak dakafena eztut Lardizabalen efaieta- 
tik atera al izan. Onegatik ere, zuek eskatzen baldin 
badiozute, zuen eresi edo gurari ta eskari ofi eztio gure 
lankideak uko egingo; eta batzar orotako erizkizun- 
pean, orainarte bezela, burua txutik agertuko dute itz 
ozen, zoli, goxo, txanbelintxo oriek. Alabiz.

Bilbon 29-XII-1926.
A z k u e .


