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Oarra 

Igaz azaldu ziran Euskal Konjugazioaren Paradigmak (gi-
puzkera ta bizkaierazko aditza, alegia). Oraingo Gramatika 
llabur au eta gure idazleen pusketa autatuok, aien osagarri eta 
geigarri bezala datoz. Aiek bezala, auek ere Arantzazu-ko gure 
Kolegioko euskal-eskolarako tajutuakA Ezurrutsetan datoz, 
soillegi ta murritzegi, bearbada. Baiña aurrena, nere ikasleak 
13-14 urteko mutiko dirala jakin bear; euskaldun dirala, eta 
euskeraz tutik ere eztakianari azaldu bear zaizkion milla gau-
za, nik emen xeatu bearrik ezneukala; gaiñera, astean beingo 
eskola bakarra izanik, eta epearen erdia baiño geiago euskal 
idazlanetan emanik, gramatika sakontzeko tarte gutxi geldi-
tzen zaigula; eta atzenen, emen dagoana muin apur bat besterik 
eztala, ikasleek ikasi ta berekin euki al dezaten. 

Gramatikari gure idazleen pusketa batzuk erantsi dizkiot, 
beroien irakurtze, analisi ta komentario apurra eskolan egite-
ko autatuak. Geientsuenak idazle zaarretatik artuak. Eus-
kera idatziak aurre bat, atzo bat are ba-duela jakitea, ikaslea-
ren azibiderako garrantsi aundikoa ditekela baiteritzat, besterik 
ezpada bere izkuntza aintzakotzat artu eta itzal aundiagoz be~ 
giratu dezan. Beste aldetik, pusketa oetan aurki ditezken aka-
tsak (guk orain degun idazte-molderako), beti zuzen ditzake 
aoz irakasleak berak, azalpena egiterakoan. Dana motxegi, ba-
kanegi datorrela? Bai, noski, biña gostuari ere begiratu bear 
nion-da. 



Lehenbiziko Ikasgaia 

EUSKERAREN IDAZKERAZ (Ortografiaz) 

Onako auetan ez, gaiñontzean balio ta esanai berdiña dute 
letrak, bai euskeraz ta bai erderaz. 

Erderaz: ca, co, cu; gue, qui 
(casa, queso) 

" : ga, go, gu; gue, gui 
(galarddn, guerra, 
Guernica) 

" : za, zo, zu; ce, ci • 
(ciruela, zurdo, za-
fio) 

Euskeraz: ka, ko, ku, ke, ki 
(kaiola, keriza, ki~ 
pula, pake) 

: ga, go, gu, ge, gi 
(gizon, errege, ge-
riza, aingeru, Ger-
nika) 

" : za, zo, zu, ze, zi 
(zezen, zillar, luze, 
zabal) 

Beraz, c letra euskeratik erabat kendua dago. Letra onek 
erderaz dituen zeregiñak, k eta s-kin betetzen baitira. 

Erderazko ch (chocolate, chopo), euskeraz tx (txakur, txori). 
Gaiñera, erderaz eztiran ots berezi batzuk ere baditu eus-

kerak: 
tz (arantza, atzo) 
ts (otso, atso) 
x (frantsesezko ch bezela: chapeau, champignon) 
Adibidez: ixildu, xagu. 
V. Letra au ezta euskeraz erabiltzen, euskal jatorrizko itze-

tan beintzat. Eta erderatikoak izanarren, erri-euskeran aspal-
ditik sartuak daudenetan ere ez: berba, abendu. Baiña: Subs-
tantivu, adjetivu. 
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H. Euskaldun frantsezak maiz erabilli oi dute, hatsbehera-
pena adierazteko: hil, lehen. Emengo euskalkietan ezta erabil-
tzen. Ala ere bi vokalen artean ipintzen dute idazle batzuk: 
lehen, zahar. 

V, Qu, W... atzerri-izkuntzetatik artutako izenetan erabilli 
oi dira bakar-bakarrik: Vatikanu, Valladolid, Sevilla, Washing-
ton, Bolivia... 

f 1 eta rr, 11: bi-biak dira zillegi. 
t eta d bustia adierazteko, letra bi aldiz jartzen da; liburutto, 

ttunttun. Marra bat letra gaiñean jarririk ere adierazten da: 
liburulo. 

Z eta s arduraz berezi bear dira idazkeran: 
zortzi, zazpi, zikin, guzti, gaizto, zapatak, Aroztegi... 
esan, sakon, beste, samur, eskatu, ikusi, ikasi... 
Berezi ondo azi eta asi, sartu eta zartu, izen, izan eto esan... 

Bigarsn Ifeasgaia 

ARTIKULUAZ 

Erderak aurretik izenari el, la, lo jartzen dion bezela, eus-
kerak ondotik ezartzen dio a bukaera, artikuluaren zeregiña 
betetzeko. Gizon = hombre. Gizona = el hombre. Eder = hermo-
so. Ederra = lo hermoso. 

Itz soilla, berez, artikulu gabe ere, a-kin bukatzen baldin 
bada (arreba, illoba, erreka, euskera), artikulua artzean, gipuz-
keraz ezta bat ere aldatzen. Illoba + a = illoba. Me ha venido el 
sobrino: illoba etorri zait. Bizkaieraz ea (ie) biurtzen da. 
Loba + a: lobea (lobie). Me ha venido el sobrino = lobea etorri yat. 
La venida del Espiritu Santo = Espiritu Santuaren etorrerea. La 
belleza del vascuence = euskerearen ederra. 

Erderazko un, una, unos, unas, euskeraz bat, batzuk-kin 
adierazten da. Una manzana = sagar bat. Unas manzanas = sa-
gar batzuk. A un hombre, para un hombre, con un hombre, 
con unos hombres = gizon bat, gizon batentzat, gizon batekin 
(gaz), gizon batzuekin. 

Prantsesez erabiltzen dan partitivuaren antzera, euskera 
ere, galdera edo ezetza adierazten duten orazioetan, eta beste 
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zenbait kasutan, -ik, -rik atzizkiaz baliatzen da. iTienes (de) man-
zanas? = Sagarrik ba al dezu? No tengo (de) manzanas = Saga-
rrik eztet. Baiña: Tengo manzanas = Baditut sagarrak. M&s 
tarde leereis (de) libros mas sabios = Geroago liburu jakintsua-
gorik irakurriko dezute. Cosa semejante, aun decirla! = Orrela-
korik, esan ere! 

ERREGLA: euskeraz, erderaz baiño usuago erabilli oi da 
artikulua. Erderak jartzen eztuanean ere, noizik bein euskerak 
bearrekoa baitu. Antonio es joven = Andoni gaztea da. Aguello 
es casa=Ura etxea da. 

OARRA: Ao-izkerak itzen bukaeratan aldaketa batzuk egin 
oi ditu; erri batzuetan era batera, eta beste batzuetan bestera. 
Izkera idatzian edo literarioan, ordea, eztira sartu bear alda-
keta oiek. Etxe + a = etxea, ez etxia edo etxie; bete + a = betea, 
ez betia edo betie; jaun + a: jauna, ez jaune; ogi + a = ogia, ez 
ogixa edo ogixe; asto + a = astoa, ez astua edo astue; buru+a = 
burua, ez buruba... 

Irugarren Ikasgaia 

I Z E N A Z 

Izena edo substantivua munduko izakiak adierazteko era-
biltzen dan itza da; naiz gizakumeak, naiz pizti edo landareak, 
edo-ta bizigabeko izakiak adierazteko, alegia. Latiñez bezela, 
euskeraz ere izenak jokatu edo deklinatu egin oi dira. Bizidun 
izakiak, ordea, eta bizirik eztutenak eztira berdin deklinatzen. 
Orra ereduak: 

BIZIDUN IZAKIA 

Singularean 

Gizona etorri da: el hombre ha venido. 
Gizonak egin du: el hombre ha hecho. 
Gizonaren: del hombre. 
Gizonarentzat (tzako): para el hombre. 
Gizonari: al hombre. 
Gizona ikusi det: he visto al hombre. 
Gizonarekin: con (en compañia de) el hombre. 
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Gizonarengan: en el hombre. 
Gizonarengana: hacia el hombre. 
Gizonarenganaiño: hasta el hombre. 
Gizonarengatik: por causa del horribre. 
Gizonaz: acerca del hombre. 
Gizonarengandik: desde el hombre. 

BIZIGABEKO IZAKIA 

Singularean 

Mendia ona da: el monte es bueno. 
Mendiak belar ona egiten du: el monte produce buena 

hierba. 
Mendiko lorea: la flor del monte. 
Mendira: al monte. 
Mendia maite det: amo al monte. 
Mendiaz: con (a cerca de) el monte. 
Mendirontz (rantz): hacia el monte. 
Mendian: en el monte. 
Mendiagatik (gaitik): por causa del monte. 
Mendiraiño: hasta el monte. 

(Si se trata de lugar es -raiño, pero si se trata de tiem-
po, -rarte. Iganderarte: hasta el domingo. Ordurarte: hasta 
entonces). 
Menditik: desde el monte. 
Mendiz: por monte. 
Mendian gora, Mendian bera: monte arriba, monte abajo. 
Mendian zear: a traves del monte. 

BIZIDUN IZAKIA 

Pluralean 

Gizonak etorri dira: Han venido los hombres. 
Gizonek egin dute: Los hombres lo han hecho. 
Gizonen: de los hombres. 
Gizonei: a los hombres. 
Gizonak maite ditut: amo a los hombres. 
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Gizonengana: hacia los hombres. 
Gizonengan: en los hombres. 
Gizonentzat (tzakoj: para los hombres. 
Gizonekin: con los hombres. 
Gizonengatik: por causa de los hombres. 
Gizonez, ezaz: acerca de los hombres. 

BIZIGABEKO IZAKIA 

Pluralean 

Mendiak ederrak dira: los montes son hermosos. 
Mendiek belar ona egiten dute: los montes crfan buena 

hierba. 
Mendietako zuaitzak: los arboles de los montes. 
Mendiei pakean utzi bear zaie: a los montes hay que de-

jarles en paz. 
Mendiak maite ditut: amo a los montes. 
Mendietara: a los montes (direccidn). 
Mendietarontz: hacia los montes. 
Mendietaraiño: hasta los montes. 
Mendietan: en los montes. 
Mendientzat euri gozoa da au: para los montes esta lluvia 

es preciosa. 
Mendiez, mendiezaz: con, a cerca de los montes. 

OARRA.—Landareak bizigabeko bailira deklinatzen dira: 
Bizigabeko batzuk, ordea, bizidun bezela jokatzen dira, 

persona-tankera ematen zaienean. Ala erriko ta erriaren, mun-
duko ta munduaren, elizako ta Elizaren, bi-biak esan ditezke, 
eta kasu bakoitzean zein esan bear dan jakiteko, esanaiari be-
giratu bear zaio. "Esta es la iglesia del pueblo": "Au da erriko 
eliza". "Ese tiene el instinto del pueblo": "Erriaren sena du 
orrek". 

Batzuetan, singulareko ablativuan eta pluraleko nomina-
tivuan, bukaerako a, o biurtu oi da, eta onekin berarizko indar 
edo esanaia ematen zaio itzari. "Gaur goizeon: esta misma 
mañana". "Nun dagoz, ba, zorioneko errekok?: d6nde estan, 
pues, los tan cacareados rios?". 
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Laugarren Ikasgaia 

ADJETIVUAZ 

Euskeraz adjetivua beti jartzen da izenaren ondotik, sekula 
ere ez aitzinetik. "Un hermoso libro": "liburu eder bat". "Los 
amados montes": "mendi maiteak". "Buena dicha": zori ona". 

Adjetivua, substantivua bezela deklinatzen da. 
Bizidun izakia. Singularean.—Gizon ederraren, -ederrari, 

•ederrarengan, -ederrarentzat, -ederrarengana... Pluralean: Gi-
zon ederren, -ederrei, -ederrentzat... 

Bizigabekoa. Singularean.—-Baso zabala, -zabaleko, -zaba-
lera, -zabalean, -zabalaz... Pluralean: Baso zabalen, -zabaletara, 
•zabaletako, -zabaletan... 

Euskal-adjetivuak substantivuaren zeregiña, eta adverbio-
arena ere maiz betetzen du. Ederra: lo hermoso. Bidearen luzea: 
lo largo (la larguraj del camino. Munduaren zabala: la inmen-
sidad del Universo. Geldi-geldi: poco a poco. Errez da ori egiten: 
eso se hace fdcilmente. Bigun dabil ori aspaldion: esta tempo-
rada ese se porta suavemente, blandamente. 

Badira euskeraz zenbait adjetivu, esanaia piska bat alda-
tuta, bai substantivu bezela eta bai adjetivu bezela, erabiltzen 
diranak. Argi: luz y preclaro. Ezti: miel y dulce. Berri: nuevo 
y noticia. Eme: hembra y suave. 

Bosigarren Ikasgaia 

IZEN-ORDAIN EDO PRONOMINAK 

1. Izen-ordain personalak.—Ni, i (zu), gu, zuek. Agente di-
ranean: Nik, ik (zuk), guk, zuek. Onela deklinatzen dira: 

Singularean: 

Nire (nere, ene): de mi, mio Ire (zure) 
Niri: a mi Iri (zuri) 
Niregan: en mi Iregan 
Niretzat (tzako): para mi Iretzat 
Niregana: hacia mi Iregana 
Nirekin (gaz): conmigo Irekin... 
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Nizaz, nitaz: de mi. 
Niregatik: por causa de mi 
Niregandik: desde mi 

Gure Zuen (a ) : vuestro, de vosotros 
Guri Zuei: a vosotros 
Guregan Zuengan: en vosotros 
Guretzat Zuentzat: para vosotros 
Guregana Zuengana: hacia vosotros 
Gurekin Zuekin: en vosotros 

Zuengandik: desde vosotros 
Zuengatik: por causa de vosotros. 

Pluralean. Nire (ak), ire (ak) (zureak), gure (ak), zuen (ak) 
mios, tuyos, nuestros, vuestros. 

Indar geiago adierazteko erabiltzen dira: Neu, neure; eu, 
eure (zeu, zeure); geu, geure; zeuek, zeuen. Edo-ta: Ni neu. 
"Ni neuk eztot ikusi: Lo que es yo (mismo), no lo he visto". 
Gipuzkeraz: Neroni, zerori, gerok, zeok. "Zerorrek egin dezu 
ori: Tu mismo lo has hecho". 

2. Izen-ordain demostrativuak.—Sing. Au-onek, ori-orrek, 
a (ura)-ark. Plur. Auek (oneik), oiek (orreik), aiek (areik). "Au 
etorri da: Este ha venido". Baiña: "Onek egin du: Este ha 
hecho". 

Era onetara deklinatzen dira: 
Onen: de este 
Oni: a este 
Onentzat: para este 
Onengan: en este 
Onengana: hacia este 
Onengandik: desde este 
Onengatik: por causa de este 
Onekin (gaz): con este 

Orren: de ese 
Orri: a €se 
Orrentzat: para 6se 
Orrengan: en ese 
Orrengana: hacia ese 
Orrengandik: desde ese 
Orrengatik: por causa de ese 
Orrekin (gaz): con ese 

Aren: de aquel 
Ari: de aqu61 
Arentzat: para aquel 
Arengan: en aquel 
Arengana: hacia aqu61 
Arengandik: desde aquel 
Arengatik: por causa de aquel 
Arekin (gaz): con aquel. 
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Pluralean: 

Auen (oneen): de 6stos Oien (orreen): de 6sos 
Auei (oneei): a 6stos Oiei (orreei): a 6sos 
Auentzat: para Sstos Oientzat: para 6sos 
Auengan: en 6stos Oiengan: en 6sos 
Auengana: hacia 6stos Oiengana: hacia feos 
Auekin Oiekin 
Auengandik Oiengandik 
Auengatik Oiengatik 
Auetan, auetatik, auezaz... 

Aien (areen); de aquellos 
Aiei (areei): a aquellos 
Aientzat: para aquellos 
Aiengan: en aquellos 
Aiengana: hacia aquellos 
Aiekin 
Aiengandik 
Aiengatik 
Aietan, aietatik... 

Demostrativu auei indar geiago ezarri nai izan ezkero, -xe 
atzizkia jartzen zaie atzetik: auxe-onetxek, orixe-orretxek, axe 
(uraxe) -arretxek: este mismo, ese mismo, aquel mismo. "Orre-
txentzat ekarri det nik au: para ese mismo he trafdo yo esto". 

Orain aipatzen ari geran izakia, gorago aipatu degun ber-
bera dala adierazteko, ber- ezartzen zaio aurretik demostrati-
vuari: Berau, berori, bera; berauek, beroiek, berak: este mismo, 
ese mismo.. Onela deklinatzen dira: beronen, beronentzat, be-
ronengana, beronekin. Bera, bere (:su, de 61), berari, bera-
rentzat, bera-(ren)-gana, berarekin... Indar geiago oraindak ema-
teko, ber- ori bi aldiz ere jarri diteke: Berberau, berberori, ber-
bera. Edo-ta: Berauxe, berorixe, beraxe... 

Onela, orrela, ala: asf, de esta, de esa, de aquella manera. 
Onelako, orrelako, alako: como 6ste, como ese, como aquel. 
Onelakoxea, orrelakoxea...: como este mismo, como ese 

mismo... 
Ona emen, orra or, ara an: He aqui, he ahi, he allf. 
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3. Izen-ordain galderazkoak (interrogativuak). 
Nor: qui6n. Personakin bakarrik erabiltzen da. "Nor etorri 

da? = iQuien ha venido?". 
Zein: cual. "Bi oetatik zein da zurea? = iCual de estas dos 

(cosas) es la tuya?". 
Noiz: icuando? "Noiz etorriko da? = ^Cuando vendra?". 
Zer: que\ (Gauzakin bakarrik). "Zer egin dezu? = iQu6 has 

hecho?". 
Nola (zelan): c6mo. "Nola egin dezu ori? = iC6mo has he-

cho eso?". 
Zergatik: por que\ "Zergatik egin dezu ori? = ^Por qu6 has 

hecho eso?". 
Non: ^donde? "Non bizi zera = £D6nde vives?". 
Nondik: <,de d6nde? "Nondik zatoz? = iDe d6nde vienes?". 
Zertara: a que. "Zertara etorri zera? = <,A qu6 has venido?". 
Zertarako: ^para qu6? "Zertarako da ori? = ^Para qu6 es 

eso?". 
Zenbat: cuantos. "Zenbat etorri dira? = ^Cuantos han ve-

nido?". 
Nora: a donde. Norantz: jhacia d6nde? 
Nor eta Zein onela deklinatzen dira: 

Nor: Qui6n? 
Noren: De qui6n? 
Nori: A qui6n? 
Norentzat: Para qui6n? 

Norengana: Hacia qui6n? 
Norekin (gaz): Con qui6n? 
Norengandik: Desde qui6n? 
Norengatik: por causa de q. 
Pluralean: Nortzuk: quienes? 

Zein: Cual? 
Zeiñen: de cual? 
Zeiñi: A cual? 
Zeiñentzat: para cual? 
Zeiñengan: en cual? 
Zeiñengana: hacia cual? 
Zeiñekin (gaz): con cu&l? 
Zeiñengandik: desde cual? 
Zeiñengatik: por causa de 

cual? 
Zeintzuk: cuales? 

Galderak egiteko era. Interrogativurik eztagonean, al jar-
tzen da aditz laguntzaillearen aurretik (bizkaieraz ala, ora-
zioaren atzetik). "Etorri al zera? = Has venido?". "Irea al dek 
diru ori? = Es tuyo ese dinero?". "Morgakoa naz ala? = Acaso 
soy yo de Morga?". Interrogativuakin ezta al ori sartzen: "Nor 
da ori?". "Zergatik zatoz onera? = Qui6n es ese? Por qu6 vie-
nes aqui? 
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4. Erderaz "indefintdos" deitzen diran izen-ordaiñak: 
Norbait, nor-edo-nor: alguno, alguien. 
Iñor: alguien (se declina). Ifior ez': nadie. 
Nornat, edonor: quienquiera. 
Zeinnai, edozein: cualquiera. 
Nolanai, edozelan: de cualquiera manera. 
Zernai, edozer: cualquier cosa. 
Zer-edo-zer: algo, cualquiera cosa. 
Noranai, edonora: a cualquiera parte. 
Zenba.it: algunos, unos cuantos. 
Noizbait: alguna vez, en algun tiempo. 
Noiznai, edonoiz: en cualquier tiempo. 
Zerbait: alguna cosa. 
Nola edo ala, zelan edo alan: de una u otra forma, media-

namente. 
Nonnai, edonon: en cualquiera parte. 
Norbera: uno mismo. Norbere, norberari, norberagan... 
Ezer: algo. Ezer ez: nada. 
Iñoiz: alguna vez. Iñoiz ez, bein ere ez: nunca. 
Bat edo bat: alguno. 
Bakoitz: cada uno. 
OARRA.—Ori demostrativua, vokativuaren zeregiña adie-

azteko ere erabilli oi da sarri-askotan. "Maritxu, nora zoaz, 
eder galant ori". "Arantzan zauden orrek, lagun, Ama, neri". 

Seigarren Ikasgaia 

KONJUNZIOAK 

Itzen eta orazioen arteko loturak egiteko, euskera bai itz 
askatuz eta bai atzizkiez ere baliatzen da. Ona emen itz aska-
tuz eraturiko konjunzio batzuk: 

Agian, bearbada, nonbait: quiza, tal vez. 
Arte: entre. 
Ala ere, ala ta guztiz ere: sin embargo. 
Ain zuzen ere: precisamente. 
Alabaiña: empero. 
Arrezkero, orduezkero: Desde entonces. 
Artean, bitartean: aun, mientras. 

http://Zenba.it
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Adibidez, esateko: por ejemplo. 
Baiña, ordea: pero, mas. 
Bai... bai: ya... ya. 
Berriz, ostera, aldiz: en cambio. 
Beraz: por consiguiente. 
Batez ere, guztiz ere: sobre todo. 
Bada: pues. "Zaindu ezazu, bada, zure burua". 
Bezela, legez: como. 
Beintzat, bederen, beiñepein: por lo menos. 
Bestela: de lo contrario. 
Baiño, baizik: sino. 
Dana dala: sea lo que fuere. 
Eta: y. Edo, ala: o. 
Ez... ez: ni... ni. "Ez nuke izango ez gatzik ez gozorik: no 

tendria ni humor ni gusto". 
Ere, Baita... ere: tambien. Ere ez: tampoco. 
Guztiarekin ere: con todo. 
Gaiñera: ademas. Orrezaz gaiñera: ademas de eso. 
Gaiñerakoan, gaiñontzean: por lo demas. 
Izan ere: en efecto. 
Noski, alegia: ciertamente. 
Naiz ta: aunque. Naiz... naiz; sea... sea. 
Bezela, legez: como. 
Ondoren: despues de. 
Ori gorabera: a pesar de eso. 
Osterantzean: de lo contrario. 
Orduan: entonces. Ordutik: desde entonces. 
Orratik, orraitio: por cierto. 
Zein... zein: sea... sea. 
-z kanpo, landara: fuera de, excepto. 
ordez, tokian, lekuan: en vez de. Orren ordez: en vez de 6se. 

Loturak egiteko zenbait atzizki: 

•arren: aunque. "Nik soroan galgarua ereinarren: Aunque 
yo siembre trigo en el campo". 

ba- (baietza adierazteko). "Ipui-zaleak zeratela badakit: ya 
se que sois...". 

bo-, baldin... ba- (baldintza adierazten du). "Errira joaten 
banaiz, erosiko dizut". 

Ba-... ere: aunque. "Buru ernea bazuen ere: aunque tenia 
cabeza despierta". 
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-ezkero: despues de. "Aita ilezkero jaioa". Habiendo: "Den-
pora euki ezkero". 

-ez (gerundio). "Zu artarako ez gai izanez: por no ser tu 
capaz para ello". 

-ean: al. "Joatean: al ir". 
-gatik: a pesar de. "Zu gaiztoa izanagatik: a pesar de (con 

todo y) ser tu malo". 
•ezik: si no. "Jainkoak lagundu ezik: si no ayuda Dios". 
-la, -larik (gerundio). "Eta aurrera igaroten naizela, auxe 

esango dizut: y pasando adelante, te dire" esto". "Nik 
dakidala: que yo sepa". "Errira goazela, eskubira: Yendo 
al pueblo, a la derecha". 

-la (infinitivu). "Etorriko dala esan du: ha dicho que 
vendra". 

-lako, bait-, -ta (Causal). "Amaren eguna dalako, etorri 
naiz: porque...". 
"Goazen etxera, biar amaren eguna da-ta: pues, ya que". 
"Goazen etxera, biar amaren eguna baita: pues, ya que". 

-lakoan, -lakotan: en la idea de que, con la condicion de 
que: "Eulia zalakoan, txalupea irentsi eban Euliskik" 

•la ta: a proposito de, por causa de. "Ori dala-ta: por causa 
de eso". 

•n (relativua). "Ikusi dedan gizona: el hombre que he visto". 
-n (inquisitivua). "Eztakit goizetik gabera elduko ote 

naizan". 
-nez: como, segun. "Liburuak dionez: como dice el libro". 
-n bezela, legez: como, segun. "Zuk nai dezun bezela: como 

tu lo quieras". 
-nean: cuando. "Ikusten dedanean: cuando veo". 
-n artean: mientras. "Nik au egiten dedan artean: mien-

tras yo hago esto". 
•netan, -n guztietan: todas las veces que. "Etorri naizan 

guztietan". 
-tako, -dako, riko. "Zuk egindako lana: trabajo hecho por ti" 
-tekotan: en la condicion de, en caso de. "Zuk nai izateko-

tan, joango naiz". 
-ta (participio pasado). "Damututa (damuturik) joan zan: 

Se fue arrepentido". 
•ala: todo lo que se puede. "Janala sagar jan det: He co-

mido tantas manzanas como se puede comer". 
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bearrean: en vez de. "Or egon bearrean, etorri barrufa: en 
vez de estar ahi, ven dentro". 

ezezik: no solamente. "Pekatu aundiak ezezik, txikiak ere 
konfesatu bear al dira?: Hay que confesar no solamente 
los pecados grandes, sino tambien los pequeños?" 

aldean: en comparacion de. "Mutil koxkorra aiz nere al-
dean". 

•teko, tzeko: para. "Leku egokia da au, ikuskizun ori 
ikusteko". 

Zazpigarren Ikasgaia 

KOMPARAZIO-MAILLAK 

Berdintasuna adierazteko, bezin, ainbat, aiña, lain, beste 
erabiltzen dira. "Elurra bezin zuria: blanco como la nieve". "I 
beste bagaituk: somos tanto como tu". "Ezta burnia bezin sendo: 
no es tan fuerte como el hierro". 

Geiagotasuna, -ago atzizkiaz. Eder: hermoso. Ederrago: mas 
hermoso. "Au, ori baiño ederragoa da: este es mas hermoso que 
ese". 

Gutxiagotasuna, gutxiago itza erabilliaz. "Zu baiño gutxi-
ago da: es menos que tu". 

Geientasuna, -en atzizkiaz. Ederren: el mas hermoso. "Egu-
nik ederrena: el dia mas hermoso". 

Erderazko superlativua, txit, oso, guztiz, agitz, adjetivuari 
aurretik ezarriaz, edo adjetivua bera bi aldiz esanaz. "Txit ede-
rra: muy hermoso". "Eder-ederra: hermosisimo". "Zuri-zuria: 
blanquisimo". "Garbi-garbia: limpisimo". 

Eder: hermoso Gutxi: poco Asko: mucho 
Ederrago: mas her- Gutxiago: menos Geiago: mas 

moso Gutxien: el que me- Geien: el que mas 
Ederren: el mas her- nos 

moso 

On: bueno Txar: malo 
Obe: mejor Txarrago: peor 
Onen, oberen: el me- Txarren: el peor 

jor 

Errez: facil 
Errezago: mas facil 
Errezen: el mas facil 
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Geiegitasuna adierazteko, -egi atzizkiaz. Beroegi: dema-
siado caliente. Otzegi: demasiado frio. 

Naiko, aski, xamar: bastante. "Aski det: tengo bastante". 
"Aundi xamar: bastante grande". 

Ain: tan. Aintzat: por tal. "Ain jakintsu izanik, eztute 
aintzat artzen: siendo tan sabio, no le toman por tal". 

Aunditasuna adierazteko, -tzar atzizkiaz. Zalditzar: ca-
ballazo. 

Txikitasuna, txo atzizkiaz. Aurtxo, umetxo: niñito. 
Onenbeste: tanto como 6ste. 
Orrenbeste: tanto como 6se. 
Ainbeste: tanto como aquel. 
Askoz geiago: mucho mas. Sekula baiño geiago: mas que 

nunca. Etorri bezin laister: tanto pronto como vino. Zeinbat 
eta geiago, obe: cuanto mas, mejor. Gero ta okerrago: cada vez 
peor. Lurra bigunago, arra barrurago: cuanto mas blanda la 
tierra, mas se mete el gusano. 

Zorizigarren Ikasgaia 

ADVERBIOAZ 

1. Toki-adverbioak: 

Emen: aqui. 
Or: ahi. 
An: alli. 
Onera, ona: (a) aqui. 
Orra: (a) ahi. 
Ara: (a) alli. 
Gertu, urbil, urrean: cerca. 
Urrun, urruti: lejos. 
Aldean, alboan, aldamenean: al lado. 
Ostean, ondoan: detras. 
Atzetik, gibeletik, ondotik: por detras. 
Aurretik, aitzinetik: por delante. 
Aurre, aitzina: adelante. 
Inguruan, ingurumarian: al rededor. 
Goi, goien, gora: arriba. 
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Azpi, bee: abajo. 
Barren: parte inferior. 
Barne, barru: parte interior. 

2. Aldi-adverbioak: 

Bereala: en seguida. 
Agudo, aurki, azkar, arin, laster: pronto. 
Lasterka, korrika, arin-aringa, atxitxika, arrapaladan: co-

rriendo. 
Astiro, geldi-geldi, poliki, mantso: despacio. 
Pixkanaka-pixkanaka: poco a poco. 
Aurten: en este año presente. 
Igaz: en el año pasado. 
Gaur, egun: hoy. 
Atzo: ayer. 
Biar: mañana. 
Etzi: pasado mañana. 
Etzidamu: despues de pasado mañana. 
Araiñegun, erenegun: anteayer. 
Gero: despues. 
Lehen: antes. 
Orain: ahora. 
Beti: siempre. 
Antziña: antiguamente. 
Aspaldi: hace tiempo. 
Berandu, belu: tarde. 
Bart: ayer noche. 
Goiz: temprano. 
Egundaiño: jamas, hasta hoy. 
Sekula ere ez, iñoiz ez, bein ere ez: nunca. 
Maiz, usu, sarri: con frecuencia. 
Apurka-apurka: poco a poco. 
Noizik bein, lantzean bein: de cuando en cuando. 
Askotan, gutxitan, sarritan: Muchas veces, pocas veces, con 
frecuencia. 

3. Era adierazten dutenak: 
Ongi, ondo: bien. 
Gaizki, txarto: mal. 
Ederki (to), poliki (to), galanki (to): hermosamente, boni-

tamente. 
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Biziki, biziro: vivamente. 
Suminki: con enfado o ira. 
Arraiki: gozosamente. 
Aisa: facilmente. 
Eroso: comodamente. 

4. Kopurua adierasteko: 

Asko, anitz: mucho. 
Gutxi, gitxi: poco. 
Geiegi, larregi: demasiado. 
Naiko, aski: bastante. 
Ugari, erruz, oparo, franko: en abundancia. 
Zearo, erabat, guztiz, osoro: completamente. 
Makiña bat: gran cantidad o abundancia. 

Bederaizigarren Ikasgaia 

DERIVA2IOA 

Euskerak joritasun izugarria du atzizkietan, eta oien bidez 
itz berriak sortzen ditu sustrai bakar batetik. Ona emen, adi-
bidez, begi = ojo itzetik sortzen diran zenbait itz: begiko (sim-
patico), begipe (ojera), begirakor (prudente, circunspecto), be-
giraldi (ojeada), begiramen, begiramendu (miramiento), begi-
ratu (mirar), begiratsaille (centinela), begirune (respeto), be-
gitasun (ilusion), begitada (mirada), begitsu (de muchos ojos), 
begitandu (alucinarse), begitaratu (poner delante de los ojos), 
begitarte (rostro), begistatu (divisar)... Ona atzizki oetatik 
batzuk: 
-ada, kada. Kopurua eta baita egitea ere adierazten du. Esku-

kada, Begirada. 
•aldi. Denpora adierazteko. Ikustaldi: visita. Gaixoaldi: tiempo 

de enfermedad. 
•aro, zaro. Denpora adierazteko. Gaztezaro, aurtzaro, zartzaro 
•di. Mordoa adierazteko. Lizardi, Pagadi, Gaztedi, gizadi. 
•era, kera. Era eta egitea adierazteko. Izakera, egokera, ibillera, 

etorrera. 
•kor, koi. Zaletasuna adierazteko. Maitetasun aragikorra: amor 

carnal. Elizkoi, umekoi, egoskor, siñiskor. 
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•keri. Griña txarra adierazten du. Zorakeri, maitekeri. 
•keta. Egikundea adierazteko. Garbiketa, zuriketa, berriketa, 

saiaketa. 
•kaitz. Zail dala adierazteko. Ezikaitz, siñiskaitz, egoskaitz. 
•koits. Numeralakin erabiltzen da. Irukoitz, bikoitz: triple, 

duple. 
•kote. Numeralakin. Bikote, irukote: pareja, trio. 
•kunde. Egitea adierazteko. Sorkunde, Igokunde, Zabalkunde. 
•ka. Gerundioa. Deadarka, oiuka, negar-muxinga: Gritando, so-

llozando. 
•kizun. Euturo esanaia du. Etorkizun, egikizun, emakizun, pa-

gakizun, konfesakizun. 
•ki. Zati edo atala adierazteko. Olloki, txerriki, erbiki. 
•le. Egillea adierazteko. Idazle, irakurle, ikasle. (-i ta -n-kin bu-

katzen diran aditzekin). 
•lari. Ofizioa edo bizibidea adierazteko. Atxurlari, arraunlari 
•men, pen. Izen abstraktuak eratzeko. Adimen, irudimen, oroi-

men, itxaropen, irudipen. 
•mendu, mentu. Adimendu, ofrezimendu, sakramentu. 
•ondo: junto o detras. Elizondo, ateondo. Zuaitzetan, arbola 

bera: Sagarrondo. 
-ola. Toki-izenetan: Urkiola, Pagola. Lantegia: Burniola (ferre-

ria), Bengolea, Goikolea. "Balizko oleak burdiñik egin ez-
taroa". 

•pe: debajo. Elizpe, arkupe, estalpe, arizpe. 
•tu. Verbuak sortzeko. Berotu, ezagutu, ugaritu, zuritu, urtu, 

gizondu. 
•tasun. Gauzen nolakotasuna adierazteko. Edertasun, ugarita-

sun, zuritasun, bikaintasun. 
•te. Denpora adierazteko. Izurrite: epidemia, tiempo de peste. 
4ar. Etorkia adierazteko. Durangotar, Markinatar, nongotar. 
•tzaille. Egillea. (-tu bukaera duten aditzekin). Zuritzaille, gar-

bitzaille. 
•ti. Makurtasuna adierazteko. Bildurti, lotsati, negarti, susmoti. 
•tza, Ugaritasuna adierazten du. Jakintza, Egintza, Bedartza, 

Lizartza. 
•tegi. Tokia, lekua adierazten du. Lantegi, bizar-moztegi, iztegi, 

egutegi. 
•tsu. Ugaritasuna adierazten du. Jakintsu, burutsu, begitsu. 



— 24 — 

•garri. Latiñezko "bilis" bezela: jakingarri, ikusgarri, agurga-
rri, zoragarri, maitegarri. Edo sortzaille adieraziz: mozkor-
garri, azpigarri, ongarri. 

•gin, kin. (Egille). Ikazkin, teillagin, sendakin. 
•ura, -dura, -tura. Egitura. 
•xka. Koloreekin. Gorrixka, zurixka. 
•zio, zifio, zione. Barkazio, Konzeziño, Meditazione. 
•dun (Poseedor). Dirudun, burudun, ogidun, eskudun. 

Amargarren Ikasgaia 

KONPOSIZIOA 

Alemanitar izkuntzaren antzera, euskerak ere joera eta 
erreztasun aundia du itz bi elkarrenganatuz, oiekin batasun 
bat edo itz berri bat egiteko. Adibidez: erbi-txakur: perro le-
brel, mendi-egun: dfa de campo o de monte, alkar-gorrotoak: 
odios fratricidas, anka-garbitze: lavado de pies, jaiot-erri: pue-
blo natal, maite-damu: contricion, bildur-damu: atrici6n (arre-
pentimiento de miedo), ill-erri: cementerio (pueblo de muer-
tos), neska-mutillak: chicos y chicas, senar-emazteak: marido 
y mujer, anai-arrebak: hermano y hermana, joan-etorria: ida 
y vuelta, etorri-berria naiz: soy recten venido, jaio-berria: re-
ci6n nacido, ezkon-berria: reciSn casado. Orrelako itz batuak 
arbatxo (gui6n) batekin berezi bear dira; bestela naspilla le-
torke. Ala: sudur luze: nariz larga, sudur-luze: hombre que 
fciene nariz larga; begi oker: ojo torcido, begi-oker: bizco. Izen 
propioekin ezta komposiziorik egiten: Jesusen Biotza, ez Jesus-
Biotza, Jainkoaren Semea... 

Itz bi oiek osorik eztaudenean, arbatxo ori gabe idazten 
dira, itz bakarra balitz bezela. Sagardo (sagar ardo), arkazte 
(ardi gazte), artille (ardi ille), betille (begi ille), artalde (ardi 
talde)... 

Amaikagarren Ikasgaia 

ADITZA (Verbua) 

Euskeraz bi aditz-jokatze edo konjugazio-mota dira: 1) La-
guntzaille-bitartez jokatzen diran aditzak, eta 2) Berez, lagun-
tzaille gabe, jokatzen diranak. Geienak, ia danak, laguntzaille 
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bearrean dira. Naiz lehenbizikoak, naiz bigarrenak, izan di-
tezke igarokor (transitivu) eta igarokaitz (intransitivu). Iku-
sagun orain laguntzailledun aditza, eta lehenbizi igarokaitza. 

Laguntzailledun aditza bikoitz da, au da, bi itzez osatzen 
da. Jaten du: el come. Aurreneko itzari aditz-izena edo izen 
verbala deitzen zaio. Aditz-izen orrek iru forma edo tankera 
artu oi ditu: 1) gertatu dana adieraztekoa (pasado): etorri, iku-
si, eman. 2) Gertatzen dana adieraztekoa (presente): etortzen, 
ikusten, ematen. 3) Gertatuko dana adieraztekoa (futuro): eto-
rriko, ikusiko, emango. Oiek izan ezik, izen verbalari etzaio 
beste aldaketarik egiten. 

Laguntzaillea "izan" aditza da. Transitivu bezela (det), er-
derazko "haber" eta "tener" du esanaia. Intransitivu bezela. 
erderazko "ser". Aditz au bera bakarrik ere jokatzen da: zu 
gaiztoa zera: tu eres malo. Non izan zera? - ddnde has estado? 
zenbat urte dituzu? = cuantos años tienes? Eta laguntzaille 
bezela: etxetik etorri naiz: he (soy) venido de casa. Jan det: 
he comido. 

Euskal konjugazioaren Moduak eta Denporak (Ikusi Pa-
radigmas). Aditz igarokaitzaren flexioak, nor eta nori adieraz-
tekoak: Naiz, natzaio, natzaisu, natzaie... Nintzan, nintzaion, 
nintzaizun... 

Laguntzaille-bearrik eztuten aditz igarokaitzak. Konjuga-
zio au bakoitz da, itz bakarrez osaturikoa: Dago: el estd. Nen-
billen: yo andaba... Etorri, Egon, Joan, Ibilli... (Ikus Para-
digmas). 

Amabigarren Ikasgaia 

ADITZAZ (Jarraipena) 

Aditz-jokatze igarokorra (Ikus Paradigmas). Denpora ba-
koitzak bi flexio-mota ditu (orregatik bi paradigma, denpora 
bakoitzeko). Aurrenengoak, verbuak komplementu bakarra due-
nean erabiltzen dira: yo como la manzana: nik sagarra jaten 
det. Yo amo a Dios: nik Jainkoa maite det. Yo te como a ti 
mismo: nik jaten zaitut. Yo te veo a ti: ikuslen zaitut. El nos 
ve a nosotros: ikusten gaitu. 

Baldin aditzak bi komplementu baditu, bata zuzena (direc-
to) eta bestea zearrekoa (indirecto), orduan bigarren Paradig-
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mako flexioak artzen dira: Yo le vi al padre la mano: nik aita 
ri eskua ikusi nion (neutsan). Me has ensuciado toda la casa: 
etxe guztia zikindu didazu (deustazu). Utsegite aundia egiten 
da, flexio auek naasi, eta bata bestearen tokian erabiltzen da-
nean: Yo le vi al padre: aitari ikusi nion (gaizki): Aita ikusi 
nuen (ongi). Alkateak etzituan mutillok maite: el alcalde no 
amaba a los chicos. Ez naiz gauza, Jauna, Zu artzeko: No soy 
digno, Señor, de recibirte a Ti. Lagunak jo: pegar a los ami-
gos. Ijituak amona jan zuten urtea: el año en que los gitanos 
comieron a la abuela. 

Komplementu zuzen edo direktu ori plurelekoa baldin bada, 
flexio berezia eskatzen du. Ala nola: sagar bat jan det, sei sa-
gar jan ditut. Aitari sagar bat eman nion: aitari sei sagar 
eman nizkion (neutsazan). 

Aditz igarokorraren flexioak (Ikus Paradigmas). 
Laguntzaille-bearrik eztuten aditz igarokorrak. Ekarri, Ja-

kin, Eraman (eroan), erabilli, jardun, diot (:digo)... Ikus Pa-
radigmas. 

Amah-ugarren Ik&sgaia 

ADITZAZ (Bukaera) 

Oi. Oitura adierazten du. "Etorri oi da: suele venir". 
Omen (ei). Erderazko "se dice" esan nai du. "Etorri omen 

da: Dicese que ha venido". "Jakin omen dute: dicese que han 
sabido". 

Ote (ete). Galdetzeko. "Etorri ote da? = si habra venido?" 
"Jakin ote du? = si habra sabido?". 

Ari. Egiten dabillela adierazteko. "Jaten ari naiz: estoy 
comiendo". "Lan egiten ari naiz: estoy trabajando". "Elurra 
ari du: nieva". Bizkaieraz jardun-ekin esaten da: "jaten diar-
dugu: estamos comiendo". 

Bear. Bearra adierazteko. "Egin bear det: tengo que ha-
cer". "Joan bear det (naiz): tengo que ir". "Eskolara asi binaz 
(bear naz): tengo que empezar a la escuela". "Egin biot (bear 
dot): tengo que hacer". Laburpen oiek izkera idatzitik edo lite-
rariotik kendu bear dira. 
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Nai (gura). Naia adierazteko. "Egin nai det: quiero hacer". 
"Joan nai det: quiero ir". "Jan gurot (gura dot): quiero co-
mer". (Osorik jarri bedi). 

Elkar, alkar. Elkarren arteko artu-emanak adierazteko. "Nos 
veremos los dos: elkar ikusiko degu" (ez gera). 

Erazi, erazo. Eragitea adierazteko. "Jakin erazi: hacer sa-
ber". "Sor arazi: hacer producir". "Adierazi: dar a entender" 
"Etorri erazi zuen: le hizo venir". 

Bere burua. Erderazko "su misma persona, si mismo" adifr 
razteko. "Bere burua il: suicidarse". "Zure buruari kalte egiten 
diozu: te perjudicas a ti mismo". 

Aditz reflexivuak: Laguntzailie igarokorraren ordez, igaro-
kaitza erabilliaz egiten dira. "Me veia muy mal: oso gaizki ikus-
ten nintzan" (edo: "ikusten nuen nere burua"). "Gorde egin 
da: se ha ocultado". 

Aditz pasivua. Onela eratzen da: "Etxe ori nik egiña da: 
esa casa ha sido hecha por mi". "Zuk ikusitako gizona: el hom-
bre visto por ti". 

Maiz gertatzen da intransitivuaren flexioak erabilli bea-
rrean, transitivuarenak artzea, era onetara: "Semea det: es 
mi hijo" (zait, esan bearrean). "Datorren ostiralean Jesusen 
Biotzaren jaia degu: el pr6ximo viernes es la fiesta del Cora-
zon de Jesus" (zaigu-xen ordez). 

Izen asko dira egin eta isare-bitartez, aditz biurtzen dira-
nak. "Min izan: tener dolor". "Gose naiz: tengo hambre". "Mai-
te det: amo (tengo amor)", "gorroto diot: le tengo odio". Eztul 
egin: toser", "barre egin: reir", "mesede egin: beneficiar". Artu 
zazu ardo-piska bat, mesede egingo dizu-ta = toma un poco de 
vino, que te hara bien. 

Amalaugarren Ikasgaia 

JOSKERA (Siniaxis) 

Euskeraz idaztean, kontu aundia euki bear zaio esakunea-
ren galdetuari (elemento inquirido). Ezpaita berdin: "Gaur da-
tor aita", edo "Aita dator gaur", esatea. Ona emen arau edo 
legeak: 

1) Galdetu ori, izen bat edo adverbio bat baldin bada, jarri 
bedi aditzaren aurre-aurretik. "Oiñatiko eliza ederra da". "Zer 
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dago kalizean? Jesukristoren Odola dago kalizean". "Ama, neri 
ziba bat bidali". "Arrikutzak iru dira". 

2) Galdetu ori aditza bera danean, egin jarri bear zaio, 
era onetan: "Zer gertatu zaio aitari? Gaixotu egin dala. "Pesar 
le hisimos y 15 arrobas pesar hasia". 

3) Galdetu ori baietza edo ezetza baldin bada: a) ezezko 
esakunetan (oraciones negativas), aditz-aurrean ipintzen dan 
"ez" izan oi da galdetua. "Zer esan du? -£2tatorrela". b) Baiez-
koetan, aditza sintetikoa baldin bada, ba ipintzen zaio aurretik 
aditzari, eta ba ori izan oi da galdetua. "Zer esan du? Badato-
rrela". c) Baiezko esakunetan, aditza laguntzailledun dalarik. 
ezta ezertxo ere jartzen, eta esakunea edozein modutara orde-
natu diteke. "Joan giñan itxasora eta an arrai nabarmen bat 
ikusi gendun, bota genion amua eta berealakoan arrapatu 
genun". 

Parrafo luze batean, orazio buruzagi bat (principal), eta 
bat, bi edo iru azpiko (subordinadas) daudenean, geienetan obe 
da buruzagia azkenerako utzi, ta gaiñerakoak aurretik bialtzea. 
"La piedra de en medio la mejor que es dice: erdiko arria onena 
dala dio". "Ezer egiterik etzegoela ikusirik, alde egin zuen: se 
marcho, viendo que no habia nada que hacer". "Inglaterrak eta 
Ipar-Amerikak elkartasun bat egin dutela zabaldu da gaur: 
hoy se ha hecho publico que Inglaterra y Norteamerica han 
hecho tina alianza". 

Loturak egiteko atzizkiak (afijos conjuntivos), beren es-
kumendeko esakunearen bukaeran dute tokirik egokiena, mu-
garri-antzo: "Nik soroan galgarua ereinarrera, Jainkoak lagun-
du ezik, alperrik izango da: aunque yo siembre en el campo 
trigo, si Dios no ayuda, todo sera en vano". "Mixiolariak gurutze 
santua erriaren erdian ipintzen dutenean...: cuando los misio-
neros ponen la cruz en medio del pueblo...". 

Azpikoak (subordinadas) beren artean nola erreskadatu edo 
kateatu bear diran jakiteko, eukeraren legea erderaren itxuli-
tarakoa dala gogoan euki bear da. "El maestro se ha aburrido 
de andar enseñando: irakasten ibiltzen aspertu egin da mai-
sua". "Estan enseñando a andar al niño: Umeari ibiltzen ira-
kasten diardute". 
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Amabosigarren Ikasgaia 

EUSKERA ETA EUSKAL LITERATURA 

Europa-ko izkuntzarik zaarrenetakoa (agian zaarrena) da 
euskera. Izkuntza oso berezia, ezpaitzaio senidetasunik naba-
ritzen indo-europeotar enborreko beste izkuntzekin. Agi danez, 
indo-europeotarrak Europa-ra etorri baiño le-henagokoa bide-da. 
Jakintsu batzuk, Kaukaso-aldeko izkuntzekin duela zer-ikusi 
diote, beste batzuk iberoen izkuntzakin t. a., baiño hipotesi 
batzuk baizik eztira. Euskeraren etorkiaz gauza garbirik ezta 
oraindik jakin. 

Izkuntza berezia eta etorki ezagun gabekoa izanarren, ba-du 
euskerak bere erraietan beste zenbait izkuntzetatik artutako 
gai asko. Batez ere latiñetik. Ori ezta batere arritzekoa, euskal-
dunak eta erromatarrak luzaroan bizi baitziran alkarrekin. 

Izkuntza bat eta bakarra izanarren, eskualde batekoak bes-
tekoakin aldenduta bizi izan diralako-edo, eta edozein izkun-
tzak egiten duen biraldakuntzagatik, euskera ere denborarekin 
aldatuz eta zatikatuz joan da, eta orrela sortu izan dira euskal-
kiak (euskal dialektuak), zuaitz baten enborretik adarrak sortu 
oi diran bezelaxe. Eta euskalki bakoitzaren barruan ere, toki 
batetik bestera ba-dira aldaketak. Ona emen euskalki nagusiak: 
bizkaitarra ta zuberotarra bi ertzetan, eta erdian gipuzkoarra, 
goinaparra, lapurtarra ta benaparra. 

Euskaldunak, bere izkuntza lantzen oso nagi eta motel izan 
dirala, aitortu bear. Ala ere, azken mendeotan egin da zerbait. 
Ona emen idazle buruen izenak: 

XVI gn. mendean: Detxepare (Linguae Vasconum Primi-
tiae, 1545; olerkiak). Leizarraga (Testament Berria, 1571). 

XVII gn. mendean: Materre (o. f. m.), Etxeberri, Harizmen-
di, Pouvreau, Gazteluzar, Oihenart, eta batez ere Axular. Idazle 
garai onen Gero euskal-literaturaren gaillurra bezela artu diteke. 

XVIII gn. mendean: Etxeberri Sarakoa, Haraneder, Larra-
mendi, Mendiburu, Kardaberaz, Ubillos (o. f. m.). 

XIX gn. mendean: Astarloa, Añibarro, Zabala, Uriarte (iru-
rak frantzizkotarrak); Aita Bartolome Santa Teresa; iru Mo-
geldarrak; Agirre Asteasukoa, Gerriko, Lardizabal, Iztueta, Bi-
lintx, Manterola, Iparragirre. Ioanategi, Duhalde, Arbelbide, La-
peyre, Elissamburu. 



— 30 — 

XX gn. mendean: Arrese Beitia, Azkue, Bustintza, Arruti, 
Domingo Agirre, Lizardi, Orixe, Olabide, Altube, Adema Zaldu 
bi, Oxobi, Elizalde, Iratzeder, Lafitte. Garro, Andima, Ametza-
ga, Etxaide, Mitxelena, Mirande, Zaitegi. 

Euskera idatziaren batasuna, Gaur eguneon ba-da idazleen 
artean joera edo abiadura bat literatur-euskera bakar eta ber-
dintsua sortzeko, dialektuen gaiñetik. 

Garbizalekeria (Purismua). Askok uste dute euskeraz ezti-
rala erabilli bear euskal sustraiezko itzak baizik. Uste okerra 
da ori. Erderak, frantsezak, inglesak t. a. eskubeteka artzen 
dituzte itzak latin eta griegotik, batez ere jakintza gaietan, eta 
euskerak ere berdin-berdin egin dezake, eta askotan egitea ko-
meni zaio. Idazle baten goibea neurtzeko, berriz, itz garbiei 
baiño geiago begiratu bear zaio izkeraren berezkotasun, etorri 
gozo, argitasun eta beste olako doaiai. 
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PUSKETA AUTATUAK 

I 

AXULAR (1556-1644) 

(Gero, 1643, I Kapitulutik) 

Munduko gauza guztiek kondenatzen dute alferra. Zeren 
hartzaz bertze guztiek, emplegatzen baitute bere dembora, zer-
tako eginak baitira, hartan. Iguzkiak arrazoiñekin erran ahal 
diezayo beranduraiño ohean datzanari. Zerk aratza hor, alfer-
nagia? Nik atzo, hik baiño bide gehiago iragan nian, inguratu 
bainuen mundu guztia, eta orai ere, hi baiño goizago iaiki nauk. 
Zuhaitzak ere erran ahal dezakete: Eztakusazue nola gu ez-
kauden behin ere geldirik eta ez alferrik? Nola hazten, handi-
tzen, loratzen eta geure demboretan eta sasoiñetan fruituz 
bethatzen garen? 

Bada aniamalia adimendurik eztutenek ere, behintzat er-
leek eta xinhaurriek, arrazoiñekin erranen derakute, beha dia-
zegula, heken nekeak, trabailluak eta ioan-ethorriak konsidera 
ditzagula, eta halatan agian, ahalketurik bedere, geure egin-
bidearen egitera, eta trabaillatzera, ernatuko eta erdutuko 
garela. 

Erleak, hain gauza ttipiak eta flakoak, bethatzen du mun-
dua, eztiz eztitzeko, eta ezkoz argitzeko. Eta gaitz lizateke kon-
tatzea, nola gobernatzen diren erleak elkarren artean: nola 
duten bere erregea, eta obeditzen duten: nola zaharrak kofauean 
barrena, etxeko lanen egiten egoiten diren: eta gazteak, bere 
mantenuaren eta bizikaien garraion, kampotik hari diren: nola 
duten bere athal-zaiña, eta behar ere bai. Zeren eztiari, nola 
baita gozo, eta izena duen bezala, ezti, anhitz baitarraika, eta 
baitzaitza aiher. Nola trabaillatzen direnek trabaillatzen ezti-
ren alferrak eta nagiak, ezten kolpez, egotzten dituzten bere 
kompaiñiatik. Expellunt ab albearibus pigras (Plin.). Eta nola 
bertzerik ere anhitz gauza egiten duten: eta guztiak hain orde-
nantza handiarekin, non baitirudi ezen eztela erregerik, bere 
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erresuma hain ongi gobernatzen duenik, nola erleek, bere erre-
gearekin batean, trabaillatuz, gobernatzen baitute berea. 

Bada xinhaurriaren gobernuaz, zuhurtziaz, trabailluaz, ethor-
kizuneko egiten duen provisioneaz, hornizoiñaz, eta biltzen duen 
mantenuaz, nork zer erranen du? Nork eztu miretsiko, eta go-
goeta eginen? Spiritu Sainduak berak igortzen gaitu aniamalia 
ttipitto hunengana, zer egin behar dugun ikastera, erraiten due-
Ia: Vade ad formicam, o piger eta considera vias ejus et disce 
sapientiam, quae cum non habeat ducem, nec praeceptorem, 
parat in aestate cibum sibi (Proverb. 6). Zoaz, nagia, xinhau-
rriagana, eta konsidera itzatzu haren bideak eta bidexkak, 
ioan-ethorriak eta itzul-inguruak, nekeak eta trabailluak, eta 
ikasiko duzu ere nola behar duzun aitzinerat eta bethiere bizi, 
ibili eta gobernatu. Hark erakuslerik eta kidaririk gabe, berak 
bere buruz biltzen du udan, neguaren iragaiteko behar duen 
mantenua, bazka eta bihia. Eta bihi hura gordetzen du lurrean 
barrena, berak eginikako gambaretan eta bihitegietan. Eta 
hain da zuhur eta goithatu, ezen kampoan deus ezin izanez, 
bere bilduetara bildu behar duenean, lehenik hozitu behar duen 
burutik hasten baitzaitza bihiari: zeren bertzela sor liteke bihi 
hura, buztan liteke, belhar bihur liteke: eta gero handik harat, 
alfer-lan gertha lekidikayo, bere leheneko zuhurtzia guztia. 

Are gehiago, hozidurak ianez gero ere, lurraren humidurak 
eta hezetasunak, gaiñerakoa ustel eztiazon, atheratzen du noi-
zik behin kamporat, airatzera eta iguzkiztatzera: eta orduan 
dembora onaren seiñalea dateke. Eta halatan eta hala iragai-
ten du xinhaurriak bere negua: eta erakusten dio bat bederari 
nola eta zer moldez behar duen mantenatu, gobernatu eta al-
ferkeria guztiak utzirik, bere demboran trabaillatu". (RIEV, 
IV (1910), 34-37). 

II 

E T X E B E R R I (Sara-koa) 
(1668-1749) 

(Eskuararen Hatsapenak, 1716) 

1.—Zein nezessario den egiteko guztietan aitzindari eta gi-
dari on baten, eta behar bezalako buruzagiaren izatea, egiaz 
ezta gaitz aditzera emaitea; zeren bat-bederak baitaki gauza 
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guztietan behar dela aitzindari edo gidari on bat bide onerat 
gidatua eta ongi gobernatua izaiteko, bertzela maiz, eta gehie-
nean egitekoak makhur eta errebulu ibiliko dirateke, hala-nola 
ibiltzen ohi baitira zurtz triste jabegabeen egitekoak, eta untzi 
Pilotu gabe galdu ordean dabiltzanak. Halatan bada gure Es-
kuara zurtz jabegabeko, eta hainhertze mendez mende arro-
kapean, itsaso eta uhuinpean galdu ordean bezala dabilan hu-
nentzat, nahi nuke bilhatu aitzindari, eta buruzagi on bat ba-
kharra; erran dut bat eta hura bakharra, zeren asko-orduz ha-
initz aitzindari, eta buruzagiren izatea baino, hobe bailizate 
ossoki bathere ez izatea. Dominus conquassabit capita in terra 
multorum (Ps. 109). Aitzindari eta buruzagi hainitz den lekhuan 
behin-ere ezta enkontru onik, aitzitik han kausitzen eta izaiten 
ohi dira nahastura, gudu, eta eskatima franko: handik dio is-
kiribu Sainduak ere: Omne Regnum in se divisum desolabitur 
(Lc. 11, 17). Hargatik beraz Aitzindaria edo Buruzagia behar da 
izan, lehen erran dudan bezala bakharra, baina hura ona eta 
beharbezalakoa. 

2.—Ordena miragarri hau kausitzen da hala gauza naturaz-
koetan, nola arrozoinezkoetan, bai halaber izpirituzkoetan ere, 
zeina Bonaventura Sainduak deitzen baitu Jainkoaren provi-
dentzia: Voluntas Dei ratione regulata, dicitur providentia 
(S. Bonav. in opusc. tom. 1. c. 9). 

3.—Ezen konsidera badetzagu urpean, eta itsassoaren hon-
dar beheretan igerika dabiltzan arrainak, bai halaber lurraren 
gainean bizi diren animalia, bestiak eta airearen erregione go-
retan hegaldatzen diren hegastinak, hek berek erakutsiko da-
rokute ordena hau hagitz nezessario eta konveni dela nahi-den 
muetetan: ezen Isidoro Sainduak, eta Solinok erraiten dute 
perla-maxkorrek bere arteko zaharrena aitzindaritzat eta gida-
ritzat hautatzen dutela: halako gisaz non tropa, eta aralde 
bakotxak baitu bere aitzindaria, kapitaina, eta buruzagia, zei-
nari guztiak jarraikitzen baitzaitzko, eta baldin fojtunaz ai-
tzindari harenganik apartatzen eta errebelatzen badira, doha-
kabeki galduak gelditzen direla. 

4.—Gisa berean dio Aristotelesek ere, Dauphin kumeak 
multzuka, eta tropelaka dabiltzala. Baina Pliniok dio zahar bat 
behin ere etzaiela .falta gidaritzat: Baleaz ere kontatzen da, 
vista faltatzen zaioela, zeren gizentasunak begiak tapatzen 
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baitiotza, eta orduan bertze arrain batek eskutik balerama be-
zala gidatzen duela: Nork itsas hondarreko arrainei eman othe 
diote eskola hau? Tua autem, Pater, Providentia gubernat 
(Sap. 14, 3). Aita, zure providentzia miragarri eternitatekoak, 
Lertsunek ere bere jornada luzean bat hartzen dute gidaritzat, 
Borkoriosen erranaren eredura (In Reductorio Morali, lib, c. 
39). Erlek ere hautatzen dute bere agintaria eta Erregea, zeina 
handirozki errespetatzen, zervitzatzen, eta ohoratzen baitute, 
hargatik Philosophoek errran zuten: opus naturae esse opus 
intelligentiae. Naturalezaren obra zuhurtziaren obra dela. Diot 
berriz ere, nork eman deraue arrain, eta hegastinei aitzindariaren 
eta buruzagiaren, hautatzeko ezagutza? Basilio sainduak emaiten 
du errespusta. Nihil est omnino quod non in Dei providentiam et 
curam cadat. Omnia pervigil oculus Dei intuetur: omnibus adest 
atque praesens est: et quod unicuique commodum est ac salu-
tare suppeditat. Saepe numero etiam in minutissimis sapientia 
divina atque providentia perspicitur, sed iam tempus est ut cum 
vate exclamem: quam magnificata sunt opera tua, Domine! 
omnia in sapientia fecisti. (S. Basilius, orat. 19 de provident.) 
Den gauzarik ttipienean kausitzen da Jainkoaren providentzia, 
eta artha, haren begia bethi dago atzarria, eta gauza guztiei 
dagote beha, eta bat-bederari emaiten dio konveni zaikana. Ha-
ren zuhurtzia divinoak distiratzen du den gauzarik ttipienean. 
Eta hala arrozoin da, Profetarekin batean erran detzadan es-
pantuzko hitzak: zein handiak diren, Jauna, zure obrak, gauza 
guztiak zahurtziarekin egin tutzu. 

5.—Ordena eder hau kausitzen denaz geroztikan gauza na-
turazkoetan, eta arrozoinamendurik gabekoetan, ezta beraz zer 
miretsi, kausi dadin gauza arrozoinezkoetan, eta izpiritualetan 
ere; zeren Dionisio Sainduak dioen bezala: Lex divinitatis est: 
in nullo negligere ordinem; sed per prima, media, et per me-
dium postrema reducere. (Liber de Hierar. Angelica). Jainkoak 
ezarria daduka ordena general bat kreaturen gobernatzeko, 
lehenbiziKoek goberna detzaten hurranak, eta hurranek azke-
nak; eta oraino hau bera frogatzen da Philosophiako arrozoin 
batez: In unoquoque rerum genere debet dari unum simpliciter 
tale; zer nahiden gauzetan kausitu behar da bat lehena; hala 
nola Philosophian baita Aristoteles; Theologian, Thomas Aqui-
nas Saindua, eta Eskolako Dotor Aingirua; Mirikuntzan, Hipo-
crates; Legetan, Justiniano; Elizan Aita Saindua, Ippizpiku-
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tasunean Ippizpikua; Hefriko Elizan, Errotora; Erresuman, 
Errege; Provintzian, Gobernadorea; Harmadan, generala; Erre-
gimenduan, Koronella, eta kompainian, Kapitaina. 

6.—Beraz ordena eder hunen arauera arrozoia dut nik ere, 
Aitzindari eta Buruzagi bat gure Eskuararentzat bilhatu nahi 
izatea. Ordea nor erranen dut dela nik orai hemen bilhatzen 
dudan Aitzindaria, eta Buruzagia, baizik P. Axular gure Errotor 
famatua, eta ospe handitako hura? Egiazki Eskual-herrian hau 
da bakharra, hambat autoren liburuetan zauntzan gauzak, 
arantzepetik atherarik bezala, eta Theologiaren mami hautua 
bildurik eskuaraz ederkienik argitara eman darokuna. Halatan 
beraz baderraket eskuarazko Autoretarik hau dela Aitzindaria, 
Buruzagia, eta lehena. 

(Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d'Etche-
berri, por D. Julio de Urquijo e Ibarra; Paris, 1907; p. 59-61). 

m 
MENDIBURU 

(1708-1782) 

Irakurleari 

Bein baño geiagotan adirazia daduka gure Jesus maita-
garriak, Jesus beraren Kompaiñiakoak hari behar dutela, bes-
te anitzen artean, beraren Bihotz humil mansoaren Devozionea 
lurrekoei agertzen eta ar-erazten. 

Nik al-egiña ezpada ere, egin dut zerbait, joan diran ogei 
ta urte geiagotan gure lan hau nolerabait egiteagatik. Orretan 
haritu naz ni, hartarako hitz-videa izandu dudan aldietan, 
naiz zela konfessione-etako demboran, naiz bestela: ta nioiz 
ere baño hastiroago nere Missioneetan. 

Eta horduan guziei erraten niena geldi zedin aditzen nin-
dutenen gogoan, utzi izandu diet, artarako ziran Errietan, Je-
susen Bihotzaren izeneko Kofradia edo Kongregazionea, har-
tan sartzen diranak egin behar dituzten zembait gauza bereis-
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ten .nieztela; ta besten artean, elkarrekin Elizan, Jesus ager-
turik, eta begira dagotela, egin behar diranak. Orietatik dira, 
Jesusi dagozkan gauzak librutik aditzea, ta aditzen dutena go-
goan arturik, otoitz egitea. 

Aldi orietarako behar zutela erran izandu didate anitz Eliz-
gizonek, berariazko libururen bat edo bertze; ta egia ziotela 
ezaguturik, zembait illaketeko hastia izandu nuen batean, 
euskarara nuen, Devozione beraren berrizko Aita Croiseten la-
burtxo bat; eta adirazi nien, hura agertzean, emain niela alik 
lenena otoitz-gaiez beterikako beste bat ere. 

Andik laster asi nintzan ni onen moldatzen; baña ezin utz 
nintzakeen egitekoak eraman didate gerozko dembora, egiteko 
berri batek, nengoen lekutik atera, ta, artarako etzela, zirudien, 
beste batera eraman ninduen artean. An, nuen hastia, arta-
rako artuz, bukatu ditut, Jesusi eskerrak, asiak zeuden otoitz 
gaiak; eta gog-osoz ta bihotzez bialtzen dieztet orain nere adis-
kide maiteei ta gañerako Euskaldunei. 

(Jesusen Amore-Neskeei dagozten zembait Otoitz-gai; Iru-
ñan, 1760). 

IV 

A Ñ I B A R R O 

(1748-1830) 

Sartaurrea 

Irakurle maitea: Ondo dakizu, ta ezta eztakienik liburu 
santuen irakurtzetik sortu, erne ta datozan zorionak, irabaziak 
eta frutu ugariz bete, oso ta elduak arimai. Eztabe neurririk, 
ezin mugatu ta zembatu leiz, liburu onak zuzendu, ondu ta ze-
ruko bide artezera ekarri dituezan bekatariak, aterarik dea-
bruaren azpitik, ta bere agintaritza gogor gogaikarritik. Esan 
lei eurok diriala sua biztuten daben egurra-legez; arerio perse-
gillak astindu ta goiberatuten dirian esku-armak-legez. Orain, 
bada: zelan biztu lei su santua liburu on biztugarriak baga? 
Zelan alde egin, ilunetako or-emen yausteak, argi baga? Zelan 
goiartu arerioak, izanik asko ta asmutsuak? 
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Orra, bada, non, ikusirik aldebatetik Biztaiko erritar mai-
teen gai ona, eta misiño-demporan asko asten diriala irakurten 
ikasten; errukiturik bestetik ez idoroteaz dotriñazko eta Meza-
tarako txikiak baño beste libururik Bizkaiko euskeran; ta go-
goraturik bestetik, arima asko liburu santuen bitartez ta bidez 
elduko litzatekezanak Yangoikozkoak izatera, euren yakiñeza 
itsuaz datozela deabru madarikatuen adu gaiztoko serbitzariak 
izatera; beragatik asmatu dot, asti ta eraldi utsak, erle zur 
aituaren antzera, emotea; onek bilduten dituzan legez lorarik 
onenak, eztiabia gozoa egiteko; alan egin dot alegiña, liburutxo 
baten batu, lotu ta alkartuteko, liburu askotan zabaldurik da-
biltzen adibide santuak arimen onerako. 

Eta alan, era batera ifinten deutsudaz emen eguneango 
Kristiñau-zeregiñak; goxetik arratsera egin bear dozuzan gau-
zak; egun bakotxerako meditaziño edo gogarte santuak; Mez-
entzuteko, konfesetako, komulgetako, Kalbario Santurako, Erro-
sario ta beste deboziñoetarako oraziño ta eskariak. 

Zure onerako beste baga, ta beste erderarik eztakienentzat 
artu dot, ta ondo gogo onaz, lan-neke labur au. Baldin mese-
deren bat onetan egiten badeutsut, ezteutsut beste bear-saririk 
eskatuten, ezpada izan zaitezala esker onekoa, aztuten eznozula 
zeure oraziño ta eskarietan; eta urren artean, Agur. 

(Esku-liburua, ta berean eguneango kristiñau-zeregiñak, 
Tolosa, 1802.) 

(1891-ko ediziotik artua). 

V 

A S T A R L O A 

Altarako Sakramentu edo Komuninoiaren ganean 

Ze zorion andiagorik gura zinaike? Bada au ezta ezer, Sal-
vagiliak egin nai deutsun mesediaren parian. Ezta kontentetan 
zugaz etxe baten bizi izanagaz, mai baten janagaz, zugaz adis-
kide bat bestiagaz legez egonagaz; urrago euki gura zaituz; 
geiago estutu nai da zugaz. Gura dau zu bere bizileku edo etxe 
izan zaitezan: gura dau zure barrura sartu, zugan egon, zugaz 
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gauza bat izan. Ze zorion andiagorik? Zembat bidar euki izango 
dozu Apostoluen embidia, Jesukristogaz bizi izatia, beragaz 
ibiltia, bere berbak enzutia merezi izan ebeelako? Zembat bidar 
esan izango dozu: A! Bizi izan baninz Jesus ona munduan ebi-
len demporan, bera ezagututeko, bera ikusteko, eta bere 
berba gozuak enzuteko! Bada eztaukazu zer euki onelako 
embidiarik: au, eta geiago autortu, edo konzedietan deutsu 
Salvagiliak. Ezta kontenteetan zugaz berba eginagaz; au 
gitxi da deutsun amodiyuarentzat; geiago nai dau. Ezta 
kontentetan, zugaz mai baten jan, zure anaije, zure lagun maite, 
adiskide laztan, zure jaole leijal izanagaz; au gitxi da deutsun 
amodijuarenzat; geiago nai dau. Gure ogi egin da; gure janari 
egin da; geure auan sartu daigun, geure eztarritik irago daigun, 
geure bularrian sartu daigun, beragaz gauza bat izan gaitezan, 
bera izatera irago gaitezan, bere bizitziagaz bizi gaitezan. 

Begiratu dozu nozbait, neure Kristiñaubak, arrigarrizko mi-
rari au? Ifiñi zara inoz komulgadu ezkero aldaizun onduen pen-
setan zer daukazun, ez zeure etxian, ez zeure albuan, ez zeure 
laguntasunian, ezpada zeure barruban, zeugaz gauza bat eginik? 
Egon zara nozbait adi ezagututeko zugan jazo dan Jaungoikozko 
mirari siniezgarria? Bada errazto esan daikezu ogi zeruko au artu 
ezkero: Onezkero enaz lur, enaz auts; Jesukristoren Gorputz naz, 
bere azurren azur, bere aragijaren aragi; Jesukristoren alde edo 
parte naz; Jesukristo bera naz. Bizi naz ni, baña ez ni ; ezpada 
Kristo bizi da nigan; beragan bizi naz, eta bera bizi da nigan: 
bere bizitziagaz bizi naz. Modu onetan berba egin bear dogula 
dirausku S. Juan Krisostomok; bada auxe eta ez gitxiago ja-
zoten dala Jesukristoren Gorputza Sakramentu onetan artuten 
dabenagaz. O Jaungoikuak eginiko mirari guztijen mirarija! 
O Jaunaren gizonaganako amodijuaren ezaugarri edo señale 
guztijetatik andijena! Nok sinistu leikian? Nok uste leikian? 
nori gogora bere eldu leikijon, Jaungoiko batek ain modutan 
estutu, batu eta beragandu gurako ebala zimaur zati bat baño 
eztan gizona? Baña gure Jaungoiko maitiak irago dituz gure 
itxaromen edo esperanza guztijak, eta eregi gaituz, ozta sinistu 
al ginaijan anditasunera. Bedeinka milla bidar, aimbeste mai-
tetu gaituzan Jaungoiko ona; berari honria, berari alabanzia, 
berari eskerrak, orain eta beti lurrian, eta zeruban. Amen. 

(Urteko Domeka guztijetarako berbaldi ikasbidekuak, Bil-
bon 1816; I v., p. 158-159). 
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VI 

A G I R R E (ASTEASU-koa) 
(1742-1823) 

Bekaturako bldeak ez utzitzeagatik bekatariak eman oi dituen 
aitzakien gañean 

Bekaturako bide eta perill urkoetan nasturik bizi dan be-
kataria, arkitzen da etsai galgarriaren katez lotua, eta betiko 
su eta garren artera amiltzeko zorian. Ala ere, gauz arritzekoa! 
Oetatik asko daude bekatuan llilluratuak, eta ez due heren 
katea gaiztoen mendetik irten mai; eta hau egin ordean, eman 
oi ditue, bekatuaren bideak ez utzitzeko, aitzakiak. Zu ere, 
anima, engañatu etzaitzan etsaiak, adirazi nai dizkitzut aitza-
kia oetatik batzuek. 

Lenengo aitzakia: joango naiz (esango du bekatariak), 
joango naiz arako etxe artara, non neretzat arkitzen dan be-
katurako bidea; joango naiz beste perill artara, baña ez det 
ezergatik ere bekaturik egin nai. Engañatzen zera, bekataria. 
Bekaturako bide eta perill urkoan bere naiez sartzen danak nai 
du bekatua, hitzez ezpada, obraz. Argatik dio Espiritu Santuak: 
Perilla nai duana, perillean bukatuko da. Gertatzen zaio one-
lako bekatariari argiaren inguruan jostatzen dabillen tximi-
rrika, edo ingumari gertatu oi zaiona. Badabill argi-inguruan 
tximirrika arin-arin: begiratzen dio, eder deritza, eta zembat 
eta geiago begiratzen dion, ambat geiago llilluratzen da. Alde-
ratzen zaio argiari bein ta berriz, eta erretzen zaio orain egoa, 
gero zankoa. Ezta alaere zentzatzen, eta atzenean geratzen da 
guzia errea eta hilla. Hau bera gertatzen zaio bekaturako bide eta 
perillera joan nai duanari. 

Bigarren aitzakia: ezin egon naiteke urliarekin, edo san-
diarekin hitz egin gabe; baña uste det emango didala Jaunak 
bekatuan ez erortzeko grazia. Engañatzen zera; zeren Jaunak 
emango dizu bekatuaren bideetatik aldegiteko grazia: baña 
aldegin lekuan, zere naiez sartzen bazera bekaturako bidean, 
utziko zaitu zere griña txarren atzaparretan. Atozea, zere naiez 
sartzen bazera karobi erazeki batean, nai dezu gorde zaitzan 
Jaunak erretzetik? Ez dezu ekusten, hau dala zorakeria andi bat? 

(Konfesioko eta Komunioko Sakramentuen gañean Eraku-
saldiak, Tolosan 1823; p. 191-193). 
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VII 

M O G E L (JUAN ANTONIO) 

(1745-1804) 

Peru Abarka 

Peru. Jangoikuak egun onak emon daijozala. 
Maisu Juan. Bai zuri bere, adiskidia. 
P. Berori baizen Jaun apaindu batek oñak imini ardan-

etxe onetan? Toki au gizon baldres, zantar, aziera txarrekuen-
tzat obia da, berori languentzat baño. Ez naz ni Jauna; abar-
kak oñetan, txapel bat buruban, gerrestuba gorputzian; au da 
nire apaindurija guztija: baña etxagun, izen onaren zalia nazan 
aldeti, ez oi naz sartu ardantegietan nora ezian, premiñaz, ta 
ezin bestez baño, ez jakolako etxagun begiratu bati ondo egi-
ten buruba bat egitia gizon ospetsu, burrukari, ondatzalle, al-
per ta baldanakaz. Ez nau oraingiño iñok ikusi ardauak igarota, 
gatx eginda, zabuka oñak lokaturik, ez miña motelduta, ez be-
gijak lausotuta, asko legez euren osasun, ondasun ta arimen 
kaltian. Bein baño geijagotan izan naz neure erriko Buru edo 
Piel, ta darda gañian erabilli daruadaz ardao saltzallak belu-
tu, edo ondo gautu artian daukeezanian etxe barruban neke-
zaliak, edo ate edegijaz ardaua salduten badabe debekauta 
daguan orduban. Ez deust ezek gorroto ta iguin geijago emo-
ten nekezale edan-sarri ta ardao-zaleegijak baño. Zer esan nei 
bada berori emen ikusita? Aserratuko ezpalitxakio jakin gura 
neuke nor dan, ta zer ekarn daben onera. 

M. J. Adiskidia; imini egizu txapela buruban, ta esango deu-
tsut nor nazan. Naz, bada, oraiñago igaro dozun erriko Barbe-
ruba, ta deitu nabee gaiso bategana. Pagau deuste visitako 
errial zidarra; baña ain dollorrak izan dira, zein da ez deusten 
atera trago bat; alan sartu naz emen kuartillu bat atera, eta 
zerbait jatera, bada urrin egiten jat neure etxia, barurik biur-
tuteko. 

P. Nik uste neban bene benetako andikiren bategaz verba 
egiten nebala; agaiti nenguan txapela bLiruti kenduta lotsa 
nintzala verba egiten. Jakin baneu lenengoti Berberu txar bat 
baño etziniala, ez nintzan Jaunka zugaz egongo, ez da bere 
buru utsian. Eta Barberu errukarri bat, ta iñoren gatxaz vizi 
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dana; gaisorik ezpadabil zer jan ez daukana, ain arro ta apain-
du? Aimbeste soñeko bitxidunez, eta ori astegun buru zurijan 
bidez zabiltzala? 

(Dialogo primero; Durangon, 1904-gn. egindako agerraldi-
tik, p. 39-40). 

VIII 
r 

MOGEL (JUAN JOSE) 

(1781-1849) 

Historia onen amaija 
Alargunduta laster osasun senduan eguala, ta ondo itun-

duta, egin eban aitak testamentuba. Eriotzako gaissua dato-
rrenian, ziñuan, berak emongo dau lanik asko: ta nok daki zer 
asti ta ezaguera izango dan? Lenaz zuritu gura ditut neure 
gauzak, bakarrik begiratuteko arimakuei ordu izugarri atan. 
Egin eban barriro Konfesino general bat, ta bizi zan alargu-
nik garbijenaren ejemplubak emoten. Irurogeta lau urtekua 
artu eban kalentura zoli geldi geldi argaldubaz eroianak. Me-
dikubak agindu eutseen ibillteko, ta neu izan oi ninduban la-
gun. Ez jakon arrezkero berba bat entzuten lurreko gauzeen 
gañian. Ay, neure seme maitia, esan oi eustan sarri, eta zein 
izugarrijak izan biar daben eriotziak leenago azturik bizi izan 
danarentzat!... 

Egun baten giñoiazala arbola arteko kerizpe illun batetik, 
esan eustan: Ezagututen dot etxeko guztiok zabiltzeela osatuko 
nazalako ustiak emon nairik; baña dirautsut, ez zaitezela alpe-
rrik nekatu orretan. Sentietan dot neure biotzian adierazo ezin 
neijan poz bat mundubari isteko. Errukarrijak dira nundik 
eriotziagaz aaztuko diran oi dabiltzanak. Jangoikua da gure 
betiko bizitzia, zeñegan imiñi biar dogun poz guztija. Berak 
daukaz neurturik gure egunak, ta ez dira aldatuko berba laba-
nakin. Adiskidetasun egijazkuak ez dau guzur ta engañurik. 
Alan, neuk ezagutu ezpaneu bere, gurako neban zubek argiro 
esatia, gaisso au zala azkeneengua. 

Onetan eldu giñan baso artian eguan eleissa zaar, nozbait 
Parrokija izandakora, zeñetan aurkituten ziran antxiñako di-
funtuben azur ta sepulturaren batzuk, ta esan eustan: Ara, 
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neure semia, nora oi nentorren, etxetik bakarrik urteten ikus-
ten nenduzun sarri askotan. Eremu onetako issiltasun ta ikus-
garrijak aaztu eragiñik lurreko gauzaak, jasoten neban erraz 
neure biotza gauza goratubetara. Aztertuten nituban neure go-
guan Erliginoe Santuko egija andiak, ta arrituten nintzan go-
muntaurik, zelan eurakaz aazturik bizi ziran gizonik geijenak 
munduko erokerijakaz itxuturik. Azur igarrak poztuten nindu-
been, jakiñik gure antxiñako aasabeen biziera garbija, ta euren 
gañian irakurten neban: Biztu ta gozatuko gara geure Egilla 
ta Jangoikuagan. Neure semia, eldu zaitekez noizian bein es-
kola onetara, ta ondo pensaurik ikasiko dozu biarreen dozuna. 
Bai, munduko gauzeen ezerezkerija ta arimako ondasuneen an-
ditasuna. Au da benetako jakiturija; bada, ikusten dozu emen 
zetaraten diran munduko anditasun, edertasun ta aberastasun 
guztiak; eta izanik eriotzia ain ziurra zein da jaijotzia, zelan 
iminiko ez dozu zeure gogo guztija inoz ez galdu, ta ez amairik 
izango dabeen ondasun ta betiko bizitzaan? 

CBasserritaar jakitunaren Etxeko Eskolia, Vitorijan 1845; 
p. 280-284). 

IX 

LARDIZABAL 

(1806-1855) 

Jose-ren salera 

Zerbait dembora semeen berri gabe aitak igarotakoan, Jose-
ri agindu zion anayaetara joan, eta nola zeuden jakin zezala. 
Jose' bereala prestatu, eta aitari laztan emanik, irten zan. Zein 
gitxi uste zuten ez aitak, eta ez semeak, ogeita geiago urtean 
elkar ikusi gabe egon bearko zirala! Jose Siquem-ondora joan 
zan; baña etzituen anayak topatu. Or-emen billan zebillela, 
anayaz galdetu zion gizon bati, zeñak erantzun zion, andik 
aldegin zutela; eta Dotain-era goazen, esaten aditu ziela. Jose 
ere Dotain-eronz abiatu zan. Anaya au, besteak urrutitik ikusi 
zutenean, beetaronz zijoakiela, elkarri esan zioten: ara, amets-
laria badator. Ots, il, eta putzu-zulo onetan bota dezagun; gero 
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esango degu pizti gaizto batek jan duela: orduan ikusiko degu, 
bere ametsak zer balio izan dioten. Ruben anaya zarrenak 
etzuen esan au ondo artu; aditu utsarekin izutu zan, eta bes-
teen eskuetatik gordetzeko, alegin guzia egin zuen. Ez il, esaten 
zien, eta ez bere odolik isuri; ezpada ur gabeko putzu onetan 
sartu ezazute, emen berez ilko da, zuek zeron eskuak kutsutu 
gabe. Ruben-ek onela itzegiten zien, gero andik atera, eta aitari 
bialtzeko asmoan. Itzketa onetan anayak ziardutela, Jos6 gi-
zaxoa alakorik gaitz-pensatu gabe joan zitzaien. Bereala eskuak 
ezarri ziozkaten; eta ez bere humetasunak, ez bere negarrak, 
ez aitak artu bear zuen naigabea, ayeñ biotz gogorrak biguñ-
tzeko adiña izan ziran. Bere janzia kendu, eta putzu-zulo agor 
batera bota zuten. Andik laster Ismael-tar mandazai batzuek 
alabearrez Egipto-ronz jaisten ziran: eta Judas-ek, anayaren 
negar triste eta garraxiakin errukiturik, besteai esan zien: Aur 
au emen iltzearekin zer aurreratzen degu? Beti gure anaya da; 
obe deritzat, mandazai oriei saltzea. Esan au ontzat artu, eta 
putzutik aterarik, eun da berrogeita amasei errealean manda-
zayai saldu zieten, eta erosleak Egipto-ra eraman zuten. 

Anaya arrizko ayek beren lambide makurra estaltzeko, 
antxume bat il, onen odolarekin Jose-ri kendutako janzia busti, 
eta aita Jakob-i bialdu zioten, esanaz: Janzi ori arkitu degu, 
zuk dakusun gisan: begira zure seme Jos6-rena ote dan. Nork 
esan aldi onetako Jakob-en biotz-erdiratzea! Ezagutzen det, 
bai, deadar egin zuen; nere seme maitearen soñekoa da au! 
Pizti gaizto batek nere semetxoa jan dit! Negarrari eman zion, 
ezin iñork poztu zuen eran. Beste semeak beren gaiztakeria 
kolkoan zeukatela, loseintxan joan zitzayozkan, lasatzera, baña 
erantzuten zien, alperrik ari zirala; beste munduan semearekin 
batu artean aren negarrak iraungo zutela. 

Ona izatea asko da, munduan gorrotatua, eta gaizki ikusia. 
izateko; mundua mundu dan artean ala gertatuko da. Jose ona 
eta zuzena zan; eta anayaen gaiztakeriak ezin eraman zitue-
lako, saltzeraiñoko gorrotoa eta ayerkunea artu zioten: baña 
Jainkoak Jos6-ren bitartez gauza andiak egin-asmo zituen, eta 
bizirik gorde zuen. 

(Testamentu Zarreko eta Berriko Kondaira, Tolosan, 1855; 
p. 48-50). 
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X 

AGIRRE (DOMINGO) 

(1864-1919) 

Joanesen eritasuna 

Baño gorputza lotua ta abaildua gelditu bazitzaion, ez orra-
tik bere anima: anima beñere baño argiago, biziago ta azka-
rragoa zeukan. Joanesen oroimenak iñoiz ez bezela gogoratzen 
zituan bere gaztetako urte alaiak, Joanesen adimenak egun-
daño ez bezela ezagutzen zituan Jaunaren betiko egi sakonak, 
Joanesen biotzak beñere baño samurrago ta zintzoago mai-
tatzen zuan Jaungoiko Egille Altsua. 

Sutondoko zizaillu zarrean jarrita, arbasten gar biziari edo 
enporra miazkatzen zuan urrezko su-mingañari begira, baka-
rrik gelditzen zanean, o nolako samin gozoz oroitzen zitzaizkon 
bere bizitzako gertaera guztiak, ume koskorra izan zanetik 
agure mekoa zan arteraño! Lendabiziko giza-jantzia, lendabi-
ziko errira jeistea, lendabiziko mendira igotzea, arako mutill-
jolasak, urte askotako San Migelak, ezkontza aurreko egun 
eztiak, bere semien jaiotorduak, illobatxoen etorrera pozga-
rria... dena zirudian atzo goizekoa, dena zeukan bere ondoan, 
dena zekarkion irudimenak bertara, ekaitz aurreko egoaizeak 
urrutiko lur ta mendiak guganatzen dituan gisara. Izan ere 
atzo ta gaur, uda ta negua, gaztetasuna ta zartzaroa eztaude 
alkarren urruti; gizonaren goiz ta illuntzea dirala esan geinke, 
txanpon baten arpegi biak bezela zerizkion Joanesi. 

O zeiñ garbiro erakusten zion adimenak gizonaren ezereza 
Jaungoikoaren betikotasuna gogoratzean! Bera, Joanes, sortu 
baño len, askozaz Ienago, Jaungoikoa bazan, eder, andi, altsu, 
zorioneko, gauza guztien egille ta zaintzalle; bera, Joanes, erio-
tzara urreratu zanean, Jaungoikoa lengo-lengoa gelditzen zan, 
altsu, andi, eder, zorioneko. Ta era berean billatuko zuten Joane-
sen ondorengoak eta era berean utziko zuten, bada, orrela zan 
ta izango zan, beti altsu, beti berdifi; asierarik gabe asiera guz-
tien iturri; azkenik etzeukala, azken guztien bukaera ta goen. 

Zeiñ maitagarria azaltzen zitzaion Joanesen biotzari Jesus 
Jaungoikoaren irudia! Jesus gizonen Artzaia zan, ardi galduak-
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gatik bizitza eman zuan Artzai Ona ta Zabaletako etxejauna-
ren adiskide andia. Sarri egon zan au, Aitzgorri gañeko eliza-
txoan, Gurutzean josiari eskariak egiñaz; sarritan agertu ziz-
kion, paduko bakartadean, animaren naigabe ta ipui ezkutuak; 
etzan egundaño adiskide bien maitetasuna urratu, etzan be-
ñere Jesusen irudia Joanesen biotzetik aldendu, ta askotan, 
txit askotan esan zion mendian, zelaian, elizan ta etxean: "Ur-
biako artzaien Artzaia, gorde gaitzatzu; zaintu zadazu nere 
etxea, zaintu zazu, arren, gure Euskalerria". 

(Garoa, Durangon 1912; X, p. 204-206). 

Joanesen amesa 

"Agertuko dizutet ba —zion beiñ— Urkiolako zelaian nik as-
palditxoan egindako amesa. Egun auetan gogoratu zait". 

"Bazkal ostean, aritz tantai baten zañetan jarrita, piztu 
nuan nere pipakadea". 

"Errozabal, gerri-lodi, lepoker, buru orritsu, gorengo abarrak 
ia zeruetan zituana zan aritza. Sustraiak, sendo sendoak, ingu-
ru danean lurretik ertenda zeuzkan; azala, zartatuta, lertuta 
ikusi nion, gerri aldeko mamiñ errea oso agirian, agure batzuen 
paparra bezela, ta kopet ondoan zulo andi gorri-beltza erakus-
ten zuan, aspaldiko zauri sendakaitzaren irudira". 

—"Zarra aiz ba —oartu zitzaitan, pipako ke-laño artetik 
aritzari begiratuaz". 

"Gabean lo gutxitxo egiña nengoan, ta igarri gabe, pipa 
gordetzeko astitzake, itxi zitzaizkitan begiak, loak artu nin-
duan". 

"Ta loak artu beziñ laster asi nintzan amesetan". 
—"Zarra naizala? —esaten zidan zuaitzak. Egia da, bai; 

neuk ere eztakit zenbat urte dauzkatan. Nik eztakit urteak zer 
ta zertako diran, baño ezta gizon batzuek ere... Noiz izandu 
naiz ni txiki? Noizbalten bai, noizbaiten nere adar gañ ertzean 
dauzkatan ezkurretako bat afia izandu naiz. Nork siñistu?... 
Lurpean sartu ninduen edo sartu nintzan, ori eztet ondo ikasi, 
gauza txiki guztiak lurpean egon oi dirata; baño nere bizinaian, 
astiro astiro, apurka apurka, atera nuan burua lurpetik aza-
lera, ikusi nuan zeruko argia, lortu nuan indar pitiñ bat, erro 
edo ankak alegiñean bera boteaz jaso nituan geroago ta gorago 
nere besoa'k, eta egunak zabaldu ta egunak itxi, urteak joan ta 
urteak etorri, uda berrian osto berdez jantzirik eta negu bel-
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tzean ezur utsetan bezela, eguzki galda beroen azpian ta euri 
zaparrada galantak luzaro igaroaz, andi, sendo ta mardul egiñ 
nintzan, inguruko zuaitz lagun guztiak baño andiago, sendoago 
ta mardulago". 

"Asko ikusia naiz, geroztik, nere bizitza luzean. Ekaitzak 
neri egiñ dizkitan iraintasunak eziñ zenbatetu ditezke. Sarri 
artu bear izan det nere gañean kaskabarraren zartada zitala, 
sarri jo ta zauritu nau odeietatik biziro jetxi dan arri trinko 
zoliak, milla ta geiago aldiz bai aize indartsuaz burruka gogo-
rrean gau osoak igaro ditut, eta garaietan, guda beltzaren er-
dian adarrik onenak urratu zaizkit. Sustrai sendoari eskerrak, 
eztet nere bizitza osoa galdu. Sustraia, sustraia bear da mar-
dula izateko ta ekaitzari arpegi emateko: batetik bestera al-
datzen dituzten zuaitzak, lirañak, sustrai gabeak, or erortzen 
dira buruz bera ta parregarri ekaitzaren aurrean". 

"Ainbat goialdeko ipui ta lurpeko gertaera badakizkit, ur-
teak erakutsita. Nere zañ luzien bitartez neurtu det mendi one-
tako lurrak norañoko loditasuna daukan, jakiñ det zenbat ez-
kotasun ta koipe dituan, arri ta arkaitzak non dauden, beti 
gordeta egon oi diran samorro txiki askoren biziera ixilla nola-
koa dan. Nere kopetaz goialdera begira ikasi det zenbat argi 
gozo agertzen diran gabaz zeru urdiñean. Anitzez gau zoraga-
rriak igaro ditut, illunabarretik goizalderaño, bakar bakarrik, 
pake pakean, or goiko izar garbi maitagarriai begira. O zeñ 
ederrak diran zeruko izarrak! O zer atsegiña dan gau ixill ixi-
llean, erretxiñolaren soñu eztiak adituaz, ozkarbiko edertasu-
nak nabaitzen egotea!". 

"Baita ere badakizkit gizonen uste ta itxaropen batzuek. 
Maiz etortzen da nere ondora Urbiako artzai gaztea ta emen 
atera oi ditu, oiulari, bere biotzeko maitetasun zintzo zintzoak. 
Mutill orren eresiak poz ematen dute, intza bezela jetxiten dira 
animaren erdi erdian... Iñoiz beiñ jarri oi da nere oñetan, zu 
oraiñ zauden antzera, uri gizon igar bat, eta bakarrik dakoala-
koan, aitortzen ditu, aopean, bere ondamuak, bere dollorke-
riak, lagun urkoarentzat gordeta dauzkan gorroto gordiñak. Go-
rrotoak eztute pozik ematen. Eziñ ulertu det zergatik gizonak 
gorrotatzen duten alkar: guk eztaukagu bata bestearen gorro-
torik, zuaitzak izanda ere". 

"Nik ez beintzat. Ni izandu naiz egazti mota guztien 
jantoki, aterpe ta logela; nere gafiean esan dituzte txoriak, 
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gau ta egun, beren txirripiti txiorik pozgarrienak; nere beso 
tartean egiñ dituzte beren kabi ta bizilekuak; ni naiz karnaba, 
okill, txintxort, lepitxuli ta txirriskilloen sorterri; kuko, eski-
llaso ta pago usuen jarleku; miko, miru ta zapelaitzen zelat-
etxe bezela. Al detan aña on egiñ diot edozeñi: nere orri ta 
ezkurrak, urteoro, aberien oe ta janaritzat eman ditut; nere 
adar guztiak aga, kerten, makilla ta esolatzat edo gizonen be-
rogarritzat kendu dizkate. Alneike geiago?". 

"Emen nago ni azken orduaren zai. Oraindik iraungo det 
(zuaitzak beti irauten degu gizakumeak baño geiago), baña 
etorriko zait nere azkena. Bai, or sukalde bazterren baten, ba-
soetako tantaietan ekaitza txistuka dabillen orduan, ta base-
txetarrak, nere ajolarik gabe, kondaira zarren batzuk aditzen 
daudela, txinpartak boteaz agur egingo diot nere izateari, suzko 
malko goriak ixuriaz... auts biurtuko naiz". 

(Garoa, X, p. 208-212). 

Illunabarra 

Arratsaldea zan alakoa, ezti, garbi, eder ta esnagarria, bio-
tzean egoak ipiñi ta animari zerurañoko bide zabalak ireki 
erazteko arratsaldea. Eguzki epel indargetua, lurrik geiena ke-
rizean utzirik, azkenengo argi-orratzak mendi gandorrari sar-
tzen zegoan, zearka-xortaka; egurats emea, illuntzeko aizetxoa, 
osto berrietan jolas egiñaz, belar luzeak zabulunduaz, aiton-
illoben arpegiak igortzitzen ai zan, bigun bigun, aingeru lumaz 
bezela; txori xe alaiak, tarin, burubeltx, karnaba, txantxango-
rriak, egun guztiko ibillera ta txio jotzez nekaturik, sasi-zugazti 
barruan zeuden, lumapean mokoa gordeta, tuntun jbtzalleak 
bere txistua zorroan gordetzen duan irudira; saguzar itxusi 
baldarrak, enaiz-banaizko ega txepeletan, batera ta bestera ze-
biltzan eiztari, eltxo ta samorro billa; lenbiziko izar gozoak, 
ozkarbi urdiñ sakonean, agertu zuan bere argi atsegiña, urre 
ale biziaren gisara, ta osiñetako igeltxoak, klin-klon, klin-klon, 
asi zuten baserrietako gau sofiu berdin ta iraunkorra. 

{Garoa, XV, p. 281-282). 

Kitolis 

"Gabon aurretxoa zan. Bagagoz, ba-gagoz illunabarrean, 
potin txiki baten lau laguntxu, berdeletan, Orio-ko aurrean. Ba-
karrik gelditu giñanian a, berandu be bazala-ta, otz be be-goala-
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ta, arrain pizka bat be ba-geukalata... asi giñan etxeruntz. Te-
rraltxoa egoan, legorretik datorren aizea. Jaso genduan tri-
keta, ta ba-getozan kezka barik, atzekoak eskua besapean bero-
tuten zituan bitartean, eskota tosta bati lotuta genkarrela... 
ta, alako baten, brast, joten gaitu aize bunbada gogor batek eta 
dsaust, danok itxasora, txalopa barruko arrain, otzara, soka ta 
tresna guztiakaz batera ta nastean. Alan be urten genduan 
urazpitik, or batak eta emen besteak, danok otzak ikaraz; in-
guratu giñan, igarian, popaz gora egoan txalopara, ta itandu 
geuntsan alkarri: "gizonak, zer izan da au?". Baña iñok eran-
tzun bearrik ez egoan, guztiok genkian-ta. Ardurabagekeritxu 
bat, ustekida geiegia. Zeñi, baña, otuko yakon alangorik, itxa-
soa bare-bare ba-egoan?... 

Egundo alango negargarririk iñok eztau ikusi. Gure urrean 
etzan iñor, ta antxe egon bearko genduan ur gañean, goizerar-
te. Goizerarte! Ta oraindiño, geienez be, etziran seirak izan-
go!... Otzak eta bildurrak geunkazan, ta amabi, amairu edo 
amalau orduan egon bear alantxe! Ta gañera, goizean iñor 
etorriko yakun ez jakin!... "Ia, mutillak, —esan euskun atze-
koak, gu pitin bat azkortuteagaitik— eskeñi daiogun Antigua-
ko Amari, danok ortozik eta erramuak lepoan ditugula bere 
elizatxora joatea, emendik onean urteten badogu, ta asi gai-
tean orain errosarioa esaten"... Ipiñi neban neuk Ikomes (Ni-
komedes) neure amabi urteko seme ederra, killa gañean aus-
pez, ta asi giñan arrenetan... Jaungoikoak ba-daki guk zenbat 
arren egin genduan. Errosarioaz ostean, zeruko done guztiai 
Aita gurea ta Agur Maria ta milla biotzeko eskari luze ta labur 
egin geuntsezan, alde batera ta bestera geure gorputz minbe-
ratua biratuteko utsunetxu batzuk artuaz... Onetan gengozala, 
amarrak aldean, aizeak ekarren indarrean ta txalopearen za-
bunetan igarri genduan itxasoak irakin bear ebala ta gure 
urrean ebillela eriotzea. Illun egoan; belarrietara etorkigun 
aizearen txistuari destañazkoa neritxon; Getaria-ko ta Zumaia-
ko itxas-argiak agiri ziran lurrean, ta niri, illen argiak iru-
ditu yatazan. Geu gengozan ilten osasun guztiakaz!... "Ze ordu 
ete da?" —itandu euskun Matxin zarrak, eriotzondoko soñua-
gaz—. "Amarretatik amaiketara" —esan geuntsan. Ta berak 
oraindiño belarrietan daukatan esateko erarik illunenagaz: 
"Zein luzea dan gaba! —jarraitu eban— zein luzea! Nik ezin 
neike iraun, laster amaitu bear dot, eta zuek ikusten badozue 
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gurekorik"... Ez eban geiago esateko astirik izan, bada olatua-
ren bultzada batek kendu euskun albotik. Orratiño ekarri gen-
duan atzera ta esondu geuntsan oratu eiola gogor karelari; 
baña ezertarako ez eukan adorerik eta aotik bitsa eriola, damu 
dot, Jauna, damu dot, Jauna esanaz, an joan zan ondora... 
Itxasoa geroago ta andiagoa etorren, olatuak geroago ta indar-
tsuagoak, geroago ta nekatuagoak gengozan gu. Neke gitxiago-
ko egokera bat billatu naian, ain laster ipinten genduan gor-
putzaren astuntasuna esku baten gañean, ain laster besteare-
nean, orain igoten genduan killa gañera, orain karelera jatsi, 
gañean ezin egonda... Gau luzia zala esan eban Matxinek. Bai 
ondo luzea! Ta zer ete da betikotasuna, samiñetan egon ez-
kero?... Neure semetxoa, neure Ikomestxu, otzikara andiak artu 
eban, ta negar muxinga, inkesaka ta zotiñez, aita bai aita asi 
yatan deiezka ta deiezka. Axe errukigarritasuna! Aitak ezin 
ezer egin bere seme kutunaren alde, biotzeko negar goria baño 
besterik; aitak ezin goiza ta laguntasuna erakarri, bere bizitzea 
emonda be... Etsi genduan, ezkiñan luzarorako. Jo genduzan 
beste baga batek burutik bera, kendu euskun txalopea esku ar-
tetik, eta aldebanatu giñan irurok barriro. Urpetik azalera ur-
ten nebanean, asi nintzan igarian semearen billa. Ez neukan 
neuk orduantxe indar askorik eta arrokeri andirik bez! Idoro 
neban semea, ta txaloparaño eroan be bai, ta esan neutsan 
txalopeari gogotik eutsi eiola; baña alperrik. "Ezin, aita —zi-
ñoan— ezin!". Artu neban orduan neure bularraren ondora, 
potiñaren ta neure gorputzaren bitartean ipiñi neban, ta bere 
soñari ta potiñari alegiñakaz elduten gelditu nintzan... Isillik 
gengozan danok, bildurgarrizko ixiltasunean. Ikomestxu, —dei-
tu neutsan andik apur batera—; Ikomestxu, ondo zagoz? Ez 
eustan ezer erantzun. Zelan ba, ilda egoan-ta!". 

Negar malko lodia erion Kitolis-i bere arrigarrizko jazoerea 
malla onetaraño eldu yakonean, ta entzuten egozanak be ez 
eben urriñean negarra. 

"Nik eztakit ze ordu inguru izango zan —jarraitu eban— 
beste olatu batek txalopea ta semea besartetik kendu eustaza-
nean, eztakit zelan oratu neutsan ostera be txalopeari, eztakit 
zelan egon nintzan goizeko zazpi t'erdietan Getaria-ko potin 
batek artu genduzan arteraño. Azkenerako, sena ta konorta 
galdu yakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik 
gengozan, zer egiten genduan ez genkiala eutsiten geuntsan 
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txalopeari, lapeak atxari bafio gogorrago, atzamarretatik odola 
eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, ta sendatu 
nintzanerako... itxasora barriro". 

(Kresala, XI; 1954-ko agerralditik artua, p. 74-78). 

XI 

BUSTINTZA (KIRIKIÑO) 

(1866-1929) 

Gaztela-tnutillak 

Bein, Burgos probintziyako uri baten Durango inguruko 
mutil-aldra bat ebillen zubi bat iragiten; orain eztakigu ze-
gaitik, alkatiak etzituen mutillok maite, beti asarreka erabil-
ten ebazan. Domeka arratsalde baten erriko plaza zabalaren 
erdiyan egozan mutillak barriketan; euren ondora urreratu 
zan txakur eder bat; alkatiarena zala esan eban batek, eta 
au entzunik, Abadiño-ko Asensio Sagastasoloa-k arrikada andi 
bat emonda bialdu eban txakurra txiliyoka. 

Laster etorri yaken erriko aguazilla, esaten alkatiaren agin-
duz guztiyak erriko etxera yuateko. Yuan ziran ba, eta alka-
tiak itzaldi garratza egin eutsen, gogor eskaturik esateko nok 
yo eban txakurra. Erantzun eutsoen eurek ezekiyela, txiliyuak 
entzun zituezala, baña ezebela ikusi nok arriya yaurti eban, 
eurek ezegozala txakurra zaintzen, eurei ezeutsela arduraik 
bape txakurragaitik, eta bakian izteko eurei txakur-kontu aree-
kaz, txakurrari batebatek emondako arrikadia gora-bera mun-
duak ezebala ikaraik eingo-ta. 

Alkatia, mutillak bildurtziarren, euren izen-abizenak artzen 
asi zan eta papelian ipinten. Orretan ebilzala, txandia eldu 
yakon Asensio-ri be, ta alkatiak itandu eutson: 

—iComo te llamas? 
—Asensio. 
—iE\ primer apellido? 
—Txakurra. 
—^Y el segundo? 
—Jodabena. 
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—iAsensio Txakurra Jodabena? 
—Sf, señor, eso. 
Au entzunik barre-purrustadaka asi ziran lagunak, eta alka-

tiak zarraparra andiya atara eban. 
—i De mf no se rfe dengun nacfo en el mundo! j Yo sus ase-

guru que sabr6 qui6n de usotros ha apedreao al perro, aunque 
no lo querais decir, y llevara su merecido. Lo he de saber! 

—Ya temos dicho a ust6, tanta copla, esan eban Asensio-k 
urteyeran, eta guztiyak barre-zantzoka urten eben bape bildur-
tu barik. 

(.Bigarrengo Abarrak, Zornotza 1930, p. 172-173). 

XII 

OLABIDE 
(1869-1942) 

Altxorrak zuentzat lur ontan ez bildu; erdoi-sitsak emen 
zirtzika ari baitira, ta lapurrek zulatu ta ostu oi dute. Altxo-
rrak, ostera, zeruan bil itzazute zuentzat; ez dago an erdoi-
sitsik zirtzikatzeko, ezta zulatu ta osteko lapurrik ere. Izan 
ere, zure altxorra iñon ezkero, zure biotza ere antxe dago. So-
ñaren zuzia, begia da. Zure begia garbi izan ezkero, zure soin 
osoa argitsu izango da. Zure begia lauso izan ezkero, berriz, 
zure soin osoa illuntsu izango da. Beraz, zugan dagon argia 
illuntasun ba-da, illuntasuna bera zeinbestekoa izango da? 

Bi nagusien morroi ezin izan iñor. Edo bata gorroto ta 
bestea maite izango du, ba; edo batari atxikirik, besteari narda 
egingo dio. Yainkoaren ta Mammon—en morroi ez zaitezkete 
izan. 

Argatik dasaizuet: ez ayola izan zerez bizia azi, zerez sofia 
yantzi. Bizia ez al da yanaria bafio zertsuago? ta soña, yazkia 
bafio geyago? Orra eguratseko egaztiak; ez dute ereiten, ez 
itaitzen, ez mandiotan biltzen; ta zuen Aitagoikoak azten ditu. 
Ayek baño nagusiago zuek ez al zerate? Zuetako nork, berriz, 
asma-ala asma ere, bere bizia besabetez luzagotu dezake? Yaz-
kiaz, berebat, zertako ayola izan? Orra basaliriak. Begira nola 
aunditzen diran. Ez dute lanik egiten, ez iruten. Ala ere desai-
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zuet: Salomon bera bere aintza betean ere ez zan orietako bat 
bezain apaindurik azaldu. Beraz, gaur bizi ta biar labera bo-
tatzen dan larrabelarra Yainkoak orrela yazten ba-du; zenbat 
arduratsuago azalduko zaizue, siñeste urridunoi? Ez ayola izan, 
beraz, "zer yan, zer edan, zer yantzi dezakegu" esanaz. Guzi 
orien billa atzerritarrak dabiltza. Zuen Aitak, berriz, ba-daki 
guzi orien bearrean zaudetela. Beraz, Yainkoaren yaurerri ta 
Aren zuzenbide billa lenik zabiltzate, ta guzi oriek geigarri 
artuko dituzute. Ta biarkoaz ayola ez izan. Biarko ayola biar. 
Egunari naikoa eguneko dordoa". 

(Itun Berrla, Bilbon 1931; Mt. 6, 19-34; p. 18-19). 

XIII 

LIZARDI (Jose Maria Agirre) 

(1896-1933) 

Etxe-barne bizia 

Aspaldikoa!...: irea oraintxe jasotzea egin diat. Ez dakik 
nolako pozez irakurri dedan. Izan ere, sei urte elkar-ikusi gabe... 
Baña, oiaingoan ba-ator, ta osoko etortzea izango al-dek! 

Emaztea ta guziok onik gaudela esatea atsegin zaidak. 
Nere koxkorrak ezagutzen ez ditukela-ta aien argazki (erretra-
tu) bat eskatzen didak. Ni ortan, orde, zabar-samarra nauk, 
eta erretratuz etxeon ez gatxeok orrein ornituak. Baña, dana 
dala, eure begiz nexka-mutikook ezagutu bitarteko, neronek 
egingo diat, nere eskuz, argazki... ta, ia zine ere esateko na-
txegok: "etxe-barne bizi" bat egingo diat, erderaz bodegon vi-
viente esango ba-genduke bezela. Bart-arratseko ordu-erditxo 
bat dibujatuko diat, eta artara alde-aldera antz-emango diok 
aurrak nolakoak ditudan: ots, beste non-naikoen antzekoak. 

Atarian illun, ta leioan txingor ttunttun-otsa diranean, 
goxoa oi-dek etxeko sutondoa. Ala bart, gurean. Ta, etxe-barru-
tik aur-zarata balebil, areago: ordun, adiskide, suaren garrak 
argiago ziruditek; dardara giarragoz ibilli zebiltzak, goia miaz-
tu-bearka... I mutil-zar gogortua ago, ta ez bide-dek azken ori 
sinisten. Erruki aut, gizona! E-tzak parrerik egin. 
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Baña, itxon orain: dagoaneko begi-aurrean diagu nere mu-
tiko zaarrena. Bost-bat urte dizkik. Alki batera igo, egutegiari 
eguna kendu, ta bazetorkidak. Galderaz josiko natxiok... ea 
an zer jartzen duan; ea zergatik ura jartzen duan; ea zerta-
rako jarri duan ura, ura jarri duanak; ea urrengo eguna igan-
dea dan, ta ea zergatik igande ta az ostiral; ea zenbat lo egin-
da sartuko dan Orrilla —Maiatza-ri ala esaten ziotek orain—... 
Jakiña, azkenerako, zakurraren ipurdira biali bear izan diat. 

Ez dek samurtu. Etxean barrena an ziak orain, Tolosa-ko 
iñauterietako jo-aldi zoro aietarik bat joaz: Tun-pa tun-pa tun, 
tarapatatun, tarapata tuun-ta..., eta abar; badakik zein esaten 
dedan. Alako zalaparta eramangarri ezpaita, berriro oju egin 
bear izan ziot, ixiltzeko. Luzaroko ez, noski. 

Nondibait dabillen bitartean, ikusak bigarrena. Mutikoa, 
au ere. Arako muxugorri begibeltz ura dek. Begira akiok: aur-
pegi biribiltxoan, bi kilker diruditela zeuzkak begiak, kantari. 
Au barexeagoa dek bestea baño, zalaparta gutxiagokoa. Bere 
buruaz jolasten bazekik, eta ez dik ori jakite makala. Arkatz 
aundi bat —lapitzari esaten ziotek arkatza— eskuan, eta aoan 
ere maiz, ingia (papera) lur-gañean zabal, marrezka ziarduk. 
(Dibujatzen, alegia: ik, euskera berria egoskaitza dek-eta, ar-
gatik argibideok... O!, atsegin zeok umeokin, euskel-ikastolara 
dabiltzanez gero!...). Baña, ara: oraintxe zutitu dek gure dibu-
jantea: ttattartxoa izanagatik, erroen biurri-antxak eta ibil-
kera aundizkoak alako gizon-tankera parregarria emten ziotek. 
Ttottel-mottelko mintzoz, ingia eskuan dakardala, ala ziok: 
—Aita! Dixona iratzi ret: anttat e baritu!... 

Ori esanda, berriro bere txokora yoan dek, "dixon asto iraz-
tera". (Idatzi, zerari... eskribitzeari esaten ziotek). 

Baña, ontan, emen zetorrek ixilka zaarrena, biurrikeriren 
bat asmatuta. Tiragoma eskuan dula, dixon-egilleari ogi-mami 
bildu bat kazkora irauzi nai litxiokek. Bearrik, garaiz iritxi 
nauk, eta, kazkarreko bat emanaz or biali diat berriz ere etxean 
zear. 

Ikusi bezela, mutiko ttentte, xurigorri, piña diat; begiak 
aundi, gozo, pakezkoak dizkik: arkume otxanarenak bezain... 
Baña, itxuraz-bestez, eziñegon urduria dik. Aren aldamenean, 
iñor e-tzegokek geldirik. 

(Itz-lauz, Donostian, 1934, p. 15-17). 
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XIV 

AZKUE 
(1864-1951) 

Ene adiskide maite ta bereterkide gartsu J. J. Arin ta 
J. M. Zuaztiri: Gertiruditxo onen aitabitxi izatea, gizalegez, 
zueri dagokizute. Zueri zor dizute ARDI GALDU onek beronen 
seaskatxo txukuna: Leaburu. Aldi batez Greziako gizuren ba-
ten ama (enaiz izenaz oroitzen), ertzaroan, bere jayoterritik 
elkita, izan bear zuen aurrarentzat seaskerri baten bila joran 
aundiz ibilli omen zan bezela, nerau ere, nere Arkumetxo onen-
tzat jayogu bat nai nuelarik, Beizania-aldera tipi-tapa asi nin-
tzan; eta zuen arteko nere antzekoen orrek, arriturik, "Beiza-
mara!", esan zenidan Beizamara! ezotezera mendi basa ayetan 
zerori Ardi Galdua izango? Alarik ere Urdanpilleta-barreneko 
basauritxo artan iru eguneko egotaldi-ikastaldi-ikertalditxo bat 
egin nuen.ta gero zuengana Leaburura jo. 

Leaburu! Uf! Tout le monde a deux patries, arroxko esan 
zidaten bein Paris-en: la sienne et la France. Nik, "mundu 
guzti" orren antzera, bi sorterri, bi asaberri, bi "patries" bear 
banitu, bigarrena enuke izango ori; nere bigarrena Leaburu 
izango litzake: semeerria, bigarren asaberri. Ara iritsita, ber-
tako apa?-3 jaunak "Arako mendi hura zein dan? Basatxurro. 
Beste orrako ori? Larte. Bularra ere bear da gero orri burura 
igotzeko". Ta onelaxe jakinerazi zizkidan inguru ayetako ton-
tor ta arro, gain ta sakon, mendiska ta zelai, etxe ta balderna 
(baillera)... baita gizaseme ta emakume agerienen izenak ere. 
Ayen artean Egi. O Egi, Leaburuko elizapeko ttonttor, buru-
biribil, ikusgarri ta ikusgu (mirador) eder ori! Ire bizkarretik 
Ernio ta Aralar ta Aizkorri mendi eskergak begi betean ikusita 
gero, Oria-bazterreko uri lantsu Toloxa, emakumetxo zurbil 
bat bailitzan gutxituz, emetuz izendatzen duten Tolosa yayua, 
begiak zabal-zabal nituela, ikustorduan, gogoak etzidan buru-
ratzen egungo uri ketsu, erdaltsu, dirutsu ori, ez; orren ordez, 
gizaldi zarretan Gipuzkoak burutzat zeukan uri alai, goi ta 
beterriko beredin basauritxoren inude, bertsolari buru-zorrotz, 
ur-etsai, ezpain-biguñ geyenen bilune (centro de reuni6n) zan-
Tolosa irudi izan zitzaidan. 

(Ardi Galdua, Bilbon 1918; p. V-VI). 



— 50 — 

XV 

ZABALA 
(1777-1840) 

Azeri mats-gurea 

Lukia, baten, joan zan mastuira, 
egozanean dingilizka mordak. 
Aitu-ezkero, diño: -Ai, begira! 

eta ze onak! 

Oraingo onetan beintzat, bear yoat 
ase ta bete nik sabel gosea. 
O ze eguna! ene mats-mordoak! 

gaur bai neurea! 

Abiadu da. Gero nondik nora 
ekingo deutsan mats aek jateko; 
oraingo saltuka egiten dau gora 

aoz artzeko. 

Gero atzeko oin bien ganean 
Kutunik jarri, ta agaitik atxina 
igo nai leuke. Zer da azkenean 

ak ez egina? 

Bein eginari gitxi eretxirik, 
beste askotan abantetan yako, 
indarrak, putzak barriro usturik 

arrapetako. 

Guztiz alperrik izan zan; orrenbat 
eze egin-alak ta ezin-eginak 
emon ezkero, ez dau ez lakain bat 

ostu agiñak. 

Ostean gero gure lukitxuak 
matsai begira epe doillorrean: 
—Ez dozak gauza, ez dozak elduak— 

esaten euan. 

Berein onango gizonen artean! 
Zerbaitegaitik buruak urratu, 
al dana egin, t'ezin dauenean, 

atxakiatu. 
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XVI 
ITURRIAGA 

(1778-1851) 
Esne-saltzallea 

Neskatx bat zijoan bein 
plazara neguan, 
eskuan txantxilla ta 
kaikua buruan. 

Gorputz liraña zuen, 
gerria txit mea, 
illea orporaño, 
urre-kolorea; 
ortzak perlak bezela, 
aoa txikia, 
begiak beltz, aundiak, 
ezpaña gorria; 
ibillian iñori 
ezer zor etzion; 
itz batean, jendeak 
begiratzen zion. 

Lasterka bere-buru 
zijoan izketan, 
itz egiten zuela 
izkerc. onetan: 
—Esne au nerea det, 
aitak ala nairik: 
au salduz diru asko 
artu bear det nik. 
Gero bearko ditut 
arrautzak erosi... 
saski bat bete-bete 
izango det noski? 
Laister udaberrian 
nik nere burua 
txitoz ikusiko det 
dana inguratua. 
Egiten diranean 
ollanda, ollasko, 
artuko det aiekin 
dirurikan asko, 

erosteko perian 
aurrera txerria, 
berexitzen dedala 
albait umazia; 
ugari izan bait-da aurten 
mendian ezkurra, 
joaraziko diot 
laister tripaz lurra. 
Ta izango duelako 
urdaia lodia, 
artuko det onekin 
nik diru aundia, 
eta erosiko det 
txaltxo bat urrixa, 
umeak egin ditzan 
etxekoen gixa. 
Ta urte asko baño len 
ba-det nik ustea, 
arkituko naizela 
ganaduz betea. 
Ta ozta izango al da 
errian neskatxik 
ezkontza-sari nik aña 
izango duanik? 

Baña asmo oiek egiten 
ari dan artean, 
irrixtatzen zaiozka 
bi oñak lurrean... 
Agur aren esne ta 
arraultz ta txitoak, 
agur txerri, txal eta 
sari guztizkoak! 

Maiz oi dirade berdin 
gure uste utsak, 
ta txakur gosearen 
gaberdi-ametsak 
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XVII 

ELIZANBURU 
(1828-1891) 

Solferino-ko itsua 

Harmen hartzera deitu ninduen 
Gazterik zorte etsaiak. 

Urrundu nintzen, herri alderat 
itzuliz usu begiak, 
itzuliz usu begiak. 

Zorigaitzean baitut ikusi 
Solferino-ko hegia! 

Alferrikan dut geroztik deitzen 
Iguzkiaren argia, 
Iguzkiaren argia. 

Nihoiz enetzat ez da jeikiren 
Goizeko argi ederra, 

Zure gainetik nihoiz enetzat 
Diztiraturen izarra, 
Diztiraturen izarra. 

Betiko gaua, gau lazgarria! 
Begietara zait jautsi: 

Ene herria, ene lagunak 
Nihoiz ez behar ikusi, 
Nihoiz ez behar ikusi. 

Ene amaren begi samurrak 
Betiko zaizkit estali, 

Maiteñoaren begitarteak 
Behin betiko itzali, 
Behin betiko itzali. 

Larrainetako haritz, gaztaina, 
Mendietako iturri: 

Horiek oro enetzat dire 
Amets histu bat iduri, 
Amets histu bat iduri. 
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Ene herrian, gazte lagunak 
Kantuz plazara dohazi, 

Eta ni beltzik, etxe zokoan... 
Irri egiten ahantzi, 
Irri egiten ahantzi! 

Oraino gazte, gogoz ez hoztu, 
Eta biziak lotsatzen, 

Dohakabea! zer eginen dut 
Jaunak ez ba-nu laguntzen? 
Jaunak ez ba-nu laguntzen? 

Ai, aski hola! Jainkoa barka! 
Begira zure haurrari, 

Kontsolamendu zerbeit emozu: 
Noizbait duzun urrikari, 
Noizbait duzun urrikari! 

Ikusten duzu 

Ikusten duzu goizean 
argia hasten denean, 
menditto baten gainean 
etxe ttipitto aintzin zuri bat, 
lau haitz ondoren erdian, 
xakur zuri bat ateah, 
iturriño bat aldean? 
Han bizi naiz ni bakean. 

Nahiz ez den gaztelua, 
maite dut nik sor-lekua, 
aiten aitek hautatua. 
Etxetik kanpo zait iduritzen 
nonbeit naizela galdua; 
nola han bai-naiz sortua, 
han utziko dut mundua, 
galtzen ezbadut zentzua. 
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Etxean ditut nereak, 
akilu, haitzur, goldeak; 
uztarri eta hedeak; 
jazko bihiez ditut oraino 
zoko guziak beteak. 
Nola iragan urteak 
emaiten badu bertzeak? 
Ez gaitu hilen goseak. 

Landako hirur behiak, 
esnez hanpatu ditiak, 
ahatxe eta ergiak, 
bi idi handi kopeta zuri, 
bizkar beltz, adar handiak, 
zikiro bildots guriak, 
ahuntzak eta ardiak, 
nereak dira guziak. 

XVIII 

ADEMA-ZALDUBI 
(1828-1907) 

Ba-da Jainko bat 

Mintza zaitezte, iguzki, Jainkoa da izate bat 
hilargi ta izarrak, diteken handiena, 

itsasoa, ihurtzuri, betidanik zen bezala 
haize, hedoi, uharrak; beti izanen dena. 

abre, txori, arrain, ibai, Izpiritu garbi bat da 
mendi, zelai, ibarrak. gorputzik ez duena, 

Oi mundua! nork egin hau? ezin ikus, ezin uki, 
hori niri erradak. ezin negur daitena. 

Jainkoak gaitu guziak Ontasun bai edertasun, 
egin ez-deusetarik; indar eta botere, 

betidanik zen ber-bera, nausitasun, jabetasun, 
zena bere baitarik. guziak ditu bere: 

Mundu hunek ez du nihor, gu denak haren meneko, 
Jaungoikoaz bertzerik, haren eskuan gare; 

ez haztetik egilerik, hark emanik baizen ez da 
ez iraun-arazlerik. gutan onik deus ere. 
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Iraganak, oraikoak, 
etorkizunekoak, 

gure gogoetak berak, 
bai no'.%nahikoak. 

Guziak ikusten ditu 
agerian Jainkoak; 

debalde dire harentzat 
ilunpe ta zokoak. 

O Jainko egiazkoa: 
zu zaitut adoratzen; 

ahuspez, ni hain ez deusa, 
natzaitzu ezeztatzen. 

Naizen guzia zuk nauzu 
egin eta beiratzen. 

Oi! ni zer bihotz gabea, 
ez ba-zintut maitatzen! 
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