
EUSKERA

EUSKERAREN BATASUNA ETA
EUSKALKIEN INDARRA

(20 urte aurretik idatziak)

Oraiñ arte euskalkiak izan dira
Euskaeraren indarra
erriaren agoan.

Bitartean, bere batasuna eginda zeukaten ele eta izkuntza zenbait
(Iatiña beuren artean) ilda daude liburuetan;

literatura askorekin,
baiña, ilda.
Latiñari buruz bagera, bere latinkiak (romances) bizirik diraute

oraindik errien agoetan.
Euskera "batua"

ilda jaio da;
ez bait du errietatik iñork orrela itz egiten.

Alaz ere, batu baten moldeak bearrezkoak ditugu literaturaren alde-
tik.
Baiña,

Euskalkiak (giputxa, naparra, bizkaitarra, lapurtarra...) il gabe.
Euskalkiak ilko diran egunean ilko bait da Euskera berbera ere

errien agoetan.
Bi zaldi

bear ditu Euskararen gurdiak aurrera arin-arin joango bazaigu:
literatur-euskera-batu bat eta euskalkiak bizirik erriaren agoetan.
Batu bat bear da.

Goitik poderioz eta bortxaz trokelen bidez jota egin-da,
edo beetik zabalduaz... Norberak ikusi. "Guztoekin ez bait da

disputarik".
Indarkeriaren emaitzak, ordea, gure inguruan ikusiak dauzkagu:

batasuna-unifikazioa egin zan goitik aginduta.
Ogeita-amar urteen buruan lengora gatoz berriro: orduan troke-

lez bat egiña oraiñ bereiztera.
Indarkeriaren bidea artzea, gauzak ogeita amar urte atzeratzera bes-
terik ez da izanen. Indarrez egiten diranak burnian balioko dute
(burnian bertan ere, burniak bere giroa bear du; ez da otzik egiten;
ondo gurituta, baizik), baiña gizaseme-alabeen biotzetan ez du ba-
lio iñundik ere.

Betiko leloan
sartuta gaude: persona ala elkartea?

Personari hakarrik begiratzeak
oker aundiak ekarri dizkio gizakiari;
zenbait mesede ere bai.

Elkarteari bakarrik begiratzeak
mesede aundiak dakarzki bere orrekin;
baiña, kalterik ere ez da falta.
Kin-kan gabiltza.
Justizi eta zuzentasunak eskatzen diguten erdiko puntu ori, nun

dago?
Batasuna euskalkirik gabe, zer da?

Euskera biziaren eriotza: liburutegiak ederrak.
Euskalkiak batasunik gabe?

Perfezio gutxiago, liburugintza gaitzago, jakinduri-bideak es-
tuago. Euskera bizirik, ordea.
Pelotari onak ezker-eskubiak, biak bear ditu, aurrerra joango bada.
Euskerak ere batasunarekin batera euskalkien aberastasuna eta bi-
zia, biak bear.

Euskalki guztien aberastasunak batera ekarri, euskalkieri lepo-
rik moztu gabe...

***
Bukatzeko:

Aolku apal bat
ikastoletako aurreri buruzkoa.

Ona:
zenbait eta aurra gazteago,
orduan eta amaren izkuntza bearrrezkoago. Amaren euskalkian

aurra azi bearko,
gero batasunean eziko badegu.

Laboratorio utsean
sortutako Euskera
jaio-gabe galdutako aurra da.

*** A. ARRINDA (1970)

IRAKURLEAI OARRA

ZER aldizkariak eta EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k ba-dauke Bilbao inguruan urteko arpidetza eskuratze-
ko erea. Etxerik etxe joaten da kobratzaillea. Baiña gauzea ez da ain erreza errietan. Orregaitik eskari au egiten dau-
tzuegu: Bialdu eiguzue txartel edo txeke bat. EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren izena ipiñi ta 2.000 pezeta di-
rala idatzita. Txartel ori sartu karta-azal baten eta gaiñean zuzenbidea ipiñi: EUSKERAZALEAK ALKARTEA.
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