
EUSKEREA

"IKASTOLAK ETA H'A"

Ikastoletan ari dira batzuk ia H'rik zergaitik erabil-
tzen ez duten galdezka, indarrez H'a sartzeari eragin
nairik. Arrazoi "peregrinoak " erabiltzen dituzte ande-
reñoai indar egiteko:

– Zuen umeak atzeratuak geldituko dira, "desfasa-
tuak" eta abar...

Badirudi profeten aoz ari dirala eta etorkizunaren
berri iñork ez bezela, dakitela.

"Lo dijo Blas, punto redondo".
Pontifikatzaille berriak sortu zaizkigu Euskal -errian

eta zertan pentsaturik ez degu. Len tonto ba gaude ain-
beste fut-bolekin, orain, berriz, geure -geureak diran
arazoetan ere bearrik, eta buruausterik ere ez. Eurak,
"apez-piku" korbatadun berri auek pentsatuko dute
gure partez.

Ori duk mutiltxo! Beti amaren gonapean.
Atzeratuak eta "desfasatuak"? Zeintzuk? H'rik era-

kusten ez duten ikastolak, ala H'ak zintzurreraiño sar-
tzen diskien ikastolak? H gangar orreri utzi egiozute
pakean, pakerik nai baldin badezute.

H'ak indarrez sartzen badizkiozute umeai eta lan al-
perrikakoak jartzen beuren bizkar argaletan, eurak
izango dituzute epaikari eta juez urte asko baiño leen.
Orduan, ezaguera izango duten orduan eta gertu dago:

– Zergaitik eragin diguzute ainbeste lan alperrika-
ko? Abuso galanta egin dezute gurekin gure auleria
aprobetxatuz.- Esango dizute.

Elizari esaten diozute ez lukeela bere dotriñarik
umeai irakutsi bear (zuek zuen ideolojiak egiñ-alan za-
baltzen badizkiozute ere) eurak aukeratu lezakeen ar-
tean. Eta bitartean, zuek ari zerate, inportantzi gabeko
gauza batean, H'ren uztarri aztuna umearen sorbaldan
indarrez jartzen.

Nun dezute askatasun-zaletasuna? Nun dezute ande-
reñoi errespetoa? Ikastola-zuzentzaileei begirunea?
H'rik nai ez dutenak, zergaitik menperatu nai dituzute
eta nai ez duten bideetik sartu arazi?

Wren ikastolak, biar zuen epaikari izango diran
umeak ezitzen ari zerate, eta, setakeriz, bear ez diran
lan aztunak lepogaiñean jartzen, alperrikakoak dirala-
ko, H'ak ez bait du bioloji aldetik bizi luzerik. Zenbat
eta H geiago, ainbat eta pixua aztunago, orduan eta
H'ren eriotza leenago.

Bide onetik dijoazen ikastolai utzi, mesedez, pa-
kean. Pedagojiak ere zuen H'ri buruz esan bearrik izan-
go dula uste dut, ikastoletako lanetan. Kuadroa, on
zuek ezagutu edo ez, alderantziz ari zerate margozten.
Ori bai, esagutu bearra dago, oso "modernoa" da...
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IPUIN -SARIKETA
(BILBAO'KO UDALAREN BABESPEAN)

EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k, urte guztietan
lez aurten be, ipuin-sariketea iragarten dau, oiñarri-
arauak oneik dirala:
Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskal-
kia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta idazke-
rea, EUSKERAZAINTZA'k argitaratua eta ZER
aldizkarian erabilten dana.
Ipuiñak asmaturikoak edo errian batuak izango
dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.
Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez
idatzita eta bitarte bi dirala. Sari irabazten dabenak
ZER'en argitaratuko dira. Saririk irabazten ez dabe-
nak be bai ipuiñaren barrenean idazleak baimena
emoten dauanean.

Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK AL-
KARTEA'ren etxean (Bilbao'ko Colon de Larreate-
gi, 14, 2. ª eskoia) egon bear dabe. Abenduaren
azkenerako emongo da maikoen erabagia eta
ZER'en agertuko da, Urterrillean, baita DEIA
Egunkarian be albait lasterren.
Sariak lau izango dira:

1.ª 40.000 pezeta.
2.ª 30.000 pezeta.
3. ª 20.000 pezeta.
4.ª 10.000 pezeta.
Ipuiñak izen - ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki
baten barruan izen-ordea ta izena.
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