
EUSKERAZALEAK 

EUSKEREA ABERASTU 

EGIN 

"EGIN" aditza bere esanaietan ain aberatsa dan ezke-
ro, adibide gitxi batzuk bakarrik agertuko doguz emen. 

Egun gitxi egin ditu gure artean (Egun gutxi pasatu 
ditu...). 

Biar egingo ditu 8 urte = Mañana cumplird... 
Litroak ogei ogerleko egiten dau = El litro vale... 
Burua egingo neuke = apostaria la cabeza. 
Baietz egingo neuke = apostaria que si. 
Egia dala egin daigun = supongamos que es verdad. 
Zoroarena egin, illarena egin = fingirse loco, hacerse 

el muerto. 
Zezena datorrenean illarena egina bear da. 
Aberatsarena egiten dau = presume de rico. 
Gureak egin dau = estamos perdidos. 
Ikastera egin neban = intente aprender. 
Diruak asko egiten dau = el dinero influye mucho. 
Gure beiak txala egin dau. 
Aize-orratzak iparraldera egiten dau ... tiende hacia el 

norte. 
Erri onetan bizitzera egingo da = ...ya se acostumbra-

rd... 
Gitxik egin dau arrapatu ez nauala =... poco hafalta-

do para... 

Egitea aukan = haberlo hecho! 
Biok batera joango garala egin dogu = ... hemos con-

venido en que... 

ESAERA ZARRAK 

Gizonak ekin, baiña Jaungoikoak egin = El hombre 
propone, pero Dios dispone. 

Erronka andiak, egintza txikiaz. 
Bat esan, eta bestea egin, kontuz orrekin! 
Egin alak egin, beti dago zeregin. 
Egin baneu, etorri banintz... Balitz'ko erroteak urunik 

ez. 
Egin lagun deabruari, eta infernua sari. 
Diruak ez dau egiten gizon. 

Prakak ez dabe egiten gizon. 
Ezin ba'dozu gura dozuna, egin al dozuna. 
Ezin egiñak, ez dau legerik. 
Jaungoikoak egin, eta eurak alkarrekin (Dios los cria y 

ellos se juntan). 
Jaunkoikak bost atzamarrak desbardiñak egin zituan. 
Joanean joanean, bide egiten da. 
Berbetan eder, egiñetan lander. 
Ustez eziña, ekiñez egiña. 

GOIKOETXEA INAKI 

ZER'EN SENDIKOAI OARRA 

Emen daukazu lOOn. ZER, aurrekoak baiño lodiagoa ta ederragoa, zenbaki berezia, dagonillari 
ta iraillari dagokiena. 

lOOn. zenbakira eldu al izateak, ospakizun baten alkartuko gaitu: Larra Amorebieta'n, iraillaren 
20'an eta goizeko ll'tan. 

Eguneko egitaraua au izango da: 
1 l'tan Mezea. 
11,30'ean batzarra, Iñaki ZUBIRI'ren itzaldia ZER aztertu, aurrera jarraitzeko bideak artu. 
13'etan bazkaria, EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren kontura. 
Aurretiaz zenbat maikide izango garan, gitxi gorabeera, jakitea ondo litzake. Orregaitik eskaritxu 

bat egiten dautsuegu: Balkaltzera etorteko ustea dozuenak ebagi egizue orri onen barreneko txartela eta 
bialdu zuzenbide onetara: 

Olazar'tar Martin 
Parrokia 
Mungia-Bizkaia 

Urrutizkiñez be emon zeinkee izena. Deitu zenbaki onetara: 674 11 38. 

Iraillaren 20'an bazkarian maikide izango naz. 

eta 'tar naz 
(l.°ABIZENA) (2n. ABIZENA) (IZENA) 


