
250 XXI - EUSKERA - 1976

ikusi daben arrotzak, arrituta gelditu dirá ta emakume eusko- 
tarraren  gora andiak egin dabez. Izan be, indarraz gaiñera, 
berarizko ganora ta  yasa daukaz orretarako emakume eusko- 
tarrak...

"Garbi ta  langillea da emakume euskotarra. Soiñekoak 
naiz oe-azalak ikuzi ta  garbitzen diarduanean, esku ta  atzak 
bereak ditu: eun eta miesak edurra baizen zuri ipinten eta 
etxekoak txukun eta garbi erabilten ba-daki. Etxetik ataz 
lanik astun eta gogorrenetan laguntzen dautso gizonari eta 
etxeko zeregiñak ondo egiten oni irabaziko dautsen emakume 
gutxi. Gizon-laguntza barik, etxe ta  bazterra ondo zaindu, 
umeak ondo azi ta  etorkizunari arpegi emon dautsen emaku
me alargunak ezautu doguz.

"Irudimen bizi, buru argi ta  biotz sam urra daukaz. Bera
rizko ikasketarik egin ez arren be, eguneroko arazoetan ba- 
daki urtenbide egokiten. Azalez bena, barrenez alai... mazal, 
adikor eta laztantxu" (Yakintza, 1935, 86 of.)

Auxe dozue Eguzkitzaren idazkera, estiloa. Jori, ugari ta 
bizia. Auxe da gure gizona: abade zintzo ta  idazle bizkor. 
Gure artekoa; gure artean jaio, bizkortu ta zintzotua. Guk 
zer? Egoki yaku onako gizonak goratzea, onako gizonak ere- 
dutzat artu ta  geure oiñak arein oiñatzetan ipiñiaz, arei 
jarraitzea. Orrela bedi.

JOAN-BATISTA EGUZKITZA-RI

Lemoa-n, 1975-IX-28

Doinua: Markesaren Alaba-rena

0) l )

Mila beratzireun'ta Lemoako Herriak 
Seme argi bat du,
Gaur hemen batzar hontan

'rurogei t'amabost,
Zemendin azkenean
Batzartuta gagoz;

Zemendin azkenean 
Batzartuta gagoz, 
Mila beratzireun'ta 
'rurogei t'amabost.

Ospatutzen dugu;
Gaur hemen batzar hontan 
Ospatutzen dugu,
Lemoako Herriak 
Seme argi bat du.
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2 )

Joan-Batista Eguskitza 
Kristau-Abadea,
Eta goren-gorengo 
Euskal-Idazlea;

Eta goren-gorengo 
Euskal-Idazlea, 
Joan-Batista Euskitza 
Kristau-Abadea.

3)
Gizon apala eta 
Osorik zeatza,
Idazle garbia ta 
Euskara aberatza;

Idazle garbia ta 
Euskara aberatza, 
Gizon apala eta 
Osorik zeatza.

4)
Bizitzan eman zuen 
Neurri aberatza,
Eta Euskal-Herriari 
Bihotz'ta bizitza;

Eta Euskal-Herriari 
Bihotz ta bizitza, 
Bizitzan eman zuen 
Neurri aberatza.

5)
Lehengo Euskaltzaindiko 
Izan zen Bizkaitik,
Urkixo, Azkue eta 
Txomin Agirrekin;

Urkixo, Azkueeta 
Txomin Agirrekin 
Lehengo Euskaltzaindiko 
Izan zen Bizkaitik.

6 )

Orain guk esker onez 
Bihotz-bihotzetik,
Ospeeman dagiogun 
Gizon haundi honi;

Ospeeman dagiogun 
Gizon haundi honi,
Orain guk esker onez 
Bihotz-bihotzetik.

7)
Gora Eguzkitza eta 
Gora Euskaltzaindi,
Gora Euskara eta 
Gora Euskal-Herri;

Gora Euskara eta 
Gora Euskal-Herri,
Gora Eguzkitza eta,
Gora Euskaltzaindi.

00 )

Mila beratzireun'ta 
'rurogei t'amabost,
Zemendin azkenean 
Batzartuta gagoz;

Zemendin azkenean, 
Batzartuta gagoz,
Mila beratzireun'ta 
'rurogei t'amabost.

Tontorreko Mikolaitz.

EUSKAL IRAKASLE TITULUAZ 

LAUGARREN EMANALDIAN

Jaunak:
Euskal irakasle titulua orain déla lau bat urte Euskal

tzaindiak ja rri zuen. Eta zergatik eta zertarako jarri zuen 
ikusteko, asko pentsatu beharrik ez dago. Euskera kontuak


