
Eguskitza’ tar J .  B. euskaltzaiñ jaunak Karmelo Etxega- 

rai’ ri Euskaltzaindian sartu-zanean irakuritako itzaldia.

Ogeita zazpi bat urte ba dira, gutxienez; alaz ere, 

atzo izan bailitzan, oroitzen naiz. Gazfeizko nere 

ikastaroa bukatu ezkero, egunik galdu gabe, nere 

etxe-zilora, gurasoen ondora, itzultzen nintzan, beste 

nere ikaskideak bezela, ni ere alai ta pozez.

Nere efiko apezak, afatsalde oroz, ango Jaun ba

ten etxean batzen ziran, eta afatsalde apalean, zer

bait irakuftzeko asmoz, ara joaten nintzan ni ere. 

Urte baten-zein izan zan ez dizutet esango, ezpanaiz 

oroitzen gutxi gora-bera baizik—irakurgai befi bat 

arkitu nuan etxe artan: Azkue Jaunaren E u s k a l z a l e . 

Efderazko Albistariak, ikustalditxo bat eman ondoren, 

sakelean sartu ta beren etxeetara eramaten zituzten 

apez jaunak, gero asti geyagoz eta zeatzago irakuf

tzeko asmoz : E u s k a l z a l e . . .  ez.

Euskera zaila zekafela... irakufi ere ezin zutela... 

begiak nekarazi ta buruak austeko egiña zirudiala... 

au zala... ori zala... beren etxeetara eraman ere ez 

zuten nai izaten. Iru zenbakitatik bi gutxienez an uzten 

zituzten beti, eta neronek aftu ta nere etxera eraman 

ezpa’nitu, an geldituko ziran, iñori bururik ausi gabe.

A u ñ e m e n d ik o  L o r e a r e n  atal batzuek orduantxe ira- 

kofi nituan lenbizikoz. Opofaldia bukatu ezkero, befiz 

Gazteizerako bidea aftu beaf izaten nuan, eta gure 

lankide maite izan zan Agife jaunaren idazti osoa, ez
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nuan aldi artan irakuri; baña irakoritako atalak atse- 

gin izan zitzaizkidan eta eleztaldi berezia egin zanean, 

A u ñ e m e n d ik o  L o r e a  eskuratu ta joranez irakuri nuan 

burutik beatzeraño.

Irakufgai onen itzaufe edo sarbidea-badakizute- 

Etxegaraiko Karmeloren lana da. Sarbide ura idatzi 

zuan Jaun argi, idazle antzetsu ta bikain onek, Eus- 

kaltzaindian saftzeko noizbait, egunen baten, irakuri- 

ko zuan itzaldiari nik erantzungo niola orduan iñork 

esan ba’lit ¡a nolako» pare-algara egingo nion nik! 

Amets zoroa da ori-esango nion : bururik duan gizo

nek siñetsi ezin dezaken amefs ufsa!

Iñolaz ere siñetsiko ez nuan egiñen au Euskai- 

tzaindiko nere lagunak eman zidaten, eta orduan ezetz 

esateko kemen eta ausafdirik euki ez nualako, orain 

nere eginkizun au, al dedan bezela ta ez nai nuken 

bezela, egin bearko det.

Eta ziñez, zure itzaldi mamitsu ori erantzuteko ba- 

zan gure artean ni baño gayago zanik. Batez ere, • 

gipuzkoeraz erantzun bear zaitzun ezkero, euskalkie 

xamur eta lirain au bere amaren magalean edoski 

duan edonork, irakofiz zerbait ikasi besterik egin ez 

dedan gaizo onek baño eun bidar egokiago egingo 

zuan lan au: ñire lagunak ordea-nik ez dakit zergatik- 

berak garako gizonák diralarik, Euskaltzaindiko atea 

iriki ta zuri, Jaun agurgari ori «Atoz bafura» esateko, 

gipuzkoeran garerdira ere eltzen ez naizan txiki-íoíel 

au biali naute. Au dela-ta, gutxi dakiten txiroak gizon 

aundi, argi ta jakintsuen aufera bezela, ni ere Euskal- 

ízaindiko atarían labuf eta motz, beldufti ía lotsof 

aufkezfen naízaiízu; baña asmo ía gogo onez natof- 

kizula zeofek ere badakizu-fa, afarira biali nauten 

mesulari baldaf onen «ongi eíofia» af ezazu lenbizi : 

gero, aíoz nerekin eíxe barnera ía zurefzat aspaldi



degun esertokian eseri zaife. Nik egin dizudan au 

baño afera obe fa txera andiagoa egingo dizutela; 

besoak zabalik, biofza pozez, ezpañak ifiz aftuko 

zaifuztela efxcko guziak esan didate, eta ontan gezu- 

fik ez dizudala esan, euskaltzaiñ orok, bata-bestearen 

ondoíen, aiskide anzo eskua ertsiko dizutenean, zuk 

zeorok zere begiz ikusiko dezu. Euskalefiko liburutegi 

guziak ajolaz ikertu ta idazti zarak-gure artean dira

nak beintzat-astiz eta arefaz irakuri ta azterfu dituzun 

langile azkar, idazle garai ta jakintsu ori, Euskal- 

tzaindian abegi onez eta pozaren pozez aftzen zaitugu. 

¡Ongi etoria izan zaite!

* * *

«Ongi etoria» eman ondoren, zure itzaldi eder, 

luze ta sakon ori zertxobait erantzungo diot. Bere 

gaitzat Mogeldarak aftu dituzu. Osaba ta bi iloben 

bizitzak, zeorek dakizun bezela, edefki edestu ta azal-

* duaz, euskeraren alde egin zituzten lanen befi ere, 

argi ta garbi eman diguzu. Nik dakidala, Mogeldaf- 

ak, euskera piztu ta pizkoftzeko, egin zuten lanik, 

aipatu gabe ez dezu utzi. Alaz ere, «Kristiñau-Ikas- 

bide luzea» derifzayon eta eskuz idatzita dagoan beste 

liburutxo bat ba-dazaut. Mogelena dan ala ez ziuf ez 

dakit; baña auferago bere jabe izan zan apez jaunak 

Mogelena zalako susmoa zeukan eta azalaren bafu 

aldean ipiñi zion oartxo baten, ofela dio.

Mogel zafa (zuk esan dezun bezela), euskeraz eta 

efderaz ari zan : gai askotaz idatzi zuan, eta bere 

eskuz landuriko sail guzietan, gizon jakintsuaren lo- 

fatz agiriak utzi zizkigun. Bere iíoba apezak gutxiago 

idatzi zuan, ziñez; baña onek ere aski ta aldi artarako, 

naiko ongi. Beste iíoba andreak ipuyak eta besfe zer

bait baizik ez zuan idatzi : ori ta guzi ere, emakume
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zalarik, besíek egiten ez zuan aldi arían, euskeraz 

idazten ari zalako, gere txaloak zor dizkiogu.

Mogeldarak, beren lanaz irabazi zuten majan ipin

tzeko, zuk esan dezun ori aski dala deritzat. Beriz ori 

ikutu nai ba’nio, zure buru argi ta idazkoríz antzetsuaz 

ezin obeki egin dezun lan ori, nere esku maldarez lo- 

rindu egingo nuke : buruan ipiñi diezun burestun eder 

ori alperik galdu besterik ez nuke egingo-ta, gai 

ortaz jardutzeko asmorik ez det. Ori ortan bego, ta 

Mogeldaren aldi artaz eta gure ontaz zer-ikusi duan 

beste zerbait aipa dezagun.
* * *

Euskaldun euskaltzale gutxi, guziz gutxi, izan di

tugu gere arbasoetan. Odolez euskotar izateaz bai, 

gaur eguneko beren seme asko bezela, gure asabak 

ere maiz arotu dira : ontaz, emen bertan eta emendik 

uruti, beren buruak goretsi dituzte; baño beren jatori 

ori gauza aunditzat bazuten ere, euskeraren alde ezer 

egiteko, beren izkuntza zaitu, euskeraz idaáti ta ira- 

kurtzeko—Madariaga aratiarak asare biziz arpegian 

ematen zienez—beti uzkur eta sorayo, sor eta gor 

egon dira.

Humboldt Euskalerira etori auretik, Kristau-Ikasbi- 

deren bat edo beste izan ezik, beste irakurgairik ez 

genuen bizkaieraz. Euskaldun oro ortan lander eta 

txiro asko ziran nask i: baña guzien artean, txiro ta 

landefenak gu bizkaitarok giñan. Garai artan esnatu 

ta zerbait" pizkortzen asi giñala dirudi. Euskeraren 

alde, aurerago ez bezela, lan-egin zan beintzat. Le- 

kaide ta apez batzuek batez ere, euskera lantzeko arlo 

oni gogoz ekin zioten. Au onegiteko, Mogel biak, 

Astarloa biak, Añibaro ta Bartolomé Aba karmeldara 

aipatzea aski izango da.

Oyek bai, gogo beroz lan-egin zuten; baña, zori-
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txafez, beren lana eriak ez zuan aintzat aríu. Euskal- 

-arazoetan, auferago bezela orduan ere, efia gelbera, 

sorayo, oíz efa gogaikor zebilan. Apez asko ere ñola 

zebilfzan, Mogel’ek berak esafen digu, «Peru-Abar- 

kan dakaren lekaide (praile) ta apezaren arfeko 

elkaf-izketan. Praileak onela dio : «Abade askok na- 

zaude ta gitxi-gifxi bafzuk baño aurkitu ez difut eus

kera zaleak. Gura leukee jakin; baña neke baga afxur- 

lari alperak legez.» Euskalfzale ayen lanak apez 

askok órela aftu zituzten, eta besfe enparauak ¿ñola?

Aundizkiak euskera aintzat artzeko, aundi ta afo- 

egiak ziran : baseritarak, beren autu ta ar-emanefan 

egunero euskera zerabilfen baseritarak ere, narda ta 

gorotoz ez, baña eurife luzearen ostean beriz euria 

jausfen ikusi oi duten gogaifza ta asperfze aundiz, 

artu zituzten geyenak : begi onez ikusi, irakofi ta era

bili... gufxik, guziz gufxik : augafik egun ayefan eus

keraren alde piztu zan gafa, Iaisíeffxe iraungi, ifzali ✓ 

zan, eta auferago bezela edo gaizkiago gelditu giñan,

* * *

Gure egun abetan ere, aul eta makal dagoan eus

kera pizkoftu ta sendofzeko asmoz, lan edefik asko 

egin da, ta dirudianez, iñoz baño joran efa gaf geya- 

goz. Apez, apezgai, lekaide ta Euskalefiarekiko mai- 

fasuna beren biofzetan nabaritu duten beste askok, 

euskeraren alde bene-benetan lan egin dufe ta orain 

ere ba dagife : gure efitaf geyentsuak, ordea; gure 

nekazari, afanfzale ta langileak, Mogelen aldian be

zela orain ere, lozofoan daude. Gutxi batzuek bai, 

beren asaben izkuntza, odolaren mintzoa, abendaren 

asnasa bezela dala-ta, euskera maite dute,. irakufi ere 

zerbait irakuftzen dute, beren aufai ere irakasten die;
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beste asko ta askok, ordea, ezetariko gafantzirik ez 

die ematen. Amaren magalean ikasi zutelako, beren 

ar-emanetan ba-darabiite; baña maitasun-izpirik ez 

die ta, zama astuna bere bizkafean daraman lepaka- 

ri nekatua bezela, oyek ere aspertu, nagitu ta gogait 

-egiñak daudela durudi.

Zerbait irakuri duten beste batzuek, euskerak, duan 

garantzia ba-dakitela ta beren izkuntza maite dutela 

esango dizute. Zoritxarez, maitasun ori mingañean 

baizik beste iñon ez da ageri. Euskerari indar ema

teko, eskolak ipiñi bear lirakela... beaf bezelako libu- 

rurik ere ez daukagula... au, ori ta bestea egin beaf 

litzakela maiz entzungo diezute erostale oyei: bien 

bitaftean, berak, beren etxeetan, beren aide, aiskide 

ta ezagunen aftean, euskerari eusteko ezertxo ere ez 

dute egingo. Eskola ta liburu ta beste gauza asko ere 

ongi letofzkigu ziñez; baña ez dauzkagula-ta, ezer 

ezin egin genezakela usté izan beaf ote degu?

«Batez ere aufai erakutsi-esan zigun uri ontako 

seme argi Elorza Jaunak Durangoko Euskalegunetan . 

Baña ez eskolen zai egon, ez libururik ez dagoala 

esan. Oiek aitzakiak besterik ez dira. Etxean, kalean, 

basefian, edozein tokitan erakutsi lezayoke aufari- 

euskera, nai izan ezkero. Neke geigo beaf dituzten 

makiña bat gauza buruan saftzen zaizkie auf gaxoai.»

* * *

Egi aundia da ori. Liburu gabe, eskola gabe ta 

etsayak gudurik gogofena egiten digutelarik ere, guk 

geronek baldankeriz ántzi ta utziko ezpa’genu; eus- 

kaldunok beaf bezela, ziñez eta benetan nai ba’genu, 

euskera biziko litzake. Auferapide aundirik ez luke 

egingo, ori ez : baña... bizi? euskaldunók egiz eta zi-
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ñez nai ba’genu, gure odola izoztu ta il, beren adore 

fa kemena guziz akifuko lifzaken eguneraño, euske- 

rak ere iraungo luke.

Gere biotzen giltza geronek degu, eta geronek nai 

ez degula, gere gogoen argia iízungi, maitasun gara 

itzali, barneko ernemin eta kimak ebaki ta gogoaren 

bizia irato lezaken etsairik ez dago. Euskeraren etsai- 

rik aundiena, gaizfoena, gogorena gere baldankeri, 

zabafkeri izugafia da. Guré gogoen giltza geronen 

eskuan dagoalako, euskeraren bizia ere euskaldunon 

eskuan dago. Euskaldunen aftean, zorigaiztoz, beren 

izkuntza maite ez dutenak askotxo dira, ta oraindik 

siñiskaitzago daña, gofoto bizia diotenak ere, ez dira 

gutxi. Au dela-ta, euskera iletsi bear ote-degu?—Eus

kera maite dutela dioten asko, ain baldan, ain nagi ta 

zabar ezpa’lira : beren maitasun ori egintzaz ba’lera- 

kuste; berak-ez dakitenak baldin ba-dira-ikasi ta be

ren aurai ere irakatsiko ba’lie : beste enparau oyek 

euskeraren alde ezertxo egin ez afen ere, bere biziaz 

etsi beafik, geren ustea galdu beafik ez genuke.

* * *

Lapondafen (efusitafen) esakun batek dionez, afa- 

ya usteltzen burutik asi oi da ta efiak ere bai. Euske

rari bere galbiderik nagusiena aundizki ta aberatseta- 

tik etofi zayo, ta eginkizun naskagafi ontan gure efiko 

ikastunak askotxo lagundu die. Euskeraren galtzeaz 

efi ikaskabeak ere bere obena, bere efua ba-du; baña 

gaizoak obendun danz ere ez daki. Ikasteko betarik 

izan ez duten nekazari ta langiíeak efi bakoitzaren 

ayufi, mendu ta izakera bereziaz argirik ez dute : be- 

rezkin oyek zaitu naiz galdu aenbaten zaye : augatik, 

efia, bere izakera ori galduz, eriotza-lezara buruz-
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-aufe ba’lijoa ere, ori galerazteko, beren kabuz ezertxo 

ez lukefe egingo. ¡Ez ba! Ezagutzen ez duan gauza- 

rik, iñork ez du maite, ta maite ez duan gauza zaitze- 

ko lanik, iñork ez dagi. Ontan gure efi ikaskabeak,
<

Jauna gurutziltzatu zuten judatafak bezela, jakinezaz 

uts-egin du : beraz, efiaren obena, ikastunena baño 

askotaz ere txikiago izan da: gaizoak, oben egin 

duanik ere ez daki.

Euskera zaitzeak duan gafantzia, efi lauak ez, 

baña ikastunak bai, oyek ba-dakuste : geren arbasoai 

zenbat zof diegun; ayengandik aftu degun izakera 

berezia zein dan eta ofi iraunarazteak nolako gafantzi 

aundia duan, ikastunak ongi dakite. Ziñez, arbasoai 

gere izate guzia zof diegu. Ayek, ziran bezela eusko- 

-seme ta euskaldun izan ezpa’Iira, gu ere orain gera- 

na ez giñan izango. Beren seme geranez, zof diegun 

lotsa ta itzal ofek, euskera, ayen eta gure afteko txi- 

bista bezela dan izkuntzau, maitatzera garamazki, 

gure lankide izan zan Broussain jauna igitu ta eraman 

zuanez. Bein batean Laconbe jaunari idatzi zion au 

entzun ezazute :

«Gogoak eta eskolak emaiten dautaten zioaz bes- 

talde, bertzebaf ba dut eskuararen maitatzeko, hau da 

Eskualhefiko gauza guzientzat dudan maitatze beroa, 

ifintzinatik hasirik eta pilotaraino, ezen badirudif ene 

aspaldiko arbaso guzien mintzoak bat egiten dutela 

ene bihotzean, habafots handi batekin oihu eginez eta 

efanez : Eskualduna hiz, gu hire egile guziak Eskual- 

dunak ginen, Eskualduntasuna maitatu behaf dukü 

Bai, segurki, ene arbaso maiteak, zien manuari jafai- 

kiren natzayo»—Ori zion Broussain jaunak : bere efi 

aldeko apez batek onela dio : «Eskuaraz mintzo ziren 

gure arbasoak—Jendeki, ahaidego, gizaldi osoak— 

Eskuaraz mintzo gaiten hein ondokoak—Haufekin
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bereziki, zuek burhasoak=Eskuara hain da edef, 

hain da maitagafi — Non behaf baifiogu lagunfza 

ekhafi-Bizi dadin maifea, orai eta gero—Berma gaiten 

hortarat Eskualdunak oro.»

* * *

Azken aldi ontan euskeraren kalfean egindako 

makufak anbaf euskaldunek aitoftu dituzfe, ta ori eza- 

gutu ta aitoftu dufen gazte ikasfunak ere, ez dira 

gutxi. Zorigaiztoz, oyek, beren ikasketak egiteko, 

ufutira joan bearak dira; baña askotxok euskerarekiko 

maitasun-gafa beren biotzetan daramate. Ikastun 

orien artean ba-dira oraindik euskeraren bizitza edo 

erioízari dagozkion auzi oyetzaz, zabar, uzkur, sora- 

yo ta ajolakabe dabiltzanik; baña ikastun dirán ezke- 

roz, beren begiak iriki ta Euskaleriari aretaz begira 

ba-dezayote, euskera ziero galtzeak Iekarzkigun kalte 

aundiak ere oartu ta ezagutuko dituztela deritzat. ikas

funak dira-ia; egiaren egariz dabiitza-ta, ortarako 

bidean daude. Biotzeko griña makurak adimen-be- 

giak lausotzen ezpa-dizkie beintzat, oyetako asko ere, 

aldi gutxi baru, besteen gogaide, beste beren ikaski- 

deak bezela, euskalfzale egingo dirala usté genezake.

Orela izango ote-da?—Egiaren indara aundia da

ta, órela izan beaf lukela dirudi. Ofela ba’lilz, gure 

afteko ikastun geyenfsuak, gaurdaño euskeraren kal

fean egindako makufak aitoftu ta ifzez efa égitez— 

itz ez bakafik ez da aski-itzez eta egitez beren buruak 

euskalfzale erakufsiko lituzketen egun aftan, efi lau

ikaskabeak ere euskera aintzat affuko luke : jakin
\

gabez egin duan okefa, aitoftu ta euskalfzale egingo 

litzafe.

Usté befez ifxadon oi ditugun gauza askok ere
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maiz uís-ematen digute-fa, lenbiziko ura, ikastunen 

euskaltzaletzea, izango dan ala ez—ziuf ez dakit-eta- 

ezin esan dezaket: baña ori beteko ba’litz, bigafen 

au—efiaren euskaltzaletzea-ere egin eta beteko litza

ke, aufak nagosiagoetan ikusten dutena bezeláxe, efi 

ikaskabeak ere ikastunengandik ikasi duana egin oi 

du-ta.

* * *

Qoyan egon diranetafik etofi zayo euskerari bere 

gaurko auleri ta gaitz au : ikastunak, beren zabafke- 

riz, kalte aundia egin diote; baña sendakaya ere gai- 

tza etofi zayon bidé oftatik, goitik bera, etofi beaf 

zayola deritzat. Ortik ezpa’letofkio, euskerarentzat 

beste sendabiderik ez dakust.

Efi lauak andizki ta ikastunengandik ikasi duan 

bidé okefa, bere kabuz, bein ere ez du zuzendu : ayek 

lenbizi okef ori zuzendu ezik, efia bere bidé okefari 

jafaiki zayo, ta beste ezertan egin ez duana, euskel- 

-arazo ontan egingo duanik ez usté.

Goiko mala orietan dauden aundizki ta ikastunak 

-guziak ez baña geyentzuat bai-beren efia maite dute- 

la dasate : beren enda ta beren jatofiz ilafaindu ta 

afotzen dirala diote; baña euskera gabe, euskaldunik 

ezin diteke; Euskaleririk, ain gutxi.

Euskera dala-ta, darabilgun auzi au, nolanaiko 

auzia danik ez usté : galdu ala irabaziko degun ez 

dakit; baña auzi onen irabazte edo galtzeak, garen 

ala ez erabakiko du. Euskera zearo galduko litzaken 

egunean, geren izena ere galdugo genuke. Beaf ba

da, euskera guziz galdu afen ere, gure ondorengoak 

beren buruak euskaldun eta beren efia Euskalefi dei- 

tuko Iituzkete: izana galdu ezkero, ordea ¿izen utsa
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zertarako da? Beaftsuari aberafs, belduftiari azari, 

ilunari argi, gauari egun deitzea bezenbat litzake ori. 

Euskaldun ez lirake izango beintzat, eta euskaldun 

izan ezik, izen aizun ori ¿zertarako erabili?

Euskalefia maite dutela dioten aundizki ta ikastun 

oriek, beren baitara itzuli ta ori ongi oldoztu, gogoz 

auznarfu beaf lukete : ori egin ezkero, gure efiaren- 

tzaf euskerak duan gafantzi aundia ere ezagutu ta ai- 

toftu beafean legozke-ta. Gure lankide gaftsu ta eus

kalari bikain izan zan Eleizalde jaunak, ori argiro 

ikusten zuan, eta ain argiro ikusten zualako, eri edo 

gaiso zegoalarik ere, euskeraren alde Ian-egiteari 

iñoz ez zion utzi: azken asnasaraño euskera ta Eus- 

kalefia bere gogoan zerabilzkian beti gure lankide 

bizi ta bizkof onek. Euskera pizkoftu, sendatu, apain- 

du ta zabaltzeko, izkilurik beafenak abek dira; idatzi 

ta irakufi, ikasi ta irakatsi, itz-egin, erabili, erdoitzen 

ez utzi. Olefkariak dion bezela : «Dezagun orok egin- 

-bihotzez agintza—Elgafekin eskuaraz gaiten bethi 

minfza.»

Ziñez, euskeraren alde Ian-egiteko, oraingo au 

baño aldi egoki ta edefagorik izan da. Gauza aundi- 

rik egin gabe joan eta igazi ziran aldi eder ayek. 

Auferago egin beaf ziran eta' egin ez ziran lanak, 

orain aldi labufean egin beaf; baña gure esakun zar 

batek dio. «Aldi labufa, lastefa ba-da, egun astia 

baño obe da»: beraz aldi labufean lan asko egin 

beafean gaudela-ta, gere kemen eta adorea ez ditugu 

galdu beaf.

Euskeraren alde eg ingo  d itugun lan orietan, 

gere biotz osoa, bai, ipiñi beaf degu : gere izkuntza 

maitaíu ta maitarazi; geronek erabili, besteai ere, al 

bestean, erabili arazi; gure asmo ta erabakia orixe izan 

bedi. Eri ta aul dago gaxoa; baña gere bularen as-



nasaz, biofzen beroaz, odolaren suaz, maitasuna- 

ren garaz, oraindik ere sendatu ía pizkoftu diteke.

Esakun zárak dio : «Biotza ta zentzuna guduan 

dira beafago, izkiíuak baño». Ziñez, euskeraren alde 

lan egiteko, izkilu gutxi dauzkagu gaur: antzina za- 

baiik zeuden bidé asko, orain ertsiak daude; baña 

biotz efa zentzunak ere uts-emango oíe-digute? Eus

kaldunok* azkenean, gere zentzun ona ere galdu ote- 

-degu? Biofz gabeko epel, sorayo, koldaren batzuek 

ote gera? Orenbesferaño, zabartu, kikildu, endekafu 

geranik ez det usfe...

Eusko-Ikaskuntzak onela dei egiten digu: «Asmoz 

eta Jakitez». Euskaltzaindiak, ostera: «Ekin eta jafai». 

Euskaldun oroentzat dei egokiak dira. Euskalefia 

ziñez maite dutenen oyu ozen eta dei zoliak dira. 

¡Entzun ditzagun, geren gogoetan josi ditzagun, 

olefkariak dion bezela egin dezagun : «Ohiu au 

aditzean, chuti gaiten denak.—Eta egin ditzagun ahai 

ditugunak. — Hauche dauku galdetzen gure Jainko 

Jaunak.—Eskualdunak egon giíen bethi eskuaidunak.»
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