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reivindicación.
(tu).

ESNA (TU): hzarr (i), itzar

LOHIHARTZEKO: buzo, bombacho,
mono; langileen jantzia.

ETSIPEN: reeignación, aceptación,
desaliento.
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,S*OKIZUN:

MEHATXU: amenaza.

EZEN: zeren, pues,

MENDIMARTZANA: Mont de Marean,

GAITZ: eskerga, enorme.
GAURDANIK: gaurtík aurrera.

MENDRE:

GIZAZALE: humanigta.
GOGO IZAN: nahi izan, gura izan.
GUPIDA: compasión, consideración,

MERKATAL: comercial.
MERKATALGO: comercio.

Akitaniako herria.

HIZTEGIA
AGURAIN: Salvadera, arabako herri
bat.
AISA: aise. erraz.
AKIZE: Auch, Akitaniako herri bat.
ALEG lA KE R lA: ffcciones, fábulag.
APEZPIKU: obiePo.

Bl

LBEZTATU

MUNTA: garrantzia.

HAGITZ: guztiz, oso.
HILTZER: h¡ltzear, hil zorian.

NONBAIT: antza, dirudienez.
OHIA: izandakoa. e¡-, anüguo.

INONDIK ERE: sin duda (baiezko
esaldietan).

BORDELE: Burdeog.

BURKIDE: camarada (buru + kide).
BU RRU KATASUN : combaüvidad.
DERRAGUN: esan dezagun.
DESKOMEKA (TU): e¡comulgar, -edo.
DESKOMEKU: oxcomun¡ón.
EDIRO: eriden, idoro, aurki (tu).

ELAKA (TU): mintza (tu), hitz egin.

ERAIKUNTZA: edillcacióo construcción.
ERAI LKETA: hiltze. garbitze.

ERHAN: (erhate, erhaite,
erhaile) hil.

erhale,

MOETA: mota, mueta (lat. moneta-tik

GUTUN : eskutitz. karta.

IGORTZE: bidaltze.

: entramado.

mendreena:

dator).

contemplación.

IDAZTEREMU: literatur arloa.
IDAZTI: liburu.
IDORO: ikus ediro.

BEGIRALE: espectador, curioso.
BEUDE: egon bitez.
BEZUZAT regalo, cadeau.
BIDENABAR: bide batez.

ttiki; den

denetarik ttikiena.

PABE: Pau, Akitaniako herria.
PASAFTE: pma¡e, pánafo de un.t6xto.
PETRAL (DUl: gaizto (tu), gaizkoa (tu).
PO LYKI RO LD EG | : polidepordvo.
PO R R OT: fracaso, quiebra, bancarota.
PUXTARR I : cenica, bolita.

JARRAIKI: segi (tul.

JAZO: gerta (tu).
JORAN: afán, deseo vehemente.
JUDU: judfo.

KAUSI (TUl: aurki (tu).

KAZETAURREKO: arto la pronsa;
kazetaurreko elkarrizketa: rueda de
Pfensa.
estadlo depordvo.
KONDARI: narrador, cuenüsta.
KONDU: cuento, narración.
KONPROM EZU: compromieo,
KONTRAKOLPE: contragolpe.
Kl ROLD EGI :

SALNEURRI: prezíoa.
SOI.ASKI DE: interlocutor.
SU PER B lzl PEN : euperuivencia.
SYI N D I KALG I NZTA: gindicallsmo,

construcción eindical.
TARBE: Tarbee, Akitaniako henia.
TXOTXON Gl LO: tfte¡e, marioneta.
UKAPEN: negaüva.
URLIA: ft¡lano, un tel.

ZABALKUNDE: difusión, publlcidad,
prcpaganda.

GUTUNAK EUSKARAZ
Gure inguruaren euskaldunrze bilakabidean, gauzarik sinpleenak egitea ahanzten zaigu sani. Eta horrela, hainbat arlo
uzten dugu ukitu eta euskaldundu gabe. Hauetariko bat
gutunen arloa dateke
Egin ditzagun kontuak. Zenbat gutun idazten dugu hilean
edo eta uñean barrena? Adiskideei. gurasoei eta senideei;

merkatal .gutunak; aldizkarietara zuzenduriko gutunak. Zet

esanik ez, horrelako kasuetan ere euskara erabili behar
dugula uste dut. Baina, horrela egiten ote dugu? Oraintsu
arte behíntzat, sarri ikusi ukan dugu bestelakorik. Hitz egiterakoan etxean erabiltzen zen hizkuntza bakarra euskara izan,
eta sofdadutzan egonik gutunak e¡daraz idaztea, normaltzat
hartua izan da. Baina, zuzena ote da egoera horiT Normaltzat
hartu behar ote dugu? Ez horixel
Dena dela, gutunak euskaraz ongí idaaeko, aurretik alfabetatze beharra dago. Hauxe dugu, hain zuzen, euskaldunok
kultur bidean dugun lanbiderik premiatsuena: alfabetatzea.

Alfabetatzeaz gain gutunak idazterakoan, ba da, ordea,
bestelako arazorik, eta ondoko hauxe da: lnguruko hizkuntzetan gutunetan erab¡ltzen diren hasteko eta bukatzeko
moduak normaldurik daude. Era honetan, eredu batzu daude, eta gutuna idazten ari denak. gehiegirik pentsatu gabe,
nola hasi eta bukatu behar duen da daki. Hori abantaila handia da, zeren jende arruntak ez baitu esaldi bikain eta egokiak asmatzeko gaitasunik
Gauzak horrela daudelarik, eta erdal poeta batek zioenez

"bídea ibiliz egiten dela" kontutan harturik, nik neuk ere

horrelako eredu batzu proposatuko ditut, iendeak non aukera
ukan dezan. Eta lehen urrats batez, bi multzotan sailkatuko
ditut gutunak:
al Adiskide edo senideen arteko gutunak.

b) Merkatal gutunak.

Eta añikuluxka honstan lehen multzoko gutunetarako ere-

duak aurkeztuko ditut. Besterik gabe, beraz, hbna hemen
zenbait hasteko eta bukatzeko era.
Donostíatik, 1976.eko otsailaren 20an.
Gasteizetik. 1 976.-l l-2O.
Baiona, 1976.-ll-2O
Hagteko ersduak:

¡ Kaíso adiskideori. ¡Kaiso adiskideok.
¡Adiskideok, agur'
¡ Adiskideori, agur.
¡ Emazte maiteori, agur. ' Guraso maiteok, agur.
Bukatzeko ereduak:
Bester¡k gabe. zure erantzunaren zain geratzen na¡2. Bitartean, har ezazu besarkada handi bat zeure adiskideonengandik.

Goraintzirik beroenak adiskide guztie¡ eta musuak haurrei.
Besarkada beroak.
Goraintziak ezagunei eta besarkada beroak zuri. Ahanzten

ez

zaituen'

J. R. Etxebarria

