Euskalkien geroaz
Koldo Zuazo

A

zken bolada honetan dexente baretu
dira orain dela 10-12 urte arte euskara batuaren inguruan izandalco eztabaida beroak eta hori, besteak beste, euskara standarda (=euskara batua) onartu
denaren ezaugarritzat jo dezakegu. Ho fletan, ba, urrats benetan ere haundia
egin dugu, batasuna eta batasunaren
onarpena ezinbestekoa delako baldin
eta euskara bere aldameneko beste hizkuntzen mailan jarri eta eurekin lehian
egiteko gauza izango bada.
Oraindik ere, baina, badira askatu
beharreko beste korapilo batzuk eta
denetan zailena, beharbada, euskalkien
horixe dugu. Ba ote dute euskalkiok
lekurik bihar-etziko euskal gizartean?
Horixe da lehendabiziko galdera. Eta
galdera honi baiezko erantzuna emanez
gero, beste hauek ere beharko genituzke
erantzun: non eta noiz erabili euskalkiak eta non eta noiz standarda eta,
bigarrenik, euskalkiak diogunean zer

ulertu behar da horrekin edo, bestela
esanda, zein baldintza bete behar dute
euskalkiek.
Goizegi da oraindik galdera guzti
hauei erantzun biribil eta erabatekoa
emateko, baina, besterik ez bada ere,
eztabaidarako oinarri nagusiak plazaratzen ahaleginduko naiz.
1. Euskalkiak
Sarritan gertatu ohi zaigu begien
aurrean geneukan zuhaitzak basoko
beste guztiak ikusten ez uztea eta bizkaieradunoi ere horrelako zerbait suertatzen zaigu maiz. Oso kezkaturik gaude geure euskalkiaren geroarekin -eta
hau berez ona da-, baina ez gara konturatzen Bizkaitik kanpo ere badirela
euskaldunak eta haiek ere antzeko buruhausteak izan ditzaketela. Irtenbideak
bilatzekotan, beraz, irtenbide orokorrak,
denontzat egokiak direnak, beharko
ditugu bilatu.
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Hiru multzo nagusitara bil daitezke
euskalkiak: a) ekialdekoa (zaraitzuerak,
gaurregun desagertuta dagoen erronkarierak, zubererak eta elcialdeko baxenafarrerak osatutakoa), b) erdialdekoa
(gipuzIcerak, iparraldeko goi-nafarrerak
eta lapurterak osatutakoa) eta c) mendebalekoa (bizkaierak osatutakoa) (Ikus
irudian).
Erdialdeko eta ekialdeko multzoen
anean badira beste hiru euskalki (hegoaldeko goi-nafarrera, aezkera eta
mendebaldeko baxe-nafarrera) multzo
batetik besterako zubi egiten dutenak
eta, eskerrak horn, multzo bi hauen
arteko etena ez da hain nabarmena.
Erdialdeko eta mendebaldeko multzoen artean ere bazen aspaldi halako
euskalki zubi bat: Hegoaldekoa. Honela deitzen zaio Araba aldeko herrietan
antzina erabiltzen zenari. Ezin jakin
zehatz-mehatz zelakoa zen euskalki hau,
baina utzi dituen aztarnak begiratuta,
erdialdeko multzotik gertuago zegoen
hura, bizkaiera baino. Behin Hegoaldeko euskalki hau desagertu ondoren,
bizkaiera bakar-bakarrik gelditu zaigu
mendebaleko multzoan eta honen ondorioa da, inolako zalantzarik gabe,
euskalki honek gaurregun erakusten
duen aparteko nortasuna.
Euskalkien zatiketa hirukoitz honi
beste laugarren bat ere gehitu behar
zaio: Iparraldea Hegoaldetik banatzen
duen muga.
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Honaino aipatutako guztia aintzakotzat hartzen badugu, bistan dago bizkaierarena ez dela mahai gainean daukagun arazo bakarra. Lehenengo eta
behin esan dezadan, euskara standarda
erdialdeko euskalkietan oinarritu dela
eta, hortaz, bizkaieradunei eurei bezain
urrun eta ilun egiten zaiela ekialdeko
euskalkietan mintzo diren beste euskaldunei.
Kontua da ekialdeko euskaldun askoren buruhaustea ez dela euskara standarda/euskalkia, euskara/gaztelania
baizik. Erronkariar, zaraitzuar, aetz...
askok bertan behera utzi dute euskara,
euren seme-alabei irakatsi ez dietelarik
eta, beraz, guztiz bestelakoa da hauen
arazoa. Zuberotarrak dira euskarari
gogorkien eutsi diotenak, nahiz eta
hango euskaldunen kopurua ere ez den
10.000tara heltzen. Dena dela, aintzakotzat hartu eta arretaz aztertu beharrekoa deritzogu bertako hizkuntz egoerari.
Honelako korapiloak askatu behar
ditugunean, gainera, ez dugu sekula ere
ahaztu behar hizkuntza barruko gorabeherak ez direla istilu iturri bakarra izan
ohi. Arrazoi politiko-ideologikoek ere
badute zerikusi eta eraginik eta, Zuberoari dagokionez, oso kontutan izan
behar dugu herrialde hau administratiboki beste biengandik (Lapurdi eta
Nafarroa Beherea) banandurik agertzen
zaigula.
Hizkuntzaz kanpoko indar horien
eraginaz jabetu beharko dugu, orobat,
Iparraldeko zein Nafarroa Garaiko euskaldun zenbaitek euskara batuarenganalco dituzten susmo txarren arrazoi
sakona ulertzeko.
Guni geuri, etorkizunari begira, Iparraldea Hegoaldearengandik banatzen
duen mugak hizkuntzan ere daukan
eragina begitantzen zaigu korapilorik
zailena eta larriena. Behin eta berriro
entzun izan dugu mugaz handikoengandik euskara batua ulertzeko gaztelania
ere jakin egin behar dela, euskara batua

espainolen hizkuntza dela eta beste
hainbat salaketa.
Eta neurri baten egia ere bada. Euskaldunik gehienok Hegoaldean bizi
garenez, gaztelaniaren eragina gehiegizkoa izan ohi da "euskara batua"-ren
izenarekin hor-hemen azaldu izan diren
izkribu eta bestelakotan. Garbi dago
horrelakojarrerarekin Iparraldekoengana hurbiltzen bank, haiengandik aldentzen eta urruntzen ari garela. Garbi dago,
data, Geneva, bulego, filme bezalako
hitzen aide egin behar dugula eta ez
fetxa, Ginebra, ofizina, pelikula eta
antzekoen aide. Garbi dago lehenbiziko
haiek aukeratuz, Iparraldeko euskaldunengandik ezezik Europa mendebaldeko hizkuntzetatik ere gertuago izango
garela eta Europara begira jartze horrek
berorrek ere ekarriko digu, jakina, bestelako mesederik.
Nafarroa Garaian ere, azkenik, badirudi aspaldi honetan bertako euskalkia
goratzeko eta berpizteko ahaleginak
ugaritzen an direla. Hau, noski, guztiz
jokabide jatorra eta bidezkoa iruditzen
zait, baina badira, hala ere, aintzakotzat
hartu beharreko gertaera zenbait. Aide
batetik Nafarroa Garaiko hizkeren egitura oso nabarra da: Zaraitzu, Aezkoa,
En oibar, Ultzama, Zugarramurdi, Baztan, Oiartzun, Sakana... guzti hori da
nafarrera, baina bada alderik hizkera
batzuetatik besteetara. Bigarrenik, Nafarroa Garaian ez da euskararen aldeko
jarrera garbiegirik izan inoiz eta, ondorioz, ez da bertako hizkuntz eredurik
itxuratu.
Hirugarrenik, eta aurrekoaren ondorioz, Nafarroa Garaiko hizkuntz egoera
ezin larriagoa da eta Patxi Zabaletak
berak Euskaltzaindian sartzerakoan
egindako hitzaldian gogora ekarri zigunez, Iruñea edo Lizarra bezalako hirietakoak dira -euskaldun berriak, hortazeuskararen aide adoretsuen dihardutenak.
Eta hauxe da, hitz gutxitan esanda,
euskalkien auziari aurre egiterakoan
-

"Hizkuntz komunitateak, estaturik zaharrena baino are
zaharragoak diren eta beren koherentzia globala duten gizartesistemak dira"

kontutan izan beharko genukeen egoera.
2.- Prestigio eta aurriritzi arrazoien
indarra
Hizkuntza bi elkarren ondoan bizi
direnean eta elkarrekin lehian dihardutenean, aginte ekonomikoa eta politikoa
duenaren hura izan ohi da bietarik dotoreen, aberatsen eta, batez ere, praktikoentzat jo ohi dena. Bera da administrazioan, irakaskuntzan eta, azken baten, zeregin inportante guztietan erabili
behar dena. Bera da, orobat, gizartean
"gora" egin nahi duenak nahitaez ikasi
eta jakin behar duena.
Aginte politiko/ekonomikoan eraginik ez duen gizataldearen hizkuntza,
berriz, zeregin inportante horietarik
baztertuta geratuko da. Berau ikastea ez
da inolaz ere beharrezkoa izango, borondate hutseko ekintza baizik. Zenbait
esparrutan, ostera, erabilgarria eta egokia ere gerta daiteke: baserritarraren eta
hen i xehearen konfiantza eskuratzeko,
haur txikiekin eta maite diren animaliekin -txakurrekin bereziki- erabiltzeko,
-

-
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lagunarteko afalosteetan kantuan jarduteko, etab.
Baina gauza hauetan, jakinegiak ere
badira eta, ez dut gehiegi luzatu nahi.
Esan nahi dudana hauxe da: hizkuntzen
anean badirela hierarkiak, badirela batzuk besteen gainean daudenak eta alderantziz. Euskarari dagokionez ere izan
dira -eta badira- horrelako hierarkiak:
Gainekaldean: (...), latina, okzitanoa, frantsesa, gaztelania.
Azpikaldean: euskara
Bistan da horrelako hierarkia baten
azpikaldean dagoen hizkuntzak zailtasun ikaragarriak dituela bizirik irauteko
eta, etorkizun itxaropentsurik nahi izatekotan, ezinbestekoa duela desoreka
hori berdintzea.

Gun i geuri, etorkizunari be gira,

Iparraldea Hegoaldearengandik
banatzen duen mugak hizkuntzan ere
daukan era gina begitantzen zaigu
korapilorik zailena eta larriena
Baina euskara/erdaren artean dagoen
desoreka hori berori errepikatzen da
euskararen barruan ere:
Gainekaldean: Beterriko gipuzkera, Lapurdiko kostatarra, eusk. batua
Azpikaldean: gainontzeko euskalkiak.
Iparraldean Lapurdiko kostatarra
(hau da, Donibane-Lohitzune, Ziburu,
Sara, Azkaine eta inguruetako hizkera)
izan da betidanik dotoreentzat eta onentzat jo izan dena eta gainontzeko alderdietako euskaldunak hura erabiltzen
ahalegindu dira. Hegoaldean, ostera,
Beterriko gipuzkera (alegia, Tolosa,
Astigarraga, Hernani eta inguruetako
hizkera) izan da goimaila hori berega-
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natu duena. Oro har behintzat horrela
izan dira gauzak, salbuespenak ere
badauden arren.
Aurrera baino lehen, eta gaizki ulerturik egon ez dadin, bada argitu nahi
nukeen zerbait: hizkera jakin bat, arrazoi honegatik edo hargatik, zenbait
eginkizunetarako hobestea ez da berez
txarra eta salagarria. Alderantziz, onuragarria ezezik nahitaezkoa ere bada
eta, sortu ere, horrelaxe sortu dira hainbat eta hainbat hizkera standard. Kaltegarria dena besterik da: moren hizkera
hartzerakoan norberarena gaitzestea eta
erabiltzen lotsa izatea.
Bizkaierara mugatuz, oso sustrai
sakonak ditu bizkaieradun hiztunek
euren euskalkia (nonbait ere itsusia eta
traketsa delakoan) aide batera utzi eta
gipuzkerara (hau, berriz, politagoa eta
goxoagoa delakoan) jotzeko ohiturak.
Adibide ugari ekar nezake diodana
baieztatzeko, baina bakar bat baizik 1859ko maiatzaren 14ean Uriarte bizkaitarrak Bonaparte Printzeari egindako gutun batetik jasotakoa berau- ez dut
aipatuko. Elgoibar eta inguruetako euskaldunen -administrazioz gipuzlcoar izan
arren, hizkuntzaz bizkaieradun, eta ez
giputz, direnen- jarreraz mintzo zaiolarik hauxe diotso:
"Sucede en todas estas poblaciones que
miran con desdén el vascuence de Vizcaya
y son muy apasionados al dialecto del
Beterri: los sermones y pláticas se predican en ese dialecto de Beterri, y muchísimas personas hacen estudio de este dialecto, por cuyo motivo hacen una mezcla; pero
todavía no han podido "guipuzcoanizar"
al vulgo" .
Gaitzespena (=desdén), ba, euren
gurasoengandik jasotako euskalkiarenganako eta hortik, hain zuzen, Beterriko
hizkerara jotzeko ohitura. Gaitzespen
hori berori euskaraz ez hitz egiteko
atxakia ere izan da inoiz. Honako hau
aurten bertan (1989-04-14an) irakurri
izan dugu Arrasate Press astekariko
18. zenbakian, Amaia Jauregi-Arrabururekin egindako elkarrizketa baten:

"(...) beste batzuk (eta hau aitzaki xelebrea, benetan) Arrasateko euskara ez
dela euskara polita eta ez duela merezi
horrela hitz egiterik(...)".
Lotsa eta konplexu honetaz hobeto
jabetzeko nahikoa dugu bizkaieradunen izkribuak irakurtzea. Nekez erabiliko dizute euren euskalkiko hitz eta esamolderik. Lehenago erabiliko dizkizute
Iparraldeko edo beste edozein leku urrunetakoak (zenbat eta bitxiago eta exotikoagoak, orduan eta nahiago) eurenak
baino. Adibide batzuk jarriko ditut:
A
(dugu) eta
bait-(dugu)
ei
omen
lar(regi)
gehiegi, sobera
ostera
ordea, aldiz
(5stera
ibilaldi, itzuli
begitandu
iruditu
antza, itxura
dirudienez
legez
bezala
Ez al dira, ba, A zutabekoak B-koak
bezain jatorrak? Euskalki guzti-guztietako hitz eta esamoldeak erabiltzea ez al
da, ba, euskararentzat aberasgarri eta
onuragarri? Nik uste baietz, baina bizkaieradun ezjakinenak ere, bere euskalkia hierarkiaren azpikaldean dagoena
badakienez, ez dizu euskalki horren
usainik darion hitzik behin ere erabiliko. Nahiago izango du sobera (< gazt.
sobra) erabili bere zorioneko larregi
bai no.
Bestalde, bere euskalkia hierarkiaren gainekaldean ikusten duen giputzak
ere ez du san itan begi onez ikusiko
neba bezalako hitz bat erabiltzea: "Hon
bizkaieraren hitza da" esango dizu eta,
jakina, "behean dagoenak imitatu behar du goian dagoena eta, inolaz ere ez,
goian dagoenak behean dagoena". Honi
horrela da bizitzako arlo guztietan, baina guk, euskalkien egoera orekatu nahi
baldin badugu, hankaz gora jarri beharko ditugu "horrela" diren makinatxo bat
gauza. Izan ere, ez al dira bizkaieradunak ere euskaldun? Beraz, euskaldun
baldin badira, haienak diren hitzak eus-

kararenak ere badira.
Ondorio bezala hauxe esango nuke:
gal ditzagun euskalkienganalco lotsa eta
konplexualc eta erabil ditzagun -lasai
asko, gainera! egoki denean, geure hitz
eta esamoldeak. Baina egoki denean

Erdialdeko eta mendebaldeko
multzoen artean ere bazen aspaldi
Araba aldeko herrietan halako
euskalki zubi bat: Hegoaldekoa
hori nahi dut azpimarratu, izan ere ez
delako batere berdin Euskal Herri osorako idazten edo hitz egiten an garenean
edota geure herri edoeskualderako (herri
irratietan, herri aldizkarietan, hem barruko propaganda txarteletan...) an garenean.

3. Euskalkien nolakotasunaz
zertxobait
Euskalkiei esparru zenbaitetako ateak irekitzearen aide eta, lehen urrats
bezala, euskalkiak erabiltzeko lotsarik
behintzat ez izatearen aide agertu naiz
orain artekoan, baina bistan da zentzuz
eta kontu haundiz jokatu ezean, arrisku
galantak ere etor daitezkeela erabaki
honetatik.
Honen arrazoia goian aipatu dut:
Euskal Herriak jasaten duen zatiketa
administratiboa. Eta ez dira neure iruclipen zoroak beldur horren sortzaile. Bai
zera! Hor daude, gugandik gertu, kataIan herriak. Hain antzina ez dela, katalana zen bertako hizkuntza. Gaur, ostera,
valentziar askok ukatu egingo dizu katalanez mintzo direna eta valenciá dela
euren hizkuntza esango. Balearetan ere
ez ei da gaurregun katalanez hitz egiten;
irla baten eivissenc, bestean mallorquí,
etab. baizik. Lleidako herrialdean ere ez
daukate euren hizkuntza katalantzat; oso
desberdina omen da eta lleidatá izen are33

i

Badira hizkunizak bazterreratuak izan direnak lan-profesio
mugatuetara edo gizatalde baten barruko biziera
konkretuetara

kin bataiatu dute. Tarragonako Tortosa
eskualdean ere antzeko "mirakulua"
gertatu da: lehen katalanez mintzo zirenak, orain, bapatean eta gau-eskoletatik
iragan beharrik gabe, tortosí hizkuntza
berrian mintzo dira. Aragoan ere badira
katalanez mintzodiren eskualdeak, baina
eurek ez dizute egia hori onartuko. Fragako batek fragatí darabilela esango
dizu, Peralta de la Sal-ko batek aragoná
peraltí, etab. etab.
Geure iparraldera begiratzen badugu, okzitaniarrei ere beste horrenbeste
suertatzen zaiela ikusiko dugu. Departamentu (=gure probintziak) askotan
zatituta eta sakabanatuta daude. Gainera, ez daude denak Estatu bakarraren
barruan. Estatu espainiarrean, esate
baterako, hor dago skizaleek hain maite
duten Val d'Aran, administrazioz Lleida, baina hizkuntzaz eta kulturaz Okzitania dena. Hemen ere bakoitzak bere
eskualde edo heffialdeko hizkuntza (patois, hobeto esan) darabilela esango dizu,
konturatu (nahi) gabe sakonean bat bera
dela hizkuntza.
Baina ez dugu auzoetara joan beha-
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rrik. Bizkaian bertan, XIX. mende
amaieraz gero, euskara ez den beste
hizkuntza bat erabiltzen dela esan izan
du zenbaitek. Hizkuntzalari ezagunak
(Uhlenbeck, Lacombe...) eta, nire ustez
harrigarrienadena, baita jeltzale sutsuak
ere (Aniandiaga, Eleizalde...) eritzi
honen aide agertu izan dira. Eurok diotenez, etnia ezberdin bi ziren antzina,
bakoitza bere hizkuntza bereziarekin:
oraingo bizkaieradunen arbasoak batetik eta gainontzeko euskaldunen arbasoak bestetik. Denborarekin, jatorriz ezberdinak ziren etnia hauek elkarrengana hurbilduz joan omen ziren eta hortik,
hain zuzen, gaurregungo bizkaierak
euskararekin dituen kidetasunak.
Okerrena, dena dela, ez da honelako
eritziak lau haizeetara hedatzea. Okerrena, eritzi hauek egia direla frogatzen
ahalegintzea da eta ahalegin horren
ondorioz, hain zuzen, dauz, gauz, zauz,
nebazan, ebazan, gintzazan... bezalakoak joko dira benetako bizkaieratzat
eta, ostera, euskalki honetan XVI-XV II
eta XVIII. mendeetan zehar egindako
izkribu ugarietan ageri diren -eta hauexek dira, gainera, agertzen diren modu
bakarrak!- ditu(z), gaitu(z), zaitu(z),
nitu(z)an, zitu(z)an, gine(a)n... bezalakoak gipuzkeraren eraginez sartutakotzat hartuko dira eta, beraz, bizkaiera
garbitik zeharo baztertu beharrekotzat.
Horrelaxe sortu eta zabaldu da gaurregun zenbaitek "hiperbizkaiera" izendatu duen "hizkuntza berri" hon.
Eta ham honetan ezin dugu berriro
behaztopo egin. Ondo dago bakoitzak
bere euskalkia erabil dezan, baina ahaztu gabe bizkaitar, gipuzkoar, nafar,
zuberotar... baino lehen euskaldun garela. Ahaztu gabe lehenago dagoela
euskara gure euskalki edo hizkeratxoa
baino. Ham hori jo ez dezagun, ba, nik
neuk hiru erizpide nagusi ezarriko nituzke oinarri bezala: a) euskararen osotasuna, b) hedadura eta c) antzinatasuna. Ikus ditzagun hirurok banan-banan:
1.- Euskararen osotasuna. Euskal-

ki baten barruan aukera ezberdinak daudenean eta aukera horietako bata gainontzeko euskalkietatik hurbil eta bestea, berriz, haietatik urrun dagoenean,
badirudi hurbiltzen gaituenari eman
beharko geniokeela lehentasuna. Esate
baterako: bizkaieraz ditu eta dauz, biak,
erabiltzen badira, lehenbizikoak dirudi
egokiena, bizkaieradun askorentzat
ezaguna izateaz gainera berori delako
beste euskaldun guztiek ere erabiltzen
dutena. Indar bateratzaileak bultzatu
behar ditugu beraz eta sekula ere ez
indar banatzaileak.
2.- Hedadura. Euskalkien barruan
badira zenbait egitura eta esamolde herri
edo eskualde jakin batera mugaturik
daudenak. Esate baterako, hemen,
Leintz-Orlatialdean, guztiz arruntak dira
ha undiketan, konponketan, zainketan... (=haunditzen, konpontzen,zaintzen). Nafarroa Garaiko Sakanaldean,
berriz, dakit, dakizu, dakigu... (=zait,
zaizu, zaigu) erabiltzen dituzte. Horrelakoei herri eta eskualde barruko jardunean eutsi egin behar zaie, noski, baina
ez dirudite oso egokiak esparru horietatik ateratzen garenerako eta, gutxiago
oraindik, "bizkaieraren" edo "nafarreraren" ezaugarritzat jotzeko.
3.- Antzinatasuna. Mundu zabaleko edozein hizkuntzatan aldaketak eten
gabe gertatzen dira eta hori normala
ezezik ona ere bada, hizkuntzak gizartearen egoera berrietara egokitu behar
dira eta. Baina Euskal Herriarena bezalako kasuetan aldaketok ez dira beti
modu eta baldintza normaletan betetzen. Politikoki zatituta egoteak, euskara hizkuntza ofizial ez izateak, irakaskuntza, komunikabideak... mendeetan
zehar erdara hutsez izateak eta beste
hamaika horrelako indarrek bere eragina izan dute euskararen bilakabidean.
Euskalkiak bata bestearengandik aldenduz joan dira indar bateratzailerik izan
ez delako gurean. Hon i dela eta, euskararen batasuna lortzeko atzera begira
jarri beharra izan dugu. Euskalkiak
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mendean gaurregun baino. Eta euskalki
bakoitzaren barruan ere beste hon enbeste gertatzen zaigu. Makume, kusi,
karri, torn... (=emakume, ikusi, ekarri, etorri) diote Nafarroa Garaiko
zenbait lekutan edota abrats, egitra,
zartruk... (=aberats, egitera, zaharturik).
Hizkuntzak egin dituen berrikuntzak
dira hauek eta asko eta asko, gainera,
azken orduan burutu direnak. Bada
makina bat honelako euskalkietan barrena. Ondo deritzogu herri edo eskualde jalcin baten erabil daitezen (bizitza
luzea eta osasun sendoa opa diegu, gainera!) baina ez, hon atio, eremu horretatik kanpo, euskaldunok elkar ulertzea
eragozten dute eta.
-

-

Hizkuntza bi elkarren ondoren bizi
direnean eta elkarrekin lehian
dihardutenean, aginte ekonomikoa
eta politikoa duenaren hura izan ohi
da bietatik dotoreen, aberatsen, batez
ere, praktikoentzat jo ohi dena
Amaitzeko, eta honaino esandakoa
hitz bitan laburbilduz, euskara batua
euskalkien hiltzailea dela edota euskalkiek euskara standardaren kaltetan dihardutela bezalako eritziek ez du ematen etorkizun handiegirik dutenik. Ez,
behinik behin, zentzua nagusi den gizarte baten. Euskara batua Euskal Herriaren hizkuntza nazionala da. Ez gehiago eta ez gutxiago. Hizkuntzek, ostera, beste erabilera batzuk ere badituzte
eta horietariko zenbaitetan askozaz ere
egokiagoak gerta daitezke euskalkiak.
Oraingoz hauxe eta bestelakoez geroak
esango.
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