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Úran «Baltzizka»
oan nai izan eben
ergaitik. iges' eban
be arriskuan ipl'
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dingilizka jarri.

, arreta 'andiz, ara.
rtu al izan eban;
'tzan bizitea. Gose
hinetik flrten nai
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tKakurrak, edo .neskamearen Í8atsak,
uweak bildur.aldi izugarriak emoten edo
zan. Geiago: bein etxeko jaunak be":u~
pean erabilli eban, zapaltzeko arrisk. 011I.
~~. u,

«8altzizka» ondo damututa egoan egi'
bere «uriko» etxetxoa gogoan ebal ':.~,
Egun areitan, an bai jai ederrak, negu~'':''-
r~ zala.ta! A bai zori,;ma! I?anak joa:1e:
zU'an enparantza naguSlra, ezm.eutsizk.o 01
zetan dantzatu ta abestutek.o. Po.

&in baten, errira biurtzea erabagi eh
eta errekiñari parkeskatu. Baita egin bll,
Beatz gaiñetan etxetik urtenik, otzez aba'¡
duta, egun .~atz~k bid?Rn egin ondoren, ~L
du z~ «txmurrlen unra» ?ta ate nagusian
013 egm eban, negar.garraslka.

Er;regiñarell; aurrean bela~n~otu zanean,
gnztlak erruk.1tu yakozan. Am 19ar, ain txar.
to jantzia, ain zikinegoan!

Erregiñak parkatu eutson. Beste lagunak,
bakoitzak al ebana, soiñekoak.-eta emOn eu.
tsoezan, etxetxoa atondu ta garbitzen la.
gundu ta, azkenez, bazkari ederra gertau.
Ordlltik aurrera oso zoriont5ua izan zan;
ez. eban geiago egi biurtu eziñeko a.mesik
egin, ona 'ta langillea izan bamo.
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"OLERTIIII aldizkari barria

ienez, naiz.ta gorako egiña izan,
Gizol1a~: bizi da. Orixe nunbait bere zo-

\,eera bed
~ a alan be, olakoen arteko izan

" Ba Ir, k
tÍa. . dabenak, ot~, abere antze oen nao
~ra eZ'oka_bideari muxin egiñik, bestelako
rlas ta Jeta gar batzuetan bum.belarri
J8!etasu~'zi diranak. Nundik norakoak, zein
8artU~ k ete doguz oiezko gar, zaletasun,
plota oa jO.1Iluga oneik? Gai ta gorputzez
1e~~ t~koak noski, gogo ta arima alderdi.
g~::~1 Eta 'gnre nortasu,!a .~agien atal hik . tl

' k arimea dogu blkamago.
onf1ta ,

E ditnZU, e¡!;ia esan, ondo ikusiak zale-
~ oneik. Beste ¡!:izaldi ta aroetan betasu b .- b b b t k

izan Úran. ama ¡;aUT atez e.. ee on a o
lan, naigabe. kezka ta. abar ~lCa asko ta
askorentzat bum-austertk andlenak: beste
batzuentzat, gízarte.auzi, dim.¡;orabera, jo-
las, atsegin eta ostekoak. Orraitiño, zoriont'z,
ba.da oraindik irugarren talde bat be. arazo
ta kt'zka WJztion ¡!;aiñetiko zerbaitek kezka.
turik, larri.mindurik. mendi.tontorretako sai
cga!ari antzera goi.zale dabiltzanak. Bertso.
briak eta olerkariak dOZ1IZoneik. 8eti izan
dira gizartean eta izan¡!;o be bai. Gnrean
~eiago.Nok ez ditu senti ta oartu, egunokaz
batez be, emen Bizkai aldean, bertsolariak
dardaraztutako giro beroaren euskal zirrara
goxoak?

BIñor ba'da bemo.zale. t'uskalduna doWJ..a.dan nnnbait zer.edo.zer, zerbaiten t'ra-

~I~_samurra biotz.azpian, eta bertso batzuenomu ernaigarria entZUD ordukoxe, bt'sle

~ubduko ze~baitek ikututa lez. erdi totel
d~ .

k
erha barlk geratu oi yaku. Ez da itza!'

In ez .- .k
hat k 1 . som~rt , ez beste ezer, bertsolari
nile O1amgo indar.eragin barrenkoia daua.
l\a~ erkariaz be, naiz.ta goragoko mai.
jagi' t:rob~t esan bear. Au be noznai do!\"u
~jzona. gOl.garrez adoretua, beste munduko

Ainbat 01 ki h
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ICARME ' er ta ertso emon Izan dltuWJ
tzean b ~ep.. orrialde oneita~. Aurreran.
danak e ~rdm egin!!;o. 8aiña zaü, oso !!;aitz
InelakaaT~ltara emotea. andik ela emendik
heSle izk tzen yakuzalako. Euskeraz, anlza,
Toaguz buntzetan baiño erreza!!;o neurtu da-
81Inau? Btso~k. Ortik. sortzen ~te uga~ta.
b
,okon d a-IeIteke. Dal ta ba.lellek". blOtz.

iI oan d . .
~n I ';Ir un la artel!8 e;uztlOk dara-

, Tabilgu~h:~I,zalelasunagaitik be. Danok da.
:,kabe edo 1, olako kezka edo min bato nai.

Poztasun bat; eta bamt'.muiñean
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sG~tutako zauskada ori zelanbait azaldu
bear, argitara atera bear. Zelan? Olerkiz,
bcrtsoz, errez ta erosoen.

Berezko gar au ez itotearren, biotz.ustu.
tze au ez galtzearren, bame-sen ta irudiki.
zun sorgiñez gatzaturiko lanok, beste askl).
ren !!;ogo.kilikagarri, argitara emotearren,
KARMEL'en seme lez, olerki ta bertso-al-
dizkari barri bat sortzea erabagi dogu.
OI ERTI deritxoke. Onela dagigularik, eus-
kn! idazle askotxoren guraria asetzen dogu.
la guk ustt'.

Aldizkari barri onen gaia? 01erti 11t8a,
poesi utsa, nai neurtua nai itz lauz. Oler.
kink. ostera. batzuk jatorrak izango dira,
hsle hatzuk alboetako izkuntzetatik itzu.
link. 8ai la gure olerkari la bertsolarien
bizilz.zertzelada ta xeetasunak be aipatuko
.loguz, onein idaz.lanak albait zeatzen azler.
kalu ta aitzen emonik.

8este arlo edo sai1 bat be. oindiño gol.
detu bagea, astindu la urratuko dogu; au
da: ederra zer dan azalduko dogu, ine;um
ta alderdi guztietatik arretaz so egiñik;
ederra ze1an adi.erazo bear dan; itzak ze.
lan neurtu bear diran olerki edo poesi bat
egitean, zeintzuk arau ta lege gorde bear
dÍ1ano 'a abar. eta abar. Gai onetaz ez dau
oÍ1Jdiño gure euskeran iñok be idatzi, ez
t'zer t'san. Orixt"k zt'rbait ezik.

OLERTI, !enengoz beintzat, im illabete.
ro argilaratuko. Baiña urtean libum mar-
dula osotuko dau, 256 orrialdekoa gitxie.
nez. ale bakotxak 62 izango ditu.ta. Vete-
roko ordainsaria: ',LOpezeta, aurretiez or.
daindu bear dana. Olerkia atsegin ba'yatzu,
eskatu egizu gaurlik; ez yatzu damutuko.

Azkenez, euskal olerkari, bemolari ta
eder.zale guztiak zabal.zabal daukiez OLER.
Tl'ren ateak. Bakot."ak, nai dauana, bialdu
bi1dur bage, txukun, dotore, olerkitsu. Ela
guk hiotz.samur eskertuko.




