OLERKIAK
AURTEN
Bertsoa ezta akulu txarra euskaldunon tzat. Eta literatur -klase ortara gaztetxoak
zaletutea, naitaez egiteko txalogarria izan
bear.
Zornotza'n, Bizkaia'ren biotz lez dogun
erri onetan, aspaldi dala gabiltz olako zer
loturik. Emengo Erti- Kultur Alkarteak,-bait
Bizkai Aurrezki Kuxak lagunduta, seigarrenez ospatu eban urtarrillaren 27'an, domekaz, amar urtetik amabost bitartean dabiltzan euskaldun gaztetxoen arteko Olerki sariketa.
Iragarrita egoanez, goizeko amabi -ama-

bietan asi zan sariketa. Zaar eta gazte, jen
bete-bete eginda orduko Alkartearen are--tez
toa; an ziran zuzendaria, Federiko Intxuasti;
maikoak, Aita Onaindia, Serapio Ugarte ta
Andres Etxebarria, ta R. Arriola, Aurrezki
Kutxaren ordezkoa.
***

LANAK
Ogetalau neska-mutiko aurkeztu ziran
nor -geiagoka onetan parte artu nairik, eta
zuzendari ta mai- burukoen itz-mordo ostean, zutoi edo podio gorriz estalira igonaz,
olerkari txiki bakotxak lenengo bere Iana ta
gero A. Onaindia'ren «Goiznabar» olerki liburutik beste bat irakurri, abestu naiz otse-

gin eben.
Buruz ez gitxik eta abots zoliz danak.
Neskatoak naiz mutikoak euren zeregiña
bete ondoren, txalo ederrak entzun ebezan.
Txairo, trebe ta eskertsu jokatu bait eban
bakotxak.
*

NONGOAK

Bizkai osotik bertoratu ziran olerkariak:
Ondarru'ko «Zubi-zar» ikastolatik, «Lauaxeta» ikastolatik, Zornotza'ko Lekaimeen
Ikastetxetik ainbat, Euba'ko «San Gabriel»
Ikastetxetik, Zornotza'ko «Andra-Mari»
Ikastolatik, «Karmel» ikastetxetik, eta abar.
Batzuk, jakiña, beste batzuk baiño obeto
egin eben, baiña danak duinkiro, barruan
dardar egitsen poza arpegian adierazoz.
***

ONENAK
Lenengo maillan geratu ziran bost onenak: 1) Joseba Andoni Agirretxea, 13 urtekoa, Ondarrutarra; 2) Igone Gorostitza, 11

GAZTETXOEN EUSKA
urtekoa, Zornotzakoa; 3) Maite Albarez, 11
urte, Zornotzakoa; 4) Ane Miren Ariznabarreta, 15 urte, Galdakokoa, ta 5) Miren Go
-tzoneApiar,1
urte, Zornotzakoa.
Bakotxak egokion garai-ikurra ta liburu
polit bat artu eben.
-txora
Parte artu eben beste guztiak be, Bizkaiko
Aurrezki Kutxak emonda, 300 pezeta errikoak 500 pezeta kanpokoak artu ebezan.

SARI- BANATZEA
Ordu-bete ta erdi emon ziran olerkiak
esan eta sariak banatzen.
Egun eder-ederra, bai eguzkiz eta bai
barne- giroz.
Pozez gaiñezka ta barritsu etxeratu zan
jentea.
Batzuk oindiño, X. Amuritza'ren omenaldia ordu berean ospatzen zala-ta, ara zuzendu jakuzan, bertso-griñari eutsita.
***

OBETO
Zelakoak ete ziran bertsolari ta olerkari
txikion lanak?

Esku artean dot bat, eta nire eritxi apala
jakin nai ba'dozue —berezkoa da—, leialki
diñotzuet, aurreko urteetatik onuntz oinkada
ederrak emon dirala; gero ta olerki biribil,
sakon eta beteagoak dakarrezala gure
neska-mutiko txikiak.
* **

TANKEREA
Zeuk be, azalez irakaurri ez-ezik, barruz
ausnartu be egin dagizuzan, ementxe damotzudaz txikietariko batzuk.

NAGORE BELOKI

Ez aundi ez pitin, ez onen ez txarren, edo
asita, «Lauaxeta» ikastolako Nagore-zeiñtk
Beloki'k loraz -lora dabiltzan erle langilleai
eskintzen dautse bere lana.
Ona:
Loraz -lora dabiltz erleak
lore -autsa biltzen;
ara ta ona dakustaz
egaz egiten;
erlauntz ondoan dabiltza
etxea zaintzen.
* **

IRUNE ELORRIAGA

Amar urte ditun Irune Elorriaga'k, bardin, bertsolariak goresten ditu:
Bizkaian bertsoak
ugariak dira,
ta bertsolariak
maitatuak dira;
gure koplariak
txit aundiak dira:
bertsoak asmetan
lar azkarrak dira.
* **

IDOIA ARIZNABARRETA

«Lauaxeta» ikastolakoa dogu Idoia Ariznabarreta, 10 urtekoa; ba-dau, ez ukatu,
olerki sena. Eta inguruko ederrari begira, loren txairotasuna abesten dausku:
Aizearen besoetan
ta eguzki epeletan
lora bat dot nik ikusi

dilindon, dilinetan.
Polita dozu kolorez,
nolako usaiñal
esaten ez da errez!

Luze-laburrez ezbardiñak dira, baita darabillen gaiez be.
Neurri ta rimari, egia esateko, ez dautse
inportantzi aundirik emon; bertso zurira,
errezera nunbait, jo dabe geienak. Baiña
bertso-labur txikiak politoago dagoz neurri
barruan eta azken bikaiñetan emonda.

Biotza dot kantari,
pozez kantatu dautset
nik ari ta ari:
«Loretxin lore,
maite ditut maite,
usain ta kolorel

* **

***

OLERKIAK

L OLERKI-SARIKETA
KOLDO AZPITARTE
Koldo Azpitarte, «Karmel» ikastetxean
dabillenak, onan asmatzen ditu ziri-bertsoak, alperrai ta zintzoai onduak batez be:
Ondo jan, bardin edan,
eta gauza ederrak
bearrik egin barik

dituez alperrak.
Zintzoak jaten dabe
bedar ta lastoa:
zintzoa beti izan da
alperren astoa.
***

KRISTIÑE
GONTZALEZ INTXAUSTI
Kristine Gontzalez Intxausti'k erromeri
bat dausku pintatzen, etxean dauken erromeria. Txakurra, kayua, txoria ta amama
dabez etxean... Onein alkar-izketa ta komeriak sarri! Ona olerkitxoaren len-estropa:

Baita arraiñak ugari
ekartzen zenduzala
erritarrentzat janari,
guztien poza ziñala.
Baiña gaur zer dakusku?
Guztiz zikindua zatoz
bizi guztia galdu dozu,
arraiñik ere ez dakarzul
Gizonek erail dabe
maite gendun bizidun bat,
gure atsegin bat il dabe
biotz gogor diran gizonak.

Ibaizabal maitel
Nork biztu ete daike
danon poza izan daiten
ur garbi gardenetanl

Gure etxe polita

koral eder bat da:
Txakurra guau, guau...
Katua miau, miau...
Txoria abeslaria...
Ixillik ez gure amama.
***

***

ITXAROPENA
Onelakoxeak doguz gure txikien poesi-lanak, pentsamentuz eta biotz-ikaraz jantziak.

MARI MALEN ALDAMA
Eder dogu bizia; ez nai, beraz, berau galtzerik. Argi susperkor lez dakus Mari Malen

Eriotzean amaitzen dana
bizia da, argi bat da;
egun pozgarrian sarri
amaitzen da argi au.
Baiña, ez; zu nere argia,
nere bizia,
ez zaitez amaitu.
Ez zaitez joan...
Beste egun bat ikusten
itxi eistazu.

***

MIREN GOTZONE
AZPITARTE
Miren Gotzone Azpitarte'k euskaldun
zintzoa goratzen:
Eroan eta ekarri
artu- emonaz alkarri,
orixe dogu danoen
eginkizun goragarri:
Euskalerriko gure lanak
danontzat dira ongarri.

MARI KRUTZ
PERIBAÑEZ
Mari Krutz Peribañez'ek Zornotza'tik
zear —gaur naiko loi— doan Ibaizabal'i eskintzen dautsoz bere bost estropak:
Zure ur gardenetan
gazte eta nausiak
alai ibilten zirala
entzun izan dogu.
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Aurrez dakuskula, nik uste, olako ar-obi
bikaiña.
Ar-obian lenengoz, Mañari'n eta Markiña'n lez, arri zakar zartatua da aurkitzen,
baiña gero apurka barreneratuz, atxurdin
(mármol) ederra.
Bedi emen be orrelaxe.
AITA ONAINDIA

