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Euskal Olerki Txapelketa
10-15 URTEKO GAZTETXOENTZAT

Aurretik iragarrita egoanez, aurtengo urtarri-
Ilaren 28'an ospatu zen poesi jai au. Amar urtetik
amabost bitartean dabiltzan gaztctxoak artu eben
esku, egitarauak iñoanez. Olerkigintzan, gaia bako-
txak nai ubana izan zan, euskeraz izan ezkero, ta
norberak idatzitakoa, ez iñorena. Konkurtsoan
parte artu eban bakotxak bere olerkia irakurri
eban epai-maiko en aurrean, baita «Enbcita Oles-
karia» liburutik noberak aukeratutako beste bat
be. Sariek oso onak ziran. Txapelketa au Zorno-
tza'ko «Erti-kultur Alkarteak» eratu eban, beste
urteetan lez.

ASIERAKO ITZALDIA

Amabi-amabietan an giñan guztiok, Alkartea-
ren areto edo sala txukuna ondo beterik. Gazte-
txoak, mordo polita, andik eta emendik ona
etorriak alai ra urduri agerotzeri ziran, berezko
danez.

Txapelketa oni asiera emoteko, gazte batek,
Mikel Etxebarria'k, Deusto'n ikasle danak, otzaldi
labor mamintsua egin euskun. «Txapelketa au
—nioan— eus'.eraren aldeko eginkizuna da. Eus-
kerari gaur egoera barri bat agertzen yako: Auto-
nomi egoera. Egoera onetan eziketa euskal eskuetan
geratu bear da, eta eziketa gure eskuetan gelditzea
garrantzi aundi-auuciikoa. dozu. Ikastolak uga-
irtzea sortu bear dozu, eta diban izatea.

Danon zeregiña, zar eta gazteona, auxe izan
bei: euskera ez ciakianak, ikasi; euskeraz itz egiten
dauanak, geiago ikasi ta alfabetatu; euskal prentsa
irakurri, ari ta oni lagundu. Euskeraren etorkizuna
geure cskcutan ciago: geuk .nai ba'dogu, biziko
cia; geuk nai ez ba''ciogu, ilgo yaku; lotsagarria
izango litzateke ainbeste urtetan iraun dauan gure
izkuntza maitea geure egunetan, genre itxitasuna-
gaitik, betiko galduta geratzea.

SARIAK EMOTEA

L'_ncngo bostai sari bereziak emon yakez:
Alkarteko mar;azkidun platera, Bizkaiko Aurrezki-
Kutxak emondako liburu-txorta polita ta dirutan
bertokoai 300 pezeta ta kanpotik ona eldu ziranai,
500 pezeta b_ikotxari. Bostok oneik izan ziran:
Joseba Andoni Agirretxca (ondarrutarra), Silbia
Aldazabal, Nekane Gomuzio, Miren Gotzonc
Azpitar tex ta Karñi.ele Ansotegi. Beste bostek be,
Karmelc Aurtenetxe, Maite Albarez, Zorione
Etxebarria, Kristina Etxebarria ta Idoia Apraiz
( Garbiñe'ren ordez) «deduzko aipamenak eta
saritxoak izan ebezan.

Aita Onainciia, Ancicr Etxebarria, ta Scrapio
Ugarte izan ziran maiko, Alkartcko ucgusia, R.
Intxausti, guztion buru zalarik.

ZELAKO OLERKIAK?
Norbaitek, bear bada, miin-zolitxu esanfo dau:

Umetxuok, baiña, zelako olerkiak osotuko? Emen
dozu lenengo saria jaso ebana; irakur eta zeuk
emon epaia. «Udazken illuna» dau izenburu.

Urrian hasten dira
orbelak erortzen,
zuhaitzen aurpegiak
ba-doaz goibeltzen.

Euri lanbro illuna
hasia da hausten:
aurpegi beltz tristeak
ikus nik nunbaiten.

Mendi orlegu beltzak
ba-doaz leortzen,
aizeakin batera
belarr zanpatzen.

Kale txoko guztiak
hasi dira ixiltzen,
agureak doaz
geiago m: tkurtzen.

Mariñelak ez dute
ezer arrapatzen;
ziur ba a.' dakite
zer yaken gertatzen?

Azeri urtintx guztiak
daude gosez hilten...
Nor da bihotz zabala
emoteko jaten?

Tristeturik ohean
basi naiz sartzen,
beste udaberrirarte,
gero poz gaitezen.

Silbia Aldazabal'ek bere baserria abestu eban
onela:

Ango arbolak, ango aizea,
ango zela eta baratzak;
erreka garbi ta kantariak,
goitik beera soiñuz aberatsak.

Euskera da ango izkuntza,
euskalduna angoen izatea.
Ai!, zoragarri bai dala
nire baserrian bizitzea!

Nekane Gomuzio'k bakeari eskiñi eutsozan
here Ian estrQfak. Ona bigarrena ta irugarrena:

Bakea nai dot neure bizitzan,
bakea neure familian,
bakea neure ikastetxean,
bakea gizonen biotzean.

Bakea da nire elburua.
Nai dozu, gizona, nigaz Iota?
Alkar gaitezan guztiok,
ta begiak gora zuzendu.

Miren Gotzonc A•r.pitarte'k be ba-dan oler-
sena. Orretan jarraituko ba'leu, bertsolari ez-ezik,

— 8 —



ELERTIA

Zornotza'n, ume olerkarien sari-banaketan

olerkari bikain izatera be elduko litzake. Ez izan
dudarik! Ona bere lantxoa oso-osorik:

Batetik aurrerapena
ta bestetik ziñismena,
Euskal Erriak eskeintzen dauan
bere fruturik onena.
Baiña ez eske da asko geiago
ortikan artzen dabena?

Asko euki, geiago nai,
bide ortatik dago jai!
Gordeaz, r;aldu, galduaz gorde,
Jesusen itzari jarrai;
artu ta emon, au da legea
danok izateko anai.

Karmele Ansotegi'k bertso atsegingarriok ira-
kurri euskuzan, biotz-dardaraz:

Bizitza, ikurriña ta Euskalerria,
zelako iru itz,
bat, besteak baiño ederragoa.

Bizitza: zoragarria!
Ikurriña: maitagarria!
eta Euskalerria...
euskal anai-arreben bizitokia!

c.ua age. a la xzazigu (la OiZ1LZa,
eder, maitagarri gure ipurrida,
ba'daroagu biotz-biotzian,
eta bizi ba'gara, anai-arreba lez,
bakez, ta langille, Euskalerrian.

Karmele Aurtenetxe dator aipamena artu cbe-
ncn artean lenengo. Mendia dau maite ta mendi-
rako joerea dau, bere aizta ta goraspakaz Gorbei
gaiñeraino joan oi da batzuetan. Ona aren lantxoa,
polito biribildua:

Udabarria eltzen danian
mendira doaz mendigoizaleak.
An ikusten da eguzki argia,
an dagoz zugazti orlegiak,
eta txoritxu pozgarriak.

Asteko lanak amaitu eta
joaten naz ni be mendira,
neure aizta ta gurasoakaz
igoten dot nik Gorbeira.

Maite A!barez'i Gernika'ko Zugatza etorri
y aku burura, ta ari eskeiñi dautsoz iru aspaldiko
bertsoak. Onatt diiiotsa:

Agur, Arbola maitagarria!
Zu gure asaben itxaropena!
Adar ta enborrez gurana!

Zu zara euskaldunek
egizko maitasuna;
zugan ipinten dogu
euskaldunok arnasa.

Zu izango zara beti
gure biotzeko poza.
Zure adarpean nik gaur
dagit betiko eskintza.

Euskeraz beti mintzatu,
geure lurraldea maitatu,
Euzkadi geure Aberria
goratzen alegindu.

Zorione Etxebarria'k onela dabes Gerniks'n
claukagun Arbila maitea:

Gernika'ko Arbola,
guretzat maitea!
Bizkaia'k atsegin dau
zure kerizpea!

Biotzean daukazu
mamin illezkorra;
izan zakiguz beti
argi maitekorira!

Kristina Etxebarria'k euskera, gure izkuntza,
aukeratu eban bere k:tntagai. «Euskera, Euskale-
rriko izkuntza» titulupean bost aspaldi gartsuko
lana burutu euskun. Baita polito irakurri be
Enbeita'ren «Zainduko gaitu» ta bere jator au.

Euskalerriko izkuntza
Euskera da soillik;
non aurkituko dozu
izkuntza oberik?

Gure asaba zarrak
au mintzatu eben;
gu be saia gaitezan
berau itz egiten.

Txikiak naiz aundiak,
zar eta gazteak
lagun kutun bear dauz
F.iiskera maiteak.

Jarrai daigun lanean
Euskeraren aide,
geure biotz barrua
dogula sukalde.

Garbiñe Apraiz'ena be orobat izan genduan
gaiz, arin eta gozoa. Baita maikoak erabagi tartean
esan eta abestu ziran besteak be. Bero-bero txalo-
tuak izan ziran gaztetxo guztiak, euskeraren aldeko
lan bikaiñagaitik batez be. Gaztetatik sartu bear
yako umeari bere izkuntzaganako beroa, ta oneik,
poesi-sariketa ontan esku artu eben gaztetxuok,
ez dot uste egungo aztuko dabenak guztiok emon
genduan egun ederraren gomuta. Gora gaztetxo
olerkariak!

Azkenez, sariketa onetan esku artu ebenai,
aundi ta txikiai, eratu, lagundu ta arnasa ezarri
cutsenai eskerrak gogoz egiñik, amaitu zan jai:adia,
clatorren urtean obeto ta bcroago esanik. Betoz,
bai, onako jaiak ugari!

AITA ONAINDIA




