ELERTIA

1.– Bertoldo ta Bertoldin (1932).
2.– Biar Donibane´ra (1929) .
3.– Barbier´en ipuiñak (bizkaieratuta)
4.– Abere-ipuiñak (inglesetik)
5.– Euskalerriko abere ta piztiak.
6.– Lau Ebanjelioak (Argitaratu barik, Goma´renak)
7.– Olerki batzuk (inglesetik eta portugaleratik)
8.– Toki-izenak (1958) Amaitu barik itzi eban.

Iragarrita egoan ordurako, kale guztia aurkitzen zan
errenez beterik.
Atea zabaldu zanean, tximista baiño ariñago urten zan
andik, zer uste dozue? Zezentxu bat!!.
Nok azaldu an izan zan usubillua... Ango ariñeketak,
kojuak izan arren! Kalia makillakaz eta burtxoz beterik
gelditu zan... Milagrua izan zan.

OTXOLUA (BERNARDO MARIA
GARRO)1891-1960)

IRITZIAK: Orixe´k esan eban :“Euskalerri guztiko
idazleen artean txukunenateriko bat”
Ona emen zatitxu bat:
Bertoldin´en okerrak
“-Ba-dakit, ene jauna, esan dagitsudanean asarre gorritan jarriko zareana, ta artez be artez egingo dozu. Baiña,
ez ete zan obeto izango, edonoren irrigarri izateko gu ona
ekarri barik, gure maurtubetan gu bizi izaten iztia, lekubotan ibilteko tentel-ergel batzuk baiño ezkara gu izan be ta?
-Baiña zer da mutil onek egin dautsun erakusmeneko
okerreri ori?
Orduan Markolbe´k lotsarren ozta, Bertoldin´ek egiñiko diabrukeri guztiak edestu eutsazan:ugarasijua dukatak
urmalera (piscina) jaurti eutsezana;ogiaz be bardin egin
ebana, arrañak urunaz itsutu gura izan zituzana, eta azkenez, kumak aterazoteko antzar lokearen otzaren sartu izan
zana. Ezeban bakaldunak barre gitxi egin eurok entzutian! Zati baten ekin eutsan aretara ta azkenian, jezarrita
be ezin egonda, jagi zan aulkitik eta oindiño barreka...

Mundaka´n jaioa zan eta umetatik euskerea ondo ikasi
eban.
Bilbao´n egin eban Komertzio-karrerea eta 18 urtekoa
zala Argentina´ra joan zan. Zazpi urte igaro an eta 1917n.
urtean barriro Mundaka´ra etorri jakun.
ZER IDATZI EBAN:
Lenengo euskal liburu eta aldizkari asko irakurri ebazan eta, beti, esaldirik ederrenak aukeratzen ebazan, baita
errian entzuten ebazan esaldirik jatorrenak be.
Orrelan, punterengo idazlea izatera eldu jakun.
Palindromoak dira bare bereizitasunik aundiena.
Aurretik atzera naiz atzetik aurrera bardin irakarri leikezan esaldiari emoten jake izen ori eta olakoen moltzo bat,
Kirikiño´k eratu eban leiaketa baterako bialdu eban. Orrelan sartu zan idazle Euzkadi aldizkarira, errietako albisteak bialtzeko
Oneik dira bere lanik beiñenak:

Olazar´tar Martin´ek

***
ESKERRAK

OBENA

BARKAMENA

ORDUA

Eskerrak Jainkoai
bizitza eder onen
maitasuna gaitik,
txoriak bikain dira
mendiak maitegarri
ederrez ondurik.

Itz ederra berenez
barkamenaren soiñu
gogoangarria,
gizonak gizonari
parkatu bear dautso
bere txarkeria.

Obena gizonetan
gauza kaskarrena da
zoritxar gogorrez,
iñor iraundutea
gauza mingarria da
egite okerrez.

Ordu zuzentzaillea
ixil ixilik, zoaz
gizonen bidetan,
jakituri aundia
daroazu zuregan
ixil ixillean.

Danen erdi erdian
gizonak bizi dira
kristiñau legian,
mendi eta itxaso,
zabal zabalik, dagoz
bizien aurrian.

Gizonaren biotzak
ez dau nai beretzako
samintasun gaitzik,
ona ta maitasuna
ditu bere gogoko
biotz biotzetik.

Oben gaiztakeriak
biotza ondatzen dau
gizonen artean,
obenak zapaltzen dau
giza bizitz ederra
bizien lurrean.

Gizonaren bizia,
aurretik, sartzarora
doa ixillean,
ez dozu zairituten
gizonen bizitzarik
bizien lurrean.

Aur zorionekoak
barrekari dabiltzaz
jolasean bidean,
egunak egunari
dei gozoa dagitzo
jolasen aurrean.

Parkatu anaiari
zeuri parka dagitzun
Jainko Egilleak,
parkamen itz ederrak
poztuten dau biotza
ene aiskideak.

Jaunaren aurka doa
giza gaiztakeria
Jaun bera iraintzen,
giza-seme gaisoa
arrokeriz sarritan
norbera ondatzen.

Zu, tiki taka, zoaz
iñoiz, gelditu barik
bizitza aurrian,
ume agurtzen da
asarretu-bagarik
ixiltasunian.
Paulin
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