Samintasun aundia emon daust gure
"Utarsus"en eriotzak: 104 urte ondo
beteak bizi izan dauz, beti emakumeen
artean eta andereiño lez euskera eta euskal jakintza zabaltzen. Irakasle izan da
Lemoa'n, Olabarri'n eta abar.
Osasunez ondo egoanean agertu ebazan gure ZER onetan, 1980n. urte-inguruan 22 idaz-lan bertsoz. Irakurri nai dauzanak ikusi begiz zenbaki oneitan:3, 8, 10,
18, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 37 ,38, 41,
52, 63, 69, 74, 84 ,85, 88, 90.
Azkenengo lana idatzi ebanetik, ez dot
bere barririk izan.

DEIA'n Alain Laiseka'k idatzi eban
lanetik artzen dodaz urrengo barri oneik:
"Abertzale sutsua, idazle ta irakaslea"
izan zala diño. Iru berba orreik argi agertzen
dabe gure Sorne'ren izaerea, bear ba'da abertzale esaten danean "emakume" be esan daiteke, talde orretakoa zalako guda-aurrean.
Orain urtebete-arte Algorta'n bizi izan
da bakarrik eta azkenengo urte au zarren
egoitz baten igaro dau.
Ogeita amabost urtekoa zala asi zan
idaz-lanak argitaratzen. Iru aldi dagoz
bere idazle bizitzan:1 a 1930n. urtetik tik
1933n. urtera eta Bizkaitarra, Euskerea,

Aberri-eguna eta Jagi-jagi aldizkarietan
olerkiak eta kondairak idatzi ebazan. Gero
guda-aldian isilik egon bear izan eban. 2'
1933n. urtetik 1977n. urtera:Emen olerki
bat agertu, "Euskal Gogoa"n eta beste bat
"Eusko Deia" n.3 a 1990n. urte-inguruan
"ZER" aldizkari onetan bertsoak idatzi
ebazan eta 1995n. urtean Labayru'k batu
ebazan lan guztiak liburu baten.
Idatzi dauz eritxi-lanak,elebarri bat,
prosaz ainbat lan baiña olerkigintza eta
lirika edo barru-min-saillea izan da bere
mundurik gurena.
OLAZAR 'tar Martin 'ek

MUNGIA'KO IKUSPEGIA AZOKAN
Toki eder bat zabalik dago
Mungiaren babesean,
erri ederrak, alan bear-ta
zoriontasun betean,
giza bizitzak bere ardurak
izan oi ditu lurrean,
lan ta jolas danetarikan
bizitzaren omenean.

alkartze onak egiten dira
abere ta gizonagaz,
egun eztiak lagun artian
poz-giroz ospatuagaz.
Alkargo etxe zoragarria
sortu da bertan, aurrian,
giza bizitza indartuteko
alkartasun onenian,
janari gozo, edan baltzak
daukazuz ikusmenian,
guztiak deika gozartuteko
gozotasun ederrian.

Mungi ederrak jatortasuna
dauka bere inguruan,
mendi ta zelai aintzagarriak
gora goraka aurrian,
tantai ederrak, etxe zuriak
erri goratasunian,
danak batera edertasuna
sortuten dabe errian.

Laneko tresna aipagarriak
ba-dira bertan, ugari,
igetai, atxur, zorrotz zorrotzak
adi adi gizonari,
bildurgabeko sega nausiak
ta onentzako zorroztarri,
baserritarrak bear dituan
laguntzailliak ugari.

Erri ertzian ba da toki bat
proba-leku izenagaz,
bide ederrak, toki zabalak
dana edertasunagaz,
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