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BASER RI- GAIAK
1) EPAILLEZ. - Il oneri, Bizkaia'n

martia deritxogu, ta beste leku askotan
epaiUa. Negu agure zar otzez asea --eu.
ri ta edur. txingor ta izotz- ba.doa

joan apurka apurka: eguna luzatuz egu.
raldi epela, orrela laster dogu uda ba.
rría; egia, Gorbea, Anboto, Oiz ta Aiz.
korri txapel zuri oraindik; baiña, itxoin

arei irri gozo egiñez, laster doguz zelai,
ibar.ertz eta muiñoak lorez jantzita. Alan
be, martiko lorak ez ei dira onak; ona zer

diñoan esakun zarrak: ccMartiko lorea, ez.
pa.litz obea». Aprilekoa, barriz, ona:

(cAprileko lorea, urrea baiño obea». Eguz.
kiak be, argi.izpi bigunez ziztatzen gaitu,

haiña ez dira antza ain' onak bere loxinga
txeratsuak: ccOsasuna gura ba'dozu, mar.
tiko eguzkia kontuz artu.

Etxe.lanak. n onek be, ene baserritar, go.
gortxoa ba'litz beiñik.bein, ez dautzu etxe.
tik kanpora urtetan itxiko. Ba.dozu, ala n
be, barman sukalde, ganbara, korta edo

ukullu, oillotoki, ardoki ta abar, nun zeri
oratu. Gaur,dakizunez, oilJo ta paitak asko
emoten dautzuen ezkero, ekin gogotik arlo
orreri. Zeregin aundi barik diru.mordo ede.

rrak eskuratu oi dabez or.emen. Oraintx,e
dozu garairik egoki ta aukerakoena txitak
atarateko. n, ontako oillaskoak onenak di.
raja, nok ez daki?

Solo.lanak. Onezkero, solorako traman.

kuluak garhiturik eta prest eukiko dozuz.

Arto.ereiten laster asi bearko, ta ez egon
uagi: garbitu erein bear dozuzan lurrak.

Sekulebedar, pagotx eta alpapa ereiteko,
oraintxe dozu garai ederra. Lendik landa.

tllak jorratu ta San Juan lur sagar edo Pa..
tatak ipinteko be, sasoi egokiena.~

2) JORRAILLEZ. - GizQnok ba,doguz
lcia biziak geure biotz barrenean'; mendi.

tontorrera eldu naita, arako. bide dagigu.
nean, esaterako, zein biziro .opa dpgun an
goiko aizetan arnasa artzea. Negu. gogorra,
nlcndi erpiñeraiño garoazan zidor luz6a
dala, esan bear; nekearen nekez ,egin oi do.
gu bertoko ibiltaldia. Baiña bein, .amaira

ezkero, poz'eztitan gagoz',Amaitu y,ak\l, b""
negu.aroa:. or aprilJa, ikllskizun e~eJ;.lillu.
ragarriz. Noizik bein, orraitiño, agertu oi
dau oindiño mutur baltza negutxo kada.

lTak. Augaitik esan daroe: «Aprilleko e~.
raldiaz: eta ostatuko neskiaz, kontuz ibili,koaz».

Etxe.lanak. Kortako abereak zaindu al.

bait eta arduratsuen: berde apur bat jana.
riari nastutea egoki da garai onetan. Oillo-

toki ta inguruak garbi euki: paita.txitak
aterateko, sasoi ona. Igali.zugatzak arduraz:

txukundu; b,ai ta kerexa, aran, madari" sa-
gar ta onakoak eztitu edo txertatu be.

Solo.lanak. Baserritarrok, noz.nai dozut
lana. Baiña bateren bataurreko illetan sa-

tor antzera etxe.zokondoko epeletan "egona
ba'da be, .orain izango dau nun egin ta,
zeri ekin. Lur sagar, udarbi (erromalatxa),.

uraza (Ietxuga ), aurretik ereinezpa.dira"
erein arin.arin; bai ta rabano ta arbi W"
kiak be, lur' zabalean. Baiña arduratu zai~

tez, beste arazo guztien gaiñetik, il onen.

azkeneruntz ereiteko arto.soloak gertatzen.
«Deun Jorki, artoak ereiteko goizegi; DeuD'
Markos, ereinda ba'legoz».
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.' gotzain, gongotzain eta kardinal batu zi.
ran Ikasgu nagusian. Gauza askoren aro
tean, oneik auzitan erabilli ebezan :
UIDeak zelan azi, eguneroko ta liburua.
kaz zelan jokatu, geroago ta geiago sar.
Izen yakezan atzerritarrakaz zer egin,
IDunduko beartsuai zelan lagundl1... Az.
ken'ebatziakaz karta bat argitara emon
dabe, oso jakingarria. «Pekatu astuna
dala -diñoe--- beribil edo olakoren bat
ardura barik erabiltea, norbere ta iño.
ren bizia galzorian jarririk».

:., Leiria'n il da, 85 urtedun, Fatima'ko
Gotzain Jose Alves Correia. Urteokaz
geixorik egon arren, beti joan oi zan
Fatima'ko Amaren oiñetara meza emon
cta beste eleizkizunetara. Berak izentau
'cban 1922'an batzorde bat, 1917'garren
urtean Fatima'n izan ziran Andra Ma.
ria'ren agerpenetan ebatzia artzeko; ta
batzorde orren eritxia ontzat emonik,
1930'garrenean Andra Maria'ren agerpe.
nok egizkoak zirala erabagi eban. Si.
ñisgogor batzuk augaitik esameska jaro
dun eben; Correia jaunak erantzun eu.
lsen: ccEsan gogora yatortzuen guztia,
Andra Maria'k zurituko zaitue». Go.
tzaiñak berak azi ta jagon eban Andra
Mari~ agertu yaken iru umetxoetatik

~aguslena ta oraindik bizi dana, Luziaos Santos. Luzia onek -gaur Coim.

ira:ko karmeldar komentuan lekaime-
al1ma'n jazoaz ta Andra Maria'k iru

Umetxoai esanaz, karta bat idatzi eut.
~on Coneia gotzaiñari ; karta onetako
lrugarren eta azkeneko ixilla oraindik
ezta iragarri, ta iragarriko bere ez, 1960'
ganen urterarte.

... Te.lespor Cioli, karmeldarra, Gotzain
cgIn dabe oraintsu.-Joandako irailla.

:n 8'an, amar karmeldar lekaimek gu.
tck:~a artu eben, laster Aprika'ra joa.

j
:. Igazko abenduaren erdiruntz, Gazteiz'kG.

irratiz euskal ikaskaiak asi ziran, astean
iru bider: astelen, eguasten eta barikuz"
arratsaldeko sei ta erdietan. Bai ta, ur-
tearekin, ango Instituto'an be beste
ikastaldi batzuk, Araba 'lo Jaurlariak.
berak idarokita. lruña'n be beste orren:
beste egitekotan ei dabiz.

.".. Leitza'n jaialdi ederra egin zan, aben-
duaren 22'an, Nikolas Ormaetxea, «Ori.
xe», euskaltzale aundiaren omenez. Goi.
zeko amar ta erdietan, udaletxetik elei-
zara eroan eben Orixe jauna, ezpata.
dantzari artean. Meza ostean, barrito
erriko etxera, ta emen egin eban Orixe 'k
bere itzaldia, Euskaltzaindian sartzeko;
gaia : Leitza ta inguruko euskeraren
mingor edo azentua zelakoa dan: MitxCo
lena jaunak erantzun eutson, Euskatza.
indiaren izenez. Ondoren, euskaldunok
oi dogun lez, bazkari ederra. Bai ta,
arratsaldean, euskal.jolasak be erriko
plazan : aizkolari, aari.topeka, olentze.
ro, dantzari, ta abar. An batu ziran, jai
au albait eta egokien ospatzeko, zazpi
euskal.errietako euskaltzalerik sutsue.
nak.

.. lrun'en, Bidaso ibai ertzean, olerkari
bat il yaku: Juan Basurko Ansola;
«kristau zintzua, gizon ona, guraso leia.
la, euskalduna biotzez eta egitez», aben-
duaren 25'an, goizeko ordu hietan, joan
zan betiko atsedenera. Egada zabalik
ez eban egin, beti erri.olerkarien mai-
lIan jarduna dogu.ta. Baiña idatzia bai,
ondo idatzita itxi dausku, haitik bat iru
poematxo oneik: Jesus, San Iñazio ta
Arantzazu'ko Ama Birjiñaren poema In-
burra. Goian bego.

Aurtengo urtarrllIaren 12'an, jaialdi
ederra izan zan Bilbao'ko Coliseo Al.
bia'n Gabonetako Agerkizunak zirala.ta.
Euskeraz azaldutako 40 lauki bikain
antzeztu ziran, Basauri ta' Bilbao'ko.
ereslaria.k. lagunduta.
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