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!:II Nogaz
Gazte zar askoren eritxiz, ezta nunbait

gauza erreza bizi-laguna aukeratzea, egoki
atsegiñezkoa beintzat; euretariko zenbai-
tek, alegindu arren, ezin izan dabe bitxi
orregaz topo egin. Eta eurak, eurenez ikus-
ikasita, diñoskuen ezkero, siñistu egin be-
arko esan negargarri ori.

Alan be, ereztuna atzamarrera lez dator
emen Gotthelf'ek idatzitako gertari ederra.
«Ioggeli emazte billa» dau izena. Gaurko he
ba.dau erakutsirik naikoa, ta emen bere
guna lahur.samar.

Baserritar hat zan arako Ioggeli. Biotzez
laztan eban ama gazterik il ta beste mun.
duratu yakolako, oneri eutsan itzal eta be-
girune samurragaitik, ez eban ezkondu nai.
Amak, alan eta guzti be, ezkontzeko esan
eutsan, il-urren egoala. Ama zurrak, izan
be, ez dabe gura seme mutil zarrik, peka-
tari okitu itxuratan, erri guztiaren lelo ta
esames-gai.

Gogotan erabilli oi eban sarri asmo txa-
logarri au, baiña beti luzatuz ta biarko
itxiaz. Ikusten ebanez, bada, ta bere eritxi
sendoz, neskak ez dautse mutillai erakus-
ten euren alderdi ona, azaletiko dirdira 1i-
lluragarria baiño; urre eztana senarrak da-
ki bakar.barrik. Neska-aukeratzean, ez
ekian ez nundik jokatu. Kezka ta artega,
illunpe bizi zan gaixoa.

Bein, ostera, bururakizun bakan batek
argí egin cutsan: «Merkatari jantzi ta
emazte-billa asi, aberri zear)). Esan eta egin.
Ikusi ebanak, orraitiño, ozta-ozta iruntsi
entsazan ezkontzeko eukazan azken-izpi
ondarretaraiñokoak.. Atzenez, Jaunari es.
kerrak, bat idoro eban besteen antzekoa et-
zana. Maratz zolia zan, etxea garbi ta erat-
su eukana, ez eban itz askorik egiten, ez
zaratarik atara, baiña etxeko guztiak bere
agindupean eukazan, oso pozik. Goiz baten,
ne~ka ari atsegin emotearren, ondo naiez
nunbait, pa zaratatsu bat ezarri nai izan
eutsan bekoki erdian, baiña a zelako bela.
rrondokoa artu eban ordez! Labea egon ez
oindiño opilletarako. Alan be, neska axe,
bere ustez, ainbat aldiz ames egiña. Arexe-
gaz ezkondu zan. Zoriontsu bizi izan ziran,
sorgin-ipuiñetan esan oi danez, ondo be on.

ezkondu?
do alkar arturik. Jainkoak sCIIle.al h
emO/l eutsezan, gaiñera. Bere al!¡a a ~
zirudienez, lagundu eutson goitik. a ta~

Nogaz ezkondu? Ona aolku edo k
batzuk. !II¡!e~

l'goa.--Ez egizu sekula be Íls .
ezer egin, batez he arazo onetan. uAtsu~
polit bat? Begi urdin biziak? Bizkrpe¡¡
idun zabalak? Gorputz segail ta let~r ~
Ondo jantzita? Egoki itz egín? Egun b elll!
maite-miña? Kontuz ibilli zaite. b~t~

. k d' , 11111./
gnztua o ozu oram aukeratzen dozuna.

2'g~rrena :Ez jaramonik egin iñore¡
esanal, lar bemtzat. (CAu dozn ona», .A do.
zu egin-egiña)), esaka diarduenean, ez diñ
sarri egi guztia: obari, irabazi edo onn:
bage ez leukie ainbeste ardura erakutsik~
Begoz urrin sorgin igarleak; bai ta esk.
barru, idatzi edo izarretan igarri oi dabe-
nak be. Norbera ezkondu bedi, ez iñokti.
kondu. Beraz, auzi au zeuk ebatzi bear d~
zu. ez beste norbaitek.

3'garrena.-Gizakiak bere dan, Jainkoak
emonda, bai ta emaztekiak be, berezko
irrits, joera, makur edo sena, bata beste.
ganako; sarritan itsu ta zentzun hage ~~
billi oi dogu, baiña berez izadi-deia ball19
ezta. Iñoiz zoriontsu bizi izan dira lenen,'

ikuste utsez ezkonduak. Baiña au ezin iz~a
erabateko arau. Alan be, nor bi ba.tze.~
hultz dagian indarra izan oi d~ gelen~.
biotz-ikara erro gabea ezpada belntz~t. elf
kontzarako bide ziurrean bat ¡art:

dauana. ~
4'garrena Bizitza guztirako alkar ~~

ta lotu nai daben gazte hik -neska t bfll
tiJ-- sentimentu bardin samarrak en \ e'
dabez; bizi-burubide nagusietan oro:a. b~
roen arl\uz ebatzi ta atondu bear da e~~,J;,
bizitzako ¿eregin eta eragozpen astU~aoi
Bizitz.oiñarri irmo ta zoliok begipe. l1~dn
gogo biak alkar lotu ta egunero bizlJ1l
samur-samur, zuzenduko dabe. all

5'garrena.-Ezkontzan opa ebe~; nO
kitu daben askok ez dakie nnndl etO
oreela jazo danik. Au da, senarra ~~o dol

tea eukeratzea, misteri sakon-ezlnak bit
Au siñisbakoak be ba.ekien; jainkoa
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.a1ilZeJ\ eben. euren usl
bio)c alkarrenganako z
tJestea bil~atzen eban, ~
(iolltSUegln artean. La!
JlI~J\dtl .Jaroaz gizon3

~

LOVRDES.-16.000 l~
14} 5010 ta aben;dun;
ko: 230 leku elelz-gauz
salerositako etxea~. 58
lean 30 judatar dua t;
doian hakotxak 3.000 ~

da"? ango gauzak erol
la ho._teun milloe frank¡
Santuaren eleizea orda1

I'RREZKO LARRO'
«5am in laSl1U-Gura rizkn
cder au euki dau ta egO
ren :"amint.asunak Lour,
ri opatl1. Gaxo onein él
ba.dira ta samintasun
IIrrezkn larrosa eder hi

XII bateri agertu jakol
he ainh"te mesed'e egi

KARMELDARRAK.

AMASEIA, Karmen'go
enn urle azkenekoz ag
tY"ri. Tarbes'ko Gotzai
gauzea ta Aita Santna

~netsi eJ.an asmo au:
F.mil gomldu/eo. Berre
~rroma'tjk etorrita ta

:811 egun ')Oetan. !(;:¡r
¡¡¡Ollp Gntzain a¡mro-ar

lla~usia. ~

lla~(~~GARRI.-lO.OOO
koa',ik O .gaxoz Lourde
PI".k 'IInbeste gazte
"'11 proz ahcstu ta es

e ahe l .
J\l11at ~an, amahost

xon a"e tleo " r zea...
~~ell~o~ EDER.-An
edcr lelzan dankentez. . d~g "paln utada
t¡¡~¡r:s eta Gazteiz 'ko

~ 1, 11 ordez burestnn
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