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1) EPAILLEZ.
Il oneri, Bizkaia'n
martia deritxogu, ta beste leku askotan
epaiUa. Negu agure zar otzez asea --eu.
ri ta edur. txingor
ta izotzba.doa
joan
raldi
rría;
korri

apurka apurka:
eguna luzatuz egu.
epela, orrela laster dogu uda ba.
egia, Gorbea, Anboto, Oiz ta Aiz.
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
tatak ipinteko
be, sasoi egoki
~

2) JORRAILLEZ. - GizQ
lcia biziak geure biotz barren
tontorrera
eldu naita, arako.
nean, esaterako, zein biziro .o
goiko aizetan arnasa artzea. N
nlcndi erpiñeraiño
garoazan
dala, esan bear; nekearen nekez
gu bertoko ibiltaldia. Baiña
ezkero, poz'eztitan gagoz',Amaitu
negu.aroa:. or aprilJa, ikllskizun
ragarriz. Noizik bein, orraitiño,
dau oindiño mutur baltza neg

lTak. Augaitik esan daroe: «Ap
raldiaz: eta ostatuko neskiaz, ko
az».

Etxe.lanak.
Kortako abereak
bait eta arduratsuen:
berde apu
riari nastutea egoki da garai on
toki ta inguruak garbi euki:
aterateko, sasoi ona. Igali.zugatza
txukundu; b,ai ta kerexa, aran,
gar ta onakoak eztitu edo txerta

Solo.lanak. Baserritarrok,
noz
lana. Baiña bateren bataurreko

tor antzera etxe.zokondoko epele
ba'da be, .orain izango dau nu
zeri ekin. Lur sagar, udarbi (erro
uraza (Ietxuga ), aurretik ereinez
erein arin.arin;
bai ta rabano ta
kiak be, lur' zabalean. Baiña ard

tez, beste arazo guztien gaiñetik,
azkeneruntz ereiteko arto.soloak
«Deun J orki, artoak ereiteko goize
Markos, ereinda ba'legoz».
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