
IPUIÑAK

ZOZOMIKOTEAK

Euskalerrietan Martzoa ill gogorra izan oi da; baiña,
kalte aundirik egiteko Apirillaren laguntza bear.

Arazo oneri buruzko esaerak badaude gure zaarren ar-
tean, Zozomikoteak, alegia. Martzo zezen gorri batekin
oso asarre omen zebillen. Zergaitik asarratu zan? Orixe
bai ez dakigula zergaitik. Dana dala, Martzo jaunak, asa-
rrearen-asarrez, zezena akabatzea erabaki zun.

Eta zer jokabide artu zuan Martzok orretarako? Men-
di-zelaiak elurrez ito. Ez zan bela-izpirik ere ikusten iñun.
Goseak ilko zuan zezena.

***

Baiña, beti izaten da baiñaren bat, zezenak arte zabal
baten azpian gorde zuan bere burua, eta arte-azpiko bela-
rrakin eutsi zion biziari, eztu ta larri, bizirik beintzat,
Martzoa amaitu zan arte.

Zezena esku-artetik iges egiten ziola ikusirik, Martzok
bi egun t'erdi eskatu zizkion Apirilleri zezena akabatu ar-
te...

Egun oiek dituzu Zozomikoteak.

***

Goierri aldean beste era batera esan oi dute eta onela

Martzo artzai batekin zebillen asarre. Artzaiak eun ar-
di eta aari bat omen zitun. Bera, berriz, begi-bakarra zan:

da:

Martzoa eta Apirilla alkarrekin ziarduten izketan. Api-
rillak esan:

A Martxo, Martxo...!
Diat ezker gaizto...

Eta Martzok erantzun:

A Apiltxo, Apiltxo...!
Ekatzak egun bi
ta erditxo,
artzai orri
kendu ioatzan
eun ardi ta arie
eta beari
eskerreko begie...

Eman ziozkan egunok eta orduan Martzoak izugarriz-
ko ekaitzak eta ujolak sortu-arazin zituan. Ur oiek eun ar-
diak aurretik eraman omen zituan leize-zulo batera. Ar-
tzaiak aaria lepoan artu ta bazeramakian uretik aparte.
Baiña, aariak aldamonera begiratzean, sartu dio adarra ar-
tzaiari begi bakar artan...

Gelditu zan artzaia begi gabe.

Zozomikoteak eguraldi txaarra dakartela berekin, esan
oi da arrezkero.

ANES

IRAKURLEAI OARRA

ZER aldizkariak eta EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k ba-dauke Bilbao inguruan urteko arpidetza eskuratze-
ko erea. Etxerik etxe joaten da kobratzaillea. Baiña gauzea ez da ain erreza errietan. Orregaitik eskari au egiten dau-
tzuegu: Bialdu eiguzue txartel edo txeke bat. EUSKERAZALEAK ALKARTEAren izena ipiñi ta 1.500 pezeta di-
rala idatzita. Txartel ori sartu karta-azal baten eta gaiñean zuzenbidea ipiñi: EUSKERAZALEAK ALKARTEA.
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