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Usainek oroimena pizten dutela jakina da. Erro-
meroak, Rosmarinus officinalis, usain berezia du, eta
lehendik bagenekiena frogatu berri dute Ingalate-
rrako Northumbriako Unibertsitatean: bakoitzaren
buruan ditugunak eta eginbeharrak gogorarazteko
gaitasuna %75era arte hobe dezake usain horrek,
baita iragana oroitzeko eta epe luzera oroimenak
hobera egiteko ere. Itxuraz, erromeroaren usainean
dagoen 1,8-cineol osagaia arnastuz odolera sartzen
da eta oroimen prospektiboa, aritmetikoa eta abar
hobetzearen erantzuleetako bat da. Shakespeareren
1602ko Ofeliak ederki zioen: “Hemen dakart erro-
meroa, oroimenerako ona dena”. Niri erromero
usainak eliza zokoa gogorarazten didala ez dut
berehalakoan ahaztuko. n

%75

CAPSICUM ANNUUM, piperminak
bezala tomateak, Solanum lycopersi-
cum, bere bizitza motza fruituan
burutzeko lehenik loreak eman
behar. Mozkin igali horretara iris-
teko hostoaren premia du, eguzki-
tara zabaldu eta argiaren energia-
rekin beharrezkoa duen jaki
mordoa sortu dezan. (Jarraitu
aurretik, bide batez, honexek
bereizten gaitu animaliak eta lan-
dareak: landareek lurretik eta aire-
tik energia hartzen dute –argiaren
bidez eraldatuz–, eta beren burua
elikatzeko eta bizitzeko gai dira,
animaliok, aldiz, biziko bagara, ia-
ia jan behar dugunoro beste bizi-
dun bat akabatu behar dugu).

Hostoari eta loreari helduta,
zein da lehena, hostoa ala lorea?
Landare bakoitzak bere jokaera
du. Batzuek aurrena lorea erakus-
ten dute, ikusgarri, udaberri gose
diren erleen erakargarri. Beste
batzuek lorea eta hostoa paretsu
zabaltzen dituzte. Eta lehenik
hostoz janzten denik ere bada.
Azken horiek haizea behar izaten
dute, jeneralean, polinizaziorako. 

Horra Apirila, latinetiko aprilis,
aperire, ireki aditzetik, zuhaitzak eta

loreak irekitzen hasten
diren sasoia, alegia.
Baratzeak eta soroak
antolatu behar dituz-
tenentzat Jorraila da,
euskarazko jorratu,
lurra lantzetik, alegia.
Opaila ere deitzen
zaio, sasoi berrirako
desirak eta eskaintzak
bideratzeko azienda
eta landare opak egi-
ten omen zirelako.
Abereila ere duen
izena hortik ote?

Eta Maiatza? Eman-
kortasunarekin lotzen
den grekoen Maia jain-
kosaren izenetik dato-
rrela diote. Ovidio poetak beste eti-
mologia bat aitortzen dio: ekaina
gazteen (iuniores) hilaren aurretik
dagoen zaharren (maiores) hila dela
dio. Non ote dira gure Loraila,
Orrila eta Hostoila? Gu Maiazten;
tokitan gaude! Loretzak, orrikun-
deak eta hostajeak sortu direneko
hilabetea denean. 

Aurtengo giro zakur honekin
hosto-orri eta lore-begiak ireki
ezinik, puntta berrien kimuak

azaltzeko beldur, izututa igaro
dute udaberri berriena. Eta beti
berandu bada, aurten bai dela
berandu. Sasoia atzeratua, gero-
ratua, gibelatua, belutua eta piz-
tea luzatua. Loretarako batik
bat...

Eta sagastiei begira
gure aitonak honela
dio, urtero, “apirileko
lorea urrea, maiatzekoa
ezer baino hobea”. n

Tomatearen (Solanum lycopersicum) lorea.
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Landareei buruzko galderaren bat egin edo
gairen bat proposatu nahi badiguzu, bidali
mezua landareak@argia.com helbidera
eta orrialde honetan bertan irakurri ahal
izango duzu erantzuna.


