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LAUGARREN ATALA (LARREA -ZORNOTZA)

Decor

Aldikada baten etzan ezer mun.

duan. Eta g.ero, zer guztiak -izar,
itxaso, mendi, lora, txori, ibar-
Jaun Goikoak sortu ebazan bere in.
dar utsez. Eta Aren eskuetatik ur.

tena oro ederra, bikaiña, oso a zan.
Ederra zan nunbait Paradisua,

at,segin-sorta. Egiz atsegin.leku, ez

negar, ez gaixo, ez bildur, ez zaartz.e,
ez eriotz...

Ederra da zeru goia, egunez urrez.
ko zuzi aundiz sutan, eta zidar.argon.

1zi zurbillez gau ordu luzeetan...
Ederra amaren maitasuna, kuma

ertzean auzpez aurtxo txikia mosu.
ka tZ.ean. . .

Ederra gazte biren alkarganako
Qndo.nai eztia...

MO:aindik, baiña, ederrago Andra
arIa, Karmen'go Ama, betidanik

eder ta lilluragarria.
Jainkoa zan bakarrik. Zeru-gin-

gan etzan izarrik, Aren dirdai.ira.
garle. 1 k b . ., orea ez e an alze mela

Carmeli
usaintzen; etzan txori-kantarik sa.
gasti ta orri artean; urik ez etorren
mendi-beera, ixurki zalapartariak
egiñik. Jainkoa zan bakarrik. Baiña
ez egoan bakar ta soil be: Beragan
eukan 9izi ugaria, sortzeko ziran iza.
kiak oro Beragan egozan, eta atse.
gin yakozan guztiok. Baiña guztion
artean, oso yakon bat atsegin: Andra
Maria, oso ederra, zoragarria.

Zugur idaztian onela: «Jaunak,
bere ninduan, lenengo burubideetan,
oraindik ezer egin baiño len. Zeruak
zabaltzean antxe nengoan; lezeak
arau jakiñez eta ago-ezpanez ingu-
ratzean; lur gaiñean eguratsa ma.
mintzean, eta iturriak neurriz ezar.
tean; itxasoari mugak ipintean, eta
lurrari oiñarria emotean» (Prov.,
VIII, 22.29).

O Karmen'go Ama eder! Betida.
nik J ainkoaren atsegin eta aldian gu.
re Ama! Lagun zakiguz munduko
ezbear ta estuasunetan.
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