
~ak. Etxe-

~

egin bear
t:xetm sor-
bat e~in-

ituko diTII

e

. Maltm!
itona?
'ñ~r ba1e-
'k, Malen-

zabiJtzala

~a.
bat, gogo

~eke?
~ok batera

rIiot.
ro pbztera

,rako ustea

k, oso an-
~tietan Bi-
taten naiz.

enak egite-
tan bezela
,toitzak en-
den artean

ruztien gai-

I ez... bai-
IlSte, etzait
8tek?
eta Bidau-

ezu beraz?

--

]Olm&.~Zer diote?
Molent%o.- Tokia ba-dagola.

loone8.-Nik Joxe'rentzat nai z~
dan. - .

Malentxo.-Amamak, ostera,
tin'entzat.

16anes.-O, ez! Martin'entzat e'
nion nere baimenik iñ~la elD;'

Malenltxo.-Baiña Jesus'eri bai
na, Jesus'eri bai, ezta? '

]OtJne8 Jesus'ek berea zaitu, al
tx,oa. Nerebegi gandutuok, ia
ikusi ezin duten begi auek, oto
datorkidanean, laister, zeuk
ko zenizkidala-ta nengoen...
zera, ez nere samiñen eztia
rrik, baita nere luzapena ere,
baleta'ko zuaitz zaarraren
berri maitea. Baiña neuk ere,.'
antzera, Jaungoikoa 'ri eskeñit
duzkat eta Jaungoikoa'k ond~
tu bear izan du nere oparia. ~
bedi bere oldea! Nai dezun
bada, bertatik joan zindezké
il da gero, joango ba-ziña,
utzitakoa eman~o nioke Jesus:
ta ez nuke orrela nai. Eztiot '

utzitakoa eman bear, neuk da
dana, neuk lurrean geien-~
maite dedan izatea emango
naiz ta zuk etxetik irtetzean,
re biotza zauriturik, odola da
gelditu... Ta J9xe'rena? Jox
zagaixoa! Jaungoikozkoa da
Da ta orri eskerrak! Etsiko al .,

Zoazkit, Malen, Martin'ek
auetatik iges egin dezan, zoa
ainbait laisterren. Joxe gurea.:
labait artetu dedin. Bera ta'
nue] izang~ dira neTe aiken o]
ko lagunak, zure ordez, zure j

nean...
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JAIOTZ
launak, betidanik, ondo be ondo ezagu-

Izen ditu giza.semeen barro la ooeio egi.
liak, on ela gaizto j ba.ekiao, esate batera.

ko, zorlon ta doaiz jantzitako Adan'ek, Be.
rak ipiñi eutsan agindua ausiko ebaoa; ba.

ekian, here Seme bakarrak, gizooarengana.

ko maitasunez, aragia artuko ehana, gizoo
ori zeruratzeko. Eta une atantxetik eukan

Maria be bere adimenean, orduantxetik

lI1aileebao sortzeko zirao beste izaki guz-
liak baiño geiago.

Maria, beraz, Jaunaren burubideetan zan,
oraindik ezer egin baióo len; betidanik Jau.
Ilaren aSDloetan zao, lurra lertu baiño leo;
>.eruak edatzeao, lezak arau jakiñez etaago.ezp .

l ._
I aoez loguratzeao, ur gameao egura.
ISa DlaDlintzeao eta iturriak oeurriz ezar.ean ilx .

k l " _ .
' . asoan muga eta urran OlllarrIaCID

el Olean, Marla Jauogoikoaren adimeoeaoa b'
IOtZCaoegoao.

J

ba~nak egio zeikeao bai zeru ederragoa,
hai:1 ta lur bikaiñagoa be; baiña Maria

40 sorkari eder.obarik ezin erne-azo.

(URaIA . ZoRNOru)

E D E R R,A

J aioko-eskutik urteoiko izaki guztietao Ma.
ría dogu ed"r bikaio zoragarrieoa.

Gau batez Mardokai'k, atzerriao egoala.
rik, ames ezkututsu bat izan ebao. Lo.aldi.

ko ilIuopetik, iturritxo bat eta argitxo bat
ikusi ebazllo sortu ta jagiteo; gero, bai itu.
rria ta bai argia, aodi.aodi egin zirao; itu.
rria, muodu osoa ureztatu eban ibai zabal

Hurto zao; argiak, ostera, eguzki antzo, lur.
bira daoera bialtzeo zituo bere izpi ta errai.
ñu diztikorrak.

Ikuskari ooek ba.dau María'gaz zer.ikusi
oaiko. A jaio zaoeao, etzao iñor be kootu.
ratu kuma ooeo inguruao muodu osoareo
geroa dardaratzeo zaoaz. Gaur, orduko ume.
txoa, aríma guztieo egarria keotzeo dauaoa
dogu; siñiste.oker p.ta giza.adimeo laiñoak
oro uxatzen dabezao eguzki bero dirdira.
tsua be bera dogu. Gaur ez da muoduao zo.
koodorik María'reo altara ta maite eraku.

tsi gahekorík: oai Europa 'o, oai Asia 'o, oai
Afrika '0, oai Amerika 'o, erri guztiak diño.
tse' oiuka: «Doatsua zu, Maria!» Doatsua
diñotzu, Maria, Euska]erríak be. Zaitez be.
re Ama goxo ta maitekor.
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