
KOAREN ITZA

oikoaren agotik eta ecezerezak» Jaungoiko-
na agertzen eben ainbat gauza gelgarri jaurti
alde guztietan entzun izan da arrezkero Jaun-
tzak atera ebazan ezereztik bere gudarozteak

azo eban lur-pizkatetik gizona, izakietan le-
aungoikoaren itzak irigi ebazan zeruko ate-

ustelduta egoan gizadia ondatuteko urpean.
eutsan gizadiari eta itz onek berakekarri

o zan Auti edo Jainko-Semea.
egin dauzan Jaungoikoaren itzak! Zenba t

iako emakumeak, Magdalenak, Dimasek;
millek eta millek entzun eben itz zerutar ori
dea arturik.
ntzuten da; Jesukristoren irakaskintza eten
e gizonak. gizarteak eta erriak Jaungoikoa-
eke? Jaungoikoaren itza -J esukristok di-
ide-ertzean edo lur-azalean geratzen ba da.
~n ba da. bizitzarik ezin izan, eta arnaririk
be arnari onik emongo ba'dau, biotz-barru-
ausnartu ezpa'da aizeak eroango dau bein-

zeregiñak; bestean ondasun-naiak eta gei-
tar au ito dagie ainbat eta ainbat biotzetan.

emon dagiazan biotz-barrua garbitu bear
ak kendu. au da, bizitz-irabazpideak ez txe.
illatu ta pozkerizalekeria menperatu.
ungoikoaren itzarri; urdaildik jaurtitakoak
indarrik ez zorionik; bardin entzunda ba-
ren itzak gogo>arimari.
tua izan zan Luis IX'grrenak bere semeari
n egizu ta zeure biotzean gorde_»

GOIRIA.
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PADARRAK

Alonso jaunaren baratz-zokoan.
arresi edo orma nagusitik urre. iku-
si Rodrigo ta Teresa neba-arreben
eremu ixilla. Zoko orretan areitz

maitekor bat dago, ta areitz onen
enbor zedenduak, be-bean, ao aun-
dia erakusten dau, antxiñako leza
antzera. Teresa ta Rodrigo padar di.
ra, ta auxe da padar bien aitz-zulo
ixilla.

Beiñola nai izan eben mairu ar-

tera joan. Jainko-alde euren zan-
odola emoteko; baiña au lortu ezi-
ñik. padar edo bakarti iza tea era-
bagi dabe. areitzaren zuloan ermita.
txo bat jasorik. Edo. obeto, oraintxe
diardue jasoten.

Rodrigo'k, bata bestean gailiean
jarten ditu baratz-zaiñak, atxur-
t7.ean. baturiko arri-kozkorrak: eta
Teresa 'k. baratz-lauki ureztu-barrie-
latik dakazan lur busti eskukadaz
zapaltzen ditu, polito-polito.

Orain goi-alde ta sabaia. Rodri-
go'k Donibane-seskak ebagi ta zolz
hanliñetan austen ditu. Teresa 'k. os-
lera. orma gaiñez gurutzatu.

Teillaturako, osin ondoan jaio ta
azten clan bedar jagia.

Ta or amaiturik ba8.eliza edo ar-
mitatxoa.

Ondoren padarren arpea. Gota.
rrendura'ko artzaiñen txabola antze-
ra. Enbor eskumara, Rodrigo'rena;
e7.kerrera, Gizakunde deritxon lekai-
metxera begira, Teresa 'rena.

Teresa'k bizkor ebagi dau atzene-
ko bedar-eskukada, hordari gaiña
emotekoa noski, eguzkia itxasora
noiz jausiko dago-ta.

-Amaitu bizkor, Rodrigo, irakur-
teko garaia eldua dogu-ta.

Rodrigo, lekaide on ta esaneko
zurrian, bere bordan Jartera joian
hedar-azao eskuan dauala, tinko ge-
ratu da.

Teresa belauniko jarri da ermita
aurrean, ta FLOS SANCTORUM ira-
kurten asi.

Rodrigo padarrak, zugatz-enbo-
rrari dautsala jarrita, lilluratua en-
tzueten dau...

Irakurtaldia (e oiñaze ta zoriona

betiko izango dira» diñon tokian da.
Teresa'k, biotz ikara bereziz ira.

kurri dau betíko itz au. Neskatoaren
abots eztiak basamortuko bakar-za-
le batena baizen astun ta zoli dar-
dar egin dau.

-Betiko. Rodrigo, betiko, beti.
heti L..

Rodrigo'k, zorabio gozoan, bere
arrebaren begi argituxetara so dagi.
la lillura utsez berresaten dau:

-Betiko. heti, beti l...
Eguzkia gorde da, odei gorri ar-

tean murgil. Aize ozkirria, baratze.
ko zugatz-ostoetan jostari; areitz
arronduaren zuloan, sorgin.aize bai'
litzan, txaramelo biurria. dana eroan
la irauli bearrez.

Rodrigo'k, lurrera datozan arri-
Ixoen otsera, hurua itzaltzen dau.
ikusmin bizian. Teresa, barriz, ezta
oartzen ermitatxoa zarbaildu ta lu-
rrera eratsiz aizeak egin dautson kal-
le ta triskantzaz: borda gaiñeko las-
Loak be eroan ditu.

Betiraun biak, oiñaze-betirauna ta
sari-betirauna, zabal-zabal egin ja-
koz begi aurrean. Eta arri ta zur egi-
liik dago, sorgor ta zen tzun-galdu.. .

-Betíko, betí, betiko!
S. O.
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