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Guziab dabigu, bondairafe-erabusten dígulabo, Noe 

izandu zala lenendo a'rdoa egiñ zuen gizona, baña 
asbob ez dute jabíngo oraindib, nosbí, sagardúa, ar
dua baño lenago sortutabo edaria dala, bada lenengo 
sagardoa, díotenez, izandu zan gure aita Adaneb 
egiña.

Es da esan bearrib Jaungoigoab: debebatu ziola 
lendabízibo gízonari, alabo aínbeste lan, pena, nebe 
eta doababe erabarri azi zlzbígun sagar árbol arren 
frutua jatia, eta jabíña da Jaungoiboan agíndua autzí- 
ríb sagarra jan zutenian, gure lenengo guraso Adán 

eta Eba arbi ziran lebu eder artatib, au da, paraísotib, 
botiab izandu zirala, eta bondenatuab, beste pena as- 
boren tartian, lana egitera; íordu artian egiñ etzuten 

gauza.

Ala, egun batían, bazebillen batetib bestera bere 

emastearen aldamenian, burua mabur/isil eta oso tris

te, gogaturib galdu zuela geiago arbitubo etzuent zo- 
riontasun eder ura, eta ara non, beste árbol mota 
batzuen artian ibusten duen bat sagarrarena, aiñ orrí- 

duna, galanía età ederra, non bere adar ugari eta za- 
balab, zeubaten fruta usai gozotsuaren bargan meri- 
yoz, zeuden lur jo-ita.

Alabo moduan ibusi zuenian bere zenarra, galdetu 

zion Ebab:

—¿Zer dezu.Adan?

—¿Ez aldezu ibusten?

—¿Zer?

—¡Arbol madaribatu dril

—¡Orren ederra dago! ¡Oieb'sagar engañatzalleab!

—¡Baña emabumea! ¿Ez alzaizu negar beroa egi- 

tebo gogorib etortzen; ímt’ori probatzeagatib gertatu 
ondorian?

¡Zer nai.dezu bada, Adán maitea! Frut’orreb 

imanab orratza bezela bereganatzen ñau. ¡Laja zaí- 
dazu sagarcho bat jaten!.. Bat babarra, besterib ez 
bada ere!...

Au enlzun zuenian, jarri zan Adán lenago baño 

asarre biziyaguan» alderatu zan árbol arrengana, eldu 
zion gerri-gerrítib eia astindu zuen bere beso indar- 
tsuab zuten bemen guziabin, alabo moduz non, lur 

dena gelditu zan.sagarrez estaliva. Abeb malda bera 
joan ziran giraba eta geienab geldilu ziran lurrian 

zegon zulo aundi -'samar batían sartuta.

Orduan. Adaneb arturib an inguruan topatu zuen 

arri aundi bat, joba purrabatu zítuen an zeuden sagar 
denab età gogoz apurluab ibusi zituenian, arri aundi 

iya gañían jarrita utzi zuen.

Bere aserre ben-benetabua orrela erabuzti ondo- 
rean, artu zuen bere emastea eta andiban aienatu zi

ran, Adaneb begíratu oso supitaborra, au da, boleraz 
betia, egíñib arbolan eta noizib-beíñ Ebab burua alde 
artara gíraturib pen aundíz alabo ichura tristían ibus

ten zuenian, aiñ maitetasun aundiva zion frutua.

Andib egun batzuetara, betí bezela zabíltzan bear 
zuten janarian billa senar-emasteab, eta gertatu zan 

ustegabian tobi artan bertan arbitzea, baña aiñ neba- 
tuab, non erababi zuten pisbabat desbantzatzia arbo- 

ladi arreb ematen zuen itzalean.

Oso bero zegon, oraindib egun artan etzuten urib 
topatu eta egarrivab iya itoan zeuden.

Bat-batetan Ebab ezagutzen du zer toditan arl<i- 

tzen ziran ota begíratu zuenian Adanek sagarrak zan- 
patuta utzi zítuen zulo artara, íduritu zitzaion putsu- 

¿ulua bezelal<Q zérbait, an inguruan.

Altxa zan eta joan zan korrika eta ¡arren poza 
arkitu zuenian sagarrak zanpatutako zulo arren be- 

koaldian beste zulo chíkiagoko bat, likuratí garbi eta 

urte l'oloreko batekin goraño betia! eta auspesturík 
egiñ zuen zurrut luze bat.

Zan Adanek egun gutxL zala arriakín alako ase- 
rrían lerdekatu. zítuen sagar aien zumua, arri aundi 

arren pisuak zanpatu ta zírriyuan beko zulora joan 
zana, eta an bertan irakíñ eta biurtu zana aiñ edarí 
presko eta gusto paregabeke^an, iruski^aren azpíyan. 

Ura zan mundu ontan lenengo egíntzan sagardoa.

—Atoz, nere- Adán maitea (zion Ebak ojuka bere 

egarri izugarriva ili ondorian) atoz onuntz urre urtua 

dirudiyen edari on au eratera, orain arte eran ditugun 

uran aldian!.. au mama ederra!...
«

Altxa zan orduan Adán eta eran zuen premíyazko 
egarríva nabaitzen duen arrek eraten duen moduan....

Orra bada esan guk euskaldunak orrenbeste mai- 

tatzen degun edari eder paregabekoarew .sustraya edo 

asiera noletan. izandu omentzan.

Entzun izandu det, Adanek bere zurrutaldíya egiñ 
ondorian, bere emazte Ebak, izkuntza burlati sama- 

rrian esan ziola: Oraiñ dala egLin balzuek, nik ez ne- 

zaken sagartxo bal bakarrik ere jan, bañan. zul< gaur 
batere kupirik gabe, gogoz eta pozez ederki. eran dezu 

sagar aven zumua.

¡Emabumea izaki!

Eta erantzubintza orí izandu omentzan: gero tika- 

nen egiñ izandu dirán denan asiera.
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