




























































































































































































































































XXXVIII 

LIXIBA-BEARRA 

1910-ko uztan asi eta 1913-ko urrillera arte 
izango du Aita Marianok Sorazuren arimako ar-
dura. Bere tokian salatuko degu nola eta zergatik 
eten zan urte ortan direzio au. Geroago, berriz, 
Sorazuren bizitzako azken amasei illabeteetan 
atzera 'ikusten degu Aita Mariano Sor Angelesen 
diretore bezela, au da, 1920-ko apirilletik 1921-ko 
dagonillera arte. 

Aita Mariano etzan Valladolid-en bizi, Leon-en 
baizik. Aldi artan Kaputxinoek etzeukaten Valla-
doliden etxerik, eta prantziskotarrek ere ez. Be-
raz, arimako kontuak eskribuz edo kartaz eman 
bear izaten zizkion Sor Angelesek. Ori dala-ta, 
Aita Marianorekin ibilli zaneko denporan esku-
titz asko idatzi zituen bere arimako gauzezaz, eta 
oiek danak orain argitaraturik daude, iru liburu-
tan. 

Esan dezagun onezkero Diretore berriak nola-
ko egoeran arkitu zuan arima au. Aurreko orrie-
tatik ba-dakigu: milla kezka ta barneko samiñek 
jana. Argi-uneak eta mesedeak izaten zituen, bai, 
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