IPUIN-SARIKETA

AMAIUR
1.° SARIA
EUSKAL BIZKUNDEA
Amaiur'ko gaztelua,
nafar askatasunaren azken gordelekua,
lurrean datza, garaitua, zatikatua, birrindua.
Etsaiak ez dau arririk arri ganean utzi.
Dan dana dau ondatu, erre eta kiskali.
Amaiur gazteluko ondakinen ganean
bela baltza, ikua-kua!, kantari, eriotzari,
Euskalerriaren zori gaiztoari.

Ez negarrik. Ez dolu-miñik!
Negua da. Bai, negu otza,
Euskalerriko baso-zelaietan.
Baiña, negu otzagoa euskal biotzetan...
Nafarroa'ko mendi kaskoetan, i mara-mara!, edur baltza.
Bai, edur baltza eta izotza.
Amaiur gazteluko arri-ondakinen ganean
beIa baltza, ikua-kua!, kantari, eriotzari,
Euskalerriko zori gaiztoari...

Negua da... Negu latza.
Nafarroa'ko mendi kaskoetan, mara-mara, edur baltza.
Bai, edur baltza eta otza.
Baztan araneko kanpaiak, idin-don!, illeta joten,
eriotz albiste larria inguruetan zabaltzen.

Amaiur gazteluko Jaun zarraren gorpu-illa,
eleizan sartu dabe.
Eleiza utsik dago eta otzik.
Illun dago eta itun.
Ez da aldarean ikusten argirik,
ezta koruan entzuten kantu-soiñurik.
Amaiur gazteluko Jaun zarraren ilkutxa ekarleak,
gizon zital, lotsagabeak,
ildakoa aldare aurrean utzi, eta alde egin dabe.
Azken-agurrik egin gabe.
Dolu-miñik agertu gabe.
Eta an dago ilkutxan gudari zarra, jatorra,
bakar-bakarrik.
Ez otoitzik. Ez kanturik. Ez lagunik.
Abadea, baltzez jantzita, aldare bazterrean dago,
belauniko negarrez,
aberri galduaren biotz-miñez.
Eleiza utsik dago eta otzik.
Illun dago eta itun.

Nor il da? Nor daroe lur-emotera?
Amaiur gazteluko Jaun zarra,
gudari kementsu jatorra.
Nafarroa'ko askatasunaren alde,
azken arnasa emon arte, burrukatu dauana.
Baiña, zer da au?
Oi, Euskalerri, Zuretzat lotsagarri!
Ildakoaren atzetik iñor ez!
Illerri bidean iñork ere dolu-miñik agertu ez!
Non dira ildakoaren semeak?
Non lagunak eta senideak? Non aberkideak?
Ai!, Amaiur'ko gudari kemenak,
Euskalerriko semerik bikaiñenak,
gazteluko arri-ondakiñen artean dagoz illik.
Eta besteak espetxeetan katigu,
kate astunez betiko illunpetan loturik...
Euskalerriko alabak,
etsaien besoetan bortxaturik,
alde egin dabe erritik, lotsaz beterik.

Mezea asi da...
Abadeak otoi dagio Jaunari:
"Jaun errukitsu, arren esaiguzu,
zergatik ain gogor zigortu gaituzu?
Euskalerriak zer egin dau pekatu?
Etsaiak gaitu garaitu, zatikatu, birrindu.
Gure izen ona iraindu eta zikindu.
Gure aberriaren askatasuna lapurtu.
Erri guztientzat gara barregarri...
Pekatari gara, bai, Jauna. Pekatari andi!!
Zure errukirik ez dogu merezi...

Amaiur Qazteluko Jaun zarra,
gudari kementsu jatorra,
lur-emotera daroe,
bakar-bakarrik, isilik.
Iñor ez atzetik.
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Euskal anaien artean ez dogu alkartasunik,
ez maitasunik. Ezta bakerik.
Gorrotoa dogu etxean nagusi.
Anaien odola dogu isuri...
Biotz damuturik otoizka gagoz zure errukiari!
Parkatu, Jauna, parkatu Euskalerri gaixoari!!!
Jaun errukitsuak, zeru ganetik,
entzun dau abade euskaldunaren otoitza.
Eta samurtu jako biotza...

Euskal semeok:
etsaikeriak baztertuz. danok lagun,
auzolanean gogoz ekin daigun.
Eskuak emonez alkarri,
arriak arri ganean jarri.
eta Amaiur'ko gaztelu zarrak burua dau barriz jasoko,
Aberri askatuaren lekuko.
Amaiur gazteluko arri-ondakiñen artean
an ildako gudarien ARNASA oraindik bizirik dago.
Geroago eta indartsuago.
Geroago eta gazteago eta biziago.

Eta...
Au miraria! ! !
B apatean.
aldareko kandelak berez dira biztu.
Koruko organua, esku barik, joten asi da alaitsu.
Dorreko kanpaiak, aizeak bultzata, pozkari,
errepikan dira ari.
Eta...
Amaiur gazteluko Jauna,
ilkutxan etzunda egoana,
biztu da.
Eta zutundurik, besoak zabalik,
deardarka da asi:
"Euskal semeok:
Izan biotz!
Espetxeetan katigu zagozenok,
ausi zuen kateak eta urten kanpora...

Negua joan da eta udabarria etorri.
Nafanroa'ko mendi kaskoetan orain edur zuri.
Baztan'go zelaietan milla lore txiki:
zuri, gorri eta orlegi.
Amaim'ko eleiz-kanpaiak. idilin-dalan! alai joten,
jaiotza barri baten albiste pozgarria inguruan zabaltzen.
Norjaio da?
Amaiur'en ildako gudari baten semea mundura etorri da.
Nor jaio da?
EUSKALERRI BARRI BAT JAIO DA.
GOIKOETXEA'TAR IÑAKI

Igon mendi gaillurrera,
eta otsegin oiuka, deadarka, garrasika,
Euskalerriko lau aizeetara:
"BIZTU GARA! ! !"
Eta Euskalerri osoan,
Enkarterri'etatik Erronkari'raino,
Baiona'tik Nafarroako Erribera'raino,
erriz-erri, aizeak eroanda,
deadar bat da entzuna:
"AS-KA-TA-SU-NA! !'"
Eta mendi gaillurrak, kaskorik-kasko,
errepikatzen dabe erantzuna:
"AS-KA-TA-SU-NA".
Baina, euskal seme, ondo aditu:
Askatasunaz ez zaitez mozkortu.
Amaiur'ko gaztelua
lurrean dago, arresiak apurtuta,
ateak erreta, almenak lurrera eratsita.
Etsaiak bota ditu,
baiña guk jaso bearko.
Lan onetan ez deusku iñork lagunduko.
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