
IPUIN-SARIKETA

MARIZIKIN
(3N-SARIA)

Emakume zar-zar bat ezagutu neban
nire errian, Aitonerrian,
zatarra bera, zikina eta arlota,
zorriz betea.
Gauetan jantziak kendu, argia biztu,
begiak eta musturra zorroztu,
eta atzamar puntakin, azkar eta arin,
zorriak akabatzen zituan,
agin artean esaten eban bitartean:
(Agin bat bakarra eukan):
ATZO BERROGEI.
GAUR IRUROGEI.
BIAR LAROGEI.
Laster akabauko zorri danak.
Oneixek dira azkenak.
Eta krist-krast!, zorriak akabatzen
zituan, beingo batean, trebe, eta azkar.
Ez dogu zorririk bear.
Auzoko emakume batek Marizikini
esan eutsan: zorriak gura badozuz akabatu,
orrela alperrik zabiltza.
Artu eskuan erratza,
eta aurretik etxea garbitu,
soineko zikinak aldatu, ulea orraztu...
Bestela zorriak umeak dabez egingo,
eta barriro be etxea zorriz beteko.
Marizikinek baietz eta baietz.
Erritarrak ezetz eta ezetz...
Azkenean, eztabaida askoren ostean,
erritarren borondatea ezagutzeko,
auteskundeak egitea izango zala
biderik egokiena, erabagi eben.
Olan ezin geinke jarraitu.
Erri guztia zorriz beteko jaku.
Edo zorriak akabauko dituguz,
edo zorriak akabauko ditugu,
edo zorriak akabauko gaitue gu.
Marizikinen alderdikoak
Aitonerriko orma, bazter eta txoko guztiak
zabalkundeko paperez bete ebezan:
MARIZIKIN LENDAKARI.
EMON BOTOA BERARI.
ASTE BETE BARRU
ZORRIRIK EZ DOGU.

Eta udabarriko auteskunde eguna, maiatzak 13, eto-
rri zan...

Egun orretan eguzkia be goizago
ogetik jagi zan.
Auteskundeetan nork irabaziko ete eban?
Marizikinen aldekoak
kaleetan pozik biraka, deadarka, istiluka, zalapartaka.
GU GARA NAGUSI!
GUK DOGU IRABAZI!
Iluntzean, botoak zenbatu ala
arrokeriak ustu ziran, musikak isildu,
deadarrak makaldu, barreak gitxitu,
aurpegiak ilundu...
Aitonerria bere onera etorri zan.
Udabarria euskal zelaietan
inoiz baino alaiago agertu zan.
Auteskundeetan
euskalerri jatorrak irabazi eban.
Leen ilun egoana orain argitu da.
Zikin egoana garbitu.
Goibel egoana alaitu.
Ekatxarren ostean, trumoia isildu,
eta eguzkia agertzen danean,
orma-zuloetan ostendutako subelindarak
curen buruak agertzen dabez
eguzkiaren argi-izpiak gozatzeko...
Aitonerrik be euteskundeen ostean,
aurpegi, barri bat agertu dau,
eta bizi barri batek indartu...
Eta erritarrak zorri barik,
bazterrak txukun eta garbi,
auteskundeetako garaipena ospatzeko,
erriko enparantzan jai andi bat egitea erabagi eben.
Eta erritar guztiak alkarturik,
gizon eta emakumeak, zar eta gaztek,
saino-su andi bat egin eben.
Eta suaren inguruan, txistu soinu alaian,
eskuetatik alkar loturik,
dantzan asi ziran:
GORA A ITONERRI.
ABERTZALEA LENDAKARI.
SUBEAK ETA SAPOAK ERRE.
ARTOAK ETA GARIAK GORDE.
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