IPUIN-SARIKETA
Baina orain here begien aurrean zituan landa orlegi
baserri zuriak, leengoak baziran ere, ez ziran leengoen antzekoak.
Euskalerri osoa, ames gaiztoetan lez, gorriz margotuta ikusten eban. Eleizako torreetan i l kanpaiak entzuten ebazan.

Espainolen euren arteko gorrotoak, guk euskaldunok geure seme onenen odolaz ordaindu bear!...
San Andres eguna, urte guztiko egunik tristeena,
baltzena, luzeena!
Noiz triskantza amaituko?
Noiz kanoiak ixilduko?

***

***

zoritxarreko egun baltz on etorri zan.
Inazio'rentzat egunik baltzena:
1936. urteko San Andres eguna...
Bizkai'tik eusko gudariak Barazar aldapa gora
kementsu doaz Araba'ko lurraldera, Legutiano irabaztera.
Biotzak aberri maitasunez garretan kantari doaz:
Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko.
Gerturik daukagu odola
ber g aide emoteko.

Eguzkia gizonen arteko alkar ilteak ikusita, lotsatuta, mendi ostean eskutatu da. Gaua eldu da...
Legutiano'ko zelaira ilerriko bakea zabaldu da.
Tllargi beteak ildakoei argi egiteko ber g izpi tristeak
zeru oskarbitik lurrera bialtzen ditu...
Alde bietako burrukalariak egun argiko asarreak
aaztuta, goibel eta ixil, ildakoei lur emoten asi dira.
Egunez arerio, gauez lagun. Eriotzaren aurrean ez
da etsairik. Alde bateko eta besteko ilak Goiko Jaunak
bere altzo samurrean artu daizala...
An bide bazterrean gudari gaztetxo bat lurrean zaurituta azken arnasetan dago. Beso bataz bere bularraren kontra ikurrin bat estututen dau. Beste besoa leergailu batek susterretik atera deutso. Odol ustuta, gaixoak, ura!, ura! eskatzen dau abots makalaz.
Badoakio Inazio bere urontzitik edaria eskeintzera,
eta ura emoteko makurtu zanean, ene Jaungoikoa! Zer
da au? Eizmendiko semea arrizkoa balitz lez gogortuta gelditu zan...
Lurrean etzunda il aginean egoana Manu bere anai
txikia zan. Amasei urte bakarrik euki arren, gudari
Euskadi'ren aide joana.
"Zer dozu Manu neure anai maitea?", itandu eutsan
negarrez Inazio'k.
"Ez nigaitik negarrik egin", erantzun eutsan Manu
gudari kementsuak. "Ni Jaungoikoarengana noa. Baina esan gure amari nire azken gorantzia beretzat izan

eta

Eta

***
Legutiano'ko , zelaian soldaduak aide batetik, eta
gudariak bestetik aurrez aurre aurkitzen dira.
Burruka asi da.
Kanoien orroak, ametralladoreen taka - takak, fusilen tiro otsak belarriak gortu egiten dabez, eta biotzak
dardaraz jarten.
Emen zaurituta gudari bat lurrera jausi da.
An kanoi obus batek iru soldadu txikitu ditu.
Bestean guda-tanke batek su artu eta barrukoakkiskaldu dira.
A sarrraskia! Alde guztietan odola, triskantzak, eta
aginekoen
azken aienak...
il
Otsoak ez ei dau otsorik jaten, baina gizonak bai,
basoko piztiak baino ankerrago alkar zauritu, txikitu,
eta erruki barik iruntsi egiten dabe...
Legutiano'ko zelaia, ainbeste gudari gazteen ilerria!
Euskal etxeetan zenbat gudariren amak euren seme

dala".

Gerra zitala! ! !
IÑAKI GOIKOETXEA

galduagaitik negar egingo dabe!
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