
Ana Garmendia
Lizarragabengoa (Sakana)

- Beno, ez bazaizu importa esango didadu zure izena eta nogoa zaren?
- Nee izena da Ana Garmendia eta Lixerrengokoa naiz.
- Bale, oso ongi eta kontatuko didazu lehengoko gauza bat edo zure

herriko gauza bat edo zure familiako gauza bat…?
- Ombre nik ez det ezautu beya amaki izketan ba  kontatzen  zen guai

dala urte pillat, asko, ba… festak izeten ziala ba ori, mundialak. Igual
milla pertsona juntatuko ziala o zazpireun ola, beya etortzen zian e…
ba txutxeyek saltzia ta guzia, osea igual ari naiz kontatzen ba… guai
dala berrogei urte o berrogeita amar urte eta etortzen zitzeyen, bi ta
guzia, osea ez bat bakarrik txutxeyek saltzia, igual bi o hiru.

- Eta geo etortzen zan Etxarriko Banda debei jotzia eta biarrek esaten
dau orrek ee jende asko erakartzen zela errira. Geo bandakoek faten
zien itxe bakutzia bazkaltzea, ba… eztakit, eztaude asko, etxe asko,
ba… guai eztakit, yonen dia ba ogei ta amabosten bat o berrogeiren
bat edo olakon bat, beya orduben yonen zian geyo beya ez askoz
geyo ba… irurogei o irugei ta amar bat eta.. ola. Eta geo ba etortzen
zian, zan oso oittura luzetuba, ba itxe bakutzia etortzen zian
zaudenak bizitzen ba Donostin o bueno.. kanpon anai-arreba guziek,
beya etortzen zan  aittuna ta amiñen arreba, anai-arreba guziek, guk
adibidez giñazkagun ba… Lazkaon, Zumarran, eta geo oien semiek
asten zian geo etortzen ba..bee semeki, bee andreki eta itxe bakutzien
ba igual juntatzen tzian igual ogeitaamar, bueno karo segun zenbat
anai-arreba zien eta ba ori. Esaten zabien tziala oso festa haundiyek
eta polittek eta geo asi emen zian galtzen, eztaki nee amak oso ongi
zeengatik: batzuk esaten dabie igual hasi zala jendea esaten ba igual
bandakoek etortzen ziala bakarrik bazkaltzia eta igual biaiek aittu eta
utzi zabien  etortzez eta o piketuik o olako gauzen bat; eta gero de
komentatzen zien ba igual izendu zala alkate aldaketa, zengati gu
giñen Etxarriko kontzejube, kontzejuba  bezala, eta ba eztakit
Etxarriko Alkatea aldatu zabien edo eztakit ze lanbidengatik ba..
debei, eta nee amak esaten zen zala, bia sentitzen  zela, jendea
gutxitzen fan zanien lotsa bezela, jende gutxi eldu zala, ta igual
lotsatu eiten ziala kanpoa atatzeko. Nola ain aundiyek izendu zian eta
pixkanaka pixkanaka ba galtzen ba.. ba ori. Geo debei nik eztakit
orrengatik izanen dan ba Arbizun izaten zian Sanjuanetan festak eta
nee erriyen dia Sanpedrotan orduben ogeitazortziyen, beya Arbizun
asi zian luzetzen sanpedrotaiño eta segun alako kasuetan ba tokatzen
zian Arbizukoak eta Lixerrengokoak batea, eta orduben ba igual
Arbizua asi zan jende geyo faten eta Lixerrengo ba ttikia denez eta
eztakigu zeengatik ba gelditu zan oso murriztuta oso ttikiye.


