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     GAINTZA HERRIA-AXUN 

 

Beno arratsaldeon Xabier, ni Axun naiz Gaintzen jaioa…Gaintze 

Naparroakoa, Gipuzkoan ba da bestea eta …beno Gaintzen Astokaitzen 

zen, etxean bertan jaio giñen, oe  mila beredaratzireun eta berrogeita 

emeretzian, abuztun. Gure amak esatea, oso polita da, ni jaio nintzen eune, 

ni bizkie naiz, eta esaten du oso polita zela, goizean patatak ateatzen ibili 

nintzen, abuztuko Ama Birgina pasata, oso beroa zela, …  goizean oi 

patatak ateratzen izan, eta oso nekatuta ola nola etorri zen eta geo karo 

parra egiten dugu, gu bi patata etorri ginela, bai, bai, oso zera politte da, eta 

bueno ori gero badakizu ordun etzen izaten oain bezala telefonoik eta ez 

zen ala, eta ordun mandiriak jartzen baitzittuen jaio zela esateko, asi eta 

Mailuan, karo gue Gaintze da. 

Gaintzen belarra eitten zen Mailuan ta  iyotzen zen gero … botatzen zen, 

belarra eta ordun Mailuan ibiltzen zen aitta ta osaba eta beno jendea. 

Orduan jendea jaio zela esateko edo zerbait etxean gaizki zeola abisoa 

emateko, zea maindire zuria jartzen zuen goitik ikusteko kanpoan ikusteko 

modun, ola abisua pasa ziela, eta gero etxera etorri zenean, bi neska, eta 

etzekien karo, aspaldiko kontu te, etzekien bi giñenik ere, eta ez zen oain 

bezala medikutara joaten gero gure aizpa jaio zenean ya beste bi bikin joan 

zen ama ya… 

 

-Laguntzarik gabe, inongo laguntzarik gabe? 

 

Laguntzailea etortzen zen erriko andreat izaten zen, guk auzoa, auzoa 

urrenekoa ia bosteun o seieun metroa o ala, ba eta ordun ara jaisten zen, 

arri abisoa bialdu, eta amona izango zun joan zena, eta berriz gora etorriko 

zen amari launtzea eta gero auzo ori, Maia izango zen ?, bestea, andrea gue 

Marina izan zen amai launtzea etorri zena, ta ya medikuk eta asik bazen 

ordureko, medikua etortzeako, biok jaio giñen, gero medikua etorri omen 

zen… 

 

Bai, eske oain karo gauzak iruditzen zaizkigu Iranen ez dakit Indian o 

esaten zen, eske burua aldatu bear duzu, zeak eske orduko kontuk oain 

angoak bezalakoak zien, emen bai, bai, alkarri lagundu bear zitzaion eta ori 

erriko jendeak laguntzen zion elkarri, etzen inora joaten. Gero bai gero 

festak egiten zittuen ardo goxoak a, bai etxean egindako pastak eta ola… 

Ja…Ja…Ja…Bai, bai biñoo bai oi zera zen, eta ori etorri zela ya, medikua 

etorri omen zen, bi jaio ginela esan zienean,  pues ama nola zeon ikustea ta 

oi denak; baiña orduan bi aur egon laun bear zuela eta ez batekoak ari 



ginen medikua arrituta ..aiba au zen dotore den! Eta etzen, etzen ezagutzen 

bizkik normalean il eitten zen, etzen aurrea ateatzen, ttiki izatea, ta karo ez 

da tokirik izaten, oi de esaten due, gue ama emakume andie da, biño orain 

ez andia ez biño ordun bai, tripa andi zekola ta izugarri zeola, karo zera 

eitten ziela karo, bi zeuzken, ala ere, zazpikin, e … bai, bai zazpi ilabetekin 

jaio giñen. Eta beno ori, nik pentsatzen dut eun polita izango zela euzkitsue 

eta ola, bueno. Gero ya ezkiñun karo oso goian dao gue etxea eta ordun 

erriekin ia ez kiñun izaten, gu ezkiñen jaisten, amona ta mezata joaten zen, 

biñoo eta ya gue amak esaten do sei ta zortzi ilabete arte ez omen giñen 

koartara atera ere, eta alde baterako ona izan zen beno guretzako beti 

tenperatura berdinean, toki otza da, elur asko eitten du eta… 

 

-Oso gogorra ezta? 

 

Bai biñoo ez dakit oittu ala jaioa izaten daa, orduan ez da izaten, ni gustua 

bizi nintzen , jolaxean ta karo biok bi giñen, aizpa zaarragoa bagenun biño 

ue guregana asko sartzen zen, gu bea beti aserre ibiltzen giñun ¿?  eta, oi  

besterik ez duzu ezautzen eta ordun liburu batekin edo kotxeakin oino 

duzunean falta bilatzen duzu ez dakizu zer den lasai bizitzen gintzan ola 

ere, beste  bizi bat da, ni goatzen naiz etxean urik et zen, urbile, karo 

errekara joan bear izaten ziñun, amakin erropa garbitzera, laundu ez giñuen 

egingo, geok putzun sartu ta olako istorik. 

 

-Zenbat anai-arreba esan duzu? 

 

Bost aizpe ga gu, anaia bagenun baina karo gue atzetik jaio zen anaia il ein 

zen. Sei izango giñen biño, gero bi neska, ta oi saiatu zien mutila bilatzen, 

porke  baserritan badakizu  mutile bearrezkoa zen edo da, ez dakit oaindik 

ere gutxien eman zuen zera bat. Oaiñ dela ilabete bat edo bi ilabete ola 

etorri zen andre bat nola zen euskalerritako baserrin ere ori izatera, nola 

ematen zen oiñordekoak eta, ez dakit, gue etxean oaindik ere karo 

zarrenandako izaten da… 

Gure aittek baserria artu zun eta karo besteai pues al dela indartuta utzi bear 

zaio urrengoai, ordun, ortan saiatzen zen, eta karo norma beti mutila izan 

da oiñordekoa etxeako neska  bai bigarrengoa zen, gero etxea sukaldea  eo 

beti beti  andreak amak manejatu du … biño erentziz…. 


