KOLDOBIKE POXPOLINA
Nire amona Maria Luisa deitzen da, Koldobike (euskaraz).
1937aren otsailak 5ean jaio egin zen, Donostiako Prim kalean, hau da,
bere etxean jaio zen.

Koldobike, haurra zenean Gernikako pasealekuan jolasten ziren:
Kaniketan, txingora, sokara, “tabak”-era , txarro marro piko taio ke eta
ezkutaketara...
Baina egun bat, urte bat, iritsi zen nire amona jolasteari utzi egin
ziola. 4urte bete zituenean eskolara joaten hasi zelako. Teresinos
ikastetxera joaten zen (Instituto Femenino De Santa Teresa), bakarrik
emakumeentzat zen. Ez zegoen ez irakasle bat gizona zena ere.
Uniformearekin joaten ziren. dena beltza lepoaren zatia ezik,
”labezomorroak” deitzen zieten.
Eskolatik bueltan jolasten gelditzen ziren batzuetan eta merienda
jateko leihotik edo balkoitik deitu egiten zieten eta gora igotzen ziren
(hau interesgarria da bokadiloa oso garrantzitsua delako niretzat)
7 pertsona zeuden beraren etxean bizitzen: gurasoak, anaiak,
amona eta interna bat.
Kurtsoa bukatzean nire amona bere familiarekin udara kanpoan
pasatzera joaten ziren. Udara Mendaroko baserri batean pasatzen
zuten. Ohikoak zeuden eta nire amona hauxe esan zidan” Sekretu bat
kontatuko dizut arrautzak lapurtu egiten genituen” ez da sekretu handia
baina badakizue amonak…

17 urterekin bukatu zituen ikasketak eta errebalidako azterketa
egin omen zuen.
Bueno eskola bukatu, institutora joan… eta hemen hasten da
nerabezeroa, hemen hasten dira festak… Amonak kontatu zidan bere
lehenengo festa 19 urterekin izan zela. Baita ere 19 urterekin lana egiten
hasi zen, bere aita hil egin zelako, ofizinan lan egin zuen.
Mutil-lagun asko izan zituen, baina batekin ezkondu egin zen, nire
aitonarekin ezkondu egin zenean lan hori utzi eta Madrilera bizitzera
joan zen. Nire aitona… Tolosako gizon jatorra zen. 14.urte Madrilen
bizitzen egon ziren nire aitona hil egin zen arte :-( Beraz Donostira
bizitzera etorri ziren.
Bukatzeko, orain nire amonak 79 urte ditu. Grosen bizi da.
Bestalde nire amona urte asko ditu eta oraindik gidatu, bidaiatu eta bizi
egiten da. Amonaren alde onak eta txarrak:
POSITIBOA
● Guapa da.
● Oso jatorra.
● Beraren pureak hoberenak dira.
NEGATIBOAK
● Astean behin ikusten dudala.
Beraz nire amona munduan dagoen hoberena da

MAITE ZAITUT AMONA

