
IDAZTEKO MAKINA ZAHARRA
Bizitza erdia ilunpetan pasa dut, bakar-bakarrik eta hautsez beteta.

Nola nahiko nukeen orain XIX. mendera bueltatu!, han dena askoz hobea zen.

Ni garai haietan oso famatua nintzen, mundu guztia zegoen ni 
bezalakoekin idazten. Paper zuria, tinta beltza eta sormen pixka bat soilik behar 
zen ni martxan hasteko.

Gainera, gauza askotarako balio nuen: istorio harrigarriak sortzeko 
adibidez, edo egunkarietan berriak kontatzeko.

Atzo izango balitz bezala gogoratzen naiz, udazkeneko egun lainotsua zen. 
Kartoi kutxa batean ailegatu ginen dendara, beste idazteko makinekin batera. 
Guztiok modelo desberdin bat eta kolore desberdin bat geneukan, gero 
dendariak banan-banan erakusleihoan leku bat eman zigun bakoitzari.
Handik pasatzen zen jende guztiak ikusten gintuen, baina guk ezer ez, kartoizko 
kutxek ez zutelako ezta zulotxo bat ere, ikusi ahal izateko.

Egun bat pasata, herritar guztiak idazteko makinak erosten ari ziren, beti 
garestienak, hobeak zirelako eta jendea obsesionatuta zegoelako asmakizun 
berriarekin.

Egunak, asteak pasa ziren eta nik hortxe jarraitzen nuen, denak salduta 
zeuden, ni eta beste bi izan ezik. Ezin nuen handik ikusi, baina, gutxienez, 
entzun bai.

Oso triste nengoen….inork erosten ez baninduen? Zer egingo zuten 
nirekin?

Azkenean, egun batzuk pasata, etsituta nengoela, ezkondu berria zen 
bikote gazte bat dendara sartu zen, eta:
 -Erakusleihoan dagoen idazteko makina grisa mesedez- esan zuten irribarretsu. 
Nuen aurpegia tristea segundo batean aldatu zitzaidan, eta bikoteak, 
dendariarekin hitz eginda, erosi egin ninduten.

Bikotearen kotxean sartu ginen eta etxe handi batera joan ginen, hortxe 
biziko ginen hirurok; gainera mutila idazlea zen, orduan, egunero egongo zen 
nirekin istorioak sortzen.

Egunero hartzen ninduen eta hortxe orduak eta orduak pasatzen zuen 
idazten, asko maite ninduen eta nik asko maite nuen. Lagunik hoberenak bihurtu 
ginen, biak beti elkarrekin

Handik bi urtera neskaren sabela hazi egin zen, baxu-baxu entzun nituen 
neska eta mutila hitz egiten eta 9 hilabete geroago haur txiki eta polit bat jaio 
zen.

Momentu hartatik, gauzak ez ziren asko aldatu, aitak ez zuen denbora 
libre askorik lanean edo haurra zaintzen ibiltzen zelako baina hala ere bere 
denbora librean idazten zuen.



Ni oso pozik bizi nintzen familia guztia alai ikusten, gainera denborarekin 
aita joan zen gauza gehiago idazten eta ni hobeto sentitzen nintzen.

30 urte pasa ziren, eta idazteko makinak gero eta famatuagoak ziren. 
Bikotearen semea asko hazi zen eta ezkonduta zegoen, aita herriko idazlerik 
famatuena bihurtu zen, eta diru asko lortzen zuen lanarekin. Jendeari asko 
gustatzen zitzaizkion bere istorio fantasiakoak.

Den-dena oso ongi zihoan baina… Egun batean, ni esnatzerakoan bakarrik 
nengoela konturatu nintzen, oso arraroa zen egun hartan gurasoek ez zutelako 
lan egiten. Gela horretan kuku egiten zuen erloju zahar bat zegoen, ordua 
begiratu eta hamabiak laurden gutxiak ziren. Handik ordu erdi batera gurasoak 
iritsi ziren, baina zerbait eskuetan ekartzen zuten, zer izango ote zen?
Ni, nahiko alde batera utzita, kartoizko kutxa handi bat utzi zuten mahai 
gainean. Mutilaren aurpegia pozez beteta zegoen eta amak ilusio handiarekin 
begiratzen zion, orduan, amak esan zion:
-Aurrera maitea- Eta irribarre batekin albo batera baztertu zen.
Aitak kartoizko kutxa misteriotsua ireki zuen, handik gauza oso arraro bat atera 
zuen, “ordenagailua” edo antzeko zerbait deiturikoa. Nik ez nuen ezer ulertzen, 
baina oso izututa nengoen ez nuelako kide gehiagorik nahi.
-Gailu honekin nire nobelak idaztea askoz errazagoa egingo zait!- Esan zuen.
Ezin nuen sinetsi! Ordeztu egingo ninduen!

Ordenagailua, idazteko makina bezala, istorioak eta berriak sortzeko 
asmakizuna zen. Baina honetan digitalki idazten zen, okertzen bazinen ezabatu 
ahal zenuen, ez zen tintarik ez eta orririk behar, letrak zuten tekla batzuk soilik. 
Ondorioa: dena askoz hobe eta errazagoa zen.

Berehala aita idazten eta idazten hasi zen, oso pozik ikusten zitzaion; nik, 
ordez, tristura handiarekin jarraitzen nuen.
Geroago ama gelara sartu egin zen.
-Eta orain, zer egingo dugu honekin?-Esan zuen, ni seinalatuz.
-Ezta ideiarik ere, momentu oso onak pasa ditugu elkarrekin baina orain ez dut 
gehiagorik behar- erantzun zion gizonak.

Hori entzunda, emakumeak ni hartu eta armairu bateko apal ilun eta 
narrats batean utzi ninduen, betirako.

Hortik aurrera, bizitza erdia ilunpetan pasa dut, bakar-bakarrik eta 
hautsez beteta.
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