
    Odol Malkoak
 
Negua zen, eta Jon bere arreba Itxasorekin etxera zihoan, elurraren ondorioz, blai-
blai egina. Aita eta ama lan kontuak zituzten, eta bakarrik zeuden. Urtarrilaren 2a 
zen,  zazpi  inguruak  ziren,  eta  jende  gutxi  zegoen  kalean.  Ilun  zegoen  zerua, 
bakarrik  kale-argiek  kalea  argitzen  zuten,  ilargiko  distira  leun  baino  ahularen 
azpian. Semaforoan gelditzerakoan, Jonen arrebari gustatzen zitzaion mutikoaren 
ondoan zeuden, Markel. Jonen ustez, 'Markel' hori txotxolo samarra zen, bere aita 
ehiztaria zelako, eta Irati  basoan ibiltzen zen beti tiroka. Arraroa zirudien, egun 
horretan,  azeri  larru  zamarra  bat  eraman ordez,  husky bat  zeraman berarekin. 
Husky bat zen? <<Bai arraroa>> pentsatu zuen Jonek. 
<<Husky bat izanen da? Otsoa dirudi>>
Orduan, Markel harro samar jarri zen, eta Itxasori hitz egin zion, (azkenik).
-Ikusi duzu, ze polita den? Otso bat da, txakurrak pasata daude. Eta zure izena... 
Iraia? Irati? Izeia? em....
-Ez, ez, maitia, Itxaso dut izena, baina ez du axola, Iraia deitu ahal didazu, edo 
Irati, edo Izeia... zuretzat guztia...
Jonek bere arrebari ukondokada bat eman zion, haserretuta.
-Itxaso, ez... -baina Markelek eten zuen:
-Semaforo kaka hau ez doa!! gorria dago oraindik!! Eta gainera auto pila dago!!- 
esan zuen, kexaka; eta semaforoari ostikadak emateari ekin zion, ergel bat bezala. 
 
 
“Txakurra'' edo Otsoa urduri jarri zen, (Jon ere) eta, autoak segundu bat pasatzen 
uzterakoan, Jonek, bere arreba han utzi zuen, 'Markelekin'. Berak berriz, korrika 
joan  zen,  beste  aldera.  Txakurra  Otsoak,  hori  ikusterakoan,  bere  sokatik  tiratu 
zuen, apurtu, eta Jon imitatu zuen, bi metro baino gehiago ez ziren gelditzen.
Momentu horretan, Nissan® bat zetorren aldapa behera, eta...
 
 
Momentu horretan, guztia izoztu zen, guztia. Nissan®-a, Itxasoren eta Markelen 
hizketaldia, guztia. Bakarrik Jon eta otsoa zeuden. Otsoaren begiek, minez beteta, 
sentimendu trinkotuz,  traizioko minez, Markelen torturaz,  eta askatasun egarriz, 
iltzatu zituen bere begiak Jonen begietan... bere begi horiek asko zuten esateko, 
baina... momentu hartan, guztia desizoztu zen, eta...
-Ez!!-   oihu  egin  zuten  Jonek  eta  Itxasok.  Markelek  barre  egiten  zuen.  Baina 
berandu zen lamentatzeko. Odolez beteta zegoen errepidea, eta Jonen belaunak 
ere. Jonen begiak malkoz bete ziren, eta Itxaso goibel jarri zen, Markeli ukabilkada 
bat joz, Jonekin eta gorputzarekin korrika abiatu zen etxera.
 
Bi ordu geroago, etxean, otsoaren gorputza gelditzen zen, ahula zegoen, baina 
oraindik arnasten zuen. Bat-batean, Itxaso izutu egin zen. Jon berarekin joan zen, 
eta lore sorta batekin.
-Aita ez  da etorriko Otsaila arte, eta, ama hiru egunetan etorriko da... Zer moduz 
dago?- Itxaso bueltatu zen, begiak malkoz beteta, ez zuen erantzun. -Ez... Itxaso, 
ez...



Baina, Itxaso korridorera joan zen, atea ireki, otsoa hartu, eta atean jarri. Otsoaren 
gorpua lurrean utzi zuen, arnasa hartu zuen, eta bi malko gehiago agertu ziren bere 
masailetan. Odol malkoak. Itxaso mutilarenganantz biratu zen, eta esan zion:
-Agur. Betirako.
-Itxaso! EZ!!!- Baina berandu zen. Itxasok ahoa ireki, eta bertatik, hauts urdin eta 
moreak atera ziren, hitzak sortuz:
 
<<NESKA, ARIMA, OTSOA, HERIOTZA, ODOLA, MALKOAK.>> Irakurri zuen 
mutikoak.
Biratzean, ez zegoen Itxasoren arrastorik, ezta otsoaren gorpuaren arrastorik ere. 
Bakarrik otso bat geratzen zen, begi berdeak zituena.
-It...Itxaso?-Jonek.
Baina otsoa korrika joan zen, kalera. Biratu zen:
<<Agur, nebatxo. Ez zaitut inoiz ahaztuko. Baina orain, nire patua basoari 
dagokio.>>
Ez zen gehiago biratu, bere ibilbidea segitu zuen, Urtarrilak 2 batean, baldosa 
urdineko bidetik.
 
                             
 


