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adobe
'buztina, lur lehor gogortua'

«Gela triangeluar, itzali eta huts batera iritsi ziren. Adobezko hormak zituen,
karez zurituak...» (59)

aiene
'intziria, kexuzko oihu txikia'

«Haizearen aienea entzun zen, bihurria eta mugagabea.»
(67)

aiko-maiko
'dudatan zalantzatan'

«Bilbok irribarre txiki bat egin zuen, aiko-maiko zebiltzala irakurri baitzuen
haien begietan.» (35)

aiko-maiko
'zalantzatan'

«—Ez –tematu zen neska. Baina aiko-maiko hasi zen–. Ez dakit. Ez dakit!»
(109)

aintza
'loria'

«...hil egin nahi zaitut. Baina behar den bezala. Zer aintza jaso nezake
bestela?» (287)

akitu
'nekatu'

«—Ez zara oraindik akitu?»
(216)

alaena
'halakoa'

«Kabroia alaena! Mutiko hori piztia duk!»
(36)

alproja
'arlotea, alferra'

«Gizonak sor eta lor begiratu zion, ez baitzuen izua ikusi gaztearen begiradan,
ernegua baizik. Hamaika alproja jipoituak zituen ordurako...» (96)

amore eman
'etsi, errenditu'

«Bilbok barre egin zuen bere baitarako. Xuri leher eginda zegoen, baina ez
zuen besterik gabe amore emango.» (14)

antxumatu
'besoak gurutzatu, bata bestearen gainea

«Besteak besoak antxumatu zituen.»
(131)

apar
'bitsa'

«—Itsasoa, aparra eta gatza –esan zion Damak.»
(173)

apetatsu
'kapritxosoa'

«Zer uste duzu esaten zigula jendeak, han-hemenka jauntxo apetatsuak
akabatzen genituenean?» (303)

apuntatu
'destatu'

«Ahotsa zetorren aldera apuntatu, eta kakora eraman zuen hatza, tiro egiteko
gertu.» (111)

arerio
'etsaia'

«Mailako areriorik ez dugula aurkitu azken urteotan. Zirrara falta zaigu.»
(230)

armiarma
'aramua'

«Alkatearen emazteak, berriz, armiarma behatzaile baten antza zeukala
iruditu zitzaion. Itxaroten, ataizean. Sarea hedatu nahian...» (60)

artean
'oraindik ere (orduan, lehenald)'

«...zenbait herritan, Garai Zaharrak, artean, bizirik zeudela pentsa zitekeen.»
(129)

ataizean
'zelatan'

«Alkatearen emazteak, berriz, armiarma behatzaile baten antza zeukala iruditu
zitzaion. Itxaroten, ataizean. Sarea hedatu nahian...» (60)

auskalo
'batek daki, nork jakin'

«—Beharbada. Auskalo.»
(16)

bailara
'ibarra, harana'

«Elur- eta izotz-olatuek mendiak eta bailarak hartu zituzten mendean, eta
zuriak dena estali zuen...» (43)

banitate
'gehiegizko harrotasuna, norberaz'

«Ez zen hartaz lotsa, eta ez zen ia, banitateagatik duintasunak bultzatutako
sentimendu epel batengatik baizik.» (165)

basatasun
'basati izaera'

«Gero eta errazago bihurtzen da piztia. Basatasunak tira egiten dio.»
(136)

batik bat
'batez ere, oroz gain'

«Batik bat, oroigarri haiek erabilera praktikorik ez zutenean...»
(81)

bederen
'behintzat'

«—Jiten zaizkigun bisitariak kanpoko gaitz eta min guztiak ahantz ditzakete –
azaldu zien Ulik–, oren batzuetan bederen.» (140)

behiala
'antzina, aspaldi'

«Iluntasuna erabatekoa zen. Gaua gauekoentzat zen atzera, behiala bezala.
Ametsa eta errealitatea bat zirenekoan bezala.» (22)

bere baitarako
'bere kautan, bere kolkorako'

«Bilbok barre egin zuen bere baitarako. Xuri leher eginda zegoen, baina ez
zuen besterik gabe amore emango.» (14)
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bertatik bertara
'berehala'

«...zerbait azkar egin ezean, laztanak baino gehiago izango zen bertatik
bertara.» (112)

bestelakoa izan
'berezia, aparta'

«—Ekaitz. Ekaitz bestelakoa zen. Umetatik. Ez zen sekula santan egokitu
inolako taldetara, inolako gizartetara.» (19)

betan
'bat-batean, kolpean'

«Biriketako aire guztia atera zitzaion betan, fu ozen batez.»
(255)

bistan
'agerian'

«Dorrera hurbilduz joan zen Bilbo, erdi herrestan eta bistan geratu gabe.»
(67)

dedio!
'arranopola'

«—Tipo hau zoratuta zegok! –oihu egin zuen erraldoiak, barrez–. Potroak
bistan ditik eta! Dedio!» (33)

deserta
'postrea'

«Haiek emanen dizkiete bigarren platera eta deserta.»
(155)

di-da
'arin baten'

«Zerbait egin nahi baduzu, hobe da zure ideia hori di-da martxan jartzea.»
(94)

doi bat
'apur bat'

«Baina ezin dizkiot bertze nehori erakutsi. Zuri bakarrik, eta doi bat.»
(216)

duintasun
'dignitatea'

«Ez zen hartaz lotsa, eta ez zen ia, banitateagatik duintasunak bultzatutako
sentimendu epel batengatik baizik.» (165)

ederretsi
'goretsi, edertzat jo'

«Begiradaz besarkatzen eta ederresten zuen emakumearen gorputza.»
(92)

egonagatik ere
'egon arren, egonda ere'

«Kateme basati bat zirudien, galdua egonagatik ere, berea eta burua hortzez
eta haginez defendatzeko pronto.» (106)

egoskor
'burugogorra, tematia'

«— Ni egoskorra baino ez naiz. Ez da gauza bera.»
(67)

egundoko bira
'itzela, sekulakoa'

«Xurik egundoko bira egin zuen airean eta berriro ekin zion.»
(170)

egunsenti
'goiznabarra'

«...itsaso hezigabeen dantza zorabiagarriak egitea, eta heroi irriberekin desio
eutsiezinak ukitzea egunsentian...» (122)

egurats
'atmosfera, giroa'

«...Andereri zaila egingo zitzaiola horrela bidaiatzea, askotan egurats
zabalean, euritan blai edo hotzak jota.» (127)

emazte
'emakumea, andrea'

«—Mekabenka bai –leporatu zion armiarma-emazteak–, baina gero ezertarako
potrorik ez.» (61)

emeki-emeki
'astiro-astiro, ezari-ezarian'

«Emeki-emeki, ohartzen zara, kanpoa baretu arren, enbata barnean dela.
Higatzen. Birrintzen.» (216)

enbata
'ekaitza'

«Emeki-emeki, ohartzen zara, kanpoa baretu arren, enbata barnean dela.
Higatzen. Birrintzen.» (216)

erasan
'eraso, ekin / alteratu'

«Segalari horrek erasan egin dizu. Araia izaten jarraitu behar duzu.»
(279)

ernegu
'gogait eginda, kabreoa'

«Gizonak sor eta lor begiratu zion, ez baitzuen izua ikusi gaztearen begiradan,
ernegua baizik. Hamaika alproja jipoituak zituen ordurako...» (96)

eskerga
'neurrigabea, handi-handia'

«Zerua laino eskerga batzuez gainezkatuta zegoen, eta ekaitz izugarria eratzen
ari zela ematen zuen.» (309)

esnatu
'itzartu, iratzarri'

«Esnatzen zihoan heinean, Xuriren mugimenduak bizkortuz joan ziren.»
(28)

ez dea?
'ez al da'

«Ez dea historia polita?»
(143)

ezpata aho
'ebakitzen duen aldea'

«Ezpata baten ahotik pasatzeko zorian zela zirudien.»
(117)

ezta hurrik eman ere
'ezta antzekorik ere'

«Edozein modutan ez zuen lortu Bilbo ukitzerik. Ezta hurrik eman ere.»
(28)
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fite
'azkar, arin'

«—Iduri duen baino fiteago ibil naiteke.»
(150)

furfuria
'haserre bizia, oldar bizia'

«Arrazoimena triskaturik, lotzen zuten sokek ez zioten gizon haiek uste bezala
eutsi. Xurik eskuak eta furfuria askatu zituen.» (96)

galtzak bete lan
'lanez gainezka'

«—Ulertzekoa: galtzak bete lan dabil beti!»
(117)

gizagainekoak izan
'neurrigabeak'

«Segalariaren trebezia eta sumina gizagainekoak ziren.»
(295)

gogotik
'ugari'

«Xuriren arropako odol gorri-iluna sano deigarria zen, eta gazteak gogotik
zeukan gainean.» (103)

grinaz
'pasioz'

«Iurrek egarriz, irrikaz eta grinaz heldu zion Bilbori.»
(91)

gudaroste
'armada'

«—Gudaroste oso bat dute babes.»
(218)

gupidagabe
'errukigabea'

«Segak distira gupidagabea egiten zuen mugitzean.»
(29)

hainbat hobe
'askoz hobeto, ederto'

«Xuri bidaiari sorta heterogeneo batekin batera sartu zen. Saltzaileak,
behartsuak (...). Inork ez zion ezer esan. Hainbat hobe.» (86)

hankalatraba
'eserita, hankak alde banatara'

«Apur bat altxatu eta Bilboren gainean eseri zen, hankalatraba.»
(168)

haranzkaldean
'han urrunean'

«Gizonak begiak luzatu zituen, hamaikagarrenez, urrutiko zelaien zuriek
haranzkaldean ozta-ozta marrazten zuten hodeiertzerantz. Non zen Xuri?» (99)

harrak elikatu
'usteldu'

«Zoratuta zaudetela iruditu zait, eta behar baino lehen amaituko duzuela
harrak elikatzen.» (242)

hasperen
'hats beherapena, arnasa botatzea'

«Hasperen labur baten ondoren, motxilako azken poltsikoa zabaldu zuen.»
(81)

haztamuka
'ukimen bidez ukitu'

«Argi gutxi zegoen lekuan, baina beste gizon bat ikusi zen, ilunantzean
haztamuka, herrikoen artean aurrera pasatzeko lekua egiten.» (112)

hedatsu
'zabalera handikoa'

«Baso hedatsu eta sakon baten ertzera iritsi ziren.»
(165)

herra
'amorrua, hegigoa'

«Sekula ikusi dudan herrarik handiena dauka barruan. Amorru hori ez zen
antzeztua.» (276)

herrestan
'arrastaka, tarras'

«Dorrera hurbilduz joan zen Bilbo, erdi herrestan eta bistan geratu gabe.»
(67)

heterogeneo
'askotarikoa, era askotakoa'

«Xuri bidaiari sorta heterogeneo batekin batera sartu zen. Saltzaileak,
behartsuak (...). Inork ez zion ezer esan. Hainbat hobe.» (86)

hiltzear
'hiltzeko zorian, puntuan'

«—Seme-alabak hotzez hiltzear ditugu jadanik.»
(60)

hodeiertz
'zeru-muga, ostertz-horma' (horizontea)

«Gizonak begiak luzatu zituen, hamaikagarrenez, urrutiko zelaien zuriek
haranzkaldean ozta-ozta marrazten zuten hodeiertzerantz. Non zen Xuri?» (99)

hondoan
'sakonean, amaieran'

«Azken igarobidearen hondoan, ate bat azaldu zen.»
(141)

ilargi-jo
'ganbaratik ondo ez dagoena'

«Bidaiariak edo mertzenarioak. Edozein modutan, ilargi-joak eta sengabeak.
Eroak.» (54)

irribera
'irribarre erraz egiten duena'

«...itsaso hezigabeen dantza zorabiagarriak egitea, eta heroi irriberekin desio
eutsiezinak ukitzea egunsentian...» (122)

irrikaz
'desio biziz'

«Iurrek egarriz, irrikaz eta grinaz heldu zion Bilbori.»
(91)

isil ostuka
'ezkutuka'

«—Lasterka dator, baina pauso isilean. Isil ostuka bezala.»
(31)
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itsasoaren usain
'kresala'

«—Usaina. Maite dut itsasoaren usaina»
(173)

itsumustuan
'ustekabean, espero ez dela'

«...jende gehienak patuari amore eman zionean, anaiak leku bat aurkitu zuen
itsumustuan. Eroen eta basatien ordua iritsi zen.» (20)

itzuliño
'osteratxoa, bueltatxo bat'

«...Kixme Ziburuko karriketara ateratzen zen itzuliño batzuen egiterat.»
(142)

jaramon egin
'kasu egin'

«Hori errepikatzen zidan askotan zure amak. Buruari jaramon egin.»
(106)

jelosia
'zeloak izatea'

«Jelosiak eragindako mendekua zen. Zaloa madarikatua!»
(276)

jin
'etorri'

«—Jiten zaizkigun bisitariak kanpoko gaitz eta min guztiak ahantz ditzakete –
azaldu zien Ulik–, oren batzuetan bederen.» (140)

jipoitu
'astindu'

«Gizonak sor eta lor begiratu zion, ez baitzuen izua ikusi gaztearen begiradan,
ernegua baizik. Hamaika alproja jipoituak zituen ordurako...» (96)

jostari
'olgetuna'

«...aitortu zien neskak, haur txiki baten begirada jostariz.»
(245)

kako
'katua, suzko armena'

«Ahotsa zetorren aldera apuntatu, eta kakora eraman zuen hatza, tiro egiteko
gertu.» (111)

karkara
'barre algara ozena'

«—Normala? Hemen? –Bilbok karkara handi bat egin zuen–. Zertarako?»
(39)

karrika
'kalea'

«...Kixme Ziburuko karriketara ateratzen zen itzuliño batzuen egiterat.»
(142)

kasu
'adi, kontuz'

«Orain makurtu doi bat burua pasabide honetan (...). Kasu buruarekin!»
(141)

kolorge
'kolore bakoa'

«...etxe gehienak eraikin zaharren hondakinez osatuak zeuden. Baxuak ziren,
sinpleak eta kolorgeak.» (53)

kopeta
'bekokia'

«Kopetako ilea baztertu zuen, hobeto ikusteko.»
(13)

kosta ahala kosta
'asko kostata ere'

«Araia salbatu behar zuen, segalariaren eta zaldizkoen atzaparretarik. Kosta
ahala kosta.» (277)

kuxin
'(cojín)'

«Txokoetan, harrizkoak ematen zuten hainbat kuxin eta burko zeuden.»
(144)

lagunarte
'koadrila, lagun taldea'

«Eta garbi zegoen neskatoaren lagunarteak pozez zoratzen zeukala.»
(121)

lakar
'finezia barik, latz'

«Bilbok lakar egin zuen barre.»
(19)

laño
'apala, barea'

«Nonahiko itzalei, ilusio laño eta utopiko bat ezartzen zien neskak.»
(127)

larrutu
'larrua kendu'

«Eta herriko jendean urak eta suak hartuta dago zurekin. Larrutu egingo
zaituzte. Larrutu, Andere.» (68)

lehenbailehen
'ahalik eta lasterren, arin ere arin'

«Haiengandik urrundu behar zuen lehenbailehen, eta sei pila lortu behar
zituen ahal bezain laster...» (88)

leher eginda
'sats eginda, neka-neka eginda'

«Bilbok barre egin zuen bere baitarako. Xuri leher eginda zegoen, baina ez
zuen besterik gabe amore emango.» (14)

lerratu
'irristatu, mugitu'

«Baina leku itxietan ere lerratzen ohitu behar zuen.»
(159)

litekeena
'baliteke, agian'

«—Beldurrik gabe, erraza da bizirik zaudela ahaztea. Beldurrik gabe,
litekeena da merezi duen guztia ahaztea ere.» (16)

marmarra
'soinu nahasia'

«Begiak belztu egin zitzaizkion. Eztarriko marmarra sentitu zuen.»
(285)
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mekabenka
'madarikazioka'

«—Mekabenka bai –leporatu zion armiarma-emazteak–, baina gero
ezertarako potrorik ez.» (61)

mikatz
'mingotsa'

«—Bero da, kasu. Maite duzu?
—Mikatza da.» (174)

milikeria
'bigunkeria'

«Diren bezala dira gauzak –adierazi zion Orsonek–. Ni ez nintzateke
milikerietan ibiliko, segalari.» (304)

mitxoleta
'tximeleta'

«—Mitxoleta gorriak! –esan zuen Anderek...»
(143)

murmurikatu
'ahapeka esan'

«—Itzuli egin behar dut –murmurikatu zuen, boza estuan, iluntzen ari zuela
ikusita.» (97)

musu truk
'dohainik, doan'

«—Ai, ezer ez da musu-truk izaten.»
(107)

nahimen-borroka
'borondate-borroka'

«Orsonek eta Bilbok nahimen-borrokan jarraitzen zuten, biak odoletan eta
biak ahaleginik gorde gabe.» (300)

nehoiz halakorik
'(Esamoldea: harrigarria, ene!'

«Bilbo aita bilakaturik. Nehoiz halakorik...»
(135)

oinazegarri
'sufrimendua eragiten duena'

«Ordua zen. Jada ez zegoen zalantza gehiagorako zirrikitu oinazegarririk.»
(278)

oldarkor
'erasokorra'

«Haize bortitza eta oldarkorra zebilen.»
(44)

oldartu
'erasorako bezala aurreratu'

«Orson bi aizkorak altxatuta oldartu zitzaion orduan.»
(301)

oniriko
'ametsetakoa'

«...krabelinak azaldu zitzaizkien begien aurrean, irudi oniriko eta geometriko
fantastikoak osatuta.» (141)

ordu-orduan
'puntuan'

«Gainera, hor datoz. Begira. Ordu-orduan.»
(293)

oren
'ordu'

«—Jiten zaizkigun bisitariak kanpoko gaitz eta min guztiak ahantz ditzakete –
azaldu zien Ulik–, oren batzuetan bederen.» (140)

orezta
'orina, larruko orbain biribila'

«Oreztaz beteriko azal zuria zeukan. Ez zen Xurirena bezain zurbila, noski,
baina distira txiki moduko bat egiten zuen.» (231)

osin
'zuloa'

«Barruan, ordea, zerbait desberdina zeukan. Ondo ulertu ezin zuen bestelako
osin bat.» (82)

porru eginda
'leher eginda, sats eginda'

«Porru eginda egongo zara, baina azken ahalegin bat eskatu behar dizut.»
(101)

potro!
'barrabila'

«—Tipo hau zoratuta zegok! –oihu egin zuen erraldoiak, barrez–. Potroak
bistan ditik eta! Dedio!» (33)

pronto
'prest'

«Kateme basati bat zirudien, galdua egonagatik ere, berea eta burua hortzez eta
haginez defendatzeko pronto.» (106)

saihestu
'ekidin, libratu'

«...kontuz baina bizkor saihestu zituen. Aurrera, ziztuan. Aurrera.»
(85)

sano
'oso'

«Xuriren arropako odol gorri-iluna sano deigarria zen, eta gazteak gogotik
zeukan gainean.» (103)

sengabe
'konozimentu bakoa'

«Bidaiariak edo mertzenarioak. Edozein modutan, ilargi-joak eta sengabeak.
Eroak.» (54)

sobera
'gehiegi, larregi'

«—Zuk erabaki, Bilbo. Baina ez itxaron sobera.»
(216)

sor eta lor
'harriduraz'

«Gizonak sor eta lor begiratu zion, ez baitzuen izua ikusi gaztearen begiradan,
ernegua baizik. Hamaika alproja jipoituak zituen ordurako...» (96)

sotilago
'adeitsuagoa, dotoreagoa'

«—Sotilagoa izaten saiatuko naiz, hasieran, behintzat.»
(218)
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sumin
'haserrea'

«...mendiak odoleztatzen, txabolak eta jauregiak porrokatzen, beldurraz eta
suminaz nahi bezala baliatzen.» (229)

tarratatu
'urratu, arrakalatu'

«Odolezko meteoro geraezin bat, zeru beltza alderik alde gorriz tarratatu
nahian.» (28)

tematu
'egoskortu, burugogor jarri'

«—Ez –tematu zen neska. Baina aiko-maiko hasi zen–. Ez dakit. Ez dakit!»
(109)

tori
'eutsi, hartu'

«—Tori likoreak –esan zion Iurrek segundo batzuen ondoren.»
(117)

triskaturik
'birrinduta, txiki-txiki eginda'

«Arrazoimena triskaturik, lotzen zuten sokek ez zioten gizon haiek uste
bezala eutsi. Xurik eskuak eta furfuria askatu zituen.» (96)

tupusteko
'ustekabekoa'

«Bi gizonek izuturik ikusi zuten gaztearen tupusteko eraldaketa.»
(96)

ukan
'eduki'

«—Zailagoa, askozaz ere. Itzultzen zarenean zu ukan nahi zaitut.»
(157)

urdurigarri
'urduri jartzeko modukoa'

«Baina segaren aho metalezko luze, oker eta zorrotzak ez zituen lasai uzten.
Ezezaguna beti urdurigarri.» (35)

uzkurtu
'batu, bildu'

«Malguki ero baten moduan luzatzen edo uzkurtzen ziren urtaroak.»
(43)

xelebre
'bitxia, apur bat barregarria'

«—Xuri, zer moduz? –galdetu zion Bilbok, pixka bat zezelka eginez. Egoera
hartan hitz egitea ere xelebrea zen.» (244)

zainetan izan
'amorratuta'

«Damaren anaia zainetan zen eta ozen erantzun zion.»
(142)

zar-zar hotsa
'zarrasta antzeko hotsa'

«Xuriren belarriak mugitu egin ziren. Zerbait entzun zuen zar-zar hotsaren
azpian.» (31)

ze
'ezen' (lotura-hitza)

«Eta hemen egongo naiz itzultzen zarenean, ze oraingoan ez didazu ia astirik
eman zu apur bat bada ere ezagutzeko.» (94)

zezelka
'ondo ahoskatu barik'

«—Xuri, zer moduz? –galdetu zion Bilbok, pixka bat zezelka eginez. Egoera
hartan hitz egitea ere xelebrea zen.» (244)

zikoizkeria
'zekenkeria, lukurreria'

«...haren begiek oso bestelako zerbait zioten. Zikoizkeriaz eta ondasun-gosez
hitz egiten zuten.» (87)

zirkinik ere
'mugimenduri txikiena ere'

«Emakumeak ez zuen zirkinik ere egiteko denborarik izan.»
(36)

zirrara
'emozioa'

«Mailako areriorik ez dugula aurkitu azken urteotan. Zirrara falta zaigu.»
(230)

ziztuan
'ahalean, arrapaladan'

«...kontuz baina bizkor saihestu zituen. Aurrera, ziztuan. Aurrera.»
(85)

zolitasun
'zorroztasuna, fintasuna'

«Xurik neskaren zolitasuna miretsi zuen.»
(248)

zurrun
'gogortua, tentsioan'

«Iurre zurrun-zurrun geratu zen. Bere aurpegi zuriak izotzezkoa ematen zuen
orain.» (117)

zurrunbilo
'zirimola, egoera nahasia'

«Xurirentzat dena zen bat buruko zurrunbilo hartan. Dena zen bat eta
erneagoa eta biziagoa.» (85)

zurtuta
'harrituta, asaldatuta'

«—Dama! –esan zion Bilbok, apur bat zurtuta–. Zu al zara?»
(216)
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