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absurdu
zentzugabea

«...euren denbora jokabide absurdu horretan xahutzeko prest daudenek
burutzen duten irakurketa antzua.» 11

adokin
harri txikizko galtzada

«Betunaren usai fuertea, bi oinetako geldirik, adokinak bustiak, ezkerreko ur
putzua, oinetako gehiago, panazko galtzak.» 131

aitatu
aipatu, izendatu

«Beno, eguraldia aitatu dugu, zigarroa eskaini dizut. Zuk esanen duzu
zertarako deitu didazun.» 120

ale
unitatea

«...baina azken irakurlea bakarrik ohartu omen zen liburutegiko aleak zituen
orri txuri ugariez.» 11

alu
lerdoa / emakumezkoen organua

«Goazemak, hi, hotz egiten dik, eta beste batean hire ama jaikiko duk
zazpietan, gero ibai erdian jelatzen egoteko... Alua, ez bestelako alua.» 53

antxeta
kaioa, kalatxoria

«Antxetak oihuka pasatzen dira. Eta guztia munstro honengatik.»
141

antzu
frutu gabea, idorra

«...euren denbora jokabide absurdu horretan xahutzeko prest daudenek
burutzen duten irakurketa antzua.» 11

apailatzaile
prestatzailea

«Baliteke kasu guztietan asmatu ez izana, hala ere; apailatzaileak bere gain
hartzen ditu alde horretatik diratekeen hutsegiteak.» 7

apeta
guraria, gutizia, gogo handia

«Lehendabizikoa izatean, bularrean atera zitzaien pikorra. Bigarrenarekin izan
zituzten lukainka apetak. Guztien pisua...» 34

arraiadun
marraduna, lerroduna

«Betaurrekoduna, arraiadun galtzerdiak ikusten zaizkion horietakoa.»
71

arrats
iluntzea, ilunabarra

«Kalea, jendea, egunerokoak ziren bezala, baina arrats hura ez dut inoiz ere
ahaztuko.» 148

arrotz
ezezaguna, estrainioa

«Estatu Batuen esperientzia eta pilularen konposizioa ez zaiola organismoari
arrotza, berez dituen hormona batzuk direla eta abar, alegia.» 71

asaldatu
larritu, urduritu

«Natura osoa asaldatzen zaio haurraren aurka.»
131

atarramendu
ondorioa, emaitza, fruitua

«Begira, nire iritziz, onena isiltzea, kezka horiekin ez da atarramendu onik
ateratzen eta erantzuna ematen saiatuz gero agian tronpatu, eta gero...» 25

atertu
euria egiten gelditu

«Atertu egin du baina haizea beltza da, bustia.»
141

auzi
asuntoa, gatazka

«Izan ere, eleberrian aipatzen diren arazoak edo abortuaren inguruko auzia,
tamalez, oso gaurkoak baititugu.» 12

aztarren
aztarna, arrastoa

«Ez dut logikaren aztarrenik ere ene buru handi honetan, eta nola diren
gauzak e?» 16

bebarru
entreplanta, atari parekoa

«Bebarru batean sartzen da arnasa hartzearren, zigarro bat ateratzen du baina
ez du piztea lortzen, pospoloak zeharo bustiak dauzka...» 115

beckettiar
S. Beckett idazlearen jarraitzailea

«...dela geltoki hits batean ezinbestean hitz egitera kondenatuta dagoen berritsu
beckettiar horren bakardadeaz, dela (...) Gisèle gaztearenaz.» 12

bederen
behinik behin, behintzat

«Emaizkidak galtzak eta itxi leihoa, aurrean kaputxino komentua zegok eta ez
diat exhibiziorik eman nahi, bederen ursulinena jarri balute...» 57

berme
euskarria, garantia

«Kanon literarioaren berme garrantzizkoenetakoa izan ohi den instituzio
akademikoak...» 10

berritsu
hizketan amaigabe aritzen dena

«...dela geltoki hits batean ezinbestean hitz egitera kondenatuta dagoen
berritsu beckettiar horren bakardadeaz, dela (...) Gisèle gaztearenaz. 12

bertute
ontasuna, kualitate ona

«Oso ondo janzten da traje gris eta urdinekin. Bere bertuterik handiena,
ordena.» 72

berun
plomoa, metal mota

«Zangoak beruna bezain pisuak sentitzen zituen eta nekez sufri zitekeen
oinaze larri bat sentitzen zuen.» 104

bilkura
batzarra, bilera handia

«New Yorken UNOren egoitzan egin den bilkuran abortuaren inguruko
desadostasunek eragindako zeresana.» 12
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burnizko
burdinazkoa

«Zubi ondoan iturriko ur hotsa entzuten, harrizko pilare baten gainean,
burnizko ahate baten mokotik ateratzen den ur txorroaren hotsa.» 114

burutu
gauzatu, egin

«...euren denbora jokabide absurdu horretan xahutzeko prest daudenek
burutzen duten irakurketa antzua.» 11

corpus
multzoa, sorta egituratua

«...plazer hartzen dugunontzat amaigabea zen eleberri honek eskaintzen
zizkigun estrategien corpusa.» 9

danbateko
kolpe zaratatsua

«Parkean begiratu zidanean odol guztia burura igo zitzaidan, bihotzean eta
giltzean danbateko gogor bat sentitzen nuen.» 147

debozio
eraspena, jaidura

«Horren lekuko, garaian debozioz irakurtzen genituen Ibon Sarasolaren eta
Txuma Lasagabaster irakasle maitearen hitzaurreak...» 10

despatxu
bulegoa

«Enfermerak Miller doktorearen despatxuko atea irekitzen du eta Halllert
delako anderea beste emakume batekin sartzen da.» 107

despliege
erakustaldia

«...eleberri hau, testu on guztien antzera, forma despliege hutsa baino zerbait
gehiago baita.» 11

destino
patua, zoria, halabeharra

«Neska horren destinoa tren horrek ekarri eta eramango duela pentsatzen dut
nahi ez badut ere.» 16

deus ez
batere ez, ezer ez, fitsik ez

«...egia esateko, estazioetako buffetetan ematen duten kafea ez zait gustatzen,
buffetak berak gutxi, estazioak gutxiago… Estazioak, estazioak deus ez.» 15

duintasun
dignitatea

«Zuk... zuek ez duzue birjintasuna galtzen baina... dinatasuna galtzen duzue.»
48

ehortzi
lurperatua, hobiratua

«Ezin dezakegu konpreni abere haiek elur artean ehortziak geratzen zirela
ikusteak nire barnean sortzen zuen oinazea...» 127

enbrioi
hasierako izakitxoa

«Ez dun deus oraindik. Enbrioi bat, hori da. Mamorro bat bezala. Ez. Nire
birika puska bat bezala.» 115

eraile
hiltzailea

«Nik ezin dezaket krimena egin baina ezagutzen dut eraile bat... Pilatos baino
zikinagoa historian...» 134

erantzi
biluztu, arropa kendu

«Giselek jantzi guztiak eranzten ditu. Ez du lotsarik sentitzen.»
110

errenkan
ilaran, lerroan, erreskadan

«Egunero-egunero, mendi tontorretatik zazpi bat edo hamar basahuntz jaisten
ziren errenkan.» 127

erreuma
hezueria, mugitzeko zailtasuna

«Protestantea eta oso jenio txarrekoa, erreuma atake hura izan zuenez
geroztik.» 72

errezel
gortina

«Errezel tartetik argi izpi bat sartzen da, Gisèlek balkoiraino joan nahi luke
zerua, kaleak, autoak, semaforoak, zakurrak...» 85

eseki
eskegi, zintzilikatu

«Oso poliki aparatua eseki eta kabinako atea irekitzen du.»
91

estazio
Geltoki

«Beno, niri, egia esateko, estazioetako buffetetan ematen duten kafea ez zait
gustatzen, buffetak berak gutxi, estazioak gutxiago...» 15

estrainio
ezezaguna, arrotza

«Estrainioa zaio inguratzen duen guzia, estrainioak entzuten dituen gauza
guztiak.» 107

ezkila
kanpaia

«Oso urrutitik bezala datozen ezkila soinuek Gisele ikaratu egiten dute.»
140

gaitz
zaila, txarra

«Betidanik une gaitzetan hondartzara ihes egiteko gogoa sentitu ohi du.»
111

galarazi
oztopoa jarri, trabatu

«Bai, nik bezala. Aizu, hori dela eta... Ez zaitut behintzat galaraziko?»
76

garratz
desatsegina, mingotsa

«...kontsidera ezazu zein beltz eta garratz behar duen ikusi etorkizuna neskato
batek, RENFEko geltoki batean.» 18

gerla
gudua, gerra

«Gerla santuetako bataiatu gabekoen masakreak, Inkisizioa eta besteak aipatu
behar?» 149
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gertu
hurrekoa, hurbilekoa

«60ko hamarkadan puri-purian zeuden arazo eta eztabaidetara eramango
badute ere, laster bere begirada (...) gertuko gaietara lerratuz joango zaio.» 12

gortina
errezela

«Gortina tartetik argi izpi bat sartzen da, Gisele-k balkoiraino joan nahi luke
zerua, kalea, kotxeak, farolak...» 109

haizatu
uxatu, aienatu, aldenarazi

«Ezin dugu esan «niri hau gustatzen zait» edo «hori ez zait laket», gure gustua
eta nortasuna aspaldi haizatu baitzizkiguten.» 23

halabehar
obligazioa, betebeharra

«Ni ginekologoa naiz, badakit emakumeak haur bat izatean iristen duela bere
halabehar fisiologikoa.» 157

hastapen
hasiera

«...ereduaren arabera zehaztu zen gure eleberrigintza modernoaren hastapen
puntua...» 10

hertsi
itxi, zarratu

«Ezin ditu begiak hertsi eta ez du indarrik bista goiko lanparatik kentzeko
ere... Ahoan, ore mikatz bat balu bezala...» 43

hits
triste, goibel

«...dela geltoki hits batean ezinbestean hitz egitera kondenatuta dagoen
berritsu beckettiar horren bakardadeaz, dela (...) Gisèle gaztearenaz. 12

hizpide
hizketa gaia, solasgaia

«Mundua sentitu eta bizitzeko modu bat iradokitzen zaigu bertan eta hori
onartuz, gizakioi barru-barrukoak zaizkigun zalantzak bihurtzen dira hizpide.» 11

hutsegite
akatsa

«Baliteke kasu guztietan asmatu ez izana, hala ere; apailatzaileak bere gain
hartzen ditu alde horretatik diratekeen hutsegiteak.» 7

idoro
aurkitu, topatu, kausitu

«...baina mekanismo miragarri hori idoro gabe ere, garbi dago gaur egun,
batzuk onak izateko beste batzuek gaiztoak behar dutela izan.» 78

iradoki
sujeritu, aditzera eman

«...zureak egin du, Chestertonek, Twainek eta bestek iradoki bezala, liburu
klasikoak, definizioz, ez baitira irakurtzen.» 11

iritsi
lortu, erdietsi

«Ni ginekologoa naiz, badakit emakumeak haur bat izatean iristen duela bere
halabehar fisiologikoa.» 157

irmo
sendo, tinko, indarrez

«Bai, hori esan dut. Oraingoan ahotsa irmo ateratzen zaio.»
136

irripar
irribarrea

«Miller jauna irripar zabal batekin errezibitzen du.»
109

izei
zuhaitz mota, abetoa

«Bizpahiru izei, pare bat pinu eta belarrean Giacomettiren irudi bat.»
73

jelatu
izoztu, leitu

«Goazemak, hi, hotz egiten dik, eta beste batean hire ama jaikiko duk
zazpietan, gero ibai erdian jelatzen egoteko... Alua, ez bestelako alua.» 53

jorratu
kritikatu, astindu

«Rossierrek liberal fama du eta zenbaitek majo jorratu zuten, amorala zela
esanez, Le Jour egunkarian deklarazio batzuk atera zirenez geroztik.» 73

juzgatu
epaitegia

«Medikuak karta bat egin behar dizu, orduan karta horrekin juzgatu batera
joan behar duzu eta han baimena ematen dizute.» 124

kadira
aulkia

«Publiko bati mintzatu balitzaio bezala ari da, zutik, esku bat butakaren kadira
gainean eta bestea asko mugitzen duelarik.» 138

kanon
eredua, erreferentzia

«Gaurtik begiratuta, ezin ukatuzkoa da Saizarbitoriaren lehenengo eleberriak
euskal eleberri modernoaren kanona definitu zuela.» 10

kantoi
eremu administratiboa (eskualde...)

«Abortatzea kantoi honetako legeen kontra doa. Ni, gainera, katolikoa naiz.»
112

karitate
errukia, keinu onbera

«Begiak errebistatik jaso gabe, karitatez beteriko irribarreak sumatzen ditu,
haur bat espero duten emakume zoriontsuen konprensioz beteriko begirada.» 108

kirru
kizkurra, kiribildua

«Gisèle Sergier, hogeita bi urte, kirrua, begi urdinak, luzea eta mehea. Dena.
Bonboi bat.» 9

kokote
garondoa, lepondoa

«Agurtzean Jean Louisi berriro kolpeak ematen dizkiote kokotean eta
bizkarrean.» 96

konketa
harraska

«Millerrek eskuak konketa txiki batean garbitzen ditu.»
87
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konplize
ekintzarako laguna

«Edozein modutan delarik ere, ziur nago eleberri honek oraindik konplize
ugari aurkituko dituela euskal irakurleen artean.» 13

koxka
giltza, gakoa

«...eta hortxe dagoela koxka, egunero etengabe martxan jartzen diren istorio,
drama, poz eta mixerietan.» 12

kresal
gazitasuna, gesala (itsasoarena)

«Ezpainetan kresalaren gustua sentitzen du. Olatuak.»
111

kuttun
maitea, gogokoa

«Eta segur aski hala izango da, niri dagokidanez behintzat, betiko egile eta
obra kuttunen txokoa nekezegi handitu baitzait azkenaldian.» 9

laket
atsegin, gustuko

«Ba, estazioak ez zaizkit laket, baina estazioetan gutxien atsegin zaidana...»
15

lanbro
zirimiria, langarra

«Udazkenean, euri lanbro arraro bat bezala, zure gainetik haizatuz doazenean,
lurrean egoteko eginak dira...» 27

leize-zulo
haitzuloa, harpea, koba

«Niretzat hobe litzateke leize-zulo batean bizitzea, gutxiago sufrituko nuke.»
70

lekuko
testigua, jakilea

«Horren lekuko, garaian debozioz irakurtzen genituen Ibon Sarasolaren eta
Txuma Lasagabaster irakasle maitearen hitzaurreak...» 10

lema
goiburua, ikurritza

«...modernismoaren lema –“Make it new!”– euskal literatura garaikidera
aplikatu zutenak.» 10

lerratu
labaindu, desbideratu

«60ko hamarkadan puri-purian zeuden arazo eta eztabaidetara eramango
badute ere, laster bere begirada (...) gertuko gaietara lerratuz joango zaio.» 12

libertitu
dibertitu, jostatu

«Ba, gehienak, kasu bakarren bat izan ezik, neska sanoak ziren, guraso pare
batekin eta estudiatzera edo libertitzera zihoazenak, zihoazen lekura.» 16

lukainka
txorixoa

«Lehendabizikoa izatean, bularrean atera zitzaien pikorra. Bigarrenarekin izan
zituzten lukainka apetak. Guztien pisua...» 34

maisuki
trebetasunez

«P. Bourdieuk Les héritiers... klasikoan maisuki deskribatzen zuen garaiaz.»
10

mamorro
zomorroa

«Ez dun deus oraindik. Enbrioi bat, hori da. Mamorro bat bezala. Ez. Nire
birika puska bat bezala.» 115

marru
oihu ozena, orroa

«Katu batzuen marruak entzuten dira; haurren negarrak dirudite.»
115

mikatz
mingotsa, desatsegina

«Negar malkoak masailetan zehar, mikatzak, ezpainetaraino erortzen
zaizkio.» 88

negar zotinka
hipaka, espasmoka

«Barandari heltzen dio ez erortzearren, begiak malkoz erortzen zaizkio eta
negar zotinka Deus ez, Deus ez oihu eginez, eskaileran eserita geratzen da.» 142

oinaze
sufrimendua, mina

«Zangoak beruna bezain pisuak sentitzen zituen eta nekez sufri zitekeen
oinaze larri bat sentitzen zuen.» 104

ore
masa, korapiloa

«Ezin ditu begiak hertsi eta ez du indarrik bista goiko lanparatik kentzeko ere...
Ahoan, ore mikatz bat balu bezala...» 43

orga
gurditxoa, karroa

«Lehen klasea, bigarrena, couchettes. Otartekoen orgak. Emigranteen haurrak
negarrez. Jendea.» 21

pasieran
paseatzen, patxadaz ibiltzen

«Mundu guztia pasatzen ikusten du, pasieran... Ez da herri bat, trenbide sorta
baizik.» 69

patrika
sakela, poltsikoa

«Jean louis eskuak gabardinaren patrikan dituelarik bere peugeoterantz.»
126

pikor
garua

«Lehendabizikoa izatean, bularrean atera zitzaien pikorra. Bigarrenarekin izan
zituzten lukainka apetak. Guztien pisua...» 34

pila
meta, multzoan gainezka ipinita

«Biek, eskuak, petril gainean gorputzaren alde bakoitzean jarri dituzte,
liburuak pila batean...» 42

pinudi
pinu basoa

«Zerua izarrek argitzen zuten eta pinudia... baina Riemmes-en batzuetan
baimena ematen dute.» 134
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pisu
astuna

«Zangoak beruna bezain pisuak sentitzen zituen eta nekez sufri zitekeen
oinaze larri bat sentitzen zuen.» 104

polisemia
esanahi ugaria

«Edozein modutan delarik ere, eta modernitate kontzeptuaren polisemia
gogoan hartuz, argi dago...» 10

pretil
ertzeko hormatxoa edo koska

«Biek, eskuak, pretil gainean gorputzaren alde bakoitzean jarri dituzte,
liburuak pila batean...» 42

puri-purian
boladan, modan

«60ko hamarkadan puri-purian zeuden arazo eta eztabaidetara eramango
badute ere, laster bere begirada (...) gertuko gaietara lerratuz joango zaio. 12

sabai
gela baten goiko aldea

«Sabaiko fokuak hipnotizatu bezala egiten du. Fokuak eta nikelezko aparatu
guztiek...» 110

samindu
tristetu, atsekabetu, penatu

Edozein gauzak samin dezake geltoki batean maleta batekin bakarrik dagoen
neskatoa edozein estilo faltak-edo beldur dezake.» 19

sartalde
mendebaldea

«Neon berdea piztu eta itzali egiten da. Sartaldean argi dago oraindik baina
ilunduz doa.» 113

sumatu
igarri, nabaritu

«Begiak errebistatik jaso gabe, karitatez beteriko irribarreak sumatzen ditu,
haur bat espero duten emakume zoriontsuen konprensioz beteriko begirada.» 108

tamalez
zoritxarrez, damurik

«Izan ere, eleberrian aipatzen diren arazoak edo abortuaren inguruko auzia,
tamalez, oso gaurkoak baititugu.» 12

tankera
itxura, eitea

«Herri kapitalista horietako gamma txiki batek atzerritarra zarela jakitean,
tankera honetako galderak egiten dizkizu.» 147

tenkortasun
irmotasuna, sendotasuna

«Burdinazko ahateak bere tenkortasunekin mokotik ur-botatzen jarraitzen du,
haizeak astintzen ditu eta (...) paperak eta hautsa indarrez bultzatzen.» 99

tinkatu
irmo finkatu

«Berger aleman baten aurrean gutxiago delako kontzientzian tinkatu
daitekeen, baina hori ez da behintzat New worldeko gammen problema.» 145

tronpatu
erratu, konfunditu

«Fontanaz bi eskuak mahai gainean jarririk eta bere sudurrarekin neskarena
ukitzeko eran mintzatzen zaio. Zu tronpatu egin zara.» 136

txepel
adorea gabea, gatz bakoa, leloa

«Ez zaitez txepela izan. Problema da berandu zabiltzala.»
123

txolarre
artatxoria, eliztxoria

«Ze polita ikusten den herri zaharra hemendik. Begira, txolarrea ura edaten.»
101

ursulina
mojen ordena bat

«Emaizkidak galtzak eta itxi leihoa, aurrean kaputxino komentua zegok eta ez
diat exhibiziorik eman nahi, bederen ursulinena jarri balute...» 57

voyeur
begiluzea, besteei begira egon

«Baina, batez ere, Egunero hasten delako-k voyeur bihurtu gintuela esango
nuke oraindik ere.» 9

xahutu
gastatu, eralgi

«...euren denbora jokabide absurdu horretan xahutzeko prest daudenek
burutzen duten irakurketa antzua.» 11

zaina
odol hodia, bena

«Bularra gogorra, zainak lodituak...»
111

zartako
kolpea, eskukada

«Jean Louis Viennoise-n sartzen diren guztiek sorbaldan ematen dizkioten
zartakoak aguantatzen, (...) elefanteaz eta hipopotamoaz hitz egiten. 126

zeharo
guztiz, erabat

«Bebarru batean sartzen da arnasa hartzearren, zigarro bat ateratzen du baina
ez du piztea lortzen, pospoloak zeharo bustiak dauzka...» 115

zepilo
ilea mozteko teknika bat

«Aurpegi beltzean begi urdinak asko nabarmentzen zaizkio; ile grisak –oso
motza, zepiloan ebakia–...» 73

zerrategi
zura ebakitzeko lantegia

«Euri hotsa entzuten da bakarrik eta alboko zerrategiren baten zerra hotsa.
137

zipriztin
ur tantatxoa, ur parrastadatxoa

«Argazki baten puskak ur putzuan igerian. Kotxeen txipristinak. Semaforoa.
Gorria.» 131
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