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abegitsu
harrera onekoa

Sutondo... haxe dok, bai. Jesus, hori izena, erosoa eta abegitsua izango dok
behintzat. 79

adeitsu
begirunez, adiskidetsu

Kafeak eskatu bitartean azoka egunak zekartzan aparkatzeko zailtasunez eta
Izpegiko beste kontu batzuen gainean jardun zuten adeitsu. 80

ahalean
arin-arin, ziztu bizian

Segituan mezuari "bagatoz" erantzun eta kalearen erdian autoa jiratuta
Josurenerantz abiatu zen ahalean. 109

aharrausikari
aharrausiak etena

—Banoa, banoa –esan zuen ahots aharrausikariz, nagiak ateratzen zituen
bitartean... 20

ahotan hartu
aipatu

...agur-hitzak esanez eta Josuren gaineko kezka-adierazpenak ahotan hartuz...
68

ahur
esku barrua

Gorospek, esku biak zabalduz, ahurrak emakumeari begira jarri zituen, haren
hitz erauntsia gelditu nahian. 64

albait arinen
lehenbailehen, ahalik eta lasterren

Hemen dozu nire telefonoa. Mesedez, deitu albait arinen.
83

amesgaizto
lokamutsa

Amesgaizto horiek behin eta berriz...
27

apatz
biguna

Artean gabardina erantzi barik, gorputza besaulki apatzera jausten utzi zuen…
6

apopilo
ostatu hartuz dagoena

Eta pentsatu dut... agian lehenengo astean zure etxean har nazakezula
apopilo... 10

arestian
lehenxeago

Orduan, arestian bidegurutzean auto zalapartariz inguraturik bizitako unea
errepikatu zen. 36

artean
oraindik

Artean gabardina erantzi barik, gorputza besaulki apatzera jausten utzi zuen…
6

asaskatu
lasaitua hartu

...zeuri esanda lasaitu... asaskatu egin naiz, baina orain ez nuke gaia berriro
atera nahi... 17

astegun buruzuri
astegun arrunta

...zein ederto etortzen zaigun denoi eten hori egitea astearen erdi-erdian,
astegun buruzuri batean... 54

astitsu
denbora askorekin

Hamaiketakoaren ordua laster da eta minutugarrenean ez zara astitsu ibiliko...
58

astrapala
zalaparta, liskarra

Gure etxean astrapala handia izan zen garai batean, bi edo hiru hilabetetan...
66

ataza
zeregina, eginbeharra

…tartetxo bat hartu zuen ideiak ordenatzeko, arratsalderako atazak zertxobait
antolatzen hasi aurretik… 6

atoan
berehala

—Hau leku hau uriaren erdi-erdian dagoalako, kafe ona eta atoan emoten
daualako... 56

atrebentzia
ausarkeria

...boladak datozenean... eutsi egin behar, ezen besoak gurutze egoteko aldiak
datozkigunetan okerragoa izaten da. Zein da zure lana, atrebentzia ez bada? 55

atsekabe
sentsazio mingarria

... mutil bategaz izan eban hartuemonaren ondorioz jazotako gorabeherak, hau
da, atsekabea, ikasketetan atzerapena, beharbada kolegioa itxi beharra... 82

auzi
afera, gorabehera

...komisaldegi batean sekula egon gabea zen; askoz gutxiago bere senitarteko
baten auziaren inguruan. 45

azalkeria
itxura hutsa

Lagun ona, telebistako profesional serioa, auzoko jatorra... ; dena azalkeria eta
irudi faltsua baino ez da. 5

baiespen
baiezkoa

Josuk buru makurraldi txiki bat egin zuen, baiespena adieraziz.
39

baldar
moldakaitza

Aparkatzeko toki bat ikusi eta hara sartu zuen autoa, maniobra baldar samarra
eginda. 99

balizko
hipotetikoa

—Arriskurik badago, bego, baina biok partekatuko dugu balizko arrisku hori!
30
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banator
oraintxe naiz zurekin

Barruko telefonoa jasota, erantzun zuen–. Bai? Kaixo Gontzal, bai, banator.
50

baragarri
desastrea, trauskila

A, zer itxura baragarria eman huen albistegian. Batzuk engaina ditzakek; ni,
ostera, ezin. 35

barreiatu
sakabanatu

—Zer egin dozu? Jateko guztia alferrikaldu dozu –esan zuen Gorospek behean
barreiatutako almandrongilak seinalatuz. 110

begietsi
arretaz begiratu

Goiz-pasa atsegin eta lasaia egin zuten osaba-ilobek, museoko artelan
askotarikoak begietsiz. 75

begirakune
begirada

Pare bat aldiz antzeman diot begirakune iluna eta marmar-hotsa Josu hemen
tabernako telebistan agertzen zenetan. 86

bego
egon bedi, egon dadila

—Arriskurik badago, bego, baina biok partekatuko dugu balizko arrisku hori!
30

behar
lana

Denboratxo baten ez zara beharrera joango, ezta?
44

behinolako
aspaldikoa

Aizu —esan zuen emakumeak irmo, behinolako begi-distira hura zerakusala
—, ni behartuta al nago galdera horiei erantzutera? 101

behintzat
bederen, behinik behin

Oro har egoera atsegina ez zitzaiolarik, bazeukan hark guztiak jakin-mina
pizten zion zerbait, behintzat... 45

beira-arasa
kristaldun armairua

...denak beira-arasa batean txukun-txukun jarrita...
14

belutu
berandutu

Hara hor erbia! Hau dok hau jendetzea eta auto pila; tira, azkenean topatu
joagu geure ukulutxua, lar belutu orduko. 79

bertokotu
leku honetakoa bihurtu, errotu

Bertokotu egin zen, lana ere hemen baitzuen. Gu, berriz...
65

besoak gurutze
ezer egin gabe

...boladak datozenean... eutsi egin behar, ezen besoak gurutze egoteko aldiak
datozkigunetan okerragoa izaten da. Zein da zure lana, atrebentzia ez bada? 55

bidegabeki
kalte eginez

Berak bidegabeki jokatu zuen Ainesekin (…) eta ez zuen jakin bere hutsa,
bere akatsa zuzentzen. 118

biharamun
hurrengo eguna

—Bai, esan nahi dut biharamunean nirera denboraldi baterako etorri zen
Iratxe ilobari gerora erakutsi niola... 41

bistadizo
begiratua

...gainera, museoko bilduma egonkorrari ere bistadizoa botako nioke gustura.
72

brastakoan
kolpera, azkar

Iratxe brastakoan jaiki zen besaulkitik, orria liburu artetik atera eta irakurri
egin zuen. 29

buru-beroki
buru osoa tapatzen duen estalkia

Aurpegi guztia buru-beroki batez estalia zuen gizonezko bat, beltzez jantzia,
azaltzen zen gelaren erdian. 108

dagoen-dagoenean
aldatu gabe

Bi identitateetako bat suntsitzailea da, negatiboa, gorrotoz betea; hortaz,
bestean integratzea, dagoen-dagoenean, zaila izango da. 120

di-da
atoan, arin batean

—Nik gauzak azkar egiten ditut, pixka bat ipurtarina ere banaiz-eta. Badakizu,
dena di-da egitea atsegin dut. 21

dohakabe
zorigaiztokoa

...lankideen begiradak lepo gainean sumatu zituen, batzuk erreprotxezkoak,
besteak errukizkoak, haren jardun dohakabeagatik are gaizkiago sentiaraziz. 34

doitu
ajustatu, neurrian ipini

...liburuak eta apunteak jaso eta sakelako telefonoaren iratzargailua doitu zuen.
52

egietsi
egiaztatu

Iratxek pare bat aldiz izenetik deitu zion –"Josu, Josu, osaba..."– haren loaren
sakona egiesteko. 76

egoskor
burugogorra

Nik ez dut esan nahi Josu bakarrik utzi behar duenik, baina gizona ere bada
egoskorra, gero! 63

eguen
ostegun

Beste gauzatxo bat, Gontzal: zuk eta eguenetako ganerako lagunek nozdanik
ezagututen dozue Josu? 87
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egundo halakorik
ezin da sinistu! harrigarria!

Josu Arriola. Egundo halakorik! Datorrela nor edo nor hau guri esplikaten.
112

eldarniotsu
sukar-ametsezkoa

Profesional batzuen iritziz ez litzateke ezta buru-nahasmendu bat ere izango,
egoera eldarniotsu bat, delirio moduko bat baino. 118

enbarazu egin
estorbu egin, molestatu

—Aizu, itzali egingo dut telebista, edo soinua kendu, enbarazu egiten
badizu... 25

erantsi
gehitu, gaineratu

Gontzalen aurpegian irribarre txiki bat marraztu zen, baina ez zuen besterik
erantsi. 59

erauntsi
zaparrada, oldarra

Gorospek, esku biak zabalduz, ahurrak emakumeari begira jarri zituen, haren
hitz erauntsia gelditu nahian. 64

erkatu
alderatu, konparatu

Denboratxo bat hartu zuen bata eta gero bestea behin eta berriz irakurriz, biak
erkatzen balego bezala. 29

erretxin-keinu
haserre-keinua

—Goiera ertainekoa, beltzarana, bibotea darama... eta erretxin-keinu moduko
bat aurpegian. 87

estai
pisua

Oinez igo zituen Josurenerainoko bi estaiak.
89

etorkor
moldakorra, egokitzen dakiena

—Ez. Traturako erraza da, etorkorra, apala.
64

etsigarri
desesperantea

Oroitzapen traumatikoek egoera larriak, etsigarriak sor ditzakete
gaixoarengan. 119

ezelango
inolako

...ez zabalduko ezelango gutunik ez paketerik, etxera egunero etorriko jatzun
gure agente batek gainbegiratu artean. 42

ezen
ze (lotura hitza)

—Ondo da; ez gara eztabaidan hasiko ezen, ikusten dudanez, ni bezain
egoskorra zara, edo gehiago. 50

ezpada
baizik eta

...zure informazinoa ez da salaketa izango, ezpada geuk ondo konprobatuko
edo, inora ez badoa, albo batean itxiko dogun datua... 58

eztanda
leherketa

Atariko zoru hotza zen ohea: bertan etzanda zegoen eta eztandaren ondoren
bere senera etortzen ari zen. 36

firu
haria

Eta firu horretatik teink eginaz aurrerapenen bat egin geinke. Ulertuten
deustazu? 47

gainbegiratu
errebisatu

...ez zabalduko ezelango gutunik ez paketerik, etxera egunero etorriko jatzun
gure agente batek gainbegiratu artean. 42

gaineko
buruzko

...horrek dakarrena da haren ganeko komentarioak, orain batez be, atentatu
baten biktima izan danean... 57

galapan
arineketan

Automobila kale erdian edozertara utzita, galapan abiatu zen atarira.
110

ganora
funtsa, fundamentua

Esan gura dot ganora gitxi zala izaera gogorreko nerabe bat gobernateko.
98

gizabide
gizalegea, heziera ona

…eta eskegi egiten du, azalpenik eman gabe, berak duen gizabide onarekin...?
74

gizabidetsu
heziera onekoa

...era guztietako jendea dago: gehienak normalak, arruntak, gizabidetsuak eta
bakezaleak... 17

goganbehartu
susmoak hartu

...badakizu ez naizela, nola esan... aprensiboa edo edozerekin goganbehartzen
direnetakoa, baina... 15

goibel
iluna, tristea

Erantzun egiten dio deiari, eta osaba isildu, aurpegiera goibel horrekin...
74

goiera
altuera

—Goiera ertainekoa, beltzarana, bibotea darama... eta erretxin-keinu moduko
bat aurpegian. 87

gora-behera
eduki edo ez

...baina bizimodu normalarekin jarraitu nahi dut, gertaerak gora-behera.
49
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gurtu
adoratu

Alabak gurtu egiten du osaba! Josu gora eta Josu behera...
63

handietsi
exajeratu

Agian neure nerabezaroan handietsi egin nuen dena, gauza txarragoak
imajinatuz. 67

hausnar egin
gogoeta egin

Hausnar egin behar zuen, estrategia eratu.
68

hazpegi
aurpegiaren alderdiak

...Josuk den-dena ahaztuta edukitzea –emakumeak ulergaiztasun keinu bat
marraztu zuen hazpegiekin, zerbaitek (...) ihes egingo balio bezala... 67

haztatu
hatzez ukituz bilatzea

"Nire telefonoa?". Poltsikoak haztatuta, gogoratu zuen mahai gainean zuela
hura ere. 109

higuin-keinu
nazka adierazteko

...baina berehala jiratu zuen burua barrarantz, kafe beroaren gainean makurtuz,
higuin-keinu nabarmena egiten zuela. 24

hitz beste egin
mintzagaia aldatu

Egin zuen keinuagatik ematen zuen hitz beste egitera zihoala edo, behinik
behin, ikuspuntua aldatu behar zuela. 90

hitz eta pitz
berba eta berba

—A bai, bai, noski. Barkatu, urduritzen naizenean hitz eta pitz hasteko ohitura
daukat eta... 64

ikusmiratu
miatu, aztertu

Galleta bat hartuta bere gelara joan zen eta aurreko orduetako grabazioa
ikusmiratu zuen. 107

imintzio
keinua

—Ene, zer ekarri duzu, baina? –esan zuen Josuk, jesarlekutik altxatzeko
imintziorik egin gabe. 71

ipurtarin
mugitua, geldi egon ezina

—Nik gauzak azkar egiten ditut, pixka bat ipurtarina ere banaiz-eta.
Badakizu, dena di-da egitea atsegin dut. 21

irudipen
susmoa

—Ez, ez dago Mirenik hemen. Oker markatu duzu.
—Bai, irudipena nuen. 76

iruzkin
azalpena, oharra

Ucelay eta Barrueta ziren Josuren kuttunenak; haien margolanen aurrean
mirespenezko iruzkin sentikorrak egiten zituen. 75

itaundu
galdetu

Esan eustan zuri itaunduteko... zera... hamazortzi urtekoa zinanean zuenean
jazo zan zer edo zeren inguruan. 90

jagole
zaindaria

—Ezta pentsatu ere. Ez dut jagolerik behar.
49

jakin-mina
jakingura

Oro har egoera atsegina ez zitzaiolarik, bazeukan hark guztiak jakin-mina
pizten zion zerbait, behintzat... 45

janeza
baraua

—Gizona ez dau beharrak galtzen, janezak baino.
53

jatort
datorkit

Gaur ez jatort hain ondo Izpegira hurreratzea, baia...
95

koipekeria
losintxa

—Tira, tira, Begoña, utzi koipekeriak alde batera eta konta zer edo zer
familiaz. 9

koipelustre
losintxaria

—Bueno, bueno, a zer koipelustrea zeu ere, mesedez...
10

kolkotik atera
barru-barrutik

Baina, gauzak zer diren, ondo etorri zait hau guztia kolkotik ateratzea...
105

kuxkuxera
begiluzea, jakinguratsua

Ene, neu ere banaiz kuxkuxera, gero!; hark baleki kamerarena...
73

lagun hurko
ondoko laguna

Estutasunean dagoenak lagun hurkoari kontatu beharra sentitzen du.
97

lagunarte
koadrila, lagun taldea

Atzo, edo bart hobeto esanda, lagunartea zaintzeagatik nago ni gaur logurak
jota... 54

lausotu
nahastua, gardentasun barik

—Ni lanetik nentorren, urduri samar, burua... lausoturik bezala.
41
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lehenbailehen
albait lasterren

…tira, berdin da, zu zatoz lehenbailehen eta lasai-lasai hitz egingo dugu.
11

lekutan egon
urrun egon

Lehenengo, zer edo zer jan beharko dugu, honezkero gosaria lekutan dago-
eta. 6

limurtu
bigundu, konbentzitu

Ni ez nauk horrekin limurtuko, ez diat sinisten... baina hark hala nahi badu…
125

lo-zor
lo egin beharra

Honek lo-zorrak ditu; gauean ondo lo egiten ez duelako seinale.
76

lorratz
arrastoa, aztarna

...esan zuen Josuk, pixkanaka-pixkanaka loaren lorratzak ezabatuz
zihoazkiola... 20

magalpe
babesa

Berari beti independentzia hori gustatu izan zaio, etxekoen magalpean egon
beharrean. 65

menturatu
arriskatu

Jakina, hemen... beste arazo bat ikusten dut, agian menturatzeko goizegi izan
baliteke ere. 120

miatu
arakatu, bilatu

Hozkailua zabaldu eta barruan miatzen hasi zen.
7

mikatz
mingotsa

...eztandaren lorratzak: postontzietako orbainak, hormetako zikinuneak eta
polbora erre sundaren arrasto mikatza. 89

mukuru
gainezka

Josuk kafetera urez eta kafe usaintsuz mukuru bete eta sutan jarri zuen.
73

mutilzahar
gizon ezkongabe heldua

Josu Arriolak bere mutilzahar apartamentura sartu eta postontzitik jaso berria
zuen gutun multzoa mahai gainera jaurti zuen… 5

nahaspilatu
nahasia

...eguneko jazoerak kontatzeko xedea zuen, lagunarteko giro nahaspilatuan
baino errazago mintzatuko zelakoan horrela. 13

ñimiño
txiki-txikia

Liburutegiko erdiko apalean zegoen argazki oindun baten marko ilunean
aurkitu zuen tramankulu ñimiñoarentzako habia... 51

oharmen
ohartzeko ahalmena

—Iratxe, zu psikologoa zara eta ikusten dodanetik oharmen zolikoa...
47

ohiko
normala, betikoa

...Gontzalen etxerantz jo zuen, ohikoa baino bide luzeago bat harturik...
13

oinaze
min handia

Hara, esango al didazue behingoz zer gertatu den? Ufa, zer buruko mina! –
begiak itxita, atzera etzan zen, gora begira, oinazezko keinua aurpegian. 113

onbideratu
bide onetik joan

Zerbait gelditu zitzaion barruan, atera ezineko arantza bat, eta harrezkero
gauzak ez dira guztiz onbideratu... 104

onez onean
berez-berez

Onez onean ez zuen irakurriko-eta...
112

ontziteria
sukaldeko ontzi multzoa

Momentu hori aprobetxatu ohi zuen tabernariak ontziteria gehiena garbitu eta
prest uzteko. 53

orban
mantxa, zikinunea

...eztandaren lorratzak: postontzietako orbanak, hormetako zikinuneak eta
polbora erre sundaren arrasto mikatza. 89

ospel
goibela, tristea

Erdu, sentitu goiza aurpegian / goibel gaudenean dena irizten zaigu ospel /
adoretsu gaudenean, atzera, papurtu egiten da mundua. 126

osterantzean
bestela

Jakina, hark ez daki Josu eta biok adiskide handiak garenik, osterantzean ez
zituen halakoak botako, baina... 87

pairatu
eraman, sufritu

Buru-nahasmendu edo gaixotasun mental bat pairatzen du; noski, hori izen
oso generikoa da. 117

papau
leloa, tentela, kirtena

Baina horrek ez du esan nahi hori idatzi duen papauak bere mehatxua
gauzatzeko asmorik duenik. 17

papurtu
apurtu, bigundu

Erdu, sentitu goiza aurpegian / goibel gaudenean dena irizten zaigu ospel /
adoretsu gaudenean, atzera, papurtu egiten da mundua. 126

< >5



atalak.net •  HIZTEGITXOA     —    Etsai gordea    Jokin De Pedro •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

pitin bat
apur bat, pixka bat

—Urte askotarako. Barkatu pitin bat berandutu izana.
61

pitzadura
zoramen puntua

Zoro mota bat dena badakit, alegia, pitzadura galanta...
29

piura
itxura txarra

Nondik atera duzu argazkia? Urteko Liburutik, noski. Nik neureak galduta
dauzkat. Bai, hemen dira Nere, Olga, Esti, Maria... Ufa, zer piurak! 81

ponpoxokeria
apaindura

Ez naz ni, ez, lausengu ez ponpoxokeria zalea, ez pentsa...
38

portreta
erretratua

Barruetak margozturiko neskatxa baten portretaren aurrean luzaroan gelditu
zen… 75

posturea egin
apostu egin

—Posturea egingo neuke kafetegi honetan be inoz izan dala.
56

poxpolin
polita, xarmanta

—Eta Iratxe poxpolina? A zer gogoa dudan zuen alaba ikusteko!
9

preminea
premia, beharrizana

"Gizonari berbatik eta idiari adarretatik"; danok daukagu noz edo noz barrua
hustuteko preminea... 57

sano
oso, hagitz

—Ez, baia sano gozoa da hemengo kafea.
55

sarkin
intrusoa

Inspektoreak ahuspez jarri zuen sarkina eta di-da batean eskuburdinak lotu
zizkion. 111

senera etorri
konorteratu

Atariko zoru hotza zen ohea: bertan etzanda zegoen eta eztandaren ondoren
bere senera etortzen ari zen. 36

senitarteko
familiakoa, senidea

Esan gura dot, senitartekoren bat, lagunen bat, lankideak...
64

so egin
begiratu

Eten bat egin zuen, bi emakumeei so eginez, haiek entzuteko prest ote zeuden
egiaztatu nahiko balu bezala. 116

sumatu
igarri, nabaritu

Albistegietako zuzendariaren eta gainerako lankideen begiradak lepo gainean
sumatu zituen... 33

sunda
usain ezatsegina

...eztandaren lorratzak: postontzietako orbanak, hormetako zikinuneak eta
polbora erre sundaren arrasto mikatza. 89

supazter
etxe barnea, sukaldea

Badakizu, zuek plazako gizonak zarete, supazter guztietan sartzen zarete
egunero... 16

susmatu
mesfidantzaz igarri

—Eta zerbait aurkituko edo susmatuko banu...?
47

teink egin
tira eginez luzatu

Eta firu horretatik teink eginaz aurrerapenen bat egin geinke. Ulertuten
deustazu? 47

tema
seta

Josurekin hitz egiten baduzu, ez esan ni etxean nagoenik; izugarrizko tema
jarri du ni gaur etxetik irten nadin. 107

tolesgabe
zintzoa

—Esan nahi dut betiko Josu dela, alegia, maitekorra, tolesgabea, ona, apala...
46

trikimailu
azpijokoa

Trikimailu bat erabiliz senarraren izena eman zidan: Roberto Perez.
93

txaparro
altuera txikikoa

Berehala ezagutu zuten Gorosperen silueta txaparro samarra, eskailera burutik
agurka zebilela. 115

ukulu
txokoa, leku txikia

Hara hor erbia! Hau dok hau jendetzea eta auto pila; tira, azkenean topatu
joagu geure ukulutxua, lar belutu orduko. 79

ulergaiztasun
ulertzeko zailtasuna

...Josuk den-dena ahaztuta edukitzea –emakumeak ulergaiztasun keinu bat
marraztu zuen hazpegiekin, zerbaitek (...) ihes egingo balio bezala... 67

ulergaiztasun
ulertzeko zailtasuna

...emakume egin-egina ez zarela, etxeko umea ia, ama izateko zaude, horrek
dakarkizun ulergaiztasunarekin... 103
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uri
hiria

—Hau leku hau uriaren erdi-erdian dagoalako, kafe ona eta atoan emoten
daualako... 56

urruma
marmar moduko hotsa

Kafe-makinaren urrumak estali egiten zuen telebistan hasi berria zen
albistegiaren aurrerapen-saioko ahotsa... 24

uztartu
lotu, bateratu

Seguru-seguru nago bietan gero eta hobeto zabiltzala eta biak uztartzen ere
ederki jakingo duzula. 126

xede
helburua

...eguneko jazoerak kontatzeko xedea zuen, lagunarteko giro nahaspilatuan
baino errazago mintzatuko zelakoan horrela. 13

zalapartari
zaratatsua

Orduan, arestian bidegurutzean auto zalapartariz inguraturik bizitako unea
errepikatu zen. 36

zentzunbakokeria
zentzugabekeria

—Iratxe, baia zer zentzunbakokeria da hau? Zelan, baia... ez zara
konturatuten zelako arriskuan jarri gaituzun biok? 111

zertzelada
xehetasuna

...ganera, Josugaz bizi zara eta horrek aukerea emoten deutsu zertzelada askori
erreparateko... 47

zinez
bene-benetan

Bai, inoiz galdetu izan dit horretaz eta nik, zinez diotsut, ez dut ezer
gogoratzen. 91

zirkin
mugimendua

Esku zirkin azkar batez orria zimurtu zuen ukabil barruan, baina ez zuen bota.
12

zirrara
sentimendu bizia

—Gustuko... ez da hitza; zirrara sortzen dit, nolabait... Bageneki zer zegoen
neskatila horren begien bestaldean... 75

zital
gaiztoa, krudela

Esan nahi dut nik ez dudala halako giro edo asmo zitalik sumatzen lankideen
aldetik... 16

ziztrin
balio gutxikoa,

—Ba, nola joango naiz Ertzaintzara horrelako paper puska ziztrin horretan
jartzen duenarekin? 17

zoli
zorrotza

—Iratxe, zu psikologoa zara eta ikusten dodanetik oharmen zolikoa...
47

zur eta lur
zeharo harriturik

—Trebetasuna? –galdetu zuen Begoñak, zur eta lur.
117

zurrupadatxo
tragotxoa

…bakailaoa ahogozatzeari ekin zion, distraigarririk gabe, noizbehinka ardo
zurrupadatxo batekin tartekaturik. 7

zurtz eginda
harrituta, txundituta

Gontzal zurtz eginda geratu zen, zapiaz lehortzen zebilen edalontziari bueltak
eta bueltak emanez... 55

zutundu
zutitu

—Egun on, Arriola jauna –esan zuen Gorospek, zutundurik, Josuri eskua
luzatzen ziola... 37
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