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abagune
'aukera, beta, egokiera'

«...eta ez zioten inori horretarako abagunerik eskaintzen.»
(59)

agindu
'hitz eman'

«Benares-tik, heriotzaren hiritik bidaltzen dizut hortik alde egin aurretik
agindu nizun bezala.» (111)

ahopats
'korrokada / lerde jarioa (txukurrena...)'

«Ez zeukaten inolako lotsarik sekulako ahopats zaratatsuak eta txua
botatzeko.» ( 33)

ahuspez
'ahoz beheraka'

«Ahuspez ipintzeko esan eta nire gorputza zanpatzen hasi zen.»
(63)

akastun
'elbarria, akatsa duena'

«...era guztietako akastunak, itsuak, hankamotzak, besamotzak, eskaleak...»
(92)

akorduan eduki
'oroimenean eduki, gogoratu'

«...Ireneren aldaken mugimenduak eta bere aurpegiko alaitasun keinuak dira
akorduan ditudan azken gauzak.» (87)

aldaka
'mokorra, gerri aldea'

«...Ireneren aldaken mugimenduak eta bere aurpegiko alaitasun keinuak dira
akorduan ditudan azken gauzak.» (87)

aldarrikatu
'oihuka zerbaiten berri eman'

«...eta Abdullah-ek burruntzaliaz lapiko handi bat joaz urte berriaren etorrera
aldarrikatu zuen berotuz eta alaituz zihoan jai giro hartan.» (86)

amatatu
'itzali, emendatu'

«...azkenik oheratzen zenak argi guztiak amatatu behar zituela, dutxa barruan
luzaroegi  ez egoteko...» (9)

anakoreta
'fraide bakartia'

«...eta umore txarreko anakoreta horietariko baten biraoak...»
(116)

antxintxika
'korrika, arineketan'

«Neukan arropa garbiena presaka jantzi eta antxintxika jaitsi nituen hoteleko
eskailerak.» (46)

apopilo etxe
'ostatu merkea'

«Nire paperen artean begiratu eta Hankou kaleko apopilo-etxean saiatzea
erabaki nuen.» (37)

arengatu
'borrokarako sutan jarrarazi'

«...baina hantxe egoten zen beti David jagolea gero eta gutxiago falta zela
esanez arengatzeko.» (94)

arrapaladan
'oso-oso bizkor, ahalean'

«Eskailera espiralean behera arrapaladan abiatu ginen irteerarantz.»
(68)

arrapostu
'erantzun, ihardetsi'

«...ez zela hura berak espero zuen arrapostua, baina zer egin?»
(6)

ataurre
'atearen aurrealdea, ataria'

«Ataurrera hurreratu eta txirrina jo nuen.»
(6)

atoan
'berehala'

«Atoan nire gaueroko ustezko ametsak etorri zitzaizkidan burura...»
(27)

baileude
'egongo balira bezala'

«...oso era bitxian, batere mugitzeke, lotan baileude.»
(54)

begitandu
'imajinatu, iruditu'

«Halako irudia zenbatek izango ote zuen begitandurik...»
(59)

behar izanean ere
'behar izanez gero'

«Hor dituzu dutxa eta komuna behar izanean ere.»
(70)

bele
'erroia, txori mota (beltza)'

«...beleen eta saien pozerako.»
(120)

berradoretu
'indarrak berriro bildu'

«...ordu batzuetan lo egin ondoren gauerako berradoretuta egongo
nintzelakoan.» (64)

betazpi
'begi zuloa'

«Burua zeharo nahastuta neukan, sekulako betazpiak izaten nituen goizero
eta...» (23)

biraoka
'hitz itsusiak esanez, maldizioka'

«Haserretu egin zen  argazkia egin gura izan nionean eta biraoka hasi zen...»
(94)

burruntzali
'zerbitzatzeko koilara handia'

«...eta Abdullah-ek burruntzaliaz lapiko handi bat joaz urte berriaren etorrera
aldarrikatu zuen berotuz eta alaituz zihoan jai giro hartan.» (86)
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edabe
'edaria'

«Pintura, olio eta edozelango burdina ugertuzko ontzietan itxura susmagarriko
edabe bat prestatu zuten...» (93)

edozelango
'edonolako'

«Pintura, olio eta edozelango burdina ugertuzko ontzietan itxura susmagarriko
edabe bat prestatu zuten...» (93)

egotaldi
'egonaldia'

«Halako giro patxadatsuan egoten zen, beraz, etxe hartan nire egotaldiaren
lehenengo zatian.» (11)

ei
'omen'

«...eta tratu eta negozio guztiak bere onespenarekin egin behar ei ziren.»
(83)

elastiko
'kamiseta'

«Burua makurtuz "xie-xie" esan nion eta elastiko hutsean zegoen beste
agureak barre algara jatorra egin zuen...» (33)

emekiro
'astiro, poliki'

«Atea emekiro zabaldu eta aurrez aurre, lanpararen argi-izpien artean neska
gazte bat ikusi nuen harpa  dotorea jotzen.» (19)

emetasun
'goxotasuna'

«... musukatzen eta bere atzamar finekin harparen hariekiko emetasun
gozagarri berdinaz gorputz osoa laztantzen hasi zitzaidan.» (20)

entzupide
'entzumena, entzuteko gaitasuna'

«Bidean taxista haren entzupidea eskasa izango ote zen itauntzen nion neure
buruari...» (5)

erauzi
'indarrez atera'

«Belarrietatik ia erauzteraino tiratu eta burukada  bat eman nion sudurrean.»
(75)

errai
'gorputzaren barrena'

«...erretzen dituzten gorpuei suaren eraginez erraiak zelan lehertzen zaizkien
ikusten.» (121)

errezel
'estaltzeko oihal musulmana'

«...zaldi gainean Sikh bat aurpegia errezel batez estalita...»
(115)

erruki
'gupida'

«Errukiz begiratzen zidala emango nuen.»
(22)

eskerga
'handi-handia, itzela'

«Sauna eskerga baten modukoa zen eta sekulako umeltasuna zegoen bertan.»
(62)

eskupeko
'propina'

«Agian eskupekorik eman ez niolako.»
(6)

eskusau
'komuna, irola'

«...zeren eskusaurako pasabidean sartu orduko neska mordo batekin egin
nuen topo aurrez aurre.» (103)

eskutur
'eskumuturra'

«...seda ederrak, sandalozko irudiak, eskuturreko distiratsuak...»
(121)

espartina
'abarketa'

«...txandal praka zulodunak jantzita, espartin zaharrak oinetan...»
(12)

espartzu
'saskiak egiteko landarea'

«...eta hatsa zerion espartzu zakar bat eta xaboia hartuta zarrantzatu egin
ninduen goitik behera.» (63)

eztei bidaia
'ezkonduta geroko bidaia'

«Eztei bidaiarako Egipto aukeratu genuen, ondo pentsatu ondoren.»
(79)

faluka
'Niloko txalupa'

«...Abdullah izeneko nubiatar beltz bat hurreratu zitzaigun falukazko txango
interesgarri bat eskainiz. » (82)

galant
'gizon ederra, katxarroa'

«Steen, denetarik galantena, ilehoria eta garaia zen, eta beti serio eta ondo
jantzita egoten zen.» (9)

galapan
'korrika, arrapataka'

«...kobratzailea eta gidaria bertan laga eta galapan irteten ziren
iruzurtzailearen atzetik.» (42)

galgatu
'abiadura moteldu'

«Trenak galgatzean egin zuen zaratak iratzarri egin ninduen bat-batean
bazkalosteko lo kuluxkatik.» (31)

giltzarrapo
'morroiloa'

«Ate guztiak ondo babestuta zeuden pertsiana , burdinsare, barrote,
giltzarrapo eta bestelako itxidura ugariz.» (100)

gomutatu
'gogoratu, oroitu, akordatu'

«Gorongoro parkearen edertasunaz ere gomutatu nintzen.»
(93)
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gurago izan
'nahiago izan'

«...baina nik neguko freskura eta lasaitasuna gurago nituen.»
(58)

guri
'biguna'

«Gero nire alde gurienak igurtzitzean, "good? good?" itauntzen zidan.»
(63)

hasperen
'arnas sakona, suspirioa'

«Azkenik nire logelan sartuta, susperduraz hasperen eginez...»
(69)

hats
'kiratsa'

«Egurrezko ate heze astun bati bultza egin eta komunaldea izango zen hats
higuingarriko gela bat zeharkatu genuen.» (62)

herabeti
'beldurtia, lotsatia'

«Chris isilak zaldar asko zeuzkan aurpegian eta oso herabetia zen.»
(10)

higuingarri
'nazkagarria'

«Egurrezko ate heze astun bati bultza egin eta komunaldea izango zen hats
higuingarriko gela bat zeharkatu genuen.» (62)

hozkirri
'freskoa, haize hotza'

«Gaueko hozkirriak edandako garagardo ugariak eraginiko logura arintzen
lagundu zidan.» (23)

hur
'hurbil'

«Handik hur, Beijing eta Sichuan kaleen arteko kantoian zegoen jatetxe handi
eta itxura apaleko batean sartu nintzen.» (44)

hurrean
'antza, dirudienez, agi denez'

«...zeren telebista ikusten ari ziren eta batek ere ez zidan jaramon handirik
egin; saio interesgarria zegoen, hurrean.» (7)

hurren
'hurbilen'

«...nengoen tokitik hurren zegoen antzokikoa, hain zuen.»
(50)

iduneko
'lepokoa'

«Denetarik topa zitekeen han: sastakaiak, geziak, idunekoak,
eskuturrekoak...» (58)

igurtzi
'indarrez ferekatu'

«Gero nire alde gurienak igurtzitzean, "good? good?" itauntzen zidan.»
(63)

iruzurtzaile
'iruzurgilea, tranpatia'

«...kobratzailea eta gidaria bertan laga eta galapan irteten ziren
iruzurtzailearen atzetik.» (42)

itaundu
'galdetu'

«Bidean taxista haren entzupidea eskasa izango ote zen itauntzen nion neure
buruari...» (5)

itzarri
'esnatu'

«Hurrengo goizean ezpainak eltxoen ziztaden ondorioz handituta itzarri
nintzen...» (119)

itzuri
'alde egin'

«Behin baino gehiagotan izan nuen gogoa jende multzo hartatik itzurita ni
bakarrik zoko-moko ilun haien guztien artean galtzeko...» (59)

izain
'animalia odol xurgatzailea'

«Euria egiten zuenean edota leku umeletan izainak agertzen ziren alde
guztietatik.» (118)

izanagatik
'izan arren'

«Peter-ek gazteena izanagatik, talde buru lana betetzen zuen, eta berritsu eta
txistezaleena zen.» (9)

jagole
'zaindari, gidaria'

«...baina hantxe egoten zen beti David jagolea gero eta gutxiago falta zela
esanez arengatzeko.» (94)

jaramon
'kasu egin'

«...zeren telebista ikusten ari ziren eta batek ere ez zidan jaramon handirik
egin;» (7)

jazo
'gertatu, agitu'

«...hirugarren hiletik aurrerako egoeraren okertze eta etxeko giroaren arrarotze
izugarria jazo ez balitz.» (13)

jotzeke
'jo barik, jo gabe'

«Karrerako azken maila gertatzen ari nintzen eta ezin nuen hiru hilabete batere
jotzeke pasatu.» (7)

kainamuzko
'kanaberaz eginikoa'

«Nire oharren arabera, konponketatan eta kainamuzko aldamioz josita zegoen
etxe hark izan behar zuen.» (37)

kakanarru
'ezgauza'

«...motxila lurrean utzi eta kakanarru haren portaera aztertzeari lotu
nintzaion.» (39)

katartisatu
'arazoetatik erabat aldendu'

«...transzendental edota katartisatu itxura ipintzen zuten ikuskizun eta
entzunkizun haien eraginez.» (84)
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kilikadura
'narritadura, eszitazioa'

«Nire gozaldia eta kilikadura handituz zihoazen eten barik era
sinesgaitzean...» (20)

konorte
'korde, zentzua'

«Harpa nire bururantz jaisten ikustean begiak ikuskizun ikaragarri haren
aurrean lausotu eta konortea galdu nuen.» (29)

kopeta
'bekokia'

«Nire presentziaz ohartu zenean gelditu, kopeta jaso eta irribarre liluragarria
zuzendu zidan.» (19)

kriskitin
'txindata oso txikiak'

«Eskuetan zeuzkan kriskitin batzuekin hots erritmikoak egiten zituen.»
(66)

lagata
'utzita'

«...eta nire gelan irakurtzen ari nintzen liburua mahai gainean lagata
eskaileretan behera joan nintzen...» (17)

laprast egin
'laban egin'

«...eta laprast eginez jaustean lepagainaz marmolezko plataformaren ertza jo
nuen indar handiz...» (75)

lar polit
'politegia'

«Ez zen lar polita, baina bazeukan zelanbaiteko dotoretasuna...»
(14)

larregikoa iritzi
'gehiegizkoa dela pentsatu'

«Larregikoa iritzi nion hari eta berarekin egun batean bakarrik ibil nintekeela
esan nion.» (36)

lausotu
'ilundu, nahastu'

«Harpa nire bururantz jaisten ikustean begiak ikuskizun ikaragarri haren
aurrean lausotu eta konortea galdu nuen.» (29)

lo kuluxka
'lotaldi laburra'

«Trenak galgatzean egin zuen zaratak iratzarri egin ninduen bat-batean
bazkalosteko lo kuluxkatik.» (31)

lohi
'zikina'

«...dena lohi, ustel usaina zeriola...»
(113)

magal
'altzoa'

«...belaunak zabaldu eta nire magalean estutu nuen, bere hariak laztanduz
zelako soinua sortzen zuen jakiteko irrikitan...» (16)

mamorro
'xomorroa, mozoloa, pepeloa'

«Bazebilen mamorro bat edo beste...»
(41)

marmariatu
'xuxurlatu, mar-marka esan'

«...besoekin bere magalean estutu ninduen eta berba ulergaitzak
marmariatzen zituen bitartean...» (20)

melatu
'blaitu, busti'

«Ohe gainean esnatu nintzen, gorputz osoa izerdiz eta isuritako haziaz
melaturik.» (20)

mosu
'aurpegia'

«Gauean baino are politago ageri zen bere mosua egun argiz.»
(71)

naro
'ugaria , joria'

«...baita kontraste handia sortu ere bere parke naroekin eta zelanbait
Veneziaren tankera ematen zioten kanalekin.» (47)

ñimiño
'txiki-txikia'

«Goiko aldeak kupula itxura zeukan, eta leiho ñimiñoak osatzen zituzten beira
sendo zatiak ageri ziren tarteka.» (62)

oratuta
'helduta'

«...eta atzetik oratuta lotan utzi ninduen drogaren batekin.»
(69)

ortozik
'oinutsik'

«...jendea ortozik, janzkera zarpailekin, diru eske...»
(114)

osin
'putzua, urmaela'

«Ondoko osinaren gainean eraikitako te etxera sartu ginen.»
(52)

ostendu
'ezkutatu'

«Bazirudien non edo non ostenduta gordetzen zituztela.»
(86)

ostu
'lapurtu, ebatsi'

«...baina beti ere edonori ezer osteko tentazioa kentzeko prest.»
(100)

ozendu
'indartu'

«...mehatxuzko keinuak eta ozenduz zihoazen oihuak eginez.»
(28)

patxadatsu
'lasaia'

«Halako giro patxadatsuan egoten zen, beraz, etxe hartan nire egotaldiaren
lehenengo zatian.» (11)
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pinta
'katxia, litro erdia'

«Gau batzuetan pubetara joaten nintzen jazza zuzenean entzutera eta pinta
pare bat edatera.» (13)

sai
'txori sarraskijalea, putrea'

«...beleen eta saien pozerako.»
(120)

sargori
'bero larria'

«Sargori zegoen han eta elastikoa erantzi nuen.»
(55)

sarraskitu
'akatu, sakailatu'

«Egipziarrek beste noizbait sarraskitutako hegoaldeko herri artakoei buruz
gauza asko esaten ziren...» (82)

sasiostatu
'ostatu txar-txarra'

«...herri hartako sasiostatu txiro eta zikin batean egokitu nintzen gau bat
pasatzeko asmoz.» (93)

sastakai
'erasorako aiztoa, ezpata laburra'

«Denetarik topa zitekeen han: sastakaiak, geziak, idunekoak,
eskuturrekoak...» (58)

sigi-saga
'alde batetik bestera joanez'

«...aldapan gora sigi-saga, ilara luze bat osatuz.»
(91)

sikera
'behintzat, bederen, behinik

«...baina irribarre batez disimulatzen saiatzen nintzen sikera.»
(10)

txakurki
'txakurraren okela'

«Badaezpada ere Pei-Pei-ri isilpean txakurkia ez ote zen izango itaundu
nion.» (48)

txarrituta
'zikin-zikina'

«...eta mahaia nahiko txarrituta utzi nuen, baina areto erdi huts hartako beste
mahai batean ...» (41)

txintik ere ez
'tutik ere ez, hitzik ere ez'

«Begi bistakoa zen Philip-ek ez zuela esaten nionetik txintik ere sinesten.»
(22)

txu
'listua, txistua'

«Ez zeukaten inolako lotsarik sekulako ahopats zaratatsuak eta txua
botatzeko.» (33)

uharte
'irla'

«Haizearen laguntzaz uharte txiki eta handien artean ibili ginen bueltaka...»
(82)

zakarkeria
'garraztasuna, molde

«...esan zidan lehor, beragan sekula ikusi gabeko zakarkeriaz.»
(15)

zaldar
'pikorta, garaua'

«Chris isilak zaldar asko zeuzkan aurpegian eta oso herabetia zen.»
(9)

zalgurdi
'zaldiekin dabilen gurdia'

«Bertako kaleetan zehar zalgurdiz ibiltzeko aukera zegoen. Eta bide hori
erabili genuen...» (81)

zanpatu
'zapaldu, indarrez sakatu'

«Ahuspez ipintzeko esan eta nire gorputza zanpatzen hasi zen.»
(63)

zantzu
'aztarna'

«Gorputz liraina eta gaztaroko edertasun izanaren zantzu nabariak zeuzkan.»
(6)

zarpail
'trauskila'

«...gehienen janzkera zarpaila...»
(92)

zarrantzatu
'zarraztatu, zartatu'

«...eta hatsa zerion espartzu zakar bat eta xaboia hartuta zarrantzatu egin
ninduen goitik behera.» (63)

zira
'txubaskeroa, euritarako estalkia'

«Inork ez zeukan ezta zira triste bat ere.»
(59)

zirriak egin
'xerak egin, ferekatu'

«Bitartean zirriak egiten hasi zitzaidan.»
(102)

zirriparra
'iskanbila'

«Zirriparra handia zegoen kalean...»
(35)

zur
'egurra'

«Beti ere hantxe izaten nuen pianoaren zur beltzean harpa liluragarriaren isla
erakargarria.» (16)

zutunik
'zutik'

«Ahal bezala zutunik jarri, argazki batzuk egin eta beherantz abiatu ginen
makaldurik eta balantzaka.» (95)
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