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ahala egin
'boterea gauzatu'

«Akerrek bere ahala egin zuen, eta ez zen gutxi.»
(110)

ahaltsu
'boteretsua, indartsua'

«—Ai, orduan Anbotoko haitza bezain ahaltsuak ginen. Bihurriak, txima
harroak nonahi.» (51)

aharrausi
'aho-zabalka, zarata eginez'

«Ahaztuen aharrausia entzun da. Haien begiak zabaltzen ari dira.»
[Aharrausi luzea, edo gosea edo logurea] (7)

ahutza
'aho handia, eztarria erakutsiaz'

«Hotzikarak hartu ninduen. Gaua ziztuan zebilean eta ahutzak zabaltzen
zituen.» (21)

aldarte
'denbora tartea / umorea'

«Hala bereizi ahal izan zituen espazio eta aldarte bakoitza.»
(110)

amaraun
'aramu sarea'

«Lardaskaturik urrundu nintzen. Liliten begirada nire ametsetako ezpata beltza
zen. Min itsua eta amaraun pozoitua. .» (19)

anker
'krudela'

«Era batera edo bestera, ordu ankerra zetorkidan..»
(11)

antigoala
'antzinatea'

«Mehatxu egin zuen antigoaleko erregina modura, tronuaz biluzi baina ez
iraganaz.» (112)

apokalipsi
'munduaren amaiera'

«...neure amets barruetan [...], Txirikordaturiko suge gorriak, hiriak suntsipen
lainoen azpian hobiratuak. Eta apokalipsiaren isla guztiak..» (11)

artean
'oraindik' (iraganean)

«Jipoitu eta konorte gabe utzi zutenean ere, borrokan zen artean.»
(63)

asaldura
'harridura, aztoramena, nahasmendu

«Nire asaldurak utzi zidan disimulu guztiaz hurbildu nintzaien. Begi haiek...»
(14)

atzo-kate
'iraganarekiko lotura'

«Orain minez nago eta zolda guztiak odoletan, baina atzo-katerik gabe.»
(114)

atzomin
'nostalgia, iragana gogoan'

«—Ai... –jarraitu zuen lehenak, atzominez kutsaturik–.»
(51)

aura
'argi koroa'

«Indar aura batek inguratu gintuen Lilit eta biok.»
(102)

aurki
'laster, berehala'

«—Aker, aurki izango naiz paisaia honen gidari.»
(56)

bainintzan
'banintz bezala'

«Zerbaitek tira egin zidan bat-batean feria-puxika bat bihurtu bainintzan...»
(14)

bairatu
'konbentzitu'

«Oihan eta Lilit garatu egin ziren. Distira egin zuten. Bairatu eta liluratu.»
(110)

baldarkeria
'utzikeria, ganoragabekeria'

«Akerrek bazekien beraiek hala erabakita zirela sinpleak, ez inolako
baldarkeriagatik.» (94)

begietsi
'kontenplatu, begiztatu'

«...itsaso hezigaitz eta neurrigabea lehenbizikoz topatu banu bezala, eta hura
begiesteko gauza ez bainintzan.» (76)

behiala
'antzina'

«Itzuli nintzelako. Haiekin. Behiala izandakoa izateko berriro, inoiz imajinatu
ez zutena bihurtzeko.» (5)

bekoz beko
'aurrez aurre, buruz buru'

«Milaka urte daramatzagu txakur eta katu, bekoz beko. Mendi hauexek sortu
aurretik ere.» (81)

berago
'bigunago, samurrago, hunkituago'

«Nire moduan sentitzen zen: desberdin, eta aldi berean gero eta berago.»
(97)

bermatu
'apoiatu / ziurtatu'

«Bigarren Basajaunak haritz lodi batean bermatu eta gorantz begiratu zuen,
nostalgiaren erasopean.» (51)

bihar
'etorkizuna'

«Biharraren zaindaria.»
(17)

brausta
'kolpean, bat-batean'

«Nola azal nezake? Mundua kantu bihurtu zen brausta.»
(102)
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burrunbatsu
'zaratatsua'

«Tartaloren begirada isila zeinahi oihu baino burrunbatsuagoa zen.»
(41)

damnatu
'kondenatua, infernuratua'

«Kreatura damnatua.»
(34)

dena emanda
'ahalean, topean'

«Haiengana jo nuen dena emanda, Liliti erasoka ari zirelakoan.»
(21)

dihardu
'jarduten du, horretan dabil'

«—Baina nire indarra beherantz doa, eta haienak ordutik ordura puzten
dihardu.» (17)

durduzatu
'nahastuta bezala (desconcertado

«...neskak durduzaturik jarraitzen zuen, baina "psikopata" talde hura uzteko
asmo biziaz.» (29)

ehundu
'bilbatu, eho

«Orain gau-oihal bat ehuntzen ziharduen bere fantasian argi-izaki ororen
aurka.» (74)

ekhi
'eguzkia'

«Ekhirik gabeko mundua sortuko diat!»
(78)

ekinaren ekinez
'saiatzearen poderioz'

«...Akerrek ez zuen gero ikusteko dohainik. Goraipagarria zen, ordea,
ekinaren ekinez bereganatu zuen beste abilezia bat...» (90)

eldarnio
'sukarrezko zorabioa, delirioa'

«Milaka itzal eta suge… Nire amesgaiztoetako eldarnioak bezala.»
(14)

enegarren
'milagarren aldiz'

«Kabroi handiak bere enegarren ikasgaia eskaintzea erabaki zuen, hutsean ari
zela sumatu arren.» (114)

eraitsi
'behera bota, jaitsarazi'

«Arrano beltz bat tartean sartu zen, ordea, eta Itzal lurrera eraitsi.»
(23)

erraguk
'esaguzu, esan iezaguzu/egiguzu'

«Hire penak zer diren?
Erraguk, erraguk, argitu nahi gaituk» (34)

etereo
'zehazgabea, lurrunezkoa bezalakoa'

«Ataria zabaltzen duzuenean, antzinako jainko eta izaki etereoak guztiz
esnatuko dira, eta garai bateko loria berreskuratuko dute.» (47)

eufemismo
'leungarria, artez esan ordez, zehark

«Marik kobratzen zizkigun zergei jarritako eufemismo malapartatu bat
besterik ez.» (60)

ezbaian
'zalantzatan, dudazkoa'

«Jainko handiak ezbaian. Jainkoa handiak beldur.»
(89)

ezikusia egin
'ez ikustea bezala'

«Ezikusia egin zuen.»
(118)

gar
'sugarra'

«...mutila argiaren eta garraren semea zela; bera erabateko gaukumea.»
(81)

gartua
'suzkoa, sugarretan dagoena'

«Zeru gartuari oihu egin zion:
—Geldi, geldi!» (89)

gogamen
'pentsamendua, adimena'

«Giza-gogamena bitxia da. Nire haragia urratu zutenean [...] oroitu egin
nuen.» (107)

goraipagarri
'nabarmentzekoa, laudatzekoa'

«...Akerrek ez zuen gero ikusteko dohainik. Goraipagarria zen, ordea,
ekinaren ekinez bereganatu zuen beste abilezia bat...» (90)

gudaroste
'armada'

«Gauekoren keinuei adi, Tartalo eta itzal gudaroste oso bat joan zitzaizkion
atzetik...» (70)

gurtu
'laudatu, jauretsi, adoratu'

«Zuen arbasoek beldur zieten. Gurtu egiten zituzten.»
(7)

gurtza
'adorazioa, benerazioa'

«...denetariko sinesmen eta gurtza zahar eta asmatuak hazten doaz, argia baino
lasterrago hazi ere.» (33)

hatsa
'arnasa

«Haren hatsa behin ere sentituriko mehatxurik basatiena eta negutarrena zen.»
(89)

hauteman
'igarri, nabaritu'

«Begiak erdi-irekitzea lortu zuenean, amets olatuak nabigatzen, gotorleku beltz
bat hauteman zuen harrizko mendi baten azpian.» (39)
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hazi
'ugaritu'

«...denetariko sinesmen eta gurtza zahar eta asmatuak hazten doaz, argia baino
lasterrago hazi ere.» (33)

helmenera
'eskura, harrapatzeko moduan'

«Antzinako beste hasiera batean, helmenera zituen izaki guztien gida eta
zuzentzaile izan zen.» (7)

herra
'gorrotoa, hegigoa'

«Gaueko, itzalez eta oroitzapenez inguraturik, herraz eta ilunpez.»
(63)

herrestan
'arrastaka, narras'

«Itzalak mutu abiatu ziren herrestan Lilitengana, tarra-tarra, iluntasuna eta
izua sendotzen zihoazen heinean.» (21)

hil-bizidun
'zombiea'

«Zeinahi bazterretan erraldoiak ikusi dituzte [...], beldur-kaka duten deabruak
edo hil-bizidunak.» (45)

hobiratu
'luperatu'

«...neure amets barruetan (...), Txirikordaturiko suge gorriak, hiriak suntsipen
lainoen azpian hobiratuak. Eta apokalipsiaren isla guztiak..» (11)

honetara ezkero
'honaino iritsita

«—Behin honetara ezkero, ezin da, Zuberoa.»
(98)

ile adina gezur bota
'gezurti handia izatea'

«—Guk ile adina gezur botatzen ditu horrek.»
(60)

ilunbetsu
'itzaltsua

«Argi ibiltzeko keinua azaldu zien esku ilunbetsu batez.»
(20)

imintzio
'keinua, gestua'

«Marik, nire jainkosa amak, besoak nigana luzatzeko azken imintzioa egin
zuen. Erreguka?» (105)

iradoki
'aditzera eman, sugeritu, insinuar'

«Akerrek bere burua seinalatu zuen, beste zerbait iradokiz.»
(30)

irmotasun
'tinkotasuna, oinarri sendoa'

«Basajaunak basoaren irmotasuna ziren. Haren kemen basa eta errugabetasun
zakarra.» (94)

irribera
'irribarretsu, barre erraz dagiena'

«...eta inoiz izan zitekeen ororen kantua kantatu zuen, ama lehenerdia bezain
irribera.» (122)

irrikatu
'desiratu gogo handiz, biziki'

«Irrikatzen duzun zerbait eskaini nahi dizut.»
(8)

isla
' zerbaiten erreflexua'

«...neure amets barruetan [...], Txirikordaturiko suge gorriak, hiriak suntsipen
lainoen azpian hobiratuak. Eta apokalipsiaren isla guztiak..» (11)

ispilatze
'erreflexua, zerbaiten imajinak'

«Gauero zartatzen zitzaidan zigor odoltsu bat neure amets barruetan, itxura
ilunak, ispilatze latzak.» (11)

izan bitez
'izan daitezela'

«—Izan bitez nire argi eta iluna!»
(118)

jaurti
'indarrez bota, jaurtiki'

«—Zure umekeriak, zure lañotasun sasi-errugabea eta koldarra —jaurti zion
Lilitek Adameri—.» (14)

jostari
'jolasean bezala'

«–Elkarri begiratu zioten, jostari–.»
(94)

kakaume
'ume mokoa, umetxoa'

«—Esan, Gaueko: nortzuk dira kakaume horiek?»
(8)

karkara
'barre algara'

«Bere adar erraldoietariko bati eutsi eta karkara ozena jaurti zuen.»
(39)

katebegi
'katea maila, ataltxo bakoitza'

«Keinu soil batez birrindu zituen katebegi guztiak, eta hitz hauek besterik ez
zuen jaulki...» (83)

kemen
'indarra, adorea'

«Basajaunak basoaren irmotasuna ziren. Haren kemen basa eta errugabetasun
zakarra.» (94)

lantxurda
'zirimiria / ihintza, garoa'

«Bere Gudaroste Beltza propioa zen, neguko lantxurda bezain izozgarria.»
(89)

lañotasun
'ingenuitatea'

«—Zure umekeriak, zure lañotasun sasi-errugabea eta koldarra —jaurti zion
Lilitek Adameri—.» (14)
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lardaskatu
'nahastu, aldrebestu'

«Lardaskaturik urrundu nintzen. Liliten begirada nire ametsetako ezpata
beltza zen. Min itsua eta amaraun pozoitua. .» (19)

larrutu
'larrua kendu, biluztu, soildu'

«Jakina, maitasun basarik ez. Ez borrokaldi, ez etsai, ez milioi bat ekaitzek
larruturiko biderik.» (5)

lazeria putzu izan
'zorigaitzen metaketa

«Diktatu zidaten. Nire bizitza lazeria putzu bat besterik ez zela izango,
kolibriaren hegaldia bezain laburra.» (5)

legar
'hartxintxarra, harritxoak (erreka

«Legarrezko txingorren samurra eta tornadoa sutondoan.»
(118)

leheneratu
'lehengo egoerara etorri'

«Laster leheneratuko dira legea, ordena, arrazoia. Halabeharrez. Dudarik
gabe.» (33)

lehenerdi
'lehentxa, behin erditako emea'

«...eta inoiz izan zitekeen ororen kantua kantatu zuen, ama lehenerdia bezain
irribera.» (122)

lehertzear
'lehertzeko zorian, puntuan?

«Dena lehertzear da. Sasoiak apurtu eta itzali egiten dira, eta gero birsortu.»
(29)

letagin
'betortza, hortz luzea'

«Kabroi Handia gauaren gonbidatuen aulkian eseri zen, antzinako dragoi-
letagin batean...» (56)

liskar
'eztabaida latza, ia borroka'

«Adame eta Liliten arteko liskarrak istorio zahar haren antzezpen bitxia
zirudien. .» (14)

lizun
'likitsa, haragikoia'

«Lilitek begirada xarmatuak edo lizunak antzematen zituen. Inoiz ez zituen
bilatu.» (55)

lizundurik
'zikin umela, hezetasun lohia'

«...edo neure isilean koroatzen zutenak zuzen zebiltzan eta garuna lizundurik
nuen.» (11)

lurrindu
'perfumatu'

«Arrasto nahastezin batek lurrintzen zuen haizea.
—Hartu duzue, ahizpok? Beldurraren usaina!» (20)

mailatu
'kolpatua, minberatua'

«Begi mailatuak zabaldu zituenean, Sugaarrek zintzilik ikusi zuen bere burua,
badia eta hondartza erdizirkular baten gainean.» (64)

malapartatu
'zeharkakoa, zehazgabea'

«Marik kobratzen zizkigun zergei jarritako eufemismo malapartatu bat
besterik ez.» (60)

malkartu
'amildu, erroiztu, amildtik bota/jausi

«Aspaldi igaroko mendeetan, gailur uste izan nintzen. Eta lokatzera
malkartu.» (121)

maltzur
'azpikeriaz' (astuto)

«Itzalak iluntzean, begi maltzurrez so. Gau-marrazo baten modura zelatan.»
(20)

mandatu
'agindu, errekadua'

«Eztiagoa zen bide batez bi mandatu kitatzea. Gauekok bikain sarituko
zituen. .» (20)

menderatu
'errenditu, makurtu'

«Nire gorrotoa gorena duk. Nirekin den oro menderatzen zaidak. Nirekin ez
dena, azkenetan amildu eta hil egiten duk!» (106)

min-ispilatze
'minezko isla edo erreflexua'

«Amets bat zuen. Amets bakarra, min-ispilatze batean bildurik.»
(30)

murmurikatu
'xuxurlatu, txutxu-mutxuka aritu'

«—Sorgin, zoaz Lilitekin –murmurikatu zuen Eztebek.»
(29)

nahiera
'norbaiten apeta, gogo berezia'

«Ez du benetan egitearen batere antzik, nahierara aska gintzakeen arrano
baten atzaparrek helduta.» (97)

nostalgia
'iraganeko zerbaiten guraria''

«Bigarren Basajaunak haritz lodi batean bermatu eta gorantz begiratu zuen,
nostalgiaren erasopean.» (51)

oinordeko
'jaraunslea, herederoa'

«Oinordekoa. Aldatu ezin zena eta nahi ez zuena. Eternitatearen
bermatzailea.» (107)

oldartu
'indarrez mugitu'

«Izularriturik eta amorrutan oldartu nintzen kalera. Jira eta buelta, nora gabe.»
(14)

olgeta
'jolasa'

«Irribarre egin zuten. Mendeak ziren olgetarik gabe!»
(20)
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orain eztiko, gero ostiko
'orain goxo, gero zakar

«Orain eztiko, gero ostiko!»
(114)

osin
'lurreko zulo sakona'

«Begirada bat dago, ilunpeetako osina bezain beltza.»
(11)

ospa egin
'ihes egin, alde egin'

«Eta Lilitek Edenetik ospa egin zuen..»
(14)

ostera
'berriro, beste behin'

«Eztebek ostera aztertu zituen gazteak. Eztabaidan jarraitzen zuten.»
(17)

pagadi
'pago basoa' (fagus)

«Sasoi hartan, zuen kondairen oroimenak bildu aurretik, jainkoen pagadiak
sortu ziren...» (7)

purtzilkeria
'txikikeria, mespretxagarria'

«Hainbeste jainko-botere eta purtzilkeria, eta azkenean neure kabroi eskuek
zaindu behar zuen zoria eta ezinbestea.» (64)

samalda
'jende piloa, taldea'

«Gauaren Jauna bere senarra atxilotua zetorren, eta samalda osoari
mehatxuka.» (83)

sor egoeran
'egoera latentean, ezkutu antzean

«Gure mundua makaldu zenean, aspaldi-aspaldian, lege berriak sortu ziren, eta
jainkoak sor egoeran ibili behar izan genuen.» (47)

sorta
'multzoa'

«Neska haren begiak heriotza bezain beltzak ziren. Beltzak, amesgaiztoen
sortakoa.» (14)

sumatu
'sentitu, nabaritu'

«Bat-batean sumatu nintzen... Nola esan? Jainkotiarra?»
(97)

tarra-tarra
'arrastaka, narras'

«Itzalak mutu abiatu ziren herrestan Lilitengana, tarra-tarra, iluntasuna eta
izua sendotzen zihoazen heinean.» (21)

taupa
'taupada, bultzada'

«Odolaren taupa.»
(97)

to
'horra hor, harridura adierazteko'

«Ametsak eta kimerak errealitate printzipio guztien aurretik jartzen zirela. To
ate-zartakoa ohituraren segurtasunari...» (37)

tu egin
'txistua bota, listua bota'

«Gauekok tu egin zion aurpegira.»
(70)

txekor
'idi gaztetxoa'

«—Neu aski [...] bi mukizu horiek ekartzeko, txekor bat irensteko behar
dudana baino arinago.» (27)

txerren
'Deabrua

«Kabroi Handiak izen ugari zituen: Etsai, Kinkilimarro, Txerren... Baina beti
zen bera, adardun nardagarri hura.» (30)

txima
'ile luzea, zarpa'

«—Ai, orduan Anbotoko haitza bezain ahaltsuak ginen. Bihurriak, txima
harroak nonahi.» (51)

txingar
'uszko zatia, brasa'

«Gizonaren tonuak txingarraren pare erretzen zuen...»
(17)

txingor
'kazkabarra, inetazia'

«Legarrezko txingorren samurra eta tornadoa sutondoan.»
(118)

txirikordatu
'trentzatu'

«...neure amets barruetan [...], Txirikordaturiko suge gorriak, hiriak suntsipen
lainoen azpian hobiratuak. Eta apokalipsiaren isla guztiak..» (11)

txiripaz
'kasualitatez, ezustean'

«Basajaunek diote txiripaz ere ez diozula egiarik –esan zion gazteak, zalantza-
malantza–.  Sinetsi egin behar al dizut?» (64)

ufaka
'purrustaka, protestaka'

«Izaki gehienak ufaka hasi zitzaizkion Liliti. Erasotzear ziren sugeen antzera
zihizkatzen zuten.» (73)

uzkur
'beldurrez edo lotsaz bezala'

«Lehenbiziko itzalak, Itzalek, uzkur-uzkur jasan zuen Gauekoren haserre
ekaitzaren bortitza.» (27)

uztartu
'elkartu, lotu, parekatu'

«Idia ez da bakarrik uztartzen: bi behar.»
(55)

xarmatua
'lilurazkoa, sorgindua bezalakoa'

«Lilitek begirada xarmatuak edo lizunak antzematen zituen. Inoiz ez zituen
bilatu.» (55)
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xuxurla
'zurrumurrua, ahapeka esana'

«Argirik gabeko xuxurla bat entzun zen.
—Esnatu, Tartalo. Ezagutzen al nauzu?» (8)

zalantza-malantza
'dudaz beterik

«Basajaunek diote txiripaz ere ez diozula egiarik –esan zion gazteak, zalantza-
malantza–.  Sinetsi egin behar al dizut?» (64)

zartatu
'eztanda egin, pitzatu, arrakalatu'

«Gauero zartatzen zitzaidan zigor odoltsu bat neure amets barruetan, itxura
ilunak, ispilatze latzak.» (11)

zegiten
'egiten zuten'

«Marik baiezkoa egin zuen. Gehiago ziren, gehiago zegiten, gehiago
zeukaten.» (105)

zentzueza
'absurdoa, zentzugabea'

«Esan zidaten. Ez nintzela sekula osorik aterako nire pitzadura zentzuezetatik,
eta ahazteko betileen ertzetik haragoko bidaia oro.» (5)

zerumuga
'ostertza, zeruertza, horizontea'

«Arranoak oihu egin, eta bere hego gorriak hedatu zituen, zerumuga bezain
zabal.» (122)

zihizkatu
'

«Izaki gehienak ufaka hasi zitzaizkion Liliti. Erasotzear ziren sugeen antzera
zihizkatzen zuten.» (73)

ziplo
'kolpean, brausta'

«Neska ziplo biratu zen.»
(18)

zirkinik egin ez
'mugimendu txikiena ere ez egin'

«...nire indar osoz eman nion buruan. Ez zuen zirkinik ere egin.»
(42)

zokoratu
'baztertu, alde batera utzi'

«Zer esan ez nekiela nengoen, baina nire amesgaizto-zalantza guztiak
zokoratu behar nituen ilunak hura irentsi aurretik.» (18)

zolda
'zarakarra, zikinkeria'

«Orain minez nago eta zolda guztiak odoletan, baina atzo-katerik gabe.»
(114)

zuhur-tratuan ibili
'

«—Bi gazteak, Aker. Ez naiz zuhur-tratuan ibiliko. Aker ahuntz-barrez hasi
zen.» (30)

zuzi
'tortxa'

«Emakumearen begiek zuzi beltzen distira zuten.»
(14)

< >6


