


atalak.net •  HIZTEGITXOA    —   Kandinskyren tradizioa   Ramon Saizarbitoria •  Erein

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

afaneko ibili
'langile aritu'

«...Rosa, bereziki, afaneko ibili ohi zen Ada-n, Alderdi Zaharreko denda
horretan, non putentzako eginak diruditen barruko jantziak saltzen dituzten...» 15

agondu
'erdizka altxatu'

«Agondu egin nintzen.»
69

ahalke
'lotsa'

«...alegia, arazoa arrazoiaren ikuspuntutik begiratzen saiatu nintzela, baina
horrek ez zidan, noski, nire ahalkea gainditzen lagundu.» 53

ahitu
'amaitu'

«Hori ere esan nion eta horrekin ahitu zitzaidan adorea.»
66

alartze
'atalasea, brinbela'

«Alartzean zegoen. Esku batekin bebarruko ateari eusten zion; bestea
bularrean zuen jarrita. “Egidazu mesede hori”.» 23

aldapa
'aldatsa'

«Bestalde, aldapa hain da handia, ezen, bidea errazteko, bere zabaleraren bi
heren hartuz, gora goazela ezkerrera, eskailerak dauden eraikiak...» 28

aldarte
'umorea'

«...halako batean, kolore argiak erabiliz ekin nion margotzeari berriro,
aldartean eragina izango zuelakoan...» 77

alegiazko
'asmatutakoa, gezurrezkoa'

«Jakin badakit, noski, errazago dela alegiazko norbaitekin harreman errazak
eta gozoak lortzea, hezur-haragizko batekin baino...» 46

antigoaleko
'oso zaharra, modatik kanpokoa'

«Badakit nire ikuspegi erromantiko hori antigoalekotzat jo daitekeela baina,
edozein kasutan ere, ez diot garrantzi gehiegirik eman izan sexuari...» 9

arrabia
'amorrua'

«Nik uste arrabiak hartzen zuela Manuel bezalako mutil sentibera eta adeitsu
batekin ibiltzen nintzelako.» 13

atzeman
'ziurtatu, ikusi'

«Galtzadara atera eta gorantz begiratu zuen ea balkoiren batetik norbait begira
ote genuen atzemateko, eta nik nire lekuan iraun nuen, bebarruko mailan.» 22

auskalo
'batek daki'

«...irakurri nuenean abenduaren lehendabiziko egunetan geunden eta, auskalo
zergatik, horrelako eroaldiak izaten baititugu, zera sartu zitzaidan buruan...» 8

auzi
'arazoa, eztabaida'

«...gezurretan ibili beharraren auzi moralaz aparte, ez zitzaidan zaila egiten
gure harremana, Aitorrena eta biona esan nahi dut, ezkutuan edukitzea...» 26

bailiran
'balira bezala'

«Txandaka, gustatzen zitzaien mutil bakoitzaren hiru gauza erakargarri
nagusiak izendatzeko jolasari ekin zioten, eskolaumeak bailiran...» 37

bailitzan
'balira bezala'

«...horrela ikusten nuen neure burua behintzat eta, gutxi bailitzan, frontoi
ondoko taberna atarian zeuden itxura txarreko gazte batzuk...» 30

baraila
'kokotsa'

«Fisikoki dezente gustatzen zitzaidan Aitor, aurpegiaren obaloa bereziki,
masail albo irtena eta baraila fin Kristo Bizantziar baten itxura ematen diona... 50

baranda
'eskudela'

«Kikilduta nengoen arren, luze iraun nuen barandaren kontra itsasoari so.»v
30

barrena
'barrua'

«...neure barrena lasaitzearren, Rosari gertatzen zitzaidana aitortzeko erabakia
hartzen nuen aldi bakoitzean ezinezkoa gertatzen zitzaidan...» 32

bebarru
'bajua, entreplanta'

«Bebarrura jaitsi eta ez nintzen segituan kalera irten, pentsatu bezala,
jendetza ugari sumatu nuelako eta beldurra izan nuen...» 20

begirasun
'begirada'

«Egia esateko, erakargarria gertatzen zitzaidan mutila, begirasunean halako
gaiztotasun izpi bat, kezkagarria, ikusten nion arren.» 21

bekaizti
'txibixkeria'

«...Rosari, dena den, ez diot jaramon gehiegi egiten bekaiztia delako oso, eta
kafetegira joaten garenetan...» 35

bentzutzeko
'gainditu'

«Gerora, pentsatu nuen, aurreiritziak erabat bentzutzeko hobe zitekeela
nagusia fortunatu balitzait.» 54

berretsi
'berriro baieztatu'

«—Gutaz– berretsi nion.»
50

bertute
'ontasuna'

«Adeitsua zen batez ere. Berez, Aitorrengan ezin sumatu nituen bertute
guztiez edertzen nuen Manu...» 32

betortz
'betagina'

«...nolanahi ere, egia da batzuetan Aitor betortzak sartzeko prest legokeen
Drakula bat bailitzan nekusala.» 43
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bide
'omen, antza'

«Egundoko desilusioa izan bide zuen, bere senarrarentzat benetan atsegin
zitzaiokeen izena errusiar tradizio zaharreko Gregor baitzen.» 7

brusa
'alkandora, atorra'

«...eta brusa askatzen hasi nintzen, iruditu baitzitzaidan ea ez al nuen biluzteko
asmorik adierazten zidala.» 63

dakusat
'ikusten dut'

«...–argi dakusat orain orduan atzeman ez nion irribarrearen aire maltzurra-
eta, berez, ordutik aurrera, eszena hura berriz bizi baino ez zuela desio...» 42

desmasia
'gehiegikeria'

«Gero, zer egin ez nekiela eman nuen une dezente luzearen ondoren ohazala
errabiaz zabaldu eta oheari ostikoka, “hau desmasia” errepikatu zuen...» 69

deus
'ezer gutxi'

«Neure buruari esaten nion ziur asko ez zela esperientzia erabat atsegina
izango, ez nintzan deusek ustekabean hartu eta...» 59

dolu
'min sakona'

«Izan ere, iruditzen zait maina horiek ez dituela pena emateko egiten, edo bere
doluan olgatzea atsegin duelako bakarrik...» 41

duinago
'ohoregarriagoa'

«Erantzun nion ez nekiela zergatik izan behar duen duinago mutil bat
opariengatik maitatzea popatxo ponpoxoa duelako baino...» 36

dunbots
'zarata handia, astrapala'

«Luzea izan zen dunbotsa, irudipen hori dut, zer izan zitekeen pentsatzeko
denbora eman zidalako...» 67

erregali
'oparia'

«...eta esplikatu zidan amoranteen eguna, amarena eta gainerako guztiak, jende
ezjakinari erregaliak erosaraziz dirua kentzeko asmazioak zirela...» 34

eskuzabal
'emateko joera duena'

«Aita ere ez zuen oso eskuzabala nonbait, zeren eta bestela depositua beteta
utziko ziokeen.» 34

estreinako
'lehen aldia'

«...jakinean nengoenez zenbateraino den garrantzitsua gauzak gertatzen
zaizkigun estreinako aldiaren oroitzapena gordetzea...» 58

etsigarri
'tamalgarria'

«Denboraldi luzeak pasatzen genituen elkar ikusi gabe, eta elkartzen ginenean
etsigarria izaten zen oso.» 43

farfail
ehun brodatua'

«...ez nintzelako gai okasioak eskatzen zuen bezala barruko arropa
farfaildunik janzteko...» 15

franko
'ugari'

«Normala denez, gorabehera franko izan genuen arren, ez luke haien inguruan
luzatzerik merezi.» 66

gajo
'koitadua'

«...eta ingelesa ikastera ere bai, esaten baitu adindutakoan bidaiatzen hasi
behar duela; ez dakit zergatik itxaron behar duen gajoak ordura arte.» 18

gerturatu
'hurbildu'

«Eguberriak gerturatu ahala, orduak ez ziren bereha- lakoan pasatzen eta,
gero eta urduriago sentitzen bainintzen, larri...» 17

handietsi
'miretsi'

«...esan nahi dut ez dudala handietsi eta, birjintasuna gordetzen aparteko lanik
izan ez dudanez, erabakita nengoela betiko gizona izango nuenari eskaintzera... 9

har
'mamorroa'

«Egia da batzuetan dibertigarria irizten niola; grazia egiten zidan nolako larri
eta serio jarri ohi zen, egonezinez, har batek barrutik jaten zuela zirudien.» 48

hirusta
'belar mota bat'

«...liburua bidali zidan lehendabiziko orrian eskaintza bat zuena –“Mireni
mirespenez” bururatu zitzaidan–, eta lau orriko hirusta.» 13

hondatu
'apurtu'

«...eta bularretakoa kendu nahi izan didatenetan neronek lagundu behar izan
diet kortxeterik ez ziezadaten hondatu.» 15

igurtzi
'ferekatu'

«...aurpegia garbitzen ari bailitzan bi eskuez igurztekoa, jertsearen mahukak
ukalondoraino altxatu eta tua indarrez botatzekoa.» 50

ihar
'lehorra'

«Gazte luzea zen, iharra oso, beroki gris bat zeraman soinean, papar hegalak
altxatuta. Ilea Brad Pittek bezala...» 20

ihardetsi
'erantzun, arrapostu'

«Apenas burua altxatzeko lanik hartu gabe, ea zer axola zion ihardetsi zidan.»
72

ikastun
'ikasle ona, asko ikasten duena'

«Aitor, langilea, ikastuna, Kandinskyri buruz liburu zoragarri bat idazteko gai
zena.» 33

ikus gintzan
'berak gu ikusi'

«Nik uste ordurako Rosak ikus gintzan nahi nuela, gure harremana legeztatu
ahal izateko nolabait eta banekielako Aitor mutil bikaina irudituko zitzaiola...» 26
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iruzur
'amarrua'

«...–Donostian behintzat, tabernez gain, izatekotan botikak baititugu ugari–
baina neure buruari iruzur egitea iruditzen zitzaidan.» 54

itaunketa
'galdeketa'

«Lagunen itaunketei erantzuteko haren pertsonaren inguruan bururatzen
zitzaidan oro zen gozoa; harekin gauza oro suertatu ohi zelako erraza...» 45

kailu
'azaleko gogortasuna'

«...kontenplaziorik gabe larrugorritan plantatzen zitzaidanez, eta ziur zegoela
eskuak kailu latzez beteak izango zituela...» 16

kirats
'hatsa'

«Alde batetik, urduritasuna eta ibilaldia zirela medio, izerditan nengoelako, eta
lotsa ematen dit izerdi kiratsa izan dezakedala pentsatze hutsak...» 28

kitzikagarri
'zirraragarria'

«Baina, esaten ari nintzenaren ildotik, egun hartan, ez dakit zergatik, lagunek
atzeman nintzaten arriskuan jartzea kitzikagarria gertatzen zitzaidalako...» 27

kontatu ahala
'kontatzen den neurrian'

«Beraz, kontatu ahala joan nintzen gure historia asmatzen, detaile batek
bestera eramaten ninduela.» 11

kopetilun
'goibela'

«Kopetilun zegoen, umore txarreko bezala, ziur asko urduri, ikaratuta ere bai,
agian; orain ikus dezaket hori ere.» 60

kupido
'maitasunaren jainko greziarra'

«...zekentasunak mina eman zidan erakusleiho guztiak kupidotxoz beteak
daudelako besterik ez balitz ere, azken batean San Balentin egunak...» 35

laga
'utzi'

«Baina Rosak batez ere xehetasunak nahi izaten zituen –ñabardurak ferekatzea
gogoko zitzaiola zuen leloa– eta ez zidan galdekizunekin bakean lagatzen.» 14

lardaskatu
'nahastu, mordoilotu'

«Gaxuxak hosto bat darabil ahoan lardaskatzen; Ramuntxok izerdi perlatxoen
distira dakusa ezpainen gainean; miazkatu nahi lituzke...» 47

lelo
'babua'

«Baina Rosak batez ere xehetasunak nahi izaten zituen –ñabardurak ferekatzea
gogoko zitzaiola zuen leloa– eta ez zidan galdekizunekin bakean lagatzen.» 14

leporaino egin
'erabat aspertuta'

«Utzi zioten barre egiteari, ordea, halako batean, haien adar jotzeaz aspertuta
eta txepeltzat hartzen nindutelako leporaino eginda...» 10

limurtzaile
'engainagarria'

«...bai bainekien haiek soinean barregarritik gehiago izango nuela
erakargarritik edo limurtzailetik baino...» 55

lizunkeria
'sexuzko zikinkeriak'

«...nire lagun horiek eroaldi batean ere bazeuden garai hartan, hitza egokia ote
den ez dakidan arren; lizunkeriez baino ez zutela hitz egiten, alegia...» 16

losintxari
'koipe emailea, aduladorea'

«Neroni ere ez naiz lore asko botatzekoa, ez naizelako losintxari horietakoa...»
56

luzitu
'harrotasunez erakutsi'

«Baina noski, ez nien jaramonik egiten; besteak beste, ez nuelako norekin
luzitu eta, dirudienez, ez dut Rosa baten sentsualtasunik ere...» 16

magal
'altzoa'

«Erantzun zidan ez zitzaiola axola hilekoarekin banengoen, eta zehazki zer
esan nahi zuen ulertu ez nuen arren eskua kendu nion magaletik.» 40

mahuka
'arropetan besoa sartzeko zuloa'

«Ez nekien zer egin eta, beraz, estualdi batean nagoen guztietan bezala,
mahukatik sudur zapia atera eta mukiak kentzeko keinua egin nuen.» 23

maina
'treta'

«Sarritan ikusi izan dut ama negar-zotinka, haurra bailitzan mainak egiten eta
pena baino gehiago nazka eman izan dit.» 40

maizago
'sarriago'

«...noizbait, dantzalekuren batean edo margo erakustaldi batean maizago,
margo erakustaldietara askotan joaten naizelako...» 8

malder
'babes gabea'

«Hotzez al nengoen galdetu zidan gero, eta ezetz erantzun nion; ez zitzaidan
bururatu nire aire malderrak benetan hotzez nengoela iradoki ziezaiokeela...» 63

melenga
'gozoegia,  lurrintsuegia'

«Ziur ere ez nago, baina ez nuke esango orduan bere asmo on hori estimatu
nuenik. “Hara zer kolonia melenga jarri duen”, horixe bakarrik dakit, ziur...» 61

mingots
'garratza'

«Erabat errukigarria sentitzen nintzen. Sentimendu mingotsa da hori, noski...»
29

mutil ona jarri
'oso haserre'

«...Banco Guipuzcoanon lanpostu ona duelako, bigarren kutxazaina dela uste
dut –mutil ona jarriko litzateke, zehazki zer den ez dakidala jakingo balu–...» 18

muzin egin
'ezezko keinua egin'

«...eskailerarik gabe dagoen pasabide estutik, non ildo sakon batzuk eginak
dauden lurrean, ibiltaria behera irrista ez dadin, baina muzin egin nion...» 28
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neritzon
'iruditzen zitzaidan'

«...beharbada, Aitorren denik eta kontrakoena izanik, guztiz itsusia
neritzolako...» 10

ñabardura
'detailea'

«...Rosak batez ere xehetasunak nahi izaten zituen –ñabardurak ferekatzea
gogoko zitzaiola zuen leloa– eta ez zidan galdekizunekin bakean lagatzen.» 14

ñoñostiar
'donostiarra, ironiaz'

«...ez zitzaidan zaila egiten gure harremana, Aitorrena eta biona esan nahi dut,
ezkutuan edukitzea, Rosa-eta hain baitira ñoñostiarrak...» 26

oldarkor
'erasokorra'

«Rosak dio mutilek, sexu egarriz daudenean, eta beraren iritziz ia beti omen
daude, oldarkor jartzen direla.» 43

olgatu
'jolastu'

«...Izan ere, iruditzen zait maina horiek ez dituela pena emateko egiten, edo
bere doluan olgatzea atsegin duelako bakarrik...» 41

ostera
'berriz'

«Erantzun nion ez nekiela zergatik esaten zuen ez nuela maite eta berak,
ostera, baietz, banekiela...» 49

otzan-otzan
'esanekoa'

«Itxarotea erabaki nuen, otzan-otzan bere ondoan eseria, laguntzeko
intentziorik gabe, adierazten zuen estuasunagatik disfrutatzen ez dut esango...» 52

patetiko
'lotsa sortzen duela'

«Aurreko urteetan ez zitzaidan axola izan gurasoen jarrera zorrotz hori, nire
lagunen plana patetikoa iruditzen zitzaidanez, Perlara joaten baitira...» 18

preseski
'zehazki'

«...ezta senargaitzat, preseski, mutil euskaldun bat behar nuelako, izan ere,
atsegina, sentibera eta ederra izanez gero...» 8

profitatu
'aprobetxatu'

«Edozein aitzakiaz profitatzen zuen esateko hobe genukeela elkarrekin
ibiltzeari utzi.» 43

propio
'beren beregi'

«...Rosari eskaintza gustatu zitzaion, baina lau orriko hirustari buruz esan zidan
ezen, hartarako, lau hosto izateko propio...» 13

saihestu
'alboratu'

«Asmakizuna primeran etorri zitzaidan, lagunen ziriak saihesteaz gain, neure
buruarekiko estimua gehitzeko eta...» 13

samba
'dantza brasildarra'

«Bestalde, Aitorri zegokionez, ezin esan samba polit horretako amorantearen
egoeran nengoenik, alegia, maitaleari mintzatzeko gai...» 26

so
'begirada

«...jendetza ugari sumatu nuelako eta beldurra izan nuen ez ote nintzen gai
izango soa gizon bakar batengan jartzeko...» 20

sobera
'gehiegi'

«Niri, Kandinskyren antza duen arren, Miro, lanen bat kenduta, ez zait sobera
gustatzen.» 82

trantze
'hestuasunezko unea'

«Orain, iruditzen zait trantze hartatik lehenbailehen ateratzea desio nuela.»
60

tsar
'errusiako errege-enperadorea'

«Dirudienez, antzinako ohitura bati jarraiki, tsarren Errusian, Urtezahar eta
urteberri arteko gauean...» 7

txepel
'kirtena'

«Esaten diot amari ez izateko txepela eta ez lukeela negarrik egin behar, baina
ezin du.» 41

xamar
'nahiko'

«Ez genuen asko hitz egiten egia esan, zakar xamarra ere egiten zitzaidan
baina ez zen plan txarra eta batez ere gure plana zen...» 25

xukadera
'eskupainua'

«Ez nuen ausardiarik izan, ezta ere, azpiko izara gainean xukadera bat jartzea
komeni zitzaigukeela aipatzeko.» 65

zakar
'gogor'

«Haserretu egin zen ordea eta orduan bera bakarrik zihoala bota zidan, erabat
zakar, eta eskaileretan gora egin zuen, lasterka.» 29

zaputz
'gaizkituta'

«...amak bertatik deitu zidalako berriro ere buruko minez zebilela esateko eta
aita inoiz baino zaputzago zegoela.» 80

zehar
'bazterretik'

«...eta gero, begi zeharrez zaintzen ninduela, kezko eraztunak egiten jarri zen
nire erantzunaren zain.» 48

zekentasun
'lukurreria'

«Edozein modutan, zekentasunak mina eman zidan erakusleiho guztiak
kupidotxoz beteak daudelako besterik ez balitz ere...» 34

zimel
'indargabea'

«Leihatilak lurrinez estalita zeuden eta argi zimel bat baino ez zen sartzen
aurpegia zurbildu eta zorroztu egiten ziona...» 40
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Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

zin dagit
'hitza ematen dut'

«...hogeita hamahiru egun igaro ziren berriro ere, deus gertatu izan ez balitz
bezala, deitu zidan arte, eta zin dagit nire bizitzako sasoi txarrena izan zela...» 30

ziniko
'gezurra lotsarik gabe dioena'

«...estimatzen ditudan arren, nahita, umore txarreko nengoelako azaldu nuen
jarrera ziniko hori.» 36

zinkurin
'hasperena'

«...baizik eta badakielako negar malkoak eta zinkurinak bere onetik ateratzen
dutela gizona...» 41

zintz egin
'mukiak atera'

«Berandu konturatu nintzen erabat arrunta deritzola Rosak keinu horri eta,
konturatu ondoren ere, zintz egin nuen berriro, baina ez urduritasunez...» 23

zio
'arrazoia'

«...eta neurriren batean, harrotu ere egiten ninduen neu nintzelako bere
desiraren zioa...» 65

zizakatu
'zezeldu, ozta-ozta ahoskatu'

«Izuturik, ihes egiten zion nire begiradari. “Ez dut deus esateko” zizakatu zuen
gizajoak eta nik, haren ahultasunaren aurrean handituta, erantzun nion nik baietz.» 50

zuhur
'inteligentea'

«...eta dudarik gabe arazoa konpontzeko hitz egitea zen biderik zuhurrena.»
49
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