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abaro
'babeslekua'

"...Espainiarekiko muga bermatzen duten mendi erraldoien abaroan."
45

aburu
'iritzia'

"Arro eta troka lakarren atsedenlekuak, milizietako mendi gidariaren aburuz."
79

afera
'arazoa'

"Hogei urte joan dira arduratzen gaituen afera hartatik; halere, gaia ezin da
ahanzturaren bazterrean utzi." 28

agitu
'gertatu, jazo'

"Hilaren bigarren asteean-edo, zeren eta ekainaren lehen asteetan agitu
baitziren orrialde hauetan azaltzen ari garen gertakaririk gehienak." 37

ahanztura
'ahanzmendua'

"Hogei urte joan dira arduratzen gaituen afera hartatik; halere, gaia ezin da
ahanzturaren bazterrean utzi." 28

aieru
'susmoa'

"Eta, ezin interpretatuzko aieru bat."
53

aingeru guardiakoa
'bizkarzaina'

"Tarbeserako trenean doa bere aingeru guardikoarekin, hamaika pasadizo
igaro eta gero." 25

aitzin
'aurre'

"Biharamunean, isilik abiatu dira bordatik gora, lehen eguzki-izpiek mundua
ezagutu aitzin. Piau, Géla eta Gerbats menditzarrak dauzkate zelatari..." 55

alaena
'halakoa, handia'

"—Hara hor, urdanga alaena– Pierrek."
81

aldiri
'hiri-ingurua'

"Heltzen ari dira. Aldirietako ortzian, hodei grisak bildu dira, ekaineko zerua
negitartuz." 48

amilkor
'erorkorra'

"...nahiz eta gandu moduko batek biltzen dituen ibarrik amilkorrenak."
45

ankerki
'krudelki'

"Iztarrean zain handia moztu zioten gaizkileek, odolustuta utzi zuten hiltzen,
ankerki." 88

antzo
'antzera'

"Haitz zelatariak dauzkate gainean, miru gosetien antzo. Mendia bentzutu
beharra dago, eta, eginahal horretan, hitz-aspertuetarako betarik ez." 56

arakatu
'miatu'

"...eta kementsu hartu gintuzten, arakatu genezan haiek argitu ezin
zezaketena." 27

are
'oraino'

"Are, hor asmatuz gero, irabazpideak multzokatu eta multiplikatu daitezke."
31

arean
'zerbait'

"Ama erditu berri batek beste. Arean, ezta horrenbeste ere."
72

arnasestu
'itomena'

"Hamaika kapitulutan bildu dugu historia ez oso urruneko baten oihartzun
larria, arnasestu hila." 24

arroila
'haitzartea'

"Bazterretako arroila ezin beteagoak ikusi dituzte bidean. Mendi pikoetatik
amildutako ur-bide ugariak." 50

artadi
'arteen basoa'

"Oso astiro zeharkatu ditu trenak amaiezinezko artadi frantsesak."
45

asago
'urrun'

"...Frantziako erresistentziatik aparte, Espainiako makietatik asago."
89

asaldatu
'larritu'

"Norbaitek edo zerbaitek asaldatzen zaituenean, jakina da zeure uste hutsek
asaldatzen zaituztena." 33

at
'kanpo'

"Bando batekoek nahiz bestekoek bilatu behar izan zuten aterpea herritik at,
une batean edo bestean." 26

ataka
'pasabide'

"...alde batera utzi dituzte Chermentas-eko atakara hurbiltzen diren belardi
pikoak, Héas-eko troka eta zuloetako pasabide heze labainkorrak." 55

aterpe
'babeslekua'

"Bando batekoek nahiz bestekoek bilatu behar izan zuten aterpea herritik at,
une batean edo bestean." 26

aterrune
'aterraldia'

"Gainerako igarobideetan, distira berezia egin zuten elur jausi berriak, lipar
bateko aterruneaz baliatuta, argitasun azeri batez beztiturik." 51

< >1

atalak.net •  HIZTEGITXOA     —    Mandatariaren gerra    J. I. Basterretxea •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

abaro
'babeslekua'

"...Espainiarekiko muga bermatzen duten mendi erraldoien abaroan."
45

aburu
'iritzia'

"Arro eta troka lakarren atsedenlekuak, milizietako mendi gidariaren aburuz."
79

afera
'arazoa'

"Hogei urte joan dira arduratzen gaituen afera hartatik; halere, gaia ezin da
ahanzturaren bazterrean utzi." 28

agitu
'gertatu, jazo'

"Hilaren bigarren asteean-edo, zeren eta ekainaren lehen asteetan agitu
baitziren orrialde hauetan azaltzen ari garen gertakaririk gehienak." 37

ahanztura
'ahanzmendua'

"Hogei urte joan dira arduratzen gaituen afera hartatik; halere, gaia ezin da
ahanzturaren bazterrean utzi." 28

aieru
'susmoa'

"Eta, ezin interpretatuzko aieru bat."
53

aingeru guardiakoa
'bizkarzaina'

"Tarbeserako trenean doa bere aingeru guardikoarekin, hamaika pasadizo
igaro eta gero." 25

aitzin
'aurre'

"Biharamunean, isilik abiatu dira bordatik gora, lehen eguzki-izpiek mundua
ezagutu aitzin. Piau, Géla eta Gerbats menditzarrak dauzkate zelatari..." 55

alaena
'halakoa, handia'

"—Hara hor, urdanga alaena– Pierrek."
81

aldiri
'hiri-ingurua'

"Heltzen ari dira. Aldirietako ortzian, hodei grisak bildu dira, ekaineko zerua
negitartuz." 48

amilkor
'erorkorra'

"...nahiz eta gandu moduko batek biltzen dituen ibarrik amilkorrenak."
45

ankerki
'krudelki'

"Iztarrean zain handia moztu zioten gaizkileek, odolustuta utzi zuten hiltzen,
ankerki." 88

antzo
'antzera'

"Haitz zelatariak dauzkate gainean, miru gosetien antzo. Mendia bentzutu
beharra dago, eta, eginahal horretan, hitz-aspertuetarako betarik ez." 56

arakatu
'miatu'

"...eta kementsu hartu gintuzten, arakatu genezan haiek argitu ezin
zezaketena." 27

are
'oraino'

"Are, hor asmatuz gero, irabazpideak multzokatu eta multiplikatu daitezke."
31

arean
'zerbait'

"Ama erditu berri batek beste. Arean, ezta horrenbeste ere."
72

arnasestu
'itomena'

"Hamaika kapitulutan bildu dugu historia ez oso urruneko baten oihartzun
larria, arnasestu hila." 24

arroila
'haitzartea'

"Bazterretako arroila ezin beteagoak ikusi dituzte bidean. Mendi pikoetatik
amildutako ur-bide ugariak." 50

artadi
'arteen basoa'

"Oso astiro zeharkatu ditu trenak amaiezinezko artadi frantsesak."
45

asago
'urrun'

"...Frantziako erresistentziatik aparte, Espainiako makietatik asago."
89

asaldatu
'larritu'

"Norbaitek edo zerbaitek asaldatzen zaituenean, jakina da zeure uste hutsek
asaldatzen zaituztena." 33

at
'kanpo'

"Bando batekoek nahiz bestekoek bilatu behar izan zuten aterpea herritik at,
une batean edo bestean." 26

ataka
'pasabide'

"...alde batera utzi dituzte Chermentas-eko atakara hurbiltzen diren belardi
pikoak, Héas-eko troka eta zuloetako pasabide heze labainkorrak." 55

aterpe
'babeslekua'

"Bando batekoek nahiz bestekoek bilatu behar izan zuten aterpea herritik at,
une batean edo bestean." 26

aterrune
'aterraldia'

"Gainerako igarobideetan, distira berezia egin zuten elur jausi berriak, lipar
bateko aterruneaz baliatuta, argitasun azeri batez beztiturik." 51

< >1



atalak.net •  HIZTEGITXOA     —    Mandatariaren gerra    J. I. Basterretxea •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

atoi
'sirga'

"Bost minutu barru erantsiko omen diote atoia bagoi-konboiari."
39

azienda
'abereak'

"Azienda bera ere, ugari desagertu zen pasoetan."
63

balentria
'Adore handiko ekintza'

"Errepiblikako 43. dibisioaren balentria, Gerra Zibilean, Huescako Cinca
ibarraren goi arroan." 10

barau
'janaririk edo edaririk ez hartzea'

"Ogi lehorra ur-ardotan bustita, horixe besterik ez dute izan baraua hausteko."
55

beha
'begira'

"Beha eta beha egon ondoren, lasaitu egin da azkenerako: susmagarririk ez
inguruan." 29

beluse
'irazki bikoitzeko ehuna'

"Belusezko xingola beltz baten korapiloak babesten du haren edukia."
18

belztu
'beltz bihurtu'

"Minta belztua, eskuek. Ibilera herrenak salatzen dio Tarbes-eko estira
zaharra." 91

bentzutu
'gailendu'

"Haitz zelatariak dauzkate gainean, miru gosetien antzo. Mendia bentzutu
beharra dago, eta, eginahal horretan, hitz-aspertuetarako betarik ez." 56

bere unean
'dagokionean'

"Gainerako irakurle eta interesatuentzat salmenta-prezio bat izango du liburuak
urte amaieran, bere unean iragarriko da zenbatekoa." 24

betun
'oinetakoak garbitzeko pasta'

"Nazkagarria da bertako kafea, saiatu da esnetan itotzen betunezko salda bero
hura." 34

bezain pronto
'bezain laster'

"...eta zer nahi nuen adierazi bezain pronto."
30

biarno
'Frantziako lurraldea'

"-Gabas-en egiten dugu. Biarno menditsuan. Brebis ederra."
23

bizkarturik
'babesturik'

"Hala ere, soldadu gorriek, Frantziako mugan bizkarturik, hiru hilabetez eutsi
zioten etsaiari amore eman gabe." 10

borrero
'Heriotza-zigorra exekutatzen

"Hilketa, bortxaketa, lapurreta... milaka aurpegi ditu miseriaren borreroak."
26

brebis
'ardi gaztai mota'

"-Gabas-en egiten dugu. Biarno menditsuan. Brebis ederra."
23

burgoi
'harroa'

"...kantu betean aitzurtu ziren hasieran lubaki burgoiak, alde batekoak nahiz
bestekoak..." 26

dateke
'izango da, egongo da'

"Gure goaidea, berriz, munduaren bertze puntan dateke."
10

deiadar
'deia, oihua'

"...honen edo haren aldeko deiadarra egiten denean..."
26

dirdai
'distira'

"Porrotaren dirdaia."
55

doan
'ordaindu barik, dohainik'

"Gure bulegoetara hurbiltzen baldin badira, doan."
24

domeka
'igandea'

"Eta domekan, bueltako bidaian, berriro plataformara, berriro bagoietara,
berriro Baionaraino..." 46

ebasle
'harraparia'

"Ebaslea beti lapur."
73

egin arau
'egiten duen neurrian'

"...eta, balio zuenez, ardura berriak eskuratu zituen gerrak aurrera egin arau."
68

eguratsa
'atmosfera'

"Lodia da eguratsa Mexiko DFn; eta, Miguel Hidalgoko panteoi frantsesean,
itsaskorra oso." 17

ehundu
'ehuna ehoa'

"Ihes egiteko plana ehundu eta kanposantuko hilobi ireki batean ezkutaturik
eman du tenienteak arrats osoa..." 77
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ekainak bi eduki
ekainaren bia izan

"Ekainak bi zituen, geltokiaren mutur baten zeukan zain IMk Pierre."
35

enbata
'haize bolada ekaiztsua'

"...Beltrán-en aginduetara, gogor eusten diote eskukada bete errepublikazalek
matxino faxisten enbatari." 60

eri
'gaixoa'

"Larruzko zorropean eduki behar ditut beti, behin eta berriz eriek zer gertatu
zitzaidan galdetzea gura ez badut." 88

ernegatu
'amorratzen jarri'

"Ernegatu arte itxaronarazi dio mandatariari eta ondoren, ia-ia kontura etorri
gabe, bizkarra emanda, bat-batean eta ozen aurpegiratu dio..." 58

erromes
'santutegi batera eskean doana'

"Tarbes horretan, munduko erromes kristau guztien otoitz-leku den Lourdesetik harri
koskor baten zopa-jaizu batera, beste tren bat hartu behar dute bidaiariok..." 25

espekulazio
'datu zehatzik gabeko iritzia'

"Espekulazio sinesgarri moduan aurreratuko dugu ezen..."
37

estaldura
'arerioagandik ezkutatzeko bidea

"Estaldura eta geriza emango dizkio horrek, harik eta Tarbes-era oso eta
sendo heldu artean." 41

estira
'oinazea, sofrimendua'

"Minta belztua, eskuek. Ibilera herrenak salatzen dio Tarbes-eko estira
zaharra." 91

etxagun
'etxaguntzaren jabea'

"Etxeko alaba ezkongea haurdun geratu denean bezala. Etxaguna eta koinata
gustatu direnean, han eta hemen egin izan ohi den legez." 30

ezkonge
'ezkongabea'

"Etxeko alaba ezkongea haurdun geratu denean bezala. Etxaguna eta koinata
gustatu direnean, han eta hemen egin izan ohi den legez." 30

fidabera
'erraz fidatzeko joeraduna'

"Erabat fidabera abiatu da andrea txartelak erostera, Katua eta Pierre erabat
ahazturik euren lorratzak guztiz lausoturik izango zirelako uste osoan." 83

flasko
'ontzia'

"Flasko desberdinetan bilatu ohi du pozoi horrek itzala eta magala."
26

gandu
'lanbroa'

"...nahiz eta gandu moduko batek biltzen dituen ibarrik amilkorrenak."
45

gapirio
'habea'

"Burdinazko gapirio sendoekin indartutako enborrezko zubira heldu dira,
gaurko lehena." 52

geriza
babespena'

"Estaldura eta geriza emango dizkio horrek, harik eta Tarbes-era oso eta sendo
heldu artean." 41

gibel
'atzean'

"Isilean. Gibelean edukiko nauk une oro."
81

gisara
'modura'

"Etorri den gisara, isilpean utzi du zeremonia."
18

gorazarre
'omenaldia'

Niaren gorazarre etengabea den lanbidean, idazleak ez du "guretasunaren"
aitzakia behar... 9

gotorleku
'sendo babestutako barrutia'

"Kontaktuak bilatu behar ziren, igarobaimenak egin eta lubaki irekietatik nahiz
gotorleku blindatuetatik inori tiro egingo ez zitzaiola segurtatu." 37

guran
'nahian'

"-Olatu-bitsetan jarduteko beste dirurekin etorri nauk Bielsa-raino, laguna-
IMk, elkarrizketa ondo bideratu guran." 57

halako bi
'bi bider gehiago'

"Erasotzaileak haiek halako bi ziren gizonetan, eta haiek halako hamar, kanoi
eta hegazkinetan." 10

hilurren
'hiltzeko zorian'

"Hilurren zamalkatuko zuen."
81

hits
'ilun, tristea'

"Enkargu hitsa eta zorro koloretsua."
61

hitz-aspertu
'solasaldi luzea'

"Haitz zelatariak dauzkate gainean, miru gosetien antzo. Mendia bentzutu
beharra dago, eta, eginahal horretan, hitz-aspertuetarako betarik ez." 56

holtz
'horma mehea'

...belar luzeak baititu holtzak."
18
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horietariko bat edo batek
'horietakoren batek'

"Horietariko bat edo batek ezagutu ote zuen poltsaren hondaar egunetan
Frantziako partetik beren artera bat-batean etorritako gizona?" 11

hur
'hurbil, gertu'

"Frantziako mugetatik hur, horiek ere."
44

igitai
'belarra ebakitzeko lanabesa'

"Astebete egingo dute IM mandatariak eta Paul mendi-gidariak handik hona,
mamuaren igitai horzdunetik iheska." 75

ilunkera
'arratsa'

"Herenegungo borda zahartu berera sartu dira mandataria eta gidaria,
ilunkeran, mokadu bat egiteko aitzakiarekin." 67

indarge
indar bakoa'

"Mutu. Elbarri. Indarge."
71

intziri
'oihumina, aienea'

"Eraitsitako herri baten intziria adi zitekeen mareak ekarritako ur mortuetako
ubarroien kantuan." 35

irazeki
'su eman'

"Hori guztia gutxi, eta iturgin-kandela irazeki bat hurbildu diote begietara."
85

isiotu
'piztu'

...Paulek sua isiotu bitartean."
53

itaundu
'galdetu'

"...ordua eskatzeko nahiz halako kalea non zegoen itauntzeko."
33

kalakari
'berritsua'

"Ezpain bete eta kalakariak ez dizkio ikusten Rosariok."
18

kargu hartu
'kontuak eskatu'

"—Kargu hartuko dik alderdiak..."
32

kasko
'gailurra'

"Horietatik, gutik dakite kasko eta sakan hauek gudatoki odoltsu izan zirela ez
hain aspaldi." 10

katazuri
'erbinudea, animalia mota'

"Txantxangorri ero baten jolaskeria, katazuri baten aitzinean."
17

kirats
'usain guztiz txarra'

"Kirats larri batek estaltzen zituen erriberetako kanaberak."
35

labore
'elikaduran erabiltzen den alea'

"Ausardiak, batzuetan, laborea ereiten duen eskua ematen du."
31

lakar
'latza, lakatza'

"Iruñea eder askoa oroitu zaio Pirinio lakarron atarian. Etxekoandreak
senarrekin. Neskameak haurrekin. Ezkongaiak lagun bila..." 49

lei beltz
'ikusten ez dena leia'

"Biharamunean azalduko ziren bidearen laztasunik zailenak: harkaitz gorria eta
lei beltza, biak itzal ospeletan." 52

leviathan
'itsasoko deabruzko herensugea'

"Thomas Hobbes, Leviathan (1651)"
15

lipar
'unea, momentua'

"Gainerako igarobideetan, distira berezia egin zuten elur jausi berriak, lipar
bateko aterruneaz baliatuta, argitasun azeri batez beztiturik." 51

lorratz
'aztarna'

"Erabat fidabera abiatu da andrea txartelak erostera, Katua eta Pierre erabat
ahazturik euren lorratzak guztiz lausoturik izango zirelako uste osoan." 83

lukainka
'txorizoa, txistor mota'

"Bost milioi pezeta poltsikoan, eta lukainka muturrik ez inguruan."
23

maki
'36 kogerrako azken borrokalariak'

"...Frantziako erresistentziatik aparte, Espainiako makietatik asago."
89

malguki
'gailu elastikoa'

"Nasa ikustera jaiki da IM, malguki batek ziztatuta..."
29

matxino
'boterearen aurka altxatzen dena'

"...Beltrán-en aginduetara, gogor eusten diote eskukada bete errepublikazalek
matxino faxisten enbatari." 60

mazela
'matraila'

"Paulen urrats senden gidatuta, gora eta gora egin dute mazeletan, oinez."
50
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mehar
'eskas, mehea'

"Tipo argal eta meharra, hezur hutsa."
35

mintz
'azal'

"Mintz belztua, eskuek. Ibilera herrenak salatzen dio Tarbes-eko estira
zaharra." 91

miru
'hegazti harrapari mota'

"Haitz zelatariak dauzkate gainean, miru gosetien antzo. Mendia bentzutu
beharra dago, eta, eginahal horretan, hitz-aspertuetarako betarik ez." 56

mokadu bat egin
'zerbait jan'

"Herenegungo borda zahartu berera sartu dira mandataria eta gidaria,
ilunkeran, mokadu bat egiteko aitzakiarekin." 67

mortu
'bakartia'

"Eraitsitako herri baten intziria adi zitekeen mareak ekarritako ur mortuetako
ubarroien kantuan." 35

motots
'ile multzoa, adatsa'

"...ezkutatzen ditu bisitariak aurpegia eta ile-mototsa."
18

multzokatu
'pilatu'

"Are, hor asmatuz gero, irabazpideak multzokatu eta multiplikatu daitezke."
31

nardatu
'nazkatu'

"Eta nardatu denean, lankideari utzi dio soin gazte eta lerdenera hurbiltzen."
85

negutartu
'negu-neguko bihurtu'

"Heltzen ari dira. Aldirietako ortzian, hodei grisak bildu dira, ekaineko zerua
negutartuz." 48

neskame
'emakumezko zerbitzaria'

"Iruñea eder askoa oroitu zaio Pirinio lakarron atarian. Etxekoandreak
senarrekin. Neskameak hauerrekin. Ezkongaiak lagun bila..." 49

oldeka
'multzo handitan'

"Izan ere, Ama Birjinaren ehungarren urteurrena baita, oldeka heldu dira
bazterrrotara erromesak." 79

ondu
'heldu, umotua'

"Gurean, onduak dituk brebis gaztak."
29

ortzi
'zeru-sabaia, izarrartea'

"Heltzen ari dira. Aldirietako ortzian, hodei grisak bildu dira, ekaineko zerua
negitartuz." 48

paldoztatu
'egur zorrotza ipurtzulotik sartu'

"Erraiak ateratzearekin egin zioten mehatxu. Emaztea paldoztatzearekin."
80

paratu
'jarri, kokatu'

"Ezin izan da hura bizi den lekura hurbildu eta haren aurrean paratu..."
90

piko
'aldapatsua'

"Bazterretako arroila ezin beteagoak ikusi dituzte bidean. Mendi pikoetatik
amildutako ur-bide ugariak." 50

porlan
'zementua'

"Dena estali nahi izan dute lurrez eta harriz, porlanez eta burdinaz."
30

sapazto
'zikina, ugerdoa'

"Jatekorik apenas: ogi biribil sapazto bat."
78

sarraski
'gorpua, hilotza'

"Bere gorputzaren kontra dauka bermaturik sarraskia."
84

sastakai
'ganibeta'

"Gerra zikoitzaren sastakaiak."
29

so
'begira'

"Mugaz gain, Espainiari so."
34

sorki
'trapua'

"...urte bi geroago, sorkia eskuan, babesleku ilun batean errekete-edo
falangista-kume ero baten tiro galdua jasotzeko." 67

tenplantza
'odol hotza'

"Negar batean lehertu da emakumearen tenplantza."
68

tenplario
'zaldun erlijioso eta militarra'

"...Aragnouet-eteko errekazulo hezean utzi dute behinolako soldadu
tenplarioen eliza eta haien kanposantu guztiz misteriotsua." 50

tentatu
'zirikatu'

"...buruzagi militar errepublikarrak tentatu eta onik itzuli mendialde lakar
hartatik." 31
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triskantza
'txikizioa'

"...guda-oin zuzeneko tiro galduen ulutik aparte, kanoikada eroen triskantza
basati haietatik salbu." 38

troka
'sakonunea, zulo handia'

"...alde batera utzi dituzte Chermentas-eko atakara hurbiltzen diren belardi
pikoak, Héas-eko troka eta zuloetako pasabide heze labainkorrak." 44

tu
'listua, txua'

"IMren oinetakoetara egin du tu Oliván sarjentuak."
66

ubarroi
'tori mota murgilaria'

"Eraitsitako herri baten intziria adi zitekeen mareak ekarritako ur mortuetako
ubarroien kantuan." 35

udagoien
'udazkena'

"konturatu orduko, udagoieneko trumoi-tanta lodi epelaren moduan, lurrundu
egin da berriemailea." 18

ufada
'putz aldi gogorra'

"Zigorraren ufada."
80

ulu
'marruma'

"...guda-oin zuzeneko tiro galduen ulutik aparte, kanoikada eroen triskantza
basati haietatik salbu." 38

urdanga
'prostituta'

"-Hara hor, urdanga alaena- Pierrek."
81

uzkar
''''?''''

"Lehenago, zibilak eta ganadua igoarazi zituzten soldadu errepublikazaleek
Gistain-go mendate uzkarretatik." 63

xalo
'memeloa'

"Edo, Kain anaiak anaia xaloari aita zaharraren jabetzak ezkutatu ohi dizkion
moduan." 30

xingola
'oihal puska luzea'

"Belusezko xingola beltz baten korapiloak babesten du haren edukia."
18

zamalkatu
'zaldi gainean bezala erabili'

"Hilurren zamalkatuko zuen."
81

zamalko
'moxala, zamaria'

"Sarrancolinen, erraza izan dute jazarle biek zamalko erosiaren atzetik hastea."
80

zein baino zein
'elkarren lehian'

"...isilik abiatu dira bordatik gora, lehen eguzki-izpiek mundua ezagutu aitzin.
Piau, Géla eta Gerbats menditzarrak dauzkate zelatari, zein baino zein." 55

zerorrek
zeuk

"Zerorek, irakure, pentsa dezakezu zergatia."
33

zikoitz
'zekena, lukurreroa'

"Gerra zikoitzaren sastakaiak."
29

ziraun
'suge mota'

"Baina ez da fidatzeko elementua, ziraun zilarreztatua besterik ez baita."
73

zirimola
'zurrunbiloa'

"Atzetik hurbildu zaio, zirimola leun batean."
17

zoli
'erne, adi, bizkorra'

"Ez oraingoz inoren aurrean erabiltzeko orri-laurden horiek, begi zoliak
baitauzka sasiak." 18

zopa-jauzi batera egon
'oso-oso hurbil'

"Tarbes horretan, munduko erromes kristau guztien otoitz-leku den Lourdesetik harri
koskor baten zopa-jauzi batera, beste tren bat hartu behar dute bidaiariok..." 25

zuritze aldera
'argitzeko, azaldu ahal izateko'

"Esan gabe doa asko zor diegula denei, afera zuritze aldera eskaini diguten
arduragatik." 27

zurpail
'kolore bakoa, zurbila'

"Aurpegi zurpailak ikusi ditu EENren mandatariak Collata l'Agulleta
mendatera itzuli denean." 66

zut
'tente'

Piau, Géla eta Gerbats menditzarrak dauzkate zelatari, zein baino zein. Harro.
Zut. Itzal." 55
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