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akituta
lehertuta, nekatuta

Perurena kezka-tanta bat iruditzen zaio, akituta egoteko dituen beste motibo
guztien aldean. 43

aldarri egin
oihu eginez adierazi

Algara artean, Marenek aldarri egin dio Aneri, ganberra bat dela esanez...
12

algara
barre, iji-aja

Algara artean, Marenek aldarri egin dio Aneri, ganberra bat dela esanez...
12

amorrazio
ernegua, amorrua

Segituan amorrazioa eta higuina eta lotsa sentitu ditu bere buruaz...
60

apurgaitz
hauskaitza, suntsiezina

Egia da garrantzi handiagoa duela hamasei urteko neska bien arteko laguntasun
sendo eta apurgaitzak, gustuko mutilekin dituzten lige-harremanek baino. 14

arnasestuka
hatsanka

Bakarrik dago Maren. Arnasestuka, korrikaldiagatik.
56

artega
urduri

Maren ez dago lasai. Are gehiago: bere lagunak gehiago aztoratu du. Artega
eta ernegatuta. Horrela dago Maren. 24

atertu
ateri egon

Atetik atera da, baina ez du atertu: negarra ari du.
67

aztoratuta
asaldatuta, nahasita

Oraingoan arreta gehiagorekin begiratu dio: ileak aztoratuta eta irribarrea
zoratuta dauzka neskak. 35

baldar
trakets, dorpe

...eta bularretakoa askatu nahian hasi zaio, zalapartan, baldar, trakets.
88

behazun
gibelaren isurkari mingotsa

...bota du gosaritan jan ezin izan duen hori. Bota ditu behazun horia eta ura eta
nerbio batzuk. 82

berezko
barru-barruko, bere-berea

Maren ez da, ez, hain txiki sentitu. Justu kontrakoa. Bere berezko tamainara
itzultzen hasi da. 63

beruna
plomua

...bere barruko txokoak gazi-gozo busti arte, baita min ematen dioten berunak
desegin arte ere... 69

bidezidor
bidexka, xendra

Bere bidezidorrari, pausoz pauso deskubritzen eta sortzen eta eraikitzen
joango den horri. 100

bizarro
arraroa, bitxia

...erabaki du elkarrizketa hori arraroegia dela, egoera hori bizarroegia, eta,
gustura dagoen arren, etxera joan nahi du... 41

buzkantza
odolkia, odolostea

—Peruren pititoa buzkantza handi bat bezala deskribatzen duzulako.
14

dardarizo
dardara, ikara

Halako dardarizo bat etorri zaio sabeletik gora, ez daki ondo zergatik.
86

ernegatuta
gogaituta, nazkatuta

Maren ez dago lasai. Are gehiago: bere lagunak gehiago aztoratu du. Artega
eta ernegatuta. Horrela dago Maren. 24

ero
zoroa

Hiru segundo pasatu dira, hiru segundo ero, eta hiru segundo eta erdi igaro
direnean konturatu da Maren guztiz zoratu dela. 57

errezoka
erreguka

...inoiz otoitz egin ez duen arren, begiak itxita eta eskuak elkarri batuta, ez daki
nori baina errezoka... 57

ezdeus
ziztrin, hutsal

...pentsatu du, bizitzan behin bada ere, onartu beharko liokeela bere buruari
ihesaldi bat, txikia izan arren, ezdeusa ia... 59

ezinbestean
nola edo hala, nahitaez

Pentsamendu horietatik Marenek atera duen ondorioa: Perurekin egon nahi
duela, ezinbestean. 30

ezpada
baizik eta

...gaua etortzen hasi da [...] arratsaldeko bostetan, ez horrenbeste Chopinen
Nokturnoen kulpagatik, ezpada Marenek berak ekarri duelako gaua sabaipera. 70

gatibu
presoa

...betidanik gatibu izan duten korapiloak apurka-apurka askatzen doazela.
99

gatzbako
gatzgabe, graziarik ez duena

Institutua eraikin gatzbako bat da, gazte txoriburuak sartu eta pare bat urtean
ondo irabiatu eta zukutu ostean, gizon-emakume serioak ekoizteko faktoria. 51
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goibel
triste

...horrenbeste negar egiteagatik gorri dituen begi goibelekin...
102

halako batean
orduan, azkenean

Non dago Peru? Jendarteari begira jarraitzen du, eta, halako batean, ikusi
egiten du. 31

hasperen egin
zizpurua, arnasbehera sakona

Arretaz entzun dio honek. Eta hasperen egin du, azkenean.
64

herensuge
dragoia

...zerbait dauka, arnasa behar den moduan hartzen uzten ez dion oztoporen bat,
gora eta behera dabilena, herensugea gora eta behera, gero eta gorago. 81

higuina
nazka

Segituan amorrazioa eta higuina eta lotsa sentitu ditu bere buruaz...
60

irabiatu
nahasi

Institutua eraikin gatzbako bat da, gazte txoriburuak sartu eta pare bat urtean
ondo irabiatu eta zukutu ostean, gizon-emakume serioak ekoizteko faktoria. 51

iztarte
hankartea

Hori, eta kokotean haginka egitea, eta iztarte depilatuetatik hatza pasatzea...
6

izutu
beldurtu, ikaratu

Eta orduan konturatu da Maren akabatu dela. Amaitu dela hau guztiau. Libe
izutu egingo dela berak esan dionagatik... 65

kargu hartu
errieta egin, abisua eman

Lehenengo aldia da zu bezalako enpollona bati klase erdian kargu hartzen
diotena... 53

kizkur
izur

Ohikoa duen kizkurren dantza zoratu egin zaio Liberi bateria jotzen ari dela...
73

kokote
garondoa, lepondoa

Hori, eta kokotean haginka egitea, eta iztarte depilatuetatik hatza pasatzea...
6

listu
ttua, txistua

…hatsak ahora sartu, listuaz busti, eta ondoren botoia bilatzen du...
6

malenkonia
tristurazkoa

Agian berak ere baduelako malenkonia sentimendu hori, bizitzarekiko
begirada sarkor hori. 48

mando
handia

...orduan sentitu du Marenek mutilaren tramankulu mandoa bere baginan
sartzen. 8

marruskadura
igurzketa

...barruraino sartzen sentitu du, nahiz eta paretekin marruskadura egiten
duen... 8

melenga
gozoegia

...irratian entzunda itsatsi eta uxatu ezin dugun kanta melenga horren antzera.
50

mikaztasun
mingostasuna

Eta horrekin batera ahoan sentitu du ardoaren mikaztasun epela...
69

nare
lasai

...atzamarrak lainoaren ezerez bustian sartzen, umel, gozo, nare, eta...
68

negar-anpulu
malkoa

Begiak negar-anpuluz bete zaizkio.
74

olgetan
jolasean

...pianoaren teklak sakatzen baino gehiago hauekin dantzan, olgetan,
geldiunerik gabe... 69

onespen
onarpena, oniritzia

—Jo zerbait, laztana –eskatu dio aitak. Baina Marenek dendariari begiratu dio,
honen onespenaren zain. 115

ostruka
hegazti korrikalari afrikarra

...lur azpian sartu nahi du burua Marenek, ostruka izan nahiko luke.
82

pitzadura
arrakala, arraildura

...batzuetan gazteek txoriburu izaten jarraitzen dute, edo gizartearen aurreko
errebelde, edo erabateko frikiak. Sistemaren pitzadurak. 51

sabaipe
teilatupea

...gaua etortzen hasi da [...] arratsaldeko bostetan, ez horrenbeste Chopinen
Nokturnoen kulpagatik, ezpada Marenek berak ekarri duelako gaua sabaipera. 70

sarkor
sakona

Agian berak ere baduelako malenkonia sentimendu hori, bizitzarekiko begirada
sarkor hori. 48
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sesio
eztabaida bizia

Eta orduan, nazka-nazka eginda, Marenek kolpe batez itxi du bere logelako
atea... Nahikoa entzun baitu gurasoen sesiotik jada. 104

so
begira

Laino baten gainean etzanda, gorantz begira, bidaian doazen hodeiei so...
68

sorgin-orratza
burruntzia (libélula)

...idatzi dio Libelulak. Eta, horrekin batera, mari- eta sorgin-orratza sartu zaio
Mareni. Bihotzean. 60

sututa
piztuta, haserre

Sututa, aurpegia gorrituta eta belarrietatik kea dariola atera da ama sukaldetik.
84

talka
txokea, danbatekoa

...ahaztuta ordulariaren eta metronomoaren arteko gudak, bataren eta bestearen
talkek denboraren joana adierazten dutela. 68

tortola
alua, bagina

Mareni lotsa izugarria ematen dion arren, bere tortolara begira, zur eta lur,
altxor beten bila egongo balitz bezala. 7

tramankulu
aparatua

...orduan sentitu du Marenek mutilaren tramankulu mandoa bere baginan
sartzen. 8

txolin
txoriburua, kaskarina

—Zer uste zenuen ba, txolina izaten bakarrik dakidala, guapa? Aspalditik
dakit gertatzen zaizuna! 94

umel
heze

...atzamarrak lainoaren ezerez bustian sartzen, umel, gozo, nare, eta...
68

uxatu
aldendu, urrundu

...irratian entzunda itsatsi eta uxatu ezin dugun kanta melenga horren antzera.
50

xurrut egin
zurrut egin, hurrup egin

...esan dio lagunak, kolakaoari xurrut eginez.
12

zakar
desatsegin, gogor

—Zer –erantzun dio, zakar. Ez da galdera izan.
90

zama
karga

Arduren eta betebeharren eta izan-beharren pisua igarri du bat-batean, besteek
nahi dutena izatea lortu beharraren zama. 46

zentzuduna
burutsua

Maren, mesedez, izan zaitez zentzuduna, ez iezaiozu erantzun...
58

zotin
negar intziria, arnasa dardaratia

Zotinak eta malkoak eta estropezu egiten duten hasperenak. Bularreko mina
arnasa hartu ezinagatik. 76

zukutu
zukua atera

Institutua eraikin gatzbako bat da, gazte txoriburuak sartu eta, pare bat urtean
ondo irabiatu eta zukutu ostean, gizon-emakume serioak ekoizteko faktoria. 51

zur eta lur
harri eta zur, guztiz harrituta

Mareni lotsa izugarria ematen dion arren, bere tortolara begira, zur eta lur,
altxor beten bila egongo balitz bezala. 7

zutundu
altxatu, zutitu

Zutundu egin da Maren, eta konturatu da zorabioa handitu besterik ez zaiola
egin. 41
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