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abaildu
erori

«Ospitalean, abailduta egon arren, une gozoak igarri nizkion nebaren
ondoan.» 114

adinkide
adin berekoa

«Herrino nire betiko laguna, adinkide ere banuena, herria utzi eta Lizarrara
bizitzera joan zela.» 12

ahapeka
xuxurlaka, isilean

«...esan zidan ahapeka, indarge.»
114

aitzakia
estakurua, motibo eskasa

«Nahiz eta azkenengo momentuan atzera egiteko aitzakiaren bat topatu.»
26

amaraun
aramu sarea, geuna

«Amarauna burmuinetik kentzeko, paradisurako nire azken txangoa
prestatzeari ekin nion.» 86

amets gaizto
lokamutsa

«Noiz edo noiz, dar-dar egiten zuen, amets gaiztoek astinduta edo.»
39

amorratu
sumindu

«Auzi hark amorratzen zuen lehengusua.»
33

aparta
ezin hobea

«...bitamina eta mineral asko ditu, aparta diabetikoentzat.»
9

apika
agian, akaso, igual

«Edo apika fortera ez joateko aski indar.»
92

apropos
egokia

«Unea aproposa zen.»
35

arrobatua
lapurtua, ostuta, ebatsita

«Ez nekien, baina arrobatua ninduen.»
101

artega
urduri, egonezinez

«Rocky Balboaren jauzitxoak ematen zebilen jada, gogoa hurrengo
minutuetan, artega.» 118

artegatasun
urduritasuna, ezinegona

«Artegatasunak arnasa asaldatu zidan.»
82

artez
zuzen, egoki

«Artez zihoan Ignaziorekiko harremana...»
90

asaldatu
aztoratu

«Artegatasunak arnasa asaldatu zidan.»
82

asaldura
aztoramena, zirrara

«Asaldadura izan zen gurean nagusi Ioritzen itzuleraren egunetan.»
89

aski
nahiko

«Edo apika fortera ez joateko aski indar.»
92

astindu
inarrosi, jipoitu

«Noiz edo noiz, dar-dar egiten zuen, amets gaiztoek astinduta edo.»
39

asuntu
afera, kontua

«Mutil jatorra ematen zuen –ihardetsi nion, asuntuari transcendentzia kendu
nahian–.» 51

ataka
estualdia, kinka larria

«Oso ona, indarra ematen du, bai, indarra. Ataka zailetan behar den indar
handia.» 92

aztarna
arrastoa

«Askari-toki bat zegoen han, aspaldidanik obretan, eta ondo-ondoan
gotorlekuaren aztarnak ezagutu nituen.» 53

bailara
harana, ibarra

«Erdi Aroko elizatxo soilak, harrizko plazatxo xumeak, eta tartean bailara
leun, berde eta amaiezinak.» 109

bederen
behintzat, behinik behin

«Haserretu ginen arte bai, bederen.»
11

behinola
antzina

«Zuri-gorria behinola, aspaldi herldoilduta.»
13

berantiar
berandukoa

«Ez, ez zuen betidaniko bokazioa, berea berantiarra izan zen.»
110
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bidezidor
bidexka, laburbidea

«Baserrira heldu baino apur bat lehenago, eskuinera jo genuen bidezidor
kaskar batetik.» 36

bilkura
bilera, taldean egotea

«Animatua egon zen bilkura.»
106

birao
maldizinoa, hitz gorria

«Gainontzekoek beste kontsigna eta biraoekin jarraitu genuen.»
17

dar-dar
ikaratu, gorputza berez mugitzea

«Noiz edo noiz, dar-dar egiten zuen, amets gaiztoek astinduta edo.»
39

desenkusatu
justifikatu, ezina adierazi

«Gogo gabe dabil nire salaketei aurre egiteko; nagikeriaz desenkusatzen du
bere burua.» 121

desmasia
gehiegikeria, pasada

«Argitasunak, artean motela bazen ere, agerian uzten zuen desmasia.»
81

destaina
mespretxua, gutxiespena

«Markako poltsa lurrean utzi du destainaz.»
122

egarriz begiratu
irrikaz, desioz

«...begietara egarriz begiratzen zidan bitartean.»
112

erne
sortu, biztu

«Gorraren azpitik ile zuri eskas batzuk ernetzen ziren.»
14

ernegazio
amorrualdia, ezinegona

«Ez zuen ihardetsi, nire ernegazioaz ohartuta.»
112

esnatu
itzartu, iratzarri

«Egunsentiko freskurak eragindako hozkirriak esnatu ninduen.»
81

estimuan izan
apreziatu, gogoko izan

«Mojetako eskolatik ezagutzen nuen Eli, eta estimuan nuen...»
51

estreinakoz
lehenengo aldiz, aurrenekoz

«Bere ohean ezagutu nuen larrua jotzea estreinakoz.»
13

ezaxol
arduragabea, entretenitzekoa

«Irratiak abesti ezaxol alaia isuri zuen.»
56

galdetu
itaundu

«Identifikatzeko? –galdetu zigun bibote lodia zuenak.»
64

gandutsu
lainotsua, hodeitsua

«Hango kale ezagun bezain hurbilak, portu txikia, laku gandutsua.»
37

glosatu
oharrak hartu

«Batzuetan bere isuriak glosatzen zituen.»
101

goragale
botagura

«Usaintze hutsak goragalea eragiten dio.»
131

gori
bero-beroa

«Erdi hordituta, gau iluneko bide bihurrian pulunpatu nintzen, bigarren gau
goriaren bila.» 83

gotorleku
harresiz indartutako lekua

«Askari-toki bat zegoen han, aspaldidanik obretan, eta ondo-ondoan
gotorlekuaren aztarnak ezagutu nituen.» 53

harri koskor
hartxintxarra, harritxoa

«Harri koskorrak dantzan sumatu nituen.»
36

hartxintxar
bideko harri txikitxoa

«Belar muturrak eta harritxarrak haginka nituen bizkarreko azalean.»
81

haztatu
eskuekin ukitu

«Aparkatu eta eserleku azpikoa haztatu nuen, kondoi bila.»
98

herdoildu
ugertu, oxidatu

«Zuri-gorria behinola, aspaldi herldoilduta.»
13

herren
hankamotza

«Nire Tarzan herrena sasietan murgildu zen.»
81
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herrenka
koxoka, kanka gaizki

«Osaba heldu zen, herrenka, nekatuta baina gogoz.»
114

hilduratu
gorputza mindu

«Arrakastak hilduratzen ninduen, arrakasta betekada nuen.»
83

hirusta
sekulabelarra, hiru orrikoa

«Hamsterrari itzel gustatzen zitzaizkion, hirusta samurrez beteak.»
87

hordituta
mozkorrik, atxurtuta

«Erdi hordituta, gau iluneko bide bihurrian pulunpatu nintzen, bigarren gau
goriaren bila.» 83

hozkirri
hotzikara

«Egunsentiko freskurak eragindako hozkirriak esnatu ninduen.»
81

igarri
nabaritu, antzeman

«Ospitalean, abailduta egon arren, une gozoak igarri nizkion nebaren
ondoan.» 114

ihardetsi
erantzun, arrapostu

«Mutil jatorra ematen zuen –ihardetsi nion, asuntuari transzendentzia kendu
nahian–.» 51

indarge
makal

«...esan zidan ahapeka, indarge.»
114

iratxo
ipuinetako izakitxoa

«Iratxo bat kantoi batetik irtetea besterik ez zen falta.»
107

isuri
irten, bota

«Galdera ahoskatu baino gehiago, isuri egin zitzaidan, nahi gabe ia.»
38

izarpean
gau izartsuan

«Segundo batzuk eman genituen izarpean isilik.»
41

jalgitzear
irteteko puntuan, ateratzekotan

«Lehenenbiziko eguzki izpiak jalgitzear ziren begiak zabaldu nituenean.»
81

jite
itxura, planta

«Bere jite formalak apur bat kikiltzen ninduen.»
58

kankailu
handikotea, baldar samarra (giz.)

«Ile desordenatua, ezpain estuak, kankailu planta.»
59

kaskar
eskasa, erdipurdikoa

«Baserrira heldu baino apur bat lehenago, eskuinera jo genuen bidezidor
kaskar batetik.» 36

kausitu
aurkitu, topatu, idoro

«Nire begiek berek kausitu zituzten une batez.»
55

kikildu
beldurtu, mekotu

«Bere jite formalak apur bat kikiltzen ninduen.»
58

kinka
estualdia, ataka

«Ziur aski berak ere edana izango zuen antzeko kinkaren batean.»
83

kontsigna
esaldi egina

«Gainontzekoek beste kontsigna eta biraoekin jarraitu genuen.»
17

koskatu
horzkatu, haginka egin

«Bat koskatu nuen, sasoi hartan dastatzen nuen lehendabizikoa.»
21

kulunkatu
zabunkatu, mugitu

«Izebak burua kulunkatu zuen, sinesgaitz.»
29

lanbro
langarra. zirimiria

«Fruitu gogorrak lanbroak lausoturiko paisaia espektralean zeuden flotatzen.»
11

lardaskatu
nahaspilatu, aldrebestu

«Edariak eta ogitartekoak eskatzean ikastolan ikasitako frantses apurra
lardaskatu nuen, erdipurdiko arrakastaz.» 104

lausotu
lainotu, ilundu, difuminatu

«Fruitu gogorrak lanbroak lausoturiko paisaia espektralean zeuden flotatzen.»
11

lazgarri
txarra, izugarria

«Ordukoak bai une lazgarriak.»
113
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lehor
hitz gutxikoa

«Gizon mingotsa eta lehorra omen zena.»
98

lez
legez, bezala

«Gainditu beharko zuen, gainontzeko guztiok lez.»
27

lurrun
gandua, aire hezetua

«Lurruna eskukada kentzeari ekin nion, solasean zeudenak nortzuk ziren
jakin nahian.» 42

makal
ahul, gaixorik

«Barre egin zuen, makal, eztulen artean.»
114

masta
itsasontzien haga

«Palestinar zapi bat beti mastan.»
84

mingots
zakarra

«Gizon mingotsa eta lehorra omen zena.»
98

modorro
alproja

«Ni handi, modorra, eskuak praketan.»
32

momentu
unea, eretia, liparra

«Nahiz eta azkenengo momentuan atzera egiteko aitzakiaren bat topatu.»
26

mozkortu
horditu, atxurtu

«Nekatuta eta erdi mozkorturik, egunean geratutako guztia urruti ikusten
nuen.» 19

mugarri
lur mugen markak

«Etxeko ingururatzen zituzten mugarriak bere tokian birkokatzen.»
33

musker
sugandila baino handiagoa

«Txinoenean, koloratzaile disdiratsuzko gailetak eta barruan muskerra ez
zuen likore argia erosi nituen.» 83

oinaze
sufrimendua, mina

«Fabianen aurpegia oinaze-keinu batez okertu zen.»
112

oldarrez
inpetuz, gogotsu

«Fortean, mutila zain nuen, aparkatzeko eremuan bertan, eta hantxe besarkatu
genuen oldarrez elkar.» 86

oratu
heldu

«Marik eskua oratu zidan.»
18

ore
masa, pasta

«Norberaren historiaren ore grisean seinale argitsuen antzera nabarmentzen
dinerak.» 99

oroitzapen
gogorapena, gomuta

«Grindavikez mintzatzen oroitzapen aktiboa balu bezala!»
26

ortu
baratzea, soloa

«Bere klaustro delikatuarekin, bere ortu eta lorategiekin, bere
liburutegiarekin.» 111

palastan
plisti-plasta, uretan zaplaka

«Itsaso grisean palastan zebiltzen txalupei so.»
25

pulunpatu
murgildu, txonbo egin

«Erdi hordituta, gau iluneko bide bihurrian pulunpatu nintzen, bigarren gau
goriaren bila.» 83

purrustada
erremuskada, errieta

«Haurtzaroa aspaldi genuen ofizialki utzita, pentsatu nuen, baina amaren edo
izebaren purrustadak jasan behar, halere.» 35

samur
biguna

«Hamsterrari itzel gustatzen zitzaizkion, hirusta samurrez beteak.»
87

saski
otzara, otarrea

«Nik beste esku-eskailera bat eta saskia hartu nituen.»
20

sinesgaitz
ezetz adieraziz

«Izebak burua kulunkatu zuen, sinesgaitz.»
29

so
adi, ebgira

«Itsaso grisean palastan zebiltzen txalupei so.»
25

soin
gorputza

«Hiru hitz haiek, belarrirara xuxurlatuta, dardara batean jarri zidaten soina.»
81
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sumatu
igarri

«Sumatu zuen poema hura ez zela bere tankerakoa.»
116

tankera
estiloa

«Sumatu zuen poema hura ez zela bere tankerakoa.»
116

tarrapatan
presaka, arineketan

«Aitak utzitako liburura jo nuen tarrapatan.»
109

tontor
gaina, gailurra

«Tontor haren parean Bidegain genuen, Isidroren baserria.»
38

transzendentzia
garrantzia, ardura

«Mutil jatorra ematen zuen –ihardetsi nion, asuntuari transzendentzia kendu
nahian–.» 51

txango
bidaia

«Amarauna burmuinetik kentzeko, paradisurako nire azken txangoa
prestatzeari ekin nion.» 86

txima
ile luzeko multzoa

«Bi kanika zeharrargi txima nahasien artean galduta.»
55

txima
ile luzea, xerloak

«Beste garai batean ezagutu nizkion txima eroekin hobeto.»
91

txorten
buztantxoa

«...txortenetik leunki tiratuz ia bakarrik erortzen dira.»
9

umotu
heldu, zoritu

«Handiak dira eta gogorrak hartu behar dira, umotu gabe.»
10

unadura
nekea

«Julen, motelarekin, unaduraz agortu zen...»
49

urde
txerria, zikina (emak.)

«Gero amari esan zioan erotuta nagoela, urde zikina.»
40

usadio
ohitura

«Kepa afaria berrahoratzen; usadio nazkagarri hura!»
37

uxatu
aienatu, urrundu

«Edari ona, osos ona pena uxatzeko.»
83

xelebre
barregarria, bitxia

«Kontua oso xelebrea balitz legez, eta nik ere barre egin nuen.»
114

xextra
eztabaida, kalapita

«Jan eta jan egiten nuen ezer esateke, xextra hura ama-semeen artekoa
baitzen.» 29

xume
arrunta, sinplea, apala

«Harik eta etxola xume bat topatu genuen arte.»
54

xuxurlaka
ahapeka, isilpean hizketan

«Hirurok xuxurlaka, jan eta jan.»
15

zahato
bota, edarietarako

«Zahatoa eta bokadilloak atzera eta aurrera zebiltzan ikusleen artean.»
17

zedarri
munarria, mugatzeko seinalea

«Zedarriak markatuz.»
99

zentzudun
zuhurra, burutsua

«Mirene emakume zentzuduna zen, lasaia oso...»
28

zintzur
eztarria, sama

«Botila ahal nuen moduan ireki eta zurrutada luze batez erre nuen zintzurra.»
92

zurbiltasun ---
margula, argi zurixka

«Hango zurbiltasunean gazteek sentsasio ederrak zekarzkidan.»
25
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