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abegikor
'harrera ona egiten duena'

«Neskak irribarre abegikorra egin zion. Sartzeko keinua egin zuen.»
117

aieru
'susmoa'

«Lortutako datu guztiak bere baitan gurutzatzen ziren, eta gero sustrai
sendoagoak hautematen zizkion onartzen zaila zitzaion aieru bati.» 75

aiko-maiko
'zalantza, ezbaia'

«Haien azpian, ordea, oso antzeko aiko-maiko eta goganbeharrak gordetzen
ditugu gehienok.» 35

akuilatu
'zirikatu'

«Zer arraio, ordea. Jakin-minaren ziztada bultzaka hasi zitzaion erraietan. Zer
zen bizitza akuilurik gabe, gogaitasuna baino?» 12

apailatu
'antolatu'

«Ez dut hau guztia jolasean aritzeko apailatu.»
133

arras
'zeharo'

«Ez zen makala gezurrak antzezten, baina neskak igortzen zuen tristura kutsua
arras erakargarria gertatzen ari zitzaion.» 37

arrastadaz arrastada
'urratsez urrats joan'

«Irakurtzean, gozo ibili baino gehiago, arrastadaz arrastada joan behar
zenuen.» 16

arretu
'ilundu'

«Gizonaren begirada arretu egin zen. Mesfidati begiratu zion Aimarri.»
68

arri eta zur
'guztiz txundituta, sor eta lor'

«—Apaiza? –galdetu zuen neskak, harri eta zur.»
123

asaldatu
'aztoratu'

«Emakume baten ahotsa zen. Edadetua. Takarra. Pixka bat asaldatua.»
9

aspaldion
'azken aldi honetan'

«Sinesgaitzaren oihartzuna beste maila batera eramatea. Baina ez zuen
aspaldion halako jolas aukerarik aurkitu.» 27

atentzioa eman
'interesa sortu'

«Ezerk ez zion atentzioa eman baina ez zen fidatzen.»
13

atondu
'prestatu'

«Udanek, erraz ulertzekoa zen suminaren suminez, Florari...
105

atzitu
'harrapatu'

«Aimar hizketaldi haren benetako nondik norakoa atzitu nahian zebilen, baina
ezin. Nora iritsi nahi zuen emakume hark?» 16

babo
'tentela'

«...Fede haserreak gainez eginda dago nirekin, eta ez da batere baboa.»
24

baderitzozu
'iruditzen bazaizu'

«—Tira. Ondo baderitzozu, oraintxe bertan hasiko naiz galderak egiten.»
98

baretu
'lasaitu'

«Nahasmen-une baten ondoren, bere burua baretu eta irribarre egitera ere
ailegatu zen Aimar.» 11

barrundatu
'susmatu'

«Garrantzizko irakaspen batzuk estalgabetu zituzten, aurretik
barrundatuagatik ere munta txikiagorik ez zeukatenak...» 47

beste labeko opila izan
'guztiz desberdina izan'

«Flora eta Federen inguruko hura guztia, ordea, beste labeko opila zen.
Sinesgaitzaren oihartzuna beste maila batera eramatea.» 27

bolo-boloka
'lau haizetara'

«Mugimendu desegoki bat egingo bazenu, bolo-boloka zabalduko nituzke zure
hiru nortasunak.» 133

bor-bor
'irakiten'

«Fedek eskegi egin zuen. Giharrak zurrun zituen. Bihotza bor-bor.»
115

dantesko
'izugarria'

«Bertan zeudenen esanetan, zeharo danteskoa izan da. odolak inguru guztia
blaitzen baitzuen.» 63

desenkusatu
'aitzakiak jarri'

«—Epa, barkatu. Txoritan nengoela uste dut, bai –desenkusatu zen Aimar.
Zer ari zinen?» 37

duin
'errespetagarria, dignoa'

«—Hori bai, gauza bat esan behar dizut. Ez dakizu nola pozten naizen zu
horren duin ikusita, zure pazienteen alde egiten eta haien datuak gordetzen.» 72

ebatzezin
'soluziorik ez duena'

«Aurrean zeukan mataza gero eta handiagoa zen, eta ekuazio ebatzezinagoa.
Helmuga bat bazegoela sinetsita zegoen jada, ordea, eta uste hark...» 89
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«Zer arraio, ordea. Jakin-minaren ziztada bultzaka hasi zitzaion erraietan. Zer
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«Ez zen makala gezurrak antzezten, baina neskak igortzen zuen tristura kutsua
arras erakargarria gertatzen ari zitzaion.» 37
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'urratsez urrats joan'
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«Sinesgaitzaren oihartzuna beste maila batera eramatea. Baina ez zuen
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13
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«Udanek, erraz ulertzekoa zen suminaren suminez, Florari...
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«Aimar hizketaldi haren benetako nondik norakoa atzitu nahian zebilen, baina
ezin. Nora iritsi nahi zuen emakume hark?» 16
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24
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«Garrantzizko irakaspen batzuk estalgabetu zituzten, aurretik
barrundatuagatik ere munta txikiagorik ez zeukatenak...» 47
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«Flora eta Federen inguruko hura guztia, ordea, beste labeko opila zen.
Sinesgaitzaren oihartzuna beste maila batera eramatea.» 27
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«Mugimendu desegoki bat egingo bazenu, bolo-boloka zabalduko nituzke zure
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«—Epa, barkatu. Txoritan nengoela uste dut, bai –desenkusatu zen Aimar.
Zer ari zinen?» 37

duin
'errespetagarria, dignoa'

«—Hori bai, gauza bat esan behar dizut. Ez dakizu nola pozten naizen zu
horren duin ikusita, zure pazienteen alde egiten eta haien datuak gordetzen.» 72
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'soluziorik ez duena'

«Aurrean zeukan mataza gero eta handiagoa zen, eta ekuazio ebatzezinagoa.
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ernegua
'ezinegona'

«...galdegin zion mutilak, ordurako ernegua eztarrian gora kilimaka sentitzen
zuela.» 10

errai
'barru-barruan'

«Zer arraio, ordea. Jakin-minaren ziztada bultzaka hasi zitzaion erraietan. Zer
zen bizitza akuilurik gabe, gogaitasuna baino?» 12

esku ahur
'eskuaren barruko aldea'

«Aimarrek sorbaldak jaso eta esku-ahurrak erakutsi zizkion, barkamena
eskatuz bezala.» 34

esperpento
'errealitate desitxuratua'

«Noranahi begiratuta ere, hura guztia esperpento hutsa iruditzen zitzaion.»
21

estreinako
'lehenengo aldia'

«Estreinako aldia zen halako zerbaitetan zebilela, eta aurrera egiten ari zen.»
45

et-et-et
'ezetz esateko onomatopeia'

«—Et-et-et –eten zion Erikak, murrika eginez–, ez dut baietzik esan, aizu.
Presaka nabil gainera.» 32

etsipen-leize
'itxaropenik gabeko tokia'

«Ahalegin guztiak egin bazituen ere, Federi ezinezkoa iruditzen zitzaion
etsipen-leize hartatik jalgitzea.» 113

ezta hurrik eman ere
'inondik inora ere ez'

«Aimarrek ez zekien nola abia zitekeen. Ezta hurrik eman ere. Ba al zeukan
zentzurik?» 23

gibeleratu
'atzeratu'

«Aztarna argirik gabe, auzia zenbait egunez gibeleratuko zen.»
104

gorrimin
'oso gorria'

«Iluntzea gorrimina zen, eta zerua sutan hasteko hari-harian zegoela bururatu
zitzaion Aimarri.» 27

haraindi
'urrunago'

«...bultzada txiki bat eman eta mugatik haraindi eramateko. Txitean-pitean
aipatu omen zenion suizidioa.» 130

hari-harian
'puntu-puntuan'

«Iluntzea gorrimina zen, eta zerua sutan hasteko hari-harian zegoela bururatu
zitzaion Aimarri.» 27

haztatu
'pisatu, kalibratu'

«Neskaren burua martxan jarri zen berriro. Aukerak neurtzen eta haztatzen ari
zen, zer gertatzen zen interpretatu nahian...» 126

hein
'neurri'

«—Hein batean, antzekoak garela uste dut –esan zion mutilak–. Zuretzat ere
xakeak eta horrelakoek ez daukate behar bezainbeste gatz, ezta?» 132

hezetu
'busti'

«Begirada hezetu eta ahotsa dardarez hasi zitzaion.»
21

higatu
'gastatu'

«Errege beltza bizirik utziko zuen, minez higatzen.»
105

hobe bai...            ba-...
'oxala!'

«Hobe bai zu bezalako gehiago baleude.»
38

hordi
'mozkor'

«Bizirik sentitzeaz hordi, Aimarrek oihu egin zuen. Inoiz ez bezala. Jokoa
abian. Gogoa zut.» 30

hutsal
'alferrekoa, balio gabekoa'

«Pellokeria hutsal hura munduko aholkurik sakonena balitz bezala eskertu
zion Aimarrek psikologoari.» 72

ihartu
'lehortzen, hiltzen'

«Ez. Semea hiltzeak baino gehiago, hura ihartzen ikusteak. Semeak,
azkenean, bere buruaz beste egiteak.» 130

inoizka
'noizean behin'

«Inoizka, fikziozko istorioren bat zirriborratzen zuen, baina ordu gatzgabeenak
betetzeko zaletasuntzat baino ez zeukan bere letra-grina.» 9

iradoki
'burutara ekarri'

«Izan ere, sena deiadarka ari zitzaion barnean, beste zerbait egon behar zela
iradokiz.» 58

irmotu
'tinkatu, finkatu'

«—Dena hobeto lotzeko –suposatu zuen azkenean mutilak–. Irmotzeko. Hobe
kolpeak sobera ematea, motz gelditzea baino.» 132

iruzurti
'tranpati'

«Emakume aldakorra. Iruzurtia. Desegokia. Ederki zekien plantak egiten,
egin behar zituenean.» 20

itsumustuan
'bat-batean'

«—Zurekin joatea nahi al duzu? –galdetu zion Fedek itsumustuan–.
Oraintxe?» 119
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itzalgaizka
'ezkutuka'

«Eramangarria hartu eta Garbiñeri itzalgaizka ateratako argazkiak aztertu
zituen.» 64

jalgi
'irten'

«Ahalegin guztiak egin bazituen ere, Federi ezinezkoa iruditzen zitzaion
etsipen-leize hartatik jalgitzea.» 113

jazo
'gertatu'

«Eta ez zuen inondik ere espero aurreko eguneko pagotxa birritan jazotzea.»
46

karkara
'barre-algara'

«Baina ez. Gilbert Keith Chesterton. Londreskoa –gaineratu zuen bibotedunak,
karkara batez–.» 94

kax-kax
'kolpearen onomatopeia'

«Haiengana hurbildu, eta egoitzako atea jo zuen, kax-kax. Gizon baten ahotsa
entzun zuen.» 93

kikildu
'beldurtu, atzera egin'

«Oraindik gehiago sartu beharko zuen ur haietan, eta ezin zen orain hasi
kikiltzen eta atzera egiten, ertzean bustitzeko beldurrez.» 58

kilimaka
'kili-kili egiten'

«...galdegin zion mutilak, ordurako ernegua eztarrian gora kilimaka sentitzen
zuela.» 10

kitzikatu
'zirikatu'

«Kitzikatzea eta neurtzea, metodo zientifikoen erakusgarri. Eta, apur bat
pentsatu ondoren, berak bideraturiko saio...» 11

kraskatu
'apurtu'

«Florak ondo putakumeki jokatu zuen, bizitza hondatu zion, eta oso maite
zuena zeharo kraskatu eta xixkatu.» 106

kristau
'pertsona, tipoa'

«Horretaz gain, Interneten aurkitu dudanez, fikzioa bakarrik ez, esperimentu
psikologiko errealak egin ohi dituzu. Eta zenbait kristau larritu.» 17

krokis
'planoa'

«Buruan zeukan zurrunbiloa neurri batean baretzeko, krokis argigarriago bat
egiten hasi zen.» 101

labainkor
'irristakorra'

«Eta hura deserosoa zen berarentzat, eta labainkorra egin behar zuenerako.»
45

laga
'utzi'

«Baina dena delako ez-dakit-zertan laguntzea nahi baduzu, benetako datuak
eman beharko dizkidazu, eta poesia geroko laga.» 20

lakar
'gogorra, latza'

«Udane atxilotu egingo zuten. (...) Eta ez zuen esan nahi. Ez horrela behintzat.
Mugimendu lakar askoa izango litzateke hura, eta Aimar gehiago hurbildu...» 109

larderiatu
'furrustada egin'

«—Gazte –larderiatu zuen psikologoak, errieta tonu batez–, kemen handia
daukazu. «Kutsagarria izan daiteke eta kezkagarria da.» 72

larregi
'gehiegi'

«—Larregi tentatu nauzu.»
36

lazgarri
'mingarri'

«Argi eta garbi, lazgarriagoa zen zerbait galtzea, hura inoiz ez izatea baino.»
113

lepagora
'apaizen idun zuria'

«Gero, ondo-ondo orraztu, traje beltz dotore batez jantzi, eta kartulinazko
lepagora zuri bat apailatu zuen Aimarrek.» 47

lohitu
'zikindu'

«Gizatxarrik okerrena, inoiz lohitzen ez den hura.»
58

malenkonia
'etsipena'

«Ohi baino askoz diru gehiago zeukaten, hori bai, baina tira, gehienok izaten
ditugun alaitasunak eta malenkoniak zeuzkan.» 41

mataza
'harizko bola'

«Aurrean zeukan mataza gero eta handiagoa zen, eta ekuazio ebatzezinagoa.
Helmuga bat bazegoela sinetsita zegoen jada, ordea, eta uste hark...» 89

modu zuhur askoa
'oso era zentzuzkoa'

«Argazki kameraduna nahi zuen gainera, argazkiak ateratzeko modu zuhur
askoa izango baitzuen horrela.» 29

morfeo
'loaren jainkoa'

«Etxean sartzean, ohi bezala aurkitu zuen Diego, pisukidea: sofan etzanda eta
tripi asmatu berriren bat sartuta. Morfeoren munduan, amesgaiztoen artean

munta
'garrantzia'

«Garrantzizko irakaspen batzuk estalgabetu zituzten, aurretik barrundatuagatik
ere munta txikiagorik ez zeukatenak...» 47

murrika egin
'burla eginez'

«—Et-et-et –eten zion Erikak, murrika eginez–, ez dut baietzik esan, aizu.
Presaka nabil gainera.» 32

< >3



atalak.net •  HIZTEGITXOA    —   Suminaren estrategia   Fernando Morillo •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

musu-truk
'dohain'

«Koldo Mitxelena joan zen, bizi-bizi. Han behintzat bai, wifi-a musu-truk
zen.» 92

nahimen
'guraria'

«Denetik entzun behar izan nuen orduan. Nik uste dut horrek hautsi zuela
erabat haren nahimena.» 88

orbel
'eroritako hostoa'

«—Zenbat kolore! –atera zitzaion Erikari–. Orbelaren gorria, zerua distiratsu
eta indarrak indarberriturik.» 39

otu
'bururatu'

«Onduriko sagar baten modura. Hala otu zitzaidan.»
131

ozar
'ausarta'

«—Zure azterketa gainditu dut, orduan? –galdetu zion aimarrek, irri ozar
batez.» 17

ozarkeria
'ausarkeria'

«Aimarrek liluraz begiratu zion neskari. Hura ozarkeria.»
133

pagotxa
'aukera ederra, mauka'

«Eta ez zuen inondik ere espero aurreko eguneko pagotxa birritan jazotzea.»
46

parada
'abagunea'

«Bestelako joko batean aritzeko eta ohikeriari tu egiteko parada izango zen
orduan.» 136

parafraseatu
'hitzez hitz esanak errepikatu'

«—Hoztasun ikaragarriaz esan duzu –parodiatu zuen Udanek, mutilaren
aurreko hitzak parafraseatuz–. Aimarrek irribarre egin zuen.» 132

parodiatu
'imitatu'

«—Hoztasun ikaragarriaz esan duzu –parodiatu zuen Udanek, mutilaren
aurreko hitzak parafraseatuz–. Aimarrek irribarre egin zuen.» 132

pasieran
'ostera bat egiten'

«Bazkaria amaitu eta pasieran irten ziren.»
36

pellokeria
'tentelkeria'

«Pellokeria hutsal hura munduko aholkurik sakonena balitz bezala eskertu
zion Aimarrek psikologoari.» 72

porrokatu
'haustu, hautsi'

«—Zer nintzen ni, erabili eta botatzeko zapi bat? –galdetu zuen Fedek,
sugarrez. —Zure amak gure familia porrokatu zuen –azaldu zuen Udanek.» 125

pragmatiko
'praktikoa'

«Mina, mina eragin izanagatik; baina baita asmatu ez izanagatik ere.
Pragmatikoa izan. Ikusten ez duen begiak ezin damurik hartu.» 67

segapoto
'sakelako telefonoa'

«Neska konturatu gabe, dozena erdi bat argazki atera zion segapotoaren
kameraz.» 32

sen
'intuizioa'

«Izan ere, sena deiadarka ari zitzaion barnean, beste zerbait egon behar zela
iradokiz.» 58

sugar
'sutsuki'

«—Zer nintzen ni, erabili eta botatzeko zapi bat? –galdetu zuen Fedek,
sugarrez. —Zure amak gure familia porrokatu zeun –azaldu zuen Udanek.» 125

takarra
'ezatsegina'

«Emakume baten ahotsa zen. Edadetua. Takarra. Pixka bat asaldatua.»
9

talai
'begiralekua'

«Ohikeriaren aurrean, ezustekoaren talaiari heltzen zion mutilak, ahal zuen
bakoitzean; oso kutuna zitzaion leloaren arabera...» 13

tripi
'droga mota bat'

«Etxean sartzean, ohi bezala aurkitu zuen Diego (...): sofan etzanda eta tripi
asmatu berriren bat sartuta. Morfeoren munduan, amesgaiztoen artean igeri.» 27

tu egin
'txistua bota'

«Bestelako joko batean aritzeko eta ohikeriari tu egiteko parada izango zen
orduan.» 136

txepel askoa
'oso kokoloa'

«—Zenbait gauzatarako txepel askoa naiz.»
36

txiripa
'kasualitatea'

«Ikusi egin nahi zintudan. Gerta baitzitekeen dena txiripa izatea. Kolonek
Amerikarekin topo egin zuenean bezala –ekin zion emakumeak.» 17

txitean-pitean
'behin eta birritan'

«...bultzada txiki bat eman eta mugatik haraindi eramateko. Txitean-pitean
aipatu omen zenion suizidioa.» 130

txor-txor
'hitz egiten'

«Aimar barne bakarrizketan ari zen, txor-txor.»
39
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txoritan egon
'arreta galduta egon'

«—Epa, barkatu. Txoritan nengoela uste dut, bai –desenkusatu zen Aimar.
Zer ari zinen?» 37

uger
'zikinkeria'

«Hortik aurrera, pentsatzen dut langileek salatu egingo dutela, eta hainbat uger
eta kaka aterako dela.» 127

umo-umo
'helduta, prest'

«—Hain zuzen. Umo-umo utzi nahi nuen Fede. Amiltzeko prest.»
132

une
'momentua'

«Une batez, koadrilakoren batek apailaturiko txantxa-edo izango zen susmoa
hartu zion Aimarrek.» 10

urardotu
ura eta ardoa nahastua'

«Mahai-jokoen atsegina, azken batean, urardotua iruditzen zitzaion jadanik.
hutsala eta zaporegabea.» 136

ustiatu
'baliatu'

«—Zure dohaina, nola esan, ustiatzeko?»
10

uxatu
'aldenarazi, urrundu'

«Udane atxilotu egingo zuten. Edo uxatu. Eta ez zuen esan nahi. Ez horrela
behintzat.» 109

xixkatu
'hautsi'

«Florak ondo putakumeki jokatu zuen, bizitza hondatu zion, eta oso maite
zuena zeharo kraskatu eta xixkatu.» 106

xuxurlaka
'ahots baxuan hitx eginez'

«Telefonoz xuxurlaka hitz egiten izan diot azkenaldion. Eta Garbiñerekin
bakarrik jarduten zuen horrela.» 86

zama
'pisua, karga'

«—Hitz egiteko modu bat zen, neska. Guztiok dauzkagu geure zamak.
Publikoak eta ezkutuak.» 52

zantzu
'aztarna'

«Aimarren sena oihuka hasi zitzaion hamaikagarrenez. Zantzu hari heldu
behar zion!» 70

zazpi ahaleginak egin
'benetan saiatu'

«Zazpi ahaleginak egiten genituen hura animatzeko. Baina ezer gutxi lortzen
genuen.» 42

zazpiki
'pazientzia gutxikoa, urduria'

«Utzi amaitzen, zazpikia halakoa! –agindu zion emakumeak, eskatu baino
gehiago–.» 20

zidor
'ibildidea'

«Ura hartzen artean bezala isurtzen dira desberdinak diren gaiak eta
zidorrak.» 40

ziega
'kartzelatako gela'

«Ziega batera joango zinateke zuzenean, eta zure amari ez litzaioke Floraren
dirurik iritsiko.» 134

zoli
'trebea, azkarra'

«Horregatik, beste modu batzuetara begiratzen ikasi nahi dut. Begi zolia
neureganatzen.» 35

zundatu
'arakatu'

«Leihoak handiak ziren eta, sartu aurretik, Aimarrek barrualde osoa zundatu
zuen, begiratu azkar batez.» 14

zurrun
'gogorturik'

«Fedek eskegi egin zuen. Giharrak zurrun zituen. Bihotza bor-bor.»
115

zurtu
'harriturik'

«—Nire dohaina? Zer dohain? –ekin zion Aimarrek, zurturik.»
10

zut
'tente, erne'

«Bizirik sentitzeaz hordi, Aimarrek oihu egin zuen. Inoiz ez bezala. Jokoa
abian. Gogoa zut.» 30
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