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akaso
agian, apika

Ez zenuen jakingo nola egon nirekin; akaso zeure amak ez zizulako irakatsi.
23

akituta
neka-neka eginda, leher eginda

Nire amak negar egin zuen hamabi ordu luzez erditu ezinean egindako indarrek
akituta utzi zutelako... 13

aldarri
oihua

...sentimendu indartsu bat atera zitzaiolako, gelako leihoak lurruntzeraino,
gelako zarata aldarri agindu intziri ziztu oro isilarazteraino... 13

altzo
magala

...mimoak, kariñoa, muxuak, atentzioa behar zituen. Nik ere behar nuen, baina
orduan ez nekien. Horregatik egoten zen I beti amaren edo aitaren altzoan. 39

apenas
doi-doi, ozta-ozta

Badakit zuen amak apenas prestatzen zizuela bazkaririk, afaririk, armosurik.
28

armosu
gosaria

Badakit zuen amak apenas prestatzen zizuela bazkaririk, afaririk, armosurik.
28

arrakala
pitzadura, arraildura

Baina inoiz ez bezala zeunden negarrez. Aldarrika, bihotzean ireki zitzaizun
arrakalan gatza bota balizute eta erretzen ariko balitzaizu bezala. 22

arrotz
ezezaguna, estrainioa

Hartara, erditu ondorengo sei hilabete horietan, emakume arrotz haren besoak
bakarrik ezagutu nituen. 23

asti
denbora

...arratsaldeko bostetan heltzen zen lanetik. Eskolara gure bila joateko garaiz.
Astia zeukan arratsaldean gu musika eskolara eta Lamerara eramateko... 44

atrebitu
ausartu

Erditu ondorengo sei hilabeteetan, amak ezin izaten ninduen ukitu. Ez zen
atrebitzen ni besoetan hartzen... 23

azkura
hazgalea, hatz-mina

Aita, xanpu berezia dela eta ez duela begietan azkurarik ematen esaten.
42

bako
gabekoa

Izekok esaten zizun ez zela ezer, ez zidatela minik emango, oraindik
haragiztatu bako azalean ziztadatxo bat besterik ez zela. 34

basatza
lokatza

Izan ere, dendaren beheko aldea urak zeukan hartua. Eta altzariak igerian, eta
katalogoak basatzan, eta aulkiak bata bestearen kontra dantzan. 21

batu
bildu

Aitak folio inprimatuz osatutako pankarta handi bat jarri zuen saloian,
Zoridxonak, A zekarrena. Familia guztia batu ginen. 16

beharrean
lanean

Lanez lepo zenbiltzan uda hartan. Egun osoa beharrean pasatzen zenuen.
32

beharrizan
premia

Badakit non zauden, noski; nire alboan zaude beti; baina beharrizana daukat
zu egunero hainbat aldiz aurkitzeko. 24

berba egin
hitz egin, solas egin, mintzatu

...ohean etzanda, haurdunaldiari eta haurra izateari buruzko liburuak
irakurtzen, azpimarratzen, musika klasikoa ipintzen; niri berba eginez... 15

bertsuan
berdintsuan, antzera

Nik ahizpa babesten nuen modu bertsuan babesten ninduen berak ni.
47

bidali
bota, kaleratu

Baja hartu behar zuela esan zienean goikoei, bidali egin zuten.
16

birrin
apurra, huskeria

Ez didazu gauza handirik kontatu. Baina imajina dezaket, kontatu dizkidazun
birrinak entzunda, nolakoa izan zen. 28

bits
aparra

Eta orduan negargura joan egiten zitzaidan bainerako zulotik behera, xaboi eta
ur artean, tapoia kentzean sortutako zurrunbiloak irentsita, bitsak eroanda. 43

botika
medizina

Badakizu aitari inoiz ez zaiola gustatu botikak hartzea.
25

domeka
igandea

Zure amak beti esaten du berak jositako arropak janzten zenituztela. Arropa
onak, eleganteak, domeketakoak… 30

egonaldi
egoera

—Galdera bat, dena dela: zuek ez al dakizue muturren artean badaudela beste
egonaldi batzuk? Zuriaren eta beltzaren artean milaka gris daudela? 41

endredatu
korapilatu, nahastu

...aldatu zen zuen harremana, ezta? –galderarekin moztu dit W-k, stop barik
hitz egiten, neure buruarekin endredatzen hasten naizen guztietan bezalaxe. 38
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erdu
etorri, zatoz

—Ama, ez! Etorri, ama! Ez sartu, ama! Erdu, ama!
21

eroan
eraman

Bi urteko gelara eroaten ninduzun, nire ahizpa txikia karroan eramaten
zenuela. 17

eskegi
eseki, zintzilikatu

...lotzen gintuen zilbor-hestea nork ebaki ez zegoelako, eta beti eskegita
izango zuen kate herdoildu bihurtua zela konturatu zelako... 13

gura
nahi

...eta itxaron nezala apur bat, beste apurtxo bat, jaio gura izan arte.
15

harrikoa egin
ontziak garbitu

Baina ni eskolan nengoen bitartean harrikoa egin ahal izaten zenuen,
erosketak, bazkaria, afaria. 17

ikara
beldurra, izua

Baina hiru horiek dira, aitaren arabera, erabat aldatu zaituztenak. Harrezkero
joan zaizkizu ikarak handitzen. 19

intziri
aieneka, kexuka

Zeu negarrez, intzirika, arnasa hartu ezinik.
21

isuri
jariatu, bota

Behin odola isurtzen hasi zen, haurdunaldiaren lehenengo asteetan.
15

itsulapiko
eltzeitsua

Biok konpartitu behar genuen itsulapikoan ez zuen sekula dirurik sartzen, nik
ez bezala; baina atera, ateratzen zuen, inork ikusten ez zuenean... 45

izara
maindirea, mihisea

Ohean pasatuko zenuen eguna. Izarak ozeano amaigabe bat noiz bilakatuko
zain, itsasoan galtzeko prest... 24

izter
hankaren goi aldea (muslo)

Horregatik besarkatzen zintuen nebak txikiak zinetenean, horregatik jartzen
zuen bere eskua zure izter baten gainean. 28

jagon
zaindu, artatu

Ahizte txikitina bat okingozu laster, A, esaten zenidaten. Handidxe izen bizara,
bera jagoteko. 35

kisketa
aldabaz, pasadoreaz

Berdurtu egin nintzen, eta neure logelan sartu, atea kisketaz itxita.
31

kolokan
zalantzan, loka, ezegonkor

Dendan ondo joan zitzaizkizun gauzak, eta horrek, lasaitasun segurtasun
egonkortasun maila bat eman zizun, gerora kolokan jarriko zena... 19

koxkortu
hazi

Urteetan egon zen gurekin, koxkortu ginen arte.
44

lain
adina, bezainbeste

Zure aitak esan zizun ea zertarako nahi zenuen etxetik kanpo lan egin,
senarraren soldatarekin justu antzean baina bizitzeko lain bazeneukatela eta. 17

lako
bezalakoa, modukoa

Eta, harrezkero, zure beldur handienetako bat beti izan da zeure ama bezalakoa
izatea. Baina ez zara amona lakoa, ama. 33

larregi
gehiegi, asko-askorik

Ez nuen negarrik egiten, ez nintzen kexatzen, ez nuen kariño larregirik
eskatzen... 39

lelo
errepika

Ahizpak zerbait gaizki egiten zuenean, bioi egiten ziguten aldarri.
Berdintasuna, hori zen nire gurasoen lelo gogokoena. 45

lepo
gainezka

Lanez lepo zenbiltzan uda hartan.
32

lez
bezala, hala nola

Horregatik dakit nire erditzearen ondorengo hilabete haietan zure galdez
nenbilela. Intzirika. Negarrez. Zure lez. 24

lurrundu
hezetu, kondentsazioagatik

...odol eta batek daki zer gehiagorekin batera maitasunaren antzeko sentimendu
indartsu bat atera zitzaiolako, gelako leihoak lurruntzeraino... 13

mainak egin
kasketa izan

...handia izatea eskolara joateko nire ahizpa eskutik oratuta daramadala, handia
izatea txintxoa izateko, handia izatea mainarik ez egiteko... 35

narras
herrestan

Baina sentitu nuen, ondoren etorri zitzaizun depresioarengatik, zeu eroan
zintuela uholdeak, ama. Arrastaka. Narras. 22

oinaze
mina

...barkatuko nizuke nire ariman buruan bihotzean gorputzean lixibaz ere kendu
ezin daitekeen mantxa bat utzi zenidalako, arrasto oinaze orbain marka bat... 26
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oratu
heldu, lotu

...eta orduan aitak eta ezagutzen ez nituen beste pertsona batzuek heldu egin
zizuten, oratu, dendan sar ez zintezen. 22

orbaina
ebakiondoa, zauri marka

...barkatuko nizuke nire ariman buruan bihotzean gorputzean lixibaz ere kendu
ezin daitekeen mantxa bat utzi zenidalako, arrasto oinaze orbain marka bat... 26

oro
dena

...maila bat eman zizun, gerora kolokan jarriko zena eta, ondorioz, zeure
bizitza ere (kontrolatzen zenuen oro, alegia) hankaz gora jarriko zen. 19

osterantzean
bestela, ezpabere

—Kasualitatea izan liteke. Edo, osterantzean, beldurra izango zuen, zu horrela
ikusita. 38

ostuta
lapurtuta, gordeta

Agian nabaritzen nituen zure zoriontasunaren atzean, ezkutatuta, ostuta
zeuden zalantza zatiak, ikara izpiak. 15

pintatu
margotu

Komuneko atean jartzen zen, eta galdezka hasten zen, baita nire lehengusinari
nola pintatu behar zen agintzen ere... 46

pozarren
kontent, pozaren pozez

Epel, izekoren besoetan. Gozo, izekoren etxeko gailetak. Samur, izekok ilean
trentza bat egiten zidanean. Pozarren, berarekin txangoan joaten ginenean. 34

samur
bigun, malgu

Epel, izekoren besoetan. Gozo, izekoren etxeko gailetak. Samur, izekok ilean
trentza bat egiten zidanean. 34

sen
instintua

Egoten ginen berarekin; gutxitan, baina egoten ginen. Halere, inoiz ez
berarekin bakarrik. Agian zure senak esanda. 30

sumin
amorrua

Beharbada, haurra zinenean, zeure ahizpa txikiaren aurrean jartzen zinelako,
zure amak suminaren suminaz jo ez zezan. 30

tatarrez
herrestan, narras

Baina sentitu nuen, ondoren etorri zitzaizun depresioarengatik, zeu eroan
zintuela uholdeak, ama. Arrastaka. Narras. Tatarrez. 22

txarto
gaizki

Jakingo ez balu bezala hain txarto nengoela, ezen ama ohera sartzen hasi zen
nirekin, aitak kotxea hartzen zuen ni medikuengana eramateko... 40

txiker
txikia, txipia

...bere ama banintz legez portatzen nintzen arren, orain ematen duela bera dela
ahizpa bietan nagusia, berak zaintzen nauela ni. Nire ahizpa txikerrak. 48

zaldiko-maldiko
bira-bira, tiobiboa

...lanean zegoen senarra ez botatzea horrenbeste faltan, eta, agian, zergatik ez,
pilularen bat edo beste, hormonen zaldiko-maldikoa gelditzen laguntzeko. 26

zaplazteko
belarrondokoa, masailekoa

Esku ona zeukan josteko, baita zuek janzteko ere. Baina, batzuetan, zuei
zaplazteko on bat emateko ere bai (hori ere elegantea eta domeketakoa). 30

zartada
kolpea

Orduan, ateari kolpeak ostikoak zartadak ukabilkadak ematen hasi zen.
31

zizelkatu
grabatu, moldatu

...negar egin zuen, ezin zuelako hitz edo pentsamendu forman zizelkatu
sentitzen zuena... 14

zotin
hipa

—Desberdinak izan gara beti. Bakoitza mutur batean egon da beti. Eta mutur
batetik bestera pasatu ginen biok, ni gaixotu nintzenean –diotsat, zotinka. 39

zur eta lur
harri eta zur, sor eta lor

...noiz eta aulkitxo batean jarrita ikusi baitzintuen labadorari begira, zur eta
lur, telesaio hipnotiko bati nola. 20

zure galdez
zutaz galdezka

Horregatik dakit nire erditzearen ondorengo hilabete haietan zure galdez
nenbilela. Intzirika. Negarrez. Zure lez. 24

zurrunbilo
zirimola, errenbolia, arranpa

Eta orduan negargura joan egiten zitzaidan bainerako zulotik behera, xaboi eta
ur artean, tapoia kentzean sortutako zurrunbiloak irentsita, bitsak eroanda. 43
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