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adore
kemena

...berak hartuko zuen nik ez neukan adorea aitari galderak egiteko.
109

aieneka
kexaka, intzirika

Mozorrotu gabe. Aieneka. Mekaguenka.
124

algara
barrea

Atetik atera zirenean algaraz hasi zen Ola.
70

antza
dirudienez

...aitaren itzulerak nire bizitzan eragin zuen zurrunbiloak beste zenbait arlotan
ere eragin zuen, antza. 69

arbuiatu
gaitzetsiz baztertu, mespretxatu

Gu arbuiatuak izan ginen. Eta arbuiatua izateak orbaina uzten du bihotzean.
61

arraio
demontre

Zer arraio! Sekretua al zen, bada?
13

atondu
antolatu, ordenatu

...gauzak atontzen, beharrezko arropak eta tramankuluak inguratzen.
133

aztoratuta
asaldatuta

Leon aztoratuta sartu zen klasean.
75

baldar
traketsa

Baina barraskiloa bezain motel eta karramarroa bezain baldar aritu nintzen.
42

barra-barra
bolo-bolo, ahoz aho

Institutuan ere hasia zen festaren albistea barra-barra zabaltzen...
100

barruak hustu
asaskatu, nahigabeak kontatu

Etxerekin hustu nituen barruak eta orain dena errepikatzeak nagia sortzen
zidan. 88

begitandu
iruditu

Bazkaria inoiz baino gozoago zegoela begitandu zitzaidan.
135

bekoki
kopeta

Ez nintzen esnatu harik eta norbaiten eskua sentitu nuen arte nire bekokian.
32

berdin izan
axola ez izan

—Nola berdin diola? Eta isuna jartzen badigute?
67

bertute
dohaina

Neure buruaz eta, batez ere, neure bertuteez gehixeago jakin nuen.
6

besazpi
besapea, galtzarbea

Kaxa besazpian atera zen Maria sukaldetik.
11

birrindu
txikitu, apurtu, zirtzilatu

...baina ama ikaragarri miresten nuen eta, bat-batean, nire eredua birrindu egin
zen. 84

bolo-bolo
ahoz aho, ahotik ahora

—Bolo-bolo dabil. Espero Leonek ez entzutea, ze...
91

bufaka
putzaldika, purrustaka

Leon aztoratuta sartu zen klasean. Bufaka.
75

bulkada
bihozkada, sentimendu kolpea

Mariak bulkadaz jokatzen zuen eta, maiz, oso ondo pentsatu gabe...
110

burrunbada
dunbada, zaratotsa, astrapala

...ezustean bezala harrapatu gintuen moto-burrunbadak.
136

burumakur
goibel, triste

Eta, batez ere, horrek ez zuen kentzen Ola tarteka burumakur egotea.
95

danbateko
ate kolpe zaratatsua, danbada

...lokaleko atea danbateko batez itxi nuen.
104
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debalde
doan, dohainik, musu-truk

—Debalde? –jakin nahi izan nuen.
99

desenkusatu
hutsegitea zuritu, sentitzea adier

—Nik ba al dakit! –desenkusatu nintzen, neure buruarekin haserre.
29

di-da bota
arin esan, arin batean kontatu

Di-da botatzen zituen denak, esan beharrekoak eta baita besteak ere.
95

epai
juzgua

Banekielako ez zuela inongo epairik egingo eta, batez ere, banekielako ez
ziola inori ezertxo ere kontatuko. 94

eraitsi
bota, erorarazi

Aitaren eta bion arteko harresia (...) ezin zen egun batetik bestera eraitsi.
114

ernegatuta
erreta, ezinegonez

Sekula baino ernegatuago nengoenean, bizitzaren ironiez nazkatzen hasita
nengoenean... 33

erresumin
amorrua, gorrotoa

Erresuminez beteta. Aitarengandik jaso nuen herentzia hura izan baitzen.
23

estreinakoz
aurrenekoz, lehenbizikoz

Herritarrak, asko eta asko estreinakoz elkartuta...
134

ezti
gozoa

Eta horregatik amorrua nion Naroari. Hain eder eta ezti ikusita.
23

ezustean
ustekabean

...ezustean bezala harrapatu gintuen moto-burrunbadak.
136

fereka
laztana, ukitu leuna

Hasierako harreman klandestino hura, ezkutuko musuak eta ferekak
"normalizatu" egin ziren. 65

gatibatu
preso hartu, atxiki

Eta musuak nirea askatasuna gatibatu zuen.
42

guraize
artaziak

Desleialtasunak guraize batzuek beste ebaki dezake bihotza.
148

gutizia
apeta, kapritxoa

—Primizia bat daukat: Naroa deitzen da herriko gutizia berria.
14

haizerik haize
lau haizetara, denera

Konplexu bitxia zen, hala ere, haizerik haize zabaltzen zuen-eta.
94

hala-moduz
hala-hola,

—Klaro, klaro. Eta zure ama?
—Bueno, hala-moduz. 92

harik eta ... arte
-en arte, artean

Ez nintzen esnatu harik eta norbaiten eskua sentitu nuen arte nire bekokian.
32

hasperen
zizpurua

...Maria ere hasperenka ikusi nuen, pozarren.
156

higuina
nazka

—Higuina ematen du zure aurpegiak, txo!
37

hurreratu
hurbildu

Festara askoz jende gehiago hurreratuko zen.
77

indarge
ahul, indar gabe

Indarge sentitu nintzen eta nire pisua astuna zen...
154

ironia
espero denaren kontrakoa

Sekula baino ernegatuago nengoenean, bizitzaren ironiez nazkatzen hasita
nengoenean... 33

irrikaz
gogotsu

—Primeran! Jokin irrikaz dago zurea bezalako motorra probatzeko.
70

• •2



atalak.eus •  HIZTEGIA   —   Ezekiel nora ezean     Jasone Osoro  •   Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

iseka egin
burla egin, irainka

Elenak alde egin zuenean lagun guztiak txaloka, oihuka eta iseka eginaz hasi
ziren. 19

isun
diruzko zigorra

—Nola berdin diola? Eta isuna jartzen badigute?
67

jabetu
ohartu, konturatu

Guztiak jabetu ziren egoera berezia zela hura niretzat eta Mariarentzat.
18

kalaka
berriketa, elkarrizketa

...ezin ninduela burutik kendu... Kalaka. Alferrikako berbeta.
36

kikildu
koldartu, adoregabetu

Ni kikildu eta betileak ere mugitu ezinik geratu nintzen ia.
138

kuxkuxeatu
ikusmiran ibili, usnatu

Prismatikoekin kuxkuxeatu nahian.
31

labainkor
irristakorra

Arraroa zen hura guztia, eta oso-oso labainkorra.
144

labezomorro
intsektu zapala (cucaracha)

Lelo bat bezala sentitu nintzen. Labezomorro bat bezala.
106

lerdea
adurra, ttua dariola

—Eta alaba bat du: Naroa –Leonek, hitzetan lerdea zeriola.
18

likin
likatsua, lirdinga, muki antzekoa

Bere begietan malko lodiek likin itxura zuten.
11

liluratu
txunditu, txoratu

Asmaturiko sentimendua. Artifiziala. Irauten duen bitartean liluratzen
gaituena. 29

listu
tua, txistua

Listua irentsi nuen.
17

malguki
gorputz edo gailu elastikoa

...bihotzeko malguki batek pilota eztarriraino bidali izan balit bezala.
6

martingala
trikimailua, engainua

Sukaldeko telebistaren soinua topera jarri zuen. Negarra estaltzeko
martingala. 48

mekaguenka
madarikazioka

Mozorrotu gabe. Aieneka. Mekaguenka.
124

mesfidati
fidagaitza, susmabera

Sofa gainean katu bat mesfidati begira neukan.
114

miretsi
mira egin, ederretsi

...baina ama ikaragarri miresten nuen eta, bat-batean, nire eredua birrindu egin
zen. 84

mozolo
ergela, baboa, inozoa

Edo benetan mozolo samarra zelako ez zituen gauzak ulertzen.
40

murgilduta
(nor bere) baitan bilduta

Nire pentsamenduetan murgilduta nengoela entzun nuen mugikorrera mezu
bat iritsi zitzaidala. 38

musu
aurpegia

...posterra egitea aitaren irudiarekin eta nahi beste dardo botatzea bere
musuaren kontra. 6

muturtuta
haserre

Haren atzetik aita zihoan, muturtuta.
145

nagia sortu
gogo gutxi eduki

Etxerekin hustu nituen barruak eta orain dena errepikatzeak nagia sortzen
zidan. 88

neska/mutil katxarro
neska-puska/mutil-puska
(ederra)

—Ikusi al duzue neska berria? Kristoren katxarroa!
13
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nik ba al dakit!
zera jakingo dut! (ez dakit)

—Nik ba al dakit! –desenkusatu nintzen, neure buruarekin haserre.
29

orbain
ebakiondoa, arraiza, zauri marka

...ondotxo zekien aitaren etorrerak ez zituela di-da desagerraraziko bihotzeko
orbainak. 44

ordu txikietara arte
berandura arte

...iluntze hura gaueko ordu txikietara arte luzatzeko.
150

orro
marrua

Motorra orroka eta Leon ere lehoi bai bezain tente eta harro.
138

parez pare
aurrez aurre, hurbil

Gainera, parez pare gimnasio bat ireki berri zuten...
27

pitzatuta
arrailduta, arrakalatuta

Gihar guztiak ahul nituen, pitzatuta baleude bezala.
133

pozarren
poz-pozik

...Maria ere hasperenka ikusi nuen, pozarren.
156

primizia
lehen aldiz jakinarazten dena

—Primizia bat daukat: Naroa deitzen da herriko gutizia berria.
14

probestu
baliatu, aprobetxatu

...eta ura edateko probestu nuen une txiki hura aurpegiratu zidan Olak.
141

propio
nahita, berariaz, apropos

Etxek zuzenean esan zion aurpegira Leoni egun hori propio beragatik
antolatua zela. 101

solasean
hizketan, berriketan, berbetan

Etxe eta Jokin bakoitza bere aldetik solasean...
150

sumatu
antzeman, igarri

Elenaren eta Naroaren begiak sumatu nituen nire aurpegian.
144

sutsu
kartsua, porrokatua

Amaren defentsa sutsua egitera joango nintzen aitaren etxera afaltzera.
19

temati
burugogorra, egoskorra

Eta ni, bitartean, nire beteko segurtasun-gabezia eta beldurrarekin. Temati.
23

topera
ahalean, ahal guztian

Sukaldeko telebistaren soinua topera jarri zuen. Negarra estaltzeko
martingala. 48

tramankulu
trastea

...gauzak atontzen, beharrezko arropak eta tramankuluak inguratzen.
133

txaplata
partxea, petatxua

Nintzen haurrak txaplatarekin estalia zuen begia, eta ametsetan besterik ez
zen pirata... 41

txora-txora eginda egon
maiteminduta

Baina nirekin txora-txora eginda zegoela nekienetik, xarma galdu zuen.
37

ukalondo
ukondoa

Ukalondoarekin jo eta disimulatu zezala eskatu nion.
138

utikan
hanka, ospa, popatik!

—Beste 15 urte akaso? Utikan!
7

uztartu
bateratu, elkartu, bat egin

...bere bizitzako gauzarik garrantzitsuenak uztartuko zituen bere urtebetetze-
egunean: motorrak eta lagunak. 78

xalo
apala, xumea

Irribarre xalo baina erakargarri harekin.
23

xarma
enkantua

Baina nirekin txora-txora eginda zegoela nekienetik, xarma galdu zuen.
37
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xox
txanpona, moneta, dirua

...gure festaren antolakuntzan parte hartzeko eta xox batzuk ateratzeko eta...
78

zapuztu
hondatu

Beti gertatu behar al zen zerbait momentu onak zapuzteko'
125

zatar
itsusia

Zatarren artean zatarrenak ere askoz aukera gehiago ditu ligatzeko barra
atzean aurrean baino. 97

ze
zeren eta

—Bolo-bolo dabil. Espero Leonek ez entzutea, ze...
91

ziplo
bat-batean, kolpe batean

Zorabiatu eta ziplo erori nintzen.
151

zirrara
emozioa, hunkipena

...gauzak ondo prestatzen lan dezente egin genuen eta zirrara sentitzea
gauzarik normalena zen. 137

zotin
bat-bateko arnasgora ozena

Zotinka esan nizkion hitz horiek.
49

zurbil
zuri, kolorge

—Berriz ere ari da zurbil jartzen!
154

zurrunbiloa
zirimola

...aitaren itzulerak nire bizitzan eragin zuen zurrunbiloak beste zenbait arlotan
ere eragin zuen, antza. 69

zurt
adi, erne

...bertan iltzatu izan banindute bezala geratu nintzen. Zurt.
29
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