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abagune
okasioa, aukera egokia

Eskolatik irtetean, Sara hurbildu zitzaion; eta honek, biok bakarrik zeuden
abagunea bilatu eta aurkitu ondoren, hala esan zion... 28

abaildu
makurtu

Nola sentitu nintzen une hartan zuhaitz bat bezala, fruituen pisuak abaildua!
145

abegitsu
atsegina, maitagarria

Agure eta atsoen kasuan, are gehiago. Haurrak balira bezala baitatoz, hitz
abegitsuren bat entzutearren edo bizkarrean zapladatxo batzuk hartzearren. 49

abil
trebea, iaioa, antzetsua

...edo herensuge baten itxura ematen ziola, eta bestean marrazki ezin
politagoak egiten. Abila baitzen osaba Lazaro bere egiteko haietan! 44

abisu
gaztigua, ohartarazpena

...egun batez eguerdia baino lehenxeago atezainaren abisua hartu nuenean:
klasetik ateratzeko. 43

adeitasun
begirunea, begikotasuna

...gauean Iñigo eta Kosme Urrutia izan baikenituen geurean afaltzen, bide
hartatik geure esker ona eta adeitasuna erakusten genizkiela. 218

adur
zoria, patua

...non desesperazioa, etsipena edo, are okerrago dena, asperkeria amoranteen
inguruan hegaldatzen diren, adur txarreko hegaztiak balira bezala… 154

ahakartu
liskartu

Emmanuel ahakartzen zitzaion lehen aldia zen hura.
121

ahokatu
irekiduran sartu

...lauburu baten forma zuen helizea eta azpiko gurpilak–, hegalak gorputz
nagusiari irekitako zuloetan doi-doi ahokatuta. 131

airos
sotila, txairoa

...paraje haietara doan bidaiariak estilo kolonialeko ermita bikain bat ikus
dezake, dorre airos biki bi dituena, mendiaren bestaldeko haran eder batean... 91

aise
erraz

Hargatik, aise erabiltzen nuen umorearen ezten maiz korrosiboa, anbulatorioko
beste medikukideen aurrean, esate baterako, sarkasmoaren mugetaraino. 112

aitzin
baino lehen

...Granadako Erresuman mende batzuk lehenago izan zen bezala, errege
katolikoek lur haiek konkistatu eta beren legea ezarri aitzin... 13

amaraun
armiarma sarea

Eta haren hitzek eta haren begiek denboraren hariaz sare bat osatu zuten, non,
finean, Sararen gogoa harrapaturik geratu baitzen, nola eulia amaraunean. 95

apaldu
umildu, umiliatu

Edozer egiteko prest baitzegoen Sara: behar adina aldiz apalduko zuen bere
burua; mila bider eskatuko zion barkamena Sergiori;  baita belaunikatu ere... 69

apetatsu
kapritxosoa

...orain ez zidan kasurik egiten eta orain tuntun apetatsu bat bezala portatzen
zitzaidan. 160

apika
beharbada, agian, akaso

...etzi ere ez... eta inoiz ere ez”, esan baitziezaiokeen Sergiok, zalantza guztiei
atea itxiz: horregatik, apika, “Eta etzidamu...?” etorri zitzaion Sarari gogora... 58

arakatu
miatu, ikuskatu

Hasteko, anbulatorioko fitxategian bilatu eta arakatu nuen.
128

aratz
garbia, xahua

Gau hura pasatu ondoren, Sara burutik kendu ezinik nenbilela, konstatazio
bakarra nuen, bakarra baina aratza eta garbia: maitemindua nengoen… 127

arraildura
arrakala, bitartea, pitzadura

...dendaren inguruko berri eta nobedade guztiek estali egin baitzituzten Sergio
eta Sararen arteko harreman zartatuen arraildurak eta artesia guztiak. 66

artean
oraindik (irag.)

Artean, ordea, ez nuen burua galdu.
78

artesi
arrakala, bitartea, pitzadura

...dendaren inguruko berri eta nobedade guztiek estali egin baitzituzten Sergio
eta Sararen arteko harreman zartatuen arraildurak eta artesi guztiak. 66

asaldatu
aztoratu, larritu

...gertakizun hura gogora etortzen zitzaion bakoitzean, asaldatu egiten zen
Sara eta, asalduraren asalduraz, odola bor-bor jartzen zitzaion... 22

asaskaldi
dena kanporatzea

Besteetan ere ez zen lasai geratzen. Inoiz ez. Sergioren irtenaldi eta asaskaldi
haiek ontzat ematen zituen arren, halabeharrez. 60

asaskatu beharrean
lasaitzeko premian

Eskolatik irteterakoan, nola eguraldi ona baitzegoen eta nola asaskatu
beharrean baitzeuden, pasieran abiatu ziren Sara eta Arantxa... 29

atabal
danborra

Hunkiturik itzarri nintzen, urduri, bihotzak norbait etengabe jotzen ari zen
atabal bat zirudiela. 116
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atrebentzia
ausardia

—Eskari bat egin nahi dizut, atrebentzia ez bada.
158

atxiki
itsatsi

...baita esna ere, bestela ezin esplika baitaiteke nola egon izan naizen
aeromodelismoari hain lotua eta atxikia. 130

aurki
laster, berehala

—Ander, aurki hiltzera noak, eta hegazkina hiretzat.
134

ausaz
apika, beharbada

Zeren Espainiari leial izatea izan baitaiteke, ausaz, Jainkoari leial izateko
modurik ederrena. 24

auzi
afera, tirabira

...azken orduan, istilu bat izan zuen erosle batekin, bueltak ongi eman gaizki
eman zizkiola. Bostehun pezetako billete baten ingurukoa zen auzia. 67

aztar
arrastoa

Eta irri aztarren bat ezpainetan, neskaren begietako lainoak altxatzera egin
balu bezala, une labur batez. 81

balazta
galga, frenoa

...esaldi hura etorri zitzaidan lehenik burura, baina, zorionez, burutik mihirako
bidean jarri nion balazta. 224

baldar
dorpea, traketsa

...Ander hezur hutsean zegoen, baldarra zen bere ibileran eta, bere despistatu
itxura izugarriarekin eta bere bizkarrezur apur bat konkortuarekin... 11

balizko
hipotetikoa, ustezkoa

...iragan nintzen oinez haren etxe paretik eta amarenetik bizpahiru aldiz,
gaixoren bati egiten nion balizko bisitaren aitzakian... 140

bapo
ederto, majo

San Pedro egunean joaten zen, bazkaltzeko orduan, ilunabarrean itzultzeko
asmoarekin, bapo bazkaldu ondoren. 102

baretu
lasaitu, naretu

Momentuaren larria baretu nahian-edo, esan nion...
158

benazko
benetakoa, egiazkoa

Inorekin kontatu gabe –ez Karmelerekin eta ez enekin–, berak bere buruari
ezartzen zion lehen ardura eta lehen apustu benazkoa zen hura... 194

betarte
begitartea, aurpegia, bisaia

...oinaze sakon batez mintzo baitziren haren begiak eta haren betazpi ubelak,
baita betarte osoa ere. 165

bidenabar
bide batez

...osaba Lazarori emandako hitza betetzeko –baita neure zaletasunari bidea
emateko ere, bidenabar– Txoritokietako zelai hartara joan nintzen... 135

biharamunean
hurrengo egunean

Egun hartan bertan jarri zen Sergio Malagara bidean. Biharamunean, berriz,
Sergioren deiaren zain egon zen Sara. 68

birao egin
hitz gorriak esan

Ordea, neure onetik aterea sentitu nintzen, birao egiteko gogoz, zeru-lurren
kontra, existentziaren kontra eta mundu guztiaren kontra. 38

bisai
aurpegia, begitartea

...Eduri burutazioa eskertu eta, besoak luzaturik eta eskuak haren garondora
eramanik, beregana erakarri baitzuen haren bisaia eta musu eman baitzion... 32

bor-bor
irakiten

Keinua begiztatu bezain laster, Sarari odola bor-bor jarri zitzaion, suzko
gorrotoak bihotza osorik hartu balio bezala. 15

bozkario
poza, alaitasuna

...biharamunean eskolan jai hartu, eta goizean goiz abiatu ginen, aitarekin
batera, ospitalerantz. Ene bozkarioa, ama ikusi nuenean! 47

bridatu
brida jarri, lotu

...hankasartze hangiagotzat baitzuen egia estaltzen ibiltzea hura biluzik
erakustea baino, mihia bridatu beharrean, are gehiago askatu zuen. 17

buiraka
geziontzia

Ordea, Kupidok bere buirakako gezi batekin zauritu baninduen, zergatik ez
zuen Sararen bihotza zaurituko, beste gezi batekin? 113

butxaturik
urez beteta, bustirik

Eta bronkioak, jakina, butxaturik zituen.
147

deblauki
bat-batean, derrepente

Deblauki, arrain txiki bat bezala sentitu nintzen, kabuxa bat besterik ez,
balearen aurrean. 172

deliberatu
erabaki

Eta halaxe egon zen, noraezean bezala, zerbait esan ez esan, harik eta isilik
geratzea deliberatu zuen arte. 24

diosalak egin
agurtu

Diosalak egin ondoren, esan zidan...
153
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doi
justu

...Leireri ipuin bat kontatzen nion bakoitzean, ikustekoa zen nola zabaltzen
zituen hark haur-haurretatik –bi urte doi bete zituenetik... 236

ebatsi
lapurtu, ostu

...haren jarrera positiboa eta guztiz aldekoa, jolas egitera tentatu nuenean;
berak bere barne-minari ebatsitako irriak... 112

ebatzi
erabaki, deliberatu

...haiek komuna batean txertatuta bizi izan ziren lauzpabost urtez,
taldekideengandik bereiztea eta independizatzea ebatzi zuten arte. 65

egoskor
setatia, temosoa

Nekez ulertuko zuen ama bezalako emakume euskaldun tradizional egoskor
batek antzeko erabakirik. 14

egotzi
kanporatu, kaleratu

...eta barre egin dion haren aginduari, gelan desordena handia sortuz eta, beraz,
ikastetxetik astebeterako egotziko haugu, falta larria egiteagatik... 34

elkor
antzua, idorra

Baina faktore haiek guztiak lur elkor batez mintzatzen zitzaizkidanean, non
amodioaren hazia nekez erne baitzitekeen, orduan gertatu zen gertatzekoa. 109

emankor
joria, ugaria

Hain baitzen emankorra haren irudimena.
258

emeki
eztiki, leunki

Eta, ai, nola geratzen zitzaion orduan Sara iragan hurbilari beha, noiz eta
Emmanuelek ezin emekiago eta ezin pausatuago hartzen baitzuen... 118

erantsi
gehitu, gaineratu

...besoarekin kateatzen zuelarik, ikastetxetik kanpoan jada, erantsi zuen–:
Zergatik egin dion ikurrinarena maistrari heuk bakarrik, niri ezer esan gabe? 28

eritasun
gaixotasuna, gaitza

...baina baita ulertzeko ere, finean, maitemina eritasun bat bezalakoa izan
zitekeela, eta eritasunari erremedioa jarri behar zitzaiola. 107

errabia
amorrua

Halaxe esaten zien behintzat amonak berari eta bere ahizpa Karmeleri, errabia
handi batek errabiaturik... 21

erreskatatu
salbatu

Zulotik argira erreskatatua berriro baitzihoan zulora, oraingoan erremediorik
gabe! 221

errezatu
otoitz egin

Zenbat agurmaria errezatu nizkion nik egun haietan etxean genuen Ama
Birjinaren irudiari! 47

errezel
oihala, gortina

Ai, Sara Huarte, begietan Kantauri itsasoko ur berde ekaiztsuak zituena, laino
lurruntsu bat errezel! 76

errezelo
mesfidantza, susmoa

Sarak bazekien bazegoela errezelo arrasto bat Emmanuelen eta Soniaren
arteko harremanetan, baita Emmanuelen eta Dioniren artekoetan ere. 122

erruki
gupida, pena

Eta haren hauskortasunak erakartzen ninduen haren edertasunak bezainbat,
maitasunarekin batera erruki sentimendu bat piztu balitzait bezala... 109

estropezu egin
behaztopatu, tupust egin

...ezetz eta ezetz, ez zuela harri berean bi aldiz estropezu egingo!
93

estudio
azterlana, ikerketa

—Salbatuko al da? –galdetu zidan. / —Ezin dizut esan –erantzun nion. /
—Zertarako orduan hainbeste estudio...? 37

etxabe
behe-solairua

...erabakia: herriko kale nagusian, nondik iragaten baitzen Alpujarretara bisitan
etortzen ziren turista gero eta ugariagoen trafikoa, etxabe bat erostekoa... 65

etxaferu
suziria, bolandera

Petardo bat, eta punnn...! Edo etxaferu bat, baina ez... Izan ere, etxaferuak,
harriak bezala, ez du begirik, eta ituak eta helburuak nahas ditzake... 30

etzidamu
etzilimo, etzi ondoko eguna

...etzi ere ez... eta inoiz ere ez”, esan baitziezaiokeen Sergiok, zalantza guztiei
atea itxiz: horregatik, apika, “Eta etzidamu...?” etorri zitzaion Sarari gogora... 58

ezkailu
txipa, arraintxoa

Izan ere, ume-umetatik etorri zitzaidan mota guztietako zomorroak eta
errekako ezkailuak harrapatzeko joera. 39

eztenkatu
zirikatu, sastatu

Horregatik, iruzkinak eztenkatua sentitu zelako, esan zuen...
16

fereka
laztana, ukitu maitakorra

Eskuaren kanpoaldeaz fereka samur batzuk egin nizkion masailean, baina
urrun zegoen Sara. 167

funts
euskarria, oinarria

...izan ere, artean ez banekien ene sentimendu hark funtsik ere izango ote
zuen, gauetik egunera Sararen ezezkoarekin topa nintekeenez gero? 128
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gailendu
nagusitu

Sararen irudi iluna berriro gailendu zen ene baitan.
82

gaitz
gaixotasuna, eritasuna

...edozein gaitzen eraginpean egin zituenak bereziki, baita griperik
arinenarekin ere... 9

galga
balazta, frenoa

Eta diskutitu egin genuen, burutik mihira zetozkigun hitzei galgarik jarri gabe.
176

ganbara
teilatupeko gela

...bagenuen etxean ganbara polit bat, aitak eta aitaren anaietako batek –osaba
Lazarok– berregokitu zutena, ni batxilerra ikasten hasi berria nintzela... 42

garraztu
mingarria, amorruzkoa

Gogoeta garraztuen bele beltzari aurka eginez, Leireri ipuin bat kontatzen
nion bakoitzean, ikustekoa zen nola zabaltzen zituen (...) begiak... 236

gogaitu
aspertu, nazkatu

Harik eta anaia –gure osaba Domingo, Martigoi baserriko nagusia– gogaitzen
zuen arte. 104

gori
bero-beroa

Eta nola sentitzen nuen malko hura, burdin tanta gori batek bihotza zulatu
balit bezala! 230

gutiziatu
irrikatu, desiratu

Horregatik gutiziatzen zuen izaki ikusezin bat izan, inori azalpenak ematen
ibili behar ez izateko. 72

hagitz
asko, arras

Bestalde, mutilek hagitzez ere gehiago zekiten gai pirotekniko hartaz.
30

harri eta zur
zur eta lur, aho zabalik

—Zer? –esan zion Sararen amak, harri eta zur, irria begi ezin zabalagoetan
izozturik, entzundakoa sinetsi ezinik. 16

hasperen egin
intziri egin, arnasa botatzea

Kontakizunaren puntu hartara iritsi zenean, begiak itxi eta hasperen egin zuen
Sarak. 124

herabe
lotsatia

Jarraian, irri herabe bat egin zidan.
151

higitu
mugitu

Burua ezker-eskuin higitu zuen.
81

hitz eta pitz
berriketan, kalakan

Hartan ari zen, bada, atso andaluza, hitz eta pitz, guztiek espero zuten
sendagilea, Ander Olaso zeritzana, heldu zenean. 10

hitzetik hortzera
bat-batean, berehala

Hitzetik hortzera etorri zitzaidan.
138

hizketatu
jardun

Gero, halaxe hizketatu zitzaidan...
223

hornitu
bete, osotu

Fisikoki ongi baino hobeto hornitua zegoen arren –emakume ederra baitzen,
mendian ahuntz nekagaitzen moduan ibiltzen zena–... 53

hozkirri
hozpila, freskoa

...itzuli beharrean, buelta txiki bat egitea erabaki nuen, Altzako kaskotik. Haize
hozkirria bainuen, estutasun hartan, lagun bakar. Haize hozkirria hauspo. 39

iaio
abila, trebea

...dei zezala berak, Sergiok alegia, nahi zuenean, ez baitzuen uste, garai batean
telefonoz deitzen hain iaioa izan zen amnesiak joa egon zitekeenik, bat-batean. 70

igarri
asmatu, antzeman

Normalean goiz erdian ziztatzen zen, ondoko orduak onenak zituela; baina
arratsaldean ere ongi eusten zion, urduritasun berezirik igartzen ez zitzaiola. 121

ihardetsi
erantzun, arrapostu

Sara urduri zegoen, bai... baina ama ez gutxiago, itxura batean, Sarak hitz
haiek esan orduko halaxe ihardetsi baitzion hark... 15

imintzio
keinua, aierua

Neska guztiek elkarri egiten zioten so, ezjakintasunezko imintzioak eginez,
inork ez baleki bezala zertaz ari zen. 26

inarrosi
astindu, eragin

...halakoa izan ohi baita barne-denboraren neurria bakardadearen haize
errukigabeak jotzen eta inarrosten dituenen baitan. 62

inozo
inuzentea, ergela

...ez naiz hain inozoa.
237

instant
unea, lipar bat

Eta instant hartan Sarak are gehiago gorrotatu zuen ama...
15
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integratu
bateratu, barneratu

...pixkanaka, konfiantza hartuz joan baitziren, haien esperientzietatik ikasteko
eta haiengandik ikasia beren eguneroko jardunean integratzeko... 52

irmo
sendoa, ziurra

...ez zuen hura begi txarrez ikusten. Batik bat mutilak mendi gailurrean Gora
Euzkadi, bizi bedi kantatu zuenetik, bere tenore ahots irmoarekin... 30

irtenaldi
txangoa

...Eduri galdetuko zion, aprobetxatuz, hartarako, hurrengo igandean Herniora
egin behar zuten irtenaldia, harekin bakarrik egoteko abagunea bilatuz... 31

istilu
iskanbila, liskarra

Izan ere, dendan zegoela, azken orduan, istilu bat izan zuen erosle batekin,
bueltak ongi eman gaizki eman zizkiola. 67

itu
jomuga

Izan ere, etxaferuak, harriak bezala, ez du begirik, eta ituak eta helburuak
nahas ditzake, behin sua emanez gero. 30

itzartu
itzarri, esnatu

Goizetan, bestalde, Sergio baino lehenago itzartzen zen eta, hari kopetan
zetaren ukitua zen muxua eman ostean, ohetik altxatzen zen Sara... 55

jabetu
ohartu, konturatu

Bada, ni ez nintzen jabetu. Hain bainengoen maitemindurik.
98

jalgi
irten, atera

Esan orduko damutu zen, bai baitzekien barne-barnetik jalgi zitzaizkiola hitz
ausart bezain zuhurgabe haiek... 96

jaulki
bota

Erantzun zakarra jaulki zidan...
166

jausgailu
paraxuta

Eta orduan airetik zintzilik geratuko gaitun, baina hodei batzuk hartuko
ditinagu jausgailu... 243

kasik
ia

Eta esan zuen, kasik jarraian...
33

kikildu
uzkurtu, koldartu

Besamotz izateak adoretu eta bultzatu egiten baitzuen pisu handiagoak
garraiatzera, kikildu beharrean. 41

kirioak
nerbioak

Eta egun bero bateko tentsioari biharamunekoa zerraion, eta haiek guztiak
pilatuz eta pilatuz joan zitzaizkidan haragi-hezurretan eta kirioetan. 177

komenentzia
onura, aukera ona

Egun batean ospitalera igotzeko komenentziaz jardun genuen.
231

konstatazio
egiaztapena

Gau hura pasatu ondoren, Sara burutik kendu ezinik nenbilela, konstatazio
bakarra nuen, bakarra baina aratza eta garbia: maitemindua nengoen... 127

kulunka
kulunkatuz, zabuka

Xabier Leteren disko bat ipini berria zuen eta, kantariaren doinuan kulunka,
egunari errepasoa ematen hasi zen... 50

kuttun
gogokoa, begikoa

Alpujarretako mendi haietatik, berriz, etxetik hiruzpalau ordura zegoen mendi
bat zuen kuttun... 54

laido
ofentsa, umiliazioa

Izan ere, amarekin izan zuen liskarra oroitzen zuen Sarak, Alpujarretara joan
aitzin. Eta haren laidoak eta irainak, buruzut joatea eragozten ziotenak. 72

laineza hartu
harrotu, gangartu

Eta gogor ere jarri behar izaten nuen batzuetan, batik bat laineza hartzen
zuenean. 241

laket izan
atsegin izan, gustatu

...aitak semea injineru nahi zuen, eta semeak laketago zituen artea eta
artisautza. 12

liskar
kalapita, tirabira

Eta, amarekin izandako liskarrak gaizki sentiarazten bazuen ere, ezin
pozikago zegoen... 20

makulu
euskarria

—Hitzak, ordea, makulu eskasak dira sarritan, oinazearen errealitatea
adierazteko. 157

malguki
gai elastikoa

Eta jelosiaren arrak, malguki batek bezala erreakzionaturik, berehala jartzen
zizkion hitzak ezpainetan... 67

mardul
gizena

Ene garaiera zuen arren, emakume zabala zen. Mardula.
172

marmarka
txutxu-mutxuka, ahapeka

—Zertan zabiltza marmarka? –esan zion doña Remediosek, mugimendu
hartaz oharturik. 26
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men egin
obeditu

“Gaur egun eroa daukat, eta banoa”. Sergioren eroaldiei men eginez, Sarak
ihardesten zion: “Kontuz ibili, Sergio”. 54

menturaz
agian, apika

Sarak atsegin zuen elurra: haurtzaroko irudiak ekartzen zizkiolako,
menturaz... 61

mikatz
mingotsa, garratza

...handik beste bi urtera Arantxaren heriotzaren berria jaso baitzuen, guardia
zibilarekin izandako tiroketa batena. Albisteak zapore mikatza utzi zion. 75

motibo
arrazoia, zioa

Izan ere, drogazale bakoitzak bere motiboa izango din drogaren munduan
sartzeko... 125

murraila
harresia

...horma, harresi eta murraila ezin ilunagoek inguratua zirudien Francoren
diktadura zurrunean ez baitzegoen argitara jo zezakeen zirrikiturik. 23

nagikeria
baldreskeria, alferkeria

...aski zuen Sergioren hala-holako keinurik txikiena eta ezdeusena, beronen
gogogabetasunaren, nagikeriaren eta zabarkeriaren seinaletzat hartzeko. 67

naro
jori, zabal

Gero, etxeratzean, amari eta aitari kontatu nien Hondarribian ikusia, naro eta
xehero. 133

obratu
gauzatu, burutu

Baina hain da handia, batzuetan, hitzetatik hitzen obratzera dagoen jauzia,
kontraesanek bihotza astintzen digutenean! 177

oinaze
mina, sufrimendua

...etxean sartua egon baitzen bi egunetan (...) bere behar fisiologikoetarako doi
mugitzen zela. Oinazearen gehiegiak sorgorturik bezala zegoen. 71

okasio
unea, abagunea

...eskua mahai gainean jarririk, hatz erakuslea eta erdikoa mugitzen zituen, bi
teklako minipiano bat jotzen ariko balitz bezala. Baita okasio hartan ere. 18

opa izan
desiratu

Ez diot halako egoerarik inori opa, ezta neure etsai handienari ere.
157

opil
talo

Oharkabean, amak urtero egiten zuen sanmarko opilaz oroitu zen Sara
nostalgia handiz... 123

orban
mantxa, zikina

Istripu batean izan zen, bere mobilettean zihoala. Bidegainean koipe orban bat
zegoen eta, handik igarotzerakoan, gurpilak labain egin eta oreka galdu zuen... 86

ordain
baliokidea, parekoa

Lagunekin, beraz, ezta hitzik ere gai hauetaz. Diktadura batean kartzela baita
hitzaren ordaina. 40

ospel
ainubea, goibela

Zerbait berezia eta zerbait zinezkoa baitzuen neska hark, ni erakartzen
ninduena: drogak mila lekutatik arrakalatutako edertasun ospel hura... 82

ostarte
hodei gabeko tartea

Haren behako hodeiz betean ostarte bakarra zegoen, eta handik erakutsi zuen
eguzkiak bere aurpegia. 157

ostu
lapurtu, ebatsi

...kantatzen hasten dela diskoarekin batera, mi carro me lo robaron (...), ehun
mila aldiz gutxienez ostuko zioten ditxosozko karroa! 49

otu
bururatu

Eta ez zuen zentzurik errehabilitazio programako mediku psikiatrari deitzeak
ere, orduantxe otu zitzaidan bezala, Sarari buruzko datu gehiago jakitearren. 128

ozta-ozta
nekez, doi-doi

Azkenean, ikastetxetik bota zituzten biak. Eta ez astebeterako, baina betiko.
Eta ozta-ozta ez zituzten auzitan sartu... 35

pairatu
jasan, sufritu

...zeren esaten baitzuen lana besterik ez zuela egin, lana eta lana bizitza osoan,
eta gizon eskergaiztokoak pairatu, hori okerrena... 10

panpaka
kolpeka, danbatekoka

Sutan atera nintzen haren etxetik, kanpoko atea panpaka itxiz.
224

pattar
likorea

...baita nola aitak noiznahi egiten zizkigun gerrari buruzko iruzkinak ere,
bazkalondoren edo afalondoren, pattar pixka batek lagundurik errazago. 104

patu
destinoa, halabeharra

Ez dakit Jainkoaren kontra, Job bezala, edo patu gaiztoaren kontra.
234

paziente
gaixoa, eria

...Sararen gogoak jauzi eta jauzi egiten zuen, bere iraganeko oroitzapenetatik
inguruan ikusten zituen pazienteengana edo haiek zituzten elkarrizketetara... 10

petral
nazkantea, kantsagarria

...bueltak ongi eman gaizki eman zizkiola. Bostehun pezetako billete baten
ingurukoa zen auzia. Eroslea atso petral bat zen. 67
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pikaro
barrabasa, maltzurra

Irri pikaro bat ezpainetan, ihardetsi nion…
152

porrokatu
amorratua, fina

Eta Sergio eta Matias hizketan hasi, eta horrela segitu zuten, biak zeramikazale
porrokatuak zirenez gero. 59

preseski
hain zuzen ere, hain justu ere

Dioni, Sonia eta Emmanuel izen ziren, preseski, arestian aipatutako
komunitatearen fundatzaileetakoak. 87

promes egin
hitzeman, agindu

Zenbat agurmaria errezatu nizkion egun haietan etxean genuen Ama Birjinaren
irudiari! Eta promes egin nion Itziarko erromesaldira joango nintzela... 47

purtzil
ziztrina, ganorabakoa

—Tori, bai, bostehunekoa, baina utikan hemendik, ene etxean sarrera
debekatua baitute zu bezalako atso zahar purtzilek! 67

segur
ziurrenik

Orduantxe ohartu baitzen bizpahiru egun lehenago ikusi zuela, aurreko
igandean segur, Altzako plaza nagusiko etxe batean sartzen... 11

sentibera
sentikorra, goxoa

Gizon maitagarria baitzen Emmanuel, sentibera gutxi bezala... Harekin egin
ninan neure bizitzako urterik zoriontsuena, Emmanuelekin... 117

simaur
abereen gorotza, ongarria

—Simaurretan bizitzen ohitua nago. Ai, kontatuko banizkizu, kontsulta-
gelatik pasatzen diren hainbat eta hainbat gaixoren bizitzak...! 84

so egin
begiratu, begitu

Inori so egin gabe, galdutako denbora irabazi nahian-edo, medikua zuzenean
sartu zen bere kontsulta-gelan. 10

sobera
gehiegi, larregi

Aitak ez zuen, hala ere, bere ogibidea sobera maite.
41

sonatu
entzutetsua, ospetsua

...eta mojen ikastetxekoak, nondik bota baitzuten, Formación del Espíritu
Nacionaleko señoritari azio sonatu hura egin ziolako... 9

sorgortu
ezinduta, gogortuta

...etxean sartua egon baitzen bi egunean (...) bere behar fisiologikoetarako doi
mugitzen zela. Oinazearen gehiegiak sorgorturik bezala zegoen. 71

sumatu
barrundatu, hauteman

Hasieran ez nuen egin nahi izan, sumatzen bainuen eroriko nintzela.
130

sumin
koleratsua, haserrekorra

Kantauri zakarraren antzeko beste itsaso bat zuela bere baitan, hori besterik ez
baitzuen sentitzen: hura bezain sumina eta furfuriatsua... 215

suspertu
bizkortu, indartu

...bere berezko jelosia handiagotu zion. Eta defentsa-sistemak suspertu eta
biziagotu zizkion, beste emakumeen norgehiagoka hipotetikoen aitzinean. 58

tematu
egoskortu, setati jarri

—Nola etorriko zara, bada, automobila hemen baduzu? –tematu zitzaidan
Sara. 136

tentatu
kinatu, akuilatu

Eta Karmelek, Mendoza jaunaren aholkuz, halaxe tentatu zuen...
183

tramankulu
trastea, trepeta

...horiek, artilezko tapizak eta oihalak; eta haiek, laborantzarako tresnak eta
tramankuluak... 52

trantze
ataka, tentsiozko unea

...ikusi zuenean (...) gustura baino gusturago nengoela, hamaikagarren zigarroa
eskatzeko trantzean, etsi egin zuen. 105

trufatu
burlatu, isekatu

Baina ez zen harritzen. Eta, irri egiten zuen arren, ez zen hartaz trufatzen.
92

txima
adatsa, kalparra

Anderrek itxura nahastezina baitzuen, sendagilea baino gehiago poeta bat iduri,
bere betaurreko kristal-lodi seinalatuekin eta bere txima luzearekin. 11

txingoka
hanka bakarrean saltoka

...beste neskekin txingoka ibiltzen zen garaiko pasadizoetatik...
10

txit
oso, erabat

Gero, hirurok etxean sartu, eta izeba errosarioa errezatzen hasi zen. Eta etxean
genuen Ama Birjinia txit garbiaren irudiari kandelatxo bat piztu zion. 46

ubelune
beltzunea

Zeren deus gutxi da txingor-ale bat, baina mila txingor-alek ubelunez bete
dezakete edonoren burua. 66

ubide
kanala, erretena

Malkoak masailetan behera erortzen zitzaizkion, azal gaineko pinturan
ubidetxoak zabalduz. 164
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urdanga
emagaldua, puta

—Zer uste zuen, bada, atso urdanga horrek, ikurrin guztiak txikituko nituela?
29

urmael
aintziratxoa, ur putzutxoa

Gutxitan ohi bezala, ezin bareago zegoen Kantauri itsasoa, oliozko urmael bat
iduri. 215

usu
maiz, askotan, sarri

Egun lauzpabost zale biltzen bagara ere (...) Sararekin maitemindu nintzen
garaian bakarrik egoten nintzen usu. 129

utikan
alde, ospa

Gero, isiltasun baten ondoren, hatz erakuslea etxeko aterantz zuzentzen zuela,
Sarak esan zion: —Utikan! Zoaz! 64

xede
gogoa, intentzioa

Auskalo bere xede hura bete izango ez ote zuen, baldin eta bere bidean beste
irakasle hura tartekatu izan ez balitzaio... 21

xehero
zehatz-mehatz

Gero, etxeratzean, amari eta aitari kontatu nien Hondarribian ikusia, naro eta
xehero. 133

xerka
bila

...ez ote nuen askoz hobe, aldiz, materiaren mugak hausten saiatu (…) mundu
paralelo batzuen eta beste hainbat errealitate ezberdinen xerkan? 238

xurgatu
edan, irentsi

Eta, zainetara egin zuenean, haren odola xurgatzen hasi zunan, baita gizentzen
eta gizentzen berriro ere... 117

zabarkeria
utzikeria, nagikeria

Eta aski zuen, halatan, Sergioren hala-holako keinurik txikiena eta ezdeusena,
beronen gogogabetasunaren, nagikeriaren eta zabarkeriaren seinaletzat 67

zalu
bizkor, azkar

Sergioren albotik buelta emanda, Sara berriro jarri zen Sergioren aurrean,
mugimendu zalu batean. 64

zanpatu
indarrez zapaldu

Sararen urduritasuna, pupitre azpitik lehen bonba erortzen utzi eta oinpean
zanpatu zuenean... 33

zantzu
ezaugarri, aztarna

Eta etxera iritsi nintzenean ere, ez nuen besterik espero, ez bainuen aurkako
zantzurik aurkitu. 164

zedarri
muga, mugarria

Egoera hark egin behar zuen, halako batean, argitzera. Sarak jarri zion
zedarria. 185

zerraldo
hedailo, hilik bezala

Izan ere, ba al dakizue zer egin zion pelotoi-buruak aitonari, zerraldo erori
zenean? Pixa egin zioan! 22

zimikatu
atximur egin, atximurkatu

Gero, erpuruaz eta hatz erakusleaz masailean leunkiro zimikatu eta, amak
semeari errieta txikia egiten dionean bezala, esan zidan... 195

zinez
egiaz, benetan

Gaizki sentitzen nintzen, zinez. Oso gaizki.
38

zipriztindu
tanta txikiak erori

Baina kaltea, maila batean, eginda zegoen: esan nahi dut egoera gaizto hark
zipriztindu behar gintuela nonbaitetik... 254

ziria sartu
iruzur egin, engainatu

Ea neure gaixoei ematen nien agindua nik neuk betetzen nuen behingoz.
Hipokratesi ziririk sartu gabe. 193

zirkin egin
mugitu, higitu

Sergiok, zirkinik ere egin gabe, bere jarrerari eutsi zion.
64

zirrikitu
tartea, bitartea

...horma, harresi eta murraila ezin ilunagoek inguratua zirudien Francoren
diktadura zurrunean ez baitzegoen argitara jo zezakeen zirrikiturik. 23

zirt edo zart egin
erabakia hartu

Noizbait kontatu beharko baitzion! Hargatik, bada, Sara urduri zegoen, eta are
urduriago jarri zen zirt edo zart egiteko momentuan. 14

zizpuruka
intzirika, hipaka

—Amarekin joan duk –ihardetsi zidan arrebak, izebari aurrea hartuz,
zizpuruka. 46

zola
zorua, behea

Eta, ikurrina zola gainean jarririk, biak ala biak belaunikatu ziren eta, eskua
eskuan loturik, zin egin zuten bizia emango zutela Euzkadiren alde. 30

zuhur
zentzuduna, zentzuzkoa

…ezer esan baino lehen pentsa ezazu bi aldiz esan beharrekoa: beraiek
bezalako gazte batzuentzako hitz zuhurrak... 52

zurbil
hits, kolorge

Idazten hasi aurretik, ordea, neskaren aurpegiari erreparatu nion. Zurbila zuen,
argizariak ehundua bezala. 79
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