
Hobeto irakurtzen laguntzeko

Hiztegitxoa 



atalak.eus   •  HIZTEGIA   —   Koadernoa zuri     Arantxa Iturbe  •   Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

abilidade
trebetasuna, abilezia

Arratek ez du galdu kezkatzeko abilidadea.
61

adeitsu
begirunezkoa, atsegina

Bere burua entzundakoan jabetu da ez dela oso galdera adeitsua. Konpontzen
saiatu da berandu baino lehen. 12

ahuldade
ahultasuna, flakezia

Eta nola giltzarrapoa jartzearekin nahikoa ez eta giltza ezkutatu zuen.
Ahuldade uneren batean tentaziorik izan ez zezaten? 17

aintzat hartu
kontuan hartu

Gaixoa beldur da ez ote duen aintzat hartuko. Arratek argitu dio neurologoak
ez diola barrerik egingo. 25

akabatu
hil

—Nire beste gaixo bat: senarra jubilatzekoa du. Gaixotuta dabil horrekin. Eta
aspaldian neu ere bai berarekin. Akabatu egingo nituzke batzuetan. 53

aldameneko
albokoa, ondokoa

Aldameneko gelan entzun du. Ez dago bakarrik.
23

aldarte
umorea, gogaldia

Gogoratze hutsak aldartea aldatu dio. Botilan geratzen diren bi tantak
koparatzeko ahalegina uste baino zailagoa egin zaio. 57

antzu
hutsala, baliogabea

Ezin du hitz egin. Barre eroak jo du ardo zipriztinak garbitzeko ahalegin
antzuan. 55

aparta
punta-puntakoa

—Itsusia da aparta. Baina amaren kopa baino askoz handiagoa da.
69

apartatu
baztertu

Eskuak apartatu dizkio ahizpa nagusiari.
72

apropos
berariaz, nahita

Baina gaur hiru aldiz eten dut kontaketa. Apropos.
66

arduratu
kezkatu, larritu

—... “Ez arduratu nirekin. Zaindu. Zure ahizpak.”
54

arrimatu
hurbildu, erakarri

Azkar pasatu zaio. Eskutik heldu dio ahizpari. Eta beregana arrimatu du.
73

asaldatu
aztoratu, kezkatu

Begoñari irribarreak ihes egin dio. Bera ez da asaldatuko etxea zaharkitua
dagoelako. 39

ateraldi
burutapena, okurrentzia

Harritu egin da Begoña Arrateren ateraldiarekin.
54

atrebentzia
ausardia

—Aizu, barkatu atrebentzia, zerbait gertatzen al zaizu?
51

aurren
lehenbizi, lehenengo

Etxean alde batera eta bestera entzun du ahizpak. Armairuak ireki eta itxi.
Aurrena bat, gero bestea. 52

baretu
ematu, lasaitu

Denborak min guztiak baretzen ditu. Sendatu ez. Baretu bai.
37

basta
aski

Arratek esatea basta, hala izango dela sinisteko.
15

bera
berbera

—Zure neska-laguna, zurekin aita santua ikustera joateko prest zegoen bera al
da? 73

bere onetik atera
haserrarazi, sumindu

Maitalearekin amaren etxean izan den bakoitzean hormaren bestaldean ahizpa
zelatan izan duela pentsatze hutsak bere onetik atera du. 45

berna
hankaren beheko zatia

Banekien, odol jarioa eten ezean, bizitzak ihes egingo zidala: lehendabizi
belaunetara, gero bernetara, eta azkenik oinetara. 75

berritu
erreforma

—Ez, ez, ezin duzu. Zera, ez dakit ideia ona ote den. Etxeak berritu bat behar
du. 39

beta
aukera, abagunea

Ez dio hitz egiteko betarik eman ahizpari.
43

bista
ikusmena

Hiria ilunduz doa nire bistak harrapatu ezin dituen ertzetan.
24
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bokazio
zaletasuna

Begoñak gogoan zuen bezalakoxea da oraindik Brijida. Kuxkuxera amorratua
bokazioz. Goitik behera begiratu dio Begoñari, batere disimulurik gabe. 64

boz goraz
ozenki

Arratek ez du ezintasunetan galdu nahi. Ez du onartu nahi bizitza bete galdera
daukala Begoñari egiteko. Bakarra egin dio boz goraz. 12

buila
zalaparta, iskanbila, zaratotsa

Azken oihuek Brijida bizilaguna izutu dute. Gaur ez da soinurik. Gaur builak
entzuten ditu. Ozen. Garbi. 46

ekidin
saihestu

—Zuk bezalako titiak nahi nituen.
Zaharrak ezin izan du irribarrea ekidin. 72

erabat
guztiz

—Nork esan dizu ni ausarta naizela? –heldu dio Begoñak, kopa erabat hustu
gabe. 57

eranskin
gehigarria, komentario erantsia

—Ez dut ulertzen. Zer esan nahi duzu eranskin berriarekin?
41

erauntsi
jasa

Negarrez hasi nintzen, negar eta negar… Ezin malkoen erauntsia gelditu!
77

erreparatu
begiratu, behatu, arreta jarri

Arratek bihotzeko proben emaitzei erreparatu die berriro.
38

erretiroa hartu
erretiratu, jubilatu

—Entzun: senarrak erretiroa hartzea ez da berez inor gaixotzekoa.
16

errukitu
gupidatu

Begoñak errukituta begiratu dio.
58

esaneko
txintxoa, obedientea

—Zu beti bezain esaneko.
—Eta zu beti bezain petral. 26

ezpalekoa izan
jatorri berekoa, antz-antzekoa

—… Zu zinen amari kontra egiten zion bakarra. Zu zinen ezetz esateko indarra
zuena. Haren ezpal berekoa zara. 58

gajo
gaixoa, koitadua

—Asko poztuko da gajoa zu ikusteaz. Brijida! Brijida!!
63

giltzarrapo
kandadua

Arratek kontatu nahi lioke nola amak giltzarrapoa jarri zion haren gelari
etxetik joan zen egun berean. 17

gurari
apeta, gutizia

“Testamentuan adierazitako oinarrizko gurariari bere horretan eusteko asmo
sendoz, eranskin bat gehitu nahi nioke... 41

hilurren
hilzorian, heriotzatik gertu

Ama zutaz hizketan hasi zen hilurren. Hainbeste urte eta gero.
37

imintzio
keinua

Odol pixka bat isuri du, baina gaixoak ez du hatza erretiratzeko imintziorik
egin. 34

inozokeria
ergelkeria, tontakeria

Begoñak esango lioke ez esateko inozokeriarik. Baina Arratek ez du jada ezer
entzuten. Amorruak gortuta dago. 45

intziri
aienea, auhena, oinaze keinua

Eta gauetan negar intziri hura. Negar egiten zuen amak.
37

iseka egin
burla egin

—Bua! Bost egun? Amatxorik gabe?
—Ez egin isekarik. 48

izara
maindirea

Ez zion ezer esan. Arratez ez. Ez dio inori esan. Ezta esango ere. Etxeko
izarak etxean erretzen ikasitakoa da. 45

kisketaz itxi
aldabaz, pasadoreaz

Gaixoa agurtu ondoren kisketaz itxi du kontsulta.
25

koldar
beldurtia, izutia, kakatia

—Behin baino gehiagotan koldarra deitu zidan ahizpak?
57

kolko
papar / bular goiko jantzi tartea

Arratek panpina lurretik hartu eta kolkoan sartu du.
27

koxkor(tu)
hazi

Eta Brijidaren ahotsa entzun du, neska koxkorrak etxera gonbidatzen eta
egunen batean Ama Birjinaren sekretuak kontatuko dizkiela hitz ematen. 12
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kurioso
bitxi

Kuriosoa da. Han sekula ez naiz tximisten beldur izan.
74

kuxkuxera
nontzeberria, besteena jakinmin

Begoñak gogoan zuen bezalakoxea da oraindik Brijida. Kuxkuxera amorratua
bokazioz. Goitik behera begiratu dio Begoñari, batere disimulurik gabe. 64

larri ibili
(esam.) ziurrenik, baitzean nago

—Amak utziko didala uste duzu?
—Larri ibili… 48

larrutan egin
larrua jo, txortan egin

—Ez dut inorekin larrutan hain gozo egin.
61

lehor
zakar antzean, gozotasunik gabe

—Zure estiloan. Joan zinenean ere ez zenion inori ezer esan –lehor, Arratek.
11

leporatu
egotzi, bota

Nire alaba batek ez luke sekula horrelakorik egingo. Jainko maitea! Ez duzu
besterik merezi!, leporatu zidan. 76

letania
zerrenda, eskari jarraitua

Letania betean logelako irratia. Ohea lekuko. Hainbeste urtetan. Hainbeste
letania. 20

marmar
xuxurla

Entzun egiten da beroa hemen, ama. Asko harritu ninduen iritsi berritan.
Beroaren marmarrak. 22

mesanotxe
ohe ondoko mahaitxoa

Amaren ohe handian eseri da. Gabardina eta lepokoa erantzi, eta mesanotxeko
Ama Birjinari begira egin ditu minutu batzuk. 9

miatu
arakatu

Lepoko zapia bilatu behar du. Ez dago etxean. Tiradera guztiak miatu ditu
banan-banan. 25

minbera
sentikor, sentibera

Ahizpa bezalakoa, ontzia. Delikatua. Eta hauskorra. Eta minbera.
23

muturtu
haserretu, kopetilundu

Zure gelara hurbildu nintzen. Sinistu nahi nuen han egongo zinela.
Muturtuta. 36

ondoezik egon
pattal, gorputzaldi txarrarekin

—Ba… ondoezik nagoela.
50

otzan
mantsoa, umila

—Edo gehiago gozatzen duzu zure ahizpa zintzoa, otzana, ez dela hain zintzoa
ikusita? 45

parean
alboan, eskuragarri

Parean jarri dio bat, bestea beretzat hartuta.
52

pareko
kidekoa

Arrate saiatzen ari da. Bere buruari errepikatzen dio parekoa ahizpa duela.
Parean duela. 18

petral
jasanezina, gogaikarria

—Zu beti bezain esaneko.
—Eta zu beti bezain petral. 26

piura
itxura, taxu

—Kendu zapi hori oraintxe bertan lepotik. Nora zoazela uste duzu piura
horrekin? 27

poto
potea, ontzia

Arratek errauts potoa hartu eta, pauso sendoz, ate alderakoa egin du.
80

pozarren
poz-pozik

Eta oihu egiteko zorian egon da, pozarren, isilik ibili beharreko egun
horietakoa ez balitz. 28

prexixo
bereziki, zehazki

—Erremedio mingarriren bat? Itxaropenez galdetu dio gaixoak Arrateri.
—Ez. Mingarria ez, prexixo. 68

probetxu
onura, etekina

—Atera diozu orduan probetxua hitzekin duzun trebetasunari!
54

sakakortxo
kortxoa kentzeko gailua

Gabardinako poltsikotik sakakortxoa atera du.
52

sarraila
morroiloa, ireki-ixteko gailua

Sarraila hotsak ekarri du Begoña orainaldira.
27

sentibera
bihozbera,  hunkibera

Ahizpa bezalakoa, ontzia. Delikatua. Eta hauskorra. Eta minbera. Eta
sentibera. 23
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soinean eraman
aldean eraman

Begoñak kontatu dio soinean zeramala oraindik giltza.
44

sufrikario
sufrimendua, pairamena

Aldatu behar du minik sentitzen ez duen gaixoaren sufrikarioa ere. Bere
ardura da. 67

sumatu
antzeman, igarri

Pena adierazi dio. Pozik ez duelako sumatzen ahizparen jarreran.
11

sutu
berotu

Amak eztabaidan jarraitzen zuen. Errietan. Ez zela bere alabentzat eredu ona.
Brijidak barre egin zion, eta horrek gehiago sutu zuen ama. 75

tarteka
aldian-aldian

Udaltzainei deitzen die laguntza eske egunean pare bat aldiz.
Eta, tarteka, Arrateri ere bai. 9

tematu
egoskortu, setatu

Arratek begietara begira galdetu dio ea zergatik pentsatzen duen hori. Zergatik
tematzen den. 38

tiradera
kajoia

Lepoko zapia bilatu behar du. Ez dago etxean. Tiradera guztiak miatu ditu
banan-banan. 25

trabeska
aldrebestuta, blokeatuta bezala

Berrehun eta zortzi hezur, ehun artikulazio eta seiehun eta berrogeita hamar
giharrak trabeska geratu zitzaizkidan, mahai gainean bi plater ikusi nituenean. 36

tupustean
bat-batean, ezustean

Begoñak barkamena eskatu dio tupustean azaltzeagatik.
11

txokatuta geratu
ezustean harrituta

Arrate txokatuta geratu da. Kontrako eztarritik joan zaio ardoa.
54

uxatu
aldenarazi, haizatu

Urteak gaixo ustekoak lasaitzen. Urteak gaixoen kezkak entzuten, beldurrak
uxatzen, gaitzak diagnostikatzen… 15

zakar
gordinki, modu latzean

Irudikatu du, une batez, besoak zabalik inguratu eta ahizpak atzera botatzen
duela. Zakar. 19

zanpatu
indarrez zapaldu

—Batere ez. Ez hemen, ez honela, ez… zanpatuta, ez kolpatuta, ez ziztatuta!
34

zartarazi
leherrarazi

Mesanotxean dagoen ura edateko asmotan, Ama Birjinaren irudia bultzatu du
nahi gabe. Ama Birjinaren zaratak zartarazi du etxe hutsa. 32

zelatatu
espiatu

—Ba al dakizu zer esaten ari zaren? Ni zelatatzen aritu zara!
44

ziplo
behingoan, kolpetik

—...Hasi zait bihotza tap tap tap tap... eta, benetan esango dizut, lehertu eta
ziplo eroriko nintzela uste nuen. 15

zorian
puntuan

Eta oihu egiteko zorian egon da, pozarren, isilik ibili beharreko egun
horietakoa ez balitz. 28

zorro
poltsoa

Orratz txiki bat atera du zorrotik.
34

zupatu
milikatu, txupatu

Arratek min hartu du sakakortxoari tira egiterakoan. Zulatu txiki bat. Ahoaz
zupatu du zauria eta ardoz bete kopa. 53

zuritu
justifikatu, desenkusatu

—Ez diot inori esan etortzekoa nintzenik –zuritu du bere burua Begoñak.
11

• •4




