


atalak.net •  HIZTEGITXOA    —   Narrazio guztiak (1-13)    Joseba Sarrionandia •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

ababor
'itsasontzien ezkerreko aldea'

«Gau batean, ontzi-mutilak argitasun arraro bat igarri zuen ababorrean.»
(52)

abagune
'aukera egokia, une aproposa'

«Lege lehorra delakoa abagune ederra bilakatu zen alkoholaren merkatalgotik
bizi zirenentzat.» (16)

abasto
'ugari'

«Zohardia ospela da, hargatik. Eta arrautzak abasto lurrean, hareatzan eta
harkaitzetan, zuhaitzetan ere bai.» (32)

abiatu
'bidean jarri, norabait irten'

«Eta ehun metroko korrikalariak abiatzerakoan duen irudia eta itxura egin
zuen itzalak horman.» (67)

adabaki
'txaplata, apurtuak konpontzeko'

«...adabakiak josi dizkiot...»
(82)

adats
'ile multzo luzea'

«Adats beltz lisoa du (...) sugar zurbil eta goriak begietan.»
(45)

adaxka
'abartxoa, arramatxoa'

«Bidean behera gerizondoetan anpolai gorriak ikusten ziren eta, aldizka,
haurren bat adaxka goiren batera igoa.» (78)

agian
'beharbada, apika, ausaz'

«...periodikoko anuntzioak irakurtzen ari da, agian, lan bila.»
(44)

agorril
'abuztua'

«...hantxe geratu nintzen pago makur baten azpian, agorrilaz gogoetan.»
(118)

ahaide
'familiakoa, senidea, senitarteko'

«Lurralde berriko portura iristean Vicenzo Anselmiren jabego guztia paper
zimurtuan izkiriaturik zekarren Chicagoko ahaideen helbidea zen.» (13)

ahapeka
'isilean, ahoa erdi itxita'

«Biraoak ahapeka jaurtiz aldendu zen Xabiertxo...»
(88)

ahur
'esku barrua'

«...begirada bere esku ahurrera zuzentzen duenean.»
(46)

ahurka
'ahurkadaka, esku beteka'

«...eguzki errainuak bitxilore usaintsuak emanen dizkizut ahurka.»
(98)

ahuspez
'ahoz behera'

«...alabaren gorpua erakutsi zioten, zaldiaren ipur gainean ahuspez, odola
zeriola zaldiaren hanka zurian behera.» (38)

aiduru
'itxaroten'

«Ez du oraindik lanerako ordua, gauerditik goizera arte aritzen baita lanean, eta
aiduru dago.» (46)

aihen
'abarra, adaxka'

«Gibelean geratu ziren berunezko eguzkien azpian makurturiko aihen eta
gorputzak.» (13)

aitaren egin
'gurutzearen keinua egin'

«'Zakurrak uluka eta gau-hontzak intzirika ari badira, hil hurren dago norbait'
esaten zuen Gaztainatzako zaharrak, eta aitaren egiten zuen segituan.» (80)

aitzurketa
'aitzur lana, solokoa'

«Anderea aitzurketa gelditu eta Asuni begira geratu zen...»
(87)

akigarri
'nekagarria'

«Akigarria da bizitza –pentsatu du– berunezko arrats hauetan.»
(45)

akitu
'unatua, nekatua'

«Baina haraxe abiatu zen Acushnet akitua, portu, edo badia, edo hareatza, edo
lokarriren baten bila.» (53)

albait
'ahalik eta'

«Haizerik altxatzen ez zuenez, txalupa jaitsi eta ontzia albait arraunez
garraitzea deliberatu zuten.» (52)

aldamen
'ingurua'

«Egun gutxira, gau zohardian, Evergreen Park aldamenetik autoan
zihoazela...» (16)

aldendu
'urrundu, urrutiratu, hastandu'

«Bart, ahaide negartiak aldendu zirenean...»
(45)

alibia
'koartada'

«Michaela Scalasik eta honen senar berriak alibia zuten.»
(21)

alogera
'(alokairua), lansaria, soldata'

«Alogera, bazter auzoko etxebizitza hertsian anderea eta seme-alaba biak
iraunarazteko bezainbestekoa zen.» (14)
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amaraun
'aramu sarea, armiarma ehuna'

«Polizien sirenak hots eta beldur amaraun bat bezala hedatzen dira hirian eta
irteerako bideetan.» (109)

amildegi
'erroitza'

«Eskuinetara gaiztainadia zegoen mendi bizkarrean. Ezkerretara, amildegia,
eta, han sakonean, aintzira landarez eta igelez betea.» (79)

amultsu
'maitabera / maitasunezkoa'

«Haren agindupean jarri zen Luigi ere John Torrio pertsonaia altua, zurbila eta
amultsua zen...» (16)

anartean
'bitartean'

«Ginebra, anartean, biluzik dago bere ohe zabalean.»
(59)

anker
'odolzalea, krudela'

«Han amatatu zen Bill Liebecken gorputz anker eta bustia.»
(16)

anpolai
'gerezia'

«Bidean behera gereziondoetan anpolai gorriak ikusten ziren eta, aldizka,
haurren bat adaxka goiren batera igoa.» (78)

antzigar
'ihintza, garoa, inuntza'

«...Miren karrika bustian zehar, lanbroaren azpian. Antzigarrez estaliriko
urregorria da haren burua.» (87)

antzutasun
'agorra, fruitu gabetasuna'

«Munduaren doi-doi beste aldean umotzen dira gerizak. (...) Antzutasuna
baino ez da hemen geratu.» (47)

apailatu
'prestatu'

«Liburu honetako idazleak bere argudioak hausnartu bitartean, itzalak hainbat
figura eta irudi apailatzen zituen gelako horma zurian.» (69)

apatx
'(zaldien...) oina, apoa'

«Edan du zaldiak eta, uhalik tiratu gabe, berez doa, apatx ferratuez orbela
zapalduaz.» (56)

apika
'agian, beharbada, ausaz'

«Luigi betilunago agertu zen beti harrezkero. Autorea, hilketarena, nor
zitekeen barrundatu zuen apika edo asmatu zuen.» (18)

arasa
'armairua'

«Liburuak lerrorik lerro arasetan hormak estaltzen, mila liburu lizunez
beteak.» (69)

armiarma
'aramua'

«Hari mehe eta geldotan hedatzen da kriseilu ahul baten argia (...) armiarma
sare  antzera.» (43)

arnasestuka
'ito beharrean, larri'

«Jo eta dardaraka hurbildu zitzaidan Maggie, arnasestuka, gorputza bihurtzen
zuela.» (31)

arraildua
'arrakalatua, pitzatua, zartaduraz'

«...etxalde arraildua da estazioa, zeinera gatazkarik gabe abailtzen den gaua,
amets arriskutsuekin...» (43)

arraildura
'arrakala, zartadura'

«Gibelean geratu ziren amildegietako ahuntzak, arrailduretako sugeak,
malariak horiztatutako haur masailak, eta aro sargorietako euri eskeak.» (13)

arrandi
'handikeria'

«Su Tao bakarrik zegoen, mihisea ehotzen. Neskak, arrotzen arrandiagatik
doi bat ikaratua, aita basoan zegoela esan zion Enperadoreari...» (35)

arranditsu
'ikusgarria, handikeriazkoa'

«Ezteiak ez genituen arranditsuak egin, ez genuen adiskide asko ez Maggiek
ez nik, eta ezkontza ondorengo bidaiarik ere ez genuen egin.» (27)

arre
'iluna'

«Vicenzoren emazte Giuliak ezin zuen garbitu (...) haurren larruan eta ekarri
objektuetan itsatsiriko hauts arrea...» (14)

artezean
'zuzenean'

«Hasieran hogeiren bat urrats egiten zituen artezean...»
(96)

artizar
'egunsentiko izarra (Venus)'

«Artizarra agertzen da goian.»
(85)

asaldatu
'urduritu, larritu'

«'Asaldatu eta gero loak hartzen duen munstroa da itsasoa'...»
(51)

asun
'belarki mota'

«...erreka barrenean dabil, kainabera eta asunen artean, elur eta izotz guneak
zapaldu eta landareetako ihintzagarra astinduaz.» (58)

atabal
'danbortxoa, bi zotzez jotzekoa'

«Euriak, orain, atabalaren moduan, ehun atabalen moduan (...) jotzen du
leihoko kristal zabala.» (139)

atondu
'ordenatu, apailatu'

«...mahai gaina atondu eta poltsan sartu du gutunen bat...»
(100)
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atorra
'alkandora antzekoa'

«Udaberrietako neskatilen atorra mehe eta bular ikara, horixe emango dio
gogoari eta gurariari.» (95)

atramada
'hasia, esparrua'

«Uhinek ontziaren gainetik egiten zuten salto, otsoek arditegietako atramaden
gainetik bezala.» (50)

atxiki
'eutsi, oratu '

«—Atxiki ezazu ondo bele hori, Martin...»
(74)

auhenka
'orroka, oihu lazgarriak'

«Horditurik kausitzen nuen egunero lantegitik itzultzean, ezkaratzean edo
logelan hankaz gora, auhenka.» (25)

aurretiaz
'aldez aurretik, lehenagotik'

«Gaur behintzat maindire lehorrak izanen ditudala dakit aurretiaz.»
(136)

ausaz
'agian, beharbada'

«...Luigiren enplegatuak, masail horiko neskatilak, malariaz gaixoak ausaz,
egunkari saltzaileak, zapata garbitzaile beltzak eta txinoak...» (21)

axuri
'arkumea, bildotsa'

«Lau milioi ahate hiltzen omen dira egunero, eta milioi bat axuri, eta milaka
zakur deslai New York hitsean.» (24)

azartatu
'zuzen egon'

«Azartatuz edo ez, anaiaren aldeko elizkariaren ondoren Madigan aldera
abiatu zen.» (18)

azpigarri
'abereen azpietarako belarra / orbela'

«Gero, esnea jetzi, azpigarriak zabaldu, eta jatekoa eman beharko zien
abereei.» (80)

bagatxo
'olatutxoa, onda'

«Orain, zaldiaren muturrak ura xurgatzean, bagatxotan asaldatzen da ispilua.»
(56)

bailiran
'balira bezala'

«Suak, gauerdiaren oinek zapalduriko ipurtargiak bailiran itzaliko dira
finean.» (63)

baldar
'ganoragabea, trauskila'

«...egoera horretan gauzarik gorenak bezala baldarrenak ere izkiria daitezke.»
(94)

baliza
'zizarea, kotxoa'

«Ganbaretako balizak ireki zituztenean harrez beterik eta usteldurik aurkitu
zituzten.» (51)

banaiz-eznaiz geratu
'zalantzan, ezbaian geratu'

«...poema eder bat irakurri diat eta, zokoan banaiz-eznaiz geratu ordez,
errezitatzera etorri natzaik.» (66)

bapore
'itsasontzi motorduna'

«...harrapatu genuen behin batean balea bat Irlandako itsasoan (...). Baina ez
genuen lekurik baporeko ganbaretan, ez astirik garraiatzeko.» (137)

baretu
'lasaitu'

«Baina, berak egoera baretzea eta irautea nahi zukeen unean, gizartea
dardarako hasi zen...» (15)

barrandan
'batetik bestera'

«...neskatila espiatzen eman du eguna, barrandan, haren arrastoa galdu eta
leku lasai honetan geratu den arte.» (47)

barrandatu
'zelatatu'

«Ezin du lorik egin, izarrek barrandatua.»
(98)

barren
'ingurua'

«Lehen argiarekin jagi da Fool, eta erreka barrenean dabil...»
(58)

barrundatu
'susmatu'

«Luigi betilunago agertu zen beti harrezkero. Autorea, hilketarena, nor
zitekeen barrundatu zuen apika edo asmatu zuen.» (18)

bart
'igarotako gaua'

«...sutondoko aulkitxoan eseri da, bardako enborretan sugarrak berpizten
entseatzeko.» (57)

bedats
'udaberria' (zuber.)

«Bedatseko belarra, haien aitzinetik indartua eta garbia (...) hondaturik
geratzen zen...» (35)

begardo
'hereje mota, XIII-XIV mendeetan'

«Eta gurutze hura begardoen aurkako ezpata izanen zela eman nion buruari...»
(117)

begiratu
'zaindu, gobernatu'

«Behin, diru eskasia aldian Vicenzori lagundu zion eta, Anselmi familia
ezagutzen zuenez, Jim Handiak hurbildik begiratu zituen Luigiren urratsak.» (15)

behatu
'so egin, begiratu, begitu'

«Antzezleku huts honetatik behatuko du gaua iragaten. Aholkuren bat
eskatuko die izarrei.» (44)
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behialako
'iragandakoa, aspaldikoa'

«Behialako desirak honezkero oroitzapen dira.»
(93)

belatz
'txori harraparia' (halcón)

«Antzeko beste mutil bat dago karrikaren bestaldean, eta oso erne dago.
Belatzaren antzera.» (104)

belea
'erroia' (txori mota)

«Itzuli egiten denean bele bat dakar eskuan eta belea ez da hegaldatzen.»
(74)

bermatu
'ziurtatu'

«Mezulariek dena egia zela ikusi eta bermatu zutenean...»
(35)

berunezko arratsa
'arratsalde grisa, iluna'

«Akigarria da bizitza –pentsatu du– berunezko arratsetan.»
(45)

betilun
'kopetiluna, hitsa'

«Luigi betilunago agertu zen beti harrezkero. Autorea, hilketarena, nor
zitekeen barrundatu zuen apika edo asmatu zuen.» (18)

bidatu
'gidatu'

«...Hormaetxerantz bidatu du zaldia (...) zurezko zubitxo baten gainetik
estrata samurra segituaz.» (56)

bidazti saldo
'pertsona ibiltarien multzoa'

«Ez dira haren begi nabarretan islatzen (...) bidazti saldo ezezagunak.»
(44)

bidenabar
'bide batez'

«Idazlea ez zen bere buruaz ere sobera fidatzen, bidenabar, errealitatearen eta
fantasiaren artean esploratzaile moduan ibiltzez.» (66)

biharamun
'hurrengo eguna'

«Konorterik gabe eraman ninduten, bada, biharamunean kontatuko
zidatenez.» (23)

biki
'bikotxa, biritxia'

«Hogeitahiru urte zituenerako, hortakotz, Luigi Anselmi aski aberatsa zen (...)
eta emazteak bikiak erditu zizkion.» (15)

birao
'maldizinoa, iraina, berba latza'

«...biraoen ondoren, horixe botatzen du oraindik ere zakur galdu
madarikaturen batek lurpetik hezur zurixkak ateratzen dituenean.» (22)

birigarro
'txori mota'

«Birigarro flakatua pausatu da ezkurrondoaren adar luzean.»
(93)

branka
'itsasontzien aurreko aldea'

«Kalatxori bat agertu zen branka aldean hilik, zauririk gabe.»
(50)

burgo
'hiri guneak, urbanizatuak'

«Hala harrapatzen dituela lur eremuak burgoak baino aiseago, hala animalia
deslaiak kortako animaliak baino aiseago...» (116)

dardaratua
'urduria'

«...alaba koadroko hilobi hartan ehortziko zuela esan zuen pintatzailearen boz
dardaratuak.» (38)

dario
'isurtzen zaio, ateratzen zaio'

«Xarma ezti eta malenkoniatsua dario.»
(45)

dateke
'baliteke izatea, izango da agian'

«Bestela, gizon zahar bakartia dateke, Jon. Urdindurik igartzen zaio buruko
ilea, sonbreiru barregarri horren azpian.» (47)

deliberatu
'erabaki, ebatzi'

«Haizerik altxatzen ez zuenez, txalupa jaitsi eta ontzia albait arraunez
garraiatzea deliberatu zuten.» (52)

deslai
'solte dabilena, abandonatua'

«Lau milioi ahate hiltzen omen dira egunero, eta milioi bat axuri, eta milaka
zakur deslai New York hitsean.» (24)

dizdizaria
'dirdaitsua, diz-diz egiten duena'

«...sugegorri bat agertu zaio eta, bere begi dizdizari eta letagin zuriez
beldurturik, Etxabururantz itzuli da Fool.» (58)

doi-doi
'ozta-ozta, justu-justu'

«Munduaren doi-doi beste aldean umotzen dira gerizak. (...) Antzutasuna
baino ez da hemen geratu.» (47)

ebatsi
'ostu, lapurtu'

«Mikelek poltsa urdinean sartu du goardiari ebatsiriko errebolberra.»
(105)

ediren
'aurkitu, idoro, kausitu'

«...inon ene desirak ezin edirenez, finean akiturik etsi naiz bidaiaz.»
(110)

egitasmo
'proiektua'

«Hautsi egin da kristalezko bihotza eta erbesteko lurretan barreiaturik geratu
dira puskak, egitasmorik gabe.» (61)
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egokiera
'abagunea'

«Bizitza arriskatzea egokiera probetxugarri horren ezaugarria zen.»
(16)

egundo
'sekula'

«Hiltzaileen izenak ez ziren egundo argitu. Alphonse Capone, otean? Johnny
Torrioren aginduz.» (16)

egunsenti
'goiznabarra, goiztiria, egun hasiera'

«...eta brisara hozkirria egiten du (...) egunsentiaren aurreko momentuetan,
batez ere.» (47)

eldarniozko amets
'sukarrak, kalenturak eragindakoak'

«Eta oroimenaren irudiak itzultzen zaizkit gogora, amaiera datorrela erakutsiz
bezala, eta hitzak, eta eldarniozko ametsak ere.» (31)

elezahar
'ipuina'

«Berak elezahar bat kondatu zidan, trukean.»
(118)

elizkari
'elizkizuna'

«Azartatuz edo ez, anaiaren aldeko elizkariaren ondoren Madigan aldera
abiatu zen.» (18)

emaro
'geldiro, emeki'

«Azpimunduko armak heriotza emaro barreiatzen hasi ziren ezkutuan eta
agerian.» (15)

enara
'elaia' (txori mota)

«Jadanik ez da bere begi nabarretan galbururik, ahuntzik, enararik islatzen.»
(44)

endelegatu
'ulertu, konturatu'

«Maggieren laztanak eta ardurak gorrotozkoak izan zirela endelegatu nuen.»
(30)

eraginiko
'sorturikoa

«Itsasoa mendekari handi batek eraginiko basoa da –dio.»
(136)

erail
'hil, eran' *

«...gurasoak Enperadorearen borreroek erail baitzituzten.»
(34)

erantzi
'arropa soinetik kendu'

«Ezkaratzean aldatu zituen arropak Asunek, zapatilak erantzi eta abarkak
jantzi zituen...» (80)

erauntsi
'ekaitza'

«Errekak ur handia zeraman, bezperako erauntsiaren ondorioz.»
(79)

erauzi
'egurra'

«Masta nagusiak erauzirik, ontzi gaina itsas belarrez lohiturik. Marinelek (...)
alegrantzia herabez begiratzen zioten elkarri.» (51)

erbeste
'atzerria, deserria'

«Menturen aroa iragan eta, erresuma guztia sakabanatu zenean, heroiak
erbestera joan ziren.» (56)

eremu
'basamortua'

«Anselmi familia Gaglione herrixkatik Chicago hirira joan zen egun haietan,
italiar hegoaldeko buztinezko eremu lehorrak utzirik.» (13)

eresi
'hil kanta'

«Ibar osora zabaltzen zen gauez igelen eresia, hango biztanleen bihotzak hari
ilunez lotzen zituena.» (79)

eri
'gaixoa'

«...han ikusi nituen herejeak, animalia erien antzerako gizakumeak, uztarriz
eta katez lotuak.» (120)

erio
'jarioa, emaria'

«Lehor aldietako erio fina, euriengatik, ur handia bilakatua zen...»
(87)

erioka
'bota ahala, gainezka eginez'

«Whiskia eta garagardoa erioka eta gainezka banatzen ziren, jokoa eta
prostituzioa estalpean eta kanpoan ugaltzen ziren..» (15)

ernegu
'amorraldia, haserraldia'

«Asunek barre egin zuen, eskuaz estalirik ahoa, Xabiertxok ernegu gogorrak
hartzen baitzituen.» (88)

errape
'ugaztunetan, esne gunea'

«Errape handia ez zen arren, aski zen hura, behi nabar argalaren emana (...)
etxe bitara saltzeko.» (81)

erresinol
'txori kantaria, gauekoa'

«—Edo zergatik ez, erresinol bat izanen nauk!...»
(67)

errime
'bizi, oso ozen'

«Irten dadila hona txakur hori! oihu egin zuen berriro errime.»
(20)

errobera
'gurpila'

«...panpina hautsi eta erroberarik gabeko bizikletez pentsatzen.»
(47)
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erroi
'belea' (cuervo)

«...baina ez dira usoak, erroiak baizik, edo miruak»
(32)

errukarri
'koitadua, pena emangarria'

«Hari mehe eta geldotan hedatzen da kriseilu ahularen argia, iluminazio
elektriko errukarria, armiarma sare antzera.» (43)

esamesa
'zabaltzen den gezurra'

«Erreginaren eta Lanzeloten arteko erlazio lizunen esamesak zabaldu ziren
erbesteko lehen urteetan.» (56)

eskasia aldi
'urritasun garaia'

«Behin, diru eskasia aldian Vicenzori lagundu zion eta, Anselmi familia
ezagutzen zuenez, Jim Handiak hurbildik begiratu zituen Luigiren urratsak.» (14)

eskegi
'zintzilikatu'

«Etxe abandonatuetan loak hartzeko etzan, ihesean ostatuen osteetan ezkutatu
edota begi gosetuak gozotegietako eskaparateetan eskegitzen zituen.» (14)

eskifaia
'tripulazioa'

«Hondatu eta etsiturik zihoan eskifaia...»
(52)

esposatu
'ezkondu'

«Bi hilabete geroago, Luigi italiar sendiko neskatila batekin esposatu sen.»
(15)

estaia
'solairua'

«Bulegoa estaia altuan dagoenez, leihotik so eginez gero teilatu arre eta
zuhaitz ihar baten adaxkak ikusten dira behean.» (100)

estrata
'bidexka, bide zidorra'

«...Hormaetxerantz bidatu du zaldia (...) zurezko zubitxo baten gainetik
estrata samurra segituaz.» (56)

etxaguntza
'jabegoa, etxaldea, propiedadea'

«...Harregiko etxaguntzaren gainbehera...»
(54)

etxalde
'etxea eta ingurua'

«...etxalde arraildua da estazioa, zeinera gatazkarik gabe abailtzen den gaua...»
(43)

ezen
'ba, ze'

«Ez da hona arrotzik maiz sartzen (...) ezen berak ezagutu nau ni berehala...»
(136)

ezkaratze
'etxean, sarrera ondokoa /sukaldea'

«...Foolek ez du inor aurkitu, ez atarian, ez ezkaratzean, ez sukaldean, ez
salan.» (58)

ezkila
'kanpaia'

«Ezkilak konpontzen ari ziren kanpandorrean.»
(79)

ezkurdi
'haritz, pago, arte... arboladia'

«Orduan, egunsenti gardenean, ezkurdian barrena noraezean ibiliko da
Lorelei...» (91)

eztei-ondo
'ezkontzaren osteko epea'

«...Grown Point etxaldean esposatu ziren eta Michigango lakuetako hoteletan
iragan zuten bi astez eztei-ondo, paradisutik jadanik hurbil baleude bezala.» (20)

galburu
'gari landarearen burua'

«Jadanik ez da bere begi nabarretan galbururik, ahuntzik, enararik islatzen.»
(44)

galtzari
'galtzerdiak lotzekoa'

«Gero, galtzariko zinta askatu eta gorpu zaharraren uniformeko sakelan sartu
zuen...» (45)

gangar
'harroa, puztua'

«...olatu gangarrean pausatuko dela dirudiela...»
(125)

gantzutu
'koipez edo ukenduz igurtzi'

«Hudson ibaiak bost milioi gizonen gernua eta lau milioi emakumeren
hilerokoa darama olioz gantzuturik korronte beti ilunean.» (24)

garitza
'gari arloa'

«´Espaloietan ibiltzea ez da´, ´gariak zangoak laztantzen dizkizuneko
garitzetan ibiltzea...» (44)

gatazka
'tirabira, tentsioa'

«...etxalde arraildua da estazioa, zeinera gatazkarik gabe abailtzen den
gaua...» (43)

gatibu
'preso'

«Berak ere, bere organismo traketsaren gatibu, Ginebra maite du, beste inork
baino lehenagotik gainera.» (59)

gau-hontz
'gaueko hegazti harrapakaria'

«'Zakurrak uluka eta gau-hontzak intzirika ari badira, hil hurren dago
norbait' esaten zuen Gaztainatzako zaharrak, eta aitaren egiten zuen segituan.» (80)

gaubeila
'hildakoari lagun egiten'

«Gaubeilan egon zen (...) lehen eguzki printzek jo zuten arte.»
(45)

< >6



atalak.net •  HIZTEGITXOA    —   Narrazio guztiak (1-13)    Joseba Sarrionandia •  Elkar

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

geldo
'motela'

«Hari mehe eta geldotan hedatzen da kriseilu ahul baten argia (...) armiarma
sare  antzera.» (43)

gernu
'txiza'

«Hudson ibaiak bost milioi gizonen gernua eta lau milioi emakumeren
hilerokoa darama olioz gantzuturik korronte beti ilunean.» (24)

gerruntze
'gerria'

«Dorreko logelan (...) erantzi ditu Ginebrak gerria estutzen dioten
gerruntzeak, sabel zuri eta lodia libre utzirik.» (63)

gertu
'prest / hurbil, hur'

«...filibusteroa izanen nauk. Galeoiko dama espainola bahitzeko gertu –jarraitu
zuen.» (67)

gibelean
'atzean'

«Gibelean geratu ziren berunezko eguzkien azpian makurturiko aihen eta
gorputzak.» (13)

gogaikarri
'jasanezina, aspergarria'

«...komediante ernegatuaren gisan agertu eta solasean hastea, gogaikarri egin
arte.» (71)

goi
'altua'

«Bidean behera gereziondoetan anpolai gorriak ikusten ziren eta, aldizka,
haurren bat adaxka goiren batera igoa.» (78)

goroldiotu
'goroldioz ('musgo') bete'

«...ezkila beltz mutua aterpean zintzilik, eta zurezko aulki zahar eta hautsi bi
goroldiotzen.» (48)

gorpu hotz
'hilotz, hilda'

«Loaren antzera zetzan gorpu hotzik.»
(25)

gorpu kausitu
'hildakoa topatu'

«Eguneroko gauza bihurtu zen edozein kale itxitan edozein gorpu
kausitzea...» (15)

gotor
'bortitza'

«...umetako ikara jarraiarazten zuen gatazka gotorra hedatu zen Ameriketako
hirietan...» (15)

haboro
'gehiago'

«Ezkonberritan eguneroko derrigorra bazen, harrezkero ez genuen astean behin
baino haboro egiten...» (25)

haga
'langa'

«Kalatxoriek, hagen eta izaren artetik silioka, luzaroan lagundu zioten...»
(49)

haindu
'ondu, itxura eman'

«...hilarria ere estaltzen zuena euri mehatxuz ilundutako arratsaldean
Chicagoko orkestrak requiem bat haintzen zuen artean.» (21)

halaber
'era berean, baita ere, orobat'

«Izan daiteke, halaber, bere senarraren zain etorritako anderea, Arantxa.»
(45)

hantu
'handitua, hazia, harrotua'

«Baporea edalontzira eroritako eulia bezala ari da itsaso hantuarekin
borrokan...» (140)

har
'zizarea, kotxoa'

«Ganbaretako balizak ireki zituztenean harrez beterik eta usteldurik aurkitu
zituzten.» (51)

harea lurraldeetan
'ekialdean, basamortu lurretan'

«...munduaren bestaldeko harea lurraldeetan ikasiriko arteak erabiltzen
zituela. Belar arraroak (...) ukenduak egiteko.» (81)

harkaitz
'haitz handi eta garaia'

«Mugarrako harkaitzaren barrenean, iratze gorrituz estaliriko mendi
magalean, arroka bat datza...» (55)

hasperen
'plazerezko intziria'

«Tristurazko zotinak ala plazerezko hasperenak diren ez daki eta hortzen
artean sakatzen ditu ezpainak.» (59)

hats
'kiratsa, sunda'

«...hatsa zerion urari...»
(50)

haurgintzako erdimin
'umea jaiotzeko minak'

«...lili zurien artean emaniko lehen musuez, haurgintzako erdiminez...»
(44)

haurride
'neba-arreba'

«'Zazpigarren haurridea zela esanez etorri zen, eta ez dakite etxe onekoa den,
baina ofizio gaiztokoa bai behintzat'.» (81)

hausnartu
'gogoetatu'

«Liburu honetako idazleak bere argudioak hausnartu bitartean, itzalak hainbat
figura eta irudi apailatzen zituen gelako horma zurian.» (69)

hede
'uhala, larruzko zinta lakoa'

«Ahokada zuriz mintzo da, hotzagatik, Werner Hebbel: zure adats beltzaraneko
gau hedeetan etzanen naiz.» (94)
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hegaldatu
'hegaz joan'

«Itzuli egiten denean bele bat dakar eskuan eta belea ez da hegaldatzen.»
(74)

herabe
'lotsatia, tristea'

«Masta nagusiak erauzirik, ontzi gaina itsas belarrez lohiturik. Marinelek (...)
alegrantzia herabez begiratzen zioten elkarri.» (51)

hertsatu
'indarrez oratu'

«...aulki gainean zutitu eta arma eskuineko eskuan hertsatuz eta altxatuz hasi
zen oihuka: 'Non da Luigi Anselmi?' Eta oihuak ez zuen galdera ematen...» (19)

hil hurren
'hilzorian'

«'Zakurrak uluka eta gau-hontzak intzirika ari badira, hil hurren dago
norbait' esaten zuen Gaztainatzako zaharrak, eta aitaren egiten zuen segituan.» (80)

hiltamuan
'hilzorian, hil haginik, hil hurran'

«Sartzearekin ikusi zuen Angelo Labriola ohean, suero-ontzien artean etzanda,
hiltamuan.» (18)

hits
'tristea'

«Lau milioi ahate hiltzen omen dira egunero, eta milioi bat axuri, eta milaka
zakur deslai New York hitsean.» (24)

hodeiertz
'ortzimuga, horizontea'

«Sartaldeko oskorriak eguneko printzen hondarrak erakusten ditu hiriko
teilatuen gainean, hodeiertzeko gorritasun leuna zurbiltzen eta ubeltzen...» (92)

honantzagokoak izan
'hurbilagokoak, sinpleagoak'

«Ene asmoak honantzagokoak dituk. Halako egoera batzuen lekukotasuna
ematea...» (68)

hondar
'azken arrastoa, hondakina'

«Sartaldeko oskorriak eguneko printzen hondarrak erakusten ditu hiriko
teilatuen gainean, hodeiertzeko gorritasun leuna zurbiltzen eta ubeltzen...» (92)

hondarreko
'azkeneko'

«Haizea leuna eta hotza zen, izarrek hondarreko keinuak egiten zituzten olatu
malenkoniatsuen gainean. Lemazainak, dei misteriotsuren bati amore emanez...» (50)

hondo
'auzo txinoa, azpimundua'

«Big Jim Colosimo zen Chicagoko hondoko nagusia garai haietan.»
(14)

horail
'horia, beilegia'

«Dorretxetik hurbil, adats horaileko andere bat dabil, zeta urdinezko saiarekin
eta zaldi zuriaren gainean harantz eta honanzko ibileran.» (55)

hormak oro
'horma guztiak'

«...gizartea dardaraka hasi zen, Chicagoko hormak oro odolez eta negarrez
bustitzen zirela.» (15)

hornidura
'adornua'

«Orain, gau-sabiko izartegira begira dago. Izarrak, sekula aldatzen ez denaren
hornidura.» (63)

hortakotz
'dena dela, hala ere'

«Hogeita hiru urte zituenerako, hortakotz, Luigi Anselmi aski aberatsa zen,
gurasoak eta anai-arrebak babesten zituen, eta emazteak bikiak erditu zizkion.» (15)

hotsandiko
'ospetsua, arranditsua, sonatua'

«Honek sarritan gonbidatzen zuen afari eta dantzaldi hotsandikoetara.»
(15)

hozbera
'hotza sarri izaten duena'

«Ameriketara heldua, orain hiri ikaragarri haren keinuak zaintzen zituen eta,
hozbera eta isila, John Torriok bere erantzukizunaren kontzientzia osoa zuen.» (16)

hozkirri
'freskoa'

«Brisara hozkirria egiten du. Hotz handiagoa eginen du goizaldean...»
(47)

huntza
'huntzorria, landare igokaria'

«Hormak arraildurik zeuden, huntzaren hazleku.»
(80)

hurritz
'zur mota' (avellano)

«...arropa zahar eta hurritz makilaz bidaian abiatu nintzen.»
(117)

ibileran
'paseoan, joan-etorrian'

«Dorretxetik hurbil, adats horaileko andere bat dabil, zeta urdinezko zaiarekin
eta zaldi zuriaren gainean harantz eta honanzko ibileran.» (55)

igorri
'bidali'

«...egunen batetan gauza zaharrak erretzeagatik fatuak igorri ohi dituen sute
edo eurite horietako batek ezaba ditzan arte.» (115)

igurikatu
'itxaron'

«...bera ere urduri, ezpain lodiak erdi zabalik eta begi berde biak dirdiraz, hil
nezan igurikatzen.» (30)

iguriki
'itxaron, zain egon'

«Antsiaz doa, han azken mosua emateko norbaitek igurikatuko balu bezala.»
(97)

ihar
'argala, hezurtsua'

«Hala beltzaran eta ihar hazi zen espaloietan barrena.»
(14)
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ihintz
'garoa, inuntza'

«Marinel etsituek ihintza biltzeko modua aurkitu zuten goiztirietan...»
(54)

ihintzagar
'ihintz tantatxoak, garoa, antzigarra'

«...erreka barrenean dabil, kainabera eta asunen artean, elur eta izotz guneak
zapaldu eta landareetako ihintzagarra astinduaz.» (58)

inozo
'leloa, tentela'

«—Zergatik egiten duk negar hik, inozo horrek –esaten du amak.»
(76)

intzirika
'garrasi eginez, oihu biziak'

«—Egun on, Ezekiel –esaten du amak–, hemen dakarkizut mutikoa, beti
intzirika.» (73)

ipurtargi
'argia ematen duen intsektua'

«Suak, gauerdiaren oinek zapalduriko ipurtargiak bailiran itzaliko dira
finean.» (63)

iratze
'ira, garo multzoa'

«Mugarrako harkaitzaren barrenean, iratze gorrituz estaliriko mendi magalean,
arroka bat datza...» (55)

irazeki
'piztu, isiotu'

«...sua irazekitzeko agindu zuen tribunalak...»
(107)

istribor
'itsasontziaren eskuin aldea'

«Eguzkiak mantxa biribil eta gorria zirudien, ez goian ez behean, baizik eta
istriborrean.» (51)

itogin
'ur tantak, etxe barrura eroriak'

«Emeki eta luzaroan asmaturiko hilzori gotor eta iraunkorra eragin nahi zuen,
harria xahutzen duen itoginarena bezalakoa.» (30)

izara
'maindirea'

«Marfila izaren gainean, marfil malgu, ikarati eta amultsuzkoak dira bien soin
atalak.» (59)

izarloka
'erortzen ikusten den izarra'

«Izar argitsuak desagertu eta izarloka batzuk antzematen dira.»
(98)

izeki
'piztu, isiotu, irazeki'

«Ginebra logelara igo da, hiru besoko kandelairua izeki eta ispiluaren aurrean
eseri da.» (58)

izkiriatu
'idatzi'

«Lurralde berriko portura iristean Vicenzo Anselmiren jabego guztia paper
zimurtuan izkiriaturik zekarren Chicagoko ahaideen helbidea zen.» (13)

izkribu
'idazki'

«...Caponek (...) lore koroa garestia igortzen zion defuntuaren familiari, 'Alen
partez' izkribuarekin.» (19)

iztaia
'izter-sabelaren elkargunea'

«...esnea biltzen jardun zuen, behiaren iztaian bermatu eta hatzak zis-zas
eraginez.» (81)

izter
'hankaren goi zatia'

«Ia eserita dago mahai gainean ama, gona izter gainera du altxaturik...»
(75)

jabego
'jabetza, ondasuna'

«Lurralde berriko portura iristean Vicenzo Anselmiren jabego guztia paper
zimurtuan izkiriaturik zekarren Chicagoko ahaideen helbidea zen.» (13)

jagi
'ohetik jaiki, altxatu'

«Lehen argiarekin jagi da Fool, eta erreka barrenean dabil...»
(58)

jalgi
'irten'

«Gorpua mahai gaineko mihisean bilduta erretiratu bezain laster bikoteak
dantzara jalgi ziren berriz...» (20)

jauzi
'saltoa'

«Surtara begira daude, sutearen gaineko jauzi eta benedikaziorik gabe,
isilean.» (62)

jelosia
'jeloskeria'

«Lilian Weissen amorantea izandako Arthur Koncil ere interrogatu zuten,
jelosia arazoa izan zitekeelakoan.» (21)

jitoan
'deriban, norabiderik gabe'

«Inor ere ez zen ausartu ontzi zaharraren barruak miatzen, patu txarren bat
ernegatzeko beldurren, eta jitoan utzi zuten.» (52)

jostorratz
'josteko orratza'

«—Eurek ez dute jostorratzik ala?»
(89)

kadira
'aulki besoduna, handia'

«Aspaldidanik gordetako kazeta sortak, zurezko panpina batzuk, familiaren
elizarako kadira zaharra, zubi zurkaiztuko oholak...» (62)

kalatxori
'kaioa'

«Kalatxoriek, hagen eta izaren artetik silioka, luzaroan lagundu zioten...»
(49)
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kapera
'elizatxoa'

«...aurkitu omen zuen merkatari batek sainduaren irudia itsaso zabaleko ur
gainean zabuka. (...) eta eraikiarazi zuen sainduarentzako kapera.» (117)

kardantxilo
'karnaba' (jilguero)

«eguzkitan galdu da kardantxiloa eta zu hemen, oinak hareatan zurkaizturik»
(133)

karraka
'beleen irrintzia'

«Beleak hezurren eta larru ustelaren usaina du. Karraka egiten ez badu, nik ez
dut negar egiten.» (75)

katagorri
'urtxintxa, katamixerra'

«Bestalde, lau erreal ematen omen zituen gau-hontz, edo katagorri, edo
sagarroi harrapatu bakoitzagatik...» (81)

kausitu
'aurkitu, idoro, ediren'

«Gaueko hamarretan irten zen etxetik, eta goizaldean Ogden hiribidean
kausitu zuten, bide bazterreko zangan etzanda, sabela zuloz beterik.» (20)

kolorgetasun
'kolorerik eza'

«Airean, kolorgetasun inanimatu eta triste bat da beti gauaren aitzindaria.»
(92)

konkortu
'burua makurtu'

«Jing Fu ez zen konkortu, ez alderatu. Inor zerbitzatzen hasteko zaharregia
zela erantzun zuen...» (36)

korroka
'igelen soinua / kantua'

«Zingiratik igelen korroka tai gabea hedatu ohi zen egunez eta, batez ere,
gauez.» (79)

kriseilu
'argi-ontzia' (oliotan, haritxoa)

«Hari mehe eta geldotan hedatzen da kriseilu ahularen argia, iluminazio
elektriko errukarria, armiarma sare antzera.» (43)

kulunkatu
'balantzan, mugimenduan'

«Andere beltz lodi bi doaz, elkarren besoa oraturik, ipurdiak galtza barruetan
ontziak itsasoan bezala kulunkatzen direla.» (109)

kutun
'poltsatxo txikia/amuletoa'

«Asunek ukitu egin zuen sama inguruan zeraman kuttuna.»
(56)

labekari
'labean lan egiten duen okina'

«Vicenzo labekari enplegatu zen, ogigintzan, ailegatu eta sei hilabeteren
buruan.» (14)

laborari
'nekazaria'

«...heresia hedatu zela erran zigun. Zabaldurik zegoela laborari eta oihalgileen
artean...» (116)

laidoturik
'iraindurik, mespretxatua'

«Koadroarekin liluraturik sentitzen zen eta aldi berean laidoturik.»
(37)

laket izan
'gustatu, atsegin izan'

«Verdi eta Puccini maite omen zituen, gainerako guztien gainetik, eta laket
zitzaion fotografietan Amelita Galli-Gurcia eta Enrico Carusorekin azaltzea.» (14)

lako
'bezalako'

«Zaharra naiz eta zu lako bidaiari asko ezagutu ditut; lau bideotatik
edozeinetarantz partitzen dira...» (33)

lanbro
'zirimiria'

«...leihoaren beste aldean erortzen den lanbroari begira.»
(100)

lantzean behin
'noizik behin'

«Mutil saldoak eta andere-gizonak irten ziren lantzean behin, algarako edo
mutu. Hotza egiten zuen.» (18)

laprast eginez
'labain eginez, irristatuz'

«...korrika abiatu naiz kale hutsean behera, harlauza zikinetan laprast eginez.»
(135)

larderiaz agindu
'laborria / izua eraginez agindu'

«Hamazazpi urte zituela, ogibidez kale-garbitzaile zen arren, distritu
elektoralean larderiaz agintzen zuen bandaren buru egin zen.» (14)

larrutan aritu
'txortan, amodioa egiten'

«... gauez basoan herejeak larrutan aritzen zirela...»
(120)

laru
'kolorgea, zuria'

«Erregeak ezpata eskuan, elur gainean dardaraka dauka mutilaren gorputz
larua.» (61)

lats
'ur gutxiko errekatxoa'

«Gaztelu baino lehenago Gaztainatza zegoen, troka magalean, eta are lehenago
sagastiko latsa iragan behar zen.» (87)

lauza
'harri zapala'

«...estratak handik baserri atariraino harlauzaz eginiko bideari uzten baitzion
lekua.» (87)

lazgarri
'beldurgarria, izugarria'

«...entzulerik gabe mintzo baitzen apaiz bat, latinez, oihu lazgarriak jaurtiz.»
(119)
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lei gau
'izotz gaua, hotz-hotza'

«Neskatila ostenduaren bila abiatzea deliberatu du ikatz eta lei gauean.»
(96)

lei haize
'haize izoztua, oso hotza'

«Lei haizea ailegatu zen lehenengo, mastak zurrumurruz ikaratzeko.»
(50)

leinu
askazia, enda'

«John Torrio bera izan zen leinuaren jarraitzailea eta Chicagoko hurrengo
enperadorea.» (16)

lekora
'kanpora'

«Arthurrek kolpeka atera du Galahad gelatik eta etxetik lekora, baratzeraino.»
(61)

lekukotasun
'testigantza'

«Ene asmoak honantzagokoak dituk. Halako egoera batzuen lekukotasuna
ematea...» (68)

lema
'ontziak gidatzekoa'

«Lehen goizaldean marinel irlandar bat zegoen lema zaintzen.»
(50)

lemazain
'itsasontzi gidaria'

«Haizea leuna eta hotza zen, izarrek hondarreko keinuak egiten zituzten olatu
malenkoniatsuen gainean. Lemazainak, dei misteriotsuren bati amore emanez...» (50)

letagin
'bi hortz luzeetako bakoitza'

«...sugegorri bat agertu zaio eta, bere begi dizdizari eta letagin zuriez
beldurturik, Etxabururantz itzuli da Fool.» (58)

lili
'lorea'

«...lili zurien artean emaniko lehen musuez, haurgintzako erdiminez...»
(44)

limurtu
'kulunkatu'

«Whiski botilak ur azalean limurtzen ziren, korronteak eta haize kirriak
eramanak.» (54)

lirain
'(neska) polit-polita (bonboi bat)

«Alaba lirain bat zuen, Su Tao...»
(34)

lizar
'arbola mota' (fresno)

«Lizar enbor ebakietan ikusten dira mendeak, eta batzuetan urte askokoak
dira...» (34)

lizun
'sexu izaerakoa'

«Erreginaren eta Lanzeloten arteko erlazio lizunen esamesak zabaldu ziren
erbesteko lehen urteetan.» (56)

lizun
'orban iluna, mantxaz'

«Liburuak lerrorik lerro arasetan hormak estaltzen, mila liburu lizunez
beteak.» (69)

lodi keinu
'norbait lodi egotearen keinua'

«...Palazioko txahaletako bi kabitzen dira barruan –esaten du Asunek.
Barre egiten du Asunek, eta lodi keinuak.» (59)

lohi
'zikina'

«...estazio lohi honetara etorri da...»
(45)

lorratz
'arrastoa'

«Handikien ilarak hondakinak, lohia eta kreatura hilak besterik ez zituen uzten
lorratzean.» (35)

lumatua
'hegazti lumak kendua'

«Hiri honetan ez dago oilarrik, lumatu eta samatik eskegi batzuk salbu...»
(99)

lursagar
'patata'

«Ama lursagarrak zuritzen ari da.»
(82)

luzitu
'harrokeriaz erakutsi'

«Gorbata gorria eta harribitxi dirdiratsuak luzitzen zituen. Indartsua eta argia,
gogorra eta zuhurra omen zen.» (19)

mailadi
'eskailera'

«...eskaileretan behera doa, horma eta mailadi ilunen artean, astiro, adinaren
zamak hala beharturik.» (92)

maindire
'izara'

«Musuzapi zuria begietan jartzen du amak. Kristal bustia maindirearen azpian
bezala geratzen dira begiak.» (75)

malenkoniatsu
'tristurazkoa´ (melancólico)

«Xarma ezti eta malenkoniatsua dario.»
(45)

malkar
'aldapatsua eta altakurtsua'

«...eta aldats gorako bidexka malkar eta zaila Erro alderaino.»
(78)

mantenu
'elikatu eta irauteko gastua'

«Lehenengo emazteaz dibortziatu eta, Luigik etxea abandonatu zuen, lau seme-
alaben mantenurako errenta on bat prometaturik.» (20)
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masail
'matraila'

«Negar egiten dut, orain gehiago, eta zartako bat ematen dit amak masailean.»
(74)

masta
'itsasontzietako zutoinak'

«Lei haizea ailegatu zen lehenengo, mastak zurrumurruz ikaratzeko.»
(50)

memelo
'kokoloa, papaua, tentela'

«...idazle memelo batek zer kontatuko dion begira.»
(70)

mendekari
'mendekua hartzen duena'

«Itsasoa mendekari handi batek eraginiko basoa da –dio.»
(123)

mendre
'ahula'

«Landare more eta mendre batzuk harri grisen artean...»
(43)

mentura
'balentria, abentura'

«Literatura eta mentura laket zitzaizkion Billyri, eta mutil alaia izan zen
Sheila izeneko neska-laguna suizidatu zitzaion arte...» (17)

miatu
'arakatu, bilatu'

«Inor ere ez zen ausartu ontzi zaharraren barruak miatzen, patu txarren bat
ernegatzeko beldurren, eta jitoan utzi zuten.» (52)

mihise
'izara, oihala'

«Gorpua mahai gaineko mihisean bilduta erretiratu bezain laster bikoteak
dantzara jalgi ziren berriz...» (20)

mihura
'landare bizkarroia' (muérdago)

«...arte indartsuak eta iratze zabalk, errekasto gardenak, mihura eta
erabelarrak kontenplatu nituen bidean.» (117)

mirabe
'otseina, zerbitzaria'

«Gauak mirabe ezartzen ditu ilunpeetara babesik gabe irteten direnak, itsasoak
marinel galduak bahitzen dituen bezala.» (97)

mizto
'pozoia / sugeen mihia'

«—Martintxorena ez delako sendatzen, ez errabia, ez sugeen miztoarena,
horiek sendatzen ez direlako –esaten du Irenek.» (85)

moila
'portua babesteko horma'

«Nasa hutsik geratu da ekaitza denaz jabetu den heinean. Olatuek moila
gainditzen dute, herria urperatu nahi balute bezala.» (139)

muino
'mendi gaina, zapal antzekoa'

«Egunsentiak larrosa hatzez eman dio neguko eguzkiari irteera, Santikurutzeko
muino elurreztatuen gainera.» (58)

nabar
'ilun nahasia'

«Jadanik ez da bere begi nabarretan galbururik, ahuntzik, enararik islatzen.»
(44)

nafarreria
'gaixotasun kutsak. larria, baztanga' (vir.)

«...xaketa beltzez jantziriko gizon bat ipintzen da, nafarreriaren arrastoak
aurpegian...» (110)

neskuts
'dontzeila,birjina den emakumea'

«Amodio ipuin bat izkiriatu zuen aspaldian. Neskuts batez maitemintzen zen
agure baten istorio horri zorigaiztoko amaiera eman zion.» (95)

ñabardura
'xehetasuna'

«Zenbat ordu paperak zirriborratzen, zenbat sentimendu ñabardura ikertzen,
zenbat istorio-misterio izkiriatzen dituen.» (93)

odoluzki
'almorrana'

«—Geure gogoetak, geure seme-alabak, geure poema ulergaitzak, geure
odoluzkiak...» (102)

ohi
'izandakoa'

«...armadako buruzagi ohiaren gorpua zerraldoan etzanik begiratzeko itzuli
da.» (45)

oilarite
'oilarraren kukurruku ordua'

«Oilaritearekin joanen zela esan zuen.»
(132)

oin hots
'oinekin, mugitzean eginiko zarata'

«...Etxaburudorreko zurezko zoletan bere oin hotsa, oin hots beti berregin eta
azkenik gabea sentitu da iluntasun denboran.» (60)

oldartu
'matxinatu'

«...populua oldarturik zebilela hango ibarretan.»
(117)

oldoztu
'pentsatu'

«Gauzak ahal utzi behar ote ziren oldoztu nuen luzaroan.»
(30)

olgau
'jolastu / olgetan ibili'

«Tomasek auzo hauetan pasatu zuen haurtzaroa, korrika eta zirrindolan
olgatzen.» (48)

onddo
'perretxikoen gisako landarea'

«Gazia eta geza da, eta lizarretako onddoen usaina du eta erre egiten dit ahoa»
(76)
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ontsa
'ondo, ongi' (zuber.)

«...zeuen bihotzetan izekitzen ari den infernu txikia erranez eta ontsa
obratzeko bidea seinalatuaz.» (116)

ontzimutil
'grumetea, marinel gaztea'

«Gau batean, ontzimutilak argitasun arraro bat igarri zuen ababorrean.»
(52)

opiomano
'opio-drogazalea'

«Diamond Thompson izeneko opiomano bat arrestatu zuten.»
(22)

orbain
'zikinunea'

«Alpfonse Capone, Scarface deitzen zuten, aurpegian zuen orbainagatik.»
(19)

ortozik
'oinutsik'

«Ortozik ezin zen zutik ibili.»
(53)

ortzadar
'ostadarra, ostarkua'

«Ortzadar usaina dago airean, eta ez dago ortzadarrik.»
(83)

ortzimuga
'zerumuga, horizontea, hodeiertza'

«...ez zen igartzen ortzimugan marrarik.»
(51)

oskarbi
'zeru garbia'

«Oskarbi urdinak eta zohardi izartsuak ordezkatu ziren, arrosa usaineko
oskorriak bitarteko.» (53)

ospel
'laiotza, eguzki gabea'

«Zohardia ospela da, hargatik. Eta arrautzak abasto lurrean, hareatzan eta
harkaitzetan, zuhaitzetan ere bai.» (32)

oste
'atzea'

«Etxe abandonatuetan loak hartzeko etzan, ihesean ostatuen osteetan ezkutatu
edota begi gosetuak gozotegietako eskaparateetan eskegitzen zituen.» (14)

ostendu
'ezkutatu'

«Behar den moduko gizonak ez du bere bizitza ezkutatzen. Ostentzen badu,
orduan arrotza da eta ezin da besterik izan.» (89)

otean
'agian'

«Hiltzaileen izenak ez ziren egundo argitu. Alphonse Capone, otean? Johnny
Torrioren aginduz.» (16)

partitu
'abiatu'

«Zaharra naiz eta zu lako bidaiari asko ezagutu ditut; lau bideotatik
edozeinetarantz partitzen dira...» (33)

pasmatu
'gangrenatua, usteldua'

«Han zegoen oraindik, korrejitu gabe, zurtoin moztu pasmatua.»
(36)

patu
'zoria, adurra'

«Inor ere ez zen ausartu ontzi zaharraren barruak miatzen, patu txarren bat
ernegatzeko beldurren, eta jitoan utzi zuten.» (52)

pospolin
'txorakeria'

«Hainbeste letra sartu eta burua pospolinez bete –segitu zuen Xabiertxori
begira–.» (88)

printz
'distira, errainua'

«Sartaldeko oskorriak eguneko printzen hondarrak erakusten ditu hiriko
teilatuen gainean, hodeiertzeko gorritasun leuna zurbiltzen eta ubeltzen...» (92)

requiem
'hiletetako musika mota'

«...hilarria ere estaltzen zuena euri mehatxuz ilundutako arratsaldean
Chicagoko orkestrak requiem bat haintzen zuen artean.» (21)

sagarroi
'kirikiñoa, trikua, kirikolatza'

«Bestalde, lau erreal ematen omen zituen gau-hontz, edo katagorri, edo
sagarroi harrapatu bakoitzagatik...» (81)

saihestu
'itzuri egin, ekidin'

«Hor dabil, hain oker airean, saguzar urduri bat hari elektrikoak doi-doi
saihesten.» (103)

salatari-malatari
'(hitz jokoa, indartzeko)'

«—Xabiertxori esango diot nik bere galtzak zikindu dituzuela –Lazarok.»
—Larzoro, salatari-malatari –esaten du Irenek. (86)

salbaia
'basatia, hezi gabea'

«Hegazti salbaiak laku izoztuen gainean ari dira zirkulutan hegatsez.»
(93)

saldo
'taldea'

«Mutil saldoak eta andere-gizonak irten ziren lantzean behin, algarako edo
mutu. Hotza egiten zuen.» (18)

sama
'iduna'

«Asunek sama inguruan zeraman kuttuna ukitu zuen.»
(80)

sarda
'lau puntako lanabesa'

«Mutiko eta andere batzuk belarra haizatzen ari ziren, Usteldu orduko,
sardetan altxatu eta airean erortzen utziz.» (78)
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sargori
'eguraldi bero-beroa'

«Gibelean geratu ziren amildegietako ahuntzak, arrailduretako sugeak,
malariak horiztatutako haur masailak, eta aro sargorietako euri eskeak.» (13)

sarrail
'giltzaz ixteko mekanismoa'

«Haizeak dorreko sarrailak eta kisketak ikararazten ditu, zentzurik gabeko
musika sortuz.» (60)

sekulabelar
'hiru hostoko belarra, hirusta'

«Korriks nindoan neskak sekulabelarretan utzitako aztarnak segituz...»
(134)

sendi
'familia'

«Bi hilabete geroago, Luigi italiar sendiko neskatila batekin esposatu sen.»
(15)

silioka
'oihu bizi edo ikarazkoak eginez'

«Kalatxoriek, hagen eta izaren artetik silioka, luzaroan lagundu zioten...»
(49)

sits
'pipia, egurra jaten duen intsekt.'

«Monasterioren batean geratuko dira beharbada, liburuen ganbaran, hautsaren
eta sitsen mende...» (115)

so egin
'begitu, begiratu, behatu, aditu'

«Zortzi urte baino ez zituen Luigik Calabriako mendien bestaldean eguzkia
ezkutatzen azkenengoz so egin zuenean, 1894ko abuztuan.» (13)

sos
'dirua'

«Suertea, sosa eta osasuna zuen; baina heriotzak dena ezaba zezakeen.»
(16)

su pindar
'txinparta'

«Isilean daude, su pindarren hotsa besterik ez da entzuten.»
(63)

sugar
'distira'

«Adats beltz lisoa du (...) sugar zurbil eta goriak begietan.»
(45)

sugegorri
'suge mota' (víbora)

«...sugegorri bat agertu zaio eta, bere begi dizdizari eta letagin zuriez
beldurturik, Etxabururantz itzuli da Fool.» (58)

sumindu
'haserretu'

«Ezin zitekeen irlatxo sumindu hartara gehiago hurbildu, harri urtu eta goria
jaisten baitzen...» (52)

tai gabea
'etengabea'

«Zingiratik igelen korroka tai gabea hedatu ohi zen egunez eta, batez ere,
gauez.» (79)

trakets
'dorpea, trauskila'

«Berak ere, bere gorputz traketsaren gatibu, Ginebra maite du...»
(59)

troka
'sakon gunea'

«Gaztelu baino lehenago Gaztainatza zegoen, troka magalean, eta are
lehenago sagastiko latsa iragan behar zen.» (87)

txahal
'behiaren kumea'

«...Palazioko txahaletako bi kabitzen dira barruan...»
(83)

txarrantxa
'orrazteko tresna (linua, behiak)'

«Eta kortara doa Fool, idiak txarrantxaz garbitu eta ataurrera kanporatu ditu
biak, manta marratu banarekin.» (58)

txintxo
'zintzoa, egiatia'

«...eta ni nauk hire buruaren distortsioa, hire alter ego txintxoa.»
(67)

ubide
'urak eginiko bidea'

«...aurrera segitu nuen ene bidaian, malkar eta ubide zailetan barrena.»
(117)

uhal
'larruzko hedea'

«Asunek ere, uhalak eskuan, aurrea hartu zion asto nekatuari.»
(80)

uhin
'olatua'

«'Bizitza harea gaztelua da', esan du, 'horregatik suntsitzen da uhinik uhin.»
(47)

uhurika
'uluka bezala, oihu luzeak eginez'

«'Zakurrak zaunka ari ziren inguruko baserrietan. Uhurika, zaunka baino
gehiago.» (80)

ukendu
'krema / pomada'

«...Koñak botila txiki bat dauka poltsan, ukendu eta errimelekin batera, atera
eta zurrutada edan du.» (46)

ulu
'oihu luze tristea, uhuria'

«“Zakurrak uluka eta gauhontzak intzirika ari badira, hilurren dago
norbait”...» (56)

umotu
'heldu, ondu'

«Munduaren doi-doi beste aldean umotzen dira gereziak.»
(47)
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unatu
'nekatu, akitu, kantsatu'

«Maiz eseri dira ene aldamenean, bidearen luzeaz unaturik, eta arretaz entzun
didate antzinako istorioa.» (33)

urdindu
'ilea zaharkiturik, 'zuri' jarria'

«Bestela, gizon zahar bakartia dateke, Jon. Urdindurik igartzen zaio buruko
ilea, sonbreiru barregarri horren azpian.» (47)

ureten
'

«Gure txalupa paperezkoa bailitzan desegin zen etas orduantxe ito zen anaia
uretenean, igerian ere ez baitzekien.» (138)

urmael
'estankea'

«Ailegatu da ezkurdira eta ohiko aulkirantz doa urmael bare eta loratgi
urriaren artetik.» (93)

urtegarrenerako
'... urtera orduko'

«Hiru urtegarrenerako Lilian Weiss abeslari famatua egin zen, Europara ere
gonbidatu zuten...» (17)

usapal
'uso arrunta baino txikiagoa'

«...usapal zuri bat ikusi nuen.»
(127)

usu
'sarri, askotan'

«Luigi ez zen etxean zarraturik usu geratzen. Mutiko zatarren gisan ibiltzen
zen karriketan zehar, prentsa paperak oihuka salduz...» (14)

uztarri
'idiak elkartzeko egur-egitura'

«...han ikusi nituen herejeak, animalia erien antzerako gizakumeak, uztarriz
eta katez lotuak.» (120)

uztartu
'lotu'

«Hala ere, uztartzea ez zen luzarorako izango beharbada.»
(17)

xarma
'enkantua, goxotasuna'

«Xarma ezti eta malenkoniatsua dario.»
(45)

xendra
'bidexka'

«Ez zen zilarbiderik igartzen, ez zen ez ilargirik ez itsas xendrarik agertzen.»
(53)

xeratsu
'laztanak egiten, maitekor'

«Maggie xeratsuagoa bihurtu zen orduan, ama gaixotu zenean.»
(28)

zabuka
'kulunkatzen'

«...aurkitu omen zuen merkatari batek sainduaren irudia itsaso zabaleko ur
gainean zabuka. (...) eta eraikiarazi zuen sainduarentzako kapera.» (117)

zalu
'arin mugitu'

«Harantz abiatu zen Asun, zalu.»
(64)

zanga
'ezponda, kuneta'

«Gaueko hamarretan irten zen etxetik, eta goizaldean Ogden hiribidean kausitu
zuten, bide bazterreko zangan etzanda, sabela zuloz beterik.» (20)

zarraturik
'itxita, entzerratuta'

«Luigi ez zen etxean zarraturik usu geratzen. Mutiko zatarren gisan ibiltzen
zen karriketan zehar, prentsa paperak oihuka salduz...» (14)

zartatu
'indarrez jo'

«Musu gogorrean lotu ginen (...) eta berriro zartatu nuen.»
(31)

zatar
'ez txukuna, zikina, zaharra...'

«Luigi ez zen etxean zarraturik usu geratzen. Mutiko zatarren gisan ibiltzen
zen karriketan zehar, prentsa paperak oihuka salduz...» (14)

zeken
'zikoitza, lukurrerua'

«...zigarro bat atera du poltsikotik. Isiotu eta putz eginaz bota du kea; edozein
saindu zekenentzako intzentsua.» (106)

zerraldo
'hilik / hilkutxa'

«Odola lodi isuri da soinean behera, zangoak flakatu dira, eta zerraldo geratu
da gaztea, begiak hetsi gabe.» (61)

zerraldo lurreratu
'hilda erori'

«...ohean zeutzan maiteminduak ohartu ez arren, North Clark kaleko garajearen
aurrean zazpi gizon lurreratu ziren zerraldo.» (16)

zertu
'antolatu'

«James Colosimoren arerioak ez zituen ondoko egunean loak hartu, eta goiz
lainotsu baten zertu zioten kontraerasoa...» (16)

zeutzan
'etzanda zeuden'

«...ohean zeutzan maiteminduak ohartu ez arren, North Clark kaleko
garajearen aurrean zazpi gizon lurreratu ziren zerraldo.» (16)

zin egin
'juramentua egin'

«“Ene emaztea barkamen eske etortzen ez bazitzaidan ez nintzela etxera
itzuliko zin eginik nuen gainera.”» (102)

zintzilik
'eskegita, dindilizka'

«...ezkila beltz mutua aterpean zintzilik, eta zurezko aulki zahar eta hautsi bi
goroldiotzen.» (48)
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zirrikitu
'bitartea'

«Gaua abailtzen ari da, leihoaren zirrikituetarik haize hotza barruratzen den
artean...» (59)

ziztrin
'ezgauza, '

«Meategiko bagoneta batzuk, landare urdindu eta ziztrinak uneka...»
(48)

zohardi
'zeru distiratsua, argitasunez betea'

«Oskarbi urdinak eta zohardi izartsuak ordezkatu ziren, arrosa usaineko
oskorriak bitarteko.» (53)

zotin
'negar egitean, dardara eta soinua'

«Tristurazko zotinak ala plazerezko hasperenak diren ez daki eta hortzen
artean sakatzen ditu ezpainak.» (59)

zurbil
'zurixka'

«Adats beltz lisoa du (...) sugar zurbil eta goriak begietan.»
(45)

zurkaiztu
'estakak edo zutoinak dituena'

«Aspaldidanik gordetako kazeta sortak, zurezko panpina batzuk, familiaren
elizarako kadira zaharra, zubi zurkaiztuko oholak...» (62)

zurkaizturik
'tinko, makila bezala sartuta'

«eguzkitan galdu da kardantxiloa eta zu hemen, oinak hareatan zurkaizturik»
(133)

zurrumurru
'marmarra, hots nahasia'

«—Oro zurrumurru, bare eta esanahi gabe...»
(66)

zurrutero
'mozkortia'

«Zurruteroa zen, eta errazago hiltzen da mozkorra lehorra baino.»
(16)

zurubi
'dorreetako eskailera, kiribilean'

«Zurubian behera, ea haur hura ere erre behar zenetz galdetu nion apezari.»
(121)

zurzuri
'makala' (zuhaitz mota)

«Zaharra da etxaldea, zahartua hobeto esanda, goiz iharturiko zurzuri
legez.» (107)

zuzi
'tortxa'

«Armagizon batek isiotu zituen zuziaz ukiturik egur-metak banan-banan.»
(123)
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