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aitortegi
'Elizetan aitorpena egiteko tokiak'

"...aitortegi itxurakoak, intimitate pixka bat eskaintzen zutenak."
160

akordu
'oroimena'

"Isilpean entzun zituen amaren akorduko gomuta gazi-gozoak, eta hauek luze
iraun zuten..." 179

albo
'aldamena'

"...egur marroi iluneko etxe zahar baten albotik igaro zen."
19

altzo
'magala'

"Berehala etxera joan, Xezalen gelako ohean jesarri eta, familia argazkia
altzoan hartuta, irudimenari ihes egiten utzi zion." 117

anabasa
'desordena'

"Ondorioa aldikako anabasa zen, eta behar baino klaxon jotze gehiago, bestela
oso lasaia izango zen ingurune hartan." 59

antxintxika
'korrika'

"Azalpena edozein zelarik ere, bera antxintxika abiatu zen, Bazar Nagusira
bidean." 164

artegatu
'urduri jarri'

"Artegatu egin zen atsoa eta dardarti atera zitzaion ahotsa..."
175

artile
'ardien ilea'

"...eta Kawa, lurrean zabaldutako artile multzoen artetik igaroz, trenbidearen
azpiko pasabidera heldu zen." 20

atalase
'ateburua, ataria'

"Irribarre behartua zeukan ezpainetan sarrerako atalasea zeharkatu
zuenerako." 68

aterkin
'euritakoa'

"Zure hitzean sinistea espero duzu honezkero? -gorantza jaso zuen Kawak
aterkina. 147

atoan
'berehala'

"Kawak madarikazio bat bota zuen eta, handik atoan ospa egin behar zuela
jabetuta, labana sakelatik atera eta..." 163

bako
'gabeko'

"Apalategi triste bat zen, izen bako ontziz beterik zegoena eta burdinazko ate
sendo batek ia ezkutuan uzten zuena." 109

batu
'bildu'

"Agian geure eskuez batu ahal izango ditugu aurten."
39

baztanga
'nafarreria'

"...ile beltza zeukan, eta bizar laburrak erdizka estaltzen zizkion baztangaren
arrastoak." 18

begitandu
'iruditu'

"...eta batzuetan Ararat gero eta urrunago dagoela begitantzen zait."
52

behar
'lana'

"Ordaindu soldata duina hemengo bati eta ikusiko duzu zelan hartzen duen
beharrra. Baina badatoz haiek, lau ogerlekotan egiten dute gauza bera..." 12

bekoki
'kopeta'

"Mutilak gurpildun aulkiko atsoari musu bat eman zion bekokian eta aterantz
abiatu zen." 17

berna
'zangoa'

"Kawa lehenengo izainak kokatzen hasi zen amaren bernetan, eta tarte bat
eman zuen ezer esan barik." 36

birao
'madarikazioa'

"Ia ezin zuen sinetsi errealitatea guztiz bestelakoa zela: biraoak, umiliazioak,
jipoiak..." 140

branka
'itsasontziaren aurrekoaldea'

"Bere itxura apur bat txukundu ostean, korridore estua zeharkatu eta ontziko
brankarantz jo zuen." 26

burdel
'putetxea'

"Han eta hemen sakabanatutako burdeletan probatu zuen lehenengo egunetan
Kawak..." 122

egiteke
'egin barik'

"...atsoaren esker oneko berba kurduei jaramonik egiteke."
19

egonarri
'pazientzia'

"Egonarriz itxaron zuen masajistak bere lana amaitu arte."
163

egonean egon
'alferrean egon'

"Dena dela, han zeuden egonean, egunero bezala, edonor edonola lana
eskainiz noiz hurbilduko." 22

ekidin
'saihestu'

"...arnasketa gero eta bizkorrago zihoakion eta ezin izan zuen ekidin senak
agintzen ziona..." 25

< >1

atalak.net •  HIZTEGITXOA     —    Xahmaran    Jon Arretxe •  Erein

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

aitortegi
'Elizetan aitorpena egiteko tokiak'

"...aitortegi itxurakoak, intimitate pixka bat eskaintzen zutenak."
160

akordu
'oroimena'

"Isilpean entzun zituen amaren akorduko gomuta gazi-gozoak, eta hauek luze
iraun zuten..." 179

albo
'aldamena'

"...egur marroi iluneko etxe zahar baten albotik igaro zen."
19

altzo
'magala'

"Berehala etxera joan, Xezalen gelako ohean jesarri eta, familia argazkia
altzoan hartuta, irudimenari ihes egiten utzi zion." 117

anabasa
'desordena'

"Ondorioa aldikako anabasa zen, eta behar baino klaxon jotze gehiago, bestela
oso lasaia izango zen ingurune hartan." 59

antxintxika
'korrika'

"Azalpena edozein zelarik ere, bera antxintxika abiatu zen, Bazar Nagusira
bidean." 164

artegatu
'urduri jarri'

"Artegatu egin zen atsoa eta dardarti atera zitzaion ahotsa..."
175

artile
'ardien ilea'

"...eta Kawa, lurrean zabaldutako artile multzoen artetik igaroz, trenbidearen
azpiko pasabidera heldu zen." 20

atalase
'ateburua, ataria'

"Irribarre behartua zeukan ezpainetan sarrerako atalasea zeharkatu
zuenerako." 68

aterkin
'euritakoa'

"Zure hitzean sinistea espero duzu honezkero? -gorantza jaso zuen Kawak
aterkina. 147

atoan
'berehala'

"Kawak madarikazio bat bota zuen eta, handik atoan ospa egin behar zuela
jabetuta, labana sakelatik atera eta..." 163

bako
'gabeko'

"Apalategi triste bat zen, izen bako ontziz beterik zegoena eta burdinazko ate
sendo batek ia ezkutuan uzten zuena." 109

batu
'bildu'

"Agian geure eskuez batu ahal izango ditugu aurten."
39

baztanga
'nafarreria'

"...ile beltza zeukan, eta bizar laburrak erdizka estaltzen zizkion baztangaren
arrastoak." 18

begitandu
'iruditu'

"...eta batzuetan Ararat gero eta urrunago dagoela begitantzen zait."
52

behar
'lana'

"Ordaindu soldata duina hemengo bati eta ikusiko duzu zelan hartzen duen
beharrra. Baina badatoz haiek, lau ogerlekotan egiten dute gauza bera..." 12

bekoki
'kopeta'

"Mutilak gurpildun aulkiko atsoari musu bat eman zion bekokian eta aterantz
abiatu zen." 17

berna
'zangoa'

"Kawa lehenengo izainak kokatzen hasi zen amaren bernetan, eta tarte bat
eman zuen ezer esan barik." 36

birao
'madarikazioa'

"Ia ezin zuen sinetsi errealitatea guztiz bestelakoa zela: biraoak, umiliazioak,
jipoiak..." 140

branka
'itsasontziaren aurrekoaldea'

"Bere itxura apur bat txukundu ostean, korridore estua zeharkatu eta ontziko
brankarantz jo zuen." 26

burdel
'putetxea'

"Han eta hemen sakabanatutako burdeletan probatu zuen lehenengo egunetan
Kawak..." 122

egiteke
'egin barik'

"...atsoaren esker oneko berba kurduei jaramonik egiteke."
19

egonarri
'pazientzia'

"Egonarriz itxaron zuen masajistak bere lana amaitu arte."
163

egonean egon
'alferrean egon'

"Dena dela, han zeuden egonean, egunero bezala, edonor edonola lana
eskainiz noiz hurbilduko." 22

ekidin
'saihestu'

"...arnasketa gero eta bizkorrago zihoakion eta ezin izan zuen ekidin senak
agintzen ziona..." 25

< >1



atalak.net •  HIZTEGITXOA     —    Xahmaran    Jon Arretxe •  Erein

Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

enkante
'subasta'

"...aberatsen bila, eta, nire iritziarekin ezertarako kontatu barik, enkante
antzeko bat antolatu du." 134

ernegu
'amoraioa'

"Ez zen beranduegi, baina gainez eginda sentitzen zen, ernegu eta
ezintasunaren arteko nahasketak jota..." 126

errezel
'gortina'

"Gero lurreko billeteak eta arropak bildu eta desagertu egin zen errezel baten
atzetik." 43

errieta
'agiraka'

"Zinar serio ipini eta errieta kutsuaz hitz egin zion mintzaideari, aita rola betez
ia..." 52

eskuila
'garbitzeko erratz txikia'

"...eta zenbait andrek haiek garbitzen ziharduten, urez eta xaboiez, eskuila
gogorren laguntzaz." 19

espantu
'keinu nabarmenak'

"Imajinatu ahal dituzu jendearen espantuak eta barre algarak."
51

galga
'balazta'

"...eta guztira bazirudien denboraren gurpilean galga ipinita zeukala toki
hartan, eta orduak pixka bat geldiroago iragaten zirela." 50

garbitu
'hil'

"—Eta zenbat jende garbitu duzu honezkero?"
52

geldotu
'mantsotu'

"Harrapakinak, martxa geldotu barik, dorretik gertu zegoen aparkaleku
baterantz jo zuen." 85

gernu
'txixa'

"...errumaniarraren gorpua kolpe batez jausten utzi zuen hainbaten gernuez
horiztatutako lurrera eta..." 25

goibel
'tristea'

"Gero hausnarraldi goibelean murgildu zen, eta medikuak hartu behar izan
zuen berriz hitza..." 14

gomuta
'oroitzapena'

"Gomuten mundu isilean murgildu ziren gizon biak jarraian."
52

halandaze
'beraz'

"—Halandaze nire anaia gaztea, etxeko seina, hiltzaile profesional bilakatu
da..." 100

harbide
'harrizko bidea, galtzada'

"Kalera iritsitakoan, zigarro bat piztu eta Marmara itsasoaren bazterrerantz
zeraman harbide aldapatsutik behera jo zuen prisarik gabe." 18

harenga
'hitzaldi sutsua'

"Han andrazko batek minutu erdiko harenga bota zien gainerako partaideei,
eta txalo sutsuak jaso zituen erantzun gisa." 83

hausnar
'pentsakorra'

"Hausnar egiten nekatu zenean jaiki  eta Xezalen gelara joan zen."
150

hausnarraldi
'erreflexioa'

"Gero hausnarraldi goibelean murgildu zen, eta medikuak hartu behar izan
zuen berriz hitza..." 14

hazteritsu
'zaragarra'

"Haren aldamenean etzanda zegoen txakur beltz hazteritsuari ere erreparatu
zion heldu berriak." 61

hil-hurren
'hiltzeko puntuan'

"Hil-hurren zegoen txakurraren lantu etengabea besterik ez zen aditu."
63

hur
'hurbil'

"...aldika lan egiten zuen kebab tokitik hur samar, hain zuzen."
123

indarge
'ahula'

"...zati batzuk oso gogotsu eta beste batzuk  indarge idatzita baleude bezala."
132

itaundu
'galdetu'

"Hori da dena? –itaundu zuen gizonak, zapuzturik."
45

izain
'odola xurgatzen duen zizarea'

"...gauza bi baino ez zeuzkan salgai: fruitu sikuak eta izainak."
27

jagon
'zaindu'

"Kanpoaldeko bi hormen artean lurra ereinda zegoen eta ondo jagondako
barazki ugari ageri ziren." 58

jaramon
'kasua'

"...atsoaren esker oneko berba kurduei jaramonik egiteke."
19
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jazo
'gertatu'

"-Luzea da kontatzeko –zurrut egin zuen, ez zeukan batere argi zelan bideratu
aspaldi hartan jazo zitzaizkion gauza guztien azalpena–." 99

jeans
'prka bakeroak'

"Jeansak hartu eta ohi baino gehiago kosta zitzaion gerrian sartzea."
48

kanak
'kanpoztarra, atzerritarra'

"Zikenkeria baino ez digute ekartzen kanak hauek..."
11

karrika
'kalea'

"Beherantz jo ahala jendetsuago zegoen karrika estuz eta patio txikiz
osatutako auzo hura." 19

katxe
'prezioa, salneurria'

"—Zelakoa da zure katxea? –erantzun zuen ilegorriak."
44

kinkaila
'salgai txikiak'

"...eta halako jenero asko zegoen eskaintzan, bai eta hegaztiak, maskotak,
hauentzako jana, sukaldatzeko espeziak eta kinkaila ugari ere." 27

kitzikagarri
'ernegarria'

"Dantzan jarraitu zuen keinu kitzikagarriak eginez, aldika barrarekin
bihurrekeriaz jolastuz..." 43

kitzikapen
'lilikadura'

"Ezaguna zitzaion kitzikapen kontrolagaitzeko sentsazio hura, beti nozitzen
zuen heriotza oso bortitzak edo odoltsuak eragiten zituenean." 25

konkortu
'kiribildu'

"...almena biren arteko espazioan kokatu zen, konkorturik."
64

lantu
'negarra'

"Honen kexuarekin batera, txakurraren lantu makala aditu zen ostera ere.
63

lañotasun
'leuntasuna'

"—Zenbat balio du zure gorputzak? –bota zuen bat-batean, lañotasun kutsua
erabat galduta." 45

lar garbi
'garbiegi'

"...ile adats desordenatuaren azpian, eta zeramatzan arropak, jeans estilikoak,
ez zeuden lar garbi." 75

lar ondo
'ondoegi'

"—Zure lana ez dago lar ondo ordainduta, hori egia da, baina guztira lira
kopuru politak eskuratu dituzu eta izan beharko zenuke zerbait aurreratu." 52

lepo bete
'goraino beteta'

"Eguerdiko otoitzaren ordua zen eta, hotza gorabehera, jendeak lepo betetzen
zituen mezkitak eta hien inguruko espaloi eta kaleak." 155

lipar
'unea'

"Baina ezinezkoa zitzaion, zegoen egoeran, zorion lipar hura luzatzea."
178

loki
'burezurraren alboak'

"Azken izainen gorputzak botilatxotik irtenerazi eta kokotsean eta lokietan
kokatzen ari zen." 39

makal
'ahula'

"Hortik tarte batera egin zuen berba, ahots makalaz, gorputzeko zauriek baino
askoz gehiago kezkatzen zuen arazoa 14

mamorro
'zizare mota'

"—Ez dut uste amak onera egingo duenik mamorro hauei esker."
33

mamurtu
'murtxikatu'

"Halako ideiak mamurtuz heldu zen, azkenik, Hasenbergleko geltokiraino."
117

melatu
'blaitu'

"...heldu berriak txanoa kendu eta eskuak igurtzitzen zituen bitartean.
Melatuta zegoen euriaren eraginez." 97

mintzaide
'solaskidea'

"Zinar serio ipini eta errieta kutsuaz hitz egin zion mintzaideari, aita rola
betez ia..." 52

monokorde
'nota bakarrekoa'

"...errepide zuzen eta luzearen azken muturrean, eta hura handitzearekin batera
hots monokorde bat aditzen hasi zen, pixkanaka ozenduz joan zena orro..." 73

muezin
'otoitzarako deia egiten duen musulma'

"Artean ilun zegoen eta goizaldeko muezinak aditzen ziren auzoko
meskitetatik." 77

musu
'aurpegia'

"Kawari bat-batean ezabatu zitzaion musuko keinu alaia."
36

nargil
'erretzeko urezko pipa asiarra'

"Kawak zurrupada luzea eman zion sagar usaineko nargileari hurrengo
galdera planteatu aurretik." 49
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nozitu
'pairatu'

"Eta itsasbazterreko pasealekura iritsi bitartean ere auto bat edo besteren
erasoak eta zaratak nozitu behar izan zituzten." 180

ogerleko
'bost pezeta, diru mota'

"Ordaindu soldata duina hemengo bati eta ikusiko duzu zelan hartzen duen
beharrra. Baina badatoz haiek, lau ogerlekotan egiten dute gauza bera..." 12

ohatila
'ohe txiki eta altua'

"Bainuaren ostean lasai erlaxatzeko tokia zen hura eta horixe egin zuen berak,
gelako ohatilan etzanda hausnarketan." 162

oparo
'ugaria, aberatsa'

"...etxebizitza hura espero baino nahiko oparoagoa begitandu zitzaiolarik."
102

oratu
'heldu, eutsi'

"Andre-gizon helduak ziren, berrogeitaka urtekoak, eskutik oratuta zeuden
eta, haien begitartearen arabera, zoriontsual zirela pentsa zitekeen." 20

orro
'deiadarra'

"...eta hura handitzearekin batera hots monokorde bat aditzen hasi zen,
pixkanaka ozenduz joan zena orro antzeko bat bihurtu arte." 73

ostendu
'ezkutatu'

"Umeen klinikako eraikinean dago, bazter ostendu baten."
15

osteraka ibili
'paseoan egon'

"Hainbat egunetan hiri osotik osteraka ibili ondoren, arrebari buruz deskubritu
zuen gauza bakarra zera zen, emakumezko amorantea zeukala." 126

otomano
'turkoen dinastia bat'

"Etxe otomano haren antzeko asko zeuden Kadirga auzoan..."
19

otzan
'essan oneko'

"...nebak proposatuta zizkidan gizon haietariko bat onartu banu, beste hainbat
bezalako emazte musulman otzana bilakatu banintz." 142

paratu
'jarri, plantatu'

"Pazar Tekkera ailegatu zirenean, jaitsi eta handik berrehun bat metrora
ikusten zen harresi handira begira paratu zen." 57

piko
'aldapatsua'

"...banderadun dorrearen azpira eta igotzeari ekin zion, beste norbaiten
oinatzek hondakin artean mailakatutako malda pikotik." 60

raki
'alkoholdun edari mota bat'

"...eta hantxe zegoen jesarrita, kartoizko koroa buruan eta raki botila oinean
zeuzkala." 60

sama
'lepoa'

"Kawaren eskuturrei oratu zien, baina ez zuen haiek bere samatik askatzeko
indarrik egin." 149

sarri
'askotan'

"...ezin genuen alokairua ordaindu ere, pisuko jabeak botatzeko mehatxua
egiten zigun sarri." 105

sastraka
'sasia'

"Bide bazterreko sastraken artean pausatu zen eta mutila hurbildu eta atzamar
puntez heldu zion hegoetatik." 18

sein
'sema-alaba gazteena'

"-Halandaze nire anaia gaztea, etxeko seina, hiltzaile profesional bilakatu
da..." 100

serioztu
'serio jarri'

"—Ez esan halakorik! –andreari serioztu zitzaion begitartea, eta ahoskera
garraztu..." 36

simit
'asiako ogi mota'

" —Ze simit gozoa, bigun dago oraindik!"
67

tentuz
'kontuz'

"Segundo pare batez itxaron zuen eskua ateko maratilan eta, andreak isilik
zirauela ikusita, irten eta tentuz atea itxi zuen." 18

tinko
'gogor'

"Sentitzen dut esatea –bota zuen, pazienteari tinko so–, baina salaketarik
egiten ez baduzu..." 13

totelka
'silabak errepikatuz'

"—Ez zaitez okertu –esan zuen, totelka, tonu konbentzigarria eman nahian
bere argudioei..." 170

tutik ere ez
'ezer ere ez'

"Askotan, jendez beteta egon arren, ez da tutik ere entzuten, ezagunen artean
ere xuxurlaka joaten dira..." 112

txador
'emakume musulmanen estalpea'

"...askoz ere urriagoak gorputz osoa ezkutatzen zuten txador beltzak, eta
horien ordez jeans estuak, gona ausartak eta takoi altuko zapatak ageri ziren..." 82

txirrista
'parketan irristatzeko jostailua'

"...parkeko iturriek ura botatzen zuen eten barik eta umeak inguruko txirrista
eta zabuetan jolasten ziren euren amen begiradapean." 50
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ugertu
'herdoildu'

"Orduan euren buzoi ugertuari erreparatu zion, bazirudien zerbait zegoela
barruan." 176

ukondo
'ukalondoa'

"...artilezko txano beltza jantzi eta ur ertzeko barandan ezarri zituen
ukondoak, kainabera artean..." 156

xalo
'apala'

"Sagar bat jaten ari zen eta eten barik egiten zuen irribarre, xalo, Kawari
imintzioka begira." 117

xarma
'erakarpena'

"Baina barkuko pasaiarien artean inor gutxik erreparatzen zion xarma hari."
23

zabu
'txiboa'

"...parkeko iturriek ura botatzen zuen eten barik eta umeak inguruko txirrista
eta zabuetan jolasten ziren euren amen begiradapean." 50

zabuka
'alderoka'

"...mutilak kurduari erreparatu eta hurreratu egin zitzaion, pasabidetik
zabuka." 128

zaildu
'trinkotu'

"...haren ahots baxuak, esku nahiz aurpegi zailduek eta, batez ere, begirada
sarkorrak itxura nahiko zaharragoa ematen zioten..." 18

zapuzgarri
'erremingarri'

"Lehenengo ahaleginak zapuzgarriak izan ziren, baina Kawak amore eman
gabe jarraitu zuen bilaketarekin..." 124

zapuztu
'lur jota'

"Hori da dena? –itaundu zuen gizonak, zapuzturik."
45

zerraldo
'hilda'

"Haren mugimendu etsiak gutxituz joan ziren apurka, eta minutu pare baten
ondoren zerraldo zen." 25

ziotsan
'esaten zion'

"Ezinezkoa zen amak ziotsana, guztiz ezinezkoa..."
174

ziria sartu
'engainatu'

"Hala eta guzti, gazte hark ez zeukala zertan ziria sartu pentsatu zuen."
126

zirkinik egin ez
'mugitu ez'

"Marmarrean ari zen, zirkinik egin gabe, eta ez zen isildu oso lasai bide
zegoen agureak agindu zion arte." 61

zizpuru
'hasperena'

"...harik eta bere iztar meheak igurtzi eta, zizpuru bat eginda, zutitu zen arte."
15

zurbil
'kolorea galduta, zuri'

"Pentsa zitekeen Kawak ez zuela ezer entzuten, hain zegoen kontzentraturik
izainak amaren iztar zurbiletan egokiro kokatzean." 36

zurrut egin
'xurgatu, edan'

"—Luzea da kontatzeko –zurrut egin zuen, ez zeukan batere argi zelan
bideratu aspaldi hartan jazo zitzaizkion gauza guztien azalpena-." 99

zurtu
'harritu'

"...gaueko albistegiaren ordua iritsi zen, eta lehenengo berriak zurturik utzi
zuen Kawa, artean zurtzeko gaitasunik bazeukan." 93

zutarri
'hilarri luzea'

"...ondo ezkutaturik zeukan bere gorputz handia zutarri zabal baten atzean..."
167
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