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A 

 

 

Sarrera 

 

Beldurra 
Castillo Suarez 

Raymond Carverrek beldurren zerrenda egin zuen Fear 
izeneko poema batean. Poema pasatzen diedan guztiek 
esaten didate tristea dela, eta ez dute gorde nahi izaten.  

Beldurra polizien autoa kalean geratzeari. Beldurra 
gauez loak hartzeari, edota lorik ez hartzeari. Beldurra 
iragana bueltatzeari, edota orainak alde egiteari. 
Beldurra gau ilunean jotzen duen telefonoari. Beldurra 
ekaitz elektrikoei. Beldurra etxeko lanak egiten duen 
emakumeari, orbaina daukana matrailean. Beldurra 
txakurrei, nahiz eta hozka egiten ez dutela esan. 
Beldurra larriminari. Beldurra lagun baten gorpua 
identifikatzeari. Beldurra dirurik ez izateari edota 
gehiegi izateari, nahiz eta jendeak azken hori ulertu ez. 
Beldurra soslai psikologikoei. Beldurra beste norbait 
baino lehenago edo beranduago iristeari. Beldurra nire 
seme-alaben idatziak daramatzaten gutun-azalei; haiek 
ni baino lehen hil eta ni errudun sentitzeari. Beldurra 
nire amarekin bizi behar izateari hura zahartzen 
denean, eta ni zahartzen naizenean ere. Beldurra 
nahasmenari. Beldurra eguna gaizki bukatzeari. 
Beldurra esnatu eta zu ez egoteari, joan egin zarelako. 
Beldurra ez maitatzeari, gehiegi ez maitatzeari, edota 
nire maitasuna maite ditudanendako hilgarria izateari. 
Beldurra heriotzari. Beldurra gehiegi bizitzeari.  

Saiatu naiz nire zerrenda propioa egiten baina ez da gehiegi 
aldentzen Carverrek idatzitakotik. Beldurra itsaso beltzari 
gehituko nuke, agian. 

 

Ikasgai honetan, beldurren eta fobien gaineko 
aitorpenak eta hausnarketak aurkituko dituzu. Tarteka, 
zenbait ariketa egin beharko dituzu, testu horiek oinarri 
direla. 
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Itolarria  

Abendu erdialdera bertso-txapelketan parte hartu 
beharrak hausnarketa honetarako bide ematen dio 
Andoni Egañari.  

 Entzun audioa eta aukeratu entzundakoa ondoen 

laburbiltzen duen esaldia. 

Itolarria  
Andoni Egaña. Euskadi Irratia   

a) Jogurten iraungipen-datek oroitzapen txarrak 
dakarzkiote eta horrek ematen dio itolarria; 
gainerakoan, inguruan bera baino okerrago 
hainbeste jende dabilela ikusita, ez du ikusten 
urduri egoteko arrazoirik. 

 
b) Jogurt garraztuak jateko beldurrez, itolarria 

sartzen zaio Andoniri batzuetan; dena den, 
inguruan jendea okerrago dabilela ikusita, 
kontsolatu ohi da, denok bezala. 

 
c) Jogurten iraungipen-datak gogorarazten dio 

bertso-saioa bertan dela, eta orduantxe hasten 
da  urduritzen; inguruan ikusten dituenen 
aldean, ordea, uste du huskeria baino ez dela 
berak bizi duen ataka. 

 Irratiko saioaren transkripzioa duzu jarraian. 

Audioa isilik dela, bete hutsuneak koadroetako 

hitzak erabiliz. 

Itolarriaz aritu nahi nuke 
gaur. Atzo galdetu zidaten 
kalean hitz horiexekin: “Hasi 
al haiz itolarria sentitzen?“. 

Tira, badakizue noiz 
urduritzen naizen? Gure 
hozkailuan Egun Handia 

baino aurreragoko (1)________ -data daukaten jogurtak 
ikusten hasten naizenean. Eta oraintxe da (2)________. 
Laster hasiko dira abenduaren 14a edo 15a tapan duten 
jogurtak azaltzen. Jogurt bat (3)________ ere beste hura 
ekarriko dizu gogora, eta ez duzu nahi (4)________ 
jango. Eta *liseriketa (5)________  egingo duzu. 
Zurrunbiloak harrapatu (6)________ seinale. Eta 
zurrunbiloek sortzen dituzte (7)________ gehienak. 

Zurrunbilotik ihes egiteko teknika (8)________ da. Ez da 
igerian eta indarka aritu behar. Horrela, indarrak 
(9)________ eta hondora joatea besterik ez dugu 
lortuko. Egin behar dena da gorputza indargabetu, 
zurrunbiloaren guneak zurrupa (10)________ utzi eta 
berak botako zaitu kanpora.  

*liseriketa: Hiztegi  Batuan, digestio terminoa hobesten da. 

 

1. 
a) amaitze 
b) iraungipen 
c) usteltze 
 

2. 
a) aldia 
b) kinka 
c) sasoia 
 

3. 
a) jate hutsak 
b) jateak bakarrik 
c) soilik jateak 
 

4.  
a) bezain lasai 
b) baino lasaiago 
c) ez bezala 
 

5. 
a) erdi bana 
b) erdizka 
c) erditik 
 

6. 
a) zaituelako 
b) zaituelaren 
c) zaituen 
 

7. 
a) itota 
b) itotakoak 
c) itotakorik 
 

8. 
a) jakinda 
b) jakinekoa 
c) jakinik 
 

9. 
a) ahitu 
b) higatu 
c) xedatu 
 

10. 
a) dakizun 
b) diezazun 
c) zaitzan 
 

 

Axolagabe puntu bat behar du pertsonak bizitzeko ere, 
bizitza bera zurrunbilo (11)________ baita. Zuloak irents 
gaitzan uzteko adinako tenplea behar du, eta, 
horretarako, deskonpresio-sistema (12)________ gizon-
emakumeok albora begiratzeko ohitura daukagu: 
inguruan asko askoz okerrago dabiltzala sumatzeak 
lasaitu egiten gaitu. Horregatik daukate (13)________ 
audientzia jendearen miseriak haizatzen dituzten 
telebista-programa horiek. Gu baino okerrago 
dabiltzanak, xelebreago direnak eta horrelakoak ikustea 
delako lasaitzen gaituen (14)________.  

Langabezia-saria bukatzen ari zaiona (15)________ 
gogoan. Albaceteraino joan eta, bisabisa galarazita, 
(16)________ bezalaxe itzuli behar izan duena. Epai 
injustua jasan duena. Gauari aurre egiteko kartoi 
pusketak jasotzen ari dena. Ez da bila (17)________ 
beharrik, inguruan dauzkagu. Eta hasten zara zeureari 
garrantzia kendu nahian, itolarria baretze (18)________ 
konparaketak egiten, eta zeureari hartzen diozu, bai, 
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neurria; baina orduan eta gehiago itotzen zara. Zeu izan 
(19)________ haietako bat, eta, azken batean, zeurea ez 
delako ideiak eta errimak (20)________ datzan jolasa 
baizik. Ez da erraza gaiei alai heltzea. Ez dakit geuk 
jotzen dugun tragediara edo tragediak jo duen gurera. 
 
 

11. 
a) bakarra 
b) hura 
c) hutsa 
 

12. 
a) antzera 
b) gisara 
c) hartuta 
 

13. 
a) hain 
b) hainbeste 
c) hainbesteko 
 

14. 
a) bazka 
b) hazka 
c) lauhazka 
 

15. 
a) dut 
b) nau 
c) zait 
 

16. 
a) joan 
b) joanda 
c) joandako 
 

17. 
a) ibili 
b) ibiltzeko 
c) zertan ibili 
 

18. 
a) aldera 
b) hori 
c) hutsa 
 

19. 
a) zinatekeelako 
b) zintezelako 
c) zintezkeelako 
 

20. 
a) tolestean 
b) tolesteko 
c) tolesten 
 

 

Sinonimoen ekuazio bat 

Urkullu lehendakariaren adierazpen batzuei buruzko 
hausnarketa egin du irratian Maialen Lujanbiok. 

 

 Entzun Maialen Lujanbioren audioa. 

 

Sinonimoen ekuazio bat 
Maialen Lujanbio. Euskadi Irratia, 2016-01-13 

Hiztegia 
asaldatu: Norbaiten edo zerbaiten barne-baretasuna bat-batean 

hautsi.  

 Grina gaiztoek bakean zegoen arima asaldatzen dute.  
bezatu:  (Bihurria, basatia) hezi.  

 Zaldia bezatu.  
bidezidor: Mendi edo landetako bide meharra, oinezko edo 

abereentzakoa.  

 Bidezidor honetatik hartu du. 

 
Testuaren gaineko iruzkina: 
Maialenek lehendakariaren adierazpenen haritik tiraka, 
ekuazio bat planteatzen du. Honela formulatzen du 
ekuazioa: 
Larritzen nau A-k baldintza dezan B. 

non  
A= berritasuna, aldaketaren aldarria 
eta  
B= indarrean dagoen araua, instituzioa 

 Maialenek esandakoaren arabera, parekatu A eta 

B zutabeetako elementuak. Kontuan hartu 

parekatze horietan zenbaitetan hitz-jokoak 

erabiltzen dituela. 

Adibidez: 
Larritzen nau  (A) bidezidor urratu gabeek 
baldintza dezaten (B) zuzenbidea. 

 
A B 

ar-emeen harreman kontratu 
gabeek 

bidezidor urratu gabeek 

diru goserik gabeek 

eme desafiatzaile lotsarik 
gabeek 

hiritarren buruetan dagoenak 

hiritarren iritzi libreek 

jende beldurrik gabeek 

kotoizko kamisetek 

kultur mugimendu 
arduragabeek  

langile-mugimendu bezatu 
gabeek 

banku-sistema 

demokrazia 

familia 

gizalegea, hots, gizon-legea 

gure eskuetan dagoena 

industria 

kultur politika  

segurtasuna eta kontrola 

uniformea; hobe esan, 
uniformetasuna. 

zuzenbidea 
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 Entzun berriz Maialenen audioa, ariketa ondo egin 

duzula egiaztatzeko. 

Gauaren ertzean 

 Hiztegia. Lotu hitz bakoitza bere definizioarekin. 

anker 
asaldatu 
(izu-)laborri 
lauso 
otzan 
 

1. Beiretan itsasten den hezetasuna, gardentasuna 
kentzen diena. Beiretako lausoa. 2. Gandua; 
hautsa, edo ikustea eragozten duen zernahi 
gauza. 

2. Agintzen edo eskatzen zaiona kontra egin edo 
muzindu gabe, baretasunez egiten duena. Ik. 
mantso ; amultsu. 

3. Beldur edo izu ikara; beldur handia. 

4. Norbait sufritzen ikustean edo norbaiti sufriaraztean 
gupidarik sentitzen ez duena edo atsegin 
hartzen duena. Ik. krudel 

5. Norbaiten barne-baretasuna bat-batean hautsi. Ik. 
durduzatu; larritu ; izutu. 

 Ea asmatzen duzun zein aukera egin duen testuan 

idazleak: 

aharrausi  
anker 
asaldagarriak 
balizko 
goian behean 

izu-laborriz 
lausoak 
otzan 
sakon  
uralita 

 
Gauaren ertzean telefonoaren txirrin  
(1)________ esnatu zuen. Ordua 
begiratu zuen (2)________, ahoa 
lehor. Lau eta erdiak ziren eta euria 
ari zuen (3)________. Entzungailua 

hartu zuen, zalantza unerik gabe, esku dardartiz. Ahots 
neutro ezezagun batek hitz egin zion: “Amesgaizto bat 
da hau. Hil egingo zaitut”. Moztu egin zuen ondoren, 
azalpen bestelakorik gabe. Gizona, entzungailua 
eskuan, pentsakor gelditu zen. Kabalak egin zituen, 
(4)________ arrazoiak aztertu: ez zeukan areriorik, 
ameslari kaxkarra zen. Irribarre egin zuen. “Nahaste bat 

izan da. Ez naiz ni noski bere biktima”, esan zuen bere 
artean, komuneranzko bidean. Ur pixka bat edan zuen 
iturritik; oheratu egin zen atzera. Lasai zegoen jada, 
sosegu batean. Euri-hotsak patioko (5)________ gaina 
gogor astintzen zuen, kadentzia monotono eroriz. 
Gizona instant batean lokartu zen. (6)________ egin 
zuen lo, gauero bezala, iratzargailuak goizeko zortzietan 
esnatu zuen arte. Begiak ireki zituen, besoak eta hankak 
luzatu, (7)________ egin zuen ozen, deleitazioz. Euria ari 
zuen oraindik kanpoan. Gizonak, inkontzienteki bezala, 
ohearen berotasun hartan babesturik, atzeratu egiten 
zuen jaikitzeko unea. Susmoak inguratu zitzaizkion 
orduan, ebidentzia (8)________ eta azkena. Indarrak 
bildu, begiak igurtzi (esperantza ahulez), jaiki egin zen. 
Ispilura bertaratu zen lehenik, oinak (9)________ 
lerratuz. Argia piztu, ispilu aurrean plantatu zen: 
irribarre bat, bizar-itzalak, begi (10)________, tiro bat 
kopetan, bete-bete. 

 Entzun audioa eta begiratu aukera egokia egin 

duzun. 

Gauaren ertzean 
Karlos Linazasoro. Zer gerta ere, Berardo L.-ren nobela 
bukatu gabea, Alberdania, 1994   

Beltza 

 Hiztegia. Lotu hitz bakoitza bere definizioarekin. 

agondu 
belus 
bururdi  
sigi-saga  
soraio 

 
1. Elkarren kontrako norabideko bihurgune edo bira 

saila.  

2. Etzanda dagoenak gorputzaren goiko erdia jaso, 
eserita gelditzeko, (ohean) eseri. 

3. Irazki bikoitzeko ehuna, batak oinarria egin eta 
besteak delako ehunari bere itxura iletsua ematen 
diona. .  

4. Ohean, burua bertan jartzeko ipintzen den zaku 
moduko atal zapal eta biguna. Ik. burko. 

5. Sorra; bereziki, gogo edo arimako gauzetarako 
nagitasuna edo sentimenik eza agertzen duena. 
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 Ea asmatzen duzun zein aukera egin duen testuan 

idazleak: 

1- a) burrunbak b) hotsak c) sigi-sagak 

2- a) inguratzen b) ikuskatzen c) ikusten 

3- a) alarguna b) ohia c) zahartua 

4- a) Agonduta b) Etsiak jota c) Soraio 

5- a) besaulki b) bururdi c) sofa 

6- a) artilezko  b) belusezko c) pelutxezko 

 
 
Tximista baten (1)________ esnatzen 
du. Gaua da. Euria ari du. Komuneko 
argizuloan entzuten du euri-tanten 
hotsa. Etxe osoa (2)________ du dena 
ondo dagoela egiaztatzeko. Laurak 
dira sukaldeko erlojuan. Goizeko 

zazpiak New Yorken. 
Automatikoki kalkulatzen du. Beti egiten du. Beti 
pentsatzen du zertan ariko diren. Semea: lotan 
oraindik. Emazte (3)________: zintan korrika, edo 
ohean, editatzen. Beti ohean editatzen zuen. (4)__ 
______, (5)________ erraldoi batean etzaten zen. 
(5)________-ak  (6)________ hartza ematen zuen: 
senarra deitzen zion. 

 Ikusi bideoa eta begiratu aukera egokia egin 

duzun. 

Beltza 
A. M. Homes  

Hiztegia 

 Aurreko testuetan agertu den hiztegia duzu 

hemen. Jar ezazu hitz egokia esaldi hauetako 

hutsuneetan. 

agondu 
aharrausi 
ahitu 
asaldatu 
bazka 
bezatu 
belus 
bidezidor 

higatu  
larritu  
lauhazka 
lauso 
oilo-ipurdi 
ondoez 
soraio 
soslai 

bihotzerre tolestu 

 
1. Ahmet gau batean haren bila etorri, zaldi 

gainean hartu eta biek alde egin zuten 
desertura, milaka gazela __________ ibiltzen 
diren toki hartara. 

2. Eskuan zeraman kandelak haren __________ 
luzanga marraztu zidan. 

3. Eta behin eritu zen eta berriro eritu zen, eta 
erialdi bakoitzean hondatu eta __________ 
zitzaion gorputza. 

4. Euriteen sasoia iritsi zenean, bere eguneroko 
__________ osatzen zuten bihi, ale eta 
ezkurren bila zebilela, orein ttiki bat ikusi zuen. 

5. Hamabost urte zituela, aldi basati bat 
__________ eta haren gainean ibiltzen ikasi 
zuen mutilak. 

6. Handik, ibai ondotik belardi mailakatuetan 
zehar, harrizko paretatxo eta elorri eta intxusa 
artean zihoan __________ batetik aurrera jo 
zuten. 

7. Leihoetako kristalak __________ ageri dira, 
karez zurituta bezala. 

8. Lotsagorritu egin zen, denak begira zituela 
__________ luze bat atera zitzaiolako loguraren 
loguraz. 

9. Oihala __________ eta paperean bildu zuen 
trebetasun handiz. 

10. Oso zabaldua dago gure artean errefluxu 
gastroesofagikoa edo __________ kronikoa 
deitutako gaitza. 

Ebazpenak 

Itolarria  

Itolarriaz aritu nahi nuke gaur. Atzo galdetu zidaten kalean 
hitz horiexekin: “Hasi al haiz itolarria sentitzen?”.  

Tira, badakizue noiz urduritzen naizen? Gure hozkailuan Egun 
Handia baino aurreragoko 

(1)
 iraungipen-data daukaten 

jogurtak ikusten hasten naizenean. Eta oraintxe da 
(2)

 sasoia. 
Laster hasiko dira abenduaren 14a edo 15a tapan duten 
jogurtak azaltzen. Jogurt bat 

(3)
 jate hutsak ere beste hura 

ekarriko dizu gogora, eta ez duzu nahi 
(4)

 bezain lasai jango. 
Eta *liseriketa 

(5)
 erdizka egingo duzu. Zurrunbiloak harrapatu 

(6)
 zaituen seinale. Eta zurrunbiloek sortzen dituzte 

(7)
 

itotakorik gehienak. 

Zurrunbilotik ihes egiteko teknika 
(8)

 jakinekoa da. Ez da 
igerian eta indarka aritu behar. Horrela, indarrak 

(9)
 ahitu eta 

hondora joatea besterik ez dugu lortuko. Egin behar dena da 
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gorputza indargabetu, zurrunbiloaren guneak zurrupa 
(10)

 
zaitzan utzi eta berak botako zaitu kanpora. Axolagabe puntu 
bat behar du pertsonak bizitzeko ere, bizitza bera zurrunbilo 
(11)

 hutsa baita. Zuloak irents gaitzan uzteko adinako tenplea 
behar du, eta horretarako deskonpresio-sistema 

(12)
 gisara 

giza emakumeok albora begiratzeko ohitura daukagu: 
inguruan asko askoz okerrago dabiltzala sumatzeak lasaitu 
egiten gaitu. Horregatik daukate 

(13)
 hainbesteko audientzia 

jendearen miseriak haizatzen dituzten telebista-programa 
horiek. Gu baino okerrago dabiltzanak, xelebreago direnak 
eta horrelakoak ikustea delako lasaitzen gaituen 

(14)
 bazka.  

Langabezia-saria bukatzen ari zaiona 
(15)

 dut gogoan. 
Albaceteraino joan eta, bisabisa galarazita, 

(16)
 joan bezalaxe 

itzuli behar izan duena. Epai injustua jasan duena. Gauari 
aurre egiteko kartoi pusketak jasotzen ari dena. Ez da bila 

(17)
 

ibili beharrik, inguruan dauzkagu. Eta hasten zara zeureari 
garrantzia kendu nahian, itolarria baretze 

(18)
 aldera 

konparaketak egiten, eta zeureari hartzen diozu, bai, neurria; 
baina orduan eta gehiago itotzen zara. Zeu izan 

(19)
 

zintezkeelako haietako bat, eta, azken batean, zeurea ez 
delako ideiak eta errimak 

(20)
 tolestean datzan jolasa baizik. 

Ez da erraza gaiei alai heltzea. Ez dakit geuk jotzen dugun 
tragediara edo tragediak jo duen gurera. 

Sinonimoen ekuazio bat 
kultur mugimendu arduragabeek   kultur politika  

langile-mugimendu bezatu gabeek baldintza dezaten 
industria 

bidezidor urratu gabeek  zuzenbidea 

kotoizko kamisetek   uniformea; hobe esan, uniformetasuna 

diru goserik gabeek  banku-sistema 

eme desafiatzaile lotsarik gabeek   gizalegea, hots, gizon-
legea. 

ar-emeen harreman kontratu gabeek  familia  

jende beldurrik gabeek  segurtasuna eta kontrola 

hiritarren buruetan dagoenak  gure eskuetan dagoena 

hiritarren iritzi libreek   demokrazia 

 
Transkripzioa 

Sinonimoen ekuazio bat lehendakariaren esaldi hau deszifratzeko: 
“Me alarma que movimientos sociales sin responsabilidades 
condicionen Cataluña”. 

Euskarara ekarrita, “me alarma”, larritzen nau, “que movimientos 
sociales”, herri-mugimendu, “sin responsabilidades”, ardurarik 
gabeek, edo… arduragabeek esan nahi ote zuen? “condicionen 
Cataluña”, baldintza dezaten Euskadi. Larritzen nau herri 
mugimendu ardurarik gabeek baldintza dezaten Catalunya, edo 
Euskadi, edo egonkortasuna. 

Sinonimoen ekuazio batean, demagun, larritzen nau kultur 
mugimendu arduragabeek baldintza dezaten kultur politika, edo 
larritzen nau langile-mugimendu bezatu gabeek baldintza dezaten 
industria. 

Bestela esanda, beldurtzen nau bidezidor urratu gabeek baldintza 
dezaten zuzenbidea, edota urduritzen nau kotoizko kamisetek 
baldintza dezaten uniformea; hobe esan, uniformetasuna. 

Ikaratzen nau diru goserik gabeek baldintza dezaten banku-sistema. 

Nerbiosten nau bestelakoaren konspiratzaileek baldintza dezaten 
legea, araua, moldea; eta jende ekinak baldintza dezan etekina. 

Esan nahi baita, kezkatzen nau eme desafiatzaile lotsarik gabeek 
baldintza dezaten gizalegea, hots, gizon-legea. 

Asaldatzen nau pasioaren aktibistek baldintza dezaten ordena, edo 
preokupatzen nau ar-emeen harreman kontratu gabeek baldintza 
dezaten familia. 

Gogaitzen nau jende beldurrik gabeek baldintza dezaten 
segurtasuna eta kontrola. 

Beraz, izutzen nau eszeptikoen asanbladek baldintza dezaten gure 
parrokia; alegia, larritzen nau guztien esku-hartzeak baldintza dezan 
gure eskumena, eta hiritarren buruetan dagoenak baldintza dezan 
gure eskuetan dagoena. 

Ondorioz, eta ekuazioaren emaitzan… zerbait gaizki egin izango dut. 
Hau ezin da izan emaitza zuzena: larritzen nau hiritarren iritzi 
libreek baldintza dezaten demokrazia. 

Gauaren ertzean 
anker: Norbait sufritzen ikustean edo norbaiti sufriaraztean 

gupidarik sentitzen ez duena edo atsegin hartzen 
duena. Ik. krudel 

asaldatu: Norbaiten barne-baretasuna bat-batean hautsi. Ik. 
durduzatu; larritu ; izutu. 

(izu-)laborri: Beldur edo izu ikara; beldur handia. 

lauso: 1. Beiretan itsasten den hezetasuna, gardentasuna 
kentzen diena. Beiretako lausoa. 2. Gandua; hautsa, 
edo ikustea eragozten duen zernahi gauza. 

 
Gauaren ertzean telefonoaren txirrin 

(1)
 asaldagarriak esnatu 

zuen. Ordua begiratu zuen 
(2)

 izu-laborriz , ahoa lehor. Lau 
eta erdiak ziren eta euria ari zuen 

(3)
 goian-behean . 

Entzungailua hartu zuen, zalantza unerik gabe, esku 
dardartiz. Ahots neutro ezezagun batek hitz egin zion: 
“Amesgaizto bat da hau. Hil egingo zaitut”. Moztu egin zuen 
ondoren, azalpen bestelakorik gabe. Gizona, entzungailua 
eskuan, pentsakor gelditu zen. Kabalak egin zituen, 

(4)
 balizko 

arrazoiak aztertu: ez zeukan areriorik, ameslari kaxkarra zen. 
Irribarre egin zuen. “Nahaste bat izan da. Ez naiz ni noski 
bere biktima”, esan zuen bere artean, komuneranzko bidean. 
Ur pixka bat edan zuen iturritik; oheratu egin zen atzera. 
Lasai zegoen jada, sosegu batean. Euri-hotsak patioko 

(5)
 

uralita   gaina gogor astintzen zuen, kadentzia monotono 
eroriz. Gizona instant batean lokartu zen. 

(6)
 Sakon egin zuen 

lo, gauero bezala, iratzargailuak goizeko zortzietan esnatu 
zuen arte. Begiak ireki zituen, besoak eta hankak luzatu, 

(7)
 

aharrausi egin zuen ozen, deleitazioz. Euria ari zuen oraindik 
kanpoan. Gizonak, inkontzienteki bezala, ohearen berotasun 
hartan babesturik, atzeratu egiten zuen jaikitzeko unea. 
Susmoak inguratu zitzaizkion orduan, ebidentzia 

(8)
 anker   

eta azkena. Indarrak bildu, begiak igurtzi (esperantza ahulez), 
jaiki egin zen. Ispilura bertaratu zen lehenik, oinak 

(9)
  otzan 

lerratuz. Argia piztu, ispilu aurrean plantatu zen: irribarre bat, 
bizar-itzalak, begi 

(10)
 lausoak , tiro bat kopetan, bete-bete. 



 

7 Beldurra eta oinazea- A 

Beltza 
agondu: Etzanda dagoenak gorputzaren goiko erdia jaso, 

eserita gelditzeko, (ohean) eseri. 

belus: Irazki bikoitzeko ehuna, batak oinarria egin eta 
besteak delako ehunari bere itxura iletsua ematen 
diona.  

 Belusezko soinekoa.  

bururdi: Ohean, burua bertan jartzeko ipintzen den zaku 
moduko atal zapal eta biguna. Ik. burko. 

sigi-saga: Elkarren kontrako norabideko bihurgune edo bira 
saila.  

 Baina hainbeste sigi-saga edo harat-honatekin, non 
ez baitakizu behin ere nor edo zer ikus dezakezun 
hamar bat urrats urrunago. 

soraio: Sorra; bereziki, gogo edo arimako gauzetarako 
nagitasuna edo sentimenik eza agertzen duena. 

 

Tximista baten 
(1)

 burrunbak  esnatzen du. Gaua da. Euria ari 
du. Komuneko argizuloan entzuten du euri-tanten hotsa. Etxe 
osoa 

(2)
 ikuskatzen du dena ondo dagoela egiaztatzeko. 

Laurak dira sukaldeko erlojuan. Goizeko zazpiak New Yorken. 

Automatikoki kalkulatzen du. Beti egiten du. Beti pentsatzen 
du zertan ariko diren. Semea: lotan oraindik. Emazte 

(3)
 ohia: 

zintan korrika, edo ohean, editatzen. Beti ohean editatzen 
zuen. 

(4)
  Agonduta, 

(5)
 bururdi   erraldoi batean etzaten zen. 

bururdiak  
(6)

 pelutxezko hartza ematen zuen: senarra 
deitzen zion. 

Hiztegia 
1. Ahmet gau batean haren bila etorri, zaldi gainean 

hartu eta biek alde egin zuten desertura, milaka 
gazela lauhazka ibiltzen diren toki hartara. 

2. Eskuan zeraman kandelak haren soslai luzanga 
marraztu zidan. 

3. Eta behin eritu zen eta berriro eritu zen, eta erialdi 
bakoitzean hondatu eta higatu zitzaion gorputza. 

4. Euriteen sasoia iritsi zenean, bere eguneroko bazka 
osatzen zuten bihi, ale eta ezkurren bila zebilela, 
orein ttiki bat ikusi zuen. 

5. Hamabost urte zituela, aldi basati bat bezatu eta 
haren gainean ibiltzen ikasi zuen mutilak. 

6. Handik, ibai ondotik belardi mailakatuetan zehar, 
harrizko paretatxo eta elorri eta intxusa artean 
zihoan bidezidor batetik aurrera jo zuten. 

7. Leihoetako kristalak lauso ageri dira, karez zurituta 
bezala. 

8. Lotasagorritu egin zen, denak begira zituela 
aharrausi luze bat atera zitzaiolako loguraren 
loguraz. 

9. Oihala tolestu eta paperean bildu zuen trebetasun 
handiz. 

10. Oso zabaldua dago gure artean errefluxu 
gastroesofagikoa edo bihotzerre kronikoa deitutako 
gaitza. 

 

 


