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Hitza  -  Esanahia OrrialdeaTestuingurua

adats
'ile luzea, multzoa'

«Han gelditu nintzen, ile adatsa burkoetan zabalduta nola zeukan begira...»
(177)

ahal
'ea' (Desiozko hitza: 'Ojalá')

«—Erne ibiltzen ahal haiz, Nick Corey. Badakik bestela zer pasatuko zaian...»
(13)

ahalena
'adinakoa'

«Apustu egingo nikek aritu haizela, iruzurti alaena, ez besteren ahalena.»
(243)

ahapeka
'isilean, belarrira'

«Rosek atximurka esnatu ninduen, zeharo izuturik eta ahapeka mintzatuz.»
(129)

ahoa bete hortz
'zeharo harriturik'

«Tom ahoa bete hortzekin gelditu zen...»
(77)

ahuspez
'ahoz behera'

«Uda zenez, ez zeukan kamisoirik soinean eta maindireak botata agerian
zegoen. Ez zitzaion aurpegirik ikusten, ahuspez baitzegoen.» (10)

aihen
'kimua, adar luzea'

«...beherago zintzilik dauden aihenetan lan egin behar.»
(241)

aiherkunde
'gorrotoa, ezinikusia, hegigoa'

«Ordura arte inorenganako amorrurik, aiherkunde zipitzik ez nuela sekula
sentitu...» (221)

aintziratsu
'paduratsua'

«...eskualde aintziratsuan euri asko egin ohi du.»
(52)

aise
'erraz'

«Hortik arrantzara joan zarela aise atera daiteke.»
(180)

aixkiria
'adiskidea' (adierazkorra)

«Baina biak elkarrekin zeudenean, aixkiria!»
(22)

alaena
'halakoa'

«Apustu egingo nikek aritu haizela, iruzurti alaena, ez besteren ahalena.»
(243)

alderoka
'zabuka, balantzaka'

«Myrarengana abiatu zen alderoka...»
(13)

alproja
'arlotea, alferra'

«Alproja bat haiz, eta alprojekin ibiltzea ez duk itxura onekoa.»
(53)

alukeria
'lelokeria'

«...paraje hartan bertan inork haiekin harrapatzea ere, alukeria ederra.»
(139)

apika
'beharbada, agian'

«Tximista pare bat ere ikusi nuen eta, bueno, apika  oinaztarriak...»
(126)

arpa jo
'txantxatan, bromatan'

«...irribarre egin, arpa jotzen ibili eta beste aldera begiratzeaz gain...»
(16)

arrabita
'bibolina'

«...arrabita musika hura eta perfume hura nora joanak ote ziren ezin
asmaturik.» (173)

arramaskatu
'zarpioa kendu, eratzi'

«...horma jo zuen, konturatu baino lehen zati bat ederki arramaskatuz.»
(57)

arrenguratsu
'kexatia'

«Beharbada ez gatoz gauza guztietan bat, baina tira, ez nauzu
arrenguratsua...» (205)

asaldatu
'onetik irten, zurtu'

«Piska bat asaldatu bezala egin zen.»
(17)

atxur
'mozkorra, hordia'

«Kantitate pollit bat edaten bazuen (...) kristoren atxurra harrapatzen zuen.»
(69)

aztoratu
'artega jarri, asaldatu, zurtu'

«Taiuzko otordu bat egiteko aztoratuegia nengoen...»
(15)

babo
'ergela'

«Babo arraio bat haizelako.»
(11)

barauts
'adurra, txistua'

«Lennie bere barautsak irenstean ito beharrean jarri zen...»
(235)
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