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Hitza Esanahia

abagune okasioa, aukera egokia
abaildu makurtu
abegitsu atsegina, maitagarria
abil trebea, iaioa, antzetsua
abisu gaztigua, ohartarazpena
adeitasun begirunea, begikotasuna
adur zoria, patua
ahakartu liskartu
ahokatu irekiduran sartu
airos sotila, txairoa
aise erraz
aitzin baino lehen
amaraun armiarma sarea
apaldu umildu, umiliatu
apetatsu kapritxosoa
apika beharbada, agian, akaso
arakatu miatu, ikuskatu
aratz garbia, xahua
arraildura arrakala, bitartea, pitzadura
artean oraindik (irag.)
artesi arrakala, bitartea, pitzadura
asaldatu aztoratu, larritu
asaskaldi dena kanporatzea
asaskatu beharrean lasaitzeko premian
atabal danborra
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atrebentzia ausardia
atxiki itsatsi
aurki laster, berehala
ausaz apika, beharbada
auzi afera, tirabira
aztar arrastoa
balazta galga, frenoa
baldar dorpea, traketsa
balizko hipotetikoa, ustezkoa
bapo ederto, majo
baretu lasaitu, naretu
benazko benetakoa, egiazkoa
betarte begitartea, aurpegia, bisaia
bidenabar bide batez
biharamunean hurrengo egunean
birao egin hitz gorriak esan
bisai aurpegia, begitartea
bor-bor irakiten
bozkario poza, alaitasuna
bridatu brida jarri, lotu
buiraka geziontzia
butxaturik urez beteta, bustirik
deblauki bat-batean, derrepente
deliberatu erabaki
diosalak egin agurtu
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doi justu
ebatsi lapurtu, ostu
ebatzi erabaki, deliberatu
egoskor setatia, temosoa
egotzi kanporatu, kaleratu
elkor antzua, idorra
emankor joria, ugaria
emeki eztiki, leunki
erantsi gehitu, gaineratu
eritasun gaixotasuna, gaitza
errabia amorrua
erreskatatu salbatu
errezatu otoitz egin
errezel oihala, gortina
errezelo mesfidantza, susmoa
erruki gupida, pena
estropezu egin behaztopatu, tupust egin
estudio azterlana, ikerketa
etxabe behe-solairua
etxaferu suziria, bolandera
etzidamu etzilimo, etzi ondoko eguna
ezkailu txipa, arraintxoa
eztenkatu zirikatu, sastatu
fereka laztana, ukitu maitakorra
funts euskarria, oinarria
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gailendu nagusitu
gaitz gaixotasuna, eritasuna
galga balazta, frenoa
ganbara teilatupeko gela
garraztu mingarria, amorruzkoa
gogaitu aspertu, nazkatu
gori bero-beroa
gutiziatu irrikatu, desiratu
hagitz asko, arras
harri eta zur zur eta lur, aho zabalik
hasperen egin intziri egin, arnasa botatzea
herabe lotsatia
higitu mugitu
hitz eta pitz berriketan, kalakan
hitzetik hortzera bat-batean, berehala
hizketatu jardun
hornitu bete, osotu
hozkirri hozpila, freskoa
iaio abila, trebea
igarri asmatu, antzeman
ihardetsi erantzun, arrapostu
imintzio keinua, aierua
inarrosi astindu, eragin
inozo inuzentea, ergela
instant unea, lipar bat
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integratu bateratu, barneratu
irmo sendoa, ziurra
irtenaldi txangoa
istilu iskanbila, liskarra
itu jomuga
itzartu itzarri, esnatu
jabetu ohartu, konturatu
jalgi irten, atera
jaulki bota
jausgailu paraxuta
kasik ia
kikildu uzkurtu, koldartu
kirioak nerbioak
komenentzia onura, aukera ona
konstatazio egiaztapena
kulunka kulunkatuz, zabuka
kuttun gogokoa, begikoa
laido ofentsa, umiliazioa
laineza hartu harrotu, gangartu
laket izan atsegin izan, gustatu
liskar kalapita, tirabira
makulu euskarria
malguki gai elastikoa
mardul gizena
marmarka txutxu-mutxuka, ahapeka

• •5



atalak.eus  •  MUG HIZT     Ipuin batean bezala Joan Mari Irigoien  •  Elkar

Hitza Esanahia

men egin obeditu
menturaz agian, apika
mikatz mingotsa, garratza
motibo arrazoia, zioa
murraila harresia
nagikeria baldreskeria, alferkeria
naro jori, zabal
obratu gauzatu, burutu
oinaze mina, sufrimendua
okasio unea, abagunea
opa izan desiratu
opil talo
orban mantxa, zikina
ordain baliokidea, parekoa
ospel ainubea, goibela
ostarte hodei gabeko tartea
ostu lapurtu, ebatsi
otu bururatu
ozta-ozta nekez, doi-doi
pairatu jasan, sufritu
panpaka kolpeka, danbatekoka
pattar likorea
patu destinoa, halabeharra
paziente gaixoa, eria
petral nazkantea, kantsagarria
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pikaro barrabasa, maltzurra
porrokatu amorratua, fina
preseski hain zuzen ere, hain justu ere
promes egin hitzeman, agindu
purtzil ziztrina, ganorabakoa
segur ziurrenik
sentibera sentikorra, goxoa
simaur abereen gorotza, ongarria
so egin begiratu, begitu
sobera gehiegi, larregi
sonatu entzutetsua, ospetsua
sorgortu ezinduta, gogortuta
sumatu barrundatu, hauteman
sumin koleratsua, haserrekorra
suspertu bizkortu, indartu
tematu egoskortu, setati jarri
tentatu kinatu, akuilatu
tramankulu trastea, trepeta
trantze ataka, tentsiozko unea
trufatu burlatu, isekatu
txima adatsa, kalparra
txingoka hanka bakarrean saltoka
txit oso, erabat
ubelune beltzunea
ubide kanala, erretena
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urdanga emagaldua, puta
urmael aintziratxoa, ur putzutxoa
usu maiz, askotan, sarri
utikan alde, ospa
xede gogoa, intentzioa
xehero zehatz-mehatz
xerka bila
xurgatu edan, irentsi
zabarkeria utzikeria, nagikeria
zalu bizkor, azkar
zanpatu indarrez zapaldu
zantzu ezaugarri, aztarna
zedarri muga, mugarria
zerraldo hedailo, hilik bezala
zimikatu atximur egin, atximurkatu
zinez egiaz, benetan
zipriztindu tanta txikiak erori
ziria sartu iruzur egin, engainatu
zirkin egin mugitu, higitu
zirrikitu tartea, bitartea
zirt edo zart egin erabakia hartu
zizpuruka intzirika, hipaka
zola zorua, behea
zuhur zentzuduna, zentzuzkoa
zurbil hits, kolorge
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