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Hitza Esanahia

adabatu konpondu
afera zeregina, asuntoa
alajaina! arraioa!, arranopola!
aldapatsu maldatsua, malkartsua
alderrai ibiltari, noragabe
amultsu maitakorra, eztia
andana piloa, mordoa
anker krudela, gupidagabea
antzarak ferratzera pikutara
arraildura arrakala, zartadura
artean orduan, oraino
atondo ataria, ezkaratza, harrera gela
baratxuri berakatza
bezatu otzandu, baretu
bidezidor bidexka
biharamun aipatzen denaren hurrengo egun
buru-belarri gogotsu, jo eta ke
deiadarka oihuka
dilindan zintzilikatuta, eskegita
entzungor gorrarena egin, ez entzunarena egin
erpuru hatz lodia
eskarmentu esperientzia
ganbara goitegia, trastelekua
garun burmuina
gorpu hilotza
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gutxiespen erdeinua, mespretxua
hartxintxar harri txikitxoen multzoa, legarra
hasperen zizpurua, arnasbeherapen sakona
hegaldatu hegan egin
higatu gastatua, maiztua
hitz eta pitz berriketan, hizketan, solasean
huskeria ezerezkeria, txikikeria
ikusmiran kuxkuxean
irmo tinkoa, sendoa
irmotasun sendotasuna
irudipen lilura, ilusioa, begitazioa
iseka burla, trufa
itsumustuan ustekabean
izu-laborria ikara edo beldur handia (pánico)
jazarpen esetsaldia, pertsekuzioa
jazarri zirikatu, oldartu, eraso
jipoitu astindu, zurratu, egurtu
joskintza jostunaren ofizioa
kakorratz puntua egiteko teknika (ganchillo)
kalamastra zaharkitua
kikara katilutxoa
kinka larrian egoera larrian, estutasunean
kokotsa bidarra
kopetilun triste, goibel
korridore pasilloa
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larrutu kritikatu, maiseatu
lepo egon gainezka egon, bete-bete egon
limurtu konbentzitu, seduzitu
liskar istilua, gatazka
mardul sendoa, indartsua
mintzakide hizketakidea, solaskidea
nagiak atera tiragaleak atera, sagaitu
orga gurditxoa
otoitz orazioa, errezoa
oturuntza otordua
patrika poltsikoa, sakela
piper egin sasieskola egin, eskolara faltatu
purrustaka marmarka, protestaka
salto egin jauzi egin
sarraila zerrapoa
sen zentzutasuna, intuizioa
sosegu lasaitasuna, baretasuna
suhartasun berotasuna, kartsutasuna
suminkor haserrekorra, odolberoa
tamalez zoritxarrez, damurik
tematu setatu, hisiatu
txolindua txotxolotuta, lelotuta
txor-txor etengabeko hizketan
ubeldura ubelunea, beltzunea
urradura tarratada
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uxatu aienatu, urrunarazi
xaxatu zirikatu
xerka bila
zendu hil
zuhur burutsua, zentzuduna
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