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Hitza Esanahia

abagune aukera, egokiera
abegitsu harrera ona egiten duena
adeitsu begirunezkoa / atsegina
adore kemena, ausardia
agintzaile agintaria, aginduak eman zalea
ahapeka xuxurlaka, ixilka-mixilka
ahituta leher eginda, nekatuta
aiene auhena, intziria
aitzurtu lurra lantzeko lanabesa
alboko aldamenekoa, ondokoa
aldendu apartatu, urrundu
ale bihia, garaua
alkandora atorra
alproja ganorabako alferra, alferdoa
altzo sabel aldea, magala
amore eman etsi, errenditu
apal baxu, ahapeka
aprobetxatu baliatu, profitatu
arakatu ikusmiratu, aztertu
argitu azaldu
astun pisutsu, nekatuta
atsekabe pena, samina
aztarrika azterka, induskatuz
balantza pisua, haztaga
baranda eskudela
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begizta txibista, begitea, lazoa
berritsu hitzontzia, hiztuna
betarte aurpegi keinua
bider aldiz
bihozbera sentibera
bil-bil egin biribilkatu
biratu jiratu, bueltatu
bolada denboraldia
burko oheburukoa, almohada
dekretatu agindu, xedatu
depositu likidoetarako ontzia
destainaz mespretxuz, amorruz
duda-muda zelantza, ezbaia
eragozpen traba, oztopoa
erantzi kendu
erantzukizun ardura, erantzunbeharra
ergel leloa, tentela
erosgai salgaia, merkantzia
erregu eskaria, otoitza
errenditu amore eman, etsi
erresumin erremina, sumindura
erretilu azpila, bandeja
erruki izan gupidatu, pena hartu
espiritu arima
estropezu egin tupust egin
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eternitate betikotasuna
euskarri heldulekua
fardel paketea, multzo bildua
funts oinarria
gogaitu aspertu, nazkatu
gogara nahierara, apeten arabera
gogoko izan kutuna izan, atsegin izan
goibel triste
goibeldu tristetu, penatu, atsekabetu
guapo apain, erakargarri
haize kirri haizetxoa, haizeñoa
harmaila mailadia
harroputz harroa, burgoia
hasperen egin arnasbehera, intziri egin
haztatu ukitu
herabe lotsatia
hunkitu afektatu
ikusmiran ibili kuxkuxeatzen, zer ikusiko
ile-xerlo ile-sorta
inurrituta sorgortuta
iradoki sujeritu
irmo sendo
irrigarri ridikulua
irrika grina, gogo bizia
iseka trufa, burla
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itsumustuka itsu-itsuan, haztamuka
jaka txaketa
jario isuri
kalkulatu kontuak atera
kanila txorrota
kemen indar bizia, adorea
kilikatu ernatu, kitzikatu
kizkurtu uhindu
kontrola
berreskuratu

jarrera normalari eutsi
kosk egin hozka egin
kutun gogokoa
lankidetza elkarlana, laguntza
lazki jo bortizki, gogor ere gogor
liskar istilua, sesioan
mahuka besoko jantzi zatia
mamurtu hausnartu, gogoetatu
marmarti maisetzen, gaizki-esaka dabilena
mertxika muxika, melokotoia
minbera minduta
mokadu ahamena, kopaua
mordo bat piloa
muino mendi gain zapala
muturtu haserretu, muzindu
negar zotin negar intziria, espasmoa
oholtza taulada
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oinaze mina, sufrimendua
oldar(tu) erasoan bezala, erasokor
ostarte hodei gabeko gunea
ostera ibilalditxoa, paseoa
ozta-ozta nekez, doi-doi
partaide kidea
pilatu metatu
pittin bat apur bat, pixka bat
premia beharrizana
premiatu biziki eskatu
preziatu baliotsua, estimatua
purrust egin protesta keinua egin
purrustada protestatxoa
samar aski, nahiko
sarri askotan, maiz, usu
seinalatu zerbaiti erreferentzia egin
siesta biaoa, lotalditxoa
sigi-saga zeharka-meharka, zig-zag eran
soto beheko gela, sotanoa
sumatu hauteman, igarri
suminduta haserre, sutan jarrita
suposatu uste izan
sutu sumindu, ernegatu
tematu setatu, itsutu
tinko gogor, irmo
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tokatzen zitzaiola zegokiola
tuntunkeria tontakeria, zozokeria
tupust egin estropezu egin
tupustean bat-batean
txantxatan bromatan
txiki-txiki egin zati-zati egin
txikitu suntsitu, birrindu
txiro behartsua, pobrea
urrats pausoa
urratu zarratatu, tarratadak egin
urri eskas
ustekabe ezustekoa, sorpresa
uzkurtu bildu, kokorikatu
xukatu lehortu
xuxurlatu murmurikatu, ahapeka esan
zakarki gogor, bortitz
zaputz mukerra, purrustaria
zatar itsusi
zatarkeria itsuskeria
zeharo guztiz, arras
zeken zikoitza, diru zalea
zerraldo hilik
zezelka totelka, gaizki ahoskatu
zintzo-zintzo jator, onest, prestu
zoragarri on-ona, bikaina

• •6



atalak.eus  •  MUG HIZT      Gerrateko ogia Deborah Ellis  •  Ibaizabal

Hitza Esanahia

zurbil kolorgea
zurrustaka turrustan, erio handian
zutoihal estandartea
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