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Hitza Esanahia

abilidade trebetasuna, abilezia
adeitsu begirunezkoa, atsegina
ahuldade ahultasuna, flakezia
aintzat hartu kontuan hartu
akabatu hil
aldameneko albokoa, ondokoa
aldarte umorea, gogaldia
antzu hutsala, baliogabea
aparta punta-puntakoa
apartatu baztertu
apropos berariaz, nahita
arduratu kezkatu, larritu
arrimatu hurbildu, erakarri
asaldatu aztoratu, kezkatu
ateraldi burutapena, okurrentzia
atrebentzia ausardia
aurren lehenbizi, lehenengo
baretu ematu, lasaitu
basta aski
bera berbera
bere onetik atera haserrarazi, sumindu
berna hankaren beheko zatia
berritu erreforma
beta aukera, abagunea
bista ikusmena
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bokazio zaletasuna
boz goraz ozenki
buila zalaparta, iskanbila, zaratotsa
ekidin saihestu
erabat guztiz
eranskin gehigarria, komentario erantsia
erauntsi jasa
erreparatu begiratu, behatu, arreta jarri
erretiroa hartu erretiratu, jubilatu
errukitu gupidatu
esaneko txintxoa, obedientea
ezpalekoa izan jatorri berekoa, antz-antzekoa
gajo gaixoa, koitadua
giltzarrapo kandadua
gurari apeta, gutizia
hilurren hilzorian, heriotzatik gertu
imintzio keinua
inozokeria ergelkeria, tontakeria
intziri aienea, auhena, oinaze keinua
iseka egin burla egin
izara maindirea
kisketaz itxi aldabaz, pasadoreaz
koldar beldurtia, izutia, kakatia
kolko papar / bular goiko jantzi tartea
koxkor(tu) hazi
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kurioso bitxi
kuxkuxera nontzeberria, besteena jakinmin
larri ibili (esam.) ziurrenik, baitzean nago
larrutan egin larrua jo, txortan egin
lehor zakar antzean, gozotasunik gabe
leporatu egotzi, bota
letania zerrenda, eskari jarraitua
marmar xuxurla
mesanotxe ohe ondoko mahaitxoa
miatu arakatu
minbera sentikor, sentibera
muturtu haserretu, kopetilundu
ondoezik egon pattal, gorputzaldi txarrarekin
otzan mantsoa, umila
parean alboan, eskuragarri
pareko kidekoa
petral jasanezina, gogaikarria
piura itxura, taxu
poto potea, ontzia
pozarren poz-pozik
prexixo bereziki, zehazki
probetxu onura, etekina
sakakortxo kortxoa kentzeko gailua
sarraila morroiloa, ireki-ixteko gailua
sentibera bihozbera,  hunkibera
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soinean eraman aldean eraman
sufrikario sufrimendua, pairamena
sumatu antzeman, igarri
sutu berotu
tarteka aldian-aldian
tematu egoskortu, setatu
tiradera kajoia
trabeska aldrebestuta, blokeatuta bezala
tupustean bat-batean, ezustean
txokatuta geratu ezustean harrituta
uxatu aldenarazi, haizatu
zakar gordinki, modu latzean
zanpatu indarrez zapaldu
zartarazi leherrarazi
zelatatu espiatu
ziplo behingoan, kolpetik
zorian puntuan
zorro poltsoa
zupatu milikatu, txupatu
zuritu justifikatu, desenkusatu
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