
Hizteria
kolektiboa



Eromen kolektibo honen erdian, sortzeko gogoa geneukan ia hirurogeita 
hamar pertsona elkartu gara hitz asmatuen bilduma hau osatzeko. Lehen 
urratsean, hitz asmatuak sortu ditugu. Bigarrenean, beste norbaitek 
asmatutako hitza definitzen ahalegindu gara eta hirugarrenean, beste hitz 
eta definizio bat ilustratzea egokitu zaigu.
Eskerrik asko, bihotzez, parte hartu duzuen hizterika guztioi.



BITXIPOZA

iz. 1. Txizalarri luzearen ondorengo isurketak sortzen duen poza. 
Hau txizalarria, txiza egin eta gero nolako bitxipoza izango dudan. 

2. Jende bitxiak bat-batean eta inolako arrazoirik gabe izaten  
duen poza. Begira zure laguna, orain arte etzanda egon da eta orain 
dantzan hasi da. Nolako bitxipoza duen!

Iz. 



1. Auto asko ez aurrera ez atzera pilatzen diren errepideko une 
gogaikarri hori: “ene, gaurkoan ere polikárpoa; kaka-zaharra!

2. Goizaldeko ordu txikietan alkoholaz blaituriko lagunak 
ateratzen digun edari (txupito) nazkagarri- ezezaguna: 
“kuadrillaaaaaa, har dezagun polikárpoa!: Gugatik, ez daudenengatik. 
Gora gu!

POLIKARPOA



1. Etxeko bakartualdi honetan c bitaminaz barrua kargatu eta 
gozatzeko asmoz, leihora hurbiltzean izar (ustez) piztuaren 
printza arrastorik topatzen ez duzun kaletasun hori.

2. Lau hormen artean harrapaturiko egoeran edo d bitamina 
falta nabarmetzen hastean, norbaitek eguzki egarri aseezinak 
bultzatuta eta  edozein aitzakia baliatuz kalera irtetzeko duen 
zaletasunari deritzo. “Horrek du horrek eguzkikaletasuna, orain ere 
atera da kalera leihotik galtzerdia erori zaiola argudiatuz.” 

3. Buruan duzun edozein planetan eguzkiak kale egitean 
erabiltzen den adiera. “Hau da hau daramagun uda, eguzkikaletasun 
honek gogaituta nauka”.

EGUZKIKALETASUN



1. Eztabaida bat luzatzean egin ohi dena, bikotekide, pixukide, 
guraso edo lagun batekin luzaro eztabaidatzen egon ondoren eta 
ikustarazi nahi zenion hura ez duela onartuko ohartzean, esaten 
dizun orori “bai bai ” edo eta “baietz ba” bezalako erantzunen 
estrategia erabiltzea da. Hizketan goxo goxo hasi ginen arren, giroa 
berotu eta baitasuna egiten bukatu genuen.

2. Baitasuna egin. Ik. Baimodioa egin, bairrua jo. Eztabaida 
(normalean luze) baten ostean, partaideek amore ematearen 
ondorioz, elkarri arrazoia aitortzearen plazerezko ekintza, 
sarritan buruaren baiezko keinu etengabez lagunduta egiten 
dena. Haserretzeko puntuan geundenean, eztabaidak bestelako norabidea 
hartu eta baitasuna egin genuen ilargi betearen azpian.

BAITASUNA EGIN

Ad. 



1. Aste batez etxetik atera gabe, dutxatu gabe, begi zulo 
nabarmenekin, lo orduak aldatuta, infusio bero eta dilista+arroz 
platerez elikatuz dabilen sortzaile edota langile autonomoaren 
sindromea. 

AUTOMOMIA

Iz. 



Udako parranda giroan, jäger-tekimarrubi txupitoa edan ostean 
ukondoak zurrupatzera eramaten duen apeta, lehenengo 
zurrupaldi arrakastatsuaren ostean pozoinduarentzat desio 
konpultsiboa bihurtu daitekeena. Hartz-inurrijalearen muturra 
bailitzan, ukondo ezezagun baten bila mihi-luze ipintzen da 
ehiztari. Ezinbestekoa da atzitua ekintzaz ez jabetzea guraria 
galdu ez dadin. Joder ze ostia atzokoa, amaniak jota, ezkurdiaren 
ukondoa eta guzti dastatu nuen! 

 * Gomendioa: ez frogatu ukondoaren sentiberatasuna, 
diotenez hilik dago amaniak gerta daitezen. Gogoratu, ezin da 
beste bat dastatzeko nahia eten.

AMA(NI)A

Iz. 



1. Koarentena egoeran gertatzen dela iruditzen zaigun etena, 
bizitzak aurrera doala ahaztuta!

2. Berrogeialdia eta konfinamendua dela eta kirolik ez egiteko 
gure buruari jarri ohi dizkiogun aitzakia eta koartaden etena. 
Koaretenari esker inoiz baino osasuntsuago nago! Eskerrik asko 
koronabirus! 

3. Inori epelak esateko alphonse quoiret, touretten sindromeak 
jotako musikologo irainzale ospetsuaren omenez erabiltzen den 
esapidea. Koaretenak abestu zizkidan, erosketak egitetik txokolaterik 
gabe itzuli nintzenean!

KOARETENA

Iz. 



Gaur hasita hirugarren egunez, itxaropena galtzeagatik sentitzen 
den atsekabea. Etsidamu hartuko duzu  ezinegona baretzeko patxaran 
botila osorik edaten baduzu!

ETSIDAMU

Iz. 



1. Beti arrazoi duen itsasoko animalia amorratua

2. lo sakon egin ondoren altxatzean aurpegian geratzen den 
burkoaren marka. Adb: hori bai siesta itzela, marrazoiz beteta duzu 
aurpegia!

MARRAZOIA



1. Hitz egiterakoan, esan beharrekoaren inguruan hausnartu 
bitartean, isilunea betetzeko eztarriaren goialdearekin zarata 
itxia ateratzea, maiz urduritasunaren edo lotsaren adierazletzat 
hartzen dena. Pare bat segundoz ertu zuen, erantzuteko hitz egokiak 
aurkitu ezinik. Izond. 

2. Egoera edo denbora tarte batez hitz egiterakoan, zerbait 
arriskutsua gertatzeko puntuan egotea. Kristoren goiz ertua izan dut; 
auto batek ia bete-betean harrapatu nau!

ERTU

Ad. 



1. Ekintza bat burutzean gehiegizko indarra erabiltzeari deritzo, 
indar hori beharrezkoa ez denean esan ohi da. Gehiegi indarbiatu 
duzu mermelada potoa, nik gutxiagorekin irekitzea lortu dut!

INDARBIATU

Ad. 



1. Etxean hogei egun jarraian egon eta gero, briskara egunero 
hogei aldiz jolasteaz nekatuta, sortu ohi den buruko mina 
arintzeko sendagaia, hogeigarren eguna baino lehen hartzen 
bada, osasunarentzat ondorio kaltegarriak izan ditzakeena. Naiz-
eko zunba klasea online jarraitu ahal izateko briskazetamola hartu behar 
izan nuen, buruko minak ez baitzidan ezer egiten uzten. 

2. 2020. Urtean koronabirusaren pandemia garaian, algortako 
etxe batean asmatutako rol jokoa, briska karta-jokoaren antzekoa 
baina “dragoi bola z” marrazki bizidunetako pertsonaien 
istorioak antzeztuz jokatzen dena. Etxean emandako hogeigarren 
egunean, briskaz nekatuta, sendagairik hartu ordez, briskazetamolera 
jokatzea erabaki zuten.

BRISKAZETAMOLA

Iz. 



Pertsona bati juerga gau baten (batez ere, baina beste edozein 
egoeratan ere gerta dakioke) denbora aurrera doala gustuko 
duen beste norbat bilatzean sortzen zaion sentimendua, hura 
topatzean eztanda egiten duena: denbora neraman bera ikusi barik 
eta urrutian ikusi eta gero kristolako zambuluxurua sentitzen hasi nintzen 
berarekin hitz egin nuen arte. Peruk agurtu zuen eta zambuluxuruka hasi 
zen lasaitzea lortu zuen arte.

ZAMBULUXURU

Iz. 



1. Urruti dagoen zerbait edo norbait begitandu edo ikustea. 
“-Martxoak 8ko manifestazioan ez zintudan ikusi, jende pila zegoen! - 
Nik urrutandu zintudan, baina oso aurrean zinen eta ezin izan zintudan 
agurtu.”  

2. Asko saiatu arren, zerbait lortzen ez duzunean abandonatzea 
edo amore ematea. “Asko pentsatu ostean, eta bere osasunaren 
mesedetan, artikulua publikatzea urrutandu zuen”.

URRUTANDU

ad. 



1. Bizilagunei oihuka edo epaitzen ibili, auskalo zenbateko 
pribatizazio politikak defendatzen dituen partiduari bozka eman, 
baina inork baino altuago eta gogorrago txalo egiten duena 
iluntzero.

2. Begorrogeialdi batean agintari politikoek beren alde balkoietan 
txalo egiteko deialdia egin ondoren, horretara herritarren %2a 
baino gutxiago ateratzen denean.. Adibidea: atzokoan, alkateari 
herritarrek txaloputza egin zioten.

3. Aretxalotako herritarrek  beren herriko mendi lasterketan 
korrikalariak animatzeko eta bultzatzeko duten ohitura. Hain 
zuzen, herritarrek beren ipurmasailak astintzen dituzte elkarren 
aurka burrunba izugarria eginez.  Adibidea: aretxalotarrek azkena 
sailkatu zen lasterkariari ere txaloputz izugarria eskaini zioten.

TXALOPUTZA



Sabelean barrena senti eta entzun daiteken zirrara, normalean 
hori kolorea eta triangelu forma izaten duena. Nahiz eta kasuan 
kasuko tonalitatea hartu dezaken, adib. Okre kolorea. Enfikamendu 
osoz hartu zuen lagunaren esperotako deia.

ENFIK

Iz. 



1. Lanean ari denaren itxurak egin eta kolpe zorririk jotzen ez 
duena. Mirenen ordezkoa oso jatorra da baina lanzorri ederra egina dago! 

2. Deskantsurik gabeko lana, etengabeko atentzioa eskatzen 
duena. Etxeko langileen lana, hori bai lanzorria. 

3. Lantzeko zortzikoa dantzaren pausuak azaltzen dituen 
argibide-orria. Lanzorria pausuz pausu jarraituta ere, ez dago modurik 
dantza hori ikasi dezadan.

LANZORRIA

Iz. 



Bere erreinua galtzen duen errege/erreginari esaten ohi zaio. 
Adibidea: “zu ere bota zaituzte zure erreinutik? Korogale gaixoa...”

KOROGALE

Iz. 



1. Listomarikerietan dabilenari esaten zaio. Kontrasterik gabeko 
erdipurdiko tontopedietan irakurketa arinak egitearen ondorioz, 
solaskidea baino bi halako dakiela uste duenari. Berdin dio 
gaiak, beti uste du gehiago dakiela. Maiz ikusten dira telebistako 
tertulietan. Hi haiz hi bilistua! Non irakurri denk hori, nork esanda? 

2. Txahala egiterakoan botatzen den azken-azken sabel hondar 
likatsu eta garratzaren ondotik geratzen zaizun gorpuzkera. 
Ginkasa eskatu nuen ohartu gabe aurretik baylies pattar bi hartu nituela.  
Tripa-hesteak furra-furra dantzatzen izan ditut gau osoan. Hori tripako 
mina! A zer orro eta marruak komunean! Azkenean dena botatzea lortu 
nuen. Jota bilistua nago! Gaur etxean goxo-goxo. 

BILISTUA

Iz. 

Adj. 



1. Zut eta sos dagoen pertsona multzoa. Tente-tente eta zut 
ikusten dira ilaran. Ezin dira lekutik mugitu aurrerantz ezta 
atzerantz ere; ezkerrera zein eskubira, aldiz, mugitu daitezke. 
Aurrera egin ahal izateko, aurreko tentexutak ere aurrera egin 
behar du derrigor. Mugimendu oro, solosmetroa zainduta egin 
behar da, beti-beti-beti.

2. Titiburuak gogortzen denean hartzen duen forma. Titiburua 
tentexuta daukat hotza egiten duelako. 

3. Gero jasotzeko ezinezkoa den baina bi segundotan montatzen 
den kanpin-denda. Basoan tentexuta montatu eta bertan egin genuen lo 
atzo gauean. 

TENTEXUTAK

Iz. 

Iz. 

Adj. 



Zerbait esan nahi duzunean baina ausartu ez eta, esan nahi 
duzunaren justu kontrakoa ateratzen zaizunean santa agedako 
koplaren doinuarekin. Ze menstruazio kopla ari zara kontatzen?

MENSTRUAZIO KOPLA



1. Irudimena erabiliz masturbatzeko indarra ematen duen 
jainkosa. Albeiz herrian (araba) soineko urdinez irudikatuta, 
oilo-lumak buruan eta gerrirainoko bizarrarekin. Kondairak dio 
uneoro ikusten zaituela baina basoan topatzen baduzu inoiz 
eduki duzun orgasmorik ozenena biziko duzula. Ankutxak 
deituriko laguntzaileak ditu. 2. (-Ka) adb. Herrialde batetik 
(europa eta aebk seguruenik) itzuli eta bertako azentuarekin hitz 
egiten jarraitzea. Martinak ziankuka aurkeztu zuen liburu berria. 
Ainhoa ziankuka itzuli da ingalaterratik. 

ZIANKU

Iz. 



Eguzkitan denbora tarte luze batez egon ondoren argi gutxiagoko 
espazio batera mugitzean sortzen den ikusteko gaitasun eza, une 
bateko itsutasun egoera. Etxeko terrazan ordubete eguzkia hartzen 
igaro ostean sukaldera sartu eta zeharo xirkamaletu naiz.

XIRKAMALEA

Iz. 



1. Pertsona batek oso suabe putz eginez edota haize-boladek 
norbaitengan eragiten duten kilima sentsazioa. Adib. Bufanda 
etxean ahaztu dut eta orain haizeak xirrikiliak egiten dizkit lepoan. 

2. Xirrikilitan (egon); daramazun gona ipurdia agerian utzi arte 
altxatzen deneko egoera. Adib. Haizeak xirrikilitan utzi nau. 

 

XIRRIKILIA

Iz. 



Beldurrak eraginda babes ingurutik atera ezinean dabilen 
pertsona. Batez ere gurasoen zaintzatik ateratzeko garaian 
dauden gazteei zuzentzeko erabiltzen den ezaugarria. Gaur egun 
ordea, orokortu egin da eta adin epe zabalago batean aplikatzen 
da. Edozein arrazoi medio, etxeko abaroan gelditu den adin 
guztietako pertsonei egiten dio erreferentzia.

MOZKOLOZINA

Adj. 



Balkoitik zelatan behaketa zehatzean burua ezker eskuin ibiltzea. 
Adb. Nire aita beste behin ere moxolien dabil.

MOXOLIEN

Adb. 



1. Beharrean asterako goia jotzea.

2. Hasiz gero, gaindiezina bihurtzen den etxetik egiten den lana.

TELELANGA: 



1. Enpresek egoerari aurre egiteko, langileei kontratuak aldi 
baterako eten behar zaizkiela pentsatzea.

2. Bi aukera edo gehiagoren artean aukeratu beharreko egoeretan 
bakoitzetik ezaugarri bat hartuz sor daitekeen aukera berri bat. 

3. Leku jakin batetara iristeko biderik azkarrena.

ERTENBIDEA



1. Parrandetan eskuratutako objektu ez-erabilgarrien bilduma 
sortzea. Parrandan nagoenean txapel eta betaurreko koloretsuak ikusiz 
gero ezin dut ekidin anabahaztea. Hemendik 50 urtera anabahazitako 
objektuek sekulako balioa izango dute. 

2. Espagetiak sardeskaren inguruan kiribiltzea. Ez da gomendagarria 
espageti asko aldi berean anabahaztea itotzeko arriskua dago eta.

ANABAHAZI

Ad. 



1. Konfinamendua abiapuntu izanik, xiloti kuarentenako egun zail 
batean sentitzen ditugun emozioen bilkura da. Asko egiteko baina 
nondik hasi ez dakigula, arraro, gogaituta, urduri eta era berean, 
triste sentitzea. Eta gure konfinamenduaren erosotasunetik, 
“motibo aparenterik gabe” triste egoteak errudun sentiaraztea. 
Hori dena eta gehiago da xiloti egotea. Gaur xiloti esnatu bazara 
ere, bihar beste egun bat izango da. 

2. Hala ere, hitz honek beste aldaera bat izan dezake, 
egunerokotasunean erabilgarriagoa suertatu daitekeena. Hala, 
pertsona jakin batek hitz egiten duen bakoitzean beste alde 
batera begiratzeko bulkadari ezin eutsi badiozu, horrek zure 
xilotiaren goia jotzen duelako da.

XILOTI

Iz. 



1. Gurasoen etxetik auzo berri batera independizatu eta 
moldaketa prozesua burutzea, etxean bezala sentitzeraino. 2A-
ko amonarekin errezetak konpartitzera iritsi naizenean konturatu 
naiz auzokatu naizela. 

2. Auzoan kuxkuxean ibiltzen den eta bizilagun denen eskutik 
janaria eta maitasuna eskuratzen duen katua. Erdikaleko 
auzokatuari aitonaren baserriko tomateak ikaragarri gustatzen zaizkio!

AUZOKATU

Ad. 

Iz. 



Lagunartean, jan-edanean, leku atsegin batean, kitarraren edo 
beste musika-tresna batez lagunduta (xirulak ez du balio) eta 
elkarrizketa sakonetan murgilduta, giro goxoan. Bart arratsean 
mubero egon ginen kuadrilarekin hondartzan ilunabarraz gozatuz.

MUBERO

Adb. 



1. Zerbait ondo egina dagoenean, ia-ia perfekzioan. Edozein 
gauza edo ekintza deskribatzeko erabiltzen den hitza. Dogeki 
atera zaizu marmitakoa! 2. Gogoz jaikitzen garenean esaten diogu. Gaur, 
dogeki jaiki naiz!   

DOGEKI

Izond. 



1. Norbere izate hutsak edo beraren edozein aspektuk pertsona 
bati eragiten dion ito sentsazio edo sentimendua. Ikasketak 
aukeratu beharrak nafixia eragiten dit.

2. Psik. Pertsona bat norbere uste, iritzi eta eskariak isilaraztera 
behartzen duen buruko nahasmendua, ingurukoen erantzuna 
jasotzeak eragiten duen beldurragatik. Ohikoa emakume 
gazteengan. Mireni nafixia diagnostikatu diote, ezin du asanbladan 
parte hartu.

3. Top. Greziako artxipielagoan kokatutako uharte txikia, 
pertsona bakarreko edukiera duena. 

NAFIXIA

Iz. 



Pandemia garai ilunetan auzokideen artean, leiho eta balkoietan 
egiten den originalitate txapelketa. 1 Adbz: gaur arratsaldeko 
zortziretan pitilinarekin pianoa jo dut aranbizkarrako leihoketa 
irabazteko asmoz. 2 Adbz: auzokide batzuek ez dute leihoketan partu 
hartu nahi polizia lanetan ari direlako.

LEIHOKETA



1. Euria egin ondoren basoari darion usaina. Lur eta egur 
bustiaren usainari ere esaten zaio. Iratin paseatzen nengoela keiralak 
txikitako oroitzapenak ekarri zizkidan. 

2. Ameslariak “enpanatuak” geratzen direnean bere burua joaten 
den tokiari deitzen zaio keirala. Aizu saioa, keiralaran zabiltza 
txiribueltak ematen ala? 

3. Hegazkinek zeruan uzten duten arrastoa. Koronavirusa dela eta 
keirala gutxi ikusten dira zeruan.

KEIRALA

Iz. 



1. Gabonetako zuhaitza apaintzea. 

2. Gehiegi makillatzea edo rekargatuegi janztea, gehiegizko 
atuendoak eramatea. Gabonetako zuhaitzaren antza izatea, 
apaingarri askorekin. Adb.: Erabat gindatuta doa, ezpaineko eta 
begietako kolore horiekin, ile tintatu eta belarritako borobil horiekin.

GINDATU

Ad. 



Mi eta sol noten artean dagoen atea, dimentsio ezezagunetara 
daramana. Musikariak fa nota jo zuen, ozen, eta fatetik desagertu zen.

Iz. 

FATE



1. Norbanakoak sentitzen duen gogo bizia, bakartasunetik 
irten eta besteekin elkartzeko. Adb. “Gugura handia etorri zait 
konfinamenduan”.

2. Oreka kolektibora bueltatzea, berkokatzea. Ni-aren nahi eta 
beharrak gu-ak asetzea. Adib: prozesua gatazkatsua izan zen eta 
kostata baina gugura bueltatzea lortu genuen. 

3. Umea gineneko garaira itzulera, flauta eskutan edukitzera, 
dena ahora eramaten genuen momentu horietara. Adib: gugura 
bat sentitu nuen frigopie bat ikusi nuenean.

GUGURA

Iz. 

Iz. 



Covidbentzia egoeran sortutakoen lanketa.

iz.  Sekula amaitzen ez den konfinamendua; horren ondorioak. 
Sin. Eternamendu. Sinfinamendua ezarri zutenetik erabat alferrikakoak 
bihurtu dira bainujantziak edo mendirako botak. Nire leiho-hegitik 
obra mardula ondu du i. Etxezarrak, sinfinamendua ezarri zenetik bere 
etxetik egindako argazkiak ehun liburukitan bilduta. 2030Ean lehertu 
zen sinfinamenduaren aurkako altxamendua.

Etimologiari buruzko oharra: XXI. mendearen hasieran, 
COVID-19 birusaren izurrite garaian eratutako hitza, dudarik 
gabe konfinamendu terminotik abiatuta. Lehen agerraldia Berria 
egunkariaren txio bat izan zen (2020/12/24): Konfinamendua 
sinfinamendu bihurtu du Sanchezek. 2020 urtearen amaieran, UZEIk 
urteko neologismorik garrantzitsuenen artean bildu zuen, 
eta handik gutxira beste hiztegietan ere jaso zen. Neologismo 
emankorra izan da, beste hainbat hitz ere eman baititu:

Sinfinamendu-sindrome: osasun-agintariek 2025ean izendaturiko 

SINFINAMENDUA: 



nahastea, sinfinamendua dela-eta naturaren eta aurrez aurreko 
harreman sozialen faltak eragindakoa. Adin-tarte guztietan 
diagnostikatu da, baina bereziki kolpatzen ditu haurrak eta 
nerabeak.

Sinfinamendu-esparru: lehen etxe, etxebizitza edo bizileku zena.  
Lehen agerraldia eremu juridikoan izan zen, hain zuzen ere 
2021ean ezarri zen Euskadiko Sinfinamendu Legean, eta handik 
hizkuntza arruntera hedatu zen. Aipatu izendapen zaharkitu 
horiek (etxe, etxebizitza, bizileku) garaitsu horretan sortu zen 
literatura nostalgikoan soilik geratu ziren.  

Sinfinamendu itxi edo erabateko: terraza edo lorategirik gabeko 
sinfinamendu-esparruetakoa.

Sinfinamendu ireki edo partzial: berdegune edo irekigune zabalen 
bat (hala nola terraza bat) duten sinfinamendu-esparruetakoa.



1. Hego - ekialdeko haizea, brisaren itxurakoa, tenperatura 
atseginekoa. Libraizea dabil, buelta bat emateko ederra egiten du. 

2.  Alaitasun ez-ohiko batekin eginbeharrei eta konpromezuei 
muzin egiteko gogoa ematen duen sentimendua, askotan 
utzikeriaz lagunduta esperimentatzen dena. Libraizeak jota dabil 
jon! Aurpegiko irrifar tontoa ezin kendu baina ez da azaldu ez lanera, ez 
medikuarekin zuen zitara ezta umeak jasotzera ere. 

LIBRAIZE

Iz. 



Bat-batean jasotako argi kolpea, une batez itsutzerainokoa. 
Eguerdira arte ohean egon eta pertsiana altxatzean jazotzen den 
fenomenoa.

ARGIZURRIA



Alferkeriaren aldeko aktibista, bere ekintzailetza 
produktibitatearen aurka bideratzen duena eta ezer ez egitea 
edozer egitearen gainetik datzan ideia. Errege familia izan da 
inspirazio iturri nagusia.

ALPERRAKTIBO



1. Plazerraz arduratzen den osakidetzako programa, tartean 
zerbitzu pubiko publikoak eskaintzen dituena, euskal gerriaren 
askatasunera bidean. 

2. Norbaitekin oso gustura ibiltzea edo zoratzen egotea da. 
Ahorako zapore atsegina duela iruditzen zaiguna, eskuentzat 
leuna.

GOZAKIDETZA: 



Scanned with CamScanner

1. Gorostiei ilbeteko gauetan ateratzen zaizkien pinportak, 
sorginentzat bereziki preziatuak, amets gozagarriak eragiteko 
duten ahalmenagatik. Gratxinak eta maddik eguna argitu baino lehen 
bildu zituzten gorosti-bulbak, ahizpei bazkalondorako edabea prestatzeko. 

2. Klitori-tontorrari kitzikatuta dagoenean ematen zaion izena. 
Gorosti-bulba miazkatu eta zurrupatu zuen, behin eta berriro.

GOROSTI-BULBA

Iz. 



1. Arau guztiak hausten dituen gorputza. Adb. Karmentxu herege 
hutsa zen: karminez margotzen zituen titi-puntak, atzera begira ibiltzen 
zaldi gainean, eta ulu egiten zion ilargiari eta zaunka harakinari

2. Erabat gezurra izan gabe, bi herenetan asmakeria dena. Adb. 
Beste inor baino gehiago maite zuela esan zion, baina heregia zen

3. Sekulako gezurra ezkutatzen duen eta kosta ala kosta besteei 
sinestarazi nahi dien pertsona. Gaur goizean txerri bat hegan ikusi 
duzula? Hi haiz hi heregia!

HEREGIA

Izond. 



1. Isolamenduan zehar etxebizitza bakoitzeko bizilagun 
sudurluzeen ordezkariek azken zurrumurruak zabaltzeko, 
ezarritako arauak bete daitezen eta batez ere euren lapikoaren 
bor-borra baretzeko sortutako balkoi arteko batzarra. “Gaurkoan 
ere bildu zaigu errementari kaleko xuxagabatza! Neska bati txakur edo 
erosketarako orgarik soinean ikusi ez eta pasa denean sekulako istilua 
sortu dute gaixoari etxera joateko esanez...” 

2. Whatsapp talde jendetsuetan covid-19aren krisiari buruzko 
fake newsak, herrian ustez jarritako azken isunak, araudiari 
buruzko iritzi edota pandemiari buruzko memeak zabaltzeko 
edota serioski eztabaidatzeko zeregina bereganatu duen lagun 
taldetxoa. “Bueno...! 45 Mezu berri dauzkat, xuxagabatza lanean gogor 
dabilela dirudi!”

XUXAGABATZA



1. Covid-19aren pandemiak eragindako egoeraren ondorioz, 
euren osasuna bermatzeko eta ikasketak jarraitu ahal izateko, aldi 
baterako eskolak etxean jaso behar izan dituen oro. 

Azpisarrerak;

- Bab(h)eztea

- Bab(h)eztu

2. Babes eza. Anbulantzietan nbe (norbere babeserako ekipoak) -rik 
gabe gelditu dira, bab(h)eztuta daude. 

3. Arropa bustia jantzita izatean gorputzaren erreakzioa. Euri 
zaparradak harrapatu nau etxerako bidean, izugarrizko bab(h)eza 
daukat. 

4. Babarrunak uretan beratzen jartzea. Bihar bazkaltzeko 
babarrunak egingo ditut, jarri bab(h)eza, mesedez. 

BAB(H)EZA



Antonimoa : bonbifobia 

1. Parrandan, hainbat tekila txupito edan ondoren, sortu 
daitekeen (sortzen den) ebaketa elektrikoa. Atzo bonbilexia izan 
nuen eta ez naiz gauaren amaieraz oroitzen. 

2. Praktika koitozentrikoetan ez berotzearen patologia. Joder, 
koitoarekin bonbilexia izaten dut.

BONBILEXIA 

Iz. 



Pepino bat eskuan hartuta manifestatzearen ekintza, akzioa.

PEPILAKZIOA



1. Haurtzaroa pasata, argudiorik gabe zerbait amorruz azaltzean 
egiten den haur-hizkuntzaren imitatzea [oinetako masajea egingo ez 
niola esan eta haurnartzen hasi zait!]. Ikus. Haurnarketa 

2. Haurrek hizketan hasi aurretik komunikatzeko darabilten 
hizkuntza-sistema deszifraezina. 

3. Ip. Hausnarketa bati aurre hartzen dion pentsamendua. 

HAURNARTU (aūrnár£ū)

Ad. 

Iz. 



Konfinamenduaren ondorioz sare sozialetan deskubritu eta 
sukaldatutako errezeta guziak jan eta gero sentitzen dugun 
betekada: Gaurko kruasanekin atzoko opilekin baino aise gehiago 
zipokitu naiz.

ZIPOKITZEA



Denboraldi batez norbera bere etxean ixtea, kalera irten ezinda, 
etengabeko oturuntza batean, gosaldu orduko hamaiketakoa 
egiten ari dela ohartu gabe, buruan bazkaria eta askaria prest 
duela, afaltzeko zer prestatuko duen zalantzan.   

KONFITAMENDUA



Mugikorra hartu eta lagunarteko whatsapp edo telegram taldean 
berriro ere errespeturik eta graziarik gabeko mezu sorta jaso 
duzula konturatzean eduki ohi den sentipena, deskribatzen zaila, 
lekuz kanpo dagoena mezua bera ala zu zeu zaren zalantza sortu 
dezakeena.

Lanerako erabili ohi dugun taldeetan ere gerta daiteke, lankideren 
batek eguna joan eguna etorri lanarekin zerikusirik ez duten 
kontuekin matraka ematen duenean.

TOFUSA



1. Pertsona bat lo dagoen bitartean zutitu, ibili edo hitz egiten 
hasteari esaten zaio. Somnanbulua denak burutzen du. 

Adib: bart logartu egin da gure ama eta atariraino jaitsi da. 

2. Objektu edo produktu batek berau ekoizten duen marka edo 
etxearen izena bereganatzearen ekintza. 

Adib: paperezko muki-zapiek kleenex logartu zuten.

LOGARTU



Buru gaitz kroniko eta larri ugari barnebiltzen duen diagnostiko 
psikiatrikoa zeina jendartearentzat ez ohikoak diren jarduerengatik 
eta errealitatearen hautemate okerrarengatik ezaugarritzen baita.  

Sintomatologia: animo  hitza txertaturik, aurpegi irribarretsuz 
edo mozorroturiko selfiak eta youtubeko lotura zerrenda 
amaigabeekin (abestiak, ipuinak, antzerkia, liburu…) mezuak 
bidaltzea. 

Gaixotasuna: karrikan burutu ohi diren jarduerak etxean egiten 
hastea: bizikletan ibiltzea, poteatzea, zesta-puntan aritzea,  
pasieran ibiltzea, eskalatzea, futbolean…

Sendabidea: kalera ateratzea. Kalera atera ezin den kasuetarako 
(alarma egoera, mozolo porradun izurritea, txutxumutxu 
uholdea, xomorro sumendia, kirtenkeri prezipitazio handiak): 
etxean ezer ez egin gabe geratzea. 

Terapia alternatibo ez-alopatek sexu jarduera (bakarkakoa, albo-
ondorioak saihesteko) aholkatzen dute, barne desoreka armoni 
unibertsalarekin bat eginez sendatzeko.

KALENIA:



Aurrean duena instant batean birrintzeko gaitasuna duen 
pertsona. (Amerikako landa-eremuan du jatorria hitzak, 
fumigatzeko tresnen marka komertzial batean oinarrituta).

GIBERLE



ikus ikuSo

1.Aurrez aurre edo norberaren buruan dagoen laguna biluzik 
ikusteko gaitasuna edo dohaina.

2. Lagun hurkoa larru gorritan ikusteko joera daukan pertsona.Izond. 

IKUSOA

Ad. 



1. Antsietate handiko garai luzeetan parrandan irten eta kezka 
zein pena guztiak patxaranetan itotzea. Gaur antsietarte bat hartuko 
dut eta ez naiz berandura arte etxera bueltatuko.

ANTSIETARTE

Iz. 



1. Goizean goiz presaka ibilitakoan epeltzen utzi gabeko infusio 
edo kafe beroak (oso beroak) mihingaina erretzean sentitzen 
den laztasuna. Kontuz! Te berdea gehiegi berotu dizut eta goxmina sor 
diezazuke. Zoparekin ere gertatu liteke, batez ere letra zopekin. 

2. Edalontzia ikasmahai gainean jarri eta magikoki azaltzen diren 
marka borobilak. Ikerketa batzuen arabera edalontziek nahita 
egiten dute beraien eremua zein den ongi markatzeko. Ezin dut 
mahaiko goxmina kendu. Paperetan eta koadernoetan ere gertatzen 
da baina ez dago honi buruzko ikerketa fidagarririk.

GOXMIN

Iz. 



Kirosala lat.-Etik quarere + sal salis  literalki: gatza nahi izatea.

1. Pertsona gatzgabeei trufa egiteko erabiltzen den biraoa. 

2. Eskirola. Greba baino konfinamendu gehiago egiten ziren 
garaietan hedatu zen. Pareko bizilaguna ez da txalo egitera ateratzen, 
kirosala halakoa! 

3. Etxeko egongelan zunba dantzatzen duen agure txapelduna. 

KIROSALA



1. Animaliek denbora luzez akuarioetan itxita egonda garatzen 
duten buru nahasmena; eutsiezina den kanpora irten nahia (adb.: 
Ezpata-arraina niforak jota dabil azkenaldian) 

2- interj. Greziar dantza tradizionaleko amaiera agurra; espainiako 
“¡olé!”-Ren baliokidea. 

NIFORA

Iz. 



Antailan unta-untako orduetan ilota-artidak eta andero-saioak 
rogramatzen dituztenen kontra ikutara joan daitezela etengabe 
urrustaka dabiltzanentzat enitentzia gisa restatutako ieza, 
kanoaren antzekoa baina alarik gabea, etral guztiak batera elkarri 
ega-ega eginda barruan sartu eta utz eginez joan daitezen oesia 
bila. Ez zaizula ilota gustatzen! Har ezazu iragua eta zoaz utz egitera, 
ea ikasten duzun utzu txikian ez itotzen!

IRAGUA

Iz. 



1. Norberari buruz entegabe aritzen den  literatur estiloa, me niyo 
idazle nillenial-ak sortua. Aurtengo niteratur-lehiaketaren irabazleak 
apaltasunez jaso du saria. 

2. Nitera mendiko iturburuko ur minerala, tirai tribuak 
bataio espiritualetarako erabili ohi duena. Niteraturak ireki 
zion hamaseigarren txakra. Egunean bost basokada niteratur edatea 
gomendatzen dute adituek.

NITERATURA

Iz. 
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