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IZAERARI DAGOZKIONAK
ADARJOLEA

Arpajolea, bufoia, isekari, txantxazale

AGINTZAILEA, LARDERIATSUA

Marimaistra, marimandona, marisarjenta,
sargentoa,

AHOZURIA, MOKOFINA

Muturfina, xibarita,

ALDAKORRA

Beleta, haizea (bezalakoa) izan, merkurioa

ALFERRA, ALPROJA, LASAIEGIA

Alfergorotza, arraultzaundia, bandidoa,
barrabilak ukan, barrabilandia, pototaundi,
birikaundia, galtzaundia, gibelaundia, gorotza
bezain alferra izan, koskobilaundia, lanberria
(beti lanez aldatzen ari delako), lanpuxkerra,
obispoa, ministroa, olentzero, potrosoa, pottotta

ANTZUA

Ajetua, matxorra,

ARTEGA, URDURIA, ASKO MUGITZEN
DENA

Ipurdantzaria, ipurdi estuarekin egon/ibili,
ipurterrea, ttarrapatta

AXOLAGABEA, FUNDAMENTUGABEA

Adingabea, antsikabea, astarra, aztunpa,
endelua, erokitolis (demonio erokitolis),
eroputza, funsgabea, futitua, hontza,
hontzarmario, kakazua, kitolis, oiloa, zepeltzio

BALDARRA, TRAKETSA

Baldarrio, kakola, kankailua, lastofardoa,
lukainka, marimatraka, memeloa, momoloa,
pututsa, traketsa, windosa

BARREGARRIA

Irriegingarria, Aguex, bufoia,

BEHARTSUA

Erromesa, etxaperroa, gosepasatua

BEKAIZTIA, INBIDIATSUA, ZIKOITZA

Begiurria, beketsa, ezinsufritua, jeloskor

BEREKOIA

Irentsia (hagitz irentsia da, dena beretzat nahi)

BIZITZAZALEA

Bizitorea, karibezalea,

BORROKARIA, BORTITZA

Eskuarina, gerreroa, mokokaria

EGOSKORRA, BURUGOGORRA

Buruhaundia, egoskorra, eleketatik ez atera,
erokaskailua, kaskagogorra, kaskazua, temosoa,
tenkerra, xetumea

ERGELA, ZOZOA, ASTOA

Artaburua, artopila, astapistola, astapitoa,
astapuska, astazakila, babalastoa, babalorea,

baboa, buruarina, eltzeandia, ergelputza,
ganbelua, hontza, kaikua, lerdoa, meloia,
melokotoi potekoa, melontzio, memelo,
menskila (ments: eskasia), mamala, memelo,
lelo, pepelerdo, kirten, inozo, motza, Olentzero,
pelelea, pitoa, segapotoa, tonrolio, tuntuna,
txatxua, txoropitoa, zakila, zepelantonio,
zipotza, zozozakila...
makina
ERIA

Ajetua, kebratua, minontzia, pipiak jota egon

ERNEEGIA, BIZIEGIA

Listo amorratua,

EROA, TXORA, ZOROA

Ahuntza, burugabea, burutik jota egon,
erokitolis, eroputza, erozakila, haizepoltsa,
kaskarina, zentzugabea

ESKERGABEA

Eskertxarrekoa, eskergaiztokoa

EZDEUSA, AHULA, GAIXOA

Astaputza, banoa, belarriko zolda baino
eskasagoa izan, ddalddaleroa, deuseza, emaxte
gizona, eulia, eulikaka, gaizopelelea, makala,
mengela, kaikua, mirubuztana, miserablea,
muxurdinak, oilobuztana, oilokaka,
punttalakuloa, purtzila, putza, ufestua,
zepelontzio, zimeldua, zirina,

FALTSUA, MALTZURRA, SORGINA

Ahoustela, azeria, judas, kamuflatua,
komediantea, likitsa, traidorea, ustela, zakurra,
zirauna, zuria (izan)

GAIZKIMINTZATUA, MIHIGAIZTOA,
MINGAINLUZEA, SALATARIA

Ahobeltza, ahozikina, alkauetea, herejea,
kontakatilua, miztoa (mihi + aizto?),
zintzurluzea

GAIZTOA

Alua, alukaka, arimabeltza, arranoa
(meningitisa) baino gaiztoagoa izan,
barrengaldua, bekaitza, benenoa, deabrua,
gaizkijaioa, kabroia, lipua baino txarragoa izan,
madarikatua, ustela, usteldua, zerriurdea,

GASTATZAILEA

Etxekaltea, galtierroa

GATZIK GABEA, MOTELA

Azalorea, egositako espagetia, babalorea, barea,
ganbelua, geldoa, lerdoa, moteltzio, odolkia,
zozoa,

GEZURTIA

Enbusteroa, faltsua, gezurtia

HARROA, ESPANTUANDIA

Ahoandia, ahoberoa, ahozabala, arraundiosoa,
asanblea, espantosoa, espantuntzia, farfaila,
haizeputza, handipota, haundimaundia,
ipurdiarroa, zorripiztua,

HITZONTZIA, TARTARRA

Ahoberoa, ahozabala, batailas, eleontzia,
puzkilde (emakumeentzat), zintzarria
Radio euskadi,

HIZKUNTZA ONGI ERABILTZEN,

Euskalkaitza, belarrimotza, matxurrianoa,

ULERTZEN EZ DUNEA, KANPOTARRA

kaskoina,

HOZBERA

Hozkildua, puzkilo

ILUNA, ISILA, JENDARTEKOA EZ DENA,
ZORROTZA

Aizkoraren aurpegia baino aurpegi
zorrotzagoakoa izan, basa, basapiztia,
bekainiluna, kopetabeltza, mixkina, mukua,
muturzorrotza, sasipiztia, turkoa, uzkurra,
zomorroa,

INOZOA

Arbilorea, bixigua, Olentzero, otsoporrua, zozoa

IPURDIGARBITZAILEA

Eskumakila, ipurdimilikatzailea, loxintxeroa

IRUDIKORRA

gaizkipentsatua

ISEKAGILEA

Burlontzia, burlosoa,

JAKINTSU USTEA

Marijakintsua, marimaestra, sasijakintsua,
Wikipedia, hiztegia 3000

JALE TXARRA

Mikoa, milika, milindrisa, txitak adina ez jan,
zozomikoa,

JATUNA

Antsikabea, begigosea, gosepasatua, janzuloa,
tripazakua,

JENIO TXARREKOA, HASERREKORRA

Ernegatua, errea, erretxina, ipurterrea, kakerrea,
maripetrala, okerkondoa, otsoa, pestea, piperra
baino erreagoa izan, ttattarra, zaputza, zipotza,
zitala

KAKAZUA (kakatia)

Kaka, kakaberatua, kakagizona, kakamokordoa,
kakazua, kakontzia

KEXATIA

Espantosoa, ekaiontzia,

KOLDARRA, BELDURTIA

Kakazua, izutia, katubustia, oliobustia, putruna,

KUXKUXEROA, SUDURSARTUA

Begiahaundia, begigosea, belarriluzea,
marileihoa, metete, sudursartua,

LAPURRA

Axeria, bostortzelaria, eskuluzea, piztia,
azienda, diputatu

LISKARZALEA, JOTZAILEA

Aiherkokia, eskuarina, zanpona

LOTSAGABEA, AHALKEGARRIA,
AUSARTA

Atrebitua, ahalkegabea, futitua (futitu zikina!),
muturluzea, potroa, tupetandia, zorria baino
atrebituagoa izan

MESFIDAKORRA, FIDAGARRIA EZ DENA

Fidakaitza, jeloskorra

MOTELA (BALDARRA...)

gamelua

MOZKORRA, PARRANDAZALEA

Barraka/barrika, gautxoria, hordi mokorra,
mozkortzio, muturberoa, zurruteroa

NAHASTAILEA, SALTSEROA

Barrabasa, kakanahastailea, maripetrala,
nahasia,

NAZKAGARRIA, EZIN JASANA,
ASPERGARIA, NEKAGARRIA

Arnegagarria, higuingarria, nardazua,
okaztagarria,

NEGARTIA, MAINONTZIA, DELIKATUA,
ESPANTOSA

Espantosoa, ketatua, muxkina, negarkatilua,

PUTAKUMEA

Baxtarta, borta, sasikoa,
amaloia

PUZKERTIA, PUTZEGILEA

Haisetsua, putzontzia, tarrataria, tarratatua

SEXUALKI BEROA

Berduleroa, buztanaundia, buztanbeltza,
buztangorria, eskuarina, lepazuria (lepazuriketan
ibili), likitsa, marimutila, putaneroa, putaxka,
puteroa, putinga, sugea baino beroagoa izan,
Zakilixuta

SOBERA ELIZAZALEA

saindua

SOBERA ONA, BERATZA (biguna, samurra)

Beratza,

TOTELA, MINTZATZEKO ARAZOAK
DITUENA

Mingainmotza, tetela, zezela

TRAUSKILA

Fardela, frakalasoa, likiportto,

TRESNA, BIHURRIA, ESANEKOA EZ
DENA, ALDREBESA

Alimalea, barraxaketa, deabrua, manugaitza,
okerra, perkala, pikaroa, trastea, ziztorra,

ZAKARRA, GOGORRA

Astapitoa, astoziria, mailua, zakarra,
zakarripurdia,

ZARATATSUA

Builosoa, burrunberoa, hotsaundia, iskixua,
miztoluzea, zalaparteroa

ZEKENA, DIRUZALEA

Dirugosea, erdela, ezinbizia, idorra, zikoitza,
zipotza, xuhurra

ZIKINA, ZARPAILA, UTZIA

Abandonatua, azpizikina, buhamea, erdezua,
erromesa, fardela, hankazikina, ipurzikina,
lepabeltza, lohia, makartzua, marikotxina,
marizikina, tartaila, ustelusaindua, utzia,
zarpaila, zerriurdea,

ZIRIKATZAILEA

Tentapatxiku, xixantea, zirikazalea

ZORTE ONEKOA

Potrosoa,

BESTELAKOAK

Azkenputza
eztabilondo
gaizkihazia
herejea
kanpoederra
marilandarra
pestontzia

GORPUTZARI DAGOZKIONAK
GORPUTZ ATAL BATEN AKATSAK
AHOAN, MUTURREAN

Mokomeharra, muturrandia, mokox

AURPEGIAN

Bixigua, sarnosoa (sarnatik)

AZTALETAN (orpoa// orkatilatik belaunera
doan zango zatia)

aztalodia

BEGIETAN

Begiezkela, begigorria, okela,

BELARRIETAN

Belarrizabala, belarrihandia

BESOETAN

besamotza

BIZKARREAN

bizkarrokerra

BURUAN, ILEAN

Eltze handia ukan, gaztaundia, kaskazabala,
soila
buru trailerra, kanpandorre buru

ESKUETAN

zarpas

HORTZETAN

Hortzokerra,

IPURDIAN

Ipurtrailerra
ipurtaundia

KOKOTSEAN

kokotshandia

LEPOAN

Lepaluzea, lepamehea

SABELEAN

Tripazakua, zorroaundia

SUDURREAN

Putreak adinako sudurra izan, sudurkakoa,
sudurmotza

TITIETAN

Errapenaundia, letxona, titiaundia

ZAKILEAN, BARRABILEAN

Buztanluzea, potroaundia

ZANGOETAN

Altzapatas, hankabeltza, hankaiharra,
hankamotza, hankaokerra, hankazabala...
GORPUTZ OSOAREN AKATSAK

GIZENA

Atsomotza, atsopotoka, enborra, fardela,
lastofardoa, masusta, mordoiloa, neskamotza,
zahatoa,

GIZON ITXURAKO NESKA EDO
EMAKUMEA

Marigizona, marimutikoa

HANDIA, GARAIA

Kankailua, zaldikoa

HAURRA

Mokosoa, mukizua, pitilingorria, umemokoa,
umemukizua,

ITSUSIA

Oliontzia, zakarripurdia,

MEHEA, IHARRA

Idorra, ihartua, ipurtxarra, lukainka, mehasta,
txotxa baino meheagoa izan, ziripunta baino
meheagoa izan.

TXIKIA

Enanoa, gatzpottoa, mikotta, ñañoa, ttattarra

TXIKIA, GIZENA ETA SENDOA

Atsomotza, fardela, mokordoa, ttoporra, zakutoa

TXIKIA ETA MEHEA, IHARRA

xirtxila

ZAHARRA

Agurea, atsoa
BESTELAKOAK

AGINDUA ADIERAZTEN DUTENAK

Ospa! Segi! Uxa! Alde!

AMORRUA, ATSEKABEA, ETSIPENA,
HASERREA, HARRIDURA...

Aitaren eta semearen...! Alafede! Alajaina!
Alajainena! Alajainkoa! ... arraio! Bai to,
zera! ...deabru, demonio! ...demontre! Dios,
dedio, dedion, erredio, erredios, ladios, rediez,
redio, redios! Erregearen abarkak! Errekontxes!
Hara! Kabelaostia, kaben, kabuenzotz,
kauensandioro, mekaguendios, mekauenlamar...
kaka alu bat, kaka ostia bat, kaka puska, kaka
zabaharra, komoaidios, kopon, puta madre wue
la parió, laoskurida, laposa, laostia, laostibiri,
ostiela, laostra, ostra, lapuñeta, reputa, larreostia,
leher eta zapart, putadios, san pedroren abarkak,
sanjurjoren abarkak, zakurraren kaskabilak,
zakurraren putza

GAITZA, NOLABAITEKO GAITZA OPA
DUTENAK

Abakatu, bertan gelditu, erori eta hanka hautsi,
hil, izorratu, joditu, kaka, kakitzat,

JOERA ADIERAZTEN DUTENAK

Berriketontzia, burlontzia, hitzontzia, kakontzia,
pixaluzea,

MEHATXUA ETA KANTITATE HANDIA
ADIERAZTEN DUTENAK

Asto beltzarenak aditu, arrangura (atsekabea)
ukan, bizkarrezurreko filarmonika astindu
(jipoituko haut esateko), epelak hartu, jo eta
garbitu,

Biraoak nafarroan bilduak liburutik, azken pasartean datozen testu zatietatik atereak:
·urde: askotan erabiltzen da.
Urde ohoina
urde usteldu zikina!
Urde zerria!
Urde kabroi halakoa hi!
·deabru: askotan erabiltzen da.
Zer mila deabru!
Noiz deabru!
Deabrua zait iruñeara joatea
deabru zekena...!
·Desditxatua
·animale bruto indartsu ausart tentugabea!
·Gizatxar desditxatu
·etsai endemoniatua
·gizatxar kruel inhumanoa
·hipokrita engañazalea
·enbustera
·tirano moldegaitz aberetzarrak
·hereje itsusi likits...
·zikoitza
·mutil animale traste bat
·ehun debruek ereman balute bezala
·piro (ahatez, antzarez mintzatuz, umea) bat bezain tontoa baitzen!
·Madarikatu

·...atxoaren aitzinean ibili nindian trapu tzar bat bezala oren laurden bat bedere, harritzeko ere baita
nola ez zitzaizkion nere bi beharriak eskuetan gelditu!
·ah! Incarnacionek izan balitu besoak eta eskuak hain azkar nola baitzuen mihia abil! ... Hago, hago
Pacheco! Etorriko duk orena, hik ere hartuko ditukana hireak eta asto beltxarenak!
·zafraldi, jipoia, astinaldia, ukaldi multzoa
·mutxurdina
·hordi tzar, gizon higuina, urrun hakit bixtatik! Oxala ez bahintz jalgi, putzuaren zolatik!
·hura zen hura, tonto-Pilatus, xinaurri lepho-mehe-itxuxi kiskila
·...buru apal, kokat herdoil, zango mehar, higatu bat omen da.
·nehon diren judu eta alfer mandrineria jende-jale guziak bildu ziren.
·ago, ago, ez diat hire sos zikinen beharrik, alferra, zikoitza, barea, ohoina... ago.
·zorrez eta zorriz estalia
·zer kopeta!
·dollorra zu! Eskergabea zu galanta!
·doilorra: mespretxua bereganatzen duena, leialtasunik edo esker onik agertzen ez duena.
·ago ixillik, lukainka!
·neskatxa satorra!
·eztezu txilborra makala!
·gezurti! Kakalardo! Labezomorro!
·Arraio tximua!
·...atso zimurtia!
·ai urde zorri piztia!
·zoroak hek, beren amaren esnea ukatzen baitute!
·tontosko
·tetela
·ozpine!
·belaxka: biguna, kemenik edo indarrik gabea
·eta azkenean borda txar batean aurkitu zuen delako sorgintsa: emazte handi, sekail, petrail bat,
bekatu mortala bezain itsusia...
sekail, segail: luzea eta mehea, mami gutxi eta hezur handikoa
·apo zirtzil Garaztarra
·atso mutzurdin bat zen, zahartua, mutzitua, bitzitua; bazuen segur ni bezalako baten beharra, poxi
bat zentzatzeko; atso tzarra!
·mari zikin ederrak dira
·demonio mutur zikiña
·benetako koldarrak
·nagusi pitoa, ez bestea!

Zarauzko hitzak
Belar txarrak
almitz
barrabas belar: uztauarekin batera, baratzean ager daitekeen belarrik kaltegarrienetakoa.
Lurruntza
muitta, muita
txori-kardo, txori-kardu
ardora: arrainek (batez ere antxoak) gauez batzuetan ematen duten fosforeszentzia
arkea, arkaa: ardiak eta ahuntzak arreske egon.
arnasian: itsaso azpian oxigenorik gabe aritu, a pulmón libre.
Arranpillote: bataioetan dirua botatzen zen arranpillote; gozokiak ere arranpillote botatzen dira.
Arrantxo: otordutik kanpoko jan-edana, normalean goiz partean, hamaiketakoa; lagun artean,
poteoa.
Astegun buruzui: asteguna izanik, zerbait berezia egin dela adierazteko modua.
Atxituta egon: leher-leher eginda egon.
Azpikoz gaiñea: hankaz gora, azpikoz gora.
Aztarren: aztarna
biraoak:
babuolki, babolkiu: erredemediorik gabeko babua, babuarrayua.
Bargasta: neska mari-mutila; bihurria ere bai. Oraindik txikia denean, gehiago matraka.
burutik behera kaka in: burla egin, trufatu, iseka egin modu nabarmenean.
gaztalehor: artaburua, baboa.
giza(a)jo: gizarajo
gorri-hotsian ibili, gorrian jardun (gorriak esan): juramentuka aritu, iseka jardun: hori beti
gorri- hotsian!
Haize, haixe: pertsona txolina
hegabera: hegaztia, lagun artean pertsona txolina.
Hezurbeltz: kanpotarra, kastellanoa
jangartsu: gutxi jaten duena, jan-txarra.
Jan-zakur: ezertarako balio ez duen txakurra; hedaduraz, baita pertsona ganoragabea ere.
Kalabazero: eskolan, gutxi zekiena, ezer ikasten ez zuena.
Lapazorri: alperra
lepaa: mozkor handia
Matraka, marimatraka: neska txiki bihurria; bargastaren zentzu bera dauka, baina neska
txikia denean.
Maxkal: goibel, ahul, gaixo. Begi maxkalekin dago gaixua.
Mielka: jatun txarra, mizkina, jangartsua
mixkiñ: jatun txarra, bere gustukoa bakarrik jaten duena.
Moztaka: lagun txiki eta lodi antzekoa, txaparrotea.
Oolki, olki: lagun artean, alua: ume-olkiya, haundi-olkiya, babu-olkiya...
panpota: Gosaritan jaten zen ogia // Burla egiteko ere erabiltzen da, pertsona puztua
adierazteko, bereziki neska: ikusi zak horko neska panpota hoi!
Petral
purtzil: neska zikina, traketsa, itxura txarrekoa.
susa, susaa: behiak arreske egotea; pertsonekin ere erabiltzen da, lagun artean, baten bat oso
bere onetik aterata dagoenean, edo burla egiteko ere bai: susaa al zabe?
Txoliñ: buru arinekoa, ganoragabea, bereziki neskak
txorikaka izan: hutsaren hurrengoa izan.
Xinpro: pertsona lotsagabea
zokor mazo: zokorrak jotzeko eta txikitzeko egurrezko mazoa; hedaduraz, babua, kaikua.

Zonzongo: grazia gutxiko, nerbio gutxiko pertsona.
baldinbaite(z): gaztelaniazko espero izan daiteke.
Basur: ihintz handia
behazun:
behiñipein, biñipin (behinik behin)
bi-bitan: jokoetan binaka aritzea, bi biren aurka: musean, pilotan...
biten, biteanean jokatu: pilota jokoan, bi egitera jokatu; askoren artean jokatzen da eta azken
gelditzen denak bi tanto egiten ditu.
Buerda batian eon: minez egon, oinaze batean
danbarrazka: norbait haserretzean eta alde egitean ateari emandako danbateko bortitza.
Danda: auzolanean egindako lana, baina herri-ondasunen inguruan egiten dena.
Elorriyo eduki: ederra eduki, ederra jasan behar.
Enbata: galerna, itsasoko ekaitza.
Epai: zerbait ebaki ondoren geratzen dena. Zuhaitz bat boita ondoren ebaki den uneari epaia deitzen
zaio; berdin ogia ebakitzen denean.
Erlakizten: larru azalean sortzen den infekzio minbera
erreten: ubidea, zanga baino txikiagoa. Hedapenez, baita ipurdiko erretena ere edo titi arteko
erretena.
Erreus, erreux: akastuna, kaltetua, mailaturen bat duen jakia, hala nola fruta, arraina... erreuxak jan,
aurreko egunetako sobrak jan.
Ezpaa: euli mota zapala
garatu: zenbait landareren kasuan (arbia, letxuga...) kimu berriak sortzea
iel: txerria ugalketarako prest izan.
Ipurtxuntxurra: bizkar hezurraren bukaera, sakroa.
Izter lehengusu: lehengusu txikia
jela beltz: izotz beltza, ikusten ez den izoztea
jotama: zur eta lur
kabitu ezin: egon ezina
karka(ba)ra: kale txikia, karrika; batez ere Orioko hitza.
Kastakua izan: zarauzko sendi jakin batekoa izan.
Katramilla: nahaste handia, anabasa...
koniflor: azalorea
konpa(a)zio batea: adibidez, esate baterako.
Kribi natxiok: jokoetan, ezer gabe geratzea (kromoetan, txapetan...)
kuartakerre: tximili-kuarteka jolastean, kunplitzen ari denak norbait oker izendatzen duenean esaten
da. Halakoetan kunplitzen duenak berriz kunplitu behar izaten du, jolasa atzera hasiz.
Kuku-mikutan jostatu: ezkutaketan egin.
Kurioxo: ondo, egoki, kontu handiz
laga: utzi
lapatx: edozein jokotan ona denari esaten zaio.
Mandaelbi: euli mota handia, zaldi, behor eta antzekoen inguruan dabilena gehienetan.
Mutxikin: hondakina, zigarro mutxikina, arto mutxikinak...
noanoa, nuanua: (nonora, nora edo nora), nonbaitera
on-aurki: onentsuena
ospel: eguzkiak jotzen ez duen ingurunea
partz: zorrien arrautzak
pasaa eman, paxaa eman: egurra eman, norbaiti jipoia eman.
Putz: hotsik gabeko puzkerra; putz miña, usain gogorreko putza.
Saltaka: badirudi Getaria eta Zumaia ingurukoa dela, baina Zarautzen ere entzuten da, korrika
gehiago erabili arren.
Seiziya: hileten ostean egiten zen jatordua, segizioa...

senperrenak esan: kristorenak esan
tranga: ateak ixteko egurra
txala in: lagun artean, botaka egin.
Txaldanduta: makalduta eta zorabiatuta, gehienbat eguzkiak pasatakoan esaten da.
Txapitula: mendian egindako txabola itxurako behin-behineko eraikin txikia
Txilikuko urekin bataiatua izan: ona izan, ganorazkoa.
Txintxosta: trentza, txirikordatutako ile mototsa
txiñal: txankleta
txiñalka ibili: etxeko zapatilak edo alpargatak atzetik sartu gabe ibili.
Txupiña: limonada botila
zakil: hitz tabua da, eta ordezko hitz asko erabili izan dira: txilibitua, antxoa txikiya (umeena),
pitilina...
zanbulla jo: murgil egin, batez ere Getarian.
Zimitayo: hilerria // eliza ataria (izan ere garai batean eliza atarian izaten zen hilerria)
zipitz: beti ezezko esaldietan, ezer ez, hutsa: ez daki zipitzik ere.

JAKOBA ERREKONDOk Argian argitaratuak
Vicia faba-ren lore hermafrodita, eme eta ar, bietatik duena. Edertasun eredu.
txapar
ikasigabe
odol geldi
mando
mokolo
ganoka
gangar
gogohortentsi
erlamando
momolo
bera
txatxar
landugabe
urri
babo
mozolo
melaska
kaskar
zozomikote urrikalgarri gelbo
totolo
gelbera
zatar
totel
zain-hil
lerdo
txotxolo
alproja
zanpantzar motel
errukarri
kakalerdo
txotxongilo
tuntunpadera apatz
gogoz epel laurden gutxi pepelerdo
anttonpello
peira
malats
ergel
enpadagarri geldo
tutulotx
gaztanbera eskas
gergel
gogaikarri
hutsaren
laño
euli kaka
astakila
txepel
abandonatuta hurrengo
ñoño
melgera
mana
tentel
ko odolki
gajo
kuso
padera
feliziana
pardel
astazakil
ganorabako zapo
memela
esan-egina zepel
zakil
astako
naro
nahaba
ginda
kirten
oskil
axaleko
gelpero
patxorra
keta
azakirten
eskoil
hala-holako pandero
ababa
zopa
astakirten
gatzil
esaneko
txoro
oilanda
juxta
xume
imizil
atzeko,
burtzoro
aluita
aparaeza
astakume
zirtzil
zain eta
alupito
zorga
azapertza
gelpe
purtzil
odolik gabeko txoropito
tipula-korda pertza
takete
umil
trenak
pito
aiherga
gentza
inuzente
kaskail
ekarritako
poto
gozaga
gatzgabe
txoraize
trauskil
egonarri
lasai poto
txota
geza
totolote
maripurtzil gutxiko
segapoto
alotza
ajolagabe
eltze
sotil
lapiko
tonto
hontza
sinple
alfer
burruntzi
zopako
babalasto
apoxka
arduragabe ments
mantzai
tontolapiko asto
txoraxka
tatale
makets
lantzoi
adin gutxiko totos
belaxka
telele
ttarttalet
tonto-usain turko
astapotro
eloska
burugabe
gauzaez
ezgai
aitonburuzko babazorro
on-puska
kalamidade ezerez
zoro-usain
doilor
totxo
lukainka
ario-gabe
bonbones
arin
modor
moteltxo
zitzi-papa
nare
tutului
kaskarin
kokor
mantso
sofia
astalore
melokotoi
ezjakin
zokor
gizagaixo
txaldan
miss moztare alferrontzi
buruarin
gandor
lotu gabeko
otzan
eingabe
muzkeri
txotxin
manakor
txorizo
mazapan
eragabe
atzentahari ziztrin
manaiakor
zozo
jabal
giñogabe
asta-ziri
ezain
sineskor
mestizo
apal
neurrigabe buruzuri
txurikin
gaztalehor
inozo
tatal
txertagabe
ekuri
meloi-zain xalo
zokor-mazo
makal
itxuragabe
nagi
txolin
elo
tutubio
hutsal
odolgabe
zaldi zuri
zaldi urdin lelo
babolio
zital
zentzugabe zazpiki
ezantsi
oilo
zibulio
zotal
tolesgabe
pertoli
ahalketi
pello
zanbulio
petral
sensorgabe tatuli
artekaitz
pepelo
melontzio
babazal
zuhurtziagab galtzaundi
moldakaitz lolo
zepeltzio
sosoal
e
patxandi
motx
tartalo
desarau
txaldar
antsikabe
geldi
ttotto
memelo
lau

ahul
apaburu
arbiburu
artaburu
atunburu
kaikuburu
txoriburu
txalburu
kankailu
koitadu
atzendu
ukuru
tentelu
ttulu
tutulu
noku
kaiku
babazaku
kakazaku
gaizki
egindako
mondeju
bisigu
sesu
txatxu
urtun
ilaun
tuntun
bakun
zuntzun
labur
simaur
arrunt
ezdeus
kamuts
giputx
astaputz
eroputz
azkenputz
manaerrex
demonio
kitolix
lerdex
Eta Goizuetan
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