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- Earki baten: earki. 

Earki baten ibili giñen Herri Urratsen! 

 

- Eatxi: deborau 

Bi segundotan eatxi zian gizon harek parien zakean txuleta hare! 

 

- Ekatzu: Emaizu. 

Ekatzu mahai gaineko liburu hori. 

 

- Eman: Azpeitin “eraman” esanayekin erabili ohi da. 

Nik bi ardo-botile emangoitut afaire! 

 

- Emanber: badirudi. 

Emanber gaupasa in dezula! Hoi piurie ekarri dezuna… 

 

- Emanezine: elkarrekin ondo eraman ezine. 

Hoi da emanezine daukebena bi anai hoyek! 

 

- Ematallie: daukena errez ematen duna. 

Oso ematallie da nere iloba. Bere goxokiyek lagun danai eskeintze dizko. 

 

-   Enanitue: Pertsona txikiye (nanismoa duena) 

Tronu-jokuen onena enanitue dek, horrek bai jakin! 

 

- Enpaztu, enpazien geldiu: zorrik gabe geldiu. 

Gaur ein detenakin enpaztuko nian hirenik naukean zorra, ezta? 

 

-   EPI-nekue haizela uste al den/k?: Transparentie haizela uste al den/k? (EPI-nekue = 

kristaldendie) 

Hi, EPI-nekue haizela uste al dek? Aldeyok atzea, ni hi baño lenuo etorri nauk-eta! 

 

- Erasana: afektau, eragine eduki. 

Nik etzakiat zer zauken atzoko sagarduek baño kriston erasana sentiu nian. 

 

- Erdibitartekue: ez haundiye eta ez txikiye 

Ez nakiñan ze talla beherko zun, ta erdibitarteko bat hartu nitxonan.  

 

 



- Erdikaleko festak: hilekue 

Ni enitxin parrandie botatzea gaur… erdikaleko festak allau zizten ta kriston kazkarreko miñe 

zakenat. 

 

- Erdi pertza: erdi bana. 

Bokadilluek erdi pertzak ingoitugu, bale? 

 

- Erdipurdizke: ez ondo ta ez gaixki, hasita baño bukau gabe 
Lanak erdipurdizke inde aldein dik gaurr’e! Beti badik aitzekin bat… 
 

- Erdokie: zikiñen kapie 

Hoi kuxidadie… garbiu zak lepo inguruen dakeken erdokie jainkun izenien! 

 

- Eretie: zaratie, bullie 
Kriton eretie zaonan sozidadien, ez hunan giro! 
 

- Erneau: hasarrau, desesperau. 

Orratzien hariye ezin sartuta erneatzen ai nitxian eta utzi in zoat! Biyer sayauko nauk berriz! 

 
-   Erokiye: egokiye. 

Hire alaba oso erokiye dek bizikletan ibiltzen, urrutire alleauko dek! 

 

-   Erremota: txibota. 

Erremotakin trukon bat iten ba al dakik? Guk polittek ite gitxian gaztiek giñenien…! 

 

-  Erretxinduta eon: Petralduta eon 

Atte erretxinduta zeonan, ze bart gabien berandu allau nitxunan etxea!” 

 

- Erroberie: gurpile. 

Erroberie pintxau ziten… beti nei pasa beher holakuek! 

 
-   Erteerie: ate(r)aldiye. 

Kriston erteerak botatzetxin hire alaba txikiyek! Nahiko parre iteñau! 

 

- Esango zoau!: ez horreatik! 

- Hi, eskerrik asko gaur laguntzeatiken! 

- Bai… esango zoau! 

  

- Esportak: belauneañoko galtzerdi luziek. 

Akordatzen txikitan nola ibiltze giñuzen esporta zatar batzuk? Txuriyek eta goyen bi marra gorrikin? 

 

- Este-sobrie: apendizie. 

Nerre attek este-sobrie kenduta zauken. 

 

-    Estanpakue hartu: kolpe handiye  hartu 

Txirrindulai bat dana emanda zijuan, irristau huan ta kriston estanpakue hartuzian! 



 

- Esnie zorau: mindu, txartu 

Atzo gosaltzeko hartu nian esnie zoraute zeoan, ta gaur beherakuekin egun osue… 

 

-   Eta honekin en paz!: Norbaitei dirue juxtu emandakuen edo bueltaik hartu nahi eztanien. 

- Zenbat dezu? 

- 68 xentimo 

- Otzi 70 xentimo eta hola en paz! 

 

- Etxekonekue: Bi etxebizitzako baserriyen, teilape igualien bizi dan aldameneko bizilagune. 

Etxekonekuek eztituk oporreta jun udara hontan, atzo argiye ikusi nian hayen kuartodebañuen... 

  

-   Etxepekue: bizilagune, aldemenekue 

Ni inoiz ez nauk juten etxepekuen bilereta, beti afalorduen eiteituk-eta 

 

- Eundokue: Kixtona 

Gaurko antzerkiye eundokue omen dek, Goenkaleko aktoriek iteiabe! 

 

- Eurre 

- Eurre  atea: fundamentue atea. 

Berandu hasi gaitun baño kriston eurre atea diñau eta atsalde erdireko bukau diñat 

sagarrak biltzie! 

- Eurre eman: palizie eman. 

Atzoko partiduen eur earra eman ziyoaben gorriyek! 

- Eurre hartu: palizie hartu. 

Hoi eurre hartu nuna atzo mendiyen! Ni zuekin ez nitxin geyo! 

 

- Exkalluta al hue?: Praka luziek motz dauzkagunien esan ohi da. 

Ze itek praka hoyekin? Exkalluta al hue? 

 

- Ez gea alperrik galduko 

Oporreta guez eta ezteu lo iteko lekuik hartu, baño ez gea alperrik galduko! Zeoze bilauko deu! 

  

-    Ez si eta ez no: 

Gustoa-gustoa genbiltzen eta ez si eta ez no etxea aldein zuen!” 

  

-    Ezta giro! 

Bat mobillekin denbora osuen, bestie hitzik in nahi ezta, etxe hontan ezta giro!” 

 

-    Ezta gutxiyoike! 

- Hik ze ustek, ni ez naizela kapaza hori iteko? 

- Ezta gutxiyoike! Bazakiñat nik hori ta geyo iteko kapaz haizela! 

 


