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- Takaie: kolpie.  

“Nire kotxie aparkaute zeola takaie eman zonabe baño papertxo batien telefono bat utzi 

ziben katiaute. Jende jatorra ere bazion!” 

- Talo-arpeye: arpegi borobile eta zapala.  

“Hoi talo-arpeye dakena zuen etxepeko horrek! Marrazki bizidunetako pertsonaje bat 

ematein!” 

- Tarrataie: erropie puskautakuen egin ohi da.  

“Gauza bat hartzea makurtu nitxinan eta prakatan kriston tarrataie ein zitenan ipurdi 

parien!” 

- Taxixe: taxi.  

“Lengo zapatun Axkoitire jun gitxian parranda eta taxixien bueltau gitxian.” 

- Tipo horta: hola (harridura moruko batekiñ askotan)..  

“Ze, tipo horta, hi?” 

- Tirtiriye: geldik eote eztana.  

“Zuen ume hori tirtiri hutse den! Ezten belakun geldik eoten!” 

- Titibalantzie: titiyen balantzie.  

“Sostenak jaztie ahaztuta erten niñenan laxtreka itea eta hoi den titibalantzie ibili nuna!” 

- Titiokerra: iraintzeko erabiltzea.  

“Ni zanpana? Ba hi titiokerra!” 

- Toajie: toallie 

“Toajie bizkerrin hartu ta plaire nitxin!” 

- Tolostau: txukun doblau. 

“Hire maletie ikustie gozada bat den, erropa danak ondo ondo tolostauta eukitzeitun!” 

- Tonto faltie etorrikoek gaanta laiste!: (espresio bat).  

“ – Nik nire semie unibertsidadea jutie nahi diat, gero lana errezo bilatzeko. 

- Lana bilatzeko unibertsidadea bialdu? Eonai, tonto faltie etorrikoek gaanta laiste!” 

- Tontoharrue: dakiyena baño geyo dakiyela xinistu ta harrokeyen ibiltzeana.  

“Dana jakingo balu bezela hitzeitein baño tontoharro bat den!”. 

 



- Tonto plantan: ustegabien, espero izen gabe.  

“Lanak axkar bukauko giñuzela baño tonto plantan gaueko hamarrak jo zizkuan!” 

- Tonto-usaye: lanixie-edo.  

“Honek kendukotxik hiri tonto-usayek!” 

- Topollue: korapillue eztarriyen.  

“Behingoz sentitze nuna esanber nitxoan baño eztarriyen topollue jarri zitean eta ez nitxoan 

ezerre esan…” 

- Tordue: kaka-mokordue.  

“Kriston tordue ein diñat, gustoa geldiu naun ba!.” 

- Totala izen: earra izen zerbait eo batenbat.  

“Ein denan marrazki hori totala den! Lepo gustau ziten!” 

- Trajebañue: uretan bañatzeko erropie.  

“Igeritan ikixteko ikastaruen apuntau naun eta trajebañue erosiber diñat.” 

- Trasteleye: traste asko. 

“Hoi dek trasteleye! Zer hijue, astebukaerako ala hilebeteako?” 

- Tripak bota: parrez lehertu.  

“Astearte karnabal goizien tripak bota niztean gaupaseruei beira!” 

- Tripejana: urduritasune. 

“Examinen aurretik kriston tripejana euki niñenan baño azkenien nahi ondo erten zitenan!” 

- Tripekaie: betekaie. 

“Atzo baba-jana euki giñean eta kriston tripekaie harrapau nian!” 

- Trixkillau: mastrikau, txiki-txiki inda laga.  

“Harri-kozkor batekin hasi nitxinan intxaurre zuritzen eta dana trixkillaute utzi niñenan, ezin 

izen niñenan ezerre jan!” 

- Turbue sartu: zerbait azkar eiñ.  

“Turbue sartute ibili ber izen diat lanak garaiz bukatzeko” 

- Txabakanue: txoniye.  

“Bere ustetan eleante jantzita ibiltzen baño nire ustez txabakano hutse den.” 

- Txabetie falta: burutik ondo ez eon. 

“Ze esaten ai haiz? Hiri txabetie falta al zak?” 

- Txafliyek: antijo beltzak. 

“Hoi txafli txuluek dauzkekana! Nundik atea dituk?” 

 



- Txakalaldiye: pajarie, batzutan kirola iteakuen etortzean ahuldadie. 

“Lengoko mendi-martxan ez niñenan ber aiñe jan eta bukaeran txakalaldiye harrapau 

niñenan.” 

 

- Txakurrek z(a)euzken/k buztenpi(e)n!: zeoze eztala errez lortzen, dirue konparaziyo batea.  

“Loteriye tokatzen hasite 5000€ eztala bate? Txakurrek zeuzkek buztenpin!” 

- Txakurren bostkuadruk: bai zea!.  

“100 euroko multie pagauber detela horreatiken? Txakurren bostkuadruk!” 

- Txakurren plautie! / Txakurren potruk (saltsan)!: “Bai zea!”-ren antzekue. 

“Bai, txakurren plautie! Hori nola ingoiau ba?” 

- Txala (txala ein, txalana ein, txalgurie euki): botaka, gonbitoka. 

“Kotxe barruen in din txalana ta aze txerrikeye!” 

- Txalamatikie: jende askok batea hitzeiteakun sortzean zaratie.  

“Etxepeko bilera berandu alleau nitxian eta kriston txalamatikie zaoan han!” 

- Txalburue: zapaburue.  

“Azketako potzutik txalburuek hartu ta iturriko antixunien sartzen ibili ohi gitxinan txikitan.” 

- Txalingerra: txandar klase bat.  

“Gu gaztetan uniformiekin bezela ibiltze giñen, danok txalingerra jantzita!” 

- Txankamelue: mehea, eskasa. 

“Txankamelo horrei nik irebazi ez laxtrekapustue? Ez zea!” 

- Txankamie: hanka mehiek dauzkena. 

“Hoi dek piurie ateatzekena prakak hoyekin! Txankame hutse ikuste haiz!” 

- Txantxiortu: euzkitan erre. 

“Segiyok itzelea, bestela txantxiortu ingo haiz!” 

- Txapabera: batematek asmau eztunien esan dunakin. 

“Buuuuuu… txapabera! Hoi erteera epela bota dekena!” 

- Txarranien: dantza lotuen eiteari esaten zitzaion (Txarran/Txerren = deabrua) 

“Gazte-denboran txarranien iteko desiatzen eote gitxiñan.” 

- Txarrastaie: kafiei gañetik botatze zakon koñaka-edo. 

“Nei kafie txarrastaiekin hartzie gustatze zat.” 

- Txarreterie: prakak jeisteko irikitzean kremallerie.  

“Irakasliek txarreterie irikite zaukenan eta ikasle danak parrez!” 

 



- Txa(e)rrikeye: zeoze kaxkarra, txarra.  

“Dana presaka ta malamaneran ein det eta emaitze txerrikei bat izen da.” 

- Txatarrie: txanponak.  

“Itxulapikuen txatarrie zaukeat nik lepo, papelik batez!” 

- Txenarak / Txinarak: enarak.  

“Ba al dakizu txenarak beti alturatik hasiber izete debela hegan? Bestela, nola hego luziek 

dauzkeben, lurre jotze deben eta ezin hegan abiyau”. 

- Txepel: ahul.  

“Hoixe ile txepela daukena ume horrek!” 

- Txermena: udarea.  

“Sagarra ta txermena, biyek gustatze zatxit igualtsu.” 

- Txerrapelekue: mozkorra. 

“Hoi txerrapelekue harrapau genduna lengokuen!” 

- Txikito-haizie: astesantutan eon ohi dan  haize hotza. 

“Txikito-haizie daola? Aitzekiye galanta hori, mezeta ez juteko!” 

- Txikiute:  

1) Txikiute geldiu/laga: : harritute. 

“Hori esan dunin txikiute laga natxiñ” 

2) Txikiute eon: oso nekauta eon. 

“Egun osuen lanin tope jardun diat eta txiki-txiki einde nitxiok.” 

- Txikle eiñ:  eonien eon, aspertu. 

“Txikle einde geldiu nauk hire zai hamentxe!” 

- Tximetaño eon:  nazkauta eon. 

“Tximetaño nao zure aitzekiyekin!” 

- Tximu einde: blai einde.  

“Eurik etzula eingo ta goardasolik hartu ez, baño gero ekaitz galanta etorri eta tximu einde 

etxea!” 

- Txipiroie sartu: droga marra bat sartu sudurretik. 

“Nei txipiroie sartziek baño geyo eragiteit kafe bat hartziek.” 

- Txirringaliekin ibili: erroberiekin jolasien.  

“Gure atte-ta txikitan txirringaliekin ibiltze omen zien.” 



- Txirtirikita: erdi-irikita (atie-edo)  

“Atie txirtirikiyen utzi haizie sartzeko.” 

- Txiti añe jan: gutxi jan.  

“Txiki añe  jateik ume horrek, hola eztek bela haziko!” 

- Txiur-txiur: platerie edo hezurre garbi-garbi laga, bate jatekoik gabe.  

“Kontxitak esateun bezela, platerie txiur-txiur inde laga det, earra zeon-ba!” 

- Txixek ein: parrez lehertu. 

“Txistiek kontatzen hasi zanien txixek ein ginuzen!” 

- Txofertu: gidatu (kotxie-edo)  

“Txofertzeko karneta atea al huan?” 

- Txoixopanplona: txorixo panplona.  

“Merindatzeko nei geyena txoixopanplona ogi-artien gustatze zat.” 

- Txokauta: harrituta.  

“Ez zula etorriber esan zunin txokauta geldiu nitzen, orduarte kriston ilusiyue zauken…” 

- Txokille: Bihurrikeriren bat eo astakeriren bat egiten duenari esan ohi zaio.  

“Txokille halakue! Ze ein den oinguen?!” 

- Txokorrien: bazterrien, ixkiñan.  

“Zuen txakur hori oso izue den, beti txokorrien eoten.” 

- Txoline: txorue.  

“Txolin xamarra den hori, beti arinkeyen.” 

- Txorabiyue:  zorabiyue, mareue.  

“Tentsiyue jetxi zitenan eta txorabiyau ein nitxinan.” 

- Txori-tranpie: eskue patrikan sartu bai, ordaintzeko plantak eiñez, baño ateatzen ez duna.  

“Horrek beti txori-tranpie ipintzein, eztin sekula pagatzen.” 

- Txoro-haixie: lañixie. 

“Kriston txoro-haixie sartu zigunan eta dantzan ibili gitxiñañ jo ta ke!” 

- Txotildu hai!: lasaitu hai!.  

“Txotildu hai hi! Eztek ba pentsauko bullaka hitzeiteatik arrazoie emango diatenik?” 

- Txotx berri:  maitasun berri.  

“Bere txox berriyekin  etorri huan lenguen afaire” 

 



- Txoxtu: diru pixket irabazi, aberastu.  

“Loteriye tokau zikonan, txoxtu hunan, eta dana haixeatu hunan!” 

- Txukundadie: narrazkeye daonien esan ohi da.  

“Ze txukundade da hau? Zuek etxien bakarrik uzteik etziok!” 

- Txupas: bestien konture eo muxutruk..  

“Earki habil hi txapasien!” 

- Txusterra:  erretzeko porrue.  

“Hi, pasaiek txusterra! Dana heuk erreber al dek, ala?!.” 

- Txutaie (eman/jo):  ostikaie.  

“Txutan jo ta Australire bialduko haut hegan ixiltze ez bahaiz!” 

 


