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tarik Ulur Menunda waktu、引き伸ばす、 jengkel Kesal, 
jebol rusak /  berlobang prihatin iba, sedih
gugatan Tuntutan ,  Perkara,  kasus geram kesal, kecewa
bareng Bersama - sama fatsun aturan , 
mencakup Meliputi, Terdiri dari berkelit Berusaha menghindar, 
teratasi sudah terselesaikan dicampakkan dibuang, tidak dipakai
tegang kencang /  perselisihan / konflik tingkah perbuataan , perilaku
melanda menimpa、押入る、 nurani hati
imbas Akibat, efek、気配、 kerangkapan dobel
cenderung lebih tertarik kepada / lebih mendekati、傾く、味方する、 pintas cepat
pluralis banyak, lebih dari satu、複数の、 kepicikan niat jahat, keburukan , kejelekan
pertarungan Perkelahian satu lawan satu、闘争、 ditilik dilihat, dipandang , ditinjau
wacana Berita, bacaan sisi arah,  aspek , faktor
terbelenggu Terikat , tidak bebas persekongkolan kerja sama dalam kejahatan
gereget keinginan untuk berusaha 、頑張る、 beranjak meninggalkan , pergi
susul mengikuti dari belakang /  menyalib、ついて行く、 riil nyata
janggal Aneh, tidak normal loncat lompat, suka berpindah pindah
memburu Mengejar  , Mencari dibalut dalih dengan alasan
tercekam Takut, tidak tenang perangkat perlengkapan , alat
majemuk banyak,  lebih dari satu dalam satu kesatuan、複数の、 terjangkiti roh mengikuti ajaran
etnis Suku, bangsa, ras gerilyawan
rumit Sulit, susah berhaluan berpandangan , mengikuti ajaran 
puisi  bertarung berlomba, ikut serta dalam  suatu pemilihan
puitik penuh keindahan mengecam menyerukan, mengutuk
sepercik setitik, sedikit pijakan tempat berdiri
makna Arti , maksud galau resah
tandai di beri tanda , di beri rambu - rambu memadai memcukupi
anomali tidak normal , tidak teratur andaikan jika , bilamana , umpamanya
kelak suatu saat,  nanti , masa yang akan datang membobol membuka 
tertatih- tatih berjalan selangkah demi selangkah, perlahan lahan stagnan tidak berjalan , diam di tempat
kian kokohnya semakin kuatnya krusialnya penting, menonjol,
berkecamuk bergelora 、暴れる、激化する、 penyerapannya pencapaiannya, hasilnya
pusar pusat cemas gelisah , rasa tidak tenang, takut
kian menggeliat semakin melebar atau meluas, berkembang kental pekat, sangat
pamor Reputasi, Nama baik kegelisahan kecemasan,  perasaan was - was
meredup menjadi tidak terang , menjadi  suram、曇る、 asongan pedagang kaki lima , Pedagang yang berjualan di pinggir jalan
terpuruknya jatuhnya pekat kuat, kental
setumpuk sekumpulan bergerombol berkumpul
mengintai mematai - matai, mengancam、偵察する、 kecut gentar, takut
gagasan ide, hama penggangu tanaman , penyakit tanaman 
kendati meskipun ,  walaupun tunduk menyerah, takluk, patuh
terbengkalainya tidak diperhatikannya , tidak diurusnya pematokan pembatasan 
meraih mengambil,  mendapat rentang batasan, lamanya
longgar tidak sempit, ada kesempatan  banyak, ゆるい、余裕、 mematok membatasi
kader  orang yang diharapkan menjadi penerus、士官候補生、 dituding dituduh, disangka
pikat menarik masif kuat, kukuh,  
relevan ber hubungan,   bersangkut paut,  terkait pembengkakan bertambah besar, bertambah banyak
kerangka gambar , rancangan , sketsa,  susunan tulang pungli pungutan liar
melanggengkan membuat kekal, menjadikan abadi, melestarikan、永久化する、 buruknya jeleknya
dahsyatnya hebatnya,  kuatnya membenahi membereskan , merapikan
mengerikan menyeramkan, menakutkan mengincar melirik, menginginkan
menyulut memulai, menyalakan rentetan urutan, rangkaian
terjungkal terjatuh, roboh, terkalahkan melon buah melon
digulingkan dijatuhkan , dikalahkan bergumam bertanya
berkubang berada dalam lubang yang penuh lumpur、泥まみれになる、 peredaran pendristribusian / pengeluaran
tergusurnya terusirnya , tersingkirnya 、引っ張る、 beredar banyak tersedia di masyarakat
pergolakan insiden、激動、 buntutnya pada akhirnya, akibatnya
telanjur sudah terjadi layak pantas , patut
memesona memikat, menggiurkan niat kehendak
sudut pojok dimungkiri tidak bisa dihindari
silam tahun yang lalu, masa lalu, kesaksamaan ketelitian, kecermatan , ketepatan
berkilah memberikan alasan ,   Mencari alasan、誤魔化す、 cermat tepat, teliti, berhati- hati
pesat cepat sekali mengoplos pemalsuan dengan mencampur atau mengurangi isinya
kesal marah , kecewa makelar calo, perantara
kok mengapa / kenapa pialang pemain 
bermukim bertempat tinggal, menetap、定住する、 kaukus pertemuan tertutup antara tokoh partai politik
rezeki usaha, uang, makanan, nafkah sehari - hari mutakhir terbaru , modern, canggih
junta dewan pemerintahan, penguasa mengungkung tidak diberi kebebasan
anugerah hadiah, pemberian titian jembatan
seruan himbauan , perintah rumit susah, Sulit
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penjuru dari berbagai arah 、方向、隅、 jebakan perangkap
segan - segan merasa malu atau merasa takut hiruk pikuk ramai
veto pernyataan untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan、拒否、bekal persediaan, persiapan , cadangan
terpukau tertarik / memandang penuh kekaguman adiluhung mulia, terhormat, tertinggi
membius memberikan ketenangan menyimak mendengarkan/ melihat dengan sungguh - sungguh
jurang tanah yang berlubang sangat dalam dan kiri kanannya sempit menjunjung mengangkat, menghormati
sarat penuh perdebatan saling berdebat
badut pelawak tumpuan acuan, harapan
lolos lulus, bebas kelayakan kepantasan
penegak pembela , penjaga kepatutan kebaikan
pemberantasan penghapusan , penghilangan ajang arena, tempat untuk berlaga
rekaman suatu kejadian yang dapat ditampilkan kembali berseberangan berbeda, berhadapan
kiprah tindakan,  aksi jejak bekas yang tertinggal
dirongrong diambil / dicuri sedikit demi sedikit menjerumuskan menjatuhkan ke dalam keadaaan yang buruk
petahana orang yang masih menjabat meraih mendapat, mencapai
mencengangkan mengejutkan, mengherankan menghinggapi melanda, menimpa
mencermati mengamati prorakyat untuk rakyat
sosok figur dusun desa, kampung
pengabdian pelayanan atau berbakti menggelembungkan memperbesar
dikecam dicela , dikritik guncangan goyangan keras
pulih sembuh,   kembali seperti semula memacu mempercepat
mengetatkan mengencangkan mengendap mengumpul, 
menciut mengecil, menyempit kelembagaan institusi, organisasi
menggenjot mempercepat  pengucuran pengaliran , pengeluaran


