
air atmosfär
allusion anspelning
apparans utseende
argusöga vaksam blick
av misshugg av misstag
aversion motvilja, avsmak
belesprit en vis person
beskäftig besserwisser
beting ackordsarbete
billet-doux kärleksbrev
billighet det som är rätt och 
rimligt
blamant generande
burdus taktlös, rättfram
charge befattning
chikanera förolämpa
choser konstlat beteende
conduite levnadssätt 
dagtinga kompromissa
dana bilda
dilettanten amatören, klåparen
docera predika
docerande undervisande 
dubiös tvivelaktig
dupera vilseleda
dygderik vestal anständig jungfru
egal likgiltig
eljest i annat fall
erbarmlig bedrövlig
esprit spiritualitet
famös beryktad
fatalt dödligt
favör fördel
fjär avvisande
fjättra fängsla
formidabel mycket imponerande
frambringa skapa 
frank uppriktig
frenesi intensitet
frivolitet lättsinnighet
fromleri hyckleri
funder påfund
försmå avvisa
förtryta förarga
galanteri smicker
gamman glädje
gement elakt
geschäft spekulativ 
affärsverksamhet

ge någon korgen rata någon
gitter orkar
griller underliga idéer
groll ovänskap
gunst välvilja, uppskattning 
gäckeri gyckel
halsstarrig envis
halt värde
harang ordflöde
harangera orda
Hin djävul
huld ljuv
hunsa behandla på ett 
förnedrande sätt
hyllningsgärd hyllningsbevis
infam elak, beräknande
jalousie svartsjuka
jovialitet hjärtlighet
kabal intrig
kanalje skurkaktig person
karessera smeka
kaross praktvagn
koketteri tillgjordhet
konnässör förståsigpåare
konungens couché kungens 
sänggående
konvenans vad som är passande 
och anständigt
kverulera klaga
levén uppstigning
lierad förbunden med
löje hån
manér konstlat beteende
mene tekel varnande förebud
messieurs herrar
mon cher min kära
mon Dieu min Gud
mon frere min bror
monsieur herr
morbleu Guds död
målsägaren den som anser sig ha 
blivit utsatt för brott
neslig skamlig
nit flit
nyter pigg, fräsch
ogemen ovanlig, sällsynt
orera tala
parbleu såklart
pardon förskoning, nåd

partout överallt
paskill smädeskrift, nidskrift
pekoral dravel, nonsenstext
Phyllis vårens och trädens 
gudinna i den grekiska 
mytologin
pikant sinnesretande
ponera anta
prefektur lokal fransk myndighet
premiera belöna
pretendera göra anspråk på
profitera dra fördel (av)
pryderi prydhet
renommé rykte
resignera ge upp
resolut beslutsam
respass avskeda, skicka iväg
ridikyl löjlig
ränker onda anslag
cour hov
skrupulösa ytterst noggrann
kalmera lugna ner
snubbor skäll
sonett fjortonradig diktform
stöta folk för pannan snäsa
supé kvällsmåltid
svada ordrikt prat utan 
väsentligt innehåll
sälle  karl, man
tadla klandra
tirad ramsa
trängta ivrigt längta
vederkvicka uppfriska
vålla kiv och split orsaka bråk
yvas över vara stolt över
ämabel älskvärd

Barockt värre 
Kan du orden? 

Betydelserna är de som avses i Misantropen, fler betydelser kan finnas.


