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- Nabarra: jaxpeaue.  

“Kamixeta nabar hori geyo gustatze zitek, eztek hain bistosue.” 

- Naenana: nahi denana.  

“Beti hik naenana iteñau!” 

- Nahigabie: ondoeza.  

“Etzakiñat ze pasatze zaten baño kriston nahigabie zaukenat…” 

- Nahikue diau/diñau!: zerbaitekin nazkautekuen edo entzundakue gustau ez zaigunien esan 

ohi da.  

“Eztekela Santo Tomasetan ertenber? Nahikue diau!” 

- Natula izen: autentikue/jatorra izen.  

“Hori kriston tipa natula den, beakin edozein tokita jungo nitxinan!” 

- Naunak nauna: bakoitzek egin dezala nahi duna.  

- “Noa jungo gea, goiko tabernata ala beheko tabernata? 

- Naunak nauna!” 

- Naximentue: gabonetako jaiotza. 

“Gure amak oindiken urtero jartzeik naximentue etxeko sarreran.” 

- Nazkantie: latie emateuna-edo.  

“Guazeyon beste taberna batea, tipo hori nazkante hutse den eta eztiñat nahi gurekin 

katiatzie.” 

- Nazkau ez!: batemat latie ematen ai zaigunien esan ohi da.  

“Hoi dek latie ematen ai haizena, nazkau ez!” 

- Nere amamak potruk euki izen balitu… attitte!: batemat balizko gauza ezinezkuei buruz ai 

danien erantzuteko erabiltzean espresiyue. 

- “Ni pixket altuo izen banitzen balontzestoko jokalaye izengo nitzen… 

- Bai, ta nere amamak potruk eduki izen balitu attitte izengo zan!” 

- Nere goenien: ni jayo ezkeo, ni akordatze naizeneko kontu bat danien. 

“Etxe hoyek noiz ein zien? Eztie hain zaharrak, nere goenien ein zien, nik 8 bat urte eukiko 

nitun.” 

 



- Neure paezerrin: nire iritziyen.  

“Hori etziok ondo inda, neure paezerrin.” 

- Nike nahiko nike, nike/n nikiye!: suposatzen dugu norbaitek egiteko edo lortzeko zaila den 

zerbait eskatzen digunean erantzuteko erabiltzen den hitz-jokoa dela.  

“- Ama, eskaparetien dauden zapatilla gorri hoyek nahi ditut” 

- Bai, hoixe! Nike nahiko nike nike nikiye!” 

- Nokierokue eman: ezezkue eman. 

“Ze, nokierokue eman al din? Lasai, hurrungun onartukoin inbitaziyue!” 

- Nortanahi’re: bestela ere. 

“Gure plana suspendiu in dala? Bueno… nortanahi’re ezin izengo nun jun…” 

- Nun o han: non edo han, nunbaiten.  

“Xei hilebeteako jun hunan biajatzea tan nun o han ibilikoen!” 

- Nunonun: nun edo nun, nunbaiten. 

“Etxeko giltzek eztitxiat bilatzen baño nunonun azaldukoituk!” 


