NAPARROA

ZUGAITZ ZELAIAK LIZARRAN
atsegiña, toki zoragaBa dauka Lizarrak
rria. Ibai ertze au ederra
toki bat guztiz berexia,
da, opari aundi baten
ederra, benetan, danenmallakoa, opari au izatzat
atsegiña.
Abo
diak eskeintzen digu.
ZABALIK GOGOTIK
Lizarratik urruti nenDEITZEN DUTENA:
goela, SAN ANTONIO,
“LOS LLANOS”.
TEXASen, ain zuzen,
Naparroako erri askoango ibaiak ikusten ari
tan izenak euskara garnintzala, Lizarrako zebian dauzkate. Maiz
laiak burura etorri ziikusten
duguna
“tzaizkidan.
PAGOZELAI” da. BeneAngo
lurraldeak
tan toki zoragarria, erogogoratzen zidan San
soa ta zabala, Gorritiko
Antonioko
ibaiaren
errian.
edertasuna, bertako giBeste toki bat ba dauzonak egin zutena goikaguna izena illuna duna,
mallako eredu bat bezaAndimendiko sarreran.
la ta asmo bat zetorkiBeste leku onen izena
dan burura; “Zergatik ez
ZUNBELTZ da; Lezaunote dituzte Lizarrako
go errian. Izen onek,
gizon taldea SAN ANEskudero musikalariak,
TONIORA bidaltzen
Euskal opera bat idazten
ibai ondoan egin zuten
ari zala, ZIGOR operalorategia ikusteko, EGA
rentzat, agertzen dan
ibaian ikus zezaten nola
gizon gaiztoarentzat izen
moldatu gauzak, egogogor batentzat On
kiago egiteko ibai
Manuel Lekuonari eskaertzean.
tu zion bere iritzia, onen
SAN ANTONIOKO
erantzuna alaxekua izan
eredua
atsegingarria
zan;
“ZUNBELTZ
izan leike LizarrarenIZENA JARRI BEAR
tzat, amesgarri ta bereZAIO”. Gaur esker txaxia. Egunez, egun senrrak bota dute, ankaz
“Los Llanos”. Lizarran.
tiaren argia dugula,
gora,
ZUNBELTZ
gabez illargi betearekin
IZENEKO VENTA.
izan leike atsegin eta
“LOS LLANOS” izenezoriontasun aundia ematen
ko tokiak merezi luke euskal izen bat jartzea: tokia benetakoa, naiko erosoa, zaba- dun egurasteko lekua.
Ortxen dago tokia, iñoiz ezin duguna aztu alkar izkela aurrak jolasteko eta lasterka ibiltzeko ta udaran epela.
Zugaitz galantak, egokiak ditu egurasten ibiltzeko. taren gogua sortzeko, baita asmo ederrakin etxeruntz
Lizarra errian nola beroaldiak izaten dituzten, erria nola joateko. Egurasteko izan dezake zelai onek izen aundi
ur ondoan dagon naiko atsegiña da toki ori. Ibaia laster bat. Erriarentzat izan leike biltoki atsegiña.
Zelai onen berexitasuna billatu dezakegu orain. Ortadijoa erria milikatzen ta itzala zabaltzen.
Lizarrako ibai onen izena EGA da. ZUMARDI onen rako euskaldun izen bat ere ez litzaioke gaizki etorriko.
Gaurko gizasemeak aitortu dezaten zelai onek izan
izenak urez asetzen ditu leitze aundi batzuek, ondo buszula egitazko maite-minduak biotz zabalik esan dezatitzen ta itzal ederrak zabaltzen dijoa.
Ibai au bizpairu zubi azpitik doa ibilli-aldia zabaltzen ten: “ERRI BAT IZEN ZEN”.
erriaren inguruan naiko erosoa; bertan dago beste lurralLatxaga
de polit bat elizatxo baten azpian, etzanda lasai egoteko
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