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Erantzuna: B/b letra.  

Asmakizunaren jatorria: ‘Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).

GAUR
SUPERPOSTERRA

Txikitan zilbot bat daukat eta handitan zilbot bi; 
letra bat naizela esanda pentsa ezazu eta igarri. Zer da?

«Kontzertuak noiz
hasiko irrikan gaude»
TOMAS LIZARAZU

berria
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Zorionak, Ihintza, hirugarren bira
eman diozu eguzkiari! Ondo ospatu

eta segi beti bezain jator. Muxu eta

besarkada handi bat maite

zaitugunon partez!

ZORION AGURRAK

Gure etxeko ttikiak 8 urte bete ditu.

Arras alai eta kontent ospatu genuen

Alaitzen urtemuga. Familia
guztiaren partetik, aunitz urtez!!!

Segi betikoa izaten!!! 

Egoerak eskatzen duen

neurrira egindako ekitaldi

xumea izan da aurtengo

San Tomas Eguna

Orioko
Zaragueta
Ikastetxean.
Etapa bakoitzak duen

jolas garaia

aprobetxatuaz, Ubera

Guraso Elkarteko kideek

txistor-otartekoa banatu

diote ikasle bakoitzari.

Mari Domingi etorri da gurera. Baztan Ikastolako haur
hezkuntzako familiak maitasunez eta beso zabalik hartu du Euskal

Herriko artzain maitagarria. Gurekin berriketan ibili ondotik, eskutitzak

hartu eta eskariak Olentzerorekin batera prestatzerat abiatu da. Muxu

pila eta Esker mile Mari Domingi urtero etortzen zarelako!! Heldu den

urtean zure zain egonen gara!!! 

Kaixo, MANTANGORRI!! Gu

Sasoeta-Zumaburuko
1. eta 2. mailako
ikasleak gara, eta San Tomas
egunean antolatu genuen azokako

argazkia bidaltzen dizuegu. Espero

dugu zuen gustukoa izatea. 

Datorren astean,
MANTANGORRI ostiralean
argitaratuko dugu,
abenduaren 31n,

urtarrilaren 1a jaieguna
delako eta ez delako

egunkaririk
argitaratuko.

OHARRA
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E
rdian oraina diskoa aur-
kezteko kontzertua
buru-belarri prestatzen
ari da Tomas Lizarazu
(Azkoitia, Gipuzkoa,
1993) Bulego taldeko

abeslaria, beste taldekideekin bate-
ra. 360 graduko kontzertua izango
da, eta Tabakaleran egingo dute, etzi.
Nolakoa zinen txikitan?
Ume oso bihurria eta mugitua nin-
tzen: ez nintzen geldirik egoten. Es-
kolan beti nota onak izaten nituen,
baina jarrera nahiko txarrak. Gero zu-
zentzen nituen, kurtso amaierarako.
Zeintzuk ziren zure
zaletasunak?
Betidanik izan dut musikarako zaleta-
suna; ni ez naiz kirolzalea izan. Ikuste-
ak aspertu egiten nau, eta pilotan eta
saskibaloian ibili nintzen pixka bat,
baina nire afizio nagusia musika izan
da beti: bai entzutea eta bai jotzea. 
Zein zen zure ikasgairik
gustukoena?
Marrazketa gustatzen zitzaidan. Ge-
rora ere, musika ez zitzaidan asko
gustatzen, teoriarekin lotuta zegoe-
lako, solfeoarekin. Aldiz, teknologia,
plastika, marrazketa teknikoa… asko
gustatu izan zaizkit: irudiekin eta es-
kuekin lantzeko ikasgaiak.
Nola gerturatu zinen musikara?
Umea nintzela, musika eskolan hasi
nintzen, eta han jo nuen musika lehe-
nengoz. Hasieran, biolina jotzen hasi
nintzen; gero, saxofoia; eta solfeoan
eta abesbatzan ere ibili nintzen. 

Eta noiz eman zenuen talde
batean abesteko pausoa?
Azkena eman dudan pausoa izan da
abestearena. Orain arte, gitarra jo-
tzen jardun dut. Jo nuen azken talde-
an ere gitarra jole hasi nintzen, eta
bertan engainatu ninduten kantatze-
ko, taldekideen artean txarren artean
onena nintzelakoan. Pixkanaka, aho-
tsaren alorra esploratzen joan naiz,
klaseetara joanez, eta gero eta gehia-
go gozatzen dut abesten.
Zer du Bulegok bereizgarri?
Bulegoren ezaugarri bat da zerbait
desberdina egiten duela ematen
duen pauso bakoitzeko. Kantu bat

[abestia] estreinatu genuenean, adi-
bidez, ez geneukan aukerarik herriz
herri kontzertuak ikustera mugitze-
ko, eta kantua QR karteletan inprima-
tu genituen, herriz herri itsasteko.
Hala, abestiaren estreinaldia jendea-
rengana eraman genuen. Musikaz
gain, estetika lantzen eta zerbait
desberdina eskaintzen saiatzen gara. 
Nolakoa da zuen egunerokoa?
Nahiko kaotikoa eta lanpetua, azken
hilabeteetan gehienbat; ez daukagu
errutina zehatz bat. Askotan, gauez
entseatzen dugu, denok daukagulako
lan bat taldetik kanpo. Baina ederra
ere bada, eta kontzertuak noiz hasiko
irrikan gaude. 
Etzi daukazue diskoa
aurkezteko kontzertua,
Tabakaleran. Zerbait berezia
ari zarete prestatzen?
Bai, gure lehen diskoa kaleratu dugu,
eta ilusioz beteta gaude. Mimoz pres-
tatu dugu, eta, orain, behar duen zu-
zenekoa emateko gogoz gaude, kan-
tuak duintasunez defendatzeko. Aur-
kezpen kontzertua 360 graduko
kontzertu bat izango da: eszenatokia
erdian jarriko dugu, gu erdian egongo
gara jotzen, eta publikoa gure ingu-
ruan egongo da ikusten.

ELKARRIZKETA eta SUPERPOSTERRA

Tomas Lizarazu
ABESLARIA

MOTZEAN

d Abesti bat? Gary Julesen Mad

World.

d Plater bat? Makarroiak tomate
eta gaztarekin.
d Kolore bat? Beltza.
d Zenbaki bat? 13.
d Eszenatoki bat? Plateruena.

Lehen planoan Tomas lizarazu. BULEGO TALDEA

«Gero eta gehiago
gozatzen dut abesten»
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DENBORA-PASAK

1. 
Kopiatu laukiz lauki. Xubanek Olentzeroren
erretratua egin du eskolan. Marraztuko al duzu
irudi bera hutsik dagoen laukian?

A

C

E

D

F

B

2. 
Itzalak. Mari
Domingik gustuko du
eguzkitan goxo egotea.
Itzal hauetatik
zein da
harena?
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Erantzunak: 2.-D. 

3.-1-E, 2-C, 3-F, 4-B, 5-A eta 6-D. 

1 Gabonak A aztiahuz

B kairapo

C oreztnelo

D arrule

E kanobag

F karropo

2 Olentzero

3 oporrak

4 opariak

5 zuhaitza

6 elurra

3. 
Atzekoz aurrera. Markelek mezu
sekretu bat idatzi du. Horretarako, atzekoz
aurrera idatzi ditu hitzak. Nola idazten
dira ezkerreko hitzak
alderantziz?

‘Olentzero eta lapurra’ 
Gabonak hurbil daude, eta Olentzeroren etxea
opariz beteta dago. Baina, Olentzero kanpoan
dagoen egun batean, lapur bat etxean sartu eta
jostailu guztiak eraman ditu. 

Iraitz Urkulo
Argitaletxea:Susaeta.

‘Nur eta Olentzero’ 
Gaur gauean etorriko da Olentzero! Nurrek gu-
tun bat idatzi dio patinete zilar-kolore bat eska-
tuz, baina oraindik ordu asko falta da gaua iris-
teko, eta eguna luzea egiten da. Olentzero La-
rrabetzura iristen denean, Nurrek eta lagunek
plazaraino lagunduko diote, eta izango dute ha-
rekin hitz egiteko aukera ere. Nurrek badaki zer
galdetuko dion: non bizi den nahi du jakin, eta
ea bisita egitera joan daitekeen.

Toti Martinez de Lezea
Argitaletxea: Erein.

‘Nire ama Olentzero da’ 
Beñatek arrebatxo bat eskatu ohi dio Olentze-
rori urtero, baina, horren ordez, beste opari
bat ekartzen dio beti: tren elektrikoa, baloia,
banpiroen mozorroa… Aurten, ordea, gauzak
desberdinak izango direla agindu diote.

Xabier Mendiguren
Argitaletxea: Elkar. 

‘Olentzero eta Mari
Domingi’ 
Nola ezagutu zuten elkar Mari Domingik eta
Olentzerok? Zergatik laguntzen diote elka-
rri? Nor dira galtzagorriak? Ipuin honetan ja-
kingo dituzu galdera horien erantzunak. Ho-

rrez gain, haurrendako antzerki gidoi bat eta Eguberrietako abestien
hitzak ere aurkituko dituzu –esteka eta guzti–.

Bakarne Atxukarro eta Izaskun Zubialde
Argitaletxea:Denonartean. 

AZOKA
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AMAREN BILA 

S
atorra haserre zegoen
arren, beren asmoa go-
goratuta, errespetuz
hitz egin zioten anima-

liek.
–Barkatu, Satortxu, baina zure

laguntza behar dugu –esan zion
Hontzak. 
–Untxi Txikik bere ama galdu du

–oraingoan Kattagorriak. 
–Begiratu zenezake lurpean da-

goen, faborez? –azkenik Basaka-
tuak. 
Satorrak zalantza egin zuen. 
–Mesedez… –eskatu zion Untxi

Txikik, belarriak tolestuz. 
–Ondo da. Nolakoa da zure

ama? 

–Bi belarri luze, sudur ttipi
bat, bi hortz zorrotz eta isats
biribila dauzka. 
Hori entzun bezain pronto,

zuloan barrena sartu zen Sato-
rra, lurpeko bideak arakatzera.
Eguzkia goi-goian zegoen jada.
Bueltatu zenean, horrela esan
zien Satorrak, betaurrekoak on-
do jartzen zituen bitartean:
–Zure ama ez dago lurpean. 
Untxi Txiki goibeldu egin zen,

gero eta kezkatuago. Leku guz-
tietan begiratu arren, ez zegoen
Untxi Amaren arrastorik. Orduan
galdetu zuen Satorrak, bihozbera:
–Begiratu duzue ibaian? Igelak

lagunduko digu. 

Errekarantz abiatu ziren Untxi
Txiki, Kattagorria, Hontza, Basaka-
tua eta Satorra. Eta bat-batean…
«Kroak!» entzun zuten. 

Testua: Alaine Agirre Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

zazpi

Bi aste barru jarraituko du... 


