
Neure baitan da esandakoa, neure baitan igartzekoa; 
nik papaita, zuk papaita, erantzuna bertan baita.

Zer naizen nork daki?

ASTEKO ASMAKIZUNA
berria

GAZTETXOEN ASTEKARIA  993. ZENBAKIA  LARUNBATA, 2022KO APIRILAREN 9A
m a n t a n g o r r i

Erantzuna: Aita.             

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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50 urte 
barrea eragiten
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Zorionak,

bikote! Ama-

alabak jokoan

daude, eta

segi dezatela

elkar

jokatzen

maitasunez.

10 urte gurera etorri zinenetik; irri eta

alaitasunez betetako 10 urte.

Zorionak, Telmo, zure urtebetetzean.
Maite zaitugu! Etxekoak.

Maddi, zorionak! konturatu
garenerako 6 urte koxkor bete

dituzu. Segi bizitza irribarrez

koloreztatzen eta ingurukoak

pozten. Muxu handi bat!

Zorionak, Beñat!! Bihar 11 urte! Muxu
pila Sara, Paula, amatxo eta

aitatxoren partetik.

Zorionak, Irati. Ondo pasatu eta
gozatu bizitza. Patxo potolo asko.

Zorionak, Sugoi! Segi bizitza gozatzen. Asko
maite zaitugu. Patxo potolo asko.

ZORiON AGURRAK
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Zorion agurrak
argitaratu ahal
izateko, gogoan
izan mezuak
astearte
arratsaldea baino
lehen jaso behar
ditugula.
Asteartetik aurrera
jasotzen diren
mezu guztiak
hurrengo asteko
zenbakian
argitaratuko ditugu.

ADI!
Kaixo, MANTANGORRIren

irakurleok! Datorren larunbata,
apirilaren 16a, jaieguna denez,
hurrengo zenbakia OSTI-

RALEAN, apirilaren
15ean, argitaratuko dugu.

Beraz, ez nahastu
egunez!

Zorionak,

Ariane! Zenbat
eta zeinen azkar

handitzen ari zaren!

Jarraitu orain arte

bezain alai eta

jator. Muxu handi-

handi bat etxeko

guztien partez,

pottottito gurea!

Zorionak,Martin! Atzo 2 urte bete
zenituen. Muxu pilo bat aitonaren eta

etxekoen partez.
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ZU ERE ARTiSTA

Kaixo! Intza naiz, Tolosatik. 5 urte ditut, eta Bizipoza, niretzat, sorpresak

jasotzea da, eguzkia izatea eta lagunekin eta lehengusuekin egotea.

Eskerrik asko!

Kaixo, Elene Arruti Azkue naiz, eta 7 urte ditut. Hemen bidaltzen

dizuet «MANTANGORRIen egunsentia» izena jarri diodan marrazkia. Espero dut

gustukoa izatea. Muxu handi bat!
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ERREPORTAJEA Txirri, Mirri eta Txiribitonek 50 urte

Duela 50 urte egin zuten Txirri, Mirri eta Txiribitonek lehen emanaldia.
Euskarazko lehen pailazoak izan ziren, eta, gerora, seme-alabek hartu
dute lekukoa. Udazkenean,‘Pailazo’ izeneko ikuskizuna estreinatuko dute. 

Z
api zuriak haurrek be-
zain gogotsu astindu zi-
tuzten gurasoek mar-
txoaren 27an, Donos-
tiako Kresala elkartean,
Txirri, Mirri eta Txiribito-

nen ekitaldian, ikusita seme-alabek
nola kantatzen zituzten haien haur-
tzaroko abesti berberak. Izan ere, bi
egun lehenago bete ziren 50 urte Kix-
ki, Mixki eta Kaxkamelonek –gaurko
Txirri, Mirri eta Txiribitonen aurreko-
ek– lehen emanaldia egin zutenetik.
Hasitako leku berean ospatu zuten
efemeridea. 

1970 inguruan, elkartean ekintzak
antolatzen aritzen ziren Jose Inazio
Ansorena –Mixki edo Mirriren rola egi-
ten zuena– eta beste hainbat pertso-
na, giro euskaltzalean. 16-17 urtere-
kin, batzorde bat sortu zuten, hau-
rren artean euskara zabaltzeko
asmoz, eta, hilean behin, larunbat
arratsaldeetan, festa bat antolatzen
hasi ziren: funtzio bat egiten zuten
lehenik, eta txokolate jatea ondoren.
«Behin pentsatu genuen: haurrei pai-
lazoak gustatzen zaizkie, eta euska-
raz ez dago halakorik. Zergatik ez
dugu pailazo talde bat sortzen?»,
azaldu du Ansorenak.

Hala jaio zen Kixki dotoreak (Xabier
Otaegi), Mixki bihurriak (Jose Inazio
Ansorena) eta Kaxkamelon onberak
(Andoni Ezeiza) osatutako pailazo hi-

Euskal pailazo 
aitzindariak

Kixki, Mixki eta Kaxkamelon, izena aldatu aurretik, emanaldi batean. BERRIA
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ondo funtzionatu», ordea, eta geroz-
tik, seme-alabek, Kattalin eta Peru
Ansorenak eta Juanma Zalduak joka-
tzen dute pailazoen rola: «Inkontzien-
te xamarra naiz ni ere, eta, baietz
esan genuenez, hortxe hasi zen aben-
tura. Gerora ikusi dut nola benetan
gustatzen zaidan pailazoarena egi-
tea», azaldu du Kattalinek.

Hasieran, konparazioak egiten zi-
tuen jendeak, aitak gogoratu duenez:
«Gogoan dut hasi zinetenean batzuek
esaten zutela: ‘Hauek ez dira lehen-
goak’. Nik ikusten nituen, eta esaten
nuen: ‘Guk baino hobeto egiten
dute!». Dena den, ez dute presiorik
sumatu, alabaren arabera: «Ez dugu
ezagutu Txirri, Mirri eta Txiribiton pai-
lazo talde handi bat bezala, urrune-
tik; guretzat, etxekoak izan dira beti».

Jose Inaziok uste du pailazoak
asko aldatu direla abiapuntutik, ha-
sieran «askoz ere basatiagoak» zirela-
ko. Orain, ordea, ez du posible ikus-
ten molde horretan jardutea, «azale-
ko zuzentasunaren garaia» delako.
Dena den, argi dauka pailazoa «matxi-
noa» dela, «munduaren balioak han-
kaz gora» jartzen dituelako. 

Aurrera begira, horixe da erronka,
alabaren ustez: «Gustatuko litzaidake
clowna edo pailazoa egitea haiek egi-
ten zuten bezala, astakiloagoa zen
modu horretan». Hain zuzen ere,
clownari eskainia izango da udazke-
nean estreinatuko duten ikuskizuna,
eta Pailazo izango du izena.

han, eta askok orduan ezagutu zituz-
ten: «Orduan hasi zitzaizkigun leku as-
kotatik deitzen. Gogoan dut Zuberoa-
ra joan ginela handik gutxira, Nafarro-
ara...».

Gerora, Ezeizaren Lekua Txema Vi-
toriak hartu zuen, eta pailazoak Txirri,
Mirri eta Txiribiton bilakatu ziren. Te-
lebistara ere jauzi egin zuten, eta
ETB1eko Triki Traka triki tron saioaren
bidez iritsi ziren jende askoren etxe-
ra. Hogei disko eta 200 abestitik gora
sortu zituzten; besteak beste, Zapi
zuria, Paristik natorren eta Pintto Pin-

rukotea. Pako Etxebeste seminaris-
tari laguntza eskatu zioten, eta paila-
zoen abenturan murgildu ziren. 

Kresala elkartean soilik aritzea zen
haien asmoa, baina, saioetara gaine-
rako auzoetako hiritarrak joaten zire-
nez, berehala hasi ziren horietan ere
emanaldiak egiten. Mugarria, ordea,
Ataunen (Gipuzkoa) egindako ekitaldi
bat izan zen. Joxe Miel Barandiaran
omentzeko hiru asteko jaialdia anto-
latu zuten, eta pailazoak haurren
egunean izan ziren. Euskal Herriko
bazter guztietako jendea zegoen

tto, belaunaldi askoren haurtzaroa
markatu dutenak denak. Atzera begi-
ratuta, Ansorenak adierazi du ez due-
la kexa handirik: «Saiatu gara garai ba-
koitzean egin behar zena egiten;
ondo pasatu dugu».

Lekukoa, etxean

Otaegik, Ansorenak eta Vitoriak
2013an utzi zioten pailazo izateari,
eta ordura arte Txirri, Mirri eta Txiribi-
ton Junior izandakoek hartu zuten
haien postua. «Juniorrek ez zuten

Telebistan, Triki traka triki tron saioa egin zuten hainbat urtez pailazoek. JAGOBA MANTEROLA / FOKU Txirri, Mirri eta Txiribiton izateari uztea erabaki zutenean ateratako argazkia. GARI GARAIALDE / FOKU

Martxoaren 27an egin zuten urteurreneko saio berezia, Kresala elkartean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Lotu puntuak. Zenbakien hurrenkerari
jarraituz puntu guztiak elkartuz gero, irudi eder
bat lortuko duzu. Zer da? 

2.
Bikote jokoa. Kartak
buruz behera jarrita,
errepikatuta dauden bi irudi
ditu Imanolek esku artean.
Zeintzuk dira? 
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Erantzunak: 1.-Pailazoa  2.-Peluka horia eta sudur gorria.

A R I M E T S A G

3. 
Osatu hitzak. Aztiak saskitik
dantzan atera dituen hizkiekin 
hitzak osatzea da zure lana.

Ea zenbat
hitz osatzen 
dituzun!

‘Txirri, Mirri eta
Txiribiton, ilekizkur eta
hiru hartzak’ 
Behin batean, Txirri, Mirri eta Txiribiton men-
dian gora abiatu ziren asteburu-pasa.
Bi egun, harantz-honantz, noraezean eta ia
jatekorik gabe ibili ziren. Baina, halako bate-
an, zorionez, neskato ilekizkur batekin topo
egin zuten. Gure lagun pailazoak, poz-pozik,
Ilekizkurren atzetik abiatu ziren. Baina ez ze-

kiten neskatoa gezurretan ari zela. Bera ez baitzen bertan bizi. 

Txirri, Mirri eta Txiribiton

Argitaletxea: Txirri, Mirri eta Txiribiton.

‘Txirri, Mirri eta
Txiribiton, Aladino eta
Kriseilu Magikoa’ 
Behin batean, Txirri, Mirri eta Txiribiton beren
hegazkin Tortolikan arabiar lurraldeak ezagu-
tzera abiatu ziren. Izugarrizko istripua izan zu-
ten. Baina, zorionez, Txirri, Mirri eta Txiribiton
onik atera ziren! Tortolika, berriz, txiki-txiki
eginda geratu zen. Metro batzuk urrutiago, gau-

za bitxi hark diz-diz egiten jarraitzen zuen. Txirri zer ote zen begiratze-
ra hurbildu zen: «Urrezko kriseilu bat da!», oihukatu zien bere lagunei..

Txirri, Mirri eta Txiribiton

Argitaletxea: Txirri, Mirri eta Txiribiton.

‘Ernesto irriz blai’ 
Ernesto Enriketa andregaiaren etxera gonbida-
tu dute askaltzera, eta seietan da hitzordua.
Baina ekaitz beldurgarriak ez dio maitearen
etxera garaiz heltzen uzten, eta Enriketa kezka-
tzen hasi da. Hala ere, irribarre ezin zabalagoa-
rekin, aitonak gehien maite duen esaldiaz oroi-
tzen da Ernesto: NEKEETAN, IRRIA EZPAINETAN!

Jose Campanari

Argitaletxea: Txalaparta. 

‘Irribarre berria’ 
Bat eta ehun urte bitarteko umeentzako poema li-
burua. Errima sinpatikoen bitartez eguneroko bizi-
tzari buruz jakingo dugu, baita gure arazo bitxienak
konpontzeko klabea ikasi ere.       

Esther Extremera

Argitaletxea: Ediciones beta. 

AZOKA



Testua: Kati Olaizola (moldatua)

M
akina bat asmakizun egin ditugu
pertsonok gure historia luzean
zehar, eta horren bueltan aritu
gara apirileko Irria-n. Dagoeneko

asmatutako batzuk ekarri ditugu, eta ame-
tsetan ere aritu gara asmatzea gustatuko
litzaigukeen hori sortzen: argindarra, teknolo-
gia, kasko garraiatzailea, marrazki bizidunen
barnera sartzeko makina… Baina gure gorpu-
tza ez ote da asmakizunik zirraragarriena?

1
Hamar dantzari fin, luze eta kaskarin.
Batak bestea igurtziz kriskitin-kraske-

tin!

m a n t a n g o r r i
berria
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Marrazkiak: Alex Orbe

Asmakizunak

2
Goxo eta heze kobazuloan, tarteka
dantzan eta tarteka lozorroan, berari

esker dastatuko duzu maitasuna ahoan!

3
Taupaka denbora, mailuaren erritmo-
ra, tiriki-tauki-taup odola zainetan

gora.

Zein da zure ustez gure gorputzeko asmaki-
zunik txundigarriena? Hiru horietakoren
bat… ala beste bat?

Eta zuk asmatu beharko bazenitu… nolako
begiak egingo zenituzke? Non jarriko zeni-
tuzke? Eta entzuteko? Belarriak hobe?


