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PERRETXIKUEN MUNDUA DEIA 27-IV-1994)

ETB-1 ikus-irratiak agertuko dituen 13 ekiñaldik
osatzen dute "Perretxikuen Mundua". TRK taldeak
egiñak eta Bilbao Bizkaia Kutxak babestua.

– Ez al dago naiko perretxukuzale ala?
– Orregaitik ba, asko daudelako lagundu bear zaie

obeto perretxikuak ezagutzen. Eta orixe da lortu nai
duena BBK'k.

—Zenbat ekiñaldi esan dezu?
—Amairu ekiñaldi 15 minutukoak. Berandu xamar:

baña, Video bidez artu bearko.
—Amairu ekiñaldi dira eta nola sakabanatzen dira

amairuak?
—Lenegoko bostak emango digute perretxikuen

mundo zabala; ondorengoek, berriz, perretxiku txarren
eta onenen berri eta azkenengo laurak onak eta txarrak
alkarrekin jarriko ditu bereiztasunak ezagutzeko eran,
askotan berdintxuak izaten bait dira ona eta txarra.

—Eta, geiago zer?
Eman-aldi bakoitza amaitzean, sukaldari bizkaitar

batzuek nola perretxikuek prestatu erakutsiko digute.
Roberto Lotina'k egin du lanaren gioia, Kutxak babes-
tu eta ETB' ek atara.

BARTOLO ARROPAIN'GO

Juan Maria S6enz Buruaga, Roherto Lotina ta Mikel Lejarza aur-
kezpenean.

ZENTZUNA

Errioxa'ko bodega-suloetan eroslea ardo-probake-
tan.

Leiarrezko basoan su-gar antzeko ardo garbi diz-
diratzallea atera dio nausiak:

—Iru urteko ardoa dezu.
—Kolore ona du. Garbi dago iturburuko ura baiño

geiago.
—Ta gustoa...?
—Gustoa ere ona... baiña, usai txarra!
Ez da probalaria txantxetan ibilli esanbearrezkoa

esateko. Gauzak orrela bear dute, argi ta garbi. Zalan-
tzarik gabe.

Nausiak atera dio beste ardo obe bat.
– Torizu beste au. Bost urte ditu. Udazken legorra

izan gendun urte artan eta bere gradotxoak ere ba ditu
ardo onek...

—Ardo ederra... baiña, utsai txarrekoa au ere!
—Ikusi ta txastatu aurtengo ardo berri bizi au.
—Bai... baiña, usai txarra onek ere.
—Aizu, konpañeo-erantzun dio ardo-nausiak zin-

tzurreraiño beteta-nere ardoak ez dute iñungo atsik.
Kendu ezazu zure gaiñetik soiñeko zikiñ ori eta ikusi-
ko dezu nere ardoek ez dutela atsik dario... Usai txa-
rreko zikiña zeuk daramazu zeure gaiñean...!

***

Ez ote diogu geuk ere iñoren ardoai geure burua-
ren atsa iñoiz erantsiten...?


