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Motzean
Leringo eskolan D eredua ezartzeari 
ezetz esan dio Nafarroako 
Gobernuak, eskatu duten gurasoen 
kopurua legez nahikoa den arren.

Silicon Valley Bank AEBetako 
bankurik handienetakoak porrot 
egin du. Nazioarteko merkatuetan 
izango duen eragina ikusteke dago.

Gazte bat jipoitu dute udaltzainek Gasteizen, 
patinete elektrikoan ihes egiten saiatzeagatik. 
Gaztea entregatu zenean, lurrera bota zuten, 
belaun eta ukabilekin jo eta sudurra hautsi zioten.

Soldatak mantenduz lau eguneko lan astea 
aztertzea jarri du mahai gainean Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Enplegu sailburu Idoia 
Mendiak. Hautsak harrotu eta eztabaida piztu du 
proposamenak.

Kitchen auziak agerian utzi du Espainiako 
Barne ministerioak Nafarroako Barne 
Kontseilari ohi Maria José Beaumont 
espiatu zuela, baita ere EHUko segurtasun 
buruak Espainiako Poliziari pasa ziola 
EHUko langile bati buruzko informazioa.

Urtebetez, Donostiako udal gobernuak ez 
du lizentzia berririk emango hotelak eta 
etxebizitza turistikoak irekitzeko.

Zuei esker

Dagoeneko gaztea ez zarenaren beste seinale bat da astero 
ikusten zenuen jende hori desagertu egiten dela bat-batean. 
Egun batetik bestera, halaxe uzten diozulako parrandak 

astero egiteari, eta hasten zarelako ortzadarraren maiztasunez 
egiten. Batzuetan, eskela batean ikusten dituzu hurrena. Baina os-
tiralean atera egin nintzen, eta zu ere bai. Sagardotegian topo egin 
genuen lehenengo, taberna batean, gero. Nigana hurbildu zinen, 
eta zutabe hau irakurtzen zenuela esan. Eta transgresoreago hitza 
erabili zenuen, eta egiten gaituzu. Eta ni ito egin nintzen, noski.

Ez dakit ze adin duzun, badakit ni baino urte batzuk listagoa 
zarela, zaretela taldean zenbiltzatenak. Izan ere, nire lehen gaz-
taroko paisaiaren parte zarete. Emakume horiek zarete, tabernan 
topo eginda zirrara eragiten zutenak (orain, sagardotegian ikusi 
eta lasaitua sentiarazten didazuenak). Altu hitz egiten zutenak, 
erre egiten zutenak, edan, mozkortu, eta ez dakit zerbait gehiago. 
Poliziaren aurrean ikusi zaituztet, tartean inor gabe, Hernaniko 
kale erdian oihuka, hitz itsusiak esaten. Militatzen ikusi zaituztet. 
Eta inoiz ez dut jakin inguruan gizonik bazen, edo ez zen. Ez, ez 
zeuden. Dantza egiten zenuten, gogotik. Eta ez zenekiten, baina 
guretzat ari zineten. 

Keinuak imitatu genituen, janzkera askatu, sujetadoreak ken-
du, dantza egin, gogotik, eredua oso guaya zelako. Eta ez zen mer-
kea, ziur, gure paisaia izatea. Emakume horiek zarete, zuen gorpu-
tzen bidez bide bat ireki zenigutenak. Ostiralean nigana hurbildu 
zinenean, zirkulu bat itxi zen. Eskua eman genion elkarri. Elka-
rrekin transgresoreago izan gaitezke, aspaldi delako tabernan 
bakarrik ez gaudela, aspaldi delako, noizean behin, erridikulua 
atarian geratzen dela; gure parrandak epikoak direlako. Zuei 
esker. Laurogeita hamarreko hamarkadan tabernetako batailak 
irabazi, eta parrandak konkistatu zenituzten emakumeei esker. 


