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SEBASTIAN DONEA-REN EGUNA

E

GUN onen aurretiyoko arratsetik, ezagun arazi zuten Union Artesana -tik, ondorengo eguna izango zala Donostiyako bistanle guztiyentzat jai atsegintsua. ¡Zeregun opakitsua izan oi zan Marzelino Soronzanarentzat urtean beingo egun zoragarri au!
Goiztarra zan gizagajo ura Sebastian Donea-ren egunetik asi, eta
iñautegiyen azkeneko eguna irauli artean: arpegíya urez garbitzeko betarik ere, ez dakit artu oi zuben oetik jeiki ondoren, idi aurretik, atzetik, edo aldamenetik ibiltzeko zuben gogo neurri gabeagatik.
¡Ziñetako Donostiarra zan gizagajua! Gaur ez det uste jeikiko litzakienik aiñ goiz, zergatik, goizeko atabalariak ukatu duten; eta oen
ondorengo idi jolasa ere oso galdua dan urte guchiz onuntztik.
¿Zer esango ote luteke gaur, bizi balira aipatu detan au, Garralda,
Juan Jose Apota, Lusu, au, beste oek baño askotzaz ere gazteagoa zan,
bañan guztiz idi jolasen zalea; Tolosa apaiza, Sakristan, Menino, Shor
do, Barragan, eta beste izenez goguan ez dauzkadan askok?
Len gaitzak menderaturik ill baziran, oraiñ idi jolasa kentzea bakarraren miñarekin ilko lirake.

Aurten nolako eguna igaro degun esan gabe ¿gelditu ote niteke? Ez,
ez; bada goizeko zazpirak inguruan, Antigua-ko baztar guztiyak matz
mordo bat ziruditela arki ziran atabalariak ikusteko joan zan jendeakin.
Oso atabalaritalde egokiya atera zan aurrelari edo acheruen ondoren; eta oek ikusi nituenian, begiyen aurrean baneuzkan bezela nere
oroimenera etorri zitzaizkidan, Donostiyako atabalaritaldeetan maisutzan irten oi ziran Patri sastrea, Anjelito Minondo, Sesareo, Oyartzun
aundiya, oek illak aspaldicho; eta oraindik bizi dan Luis Latierro; urte
askoko biziya opa diyot oni, osasun onaren laguntzan.
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Oroitza oek era bat utzirik, esango det zer nolako jai aldiya izan
dan aurtengo Done Sebastian egunekua.
Eguardiyan, zumardi edo Bulebar-ean, Banda municipal deritzon
soñularitaldeak egin zuben sayo ederra, jorik ibildoñu samur ariñ baten ondoren, Recuerdos del Carnaval izentzat daramakiyen iñotegi doñuen zatitalde Raimundo Sarriegi jaunaren oroitzazko egintza: jakiña
dan bezela, chalo aundipean berriro jo araziya izan zan.
Arratsaldean nora joan ez genekiyela ibilli bear izan genduen, bada
goizean atabalariak eman zuten bezela jai aldiyaren asiera, arratsalderako ere prest zeuden Antigua-tarrak; eta bai ta ere Umore ona deritzon
Gros -en ayekako billecheko jendea, errikoa eraman arazteko asmoan.
Ayeka, biyetan egin zituzten jolas aldi ederrak, asiera emanik eskudantza-rekin; aurresku eta atzeskuak, aritu ziran chit ederki, chisbiur
ariñ ariñak egiñaz.

KALEI-KALE
Egiya esan bear badet, jai aldi oberik ez da neretzat euskal-erriyan
sortu; bada zortzikoa dantzatu ondoren chistulariyak oitura dan bezela
ekin ziyoten sasisoñu jotzeari, eta, ea mutillak eta neskachak, zeiñ
bañon zeiñ ariñago, ekiñ ziyoten dantzari, eta gabeko azken orduak
arte kera egin gabe aritu ziran; eta ni oroiturik dantzarako sasoyak aldegin dirala, etorri nitzan illunabarrean Donosti barrurontz, eta geldi
rik eziñ egonak eman ziranean, nere buruz gazte iruditurik, bill arazi
nituben ogeita lau mutill koskor amar urtetik amalaura bitartekuak,
eta eskaturik Euskal-Billera-ko Batzar buru edo Dianagusi Ramon Zapirain jaunari atabal ta gañuntzeko tresnak, ekiñ niyon mutiko oyekiñ
atabal jotzeari, chilibitu jotzalle bat aurretik genduela.
Bagenituben, atze, aurre, eta aldamenetatik, guchiyenez milla bat
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gizaseme eta emakume, chaloka eta dantzan: ni nola erri zar ontan
zerbait ezaguna naizen, guztiyak esaten zutena zan, Inasio-k oraindik
ere jostatzeko gogorik ez du galdu; ori arrayia.
Ille zuriyak ugaritu zaizka, bañan oraindik ere aurrakiñ bat egiñ,
ta ibiltzeko gogua badauka, ez du ez, orren emaztiak, gerra askorik
izango gizon orrekiñ.
Itz oek aditu izan bazituben nere emaztiak, esango ziyen: echeko
lagatzak jakiten du echeko berri.
Dana dala; aurtengo Done Sebastian eguna igaro det chit ederki
bai, eta urrengo arte osasuna opa dizutet nere irakurle zintzo guztiyai,
nik neronentzat alegiña egingo det, eta beste bat arte, jaunak.
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