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Gure erriak badaukaz inguru polit-politak. Orreetariko
bat dogu Oiaga (Oidxa) izenekoa. Oiaga deritxon ingu-
ruak lur saila asko daukaz, geienak jaubedunak dira. Beste
batzuk, ostera. erriarenak dira, esaterako. Oiaga-erreka
( Oidxa-errekie), Mendialdeko bidea, arrobia (Kantarie)
eta itsasoaren artean dagozanak. Lur saila orreetako goren-
go lekuan, itsasoari begira, Oiagako Kurutxea ( Oidxako
Kurtde) dago.

Inguru ori loi, sastarrez beteta, bertan beera itzita edota
erdi galduta dago gaur egun. Ara joaten dira motordunak
motorren ganean ara-onaka ibilten eta, bide batez, gurata
edo gureztala, lotuten dan lur eta bedar apurra laskituten,
atxak agiri-agirian izten dabezala. Ara joaten dira, udan
batez be, astegoienetan edo aretza egunetan turistak jaten,
euren maaiak: jesarlekuak eta infernua atarata, bazterrak
ondakinez beteta izteko. An agertuten dira be, lantzean bei-
nean, txapelokerren Land-Roverrak, oinezkoen ezusterako.
Egon be, barrura sartuteko alango sasi-bidea eginda dago
eta. Nonork be, ostuka edo, etxeko ondakinak an botaren
izan dauz.

Oiaga deritxon tokiari deutsoela dagoz Atxuloko
atxak. Atxotara arrantzan joaten dira batzuk. Oneek be
obeak ez dira, ze atxetan ikusten dira eurek itzitako
latak, plastikoak, paperak. amu zaarrak. arrantzarako
ari zatiak... Eta au gitxi balitz legez, kainaberak euste-
ko beearen ganean zuloak egiten dabez, beca guztiz
ondatuta izten dabela. Areexek atxak be negargarri
dagoz.

Ganera, inguru biotara parajetuten diran asko, oinez
joan bearrean, kotxe eta guzti joaten dira, Mendialdeko
bidearen alboak aparkaleku eginda egoten dirala.

Nire eritxi apalean. inguru a jagon egin bear da. Orretara-
ko neurriak artu bear dira. Uste dot, ganera, Udalak artu bear
dauzala neurriok, leku eder ori leengora ekarteko. Nik neuk
neure aldetik onangoxeak ekarri dodaz ona zeuen aurrera:

1.- Uren ara:.tegitik asita Urizarreta etxegino bidea
trafikoari itxi. Bertako baseri edo etxeetan bizi, ango solo
eta basoetan bear egiten joaten diranai zein larrialdietarako
izan ezik.

2.- Goian aitatutako Oiaga inguma konpondu, garbitu
eta polito atondu edo apaindu. Au da, an botatako porlana
kendu, sastarrak batu. lur ona ekarri. bedarra erain eta
jagon, jesarleku eta sastarrontziak imini...

3.- Atxuloko atxak garbitu eta ingurua konpondu, leen-
goa lez, polito atondu.

4.- Jakina! An inguruan aparkatutea, ibilgailuagaz ibil-
tea, maaiak-eta imintea, suak biztutea, sastarrak beearen
ganera botatea, eta abar... galazon bearko litzakez.

Auxe da, bada, idazkitxu onen bidez Udalari eldu era-
gin gura deutsodan erregu-eskabidea. Alan egin ezkeroan,
inguru a urte askotarako eukiko dogu, danon gozamenera-
ko. Izan be. biotopoa jagoteko lurraldea bertan ondoan
daukagu eta Oiaga-Atxulo ingurua aren aurrealdea ondo
be ondo izan leiteke. Zeuen eskuetan, alkate-zinegotziok!

Iniaki Martiartu - Bakio

EUSKERAZALEAK
Izkuntz eder bat bardinbagea
jakitunen eritxian,
asabagandik artu genduan
mendi ta zelai artian,
aldi artako giza semeak
ba eben gatza soiñian
baita be argi dizdizkaria
curen bekoki gaiñian.

Munduko izkuntz guztiak dagoz
alkarrekin kideturik,
euren arteko jakituriaz
eta ederrez josirik,
eun da geiago dira taldeak
eder ta antzez josirik,
gure izkuntza, bakarrik, dago
seigarren maillan tinkorik.

Euskera izkuntz zoragarria,
antxiñateko loria,
alkar aitzeko sortu zenduen
pilosopizko elia,
Eguzkiza ta Orixe jauna

Lizardi ta Lauaxeta,
beste askogaz batera dira
Euskadirentzat argia.
Izar aundiei jarraiturikan
agertu ziran gizonak,
Bizkaiko seme lerden zirenak
sortuz EUSKERAZALEAK,
euskera ama indartu nairik
zabalduz bere bideak,
izkuntz eder bat izan egien
Aitorren seme-alabak.

Ainbat urteko katei sendoa
daroa bere soiñean,
lan ta izerdiz txit eratua
Bizkaiko lurrean gaiñian,
zuk nai ba dozu zabalduko da
euskera gure lurrean.
zuk nai ba dozu edertuko da
euskera bere senean.
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