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ZER ALDIZKARIA

Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (ogei euro) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK

BILBAO BIZKAIA KUTXA
Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5

Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan bbk’ra eta ordaindu 20 €. Ez dozu ezer be ida-
tzi bear.
Baiña, aztu barik, esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!

Emendik 40 milloi km’ra dago eta ara joateko alegi-
ñak egiten dira.

Oksijeno gitxi dauka eta urik bapez, baiña beste
batzun ustez ba-dau urte-aro bat  euria daukana.

MARTE: erromatarren guda-jainkoa margo gorria
daukalako.687 eguneko urtea dauka eta egunak gurearen
antzekoak,24 ordu ta erdi. Ura eta odeiak daukaz.

Iñor bizi da Marte’n? Iñok ez daki. Baiña zergaitik
izan bear dau lurrak biztanleak daukazan bakarra?

JUPITER: Aundiena da eta lurra  1 300 bidar artuko
leuke barruan. Bere urtea gure amabi urte dira.Egurats
aberatsa dauka odeiez eta lurrunez betea. Gorri-une bat
dauka barruan,50 000 km.’ko luzereaz.

Oraindiño oso bero   dago.
Amabi satelite daukaz, amabi illargiren antzera.
SATURNO:32  urte bear ditu eguzkiari  bira egiteko

eta amar ordu bere buruaren bira egiteko. Zortzireun
lurren bestekoa da, baiña 100 aldiz ariñagoa.

Eraztun bi daukaz inguruan, bera ikutu barik. Eta bien
bitartean 70 000 km’ko illuna.

10 satelite daukaz, Titan aundiena.
URANO:Ludiaren lako lau da.,orlegia.Eguzkitik 3

milla milloi km.’ra dago eta 84 urte bear dauz gure urte
bateko lana egiteko, eguzkiari bira emon.

Bost satelite daukaz. Eguratsa laiñotsua, idrojenoz-
koa antza.

NEPTUNO:Matematika-bidez aurkitu eben., erakar-
indarrak kontuan dirala.

Eguzkitik lau milla milloi km.’ra dabil eta eguzkiari
bira emoteko 165 urte bear ditu.

Oso beroa da eta argi gitxi artzen dau.
Satelite bi daukaz: Triton eta Nereida..
PLUTON: Neptuno’ren  ibillera ikusita susmatu eben

beste izarbel bat egoala urriñago.1930n. urtean aurkitu
eben.

Gau utsean dabil biraka, eguzkitik bost milla milloi
km.’ra.. Neurriak oraindiño ez dira ezagunak.Merkurio
baiño aundiagoa dala dirudi.

KOMETAK: Izar laiñotsuak dira, baiña oraindiño ez
ondo ezagutuak. Batzuk uztai luzangak daukez eguzkia-
ren biran. Gitxitan ikusten diran lez, bildurra sartzen
dabe.

Burua eta buztana daukaz., burua izarrak baiño illu-
nagoa da eta buztana argia da.1811n. urteko kometak
160 km.’ko buztana eukan.

OLAZAR’tar Martin’ek eratua

Giza seme jatorra
Laukinizko gaiñean
sortu zan errira, 
maitasunak lagunduz
egunsenti ederrez
urbilduz argira.

Argien argi zara 
zeruak lagundurik
euzko lur ederrean,
zerua eta lurra
maitagarriak ziran
Laukiniz gaiñean

Argia artu zendun
doai zoragarria
txinparta artian,
egiz, zaindu zenduan
ertizko doai ori
bizitza guztian.

Berezko doai argiz,
gozaro, eldu ziñan 
euzko parnasora,
ta zuk, beti, erantzun
gogorik onenagaz
euskal itz ezara.

Goienengo maillara 
eldu ziñan olerkiz
euzko lur guztian,
euskaldun jakintsuak
saritu zinduezan
itz eder argian.

Olerkari argia
erriak maite zaitu
gizon ta olerki,
itza goratu dozu 
euskaldun izatea
agertuz maiteki. PAULIN

URKIAGA BASARAZ TAR ESTEBAN
LAUAXETA OLERKARI DIRDAITSUARI

✄


