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Non ote dago eguzkia?
ZURIÑE MUNETA GANUZA
Lehen Hezkuntza 3. Saria

Leitzako Amazabal Institutua

Gaur Lurra oso haserre dago, zer gertatuko ote zaio?
—Ilargia oso gaizki egin duzu parrandara joaten!
—Baina, Lurra, eske…!
—Oso ongi dakizu ezin zarela nire ingurutik mugitu! –Oihukatu

dio Lurrak haserre bizian.
—Gogoratzen al zara zer gertatu zitzaion Eguzkiari?
—Zer gertatu zitzaion ba? Ez naiz oroitzen!
—Kontatuko dizut, ea horrela niri obeditzen ikasten duzun!
—Zuk dakizun bezala, Esne Bidea galaxian bizi gara; oso handia 

da, izar distiratsuez, satelite baten inguruan biratzen diren planetez, 
kometez… osatua dago. Hau da astroez osaturikoa. Oso interesga-
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rriak izango gara nonbait, zientzialariek orduak eta orduak pasatzen 
dituztelako gu aztertzen. Ni harro-harro sentitzen naiz, liburuetan, 
ipuinetan, olerkietan eta hainbat lekutan agertzen naizenean.

—Urteak eta urteak daramatzagu karrusel bat bagina bezala, birak 
ematen, noski! Gure bide Eguzkia ardatz dugularik, beti orden ber-
dinean, bestela… Beno, egia da gure lagun kometek hori ez dutela 
betetzen, oso bihurriak direnez noizbehinka arauei muzin egiten die-
te, eta bat-batean ziztu bizian gu agurtzera datozen argi distiratsuak 
ikusten ditugu.

Baina zorion hau eta poztasun hau ez da beti horrelakoa izan. Hasie-
ran gauza arraro bat sentitzen hasi ginen, benetan arraroa, pixkanaka-
-pixkanaka dena iluntzen zihoan, gero eta hotz handiago egiten zuen, 
ezin genuen aguantatu, katastrofe bat gertatzen ari al zen?

Planeta guztiak oso larrituta geunden, hainbeste hotz egiten zuen 
izoztuta geundela, eta gainera ez genuenez ezer ikusten bata bestearekin 
talka egingo genuela zirudien. Merkurio izan zen arazoaz lehen ohartu 
zena, ez zuelako betiko beroa sentitzen baizik eta hotz handiago.

—Nik ez zintudan ikusten, desagertua zinen!
—Ah bai, orain gogoratzen naiz, segi, segi!
Horretan geunden soinu arraro bat entzun nuenean; hasieran 

oihartzun bat zera iruditu zitzaidan, baina gero Martitzen ahotsa 
antzeman nuen oso urrutitik etortzen zen arren.

—Egia da, oraindik entzuten dut nire burua! Honelako zerbait            
zioen: «S.O.S. Esne Bideko biztanle guztientzat, elkartu zaitezte denak, 
zatozte bilerara S.O.S.» –Hitz egin zuen Ilargiak:

Itsumustuka denok ahotsa entzuten zen lekurantz abiatu ginen. 
Hara ailegatutakoan dena nahaste-borraste bat zen: dena kexuak ziren, 
denek aldi berean hitz egiten genuen, ondokoari kasurik egin gabe 
etab. Eskerrak Martitzek isilarazi gintuen, eta banan-banan hitz egiteko 
proposatu zigun, bestela auskalo non egongo ginatekeen orain!

Pixkanaka-pixkanaka bakoitzak zer gertatu zitzaigun kontatzen hasi 
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ginen. Jupiter nahiko urduri zegoen, patinete batekin erori izango ba-
litz bezala, bere betiko abiadura galdu zuelako. Artizarra oso kezkatuta 
zegoen, bere distira desagertu zitzaiolako. Saturno, Urano eta Neptuno 
beren ilargiak nekez ikusteagatik kexatzen ziren.

Nire txanda iristerakoan nire kezkarik handiena azaldu nien, hau da, 
ez nekiela esnaturik edo ametsetan nengoenik, egunaren eta gauaren 
desberdintasunik ez zegoela, denak ilunpean geundelako. Nik nire 
buruari, horrela segituz gero urtaroekin zer gertatuko ote zen galdetu 
nion.

Guztiak ados jarri ginen, bakoitzak problemaren bat zuen, eta aldi 
berean denek arazo bat genuen, ez genekiela nork edo zerk eragiten 
zuen aldaketa hori.

Eztabaida askoren ondoren zer gertatzen zen jakin gabe jarraitzen 
genuen; baina buruari asko eragin ondoren Artizarra konturatu zen 
galaxiako biztanle guztiak bileran ez geundela, eta momentu honetan, 
denek harrituta gure buruari galdetu genion: «Non ote dago Eguz-
kia?», «Zergatik ez da bilerara etorri?», «Zerbait txarra gertatu zaio eta 
horregatik ez da etorri?», «Beharbada berak jakingo du zer gertatzen 
ari zaigun?»…

Beno, azkenean, zer egin ez genekiela, gure lagunaren bila joatea 
erabaki genuen. Nahiz eta ados jartzea asko kostatu, lau taldetan 
banatuta, ipar-orratzak seinalatzen dituen aldeetarantz abiatu ginen. 
Ni eta Halley Orionen gurdian Iparralderantz joan ginen, kometak 
Eguzkia hortik joaten ikusia zuelako.

Gure galaxiatik atera ginenean pixkanaka-pixkanaka iluntasuna 
desagertzen zihoan, gero eta bero handiagoa egiten zuen, poztasuna 
berreskuratzen ari ginen; ez oso urrunetik distiratzen zuen izar bat 
ikusi genuen, eta laster gure bide Eguzkia zela konturatu ginen. 
Zenbat eta Eguzkirantz gehiago hurbildu, orduan eta hobeto sentitzen 
ginen. Honek jakinarazi zidan, Eguzkiak zerikusia zuela gertatzen ari 
zitzaigunarekin.
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Halley ziztu bizian tximista bat izango balitz bezala berarengana 
aurreratu zen, esanez: «Aizu! Eguzki, itxaron-itxaron!

Eguzkia harritutako eta aldi berean amorruzko aurpegiarekin, 
gelditu egin zen eta atzerantz begiratu zuen. Berarengana hurbildu 
baino lehen, erabat haserretuta:

—«Baina beno, zer gertatzen da?? Nik beti ikusten dut zein ongi 
pasatzen duten kometek hemendik eta handik joaten, eta lehenengo 
ongi pasatzen duten kometek hemendik eta handik joaten eta lehenen-
go aldiz egiten dudan egunean, hala, denak nire atzetik!» –Oihukatu
zuen.

Bera lasaitzea lortu genuen, gertatzen ari zitzaiguna kontatu, eta 
gurekin berriro itzultzeko konbentzitu genuen.

Berriro konturatu nintzen Eguzkia ardatza zela, bera ailegatu bezain 
pronto dena normaltasunera bueltatzen zela.

Planeta guztiak ohartu ginen besteak kontutan hartu behar ditu-
gula eta gure ekintzek ondorioak dituztela, guretzat eta gure ondoan 
daudenentzat.

—Bai, arrazoi duzu Lurra! Ez dut berriro egingo! Barkatu, mesedez! 
–Zioen Ilargiak barkamen eske.

Eta horrela Ilargiak bere burua bakarrik kontutan ez hartzen ikasi 
zuen.


