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לפני שהיו עוד כוכבים, השמיים היו עכורים וכהים 

והארץ הייתה ארוכה ושטוחה, חי רוח בשם 
אובוויג'י. 

אובוויג'י היה רוח בעל עוצמה כי הוא היה הנפש 
של שמיים. כל היקום והארץ השטוחה היו  שייכים 
לו. היו לו משרתים רבים על הארץ והם פחדו ממנו 
ועשו כל מה שרק ציווה. לכן הם היו שמחים מאוד 
כאשר אובוויג'י התרומם וחזר לשמיים החשוכים 

שלו. 
בכפר אחד על הארץ חיה בחורה יפה בשם 

פאטאקה. שערותיה היו בצבע של כנף העורב 
ועיניה נוצצו כמו אש. היא הייתה טובת-לב ונוחה 

לאנשי השבט שלה, והיא אהבה מאוד את השמש. 
יום אחד אובוויג'י ירד לארץ כדי לבחור לו כלה. הוא 

בא לכפרה של פאטאקה. הוא ציווה להביא לפניו 

את כל הבחורות הצעירות שבכפר, ומי שלא רצה 
לעשות זאת, נידון למיתה.  

כשאובוויג'י ראה את פאטאקה בחר בה מיד, כי 
הייתה מאוד יפה. הוריה מסרו לה אותה, למרות 
שהיא בכתה ימים שלמים, אך נאלצה לבוא אליו 

למען העם שלה. 
היא המשיכה לבכות גם אצל אובוויג'י, והדבר 

היחיד שפייס אותה היה כשיכלה להביט בשמש. 
אובוויג'י הצטער מאוד, אך גם כעס עליה כי היא לא 

כיבדה אותו. 
לילה אחד אמרה פאטאקה לאובוויג'י "אני עוזבת 

אותך, כי אתה מתאכזר לעם שלי." 
דבריה הפתיעו את אובוויג'י והוא רגז מאוד. הוא 

תפס את מחרוזת החרוזים שעל צווארה כדי לעצור 
אותה, אך פאטאקה הייתה זריזה והתחמקה ממנו. 

המחרוזת נקרעה. אובוויג'י נשאר עם המחרוזת 
בלבד ולא ראה יותר את פאטאקה. 

בכעס רב זרק אובוויג'י את כל החרוזים לשמיים. 
הם נתלו שם, וזרחו כמו יהלומים בלילות והיו 

לכוכבים. אך כשאובוויג'י ראה זאת, נעשה נבוך 



והתבייש בכעס שלו. הוא חשב על אהובתו הרבה 
זמן, וכעבור ימים אחדים התחיל לבכות. הוא לקח 

את הארץ בידיו הגדולות והתחיל לגלגל אותה מהר 
ועוד יותר מהר, עד שידיו התחילו לכאוב וראשו 

הסתובב והארץ הייתה לכדור. הוא היה עצוב מאוד 
ולכן עלה על הירח וישן שם ארבעה ימים. ואז מת 

בלב שבור. 
ופאטאקה? היא עברה לרוח השמש, אותו אהבה, 
ונישאה לו. הם חיו באושר ונולדו להם ילדים רבים. 
הם קראו להם נוגה, מאדים, חמה, שבתאי, צדק, 

נפטון, אורנוס ופלוטו. הם שם עד היום. 
וכך נוצרו השמיים. 


