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Разказвачите от племето пони често разказват тази приказка, но
ще я чуете и от други разказвачи на други племена от Великата долина.

Преди много години индианците нямали понита и ходели на лов
за бизони пеша, като бродели в продължение на много луни. Когато
местели лагера си, за да следват стадото бизони, жените от племето
имали за помощници големи, силни кучета. Тези кучета влачели
тежките палатки типи и всичко останало, което трябвало да се пренесе,
на травойси[1]. А около огъня тази приказка се разказва ей така.

В голям лагер на поните живеело бедно момче-сираче. За да се
прехранва, то трябвало да проси от палатка на палатка. Някои от
хората били добри с него, а най-добър бил вождът. Той давал на
момчето храна, мокасини, а понякога и гамаши.

Вождът казвал на хората си така:
— Тирауа, Великият дух, знае за това малко момче. Когато то

порасне, Тирауа сигурно ще се погрижи за него и един ден то може да
стане велик вожд.

Хората се смеели, когато оставали сами, тъй като не вярвали на
думите на вожда.

Една нощ момчето видяло в съня си две необикновени, големи
фигури, подобни на едри елени; ала животните, които сънувало, имали
дълга грива вместо рога и опашките им били дълги и бухлати.
Момчето не знаело какви животни вижда в съня си. Направило малки
фигурки от глина точно като фигурите, които сънувало. Но не казало
на хората за тях.

Скоро през една нощ му се присънил друг сън: било дарено и с
вълшебна песен, която според него идвала от Тирауа. На момчето било
казано, че фигурите, които е видяло в съня си, са животни и те трябва
да ядат трева и да пият вода също като елените. Така момчето
поставило двете си глинени фигурки в една скрита долина, където
имало езеро и трева в изобилие.

Много луни ходило момчето при фигурите, които измайсторило.
И една нощ, също насън, тайнствен глас му съобщил да отиде в
долината, където е скрил глинените същества. „Вземи със себе си
дълго въже от кожа“ — казал му гласът.

Момчето взело кожено въже от вожда, който му ставал все по-
голям приятел. И макар че се страхувало, момчето отишло в долината
и видяло, че двете глинени животни са оживели и са станали много
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красиви и кротки. Без да се страхуват, те приближили до момчето. То
поставило краищата на коженото въже около красивите им шии и ги
повело към селото. Момчето вярвало, че двете магически същества,
които по-късно нарекли понита, са дошли от небето.

Отначало хората се боели и се отнасяли с необикновените нови
животни като с вълшебни предмети. Момчето завело животните при
вожда, който по-късно осиновил момчето.

Скоро хората от племето открили колко прекрасни и полезни са
двете животни.

Както предсказал вождът, когато пораснало, момчето станало
велик воин и основало великото Дружество на вождовете, в което били
приемани като членове само най-храбрите и изкусни воини-вождове.

[1] Травойси — носилка, направена от преплетени пръти, с която
индианците пренасяли различни вещи. — Б.пр. ↑
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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