Как е създадена Земята

Българска легенда
В началото имало само вода. Господ бил самотен и си търсел другар. Като се
разхождал един ден, срещнал
Дявола. Сдружили
се двамата.
Веднъж Господ предложил на Дявола да направят земя и хора. Дяволът се съгласил,
но не знаел какво да прави. Господ го накарал да се гмурне във водата и да извади от
дъното шепа кал. Дяволът се гмурнал и загребал шепа пръст. Господ я взел и направил
от нея трон. Тронът бил голям, та можели да седят на него и двамата.
Господ се уморил и заспал, а Дяволът започнал да влачи трона със заспалия Господ
към водата. Искал да го удави. Щяло му се да остане да царува само той.
Дяволът влачил трона, влачил, но все не успявал да стигне до водата, защото Земята
все растяла и растяла, краят й не се стигал.

Уплашил се Дяволът и решил да събуди Господ. Почнал да го моли да благослови
Земята, защото тя станала много голяма и не спирала да расте. Господ му рекъл, че е
благословил Земята, докато Дяволът се мъчел да го удави.Дяволът разбрал, че Госпо
д
вижда и чува всичко даже когато спи и много се засрамил, а Господ продължил да
работи. Създал растенията и животните. Но Земята не спирала да расте. Небето не
можело да я покрие. Господ решил да се посъветва с всички живи твари и ги повикал
при себе си. Мислили, мислили, докато по едно време таралежът се обадил:
- Господи, не виждаш ли, че аз като се свия на кълбо, ставам по-малък? Ти нали си
всемогъщ, защо не посвиеш Земята?
Господ се замислил, па взел една тояга и ударил тук, ударил там Земята, а тя се
посмалила и небето вече я покривало.
Тогава Господ създал човека от пръст и го оставил да изсъхне.
Дошъл Дяволът и като завидял на Господ, пробил с шило на четиридесет и едно места
човека. Като видял това, Господ запушил четиридесетте дупки с треви, които после
добили лековита сила, а четиридесет и първата дупка оставил, та да излиза от нея
душата, кога човек умре.
Дяволът поискал да направи нещо и той и създал вълка, но не можал да му вдъхне
живот. Бог направил така, че вдъхнал живот на звяра, а той ухапал Дявола за крака и
оттогава Дяволът куца.

1/1

