Scheppingsverhaal
Tepeu: lees teepee-oe
Gucumatz: lees goekoemats

Er waren eens twee goden: Tepeu, de god van de hemel en Gucumatz, de god van de zee.
Alles rondom hen was donker, enkel een blauwe en een groene veer van de goden zorgden voor
wat licht. “We gaan een echte wereld maken”, zeiden ze. Zo kwam er grond, bergen, bomen, lucht
en aarde.
Hun wereld was klaar! Of toch niet helemaal…
“Er moeten levende wezens komen”, zeiden ze. “Zij kunnen ons dan aanbidden en voor de wereld
zorgen”. Daarom maakten ze herten, vogels en slangen. Maar…zij konden niet praten…!
“Waarom zeggen jullie niets? Wij willen onze namen horen!” riepen de goden naar de dieren.
Maar het enige wat de dieren deden, was loeien, blaten, blaffen of tjilpen.
Ze probeerden wel om te spreken, maar het lukte hen niet. Ze maakten zelfs zoveel lawaai, dat
de goden er gek van werden. “STOP!” riepen ze in koor. “Met jullie kunnen we niets doen.”
De goden probeerden dan maar nieuwe wezens te maken. Van natte klei maakten ze de eerste
mensen.
Maar dat was ook geen succes! Die mensen van klei gleden uit, verloren hun vorm en vielen
algauw in kleine stukjes uit elkaar.
“Ik denk dat we ze steviger moeten maken”, zei Tepeu, “laten we hout gebruiken.”
Dat lukte al veel beter! Deze mensen waren sterker, ze konden spreken en ze kregen zelfs
mensenkinderen. Maar ook nu was er een probleem: deze mensen hadden geen verstand; ze
zeiden zo maar wat. Tepeu en Gucumatz werden boos en door een grote overstroming wilden ze
alle mensen van die soort vernietigen. Slechts enkelen konden ontsnappen! Zij vluchtten het bos
in en veranderden in apen.
“Wat nu gedaan?” zuchtten de twee goden. Ze dachten urenlang na, maar vonden geen oplossing.
Op een dag kwamen er enkele dieren op bezoek. Zij hadden een voorraad maïskolven. Misschien
konden ze dat wel gebruiken om mensen van te maken.
Van maïsdeeg kneedden ze armen en benen. En om die mensen sterk te maken, dronken ze
maïsdrankjes.
Zo maakten de goden vier verschillende mensen. Deze leken wel perfect te zijn; ze waren slim, ze
konden praten, ze waren sterk en hielden veel van Tepeu en Gucumatz.
De goden waren zo blij, dat ze daarom ook nog eens vier vrouwen maakten om de andere
mensen gezelschap te houden. En zo kwamen er nog veel meer mensen bij!

