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Jahimehed,
 kes abiellusid loomaneidudega

Ameerika põlisrahvaste müütides räägitakse sageli müütiliste jahimeeste liitudest 
erinevate loomavaimude tütardega. Vähemalt kahes müüdis on näha, 

kuidas sellised liidud kinnitavad küttide ja nende saagi vahelisi harmoonilisi suhteid.

Quebeci Mistassini kriide müüdis abiellus 
jahimees karibuneiuga ja õppis maailma 
nägema karibude vaatekohast. Ükskõik 
millal jahimehed karibut lasid, nägid 

nad lihtsalt, kuidas loom kukkus maha ja suri. Kuid see 
kütt nägi looma hinge valge keebi kujul edasi hõljumas 
veel pärast seda, kui keha oli juba maha langenud.

Poniide müüdis räägitakse, kuidas jahimees pidi 
joomiskohas peaaegu tapma emase piisoni. Kuid järsku 
muutus piison imekauniks neiuks, kellesse kütt kohe 
armus. Ta kinkis neiule sinistest ja valgetest helmestest 
kaelakee. Nad abiellusid ja rajasid endale kodu.

Kord koju jõudes avastas jahimees, et nii naine 
kui ka laager on kadunud. Ta otsis neid asjatult. Vii-
maks naasis ta oma hõimu juurde. Kord kohtus ta väi-
kese poisiga, kes kandis samasugust sinistest ja valgetest 
helmestest kaelakeed. Poisis tundis ära enda ja piisoni-
neiu poja. Poiss viis isa kaasa piisonite maale. Isased 
piisonid suhtusid temasse umbusklikult ja käskisid tal 
lahendada mitmeid raskeid ülesandeid. Näiteks pidi ta 
emaste piisonite hulgast ära tundma oma naise.

Jahimees sooritas katsed edukalt ja piisonid võt-
sid ta endi sekka. Jahimehel lubati naist ka oma rahvale 
näidata. Ta leidis oma hõimu nälgimas. Piisonid luba-
sid poniisid aidata, lubades end küttida. Jahimehe poeg 

ühines piisonitega kollase vasika kujul. Kütt ei lubanud 
inimestel vasikale liiga teha, sest siis ei ole enam kedagi, 
kes tooks piisonid nende juurde. Kuid poeg ütles isale: 
„Too mind ohvriks Suurele Vaimule Tirawale. Igal aas-
tal asub minu kohale uus vasikas. Pleegita mu nahk ja 
keera sellesse püha kimp, mis koosneb maisitõlvikust ja 
lihatükist. Igal näljaajal kutsu vasikat, et ta juhiks karja 
inimeste juurde, ja lisa kimpu värske lihatükk.”
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