Há muito tempo,
Eles eram muito
pássaros voavam
sentiam-se como

o Criador ainda não tinha separado a terra e o céu.
próximos. O céu quase se sentava sobre a terra. Os
perto do solo. Os animais que podiam correr e pular
se estivessem voando.

Em uma manhã, um alce estava bebendo água no lago e viu o reflexo do
céu na água. Algo parecia errado. O alce olhou para cima. Ele viu que
o céu estava se movendo. Estava se afastando da terra. "Não posso
deixar que isso aconteça", disse o Alce. Então, ele cutucou com seus
chifres o fundo do céu e tentou segurá-lo perto da terra. Ele chamou
os outros animais para ajudarem. Mas o céu continuava se movendo, e
logo o alce estava sendo levantado do solo. Ele puxou seus chifres
para fora do céu e cai no chão com um baque!
O urso ouviu o alce chamar e veio correndo. Ele olhou para cima para
ver o céu se afastando da terra. "Não posso deixar que isso aconteça",
disse o urso. Ele pulou e enterrou suas garras no céu para tentar
puxá-lo para baixo. Mas o céu continuava se movendo. Logo, o urso
estava sendo levantado com ele. Ele puxou suas garras e caiu ao chão.
Outros animais também vieram correndo. Eles olharam para cima para ver
o céu se afastando da terra. Tentaram pular e agarrá-lo, mas não
funcionou. Eles todos começaram a conversar sobre o que fazer.
Enquanto conversavam, a Vovó Aranha chegou e disse: "Tenho um plano."
"Vovó Aranha", disseram os animais, "Esse é um problema sério. "Esse é
um problema sério. É grande demais para você. Nem mesmo o alce gigante
ou o grande urso conseguiram puxar o céu de volta para baixo, e eles
são muito mais fortes do que você. "Mas tenho um plano que vai
funcionar", disse a Vovó. "Agora, não, Vovó. Não temos tempo para
você."
A Vovó Aranha estava contrariada. Mas ela entendeu que eles estavam
preocupados. Ela saiu correndo da vila e subiu na lateral da montanha
mais próxima. A Vovó começou a fiar um longo fio. Ela fiou e fiou e
fiou. Então, ela começou a tecer aquele fio e transformá-lo em uma
teia. Quando ela tinha terminado, a Vovó enrolou a teia em uma bola e
amarrou uma das pontas da teia a uma árvore. Ela arremessou a bola de
fios e teias bem alto no céu. A bola subiu. Depois, ela caiu ao chão e
se desenrolou. A Vovó Aranha tinha errado o céu.
A Vovó Aranha correu e juntou todos os fios de teia e enrolou em uma
bola gigante mais uma vez. Ela arremessou a bola de fios. A bola
subiu. Mas ela errou o céu novamente. A bola caiu ao chão e ficou
desenrolada.
A Vovó Aranha correu e juntou os fios de teia e os enrolou em uma bola
gigante mais uma vez. Ela arremessou a bola aos céus uma terceira vez.
Desta vez, ela capturou a borda do céu. A bola de teias grudou no céu.
A Vovó subiu naquela teia o mais rápido que pôde e correu atravessando
o céu. Ela juntou outro pedaço da teia ao céu e pulou de volta à

terra. Enquanto caia em direção à terra, ela fiou outra teia. Ela
fiou, e fiou!
Quando alcançou a terra, a Vovó Aranha juntou aquela linha à terra e
subiu no primeiro fio novamente. Por vezes seguidas, ela subiu, juntou
uma nova teia ao céu e fiou a teia enquanto caía de volta à terra.
Por todo o restante do dia e da noite, a Vovó Aranha permaneceu fiando
fios de teia para amarrar o céu à terra. Bem cedo na manhã seguinte, o
céu tinha ido tão alto quanto podia com todas as teias da Vovó Aranha
segurando-o ao solo. A terra tremia enquanto o céu tentava se afastar
uma última vez. Os animais pararam de conversar e olharam para o céu.
Quando eles apertavam seus olhos, podiam ver as teias da Vovó Aranha
penduradas no céu e caindo para a terra.
Os animais correram até a Vovó Aranha e disseram: "Sentimos muito por
não ter ouvido seu plano, Vovó Aranha. Sentimos ainda mais por termos
dito que não tínhamos tempo para você. Obrigado por impedir que o céu
deixasse a terra. Por ter feito essa coisa maravilhosa, você e seus
descendentes podem viver em qualquer um dos nossos lares para todo o
sempre."
Desde aquele dia, as aranhas são encontradas nos lares de todos os
animais e pessoas. Mesmo que as pessoas tenham esquecido a promessa
feita tantos anos atrás, as aranhas e os animais não esqueceram.
Agora, se você olhar para o céu durante a luz da manhã, você às vezes
pode ver teias de aranha penduradas no céu. Algumas pessoas dirão que
o que você está vendo são os raios do Sol. Mas, agora, você sabe a
verdade.

