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Un sac plin cu poveşti
De mii de ani, peste tot în lume, oamenii spun poveşti.
Deseori, acestea nici măcar nu sunt scrise, ci doar povestite cu
glas tare şi transmise din om în om. Aşa încât, nu rareori, ni se
întâmplă să descoperim poveşti asemănătoare, venite din cele
mai diferite colţuri ale lumii. Poate că ele au fost transmise din
om în om de povestitorii de odinioară, dar la fel de bine s-ar putea
ca oamenii din diferite locuri să aibă poveşti asemănătoare de
spus. În orice caz, poveştile călătoresc şi au propria viaţă, după
cum veţi descoperi în cele ce urmează.
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— e rog, mai spune-mi o poveste! se ruga Lom, deşi pleoapele i se îngreunaseră şi se lupta cu somnul.
— Nu, e prea târziu. Trebuie să te culci, îi spunea bătrânul
servitor.
De voie, de nevoie, Lom se ducea la culcare, cu mintea la
povestea pe care tocmai o auzise.
În fiecare seară, de când era mic de tot, bătrânul servitor îi
spunea lui Lom poveşti minunate despre zei şi zeiţe atotputernice, despre balauri, monştri înspăimântători şi despre tot felul
de animale viclene. Lom îi sorbea cuvintele şi tot ce-şi dorea era
ca povestea să nu se mai sfârşească niciodată.
Lom obişnuia să se laude în faţa prietenilor lui cu poveştile pe
care i le spunea bătrânul servitor.
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— Nici nu vă închipuiţi cât de grozave sunt! zicea el.
— Nu vrei să ni le spui şi nouă? îl rugau aceştia mereu şi mereu.
Par atât de interesante!
Dar Lom îi refuza:
— Sunt poveştile mele şi n-am să le spun nimănui.
Cu toate acestea, uneori, când era singur, Lom obişnuia să
şoptească poveşti într-un sac. Poate părea un lucru ciudat, însă lui
Lom îi plăcea să depene poveşti doar că era prea egoist să le
împărtăşească prietenilor săi.
Anii au trecut, iar Lom a crescut şi a devenit un tânăr chipeş.
Deşi nu mai era copil, bătrânul servitor continua să-i spună poveşti
în fiecare seară.
Apoi a venit timpul ca Lom să se căsătorească. În noaptea
dinaintea nunţii, bătrânul servitor îl aştepta pe Lom în camera
acestuia, când i s-a părut că aude şoapte. Păreau să vină dintr-un
sac atârnat de uşă.
— Nu-i cinstit! Mâine-dimineaţă se însoară, mormăia o voce.
ândiţi-vă cât bine o să-i fie, în vreme ce noi stăm înghesuite în
sacul ăsta vechi şi puturos.
— Ar trebui să ne elibereze, rosti cu reproş altă voce. Doar
oricine ştie că poveştile trebuie spuse. Nu-i corect să ne ţină doar
pentru el.
— Nu, nu-i cinstit să ne trateze în acest fel, interveni şi a treia
voce. Ar trebui să-i dăm o lecţie.
— Ce fel de lecţie? întrebă din fundul sacului un cor de voci
emoţionate.
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În timp ce asculta, bătrânul servitor căscă
nişte ochi cât cepele. Acelea erau poveştile pe
care i le spusese el lui Lom. Vorbeau între ele.
— Am un plan, mărturisi prima poveste.
Mâine are să fie o zi foarte caldă. Am să
mă transform într-un izvor, iar când are
să bea apă din el, va simţi o arsură în
stomac.
— ar eu am să mă transform
într-un pepene verde, îi ţinu isonul a
doua poveste. De cum va lua o îmbucătură, va simţi o groaznică durere
de cap.
— Eu am să mă transform într-un şarpe şi am să-l muşc, se băgă
în vorbă şi a treia poveste. Va simţi
atunci o durere cumplită şi în picior.
Sacul se cutremură de chicotitul
poveştilor.
Bătrânul servitor era speriat de-a binelea. Nu-i venea să creadă
că poveştile lui deveniseră răutăcioase şi obraznice. A stat treaz
toată noaptea, gândindu-se la o cale de-a împiedica poveştile
să-şi pună planul în aplicare şi să-i strice nunta lui Lom.
A doua zi dimineaţă, pe când Lom se pregătea să plece,
bătrânul servitor veni în grabă la el şi se prinse de căpăstrul
calului său.
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— Lasă-mă să te conduc, îl rugă el pe Lom. âfâind de căldură, mână calul pe deal în sus şi apoi pe cealaltă pantă, în jos. Acolo
dădură peste un izvor.
— Mi-e sete, spuse Lom. ai să ne oprim să bem nişte apă.
Dar bătrânul servitor se prefăcu a nu auzi şi mână calul mai
departe.
Ajunseră apoi în dreptul unui câmp plin de pepeni zemoşi.
— Îmi lasă gura apă, spuse Lom, poftind la ei. Stai puţin, să
încerc unul!
Dar bătrânul iar nu-l băgă în seamă şi merseră mai departe.
Când ajunseră în satul în care locuia mireasa lui Lom, o mulţime
de oameni le ieşi în întâmpinare. Cu toţii făceau cu mâna şi strigau,
bucuroşi, în vreme ce Lom trecea pe lângă ei.
Când ajunseră la casa miresei, bătrânul servitor era atât de îngrijorat din cauza şarpelui, că nu se mai putea concentra defel. Cât
timp a durat ceremonia, n-a făcut altceva decât să se uite pe sub
scaune şi să cerceteze toate cotloanele.
— Ce-i cu tine? îl întrebă Lom cu glas şoptit.
După aceea a fost dat un mare ospăţ pentru toţi musafirii,
dar bătrânul servitor abia dacă s-a atins de ceva. În schimb, umbla
de colo-colo, băgând mâna în oale, golind urcioare, să vadă dacă
şarpele nu cumva era ascuns în ele.
— preşte-te! se răsti Lom la el. Deranjezi pe toată lumea.
Dacă nu te poţi stăpâni, va trebui să pleci.
— Îmi pare rău, murmură bătrânul servitor, dar tot nu se opri,
ci continuă să cotrobăie prin lucruri în căutarea şarpelui.
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