
A Sopa de Pedra

Esta é uma história de um homem sábio que viajava.

Em uma dessas viagens, chegou em uma aldeia muito pobre e estava

em busca de alimento. O sábio foi até uma pequena loja de alimentos da

aldeia e pediu ao lojista para lhe dar um pouco de comida, mas o lojista,

um homem mal vestido lhe disse: “eu gostaria de alimentá-lo, senhor, mas

nós somos um povo pobre e temos que valorizar cada migalha, a fim de

manter a minha família viva”.

Continuando na sua caminhada, o homem sábio teve a mesma

resposta em outra loja e, em uma fazenda, o fazendeiro e a sua esposa

ainda jogaram-no para a rua dizendo que ele não deveria pedir comida para

tais pessoas pobres.

O homem sábio desesperado e faminto passou a noite na floresta e

pensou sobre o plano do dia seguinte. Na parte da manhã ele teve sorte,

porque a maioria da população da aldeia foi se reunir na praça principal,

incluindo aqueles que ele havia se aproximado no dia anterior. O viajante

mais uma vez civilmente perguntou ao primeiro lojista sobre o alimento e o

lojista respondeu: “Eu bem que gostaria de poder alimentá-lo e toda a

aldeia”.

O sábio respondeu: “Senhor, eu gostaria de ter trazido comigo as

minhas pedras mágicas para sopa, então, eu teria sido capaz de alimentar

toda a aldeia de fato”. O lojista, zombava dele, ele não podia imaginar tal

sopa. Enquanto isso, outros moradores se reuniram em volta deles e

começaram a ouvir a conversa. Senhor, disse o viajante, “está aldeia parece

muito com o lugar onde eu encontrei as minhas pedras mágicas. Estou

falando de uma receita que um senhor me ensinou uma vez, o segredo não

está nas pedras (no entanto, eles têm de ser necessário), mas na receita

com a qual poderíamos preparar sopa e alimentar toda a aldeia”.

O lojista respondeu: “Há uma pequena colina perto do rio e há pedras

muito bonitas lá”.

“Vamos vê-las”, disse o viajante.
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Todos os moradores seguiram até o rio, onde ele olhou de 30 a 40

pedras. Finalmente, ele selecionou uma pedra avermelhada e disse

sorrindo: “eu acho que nós vamos fazer a nossa sopa”. Os moradores se

tornaram agitados, porque eles estavam constantemente com fome devido

à pobreza. O homem sábio encontrou uma outra pedra, em seguida, uma

criança encontrou a terceira e o viajante aprovou.

Em seguida, o viajante perguntou: “quem tem uma grande panela”. O

ferreiro da vila que tinha uma velha panela grande que precisava ser limpa,

então, ele foi para lá prepará-la. Vários homens o seguiram, a fim de

ajudá-lo.

“Precisamos de um pouco de lenha para fazer fogo”, disse o viajante.

O carpinteiro disse que tinha algumas pranchas velhas deixadas, então, ele

foi buscá-lo.

A panela foi limpa e preenchida com água do rio. O viajante segurava

as pedras acima da panela e disse em voz alta: “não é com uma pedra, não

com duas pedras, mas com três pedras que vamos alimentar a todos”. Em

seguida, ele jogou as pedras na panela, agitou-as com uma colher de

madeira grande e cantou uma canção mágica. Em cerca de 10 minutos as

pessoas começaram a mostrar os sinais de impaciência, o viajante provou a

'sopa'.... Alguém perguntou: “está pronto?” O viajante disse que estava muito

bom, mas se tivesse um pouco de sal teria sido ainda melhor.

A lojista disse: “eu tenho um pouco de sal e pimenta” e ela tirou da

sua loja para trazê-los. Em poucos minutos, o viajante provou a sopa e

disse: “está muito bom, mas se eu poderia adicionar algumas cenouras, o

sabor teria sido ainda melhor”.

A mulher do fazendeiro disse: “Eu tenho algumas cenouras, batatas e

cebolas da minha horta”, ela foi buscar esses produtos. Em pouco tempo o

agricultor acrescentou o seu último pedaço de carne de carneiro para a

sopa. O viajante continuou e continuou até que todos os moradores

contribuíssem de alguma forma, com o que tinham para manter a si

próprios. Como resultado, a sopa foi espessa e saborosa.

A aldeia se revelou a noite inteira, o padeiro trouxe um pouco de pão

e o lojista ainda foi buscar um pouco de leite. Foi uma noite para se
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lembrar.

Naquela noite todos os moradores, incluindo o viajante, foram

saciados e todos dormiram profundamente.

No outro dia pela manhã, quando o viajante estava deixando a aldeia,

o povo lhe deu muitos presentes e alimentos. O viajante agradecido deu as

pedras para o lojista e disse a ele e à toda aldeia: “vocês sempre serão

capazes de ter festas se vocês seguirem a minha receita e se todos vocês

contribuírem um pouco para que a sopa seja mais saborosa”. Com essas

palavras de despedida, o viajante satisfeito, continuou a sua viagem.

Teófilo Braga, Contos Tradicionais do Povo Português, 1883 (adaptado)
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