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MÃRUL DE AUR

P

ovestea spune cã odinioarã, în Grecia strãveche, pe culmile înnourate ale muntelui Olimp,
sãlãºluiau zeii nemuritori, feriþi de iscoditoarele priviri omeneºti. Acolo, în palatul de cleºtar al lui
Jupiter-Zeus, mai-marele între zei, s-a pornit într-o searã o
petrecere cum n-a mai fost. Zeii toþi s-au adunat în sala
mãreaþã a palatului, ci numai pe Discordia, pe zeiþa vrajbei,
pe buclucaºa Eris, nu s-a gândit nimeni s-o pofteascã.
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Dar cruda zeiþã a aflat la vreme de petrecerea zeiascã ºi
s-a rãzbunat cumplit. ªi iatã cum: în toiul petrecerii, ea
deschise cu trãsnet uºile de aramã ale palatului strãveziu, se
opri în prag ºi privi îndelung, batjocoritoare, asupra zeilor
fãrã de griji. Unii dãnþuiau, alþii cântau sau râdeau în hohote.
Vãzând-o împietritã în uºã, fioroasã cum era, cu ºerpi în pãr
ºi cu panglici însângerate pe frunte, zeii îngheþarã de spaimã, cât erau ei de mândri ºi de puternici. ªtiau doar cã au
mâniat-o, ºi acum se aºteptau la crunta ei rãzbunare.
Minune însã! De astã datã zeiþa vrajbei nu se clinti din
uºã, oricât o îmbie preamãritul Jupiter cu rugãminþi de ier tare. Ea scoase din sân un mãr de aur, îl ridicã în vãzul tuturor, apoi îl aruncã în mijlocul dãnþuitoarelor, strigând: „Celei
mai frumoase dintre voi!“ ªi fãrã sã mai rosteascã o vorbã,
Eris-Discordia se duse în treburile ei – ºi dusã fu.
Dar cine ar putea crede cã mânia ei s-a mistuit aºa de lesne? Vai, cum se leagã întâmplãrile lumii una cu alta! Dintr-o
vorbã dulce, o mare nãpastã cãzu pe capul zeilor, dar mai cu
seamã pe bieþii oameni, cu nimic vinovaþi de jignirea adusã
crudei zeiþe. Eris plecase, dar zeii îºi pierduserã voia bunã,
dansurile încetarã, muzica se stinse, hohotele amuþirã. Presimþirea primejdiei nu-i mai pãrãsi dupã aceea pe zei. Pânã
ºi frumoasele zeiþe .nu mai cutezarã sã cearã mãrul pentru
a se fãli cu frumuseþea lor.
Trecurã zile, poate ºi sãptãmâni, iar mãrul nu fu dat nimãnui! Dar într-o bunã zi se înfãþiºã lui Jupiter fiica sa
Venus-Afrodita, frumoasa între frumoase, zeiþã a dragostei
ºi a frumuseþii, nãscutã din spumele mãrii. Venus ceru
tatãlui ei ceresc mãrul de aur, socotind cã nimeni nu poate
fi mai frumoasã decât ea. Tatãlui atotputernic i se luminã
chipul de zâmbet, vãzând pe fiica sa iubitã, ºi nu lipsi mult
sã-i întindã mãrul. Dar atunci sosi val-vârtej Palas-Atena8

Mineva, frumoasa zeiþã a înþelepciunii. Minerva ceru ºi ea
mãrul de aur.
Jupiter, cu inima împãrþitã între douã fiice atât de dragi,
ºovãi îndelung ºi pãstrã tãcere. Dar dupã ele se ivi, cu înfãþiºare semeaþã, frumoasa Hera-Iunona, soþia cicãlitoare ºi
geloasã a lui Jupiter-Zeus. El nu mai ºtiu ce sã spunã. Era
frumoasã Venus, dar nici celelalte nu erau mai prejos.
– Dragele mele, zise el pânã la urmã, de ce sã vã judec eu
pe voi? Nu ar fi mai bine oare sã cerem pãrerea altui zeu,
care sã nu aibã de judecat o soþie ºi douã fiice, tot atât de frumoase ºi de dragi inimii sale?
ªi Jupiter îºi îndreptã privirile cãtre zeii de faþã, întrebându-i: „Cine dintre voi vrea sã fie judecãtor?“. Zeii coborârã
privirile în pãmânt ºi, unul câte unul, se risipirã în palat.
ªtiau ei ce înseamnã sã se punã rãu cu zeiþele cele mari, ºi
mai ales cu Hera-Iunona!
– Iatã, zeii nu vor sã judece, zise Jupiter. Cãutaþi mai bine
un om pãmântean care s-o facã!
Zeiþele se învoirã ºi pornirã în zbor sã caute un om.
Venus-Afrodita îl gãsi cea dintâi. Era un ciobãnaº frumos, cu
ochi albaºtri ºi plete bãlaie pe care ea, când cãlãtorea dincolo de mare pe þãrmurile Troiei, îl vedea adesea trecând cu
albele sale oiþe. Îl chema Alexandru-Paris ºi era al doilea
dintre cei cincizeci de copii ai Hecubei ºi ai bãtrânului
Priam, regele Troiei. ªi era tânãrul Paris un arcaº neîntrecut. ªi era vestit prin curajul cu care întâmpina fiarele la
vânãtoare. Duºmanii Troiei se temeau de el. Fecioarele
troience îl pierdeau din ochi ºi îl urmãreau în visurile lor de
tinereþe. Zeiþa Venus-Afrodita ieºi în calea mândrului arcaº
în toatã strãlucirea ei zeiascã. Ci, viteazul Paris nu se
înfricoºã; el ridicã ochii cutezãtori ºi întâlni privirile zeiþei,
care-i vorbi astfel:
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– Preafrumosule arcaº, nu socoteºti oare cã þi-a venit ºi
þie odatã vremea sã mai pãrãseºti codrii ºi turmele? Nu ai
simþit niciodatã bãtând în pieptul tãu o inimã dornicã de
iubire? Vai, dacã ai fi vãzut vreodatã pe fiica lui Jupiter ºi a
Ledei, pe Elena cea nãscutã dintr-un ou, ºi care trãieºte
acum la curtea lui Menelau, regele Spartei! Nici poveºtile
strãbune nu pomenesc vreo zânã frumoasã ca ea. Dacã vrei
s-o asemuieºti cu cineva, apoi numai cu zeiþa frumuseþii îi
poþi afla asemãnare.
– Vai, gemu Paris, dacã ar fi frumoasã ca tine, cum aº
iubi-o! Dar de ce sã mã îmboldeºti cu un simþãmânt care
niciodatã nu va gãsi împlinire?
– Spune-mi doar, frumosule ciobãnaº, dacã te îmbie gândul s-o vezi mãcar o datã pe fiica Ledei! Ceea ce va urma îþi
va arãta cât de mare este puterea mea ºi a fiului meu. Cine
nu ºtie cã micuþul meu Eros-Cupidon e în stare sã-l þinteascã
ºi pe tatãl nostru ceresc cu sãgeþile vrãjite ale iubirii? Te voi
face fericit, viteazule arcaº. Cea mai frumoasã femeie va fi a
ta. Dar mai întâi te rog sã-mi împlineºti o rugãminte. Iatã!
Minerva, Iunona ºi eu cãutãm un judecãtor care sã hotãrascã cine este mai frumoasã dintre noi. Celei mai frumoase, el îi va dãrui mãrul de aur pe care Jupiter îl þine acum în
pãstrare. ªi pentru ca judecata sã fie nepãrtinitoare, tatãl
nostru ceresc a poruncit ca un om muritor sã judece între
noi, iar nu un zeu. Iatã ce glorie nemuritoare te aºteaptã, frumosule Paris! Vei fi judecãtorul zeilor. Nici un om nu a primit pânã acum atâta cinstire de la noi.
– Voi îndeplini rugãmintea ta, zeiþã, rãspunse arcaºul.
ªi aºa s-a întâmplat cã Paris cel frumos urcã într-o zi cãtre
împãrãþia lui Jupiter, pe muntele Ida, împreunã cu HermesMercur, trimisul lui Jupiter ºi curier al zeilor. Judecând între
cele trei zeiþe, Paris n-a stat prea mult pe gânduri, ci a întins
Venerei mãrul, zicându-i:
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