
La llei  de Moctezuma

Quina vegetació! Respireu fondo, que quan el paisatge és verd vol dir que l'aire és pur.

Però..., guaita qui surt dels matolls. Si és en Xoco! Bé, en realitat es diu Xocolatlan, però com que
és un nom massa llarg, tothom s'estima més dir-li Xoco.

En Xoco és un cul inquiet. Un viatger nat d'aquells que aprofita qualsevol excusa per posar-se a
caminar. Això sí, sempre ho fa amb un somriure als llavis i els ulls ben oberts, perquè en Xoco és
un amant de la natura i un defensor de la llei que la protegeix la llei de Moctezuma.

Una vegada, mentre seguia la drecera que du a la ciutat de Tenoxititlan, en Xoco va veure en la
distància un home aturat a la vora del camí.

Més que un home, semblava un gegant. Alt com un pi i fort com un roure. Com més s'hi acostava,
més impressionat estava en Xoco per la presència d'aquell home que duia una camisa amb els
punys brodats amb fil d'or i de plata.

L'home i en Xoco es van saludar molt amablement. I, a l'ombra d'un arbre, la van fer petar.
Parlaven, sobretot, de la natura. De com n'és d'important per a tots nosaltres. I de tan interessant
que era la conversa, no es van adonar que aviat es faria fosc.

- Escolta, d'aquí una estona ja no ens veurem ni la punta del nas -va dir l'home -. Així
doncs, proposo que fem nit aquí.

A en Xoco li encantava això de passar la nit al ras.

- Per no passar fred, farem una foguera -va continuar dient aquell home-. Tu vés a
buscar llenya que jo posaré unes pedres per evitar que el foc s'escampi.

En Xoco va anar a buscar llenya. Però com que aquell país era tan verd i frondós, no va trobar ni
una trista branca seca.

- Tant se val que no n'hi hagi, de branques seques -va insistir l'home quan el va veure
arribar amb les mans buides-. Arrenca'n unes quantes de verdes i s'ha acabat.
- No penso arrencar cap branca d'enlloc -va contestar en Xoco amb cara de pomes
agres-. Tot és verd i ple de flors. A més a més, la llei del rei Moctezuma diu que hem
de respectar la natura.

De cop i volta, aquell home va treure una corona que duia al sarró:

- Jo sóc el rei Moctezuma!
- Doncs, majestat, li hauria de caure la cara de  vergonya. On s'és vist un rei que no
compleix les seves pròpies lleis?

El rei va quedar tan avergonyit pels renys del petit Xoco, que es va posar a dormir sense dir ni piu.
Aquella nit van passar fred, ja ho crec que en van passar de fred. Però en Xoco sabia que valia més
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passar fred que no pas destrossar la natura.

L'endemà, de bon matí, el rei Moctezuma i en Xoco es van posar a caminar plegats, sense dir-se ni
ase ni bèstia, cap a la ciutat de Tenotxititlan.

Cap a la ciutat on el rei s'havia fet construir un palau impressionant. Un edifici en forma de cercle,
tot d'or massís, que brillava més que el sol.

Quan van haver arribat a la ciutat, el rei va demanar a en Xoco que, sisplau, l'acompanyés fins a la
porta de palau.

- Bé, majestat, ja hi som. Ara cadascú ha de seguir el seu camí. Passi-ho bé! -va dir en
Xoco acomiadant-se'n.
- Un moment! -va manar el rei-,  que ara m'escoltaràs.
- Ui! -va pensar en Xoco acovardit-. Ara me'n  caurà una de bona.

En Xoco s'esperava que el renyés  per haver sigut tan impertinent. Però, de sobte, el rei va canviar
la cara de pocs amics que feia des que s'havia llevat, per fer un somriure d'orella a orella.

- Et vull dir, petit Xoco, que m'has donat una bona lliçó. I com que veig que ets capaç
de defensar els teus principis davant del rei en persona..., he decidit fer-te el meu
hereu. Estic convençut que seràs un bon rei i que predicaràs amb l'exemple.

Llavors, el rei Moctezuma li va posar al cap una corona verda que representava l'amor que en
Xoco sentia per la natura.

I també li va regalar una camisa igual que la seva, amb els punys brodats amb fil d'or i de plata.

Des d'aleshores, en Xoco no ha deixat mai de fer viatges, allà on més cal protegir la natura i
aplicar la llei de Moctezuma. 
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