10

10

- Una filla? Doncs em vull casar amb ella.
- Però, Majestat, ... és massa jove, és... indigna de vós.
- Em vull casar amb aquesta noia que t’ha ajudat a resoldre l’enigma. Digue-li que
es prepari. Li dono el temps del meu arbre. D’aquí a dotze mesos els meus homes
l’aniran a buscar.
El carboner es va pensar que es tractava d’un caprici de l’emir i que se n’oblidaria.
Al cap de dotze mesos els homes de l’emir es varen presentar a casa del carboner
amb una caravana carregada d’esplèndids regals. L’amo, l’emir, els havia
encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa, i també que
l’informessin, al seu regrés, de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per
una les paraules que ella els digués.
Durant el camí, els servidors van robar una part dels presents pensant que ningú
no se n’assabentaria.
Quan van arribar, van veure les set filles del carboner: sis estaven molt ocupades
empolainant-se i mirant-se al mirall; la setena, la petita, de seguida es va afanyar a
rebre’ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment.
Al cap d’una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure
a casa seva els homes de l’emir, perquè ja s’havien oblidat de la promesa que els
havia fet.
Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu.
Quan eren a punt d’acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors de l’emir:
- Quan torneu al costat del vostre senyor, li presenteu els meus respectes i, alhora,
us prego que no oblideu dir-li justament això:
“Manquen estels al cel,
aigua al mar
i plomissol a la perdiu”
Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules
de la jove per retenir-les a la memòria i transmetre-les a l’emir.
En arribar, van trobar l’amo impacient per tornar-los a veure.
- De pressa! –va dir–. Expliqueu-m’ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos
de res.
Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove...
- Miserables! –va dir l’emir–. Què heu fet amb els meus presents?
El cap dels servidors es va tornar pàl·lid.

