
El llenguatge dels ocells

Hi havia una vegada un mercader molt ric que li agradaven molt els ocells; en especial, els
rossinyols. El mercader trobava que el cant dels rossinyols era molt misteriós, i per això va decidir
comprar-ne un i tenir-lo a casa, dins d'una gàbia, per veure si podia entendre què volia dir amb els
seus cants. Per més que els escoltava, no n'aconseguia treure l'entrellat. I tot el dia sospirava
perquè no podia entendre       "El llenguatge dels ocells".

Cada dia, quan sentia el cant del rossinyol, el mercader deia:

-Si algú em sabés dir què diu aquest rossinyol, li donaria la meitat de tot el que tinc.

En sentir-ho, el seu fill petit, que es deia Vassili, va dir:

-Jo sé què diu, però no t'ho puc dir perquè t'enfadaries molt.

El pare va quedar molt sorprès que el seu fill pogués entendre el rossinyol, així que va insistir i
insistir perquè li traduís què volia dir aquell cant. 
Finalment, el nen li va dir:

-Diu que els negocis us aniran tan malament que, abans d'un any, en lloc de
mantenir-me vosaltres a mi us hauré de mantenir jo a vosaltres. I vosaltres sereu els
meus servents.

Els pares es van enfadar molt amb el petit Vassili, perquè estaven convençuts que s'ho havia
inventat per fer-los enrabiar.

-Què hem fet per tenir un fill tan mal educat? No aixeca ni un pam de terra i ja ens vol
tenir de servents.

I tan gran va ser el disgust, que van decidir embarcar-lo com a aprenent en un vaixell, per no haver
de veure'l més durant una bona temporada.

El capità del vaixell era molt bon home i va acollir en Vassili com si fos el seu fill, però és que, a
més, aviat va descobrir que no s'havia embarcat pas sol, al vaixell. El rossinyol s'havia escapat de
casa dels pares del noi i s'havia apuntat a acompanyar en Vassili en la seva travessia pel mar.
Fins que un dia en Vassili va revelar al capità els secrets que li explicava el rossinyol.

-Capità, el rossinyol diu que aquesta nit hi haurà una gran tempesta que esquinçarà les
veles i trencarà els pals. Val més que tornem a port.

Però el capità no li va fer cas i aquella nit el vaixell va patir la tempesta més forta que mai havien
viscut. Les veles van esquinçar-se i els pals es van trencar.
L'endemà van acostar-se al port més proper per reparar el vaixell. Quan van tenir-lo arreglat, el
capità va dir a en Vassili:

-Em sap greu, noi, però ens has dut la mala sort: No pots continuar amb nosaltres.
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I en Vassili es va haver de quedar a terra, veient com s'allunyava el vaixell mar endins.
En Vassili es va posar a plorar, perquè no sabia pas on anar en aquell país tan estrany, però aviat se
li va acostar volant el rossinyol amb un paper al bec. Era un un avís del rei que deia: "Qui pugui
entendre què diuen els corbs que tot el dia grallen al palau reial, obtindrà la meitat del regne i la
mà de la princesa. Però qui no ho endevini, serà decapitat". A en Vassili això li feia molta por, però
el rossinyol el va convèncer i tots dos van anar cap al palau.

Allà van trobar el rei desesperat: no podia dormir ni de nit ni de dia del soroll que feien els corbs i
estava disposat a tot per fer callar aquelles bèsties.

En Vassili va escoltar els corbs, però no entenia ni un borrall del que deien, així que ja es veia amb
el cap tallat. Però el rossinyol va acostar-se als corbs, van intercanviar-hi refilades i xiscles, i
després va explicar a en Vassili el que li havien dit.
Davant del rei, en Vassili va dir:

-Senyor rei, veieu que hi ha tres corbs? Un és el pare, l'altre la mare i l'altre el fill. Tots
dos pares volen quedar-se amb el seu fill, i us han vingut a veure perquè decidiu vos
amb qui s'ha de quedar. 

El rei se'ls va mirar i va dir:

-Amb el pare.

I dit això, el pare i el fill corb van marxar volant per un cantó i la mare per un altre. El rei va estar
tan content que va adoptar en Vassili com a príncep hereu i el va prometre amb una de les seves
filles. I per celebrar-ho, els va convidar tots dos a visitar tot el país que seria el seu regne.
La princesa i en Vassili van voltar tot el país. Fins que una nit, en un hostal, la parella d'hostalers
que li portaven el sopar, i li feien el llit i li portaven les tovalloles netes, se li van acostar i li van
dir:

-Estem al seu servei per al que ens necessiti, príncep.

En sentir aquella veu, en Vassili va reconèixer els seus pares, a qui els negocis els havien anat tan
malament que ara es dedicaven a servir en un hostal.
Tal com havia predit el rossinyol, els pares havien acabat fent de servents del fill. I el fill va estar
tan content de retrobar-los que se'ls va voler endur a palau a viure amb ell. Així que, com havia dit
el rossinyol abans que el pare s'enfadés tant, ara seria en Vassili qui els mantindria. I des d'aquell
dia, ningú no va dubtar mai més d'allò que deia el rossinyol.
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