
La filla del mercader

La Faruka era una noia del desert, filla d'uns mercaders nòmades que es passaven la vida viatjant
de poble en poble comerciant amb tota mena de gènere.

Però la Faruka ja n'estava farta, de no dormir mai dues nits seguides al mateix lloc, d'anar sempre
d'un costat a l'altre com el cul d'en Jaumet. Apa, carrega paquets al matí i descarrega'ls a la nit, tant
se val si queia el sol de ple a ple o si una tempesta ho deixava tot colgat de sorra.

Així doncs, un dia, a trenc d'alba, la Faruka va decidir que havia arribat el moment d'anar-se'n. Es
va vestir amb la millor roba que tenia i es va posar un vel al cap per protegir-se del sol.

I sense fer gaire soroll per no despertar la família, la Faruka se'n va anar del campament.

Ja no dormiria mai més en aquelles tendes de campanya tan incòmodes. La Faruka volia trobar
casa seva. La casa de... La filla del mercader

La Faruka va caminar durant quatre dies i quatre nits. I no va ser fins al cinquè dia, quan a la fi va
deixar enrere el desert per endinsar-se en una regió on la terra era verda i els arbres feien ombra.

La Faruka estava meravellada. Era la primera vegada que veia tanta vegetació. I caminant
embadalida entre aquell paisatge tan frondós,  se li va fer de nit.

- Passaré la nit sota cobert, en aquest molí, i demà continuaré fent camí -va pensar la
Faruka mentre badallava sota la llum de la lluna.

I com que la noia estava tan cansada que no podia amb la seva ànima, va entrar al molí amb ganes
de dormir com una marmota.

Poc es podia pensar la Faruka que aquell molí era el lloc de trobada de tres lleons que eren amics
des d'abans que els creixés la crinera.
Els tres lleons acostumaven a reunir-s'hi un cop a la setmana per fer-la petar.

- Sabeu què he descobert? -va dir un dels lleons-. He descobert una font d'aigua
miraculosa.

Els altres dos lleons no es creien les paraules del seu amic i se'l miraven amb cara de poca fe.

- No em mireu amb aquesta cara! Que no us dic cap mentida! -va continuar el lleó-.
Us asseguro que és aigua miraculosa i qui en begui, se li curaran tots els mals.

I la Faruka, que en aquells moments comptava ovelles per agafar el son, no va poder evitar sentir
la conversa dels tres lleons.

Abans de quedar-se adormida com un tronc, la Faruka va memoritzar la conversa dels lleons amb
tots els ets i uts.



Amb el
suport de

Peraixò, l'endemà al matí, la Faruka va saber trobar la font d'aigua miraculosa. I tot seguit, va
continuar el seu viatge.
 
Aquella mateixa tarda, la Faruka va arribar als afores d'un magnífic  palau.

Era el palau d'un home noble i molt ric que estava disposat a donar tota la seva immensa fortuna a
la persona que l'ajudés a retrobar la felicitat.

- Què us passa, bon home? -li va preguntar la Faruka en veure'l d'allò més preocupat.
- El meu fill està molt malalt -va contestar el noble plorant com una Magdalena-. No
sé si té les galteres o el xarampió. No sé el que té, però està a més de quaranta de
febre i no menja, ni parla, ni es mou. Ajudeu-me, sisplau!

La Faruka, que era una bona noia, li va prometre que faria tots els possibles per ajudar-lo.
I commoguda per les llàgrimes del noble, la Faruka es va fer acompanyar al costat del llit del
malalt.

Un cop va ser a la vora del llit, la Faruka va fer incorporar el noi i li va atansar el càntir als llavis. I
amb molta cura, li va fer beure un bon glop d'aigua miraculosa.

La reacció va ser a l'instant. El noi va començar a moure els dits, després les mans i els braços;
després els peus, les cames i el tronc. Tot seguit va obrir els ulls i, finalment, va fer un somriure
d'orella a orella. El xicot s'havia curat!

- Demana'm tot el que vulguis -li va dir el noble a la Faruka desbordat d'alegria-, que
jo convertiré els teus desitjos en realitat.

Però la Faruka només somiava  una  cosa:  tenir una casa on viure per sempre més.

I el noble no tan sols va obrir de bat a bat les portes de palau a la Faruka, sinó que la va tractar
com si fos la seva pròpia filla. Li va regalar vestits elegants i tot un munt de coses. A la Faruka, no
li va faltar mai més res. I tot això, gràcies als efectes increïbles de l'aigua miraculosa.
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