
En Merguen i els seus amics

Fa molt de temps, a la riba del Gorin, un riu de les muntanyes siberianes, hi vivia un noi valent i
generós que es deia Merguen. Era un pescador i un caçador extraordinari, però només caçava el
que necessitava per viure.
Si algun dia visiteu aquestes terres i voleu sentir una història meravellosa, demaneu a la gent que
us expliquin les aventures de. "En Merguen i el seus amics".

Vet aquí que un dia que en Merguen s'havia aventurat bosc endins, en els perillosos dominis d'una
gran tigressa, va trobar-se un cérvol que li va demanar ajuda perquè les banyes se li havien
entortolligat amb les branques dels arbres i no es podia moure: hi havia quedat atrapat. El caçador
se'n va compadir i el va salvar. I llavors el cérvol li va dir que, si algun dia el necessitava, el cridés.

El caçador va continuar avançant amb cautela i al cap d'una estona es va trobar un corb a terra
perquè l'havien ferit en una ala. El corb, quan el va veure, li va implorar ajuda. El caçador se'n va
compadir, el va agafar i el va curar. I llavors el corb li va dir que, si algun dia el necessitava, el
cridés.

El caçador va continuar caminant, seguint la riba del riu, i quan es disposava a descansar, va sentir
una veu ronca que li demanava ajuda. Era un esturió enorme, que agonitzava al costat del riu. El
caçador se'n va compadir i el va ajudar a tornar a l'aigua. I vet aquí que, al cap d'una estona, el
peix va treure el cap des del mig del riu i li va dir que, si algun dia el necessitava, el cridés.

Poc després, el caçador va reprendre el camí i va arribar a un poble desconegut. Com que tenia
gana, va decidir quedar-se a dinar en un hostal. L'hostaler tenia una filla molt bella: la cara li
resplendia com el bronze, tenia els ulls brillants i una trena negra com la nit li solcava l'esquena.
La noia i el caçador es van enamorar apassionadament, i llavors l'hostaler, desesperat, va explicar
a en Merguen una història espantosa: la seva filla era víctima d'un encanteri terrible que la feia
fugir cada nit al bosc, on es transformava en una gran tigressa. Només podria desfer l'encanteri, li
va dir, el pretendent que superés tres proves dificilíssimes, però que si no les superava seria
devorat per la bèstia.

Altres pretendents havien fracassat en l'intent, li va explicar, i havien tingut una mort terrible. El
jove caçador, però, s'havia enamorat tan fort d'aquella noia que va acceptar el repte sense dubtar ni
un moment .

Tot seguit, l'hostaler li va donar unes botes de ferro i li va dir que, per poder passar a la segona
prova, havia de gastar-ne les soles en una nit. En Merguen es va entristir pensant que, encara que
les portés tota la vida, no ho aconseguiria, però llavors va recordar-se del cérvol. El va cridar i li
va explicar la seva pena. El cérvol es va posar les botes a les potes del davant i es va passar la nit
corrent amunt i avall per damunt les roques de la muntanya. Al seu pas, les espurnes de foc que
treia de les pedres semblaven estrelles que dibuixaven el camí que feia en la foscor de la nit. I al
matí, quan va arribar, ja havia desgastat del tot les soles.

En veure-ho, l'hostaler li va posar la prova següent. Va fer abocar cinc sacs de blat per tots els
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carrers del poble i va dir al caçador que tenia un matí de temps per tornar-lo a ficar tot dins els
sacs, fins a l'últim gra. Llavors en Merguen se'n va anar al bosc, va cridar el corb i li va demanar
que l'ajudés. El corb va convocar de seguida tots els corbs de Sibèria i en un tres i no res el poble
es va enfosquir sota un núvol immens d'aquests ocells que anaven recollint tots els grans de blat i
els deixaven caure dins els sacs. Al cap de poc, ja no en quedava cap a fora.

I llavors l'hostaler li va posar la tercera i última prova: abans que es fes fosc havia de recuperar un
anell d'or que hi havia des de feia molt de temps al fons del riu. En Merguen es va desanimar
perquè era impossible resseguir el fons d'aquell riu tan llarg. Però llavors va recordar el que li
havia dit l'esturió.

El va cridar tres vegades. Les aigües del riu va semblar que bullissin, es van omplir d'escuma i el
peix va treure el cap de l'aigua. Quan va saber què passava, l'esturió va convocar tots els peixos,
grossos i petits, i entre tots van escorcollar cada racó del fons del riu fins que van trobar l'anell.

I després en Merguen el va portar corrents a l'hostaler, perquè ja començava a fer-se fosc.
L'hostaler, feliç perquè en Merguen havia superat les tres proves i per tant havia desfet l'encanteri,
el va convidar a entrar a casa seva. I llavors els dos enamorats es van fer un petó llaaarg i dolç que
és el final d'aquesta història... i el començament d'una altra.
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