
Eth nin deth cocut

Cocut! Eth cocut compde es ores...
Cocut! Eth cocut viu en un relòtge de paret.

Voletz saber ce perqué eth cocut viu en un relòtge de paret? Vos ac explicarè.

A prumèra vista, eth cocut semble un audèth coma quinsevolh aute.

A dues pautes, un còs mès lèu grassonet, un cap e un bèc.

Eth cocut ei un audèth de color gris blu. Mès es plumes des ales les a mès escures e semble que les
pòrte tacades.

Com qu'ei fòrça presumit, eth cocut se piente es plumes dera tèsta entà darrèr. E quan cante
tostemp ditz eth sòn nòm: Cocut! Cocut!
Enquiad ací ei un audèth coma es auti, non?. Donques i a ua causa que lo hè desparièr.
E sabetz se qué ei?

Donques qu'eth cocut non sap hèr nins.

Non, non... No'n sap! Toti es audèths deth mon an aprenut a hèr nins, mens eth cocut. Uns ac hèn
mès ben qu'es auti coma ei naturau. E toti ac hèn entà auer un lòc a on méter es ueus.

Mès totun, eth cocut non n'a aprenut jamès e quan un aute audèth s'aufrís entà ensenhar-li, eth
cocut ditz que li sap grèu, mès que non a eth temps que va plan pressat en tot compdar es ores.

Cocut! Cocut! Se n'ei de guiterós!

Es audèths que viuen en bòsc acostumen a hèr es nins enes branques mès nautes des arbes.
Tostemp saben a on trapar un bon lòc, arrecerat e discrèt, luenh des lairons de ueus. Per açò, es
audèths viuien convençudi qu'es nins que hègen èren un lòc segur entà deishar-i es ueus. Mès es
audèths pòc s'ac podien imaginar que ... mmmm ... eth desvergonhat deth cocut ponie es ueus
d'amagat enes nins de d'auti audèths.

Com que non sabie hèr nins, er astut acabat s'endonvièc aguesta jogada : escarrabilhat d'eth,
prumèr cercaue un nin que ja siguesse plen de ueus e quan n'auie trapat un, guardaue entà un
costat, guardaue entar aute e quan vedie que non lo descurbirie arrés, profitaue eth moment e,
cocut!, ponie rapidament un ueu e lo deishaue.

Ja vos podetz imaginar era cara que hègen es auti audèths quan tornauen entath nin, compdauen es
ueus e vedien que n'i auie un de mès.

Ère tot un mistèri! as audèths les costèc un pialèr descurbir qu'aquerò ère causa deth cocut , eth dia
qu'ac descurbiren, convoquèren ua amassada d'urgéncia enes branques d'ua ausina entà sajar de
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trapar-i ua solucion. Tara amassada i assistiren es audèths que viuien en bòsc ...

Eth piech-ròi, qu'ei er audèth que melhor cante e bresilhe. Era cardalina, qu'a un cant inconfusible
e es ales tacades d'auriò.
Era mesenga 8 (tanben cap-nere), petita coma un holet, que non pare jamès quieta.
Era irongleta, que maugrat d'èster baisheta e grassoneta, vòle a tota velocitat en tot perseguir
insèctes...
Era tortorèla, qu'ei un audèth que sonque cante quan ei amorós ...
E er estorniu o tornelh, un audèth plan viatgèr que torne entà casa damb tota era sua familha quan
arribe era tardor, e piulant, piulant, fin finau, decidiren qu'eth cocut non podie contunhar viuent en
bòsc per guit!

Mès eth cocut que non se'n hè bric

Perque, des d'alavetz, viu ben caudet laguens d'un relòtge. E compde es ores que manquen entà
tornar entath bòsc e póner es ueus enes nins des auti.

Cocut-cocut!
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