
Eth can deth paperet

Hè plan de temps , qu'en ua petita ièrla, era tèrra ère dividida en dues parts, peth tòrt d'ua guèrra
tan estupida! e que hège tant de temps que duraue!, qu'arrés non rebrembaue ce per qué auie
començat.

Qui sap, dilhèu tot comencèc peth tòrt d'ua pèga discussion enter vesins. Dilhèu n'i auie un, Pau,
qu'auie ua craba. E dilhèu un dia era craba de Pau se mingèc ua carròta deth uart deth sòn vesin
Pèir. E alavetz Pèir, furiós, se mingèc era craba de Pau damb truhes!.
   
Quan Pau ac descurbic, s'enfadèc com ua abelha e metec eth huec en garièr de Pèir, e es alegri
pochi de Pèir se convertiren en tristi porets ar ast.

E dempús, com acostume a passar en aguesti casi s'arrés non i met un shinhau de sen, era causa
s'anèc complicant, pr'amor que tanben s'i hiquèren es soers de Pèir, e era hemna, e es hilhs, e es
cosins, e es amics, e quan mès seram mès mo'n arriram!, o mès mos plejaram!. E çò de madeish
passèc deth cant  de Pau, e a agudar palhes, peth cap prim!
   
E ath cap de non guaire ja i auie un hormiguèr de gent en pelejar-se a còps de pèira damb ua
alegria e ua fúria jamès vistes, coma exigie era defensa d'uns "ideaus" tan nòbles.
E anèren passant es ans, e es pèires se convertiren en flèches, e es flèches en bales, e es bales en
missils. E encara seguirien atau se non auessa estat per: Eth can deth paperet
 
Vaqui qu'un dia, despús d'ans e ans de batanar-se sense compassion, quan semblaue qu'aquera
guèrra non s'acabarie jamès, er exèrcit des uns /artenhec/ enronglar er exèrcit des auti.
Alavetz er, ehem!, eth 'valent' ipergenerau que dirigie es qu'anauen perdent pensèc que /se/ non se
demanaue refòrci de tira, perderie era guèrra. Per tant, ordenèc ath soldat qu'auie mès a pròp que
passèsse corrent peth miei des tropes enemigues e anèsse a demanar ajuda en un poblet que i auie
en aute cant der arriu, e li assegurèc que dempús li meterie ua midalha.

En enténer açò, eth praube soldat comencèc a tremolar coma ua huelha e pensèc: 'Ebé, s'ac vé tan
de bon hèr, ja i poirie anar eth a cercar ajuda, plan que li agrade tant colleccionar midalhes!,  mès,
non didec arren, pr'amor qu'es ordes d'un ipergenerau son iperordes. Per tant, aubedic de tira, e es
enemics l'auciren tanben 'de tira'.
   
Er ipergenerau, totun, non se descoratgèc bric. Ath contrari: decidic d'enviar-n'i dus, de soldats,
pr'amor que pensèc que, atau, en tant que ne hègen a quèir un, er aute se poirie escapar. Mès es
enemics pensèren un shinhau desparièr e s'estimèren hèr-les a quèir a toti dus.
   
E alavetz er ipergenerau n'i envièc tres, e dempús quate, e dempús ueit, e dempús... E quan ja lèu
non li demorauen soldats, er ipergenerau auec ua auta idèa iperludenta e cridèc:

-Donques es òmes non passen, veiram se passen es cans, que saben córrer mès!.

E atau dit, atau hèt: hec portar dauant sòn un escabòt de cans. Cuelhec eth mès magre de toti e li
calèc un paperet en cuu, coma se siguesse un supositòri, damb un messatge escrit demanant ajuda.



Eth praube can, avergonhit e umiliat per çò qu'aqueth iperbecut li acabaue de hèr, se metec
vermelh coma ua tomata.
   
Dempús, toti es cans escotèren atentament es explics der iperbecut, perdon, der ipergenerau: auien
d'anar ath mès córrer enquiath poblet que i auie en aute costat der arriu e aquiu delà i traparien un
aute òme tan plen d'autoritat coma eth, que les balharie un bon sopar.
   
En enténer açò, es cans, qu'auien fòrça hame, gessèren tan pressats qu'es enemics lèu non les
vederen passar.
   
Mès quan hège tanta estona que corrien qu'era lengua ja les tocaue en solèr, eth can que portaue
eth messatge comencèc a trapar-se mau. E qui non se n'aurie trapat damb un tap en cuu? Era
prauba bèstia cuelhec un mau de vrente tan fòrt qu'auec de parar a hèr es sòns besonhs !
   
E ben segur, caguèc e, perdonatz era expression, la caguèc!, pr'amor qu'eth paperet gessec disparat
com Patufet deth vrente deth bò, amassa damb era perfumada companhia de tres cagonhes que
tanben gesseren a préner era fresca.

Quan arribèren en poblet a on auien d'arribar, les recebec un megagenerau tan plen d'autoritat que
li gessie peth nas e es aurelhes. Coma que lèu sospitèc qu'es cans portauen un messatge, les
escorrumflèc de cap a pès. Mès eth messatge s'auie hunut. Es auti cans pro guardauen d'ajudar-lo
en tot apropar eth morro en cuu deth can pr'amor que pensauen qu'encara portaue eth messatge,
mès eth messatge ja non i ère.

E atau siguec coma se n'anèc Garona enjós er intent desesperat der ipergenerau de demanar ajuda
ath megagenerau: peth tòrt d'ua merdeta de cagadeta!

E en tot açò, er ipergenerau, en veir qu'es refòrci non arribauen, cogitèc e cogitèc e cogitèc
prigondament pendent miei segon e decidic cuélher ua iperbandèra blanca e rendir-se.

E atau siguec coma s'acabèc era guèrra. E, coma passe en totes es guèrres, i auec vencedors e
vençudi. Mès ben dit, coma passe en totes es guèrres, i auec vençuts e vençudi.

E ara tietz fòrça atencion, pr'amor qu'a arribat eth moment de respóner ua pregunta que vos deuetz
auer hèt plan de còps: perqué es cans, tostemp que se trapen, se shomen eth sarrèr ? Donques
per'mor qu'encara cerquen eth paperet.

Ah!, e ua auta causa:
e, que quan passejatz pes carrèrs des ciutats, vedetz qu'era gent remasse de seguida era caca que
hèn es sòns cans ? Donques non ac expliquetz ad arrés, perque se pensaràn " qu'etz viratz dera
ola", mès podetz èster segurs qu'ac hèn pr'amor que tanben cerquen eth famós paperet.
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