
Eth sarte valent

Senhores e senhors, mainades e mainatges, hetz atencion que comence era istòria deth sarte mès
valent deth mon. Eth unic sarte capable d'aucir-ne sèt d'un còp! Vaquí qu'un viatge i auie un sarte
que trabalhaue en sòn talhèr quan, còp sec, es budèths li comencèren a gargotar.

- È hame!, -ce ditz- ...  e se hec ua lesca de pan damb confetura.

"Totun, abantes de hèr ua nhacada, vau mès qu'acaba aguest vestit!" -ce pensèc. Atau que deishèc
era lesca ena sètia e contunhèc en tot cóser.
   
En un virament de uelhs,  tot  eth talhèr se remplic de mosques qu'arribauen atirades pera flaira
dera confetura.

- Gessetz-me  d'ací! Me shordatz!-  S'exclamaue plan mau encarat en tot que les
espantoriave. Mès  aqueres agaçantes tostemp tornauen.

Quan se'n cansèc, passèc ara accion. Armat damb un mocador, dèc un patac tan fòrt qu'aucic sèt
mosques de còp.

- Ès un sarte plan valent!  -ce pensèc satisfèt, e, alavetz braquèc ua centura e la cosec
e brodèc damb ues letres plan gròsses: "Sèt d'un còp".

Com qu'ère un camafin, ac condèc a toti.  Se metec era centura e gessec a romar mon.

Dempús de crotzar arrius e montanhes, eth sarte arribèc enes jardins d'un palai. Ère tan fatigat, que
demorèc dromit coma un soc.

Curiosa, era gent que passaue peth sòn torn s'apropaue  entà liéger çò que i auie escrit ena centura.
   
"Tè! -ce pensauen-, qui deu d'èster aguest eròi qu'ei capable d'aucir-ne sèt d'un còp? "

E entà gésser de dobtes, l'ac condèren ath rei.
   
Eth rei demorèc impressionat:

- Ummmm! Sèt d'un còp, didetz? S'aguest  òme ei tan valent, me conven auer-lo ath
mèn servici. Portatz-me-lo!- ordenèc.

Uns pages acompanhèren eth sarte enquiath salon deth tron.

- Majestat  - ce ditz, en tot hèr-li reveréncies-, sò ara vòsta  disposicion.

Ath cap de quauqui dies, eth rei l'aperèc entà hèr-li ua proposicion. En un bòsc deth reiaume, i 
viuien dus gigants fòrça maishants. E s'eth ère capable d'aucir-les, se poirie maridar damb era sua
hilha e sauvar-se era mieitat deth reiaume. Cent cavalièrs l'acompanharien entà ajudar-lo.



Eth sarte trapèc qu'ère ua grana oportunitat.

Se metec a caminar e, quan siguec ath cant deth bòsc, didec as cavalièrs:

- Demoratz-me ací,  qu'aucisqui es gigants e torni de seguida.

Eth sarte se calèc laguens deth  bòsc e ath cap d'un moment localizèc es gigants que dromien coma
socs.

Sense pèrder temps, s'emplic es pòches de pèires e garrapetèc arbe ensús. D'aquiu estant,
comencèc a lançar pèires en cap d'un des gigants enquia que  se desvelhèc e  de tanta mala encólia
que se metec a escancariar eth sòn companh:

- Perqué me lances pèires?
- Tu sónies -ce responec er aute-. Jo non te sò hèt arren.

Alavetz, eth sarte cuelhec ua  pèira plan gròssa e la lancèc damb totes es sues fòrces dessús deth
cap der aute gigant:

- Aiiiii! -sorrisclèc eth gigant en tot paupar-se era tèsta-. 

Ara veiràs!E còp sec comencèren a flincar-se  ues balhoades tan fòrtes que toti dus queigueren
mòrti.

- Es gigants ja son prèsti - didec ath rei e li reclamèc  era recompensa.

Mès, eth rei s'i remic. E com que se'n penedie de  çò que li auie prometut, cerquèc ua desencusa de
mau pagaire.

- Abantes de maridar-te damb era mia hilha as de hèr ua auta proesa  -manèc eth rei- .
As de caçar er unicòrn qu'arrase es mèns bòsqui.
- Un unicòrn?  non me hè cap de páur! - ce ditz eth sarte.  Brembatz-vo'n majestat,
que jo n'è aucit  sèt d'un còp.

Eth sarte se n'anèc de cap tath bòsc.

Ath cap d'ua estona, apareishec er unicòrn, qu'arrinquèc a córrer de cap ada eth. Eth sarte non
perdec pas eth coratge: demorèc qu'era bèstia  siguesse plan apròp e alavetz, d'un saut, s'amaguèc
darrèr d'un soc e er unicòrn i tustèc  damb tanta fòrça que i tatgèc  era còrna tan prigondaments
que demorèc entrampat.

- Ja i è -ce ditz eth sarte en tot secodir es mans quan siguec en preséncia deth rei-. Ara
ja me pogui maridar damb era princessa.

Mès eth rei s'i tornèc a remir e li pausèc ua tresau pròva.

- As de capturar un sanglieràs que martirize es pagesi deth reiaume. Dempús, poiràs
maridar-te damb era princessa.

Eth sarte se calèc en bòsc. Quan eth sanglièr lo vedec, s'i lancèc, mès eth sarte entrèc laguens d'ua



Amb el
suport de

capèla. Eth sanglieràs i entrèc tanben darrèr sòn. Alavetz eth sarte gessec per ua  hiestròta e damb
un parelh de sauts, barrèc era pòrta  e empresoèc aqueth animau tant herotge.

Quan era notícia arribèc en palai, eth rei non auec pas  mès remèdi que complir era sua promesa.
 
E d'aguesta faiçon, senhores e senhors, mainades e mainatges,  un sarte qu'un dia aucic sèt
mosques, se convertic en un  eròi. Ère un vanitós, mès demostrèc qu'entà arribar a èster rei,  vau
mès èster esdegat que non pas auer fòrça.
Eth sarte valent siguec un bon rei que regnèc pendent fòrça e fòrça ans ... e en tot aqueth temps,
non  se treiguec jamès  era centura ena quau un dia i auie brodat: Sèt d'un còp!
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