
EPAMINÒNDES E CLEOPATRA Un viatge i auie un mainatge qu'ère plan e plan praube. Açò
vòu díder que non auie cap de calaish plen de joguets, e encara mens era gelèra plia de minjar.
Totun, ua causa òc que l'auie, aguest mainatge ; auie un nòm fòrça polit e important. Ère eth nòm
d'un gran generau grèc, qu'auie demorat ena antica Grècia. Se didie Epaminòndes ... A
Epaminòndes, çò que li agradaue mès deth mon ère anar a visitar era sua vesia. Ara saberatz se
perqué ! Era vesia d'Epaminòndes ère ua mainada que tanben ère fòrça prauba. Mès, parièrament
ada eth, tanben auie un nom polit e important. Era vesia d'Epaminòndes auie eth nòm d'ua reina
egipcia: se didie Cleopatra. Epaminòndes ère encamardat de Cleopatra. Ben, mès lèu auríem de
díder que n'ère fòrça d'amorós, per'mor que la estimaue mès qu'a arren en mon. Mès coma qu'ère
fòrça timid, non gausava de dider-l'ac. Entà poder-la veir soent, Epaminòndes demanaue que li
hessen a hèr encargues que lo portèssen tà casa dera sua vesia. Atau auie ua desencusa tà veir eth
peu anerat e es uelhs ludenti de Cleopatra. Un dia, Epaminòndes auec de portar un tròç de còca
entà çò de Cleopatra. Eth auie entenut a díder que entà que non te quèiguen es causes les as de tier
plan fòrt. E açò ei çò que hec. Entà assegurar-se que peth camin non li queirie, Epaminòndes
cuelhec era còca tan hòrt coma podec ... Quan arribèc en çò de Cleopatra, totun, Epaminòndes
auec ua trista suspresa. Auie cuelhut tan hòrt era còca, que s'auie convertit en un sarpat de mores
... Eth praube Epaminòndes ère fòrça afrontat. Cleopatra se n'encuedèc, e damb votz doça li didec:
-Eth pròplèu viatge que me pòrtes ua còca, estropa-la e cala-la laguens deth chapèu. Atau non
se'esmorarà. Bèri dies mès tard, Epaminòndes auec de portar ua marròca de boder tà çò de
Cleopatra. E plan segur ! Epaminòndes, en tot rebrembar çò que li auie dit era sua vesia, estropèc
era marròca de boder e se la metec laguens deth chapèu. E ja vos podetz imaginar ce qué passèc !
Quan Epaminòndes arribèc en çò de Cleopatra, eth boder s'auie delit peth tòrt dera calor.
Epaminodes ère tot empipornat. E plan segur! ère avergonhit ! Alavetz, Cleopatra li didec: - Eth
pròplèu viatge que me pòrtes ua marròca de boder, hica-lo de tant en tant en arriuet. Atau non se
delirà. Entara auta setmana , a Epaminòndes li heren ua naua comanda. Auie d'anar entà çò de
Cleopatra anar a portar-li un can! Epaminòndes cuelhec eth can, e qué vos pensatz que hec?
Donques çò que li auie dit quauqui dies en darrèr Cleopatra : passèc peth cant der arriuet, e i calèc
eth can. E non pas un, senon dus e tres e quate viatges! Quan arribèc en çò de Cleopatra, eth
canhòt ère miei estalimòrt, e non podie díder ne piu, ne bob-bob, ne arren d'arren. E hège tanta
pena, que Cleopatra didec a Epaminòndes, dera faiçon mès aimabla que podec: - Guarda,
Epaminòndes, non t'ac prenes a mau, mès sabes ce qué? Que non me pòrtes arren mès, donc cada
viatge que me pòrtes quauquarren s'espatraque. Quan Epaminòndes entenèc açò que li didie
Cleopatra demorèc estonat! Non tornar a veir a Cleopatra? Epaminòndes non podie fantasiar ua
causa mès terribla en mon ! e se metec fòrça trist! Enquia qu'arribèc un moment qu'ère tan trist que
ja ère impossible estar-ne mès. E alavetz Epaminòndes se demanèc se perqué? Perqué s'auie de
resignar a non veder-la bric mès, se se la estimaue mès qu'a arren en mon ! Per prumèr viatge,
Epaminòndes determinèc que non harie çò que li didien. Non senhor! E tanplan que li costèc,
pr'amor qu'ère un mainatge fòrça obedient, e açò còste de cambiar, Epaminòndes determinèc de
tornar tà çò de Cleopatra. Aguest viatge damb ua flor preciosa: era mès polida que trapèc! Quan
Epaminòndes arribèc en çò de Cleopatra, li didec: - Ja sai que m'as dit que non tornèssa, mès non
te pogui hèr cas. Sabes se perqué? Pr'amor que sò amorós pèc de tu. E se tu vòs, quan sigam grani,
mos poiríem maridar. E qué dideríetz que li contestèc Cleopatra? Cleopatra li didec qu'òc, per'mor
qu'era tanben n'ère d'amorosa dempús de plan de temps. O sigue que quan se heren grani,
Epaminòndes e Cleopatra se maridèren. Non sabem se sigueren rics o praubi. Mès de çò que òc
que podem èster segurs ei qu'as sòns hilhs les meteren uns nòms plan importants. Guion: Eulàlia
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