
Era arrata-cauda

Es arrates-caudes son ua sòrta d'arrats damb ales que tostemp viuen en lòcs escurs e amagadi e
sonque gessen de net, entà qu'arrés non les veigue. Mès açò non a estat tostemp atau. Tot
comencèc damb ua arrata-cauda qu'auie fòrça vergonha de que la vedessen es audèths.

Ère ua arrata-cauda que non volie gésser jamès dera sua tuta pr'amor que non s'agradaue bric. Se
vedie lèja, encorbaishada, escanaulida e mauencarada, e non i auie manèra de trèir-la d'aquiu.
Fòrça dies, es audèths deth bòsc anauen a cercar-la entà gésser a hèr un torn o entà celebrar
quauquarren, mès era arrata-cauda non volie pas gésser jamès.

- Sò massa lèja. Non voi pas gésser.

E ère sonque açò que, cada dia, es audèths podien veir o sénter dera sua estranha vesia: Era
arrata-cauda

Un dia, es audèths s'amassèren entà parlar d'aguest ahèr tant estonant, per'mor que les sabie fòrça
de grèu qu'ua companha deth bòsc, sentesse tanta vergonha d'era madeisha coma entà non gésser
de casa. E un audèth didec:

- Sabetz qué podem hèr ? Dem-li ua pluma de cadun de nosati. Atau poirà caperar-se
eth còs damb plumes de colors e dilhèu atau, se se ve mès parièra a nosati, non aurà
tanta vergonha tà gésser.

Es audèths ac trapèren fòrça ben; e atau dit, atau hèt. Era abelhòla li'n dèc ua de color iranja. Eth
piech-ròi ua de vermelha.

Eth bernat pescaire, ua de blua.  Eth parroquet ua de lila. Eth flamenc ua de color ròsa. Eth canari
ua de color auriòu. E atau toti es audèths, enquia qu'era arrata-cauda auec tantes plumes de tanti
colors que se trapèc er audèth mès polit de toti.

Aqueth dia, era arrata-cauda gessec a volar per tot eth bòsc, mès contenta que jamès! damb es sues
plumes de toti es colors, que ludien coma un arcolan en cèu jos era lutz deth solei.

Es audèths tanben èren fòrça contenti, per'mor que pensauen qu'atau era arrata-cauda deisharie
d'èster era raujosa solitària qu'auie estat enquia alavetz e volerie gésser amassa damb eri ... Mès çò
que passèc siguec benben eth contrari: era arrata-cauda, en veir-se tant ornada damb es plumes de
tanti colors, se virèc bavarda e arroganta, e non volie saber pas arren de cap aute audèth. Cada
viatge qu'un audèth l'anaue a veir, li didie:

-  Non i a cap d'audèth que se posque comparar tamb jo. Sò tan polida que non voi
que se m'apròpe arrés a hèr-me ombra.

Es auti audèths, se'n deceberen fòrça, mès demorèren a veir se, damb es dies, era arrata-cauda
deishaue de preocupar-se tant peth sòn aspècte e  determinaue  hèr-se damb es auti poblants deth
bòsc.



Amb el
suport de

Mès arren! Coma mès dies passauen, mès mau educada se tornaue era arrata-cauda e mès se n'arrie
des auti audèths.

Es audèths se n'acabèren de hartar des impertinències dera arrata-cauda ... Atau que, a plaser,
cadun des  audèths li anèc a demanar era pluma que li auie deishat. Eth canari siguec eth prumèr.
Dempús venguec eth flamenc, e tanben li demanèc era sua pluma.

- Arrata-cauda, vertat que ja non as de besonh era mia pluma ròsa?
- Plan que non! Ei ua des mès lèges qu'è. Ja te la pòs sauvar!

E li tornèc era pluma sense díder-li ne gràcies. E çò de  madeish passèc quan i anèc eth parroquet.

- Non me combine damb arren. Ei orribla !. Coma tu !

E eth parroquet tanben se'n portèc era sua pluma, coma tanben ac hec eth bernat pescaire, a qui era
arrata-cauda didec:

- Vòs que te torna era tua pluma pr'amor que m'as enveja, vertat? Donques ten-te !
pr'amor que seguisqui en èster er audèth mès polit de toti.

E atau siguec coma, a plaseret, toti es audèths anèren recuperant es sues plumes, entre es
trufanderies e eth mensprètz dera arrata-cauda, que lèu demorèc ben plumada.

A!, mès quan era arrata-cauda demorèc sense ua soleta pluma, se li acabèc de tira era vanitat e se
n'entristic fòrça. E non pas perque tornèsse a auer er aspècte deth començament, senon perque
vedec que, peth tòrt d'auer estat tant enquimerada tot eth temps peth sòn aspècte fisic, non se n'auie
pas encuedat de qu'es audèths auien hèt tot çò de possible entà hèr-la a sénter ua mès dera banda.

E d'alavetz enlà demorèc nauaments ena sua tuta escura e umida, ... e diden que sonque ne ges que
pes nets, quan arrés non la pòt veir.

Guion: Jaume Esquius
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