
Era guèrra des peishi

Eth hons dera mar ei plen de peishi guarda se n'i a, que diden qu'ena mar, i viuen mès peishi
qu'òmes ena tèrra plan segur! com que se non t'i cabuces, non les ves! de peishi, n'i a de totes es
mesures e colors, de gròssi e de petiti, de polidi e de lègi n'i a tanti, que cau fòrça letres entà
meter-les-i eth nòm a toti.

Mès È ua idèa!
Mos metem es lunetes e es pès de lit e mos cabuçam ena aigua entà anar a veir peishi?
Cabucem-mos ua estona e atau les veiram de pròp?
Òc?
Donques, anem-i!toti tara aigua!

Mmm! Que ben que s'i està, ena aigua!
Guardatz! un peish martèth! ei un cosin germà des taurons e en diden atau perque eth praube a
neishut damb era tèsta coma un martèth; quan lo veigatz, tietz compde, perque tostemp ei de mal
umor e lèu te hè ua nhacada.

E açò ei ua anguila. Semble ua sèrp, mès non n'ei.

Era anguila viu amagada entre es ròques mès abantes de minjar, li shaute gésser a hèr un torn entà
estirar era coa. 

E guarda, aquiu delà, un pofre!
Es peishi se n'arrissen e entà hèr-lo enfadar li diden qu'a era tèsta fòrça gròssa e ei vertat!

Es pofres tanben an fòrça braci, es tentaculs, plei de ventoses que non te dèishen pas escapar. 

Guarda, un cranc!
Quines pinces qu'a, òc? Se t'enchampe un dit, te lo dèishe coma ua tomata !

Eth cranc ei un animau fòrça estranh, a era tèsta dura coma ua pèira e tostemp camine entà darrèr
sai cap coma s'ac hè entà non empuntar-se.

E açò nere, que semble un bombon, ei un eriçon de mar! Er eriçon tanben acostume a demorar
enes arròques. N'escuelh ua, s'i ten fòrt e ja non se botge d'aquiu e damb totes aguestes punches
qu'a, semble un coishinet d'agulhes de cabòça!

Ah! Guardatz! per aquiu delà i passe un banc de sardines 
Adiu! adiu! Semblen toristes d'aqueri que tostemp viatgen en grop. Naden es ues ath cant des autes
e non se separen jamès per'mor que les hè fòrça pòur quedar-se soletes deuen pensar aquerò de que
com mès seram mès mo'n arriram!

Qué? òc qu'auie rason, quan didie qu'açò de cabuçar-se enter miei des peishi, ei fantastic?



Amb el
suport de

Ui, ara se les ve fòrça relaxats, toti amassa e cadun ara sua. Sòrt, pr'amor qu'un amic submarinista
m'expliquèc qu'un viatge se trapèc ath miei de: Era guèrra des peishi

Arribèc  qu'aqueth dia, es peishi mès gròssi e herotges volien auer mès espaci ath hons dera mar. E
pensèren qu'era melhora manèra entà artenhé'c, ère minjar-se es mès petiti sauvatges!

En parlèren ua bona estona e fin finau decidiren qu'eth peish martèth se minjarie es crancs, qu'eth
pofre se minjarie es eriçons e qu'era anguila se minjarie es sardines e aquiu qu'ac as ! toti contenti!

Dit e hèt eth peish martèth s'apressèc sigilosament de cap entà a on eth cranc hège era meddiada
mès, quan ère prèst entà minjar-se-lo, eth cranc reaccionèc damb tota velocitat e li clauèc ua
pecigada en pòt qu'eth peish martèth vedec era mairia!

En tot caminar anin-anan damb totes es pautes, eth pofre anèc de cap tàs arròques dispausat a
minjar-se un eriçon mès quan eth pofre lo volec enchampar, er eriçon li clauèc ua punchada ena
pauta, qu'eth pofre se pensèc que l'auie hicada laguens d'un sac plen d'agulhes de cabòça.

Era anguila tanben ac sagèc e quan vedec un banc de sardines, creèc un camp magnetic entà
atrapar-les e s'i lancèc! mès es sardines anauen mès de prèssa qu'era, e, en un virament de uelhs, la
entorèren. 

Ath peish martèth, ath pofre e ara anguila, les passèren es talents de tornar-ac a sajar.

Des d'alavetz, cadun va ara sua. Es peishi mès gròssi e herotges dèishen tranquilli as mès petiti. E
toti amassa compartissen en patz e armonia es prohonditats dera mar pr'amor que jos era mar, i a
lòc de sobres entà toti es peishi deth mon.

Guarda! un shivalet marin!
E aguesta istòria s'acabe ací.
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