
Eth cargòlh e era èrba de menta d'òr

Un viatge i auie un cargòlh qu'ère com toti es cargòlhs. Auie dues còrnes, un casquelh e caminaue
fòrça a plaseret ... Çò que li hège mès illusion ère conéisher eth Solei. Atau, donc, un dia, eth
cargòlh se metec a caminar de cap entath Solei.

- Se camini e camini de cap tath Solei, arribarè enquia aquiu a on viu e li poirè díder
adiu!

Eth cargòlh caminèc e caminèc entad aquiu a on demore eth Solei, mès jamès non i arribaue,
pr'amor qu'eth Solei viu fòrça luenh! Ara ben, se cansèc plan, e çò de petjor:  cuelhec mau de
vrente.

Quin mau de vrente qu'auie eth praube cargòlh! Non sabie pas  ce qué hèr entà que se li n'anèsse
enquia qu'auec ua idèa !

- Ja sai ce qué harè -pensèc eth cargòlh. Cercarè ua èrba de menta d'òr, l'arringaré e
me'n harè ues sopes. Me prenerè es sopes e eth mau de vrente se me passarà.

E plan content, eth cargòlh cerquèc e cerquèc, enquia que trapèc ua èrba de menta d'òr.
Era èrba de menta d'òr ère nauta e hège plan de gòi. Eth cargòlh se metec a estirar-la. Mès vaquí
qu'era erbeta ère tan fòrta que, per mès que la estirassejaue, non artenhie a arringar-la.

Per aquiu passaue ua gargolha, verda coma ua leituga, en tot hèr: rac! rac! ... Sonque de veir eth
cargòlh qu'estiraue, li preguntèc:

- Qué hès?

E eth cargòlh responec en tot cantar:

" ... Voi arringar aguesta erbeta, aguesta erbeta.
  ... Voi arringar aguesta èrba, de menta d'òr.
Qu'è cuelhut mau de vrente! e voi arringar açò!

E era gargolha, com vedec que tot solet eth cargòlh non se'n gessie, lo volec ajudar. Se tenguec
plan fòrt en casquelh deth cargòlh e tirèc damb eth. Totun,  per plan qu'eth cargòlh e era gargolha
estirauen, non artenhien a arringar era erbeta de menta d'òr.

Ath cap d'un shinhau passèc per aquiu un conilh, damb es aurelhes longues e cara d'escarrabilhat.
Quan vedec eth cargòlh e era gargolha, les preguntèc:

- Qué hètz?

E era gargolha responec en tot cantar:

" ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, a arringar 'r' èrba.
  ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, de menta d'òr".



Qu'a cuelhut mau de vrente! e vòu arringar açò!

E eth conilh, quan s'apercebec qu'eth cargòlh e era gargolha auien de besonh un còp de man,
determinèc d'ajudar-les a arringar era èrba de menta d'òr. Eth conilh se tenguec plan fòrt ara
gargolha e se metec a tirar. Mès per plan qu'eth cargòlh, era gargolha e eth conilh tiraven, era èrba
de menta d'òr non se deishaue arringar.

Mès enlà, passèc per aquiu un gat. Ère un gat nere qu'auie ua coa tan longa, que la portaue ben
entortilhada per'mor que non li toquèsse en solèr.

Quan eth gat vedec eth cargòlh, era gargolha e eth conilh, les preguntèc:

- Qué hètz?

E eth conilh responec en tot cantar:

" ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, a arringar 'r' èrba.
  ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, de menta d'òr".
Qu'a cuelhut mau de vrente! e vòu arringar açò!

E com eth gat vedec qu'eth cargòlh, era gargolha e eth conilh non se'n gessien, les volec ajudar a
arringar era èrba de menta d'òr. Per açò se tenguec plan fòrt ena esquia deth conilh e se metec a
tirar. Mès per mès qu'eth cargòlh, era gargolha, eth conilh e eth gat tirauen, non i auie manèra
d'arringar era èrba de menta d'òr.

Ath cap d'ua estona, arribèc un can. Ère un can damb quate pautes, dues aurelhes e ua coa, coma
toti es cans! e damb cara d'èster fòrça bravàs.

Quan vedec tota aquera cordiòla d'animaus tirant, les demanèc:

- Qué hètz?

E eth gat responec en tot cantar:

" ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, a arringar 'r' èrba.
  ... Ajudam eth cargòlh a arringar 'r' èrba, de menta d'òr".
Qu'a cuelhut mau de vrente! e vòu arringar açò!

E plan segur, eth can, talaments com auien hèt es auti animaus, les volec ajudar. Atau donc, se
gahèc plan fòrt ara coa deth gat e se metec a tirar. E tira que tiraràs, guarda-me tu qu'eth cargòlh,
era gargolha, eth conilh, eth gat e eth can non artenheren a arringar era èrba de menta d'òr.

A despiech que non artenheren d'arringar-la, estirèren tan hòrt que queigueren de cuu en tèrra:
patapam! e demorèren en silenci absolut! enquia qu'ath cargòlh se li escapèc er arrir:

- Ha, ha, ha   -arrie eth cargòlh- Quina tustarrada!  Ha, ha, ha!.

Cèrtament, eth cargòlh encomanèc eth arrir ara gargolha e era gargolha lo encomanèc ath conilh
eth conilh encomanèc eth arrir ath gat, e eth gat ath can e acabèren toti amassa crebant d'arrir!

E atau qu'ei, quan dejà hège ua bona estona qu'arrien, eth cargòlh didec:



Amb el
suport de

- De tant arrir, sabetz qué? Que se m'a passat eth mau de vrente!

E vaquí qu'un cargòlh, ua gargolha, un conilh, un gat e un can qu'aguest conde qu'ei acabat !.
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