
Eth lenguatge des audèths

I auie un viatge un mercadèr fòrça ric que li shautauen plan es audèths en especiau, es rossinhòus.

Eth mercadèr trapaue qu'eth cant des rossinhòus ère fòrça misteriós, e per açò decidic crompar-ne
un e auer-lo en casa laguens d'ua gàbia, entà veir se podie enténer qué volie díder damb es sòns
cants.

Tanplan que les escotaue! mès non les comprenie! E tot eth dia sospiraue perque non artenhie
deschifrar: Eth lenguatge des audèths
 
Cada dia, quan entenie eth cant deth rossinhòu, eth mercadèr didie:

-Se quauquarrés me sabesse díder qué ditz aguest rossinhòu, li daria era mitat de tot
çò qu'è.

En senté'c, eth sòn hilh petit, que se didie Vassili, didec:

-Jo sai qué ditz mès non t'ac pogui díder perque t'enujaries plan.

Eth pair quedèc fòrça estonat de qu'eth sòn hilh podesse enténer eth rossinhòu, atau que persutèc e
persutèc entà que li arrevirèsse qué volie díder aqueth cant.

Fin finau, eth mainatge li didec:

-Ditz qu'es negòcis vos anaràn tant mau qu'abans d'un an, en lòc de mantier-me vosati
a jo vos mantierè jo a vosati e vosati seratz es mèns mossardets.

Es pairs s'enugèren fòrça damb eth petit Vassili, pr'amor qu'èren convençudi que s'ac auie inventat
entà hèr-les enrabiar.

-Qué auem hèt entà auer un hilh tan mau educat ? Non lhèue ne un pam de tèrra e ja
mos vò auer de servents.

E tan gran siguec eth desengust que decidiren embarcar-lo coma aprenent en un vaishèth, tà non
auer de veir-lo mès pendent un pialèr de temps.

Eth capitan deth vaishèth ère fòrça bon òme e acuelhec a Vassili com se siguesse eth sòn hilh, mès
ei que, ath delà, d'ora descurbic que non s'auie embarcat pas solet en vaishèth eth rossinhòu s'auie
escapat de casa des pairs deth gojat e s'auie apuntat tà acompanhar Vassili ena sua trauèssa pera
mar.

Enquia qu'un dia Vassili revelèc ath capitan es secrets que li explicaue eth rossinhòu.

-Capitan, eth rossinhòu ditz qu'aguesta net i aurà ua tempèsta plan fòrta qu'esquinçarà
es vèles e trincarà es paus vau mès que tornem tath pòrt



Mès eth capitan non lo escotèc pas.

E aquera net eth vaishèth patic era tempèsta mès fòrta que jamès auien viscut, es vèles
s'esquincèren e es paus se trinquèren ...

Londeman ancorèren en pòrt mès pròpèr entà apraiar eth vaishèth.

Quan lo aueren apariat, eth capitan didec a Vassili:

-Me sap grèu, gojat, mès mos as portat era mala sòrt non pòs pas contunhar damb
nosati.

E Vassili s'auec de quedar en tèrra, en tot veir coma s'aluenhaue eth vaishèth mar enlà.

Vassili se metec a plorar,  pr'amor que non sabie pas tà on anar en aqueth país tant estranh mès, lèu
se li apressèc eth rossinhòu, en tot volar, damb un papèr en bèc. Ère un avís deth rei que didie:

-Qui pogue enténer qué diden es corbassi que tot eth dia gralhen en palai reiau, obtierà
era mitat deth règne e era man dera princessa. Mès qui non ac endónvie, serà
decapitat.

A Vassili açò li hège fòrça pòur, mès eth rossinhòu lo convencec e toti dus anèren de cap tath palai
aquiu  trapèren ath rei desesperat non podie dromir ne de net ne de dia deth tapatge que hègen es
corbassi e ère dispausat a tot entà hèr carar ad aqueres bèsties.

Vassili escotèc as corbassi, mès non entenie arren d'arren de çò que didien, atau ei que ja se vedie
damb eth cap bracat ... Mès eth rossinhòu s'apressèc as corbassi,  escambièren cants e sorriscles, e
dempús expliquèc a Vassili çò que li auien dit.

Dauant eth rei, Vassili didec:

-Senhor rei, vedetz que i a tres corbassi? Un ei eth pair, era auta era mair e er aute eth
hilh. Toti dus pairs vòlen quedar-se damb eth sòn hilh, e vos an vengut a veir entà que
decidíssetz damb qui s'a de quedar.

Eth rei se les enguardèc e didec:

-Damb eth pair!

E dit açò, eth pair e eth hilh corbassi partiren en tot volar per un costat e era mair per un aute.

Eth rei siguec tan content qu'adoptèc a Vassili coma prince ereu e lo prometec damb ua des sues
hilhes. E entà celebrà'c, les convidèc a toti dus tà visitar tot eth país que serie eth sòn règne.

Era princessa e Vassili rodèren tot eth país enquia qu'ua net, en un ostau, era parelha d'ostalèrs que
les portauen eth sopar, e les hègen eth lhet e les portauen es tovalhòles netes, se les apropèren e les
dideren:

-Èm ath sòn servici entà tot çò que mos age de besonh, prince.

En sénter aquera votz, Vassili reconeishec as sòns pairs, a qui es negòcis les auien anat tant mau



Amb el
suport de

qu'ara se dedicauen a servir en un ostau.

Atau, com auie predit eth rossinhòu, es pairs se convertiren en servents deth sòn hilh ... e eth hilh
siguec tan content de retrobar-les que se les volec emportar tath palai tà víuer damb eth...

Atau que, com auie dit eth rossinhòu, abans que sa pair s'enugèsse tant, ara serie Vassili qui les
mantierie.

E des d'aqueth dia, arrés non dobtèc jamès d'aquerò que didie eth rossinhòu.
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