
Eth rossinhòu

En palai der emperaire dera China i auie toti es luxes que vos podetz fantasiar.

Es parets èren curbides dera seda mès fina; es mòbles èren hèti dera porcellana mès delicada e des
hustes mès aromàtiques, escrincelades en formes precioses. En jardin s'i podien sénter totes es
flaires deth mon e passejar enter es flors que semblauen de velhut ère un jardin tan e tan gran
qu'arrés non sabie ben ben ne a on s'acabaue, pr'amor qu'eth jardin se convertie en bòsc e eth bòsc
arribaue enquiara mar. E aquiu, ath cant dera mar, un rossinhòu cantaue es melodies mès polides
que s'agen entenut jamès sus era tèrra.

Era fama deth rossinhòu s'escampilhèc per tot eth país, e er emperaire, que non l'auie entenut
jamès, pr'amor que er audèth viuie fòrça luenh deth palai, demanèc que l'anèssen a cercar ... Quan
eth rossinhòu cantèc dauant sòn, er emperaire ac trapèc tan e tan polit que se metec mès content
que jamès Arrés non auie vist jamès er emperaire tan content, e toti demorèren fòrça
impressionadi. Autant! que determinèren qu'eth rossinhòu s'estèsse en palai. Manèren que li
bastissen ua gabiòla d'òr e qu'auesse tot çò que li convenguesse.

Toti èren fòrça contenti de qu'eth rossinhòu viuesse en palai. Bèn, toti mens Eth rossinhòu

Ena China non se parlaue d'arren mès.

Era gent volie imitar eth cant deth rossinhòu peth carrèr, mès n'i auie que mès lèu semblaue
qu'imitèssen un porcèth, o un tigre, o un cocodril o ua vaca pr'amor qu'arrés non podie bresilhar
tan fin coma eth rossinhòu der emperaire. Enquia qu'un dia arribèc en palai un paquet deth Japon.
Er emperaire deth Japon, qu'auie entenut eth rossinhòu en ua des sues visites ar emperaire dera
China, li hège eth present d'un rossinhòu mecanic.

Ère coma un rellotge: en torn de carn e uassi auie, per laguens, engranatges, còrdes, palanques e
botons, e en torn de plumes auie òr e pèires precioses.

Ar emperaire li agradèc, er audèth mecanic. Eth nau rossinhòu non cantaue pas tan ben com eth de
vertat, mès deishèc a toti impressionadi pr'amor que tostemp repetie era madeisha melodia, e era
gent totara se la podec apréner. Per tot eth país, toti bresilhauen era melodia dera naua jòia deth
palai.

Tanta atencion desvelhèc eth rossinhòu mecanic, que se desbrembèren deth rossinhòu de vertat.

Un dia qu'es mossardets èren desvariadi, eth rossinhòu de vertat se podec escapar dera gabiòla d'òr
e tornèc entath sòn bòsc.

Mès vaquí qu'un dia eth rossinhòu mecanic s'espatlèc Eth mecanisme de còrdes, poleges,
contrapesi, engranatges e palanques s'auie esquiçat. A part d'açò, totun, er emperaire ja començaue
a èster hart de sénter tostemp era madeisha melodia
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Es sabents non sabien pas com apariar aqueth rossinhòu mecanic, mès, tot e açò, era gent deth
palai e deth carrèr encara bresilhauen era sua cançon repetida tanti e tanti viatges, donques credien
qu'atau poirien agradar er emperaire autant coma eth rossinhòu mecanic.

Er emperaire queiguec malaut. E en lòc de melhorar, coma mès remèdis li dauen mès malaut ère.

Er emperaire ja non podie ne gésser deth lhet, e tot e qu'era sudor li banhaue eth còs, cada viatge
auie mès heired. En palai non s'entenie ne ua mosca, en senhau de respècte per emperaire, a qui ja
dauen per mòrt.

Mès vaquí que en tant que er emperaire repassaue cada viatge damb mès tristesa coma li auie anat
era vida, e es maus rebrembes li aumplien era cramba de hantaumes deth passat, entenec era
melodia mès meravilhosa qu'auie entenut jamès.

Ère eth rossinhòu de vertat, que, quan s'assabentèc que er emperaire ère trist e malaut, venguec
tara sua hièstra entà alegrar-lo un aute viatge!

- Rossinhòu, amic mèn, as tornat, m'as retornat era alegria e m'as sauvat era vida -li
didec, emocionat, er emperaire-. Esta-te tà tostemp ath cant mèn: cantaràs quan
voleràs e trincaram eth rossinhòu mecanic en mil bocins.
- Non ac hèsques. Sauva-lo coma çò qu'ei: un joguet, o ua jòia, e dèisha que jo venga
a cantar-te ena tua hièstra quan aja talents de hè'c. Jo serè es tòns uelhs que vòlen peth
tòn empèri. Mès m'as de prométer que non dideràs ad arrés qu'as un auderèth que te
ven a condar es causes. Toti dus i gesseram guanhant.
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