
Eth petit auet

Sergi shotèc tan fòrt, qu'era pilòta volèc e volèc e volèc enquia que demorèc arturada enes brancs
mès nauti d'un arbe de Nadau. Ère un auet enorme e huelhut ornat damb cintes blanques, damb ues
bòles vermelhes coma pomes e damb ua estela platejada que ludie naut en cimalh .

En veir era pilòta arturada aquiu naut, es mainatges ath moment saberen qu'ère impossible de
recuperar-la. Atau donques, dempús de guardar-la ua estona ...  determinèren qu'eth partit s'auie
acabat e que ja se'n podien anar tà casa.

Còp sec, quan encara non auien hèt ne quate passi, enteneren ua votz que didie:

- Un dia, jo tanben siguí petit com vosati.
- Qui a parlat? Se demanauen damb incertetat.

D'a on gessie aquera votz gròssa que viegen d'enténer?

- Mès d'açò ja hè fòrça ans... -contunhèc era votz- Pr'amor qu'ara sò un arbe naut e
fòrt, eth mès vielh deth pòble.

Ère eth arbe qui parlaue! Non podie èster! Ère incredible, mès era misteriosa votz gessie d'aqueth
auet tant elegant.

- Escotatz, mainatjons, se vos sètz ath mèn torn vos condarè era mia istòria.

E es mainatges se seigueren en solèr en tot hèr un rondèu, prèsti entà  escotar era istòria d'aqueth
petit auet. Quan toti heren atencion, er arbe comencèc eth raconde de ... Eth petit auet

Neishí en som des montanhes. En un lòc a on tot ei de color verd. Cada an, tà començaments de
deseme, es boscatèrs mos visitauen damb es destraus. Arribauen damb era intencion de virar-mos
en arbes de Nadau. Fixatz-vos'i ben: arbes de Nadau! eth saunei de tot auet!

Non pensetz pas qu'aqueri òmes alistauen quinsevolh arbe non ! non ! non ! sonque alistauen es
mielhors exemplars. Non cau díder que de plan petitonh jo desiraua èster un des alistadi. Soniaua
d'arribar en casa d'ua familha e que me vestissen damb cintes de colors, que m'emplissen es braci
de lums e candeles e es pès damb mil presents !

- Aguest ei massa petit e escanaulit entà èster un bon arbe de Nadau -les entenia a
díder en tot que s'emportauen es mèns frairs o es mèns amics.

Eth dia deth mèn cincau aniversari, quan ja auia perdut totes es esperances de virar-me en un arbe
de Nadau, vedí qu'un coche pujaue damb plan d'esfòrç pera carretèra dera montanha. S'arturèc
fòrça apròp d'a on jo èra e de laguens ne gessec un senhor e dues mainades bessoes.

Quan vedí era pica qu'aqueth òme portaue enes mans, supausè ara seguida qu'aquera familha
cercaue un arbe de Nadau. Reaccionè de prèssa e en tot hèr un gran esfòrç, metí era soca tan rigida
com podí e alonguè es branques enquia que demorèren totes es huelhes de punta. Volia èster eth



mès atirant.

- Aguest! Papa ! ... volem aguest!

Encara non sai se perqué aqueres mainades s'encamardèren de jo. De vertat que non ac sai! Me
hège era sensacion que soniaua.

- A veir aguest auet que voletz -didec  sa pair en tot que me paupaue era soca e es
brancs.
- Ummmm! Semble fòrt, tanplan que òc, mès non ei cap de casse... mielhor, atau serà
mès avient tà carrejar. Òc, a pro branques, encara que non ei un des mès tapidi qu'è
vist. Mès mielhor atau, pr'amor que tanpòc non auem guaire pati. Non ei naut, mès
tanpòc ei baish. Òc, creigui qu'a era mida avienta.  Mainades... ja auem arbe de
Nadau!!!!

Encara non m'ac creigui. Me cuelheren damb fòrça delicadesa e m'estaquèren sus era baca deth
coche. Pòc dempús, eth veïcul cuelhec carretèra enjós. Non acostumi a  plorar, mès aqueth dia se
m'escapèren un parelh de lermòtes en tot vedia coma es companhs que deishaua ena montanha
anauen hènt-se petiti e mès petiti enquia que les perdí de vista tà tostemp. Ère eth moment mès
emocionant dera mia vida. M'auia convertit en un arbe de Nadau!.

Quan arribèrem ena casa, era familha non perdec pas eth temps e en un virament de uelhs  me
vestiren damb ues cintes blanques e ues bòles vermelhes ludentes. E de chapèu me metèren ua
estela argentada plan beròia. Me sentia tant orgulhós! ... Non sai qué auria balhat en aqueth
moment entà que me podessen veir es mèns amics ! ... Hèja tant de gòi, qu'aquera net es dues
fraies non voleren anar-se'n tath lhèt e s'estèren a dromir ath cant mèn.

Quauqui dies abantes de Nadau, toti quate meteren es presents ath mèn torn. I auie caishes gròsses
e petites, quarrades e redones, totes estropades damb uns papèrs plan polidi e guarnides damb un
laç.
Siguec ua experiéncia meravilhosa compartir era illusion damb aquera familha. Víuer damb eri
tota era magia dera net de Nadau.

Sigueren ues hèstes fòrça eroses, mès un còp acabades, es mainades aueren de tornar entà estudi e
era senhora Júlia e eth senhor Ramon se pausèren fòrça seriosament eth mèn futur.

- Qué ne haram der auet, Ramon? -demanèc era senhora Júlia ath sòn òme en tot 
passaue er aspirador peth solèr.
- Qué vòs que ne hem? Ei un auet mòrt e d'un auet mòrt non podem hèr arren mès que
lenha -contestèc eth senhor Ramon.

Mòrt? Non èra pas mòrt! Jo encara èra viu! Que non ac vedien, qu'era saba encara me colaue pera
cama  e qu'es mies huelhes encara èren verdes. Com les podia demostrar qu'encara èra viu? Que
dilhèu non les auia hèt erosi?

En aqueth moment èra totaument convençut qu'auia es ores compdades. Aquera vrespada, abantes
de qu'es mainades arribèssen d'estudi, vedí qu'eth senhor Ramon viege damb era pica ena man.

- Mès qué passe aciu? -demanèc eth senhor Ramon en veder-me tremolar d'aquera
manèra-. Guarda, Júlia, aguest arbe tremòle... Eth petit auet encara ei viu!



Amb el
suport de

Non dobtèren pas bric: eth senhor Ramon e era senhora Júlia me portèren en còth enquia aciu a on
sò ara, ena part deth dauant deth jardin. Hèren un horat plan gròs en tèrra e me plantèren ath mès
córrer. Dempús, eth senhor Ramon cuelhec ua daigüadera plia d'aigua e me duchèc tant que me
deishèc nau.

A passat plan de temps de dempús d'aqueth dia, mès eth senhor Ramon e era senhora Júlia
seguissen en tot ornar-me cada an damb es madeishes cintes e bòles. E dessús deth mèn cap me
meten era estela platejada que lutz damb era claror dera lua.

Me dèishen plan polit entà balhar era planvenguda as hilhes, as gendres e a toti es arrèhilhs, que ja
n'an un bon nhòc.

E aguesta qu'ei era istòria d'aqueth petit auet que s'a convertit en arbe de Nadau mès vielh deth
pòble.

- Non vo'n anetz  -demanèc- Demoratz-vos un moment, que li è demanat ath vent que
me hèsque barar e atau vos poirè tornar era pilòta.
- Fòrça gràcies, auet!! cridèren toti es mainatges en tot  corrien a cercar arrecès dera
nhèu.
- Adiu, gojats  -responec er arbe-  E rebrembatz que non cau auer pas prèssa entà
créisher. Que ja auratz pro de temps entà hèr-vos grani!
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