
Era mainada escarrabilhada

Un viatge, hè plan de temps, i auie un òme ric qu'auie un cariòt e un òme praube qu'auie ua cavala.

Ua net que se trapèren en un ostau, era cavala der òme praube polhinèc un potro, mès, coma qu'eth
tèrra hège un shinhau de baishada, eth petit rodolèc e anèc a parar entremiei dera sua mair e eth
cariòt.

Quan er òme ric arribèc e ac vedec, arridolèc e didec ar òme praube qu'eth sòn cariòt auie polhinat
un potro.

Er òme praube li responec que non didesse pegueries, qu'ath potro l'auie polhinat era sua cavala e
qu'ère impossible qu'un cariòt polhinèsse un shivau.

E damb aguesta discuta tan ridicula comencèc ua istòria que tota era gent d'aqueres tèrres encara
rebrembe damb admiracion, ei era istòria de: Era mainada escarrabilhada

Donques ben, coma qu'er òme ric e er òme praube non se meteren d'acòrd, anèren a veir eth rei,
que, avorrit de passejar palai tà naut e palai tà baish, pensèc que se divertirie ua estona en tot jogar
damb aqueri dus subjèctes. Dempús d'escotar-les atentament, les didec qu'entà saber qui auie rason
auien de resòlver quate endonvietes: Qué ei çò de mès fòrt e de mès velòç deth món? Qué ei çò
que neurís mès deth món? Qué ei çò qu'ei mès trende e doç deth món? E qué ei çò qu'ei mès
preciós deth món?

Londeman, er òme ric responec: Que çò de mès fòrt e velòç ère eth mielhor shivau de sa majestat.
Que çò que neurie mès ère eth porcèth mès gras de sa majestat. Que çò qu'ère mès trende ère eth
coishin de plumes de sa majestat, e çò de mès preciós, era fòto de sa majestat!

Dempús, eth rei hec a víer er òme praube, e er òme praube responec que çò de mès fòrt e velòç ère
eth vent. Que çò que neurie mès, ère era Tèrra, donques neurie toti es èsters vius!. Que çò qu'ère
mès trende e doç ère era man des persones, donques tostemp i meten era cara ath dessús quan se'n
dromissen e non i a arren mès doç qu'ua amorassada, e, fin finau que non i a arren mès preciós que
dromir prohondament !

Eth rei, meravilhat e desconcertat dauant d' aqueres responses, li demanèc se l'auie ajudat
quauquarrés. E alavetz ar òme praube li ludèren es uelhs e didec que l'auie ajudat era sua hilha de
sèt ans!

Ath rei, totun, non li agradèc bric qu'ua mainada hilha, ath delà! d'aqueth praube infeliç, auesse
sabut respóner es sues endonvietes damb tanta astúcia e sabença, e pensèc que li darie ua leçon!

Dèc un hiu ar òme e li didec que, donques qu'era sua hilha ère tan escarrabilhada, donques
londeman madeish li portèsse ua tovalhòla teishuda per era damb aquest hiu.

Er òme praube se'n anèc entà casa sua orrorizat donques sabie qu'ère impossible qu'era sua hilha
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auesse eth temps de hè'c.
Quan i arrivèc, totun, era sua hilha lo tranquilizèc.

Londeman er òme tornèc entath palai e dèc ath rei ua branca en tot dider-li, qu'era sua hilha li hège
a saber, que teishirie damb fòrça plaser era tovalhòla que li auie encomanat, ... mès qu'ac harie
damb eth telèr que sa majestat hesse a construïr damb aquera branca.

Eth rei encoleric en enténer aqueres paraules, totun, se les auec d'empassar en silenci perque non
sabec cap que contestar mès dempús didec ar òme praube.

- Te mani qu'era tua hilha se presente dauant mèn deman maitin! e damb es
condicions qu'ara seguida te dideré!

Er òme praube tornèc entà casa sua tot espantat per çò qu'auie de díder ara sua hilha.

- Eth rei m'a dit -li expliquèc- que deman maitin as d'anar tath palai mès non pòs pas
presentar-te ne vestida ne despolhada, ne a pè ne en shivau, ne damb un present ne
sense cap de present !

Era sua hilha lo tranquilizèc e de bon maitin, era mainada se treiguec era ròba, pujèc sus ua lèbe e
se'n anèc entath palai. En tot arrivar ath dauant de sa majestat, damb eth còs curbit per un simple
hilat, li aufric ua calla, mès justament en moment qu'eth rei alonguèc era man entà cuelher-la, era
calla volèc e eth rei demorèc sense present.

Alavetz, eth rei meravilhat pera faiçon coma era mainada auie sabut complir es sues ordes se'n dèc
per vençut e li demanèc que siguesse era sua serventa, mès era mainada li responec qu'auie
d'ajudar a sa pair a pescar peishi dera pomèra.

Eth rei arridolèc e li didec que toti saben qu'açò qu'era didie, non auie ne cap ne pes, e alavetz era
mainada li responec que ja que sa majestat ère tant sabent, perqué tardaue tant a decidir çò que
tanben toti saben: qu'es polhins nèishen des ègues e non pas des cariòts.

De contunh eth rei acceptèc qu'auie era arrason, e que, per tant, eth polhin ère der òme praube!

E despús de díder açò se'n tornèc tà anar a passejar tan engüejat coma tostemp en tant qu'era
mainada se'n tornèc tà çò sòn ath cant de sa pair.
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