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El PASTORET

En un poble molt llunyà hi havía un home molt

ric, que tenia una raberet:J d'ove:les. Aquestes e-.

ren pasturades per l'n rebocà ql1e rea pecs dies

que estava en arn J.

Un dia estava el p J ;t:>ret par la mTlt~l:lya pas

turant les ovelles, quall va vore que s'acostaven a

ell un elefant y un lleó.

El pastoret bt espant Jt no sabia que fer, i en

ixò quan ja estm'en prop d'ell, va anar l'elefant
i ;¡ va dir.

- No t'espantes p ]$'0 -et, puix no et farem re~.

J vors el pastoret es va sossegar un poquet.



El lleó i l'e!efant te¡¡:en molf::l bm j ~j V::l:1 dir à-l
rabadà si els volia dO:1ar V.l c~":.:h.'i".:t pe: amen

¡ar-se'l.

Va alar el p ::tSt;)~9l', 03 :I re U:1 c::>deret gran, els

lo dòn:l i se'l m ~n.;p'.

Quan se'l V:l:l Clc:.Ò:::r,I'elefant i el lleó li van

dir.
-Com mos has ('O:lot el corderet, te donarem

una virtut mort gran, que et podràs ternar en l'a

n¡mal que tu voldrà;.

Se'n va anar a rètiD n';o't content el pastoret,

va ta:1car les cve!!es, i ¡'om:> li va dir.

- Mira, CI eixe tossal que n'hi ha aquí davant
no vages mai, puix hi ha una ~(;rp molt grossa

que es menia CI tots els que van al/i.



- No tingue tem )r, de:n) ~n¡rt~- i la- m·)~aïé.

Llavors l'arn:> va i 1;, d':;.

- No, no vages pL:ix te se me.i-?rà a tu ~ a le.~

o falles.

- No s'espante, si qu ~ an' ré.
- Puix jo faré que n:> voge·.

I va anar al seïldem~ l'a:n~, agafe al pastoret,

li el lligue a U:la soca d'un obre.

- Es igual - vü dir el rab J:là - a:l¡r.} de totes me¡

neres.



t'amo se'n va anar í afl{ e-s Va 'éfú'eCÚJr ~1 ;posto, ,

re;t l'ligat, parò v J i d u

--.:... Que em torne e'efa:1t.

Es tornà elefant, agafà àmb la lromp'cd'ab're i
l'arranque.

D$.sprès và dir.

- Que em torne rato~í. ,

Es torne ratolí i com les cord'es é'sfélven fluixes~

se'n v.êreixir 'i diú.
- Que em t:>rn~ pastoret.

Es torna rabadà, se'n va al corral, trau I~s ové
Ues i marxa cap a el tossal on es trobava la serp•

.- ......

Només va arribar dalt, la va vare que se li a
rrim :t\/ü,.-p 'J,-1X ¡e¡g, m (J~t /fa.'g:t: ',m )1r gro3sa. "

Va la serp se li ,tira al d-::f;n:J:rt( d'ú;1a- roYella~ fi
ell diu.
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- Que me torne e'efant
Se tórna -e'efantí li rosa 1;:1 pota damunt del

cap i li l'empane tot. ( la serp pegm-a unes cua
,~ ¡

des tan grans que un pi que alli hi havie el ,va a
rrancar.

Va el p:Jstoret i on',) un r:>:, e:1 un ratet li talla

el cap, el posa dins d'una sac], i se l'endú a ca
e 'd l' . ,. ,.sa.•fI e a amo I I C:IJ.

- Mire quin corderet més bonico ha criat una
ovella.

- A vore.

El pastoret agafe el_ cap i li'l tira als p~us, i l'amo
de l'ensurt aprete a córrer•

•



D'aquell dia en avant, el postorer va ésser él

més nomenat del poble. Tots els que el veien di
en: Aquest és el pastore¡' qúe va matar !a serp.

1.... conte acabat, per Ui' brot se'n ha anQr. -
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