EnLLULLa’t - Lectures del programa educatiu

El vedell i el pollí, devorats

Vet aquí que un dia el rei celebrava parlament,
i tractava de la regulació de la seva cort. Tot
aquell dia, gairebé fins a la nit, el rei i els seus
barons van estar reunits en parlament, sense
menjar ni beure. Quan van haver acabat,
el Lleó i els seus companys tenien gana, i ell
va demanar al Llop i a la Guineu què podrien
menjar. Aquests li van respondre que era massa
tard per sortir a caçar, però que a prop d’allà
hi havia un vedell, fill del Bou, i un pollí, fill del
Cavall, que els aportarien menjar abundant. El
Lleó va enviar a buscar el vedell i el pollí, i se’ls
van menjar. El Bou es va enfadar molt per la
mort del seu fill, i igualment el Cavall, i tots
dos junts se’n van anar a l’home, per servirlo i perquè els vengés del greuge que el seu
senyor els havia fet. Quan el Bou i el Cavall es
van presentar a l’home per servir-lo, l’home va
cavalcar el Cavall i va fer arar el Bou.

Un dia s’esdevenc que lo rei estava en
parlament, e tractava de l’ordenació de sa cort.
Tot aquell dia tro prés de la nit estigueren en
parlament lo rei e sos barons, que no hagueren
menjat ne begut. Quan hagueren tengut
parlament, lo Lleó e sos companyons hagueren
fam, e demanà al Llop e a Na Renart què porien
menjar; e ells resposeren e digueren que tard
era com poguessen percaçar vianda, mes prés
d’aquell lloc havia un vedell, fill del Bou, e
un pollí, fill del Cavall, de què porien menjar
abundosament. Lo Lleó tramès en aquell lloc e
féu venir lo vedell e lo pollí, e menjaren-los.
Molt fo irat lo Bou de la mort de son fill, e sí es
fo lo Cavall, e ensems vingueren-se’n a l’hom,
per tal que el servissen e que los venjàs del
falliment que llur senyor havia fet contra ells.
Quan lo Bou e lo Cavall se foren presentats a
l’home per servir, l’hom cavalcà lo Cavall e féu
arar lo Bou.

Fèlix o Llibre de meravelles (1288-1289), cap. 37, § 6

