
Artús e Mailís
Pèça en un acte

Narrator   : Un còp èra, bèth temps a, en Egipte, que i avèva un rei 
entrada deu rei

e ua reina. 
Entrada de la reina

Que vivèvan en un palais d'aur de las pòrtas d'argent sertidas de robins, de safirs, d'esmeraudas e
de diamants. 

Aparicion decòr. Qu'amuishan tots lo decòr de la man 
B'ei beròi !
Honts que chorravan delicatament, que s'entenè musica quan clacavan deus dits, los lheits
qu'èran de baldaquin dab ridèus de satin. 

Musica.....las neuriças qu'entran, que balhan dus nenès aus sobirans e que sorteishen
Qu'avèvan los dus mei beròis nenès deu monde.

Lo prèste qu'entra
Prèste : Malastre ! Los vòste mainats que van provocar un terrible accident qui va destrusir
Egipte !
La reina/ lo rei  : los nostes mainats ?
Prèste : òc, getatz-los au Nil !
La reina/ lo rei : au Nil !
Las neuriças que tornan dab un tistèth. Que ploran. Lo rei e la reina que pausan los nenès dens

lo tistèth e que ploran. Las neuriças que sorteishen mes la reina que las arrèsta. 
La reina (en apartat) Atenetz ! Que cau absoludament tatoar los mainats abans de'us getar au
Nil. 

projeccion deu tatoatge 
Prèste : Adara que n'i a pro !. Getatz-los au Nil !.

Las neuriças que sorteishen seguidas deus sobirans. 
Prèste : Adara que vau poder vàder faraon a la plaça deu faraon.

Lo prèste que sorteish 
Negre

Decòr deu Nil. Que s'enten lo brut de l'aiga, que vedem las andadas deu Nil. Las neuriças
qu'entran e pausan lo tistèth dens l'aiga. Que sorteishen. Qu'entra l'agla. 

Agla : ne poish pas deishar aqueste prèste destrusir aquera familha e préner lo poder au faraon.
Ça-vietz mainats, que vam volar luenh d'ací.

L'agla que pren lo tistèth e que vola dens lo public.
Negre. Decòr d'ua maison deus bòscs. Duas cadièras que son plaçadas a l'avant de l'empont. 

Entrada deus paisans dab un carriòt de legumes. Que s'assèden.
Paisan : b'ei beròja aquera tomata. 
Paisana : e espia aquestes tecons !
Paisan : e que n'i a plen !
Entertant, l'agla que puja sus l'empont per darrèr e que pausa lo tistèth darrèr lo carriòt. Que
sorteish (bruts de nenès qui ploran) Los paisans que's lhèvan, qu'espian a dreta, a gaucha, que

s'espian e qu'espian darrèr lo carriòt.
Paisan e Paisana : çò qu'ei ?
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Paisana : òh ! Dus nenès ! Que deven aver hami. Ça-vietz, que'vs vau balhar de qué minjar.
Que prenen los nenès e que'us balhan lo biberon. 

Paisan : que'm demandi d'on vienen ?
Paisana : E pensas que'us podem guardar ? 
Paisan : quiò, que i a tant longtemps qui esperam d'aver hilhs !
Paisana : aquera que la vau aperar.....Mailís
Paisan : aqueth que'u vau aperar.....Artús !

Narrator  : Artús e Mailís qu'avèvan trobat ua navèra familha
musica, los paisans que sorteishen

Narrator  : e Artús e Mailís que vadón grans
Lo narrator que sorteish. Negre. Plaçar l'escala (o un arbo on poderà puja l'actor). Decòr de

seuva. Brut d'ausèths qui piulan.
Entrada d'Artús e Mailís qui s'amusan e arriden. Arribada de l'agla.

Agla : mainats ! Ça-vietz ! Ça-vietz ! N'ètz pas hilhs de paisans mes hilhs de faraons !
Artús e Mailís : n'èm pas hilhs de paisans !
Agla : quan èratz petits un prèste que digó aus vòstes pairs de'vs negar.
Artús e Mailís : de'ns negar ?
Agla : mes la mair que'vs hiquè en un tistèth
Artús e Mailís :en un tistèth !
Agla : que soi jo qui v'èi sauvat la vita e portats dinc ací. 
Artús e Mailís : mercés, mercés !
Agla : adara, l'òra qu'ei vienuda de tornar tà Egipte. 
Artús e Mailís : : tà Egipte !
Agla : los vòstes vertadèrs pairs que son en dangèr.
Artús e Mailís : en dangèr !

L'agla que s'apora sus l'arbo.
Mailís : qu'ei estranha aquera istòria. Anem demandar a pair e mair. 
Artús e Mailís :pair ! Mair ! Pair ! Mair !

Entrada deus paisans
Paisan : qué s'i passa ací ?
Mailís : ei vertat que n'èm pas hilhs de paisans mes hilhs de faraons com ac ditz l'agla ?
paisana : Qu'ei vertat n'ètz pas los nostes hilhs.
Paisan : mes ne sabem pas d'on vienetz. Qu'arribètz ne sabem pas quin...
Paisana : mes que v'aimam totun....Escotatz l'agla e hètz la vòsta vita !

Los paisans que sorteishen en plorar. Artús e Mailís que vam au ras de l'agla.
Agla : anem ! Lo moment qu'ei vienut de partir !

Negre. Que sorteishen. 
Decòr de seuva. Escala tà figurar lo pomèr.

Entrada Artús e Mailís
Artús :  òh, espia aqueth pomèr ! Jo qu'i pugi. 
Mailís : jo, que vau har pipi.

Artús que puja suu pomèr. Mailís que sorteish.
Artús  : Mm mm ! B'ei bona la poma !

Entrada deu Drac dab dus guardas. Brut de chivau. Cap au public que ditz
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Drac : Adishatz ! Que soi lo Drac, lo hilh deu diable. 
A Artús que ditz 

Tu ! Balha'm aquesta poma. Aquera, aquesta, acera........
Lo Drac que demanda a Artús de'u har passar las pomas e que hè en sòrta que cadi dens lo sac
qui tienen los guardas.
Lo drac : (au public) Qu'ei cadut ! Guardas ! Miatz-lo !

Que sorteishen; Mailís que torna juste quan desapareishen.
Mailís : Lo drac ! Qu'a panat Artús ! Viste que'u vau seguir !

Mailís que cor au lor darrèr.
Narrator  : E atau Artús que cadó dens lo tracanard deu Drac.....e qu'arribèn au País de Devath
Tèrra.

Negre
Decòr deu País de Devath Tèrra dab la pòrta en plaça (un actor que hè lo ròtle de la pòrta) e

un cauteron, la barrica, la lenha e la destrau ;
la princessa que s'ei dejà estujada darrèr lo cauteron quan hasèva escur

 Entran lo drac e los guardas dab lo sac
Drac : Clic, ticlic, clic, ticlac, pòrta obreish-te ! 

La pòrta que s'obreish en virar, puish que's barra un còp entrats
Guardas ! Hicatz-lo dens la barrica !

Que plaçan Artús dens la barrica e que sorteishen. Entra Mailís 
Mailís : Clic, ticlic, clic, ticlac, pòrta obreish-te ! 

La pòrta que s'obreish en virar, puish que's barra un còp entrada
viste que'm vau estujar !

Mailís que s'estuja mes que la vedem darrèr lo ridèu.
Entra la Draquessa.

La draquessa : (au public) adishatz ! Que soi la Draquessa, la hemna deu Drac !...
Clic, ticlic, clic, ticlac, pòrta obreish-te ! 

La pòrta que s'obreish en virar, puish que's barra un còp entrada
Que s'aprèssa de la barrica e parla a Artús

Enfantonet, polidonet, balha-me lo ton det, lo ton det pichonet ! O ! B'ès magre. Que va caler
minjar ! Guardas !

Qu'entran los guardas dab de qué minjar.
Minja !.....

Los guardas barrejan lo minjar dens la barrica.
Anem se repausar !

Que sorteishen. Mailís qu'avança dab ua murgueta a la man.
Mailís : Tè Artús ! Ua murgueta. Qu'amuisharàs la soa coda a la draquessa. Que pensarà qu'ei lo
ton dit.
Artús  : mercés !

Mailís que sorteish 
Draquessa  : Enfantonet, polidonet, balha-me lo ton det, lo ton det pichonet ! Òh ! B'ès magre
enqüèra ! Que va caler minjar ! Guardas !.

Qu'entran los guardas dab de qué minjar.
Minja !.

Los guardas barrejan lo minjar dens la barrica.
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Anem se repausar.
Que sorteishen

Narrator  : E la draquessa qu'enguiserè Artús pendent dias e dias. 
La murgueta sorteish peu trauc de la bonda.

Artús  : Ah ! La murgueta que s'escapa !
Draquessa : Enfantonet, polidonet, balha-me lo ton det, lo ton det pichonet ! Ah ! Qu'ei bon
adara ! Guardas sortitz-lo de la barrica !. 

Los guardas qu'entran e sorteishen Artús de la barrica. Que'u tienen quan la draquessa
comença de har lenha. 

Artús  : Mes n'ei pas atau qui cau har !
Draquessa : Ah bon ! Muisha'm alavetz ! Guardas ! Sortitz !
Que ten la destrau a Artús qui truca la draquessa, aquesta que cad dens lo cauteron en cridar.

.Ah ! Ah !!
Qu'apareish deu cauteron ua princessa.

Princessa : Mercés de m'aver enfin desliurada ! Tà v'arremerciar demandatz çò qui voletz !
Mailís :  que volerem anar tà Egipte....

La princessa que pren dens lo cauteron un document.
Princessa : tietz ua mapa magica qui v'amuisharà lo camin. 
Artús e Mailís : Mercés e adishatz !.

Que se'n van tà la pòrta
Artús  : Clic, ticlic, clic, ticlac, pòrta obreish-te !  

La pòrta que s'obreish en virar, puish que's barra un còp sortits
Narrator  : e que deishèn lo País de devath tèrra. 

Que sorteishen. negre
Narrator  : Qu'arribèn en un país de montanha, devant ua espelunga.

Decòr d'espelunga, dab un perèr (escala )en ompra chinesa apareish l'ors qui entra après sus
l'empont.

Ors : Gr-rr !Grrrr!
Artús e Mailís qu'entran en cantar.

Artús Mailís : "avetz vos vist los tilholèrs”......Ah ! Un ors !
Ors : qui ètz ? Qué voletz ?
Artús  : Qu'èm Artús e Mailís e que nse'n vam tà Egipte tà sauvar pair e mair. 
Ors : Que soi triste solet. E'vs poish acompanhar ? 
Mailís : de segur !.........

que caminan e au cap d'ua pausa....
Mailís : qu'èi hami !
Artús  : jo tanben
Ors : que coneishi un perèr pas luenh d'ací. (au public) Ah ! Ah Ah !Que'us vau har ua farça !
Qu'ei ací. Pujatz ! Ah ! Ah ! Ah !

Los mainats que pujan suu perèr. 
Artús  : perque te n'arrides ? 
Ors : pr'amor ! Pr'amor ! Ah !!

los mainats que s'aperceben que son blocats. Qu'ensajan de's sortir de l'arbo mes en de bala.
Mailís : mes ne poish pas baishar !
Artús  : jo tanpauc ! Qué çò qu'ei ?
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Ors : qu'ei un perèr magic ! Mes ne ve'n dèssitz que coneishi la formula
magica !...glopoidkhqkj!

Artús e Mailís que caden de l'arbo e que's hèn mau a la cama.
Artús e Mailís : Ah !!Ai! Ai !

Musica d'engüeish, entra la Mort.
La Mort  : Que devetz viéner dab jo mainats. L'òra qu'ei arribada de morir !
L'ors  : Abans de viéner dab tu dèisha'us minjar ua darrèra pera. Jo que pesi tròp tà las anar
cuélher, eths que son blaçats. I pòdes anar tu en t'ac pregar ? 
La mort  : Entenut, qu'ei tà'vs har plaser, pr'amor n'aimi pas tròp préner mainats. 

La mort que puja e que balha peras. Puish qu'ei blocada.
La mort  : Ah ! Ah ! Que cau que hasqui tà que'm dèishitz baishar ?
Ors : Dèisha partir los mainats. Qu'an plen de causas a víver enqüèra. 
La mort  :Entenut,
Ors : Glopoidkhqkj !

La Mort que cad de l'arbo
La mort : mes que tornarèi quan siatz vielhs !

La Mort que sorteish d'un costat e los mainats e l'ors de l'aute. Negre
Narrator  : que caminèm longtemps en seguir la mapa de la princessa. Que trauquèn la mar e
enfin qu'arribèn en Egipte. Qu'arribèn au castèth de la becuda.

Negre. Entra lo guarda. Decòr deu castèth. 
Artús e Mailís : òh ! Lo beròi castèth !
Mailís : Jo qu'i vau !
Artús  : jo tanben !
Ors : jo, que demori aquiu
Mailís : Guarda ! E podem entrar ?
Guarda : entratz !

Los mainats qu'espian la beutat deu castèth. Entra la becuda qui gaha Mailís 
Becuda : Ah ! Ah ! 
Artús  : deishatz la mea sòr tranquilla !
Becuda : Guarda ! Hicatz-lo en preson. 

Lo guarda que sorteish dab Artús 
D'ara enlà que seràs la mea hilha. Que haràs tot çò qui voi.

Que sorteishen. Negre. Entran Lo guarda e Artús Decòr de preson. 
Narrator  : Cada dia, quan la becuda partiva tà caçar mainats, Mailís qu'anava véder Artús en
preson. Que s'amigalhè dab lo guarda.
Mailís : Guarda, que soi la hilha de la becuda adara. Mes que volerí anar desliurar Artús e  pair e
mair . E'm pòdes ajudar ?
Guarda : (ton deu secret) La becuda qu'a un coret magic.....Pren-lo e que seratz sauvats !
Mailís : Mercés ! Mercés !

Mailís que sorteish. 
Negre. Decòr de desèrt, d'oasis. Entra la becuda.

Becuda : ah ! Que hè beròi que'm vau anar passejar. Hilha ça-i !
Que caminan, Mailís darrèr la becuda que s'aveja. 

Becuda : que soi fatigada adara !
Que s'ajaca. Que s'adrom, Mailís au ras d'era. Que pana lo coret e que demora a la soa plaça.
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La becuda que's desvelha.
La Becuda : Adara qu'èi hami, que vau anar caçar un mainat !

Que sorteish per un costat. 
Mailís que sorteish per un aute costat. Negre.

Decòr de preson
Mailís  que desliura Artús en segotir lo coret devant Artús 

Artús :  mercés Mailís ! Mercés guarda !
Guarda : viste partitz !

Que'us vedem en ompra chinesa ; decòr e son en foncion deu tèxte.
Narrator  : Los dus mainats que s'escapèn. Dehòra que tornèn trobar l'ors. Que comencèn de
córrer mes la becuda que's desvelhè e que'us corró au darrèr. 
Mailís que getè la pèrla roja e lo huec que bruslè lo castèth. Mes la becuda que corrèva tostemps.
Mailís que getè la pèrla verda e ua seuva giganta que possè. Mes la becuda, travada totun, que
contunhava d'avançar. Mailís que getè la pèrla daurada e que sortín deu sòu tres piramidas
gigantas qui bocèn lo camin, mes pas pro tà la becuda qui tostemps corrèva. Que getè la pèrla
negra e un trauc gigant que's cavè devath los pès de la becuda qui cadó dehens, dinc au centre de
la tèrra. Que bruslè.
Becuda : Ah!!!!!!

Negre. 
Narrator  : qu'arribèn a la vila deu castèth deus pairs.

Entra la vielha sus ua cadièra. Decòr de desèrt. Entran Artús, Mailís e l'ors que saludan la
vielha e que l'escotan a parlar.

La vielha : Qu'ei terrible ! Despuish que lo navèth faraon a empresoat l'ancian, qu'ei la misèria,
que's guarda tot tad eth, e n'avem pas mei lo dret de har qué que sia. ! B'èra un bon rei l'ancian
faraon! Uei qu'ei un triste dia  !
Artús Mailís e l'ors : perqué ?
La vielha : Pr'amor lo navèth faraon que va executar l'ancian rei e la reina !
Artús Mailís e l'ors : viste au castèth !

Que sorteishen en córrer, seguits de la vielha qui macha a tot doç. Negre.
Entrada deus guardas + escala tròne e deu prèste assedut dessús. Rei e reina asseduts dab las
cadenas sus la dreta de l'empont. Decòr deu palais. Artús, Mailís e l'ors qu'entran desalenats. 

Guardas : Qué voletz ?
Mailís : Adishatz, que volem véder lo rei e la reina !
Guarda 1 : Tà delà ! N'i a pas nada reina, sonque un rei e que s'apèra Faraon ! 
Guarde 2 : Qu'ei impossible de'u véder. Mes qui ètz ? 
Mailís: Qu'èm Artús e Mailís hilh e hilha de Faraon !
Guarda 3 : Impossible ! Isis e Ramsès, los miejons deu faraon que son morts !
Mailís : Deishatz-nos passar e que'vs provaram que non !

Lo prèste que's lhèva suu tròne.
Prèste : deishatz los entrar !.....
Los guardas que baishan lo cap e fòrman "un camin” Mailís, Artús e l'ors qu'avançan devant lo

tròne. 
Alavetz atau la reina que m'a desaubedit ! Hicatz-los en preson dab los pairs ! Que'us
executaram tots amassa !.

L'ors qu'ataca lavetz los guardas dab las patas. Que s'aclapan. Lo prèste que s'escapa
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Lo prèste : que soi perdut !
Los mainats que van desliurar los pairs. Los guardas que sorteishen en serpejar.

La familhòta que s'avança. L'ors que demora darrèr
Rei e reina : Mercés d'estar vienuts e de ns'aver desliurats !
Artús e Mailís : papà ! Mamà ! Qu'ei mercés a l'ors !

L'ors que s'avança.
Rei e reina : ça-i ! 

Que s'abraçan. 
Tots : enfin ! Qu'èm tots amassa !

Farandòla finau

Escriut peus Calandrons deu Seuvestre e la regenta en junh de 2013
d'après los contes qui segueishen : Joan de l'ors, L'enfant Polit, Lo perèr de Misèria, Aichà e la
becuda
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