
Què a Nòra?

Nòra ei ua mainada qu'a sies ans. E ei fòrça polida! Va tà ua escòla fòrça polida! Ei ua escòla
damb un pati fòrça gran.

En pati i a un tobogan e un arbe. E tostemp i a mainatges e mainades que i jòguen e que criden 
Nòra, totun, non jògue ne cride coma hèn es auti mainatges.

Era se passe tota era estona quieta, sense parlar damb arrés, sense hèr arren ... arrés non sap ... Què
a Nòra?

Nòra viu en ua casa qu'ei tan polida coma era sua escòla. E a on non i manque d'arren. I a ua pòrta
entà entrar e gésser. Ua lutz entà hèr claror. E un fautulh entà repausar. 

Nòra viu damb sa pair e sa mair.
Era mair de Nòra a eth peu ondulat! e ei fòrça simpatica! Eth pair de Nòra pòrte lunetes e tanben ei
fòrça simpatic!

Es pairs de Nòra estimen plan ara sua hilha.
S'an encuedat de que Nòra non parle, ne jògue, ne hè arren. E li demanen:

-Qué as, Nòra?

Mès era non respon. E es sòns pares se preocupen.

-Qué deu auer,  Nòra? -demane eth pair ara mair.
-Non ac sai ! Dilhèu qu'ei malauta -ditz era mair ath pair.

Es pairs de Nòra decidissen portar-la entath mètge. Eth mètge pren era temperatura a Nòra damb
un termomètre.

Mès Nòra non a fèbre ... Tanben li escote eth batèc deth còr damb un fonendoscòpi. E non i trape
arren d'estranh.

-Nòra non a arren -ditz eth mètge-. Non a cap malautia. Dilhèu, çò qu'a,  ei qu'ei trista.

Entà que Nòra se mete contenta, es sòns pairs li hèn fòrça presents! Li crompen un peish, entà que
li hèsque companhia. Li pòrten un libre, entà que se divertisque en tot lieger-lo. Li regalen un
elefant de joguet, tà que jògue damb es sues granes aurelhes ... E tanben li crompen un mochet
damb forma de balhon, e ua pipa!

Mès, arren. Ne eth peish, ne eth libre, ne er elefant, ne eth mochet, ne era pipa non hèn que Nòra
se mete contenta, era contunhe trista. Sense díder arren! Sense hèr arren!

Ua net,  Nòra dromís. Ei quieta, damb es uelhs barradi. Ben abrigada laguens deth sòn lhet. Damb
eth cap dessús deth coishin e es manetes que li gessen dejós deth linçò. Era mair de Nòra entre ena



Amb el
suport de

abitacion dera sua hilha. Vò veir com dromís. Eth pair de Nòra tanben i entre. Toti dus se queden
en tot guardar  a Nòra.

-Que polida qu'ei era nòsta mainada! -ditz eth pair ara mair.
-Ei preciosa -ditz era mair-. Ei tan polida e tan doca, que m'an vengut  talents de hèr-li
un punet.
-Hè-li un punet ! -ditz eth pair ara mair- mès vè-i damb tier compde, non siguesse eth
cas que la desvelhèsses.

Damb plan de tier compde, era mair de Nòra s'apròpe ara sua hilha. E li hè un punet. Eth pair de
Nòra, quan ac ve, tanben a fòrça talents de hèr un punet ara sua hilha, atau que tanben s'i apròpe. E
damb fòrça suenh, entà non desvelhar-la, hè un punet a Nòra.

Mès tot e qu'an anat damb tier compde,  Nòra se desvelhe. E per prumèr viatge des de hè fòrça
temps, hè ua rialha as sòns pairs! E les parle.

-Ara fin! -ditz  Nòra, contenta-. Ara fin m'auetz hèt un punet!. Açò ère çò que jo volia.
Que me héssetz punets e m'abracèssetz! ...

Des deth moment qu'es sòns pairs li an hèt un punet e l'an abraçada, Nòra ei fòrça contenta.
Quan va tara escòla, cride e jògue, coma es auti mainatges e mainades e tanben baishe peth
tobogan!

En casa sua, tanben parle e arrís. E es sòns pairs, qu'èren tan preocupadi, ara son tranquils e erosi
de veir ara sua hilha gaudir.

-Auie de besonh que li héssem abraçades e punets -ditz era mair ath pair.
-Òc -li respon eth pair-. Ara ja sabem qué auie Nòra.

Nòra ère ua mainada que non didie ne plís e qu'ara jògue e arrís. Eth sòn conde ja ei condat e açò
vò díder que s'a acabat.

Guidon: Eulàlia Carrillo
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