
Era vaca lhòca e era vielha optimista

Guardatz, guardatz, que la vedetz? Aguesta vaca viuie en un prat non guaire luenh d'aciu.
Guardatz-la ben e veiratz que non ère ua vaca normau. Tan lèu ère acitau coma aquiu delà e hège
causes que non èren benben es causes qu'acostume a hèr ua vaca, e ei que ... mm ... çò que passaue
reaument ère, qu'ère coma ua craba!

Damb era coa hège era cambeta guinhaue eth uelh as gojats ben plantadi nilhaue coma un shivau
entà confóner a toti e, quan la molhien clauaue un còp de pauta ath farrat e tiraue tota era lèit per
tèrra.

Naturalament, i auie gent que li auie vertadèra pòur, per'mor que non comprenien que,
simplament, ère ua vaca tracassièra.
Se voletz saber-ne mès causes, paratz atencion ara sua istòria, que se titole: Era vaca lhòca e era
vielha optimista

Auetz de saber qu'en madeish pòble a on viuie era vaca lhòca tanben i viuie aguesta madama grana
ua madama que tostemp ère de bon umor, encara que non auie ne un solet èuro e se guanhaue era
vida en tot hèr trabalhs fòrça pesants, coma eth de cargar bombones de butan o netejar lauamans.

Un dia, quan era vielha optimista tornaue entà casa en tot cantar:  li-lo-lí! ... li-lo-lí!... dempús
d'auer hèt un des sòns trabalhs mès hastigosi: trèir es polhs de tota ua familha, trapèc ua ola ath
miei deth carrèr.

-Vaja, quina ola mès polida!, ... -se didec- qué i deu hèr aciu en miei deth carrèr? com
que non n'è cap, me semble que me la emportarè entà casa!

S'i apropèc, guardèc a veir ce qué i auie laguens e li gesseren es uelhs d'orbita, pr'amor qu'ena ola
non i auie ne cigrons, ne bolhon, ne verdugalhs: ère plea de monedes d'òr!

-Quina sòrt! -se pensèc-

Damb aguestes monedes non aurè de trèir polhs mai mès ad arrés! e poderè dar eth torn ath mond!
e anar tàs concèrts des musics que mès me shauten! Li-lo-lí! ... li-lo-lí! ... Era vida ei bèra!

Sagèc de cuelher-la damb dues mans mès pesaue tant que non podie, atau que se treiguec eth
tricòt, estaquèc ua manja a ua des nasses dera ola e comencèc a arrossegar-la pesaue autant, qu'era
madama sudaue e sudaue, eth còr li batanaue fòrça fòrt e auec de parar entà agarrar un shinhau
d'aire.

Alavetz se virèc entà veir eth tresaur meravilhós que portaue ath darrèr e deishèc anar un

-Oh, non m'ac pogui creir! Entà pr'amor qu'en lòc dera ola plea de monedes d'òr, çò
qu'arrossegaue ère un lingòt d'argent! 

Com qu'ère tan optimista pensèc:



-Vau mès qu'era gent non m'age vist damb er òr ... com que sò prauba, aurien pensat
qu'ère panat, per contra, era plata lutz mens e, ath delà, la pogui cambiar ath joièr deth
pòble pera sua mòto de grana cilindrada que tant me platz e pro! sò ua hemna damb
sòrt!

Contunhèc en tot caminar e cantar: li-lo-lí! ... li-lo-lí! ...

Ath cap de quauques minutes se'n cuedèc qu'eth tapatge que hège eth lingòt auie cambiat, ère
disparièr!

Virèc era tèsta e descurbic, gòrjabadada, qu'en lòc der argent çò que portaue ère ua barra de hèr
rolhada!

Ben ! -se didec- era plata tanben ère massa entà jo. Aguesta barra de hèr poirit la pogui véner ath
ferrèr deth pòble, qu'ath delà me la pagarà fòrça ben, e atau poderè encargar ua mariscada entà jo
soleta!  mmmm!  me'n lequi es dits sonque de pensar-i! Sò ua hemna damb sòrt!

E mès contenta qu'un tord seguic en tot caminar e cantar: li-lo-lí! ... li-lo-lí! ...

Còp sec, notèc un pes impressionant. Guardèc entad darrèr e non s'ac podie creir! Çò que portaue
non ère ne òr, ne argent, ne era barra rolhada... ère ua pèira giganta! quinsevolh s'aurie desanimat !
mès era vielha non!

-Quina pèira mès bona! -didec en votz nauta- ath delà, quin color mès beròi qu'a! ei
just çò qu'auia de besonh entà barrar era pòrta deth jardin, que tostemp se quede
dubèrta! reaument, guarda que en sò d'afortunada!

En tant que la plaçaue en lòc a on la volie méter, vedec qu'era pèira anaue enlairant-se e
enlairant-se e que dejós en gessie ua coa estranha.

Dempús en gesseren quate pautes e, ara fin, ua tèsta de vaca e ua lengua vermelha fòrça gròssa.

Auetz endonviat qui ère: ère era vaca lhòca, que, sense pèrder ne ua minuta e en tot arrir coma ua
eslhocarrada, li passèc era lengua pes peus e les ac deishèc ben lisi.

Era vielha optimista, en lòc d'espantoriar-se, se guardèc en miralh e fòrça contenta pensèc:

-Damb era pòur que me hège qu'apareishesse era vaca lhòca e me hesse era cambeta o
quinsevolh mala passada, e resulte que sonque me hè un pientat meravilhós e me
dèishe ben polida. Definitiuament, aué ei eth mèn dia dera sòrt!
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