
Eth prumèr punet

Tostemp i a un prumèr viatge: eth prumèr viatge que minjam un persec, o que mos banham en un
arriu, o eth dia que vedem nheuar per prumèr còp.

Quan mos hèm grani ac desbrembam. E ei ua pena!

Mès jo non poderè desbrembar jamès eth prumèr punet era se didie Elena e m'embelinaue pr'amor
qu'auie es uelhs blanqui.
Encara qu'eth mèn german gran s'encabornièsse a díder qu'èren marrons, èren blanqui coma dues
pilòtes de pim-pom.

Tanben me shautaue pr'amor que hège tot çò que volie. M'explicaue qu'a viatges, se li viege de
gust, chauchaue es croquetes de polhastre en Còla-Cao e que soent s'emparraue pes arbes damb
era sua mairia, que se didie Carmeta e ère fòrça simpatica.

Me shautaue pes causes que hège per exemple, talhar-se era madeisha eth peu damb uns estalhants
ras! ras! Dehòra cuetes!

Jo la trapaua benbe polida!
Tanben didie que deluns, dimèrcles e diuendres dromie jos eth sofà e es auti dies jos era taula deth
minjador quina sòrt!

A! e auie ua gata que se didie Clara e miulaue en chinés: Maò! Maò!

Ac auetz endonviat, vertat?
Siguec a Elena, a qui hí: Eth prumèr punet

Elena e jo anàuem tath madeish estudi e ère era mia milhor amiga. Coma me shautaue anar seigut
dauant sòn en autobús!

Cada maitin li sauvaua lòc e se quauquarrés s'i volie sèir didia, fòrça seriós:

- Ei aucupat!

Dempús, apropaua era cara ath veire dera hièstra, en tot demorar veder-la arribar ath mès córrer,
mès era, fòrça dies arribaue tard e alavetz mo'n anauem sense era.

Elena e jo mos hègem fòrça presents. Mos shautaue.

Un dia me regalèc ua libreta de diboishi hèti per era quan auie quate ans, un trosset de rajòla e
quate plumes de lit de plumon.

Ac calec tot en ua engolòpa que didie:

- Entà Camil, eth mèn mielhor amic.



Jo li regalè dus estilòs plan polidi, un de verd e un de lila, un cinto antic qu'ère dera mia mair, ua
fòto d'Austin Powers, que li encantaue, e ua mosca viua, qu'auia caçat ena codina, barrada en un
pòt de marmelada.

Mès quan dauric eth pòt, era mosca s'escapèc e jamès non la tornè a trapar. Dilhèu se'n anèc entà
Afríca o entà Malhòrca.

A compdar d'aqueth dia comencè a trapar-me estranh, neguitós, nerviós entre trist e content
pr'amor qu'auia enveja de me hège vergonha didé'c enveja de hèr-li un punet!
Eth mèn prumèr punet !

Guardaue pellicúles d'amor entà inspirar-me mès non me shautauen bric pr'amor qu'es adults, quan
se hèn punets, s'entortilhen e meten ues cares que semble que se pelegen. Non vos semble?

Eth mèn german, qu'ei mès gran que jo, didie qu'ère enamorat e me recomanèc que li demanèssa
dirèctament:

- Elena, voi hèr-te un punet!

Ac assagè e provè disparières manères de didé'c:

- Elena, voi hèr-te un punet.
- Elena, voi hèr-te un punet!
- Elenavoihèr-teunpunet!

Mès e non sabia benbe ce perque me hège er efècte qu'un punet, se l'ac demanaua, ja non me
shautarie tant.
Per açò eth mèn amic Marc, que tostemp a agut bones idèes, me didec que profitèssa un dia que
joguèssem ara amagadèra entà hèr-li un punet coma qui non vò era causa e li hí cas.

Un dijaus que jogàuem ara amagadèra en parc dera plaça, Elena s'amaguèc darrèr d'un arbe.
Portaue es cuetes de tostemp, mès ère mès polida que jamès e pensè:

- Ara ei eth moment!

Compdè enquia quaranta sèt, empassè saliua e sagè de hèr-li eth punet, mès èra tan nerviós que me
trompè e l'ac hí en peu e era ne se'n dèc compde! Quina ràbia!

Londeman, totun, era venguec tà casa e mos metérem a jogar damb es pèces de bastiment.
En tot anar jogant, hérem prumèr ua casa, dempús ua auta, un carrèr, ua placeta, tota ua ciutat
damb arbes, cinemes, coches, avengudes. E mos imaginèrem que i viuíem. Elena condusie un
coche de pompièrs e jo ua ambulància en tot hèr sonar era sirena a tota velocitat. Naní, naní!
Tiroriro, tiroriro! Enquia qu'eth camion d'Elena e era mia ambulància tustèren. Brrrooooaaoo!
Pgggrr!

Elena me campèc damb es sòns uelhs blanqui coma dues pilòtes de pim-pom e me didec qu'ena
nòsta ciutat i mancaue ua causa ... hièstres! ... e auie rason!

Pensè:



Amb el
suport de

-Qu'esperdigalhada qu'ei Elena!

S'auie fixat qu'es cases non auien hièstres! E encara i higec:

- A jo m'agraden es veires des hièstres. Sabes ce per que ?
- Non.
- Ac vòs veir? Ei fòrça divertit!

E encara non auie acabat de didé'c, que dauric era hièstra deth minjador e se metec a hèr
moninades darrèr deth veire.
Ère tan polida! damb eth nas, es caròles e es pòts esclafadi contra eth veire.

Alavetz auí ua idèa. Me metí en aute costat deth veire e, dempús de compdar enquia sies, barrè es
uelhs e i apropè es pòts.
Eth veire ère heired, mès jo sentí ua caloreta tan doça tant! Èra fòrça content! Non m'ac podia
creir! Fin finau auia gosat! Li auia hèt eth mèn prumèr punet!

Guidon: Lluís Arcarazo
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