
Parpalhòles

Pèir ère un òme solitari. Auie non ac sabi, setanta o ueitanta ans. Dilhèu nauanta! o cent! ère fòrça
vièlh e ath delà, non ère guaire agraciat tot sigue dit. Anaue tostemp un shinhau despientat auie es
uelhs petiti, coma es d'ua catlla, e eth nas massa gròs. Non auie amics. Non parlaue damb arrés. E
hège fòrça ans que ja s'auie acostumat a èster tot solet vint o trenta ans o quaranta, vè-t'ac a saber!
mès tostemp ère solet.

Ben, solet solet, tanpòc, pr'amor qu'anaue fòrça soent tath camp a on i auie tot un pialèr d'èsters
que li hègen companhia vèrmes, centpeus, ormigues A!, e parpalhòles, segur! aguestes tostemp
auien estat es sues favorites.

Poderíem díder qu'entornejat de parpalhòles Pèir ère erós. Auie liejut libres de parpalhòles, auie
vesitat totes es planes d'internet ac sabie absoludament tot d'aguesti insèctes lèu tot, pr'amor que i
auie ua causa que li costèc d'endonviar: eth sòn gust. Mès tanben açò ac arribèc a saber pr'amor
que trapèc era manèra. Fin finau sabec quin gust an... Es parpalhòles

Un dia fòrça assoleiat, cuelhèc eth morralet e l'aumplic damb quauquarren entà vrespalhar non ac
sabi, ues carchòfes ara brasa e uns pès de porcet farcidets d'espargues o bèra causa atau! ara non
me'n brembi!. Eth cas ei que se'n anèc tà un bòsc que ac sabie! n'ère plen plen, plen, de
parpalhòles.

Mès, guarda per a on, aquiu se trapèc Doça, ua solitària com eth e pòt èster mès vielha e tot.
Doça dilhèu auie cent vint o cent trenta ans!. Auie anat a hèr un torn e, de passada, a cuélher
quauques ahragues entà hèr-les damb chuc d'iranja e ues gotetes d'aròmes de Montserrat.

Doça ère ua hemna fòrça mès polida qu'eth, de peu vermelh coma era pastèca, uelhs un shinhau
carchofats, mès fòrça cridanèrs! e ua boca fòrça sensuau, coma coma era qu'an bères gojates
italianes.

Doça li preguntèc qué i hège e Pèir li coheissèc eth sòn secrèt: tastar eth gust des parpalhòles.
Era, de contunh, volec saber ce com se hège açò. E Pèir l'ac expliquèc:

- En cuelhes ua, te la cales ena boca e era parpalhòla mò es ales despús daurisses era
boca e era parpalhòla se'n va volant, mès, te dèishe un gust indesbrembable.
- E quin gust an? -li demanèc era.

Totun ère dificil d'explicar. Ère coma ua barreja de blu e iranja o com quan guardes un partit de
fotbòl pera tele e ua pilòta non se i cale per pòc e sentes ues gatalhèues ena planta deth pè o com
quan entenes un tango e as era sensacion que quauquarrés te ditz quauqua paraula polida e fòrça
hloisheta ath cant dera aurelha o com quan, ena net de Sant Joan, hès a petar un coet dauant deth
huec e te la trapes, londeman, tot esclatat, mès dejós deth tòn lhet!. Ben, mès o mens o dilhèu tot
barrejat!

- Çò de mès curiós -li didec Pèir- ei qu'an gust de parpalhòla!
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Doça, logicament, les volec tastar mès es parpalhòles non volien entrar ena sua boca e ath delà li
hègen gatalhèues!

- Non senti arren! -li didec era hemna.

Enquia que Pèir, qu'ère un òme de solucions, auec ua idèa mès bona.

Pèir se hiquèc ua parpalhòla ena boca e s'apropèc ara d'era entà per'mor de passar-li, sense qu'er
animalonh s'escapèsse. E, qui les ac auie de díder? siguec atau com se hèren un punet eth prumèr
punet d'era en trenta o quaranta ans desde qu'aveudèc e eth prumèr punet d'eth en...Vè-t'ac a
saber!. Com que tostemp auie estat tan solet!

Plan segur que vos deuetz demanar ce qué senteren!
Donques com vos ac dideríem? Coma se dilhèu coma se fòrça parpalhòles, milèrs de parpalhòles,
volèssen laguens deth sòn còs: blanques, verdes, auriòles, blues.

Coma aqueth prumèr viatge, hè fòrça e fòrça ans, quan hèren eth sòn prumèr punet.

E jamès ja non siguèren solets. Ne Doça ne Pèir. Ben, sonque les auetz de hèr un còp d'uelh, ara.
Guardatz-les, quin gòi que hèn!. Dilhèu ad aguestes nautades an dus cents ans cadun e te les
minjaries a punets!
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