
Era sra. Fortuna e eth sr. Sòs

Auetz entenut a parlar des sòs e dera fortuna?
Segur qu'òc!
Mès sabetz com se coneisheren? E com èren? Non? Donques ara ac saberatz! 
se coneisheren en un banc: er un i entraue e era auta en gessie.

Eth Sr. Sòs, er òme, ère petit, grosset, damb ua tèsta daurada e un vrente platejat, e portaue ua
centura hèta tota de monedes.
Era Sra. Fortuna ère ua hemna capriciosa, temarduda, un shinhau cap-brulada, e portaue uns
mericles de cuu de veire.

Era question ei que se coneisheren e s'enamorèren se dèren compde qu'èren hèti er un entar aute,
que se completauen perfèctament, e ath cap d'un temps decidiren anar a víuer amassa.

Ath principi èren benben enamorats, mès ath cap d'un temps es causes comencèren a cambiar: era
Sra. Fortuna, qu'auie un caractèr fòrt, volie manar tot eth dia, e eth Sr. Sòs non volie que lo
manèssen se passauen tot eth temps discutint:

-Aué mani jo!
-Non, que me tòque a jo!

Ère fòrça molèst mès tot problèma a ua solucion! coma en aguest conde!: "Era sra. Fortuna e eth
sr. Sòs"

Un dia, era Sra. Fortuna, harta ja de tant discutir, prepausèc ath Sr. Sòs un pacte:

-Guarda, ei fòrça simple, haram ua apòsta, e qui la guanhe, mane ...

E en tot guardar ath sòn entorn higec:

-Ves aqueth òme trist e solitari que i a setiat en aqueth banc? donques anem-i a parlar!
e a veir qui li pòt solucionar eth problèma qu'a, se tu o ben jo qui ac hèsque guanharà
e manarà, d'acòrd?

Eth Sr. Sòs volec començar eth jòc.
S'apropèc tath banc e, dirèctament, preguntèc ar òme quin ère eth sòn problèma. Eth praube òme li
expliquèc, damb ua votz fòrça trista, qu'auie cinc hilhs que hège dies que non minjauen e que, ath
delà, anauen sense abric en plen iuèrn.

Eth Sr. Sòs li didec:

-Ei evident que non me coneishes. Senon, non te traparies atau. Mès, de tota faiçon,
non enteni se perqué non trabalhes.

Er òme li didec que non ère per manca de ganes, senon perqué arrés non li daue trabalh alavetz eth
Sr. Sòs, que volie ajudar e tanben volie guanhar era escomesa, s'arringuèc ua moneda dera centura



e l'ac dèc.

Er òme se metec fòrça content e, sense pèrder ne ua minuta, se n'anèc entara panificadora a
crompar un pan de quilò entàs sòns hilhs mès quan volec pagar se'n dèc compde que,
estranhament, era moneda auie despareishut dera sua pòcha.

-Perdone, se desencusèc avergonhit, mès me semble qu'è perdut es sòs.

Era Sra. Fortuna, que l'observaue ena distància, comencèc a arrir e arrir sense parar.

E eth Sr. Sòs, nerviós perque vedie que perderie era escomesa, reaccionèc rapidament: se tornèc a
apropar ar òme e li dèc un bilhet de 100 sòs.

Er òme, un aute còp content perque auie sòs, gessec en tot córrer tara botiga tà crompar un abric
entàs sòns hilhs.
Mès quan auec pagat se quedèc estonat pr'amor qu'eth sarte, fòrça enfadat, li didec qu'eth bilhet
ère faus.
Eth praube òme se metec vermelh e gessec dera botiga avergonhit e lèu plorant.

Era Sra. Fortuna arrie encara mès fòrt qu'abans e eth Sr. Sòs se trapaue encara mès desconcertat.
Auie de hèr çò que siguesse entà non pèrder eth jòc, atau que s'apropèc ar òme, fòrça decidit e,
aguest viatge, li liurèc un bilhet encara mès gròs: de 1.000 sòs.
Non auie auut temps eth praube òme de pensar se qué harie damb eth bilhet quan uns lairons
vengueren corrent e l'ac panèren.

Era Sra. Fortuna, en vedé'c, lèu s'estofe d'un atac d'arrir. Se virèc entath sòn òme e li didec:

-Estimat, ja auem vist qu'ac as sajat de totes totes. Ara me tòque a jo! Ara veiram qui
pòt mès, s'es pelhes o es pantalons. Ha, ha, ha!

Era Sra. Fortuna, tota trufaira, s'apropèc ar òme que ploraue tristament estirat en banc en tant que
se didie:

-Era mia vida ei un desastre, ac è perdut tot. Qué pogui hèr, Diu mèn? Qué pogui hèr?

E alavetz li bohèc ena aurelha damb tanta fòrça qu'eth sable deth sòn torn s'escampèc e, de patac,
apareishec era moneda qu'eth praube òme auie perdut aqueth maitin.

Er òme se hireguèc es uelhs entà assegurar-se qu'ère cèrt çò que vedie e immediatament pensèc:

-Aumens ara pogui tornar entara panificadora e crompar pan.

Mès encara non s'auie lheuat deth banc qu'apareishec eth sarte en tot demanar-li mil desencuses
pr'amor que s'auie enganhat, eth bilhet ère de vertat! e entà desencusar-se li regalèc er abric.

Non s´auie rehèt encara d'aguesti estonaments deth cambi incredible que hège era sua vida, quan
entenec uns sorriscles e ues veus que lo cridauen ère era policia, qu'auie atrapat as lairons que li
auien panat es sòs e que li volien tornar aquerò qu'ère sòn.

Eth praube òme auie dificultats entà assimilar tanti estonaments e eth còr se li holaue d'emocion:



Amb el
suport de

-Com pòt èster que càmbie tant era mia vida en un madeish dia? tot çò que semblaue
perdut me torne. Açò òc qu'ei auer bona fortuna!

Era Sra. Fortuna, encantada dera vida, s'encarèc ath sòn òme e li didec:

- Qué? Quede clar qui mane ací, vertat?

Mès çò qu'ei reaument important d'aguesta istòria ei que, quan aqueth praube òme arribèc en casa,
es sòns hilhs, en veir eth pan de quilò e eth meravilhós abric que portaue penjat en braç,
comencèren a sautar e a repetir:

-Visque sa pair nòste, visque sa pair nòste!!!

Ei ben clar, donc, que Sòs sense Fortuna non pòrten enlòc.

Guidon: Victoria Bermejo
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