
Eth nòvi dera mia mair

Sabetz qui s'amague jos aguest chapèu d'exploradora? Anna. Era mainada mès intrepida e valenta
que vos pogatz imaginar.

A Anna non li hè pòur arren, ne arrés.

Aué, eth gran tigre de Bengala a gausat ensenhar-li es urpes, mès Anna li a plantat cara.

- Vè-te'n a bohar tà un aute lòc! -li a manat mentre lo enfocaue damb era sua escopeta.

Eth praube tigre a hujut corrent e non a tornat a díder ne paraula.
Anna tanben s'a vist es cares damb eth temible monstre de gèu.

- Se penses que me pòs convertir en un glaçon ac as clar! - li a lançat.

E dempús d'ua batalha acarnassida, eth monstre de gèu s'a rendut e a prometut a Anna qu'a
compdar d'ara, sonque heiredarà iogorts e laitugues.

Mès, ben, com toti sabem, ena vida d'ua grana exploradora i a un moment qu'ei eth moment dera
vertat: un monstre orripilant s'a hicat laguens de casa sua ei un monstre espantós, immond e
hastigós. Ei: Eth nòvi dera mia mair

Eth monstre que s'a hicat en sò d'Anna ei tan hastigós que, se non voletz pas auer un espant, mès
vau que non lo guardetz. A es uelhs gescudi e espompidi coma es d'un camaleon a ua pèth rugosa,
plea de berrugues e plèishes supurants. Eth cap! mès qu'un cap, semble un melon d'aigua poirit e
es sues pautes d'elefant hèn flaira de bomba fetida.

Mès açò non ei cap çò de pejor çò de pejor de tot ei qu'aguest monstre infècte a un superpodèr
benben perilhós: sap encisar era gent. Especiaument es mairs. E açò, ei çò qu'a hèt.

Damb eth sòn guardar penetrant, a artenhut qu'era mair d'Anna lo trapèsse simpatic e lo vedesse
damb boni uelhs e dempús, l'a acabada d'embelinar damb un parelh de paraules magiques.

-Que polida qu'ès! -li a dit- t'estimi damb lhoqueria!

E era mair d'Anna s'a quedat totaument ipnotizada. S'a enamorat deth monstre e ara lo convide a
sopar en casa, dia òc, dia tanben vos imaginatz com s'a enrabiat Anna en tot dar-se'n compde?

-Non ac pensi perméter de cap manèra! -a dit com me cridi Anna, que harè dehòra
aguest monstre de casa mia!

Anna demore qu'eth monstre sigue distrèt entà passar ara accion. Pense atacar per suspresa atau
aurà mieja batalha guanhada. S'i apròpe peth darrèr sigillosament compde enquia tres: Un, dus e
tres! e alavetz saute dessús deth monstre! li claue nhacada en miei dera tèsta li tire des peus damb
fòrça e li claue còps de pè en cu.



-Dehòra d'aciu! -li cride.

Er atac ei tan rapid e pòc demorat qu'eth praube monstre non se pòt deféner.

Mès eth hèt ei que non li cau : sa mair d'Anna, qu'a entenut es crits e es patacs, met fin finau ara
batalha.
Ja vos podetz imaginar com: pelejant a Anna e enviant-la anar reflexionar tot tara sua abitacion.

Anna ei enfonzada. Non a pogut guanhar eth monstre que ges damb era sua mair. Quina derròta
tan terribla e umilianta.

Eth german d'Anna, qu'ei un shinhau mès gran qu'era, pròve d'assolaçar-la. Mès a Anna, arren non
l'anime enquia qu'a ua idèa.

-Per qué non m'ajudes a hèr dehòra eth monstre? - prepause ath sòn german- enter toti
dus segur qu'ac artenhem!

Mès eth german d'Anna li ditz qu'açò non pòt cap èster e hè ua grana confession ara sua germana.
Eth german d'Anna coheisse que, hè un temps, eth, hec un pacte damb eth monstre. Eth german
d'Anna se comprometie a non atacar-lo jamès e, a cambi, eth monstre non permeterie que tornèsse
tà casa eth monstre que i viuie abans.

Eth monstre qu'abans demoraue en casa!. Anna lèu l'auie desbrembat. Eth monstre que viuie abans
en casa d'Anna ère terrible : non sonque ère lèg tanben auie fòrça mau caractèr ère geniüt, rabiüt e
mauencarat s'enfadaue per tot cridaue per quinsevolh causa barraue es pòrtes a patacs, e jamès non
auie enveja d'anar entath parc. Tanpòc non cantaue cançons, ne fiulaue, ne explicaue condes
d'abans d'anar a dromir. Se passaue tot eth dia remugant. E pes nets, s'entristie des sòns lhets, e
mès d'un viatge, Anna e eth sòn german l'auien entenut a plorar.

-Sabes ce qui ère aguest monstre, vertat? demane eth german a Anna.
-Òc qu'ac sabi! li ditz era.
-E te shautarie que tornèsse? -li pregunte eth sòn german.
-Non, segur que non! -respon Anna- me shaute fòrça mès sa mair d'ara que non pas sa
mair d'abans!

Ua bona exploradora a d'auer chapèu, escopeta e tanben un drapèu blanc, qu'ei simbèu de que vòs
hèr era patz.

Anna vò hèr era patz damb eth monstre per açò cuelh era sua bandèra blanca e la hè ondejar
dauant sòn.

-Non te tornarè a atacar! -li promet- mès, se te platz, non dèishes que torne eth
monstre que viuie abans en casa nòsta !

Eth monstre n'ei d'acòrd: tot sigue pr'amor de hèr erosa ara mair d'Anna e ara sua hilha e pr'amor
que cap de mainada non li torne a clauar cap de nhacada ath miei dera tèsta.

Ara qu'an hèt era patz, e qu'eth monstre ja non ei cap eth sòn enemic, Anna s'empòrte ua bona
suspresa:
es uelhs deth monstre ja non semblen es d'un camaleon ne era tèsta un melon d'aigua ne es pès, es



pautes d'un elefant. De hèt, autant es uelhs, coma era tèsta, coma es pès deth monstre an un
aspècte mès lèu uman. Anna tanpòc non diderie que d'un uman beròi era sua mair òc qu'ac diderie.
Mès, clar, açò ei çò que passe quan ua mama a un nòvi e se la estime: que la trape polit, autant se
n'ei com se non.

-Es causes non tostemp son çò que semblen! -pense Anna- ne es monstres tanpòc !
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dera tèsta li tire des peus damb fòrça e li claue còps de pè en cu.
-Dehòra d'aciu! -li cride.
Er atac ei tan rapid e pòc demorat qu'eth praube monstre non se pòt deféner. Mès eth hèt ei que
non li cau : sa mair d'Anna, qu'a entenut es crits e es patacs, met fin finau ara batalha.
Ja vos podetz imaginar com: pelejant a Anna e enviant-la anar reflexionar tot tara sua abitacion.
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De hèt, autant es uelhs, coma era tèsta, coma es pès deth monstre an un aspècte mès lèu uman.
Anna tanpòc non diderie que d'un uman beròi era sua mair òc qu'ac diderie.
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