
Pipòt de nhèu

Toti quate formauen era Còlha Gratalheues. Èren Laia, Guilhèm, Marta e Àlex. Amics
inseparables que passauen amassa totes es vacances de Nadau. Ua vrespada, Laia  hec ua bona
pensada:

- Ei, escotatz: per qué non hèm un Pipòt de nhèu?
- ÒÒÒÒcccccc!!! - cridèren toti es auti ath viatge.

E ara seguida  se meteren a trabalhar.

Prumèr  heren ua montanheta de nhèu e despús l'arredoniren enquia que se  convertic en ua bòla
plan grana. La heren tan de prèssa que non se'n deren compde de que laguens i quedaue ua pala
d'aqueres petites que i a ath cant de toti es larèrs.

- Açò serà eth còs - didec quan ja auie era bòla grana de nhèu ben plantada en tèrra.

Despús heren ua dusau bòla mès petita, qu'eth forçut d'Àlex  metec ath dessús.

- E açò serà eth cap!

Ues pinhes les  convertiren enes uelhs deth Pipòt, ua branca  siguec eth nas e dues pèires es
botons. E en un virament de uelhs... eth Pipòt de nhèu ja ère acabat.

- Non trobatz que li manquen un parelh de detalhs? - avertic Guilhèm- Qué vos
semble?

Era vertat ei qu'eth Pipòt auie quedat fòrça polit: damb un tapaboques de ralhes que li entoraue eth
còth e un chapèu vermelh d'aquerò mès elegant.

- Ei un shinhau guèch, totun ei plan polit - didec Marta en tot lançar-les ua bòla de
nhèu per suspresa.

Es quate amics  comencèren ua auta guèrra de nhèu que  durèc enquiara ora d'anar a sopar.
   
Quan es mainatges se n'anèren, tot demorèc en silenci.

En encuedar-se de que s'auie quedat tot solet, eth Pipòt de nhèu  comencèc a estirar-se e a hèr uns
boni badalhs.

- oooaaaaaaaaaaa!!

De patac,  veiguec un gosset qu'a pòga distància treiguie eth cap pera pòrta d'ua caseta.

- Caram! E tu qui ès? -li  demanèc.
- Jo sò Bua. E tu? - contestèc eth gosset.
- Jo sò un Pipòt de nhèu e es pipòts de nhèu non auem nòm - li responec tot trist eth



Pipòt.

Un còp hètes es presentacions, eth Pipòt e eth gosset  se meteren a batalhar. Aqueth Pipòt ère
charraire de mena. Sonque hège un parelh d'ores qu'ère en mon, mès ja auie un pialèr de causes
entà explicar.

Ara seguida, quan ja auien un shinhau mès de confidança, eth Pipòt de nhèu se  metec seriós e 
diguec a Bua tot avergonhit:

- Encara non t'è dit qu'ei çò que mès m'agrade d'aqueth mon!
- A jo m'ac pòs díder - contestèc Bua-. Te prometi que saberè sauvar eth secret!

Còp sec, Pipòt se  deishèc anar.

- Sabes quin ei eth mèn sòn, Bua? - coheissèc Pipòt en veu baisha com se se tractèsse
deth secret mès important deth mon-. Eth mèn sòn ei anar enquiath solei. Non, non te
n'arrisques. Serie meravilhós viatjar entremiei des esteles e es satellits, trauessar era
Via Làctia en tot passar peth costat des planetes e arribar enquiath solei.
- Totun açò ei impossible. Que non sabes que t'evaporaries com era aigua d'ua caçòla?
- Ditz-me... as vist bèth viatge un larèr?
- Òc, ei clar que òc - contestèc Bua.
- Se te platz, se te platz, explica-me com ei. Ei vertat que trèn huec pera boca com se
siguessen dracs?

E Bua li  expliquèc com èren es larèrs damb toti es punts e senhaus.

- Guarda, Pipòt -li diguec Bua- s'estires un shinhau eth cap ne poderàs veir un. Aquiu,
en çò de Marta, ath darrèr d'aquera hièstra. Lo ves? Ben, e jo ara me'n vau tath lhet,
que de tant parlar de huec m'a vengut heired.

Pipòt semblaue que siguesse ipnotisat en tot guardar eth huec damb era boca dubèrta. E, de tant
emocionat qu'ère, li  semblaue qu'eth huec lo cridaue der aute costat dera hièstra.

- M'i è d'apropar! I è d'anar!

Semblaue que Pipòt s'auesse tornat lhòco. Non ac podie resistir. Sajaue de caminar, mès, ei clar,
non auie pès. Se per compdes d'un tapaboques li auessen metut ues simbosses!

Eth sabie qu'ère clauat en tèrra e que non se podie botjar, totun, era atraccion que sentie peth huec
ère tan fòrta que semblaue com s'es hlames se le reflectissen enes uelhs e se metec a plorar
desconsoladament. 

Londeman peth maitin es quate amics se  tornèren a trapar en madeish lòc de tostemp, pròp dera
caseta de Bua. Non auien passat ne dues minutes qu'Àlex se n'encuedèc de que Pipòt de nhèu auie
desapareishut.

- Guardatz, Pipòt ja non i é!!
- Ei vertat. A desapareishut! - exclamèren toti.

Aquiu en solèr, on eth dia abantes se lheuaue aqueth Pipòt de nhèu gròs e redon, es quate amics
sonque i  trobèren eth tapaboques, eth chapèu e... ua petita pala de hèr miei amagada enter era



Amb el
suport de

nhèu.

- Moria!, mès s'ei era pala deth huec de casa mia - didec Marta tota suspresa-. Com i
deu auer arribat enquia ací? Eth mèn pair s'a tornat lhòco cercant-la e non i a agut
manèra de trapar-la. Quin mistèri!

 E Laia, que se les pensaue totes,  didec:

- Dilhèu, sense voler, era pala se mos  quedèc laguens dera bòla de nhèu... e per açò
s'a honut Pipòt. Eth praube Pipòt auie tanta calor laguens sòn que s'a acabat des.hènt.
Tu qué en penses, Bua? Tu qu'ères ací, ditz-mos polit, qué se n'a hèt, de Pipòt de
nhèu?
- Bob, bob! - lairèc eth gosset en tot botjar era coa.

E en tant que tota era Còlha se n'arrie pera responsa de Bua, Guilhèm  profitèc qu'èren toti
despistats entà començar ua auta guèrra de nhèu.
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