
Voi ua corona

Era Plaça deth Rei ère dessús dera montanha mès nauta dera ciutat. Toti conèishen es ànsies des
reis entà aucupar es lòcs mès nauti.

Júlia auie tres ans eth dia que, per aguest madeish carrèr, vedec passar era carròça reiau. Laguens
ath darrèr d'ua pila de cortines e cortinetes, dessús d'un pialèr de coishins de colors, i sège eth rei e
encara mès tà naut, dessús dera tèsta deth rei, i auie era corona.
Era carròça passèc viste e despareishec carrèr enlà e Júlia exclamèc:

- Quan sigue grana, voi èster reina.

Es pairs arridolèren e non dideren arren.

- Son causes de mainatges -pensèren.

Mès quan ua senhora d'aqueres que non sap ce qué díder ara mainadèra bailinaue Júlia e li
demanaue:

- E tu qué vòs èster quan sigues gran?

Era responie:

- Quan sigue gran voi èster reina.

Quan arribèc er aniversari de Júlia e es pairs li demanèren:

- Qué vòs que te regalem?

Era responec:

- Ua corona!

Es pairs de Júlia se guardèren estranhadi. Non sabien ben-ben qué díder, qué hèr, ne qué regalar-li:

- Dilhèu un saxo? ues simbosses? un tractor? ua carròça?

Arribèc un moment, ath delà, que non les venguie arren en cap e de patac, ac vederen clar:

- Un traste tà hèr horats!

Ja li shautèc a Júlia! mès tanben pensèc:

- E era corona?

E es pairs, ei clar, tanben li regalèren ua corona les hec un punet ben gròs, se metec era corona e ,
tot e qu'ara ja l'auie, de tan de contenta coma ère ac tornèc a repetir:

- Voi ua corona



Júlia hec un aute punet as sòns pairs entà díder adiu, pr'amor que damb era corona metuda se'n
anèc entath palai.  S'auec d'arturar ena Rèisha Reiau i auie dus soldats plan nauti, un a cada costat.

- Non se pòt passar -le dideren.
- Ce per qué -demanèc Júlia.
- Pr'amor que aciu viu eth rei.
- E com sabetz qu'ei eth rei?
- Pr'amor que pòrte era corona.
- Donques jo tanben pòrti corona.
- Donques tanben deues èster eth rei.

E cridèren:

- Entre eth rei!

Dauriren era Rèisha Reiau e se meteren fòrça dreti.

- Sò era reina Júlia! -rondinèc Júlia, mentre entraue a palai e se trapaue per prumèr
còp ena sua vida damb eth rei.

Çò de prumèr que volec saber Júlia ei entà que servie exactament açò de hèr de rei.

- Donc servís, per exemple, entà demanar fòrça causes e que toti t'aubedisquen fòrça
-didec eth rei.

S'eth rei volie ua pilòta, metem per cas, l'auie ath moment e se damb ua non n'auie pro e en volie
dues cap de problèma non calie que hesse arren ath moment! sonque calie un còp de baston reiau e
n'auie ua auta. Eth problèma ei que quan les auie non sabie ce qué hèr-ne.

Mès Júlia òc que sabie ce qué hèr-ne. En un moment Júlia li ensenhèc bèri jòcs de pilòta que lo
deishèren embelinat. Aqueth rei non s'auie divertit jamès tant.

Entà verificar s'eth rei didie tota era vertat, Júlia, com que, a despièch de tot, ère eth dia deth sòn
aniversari, hec que demanèsse un banhader de chicolate, qu'arribèc ath moment.

Alavetz, Júlia, entà ensenhar ath rei ce qué hègen es mainades comencèc a diboishar en tèrra un
tren de chicolate e acabèren chauchant es pès en banhader e sautant pes sofàs.
Eth cancelièr comencèc a preocupar-se.

- Que dilhèu s'auie tornat lhòco, eth rei?

Entrèc en salon deth tròn damb tot un seguici de trabalhadors reiaus e hec que barrèssen
immediatament totes es cortines.
Com qu'eth rei non paraue de demanar, alavetz Júlia tanben li expliquèc com un viatge se shuguèc
es dits toti plens de chicolate ena paret, mès qu'es sòns pairs li auien dit qu'açò non se hège.

- Hèr de rei tanben servís pr'amor qu'arrés te digue qu'ua causa non se hè! -cridèc eth
rei.

E immediatament se shuguèc es dits enes cortines.
Eth rei non s'auie divertit jamès tant. Enquia alavetz se passaue es dies en tot inaugurar bastisses e



recéber presidents. Ara ac empastissaue tot de chicolate.
E ara ère eth qui volie saber exactament qué s'auie de hèr entà hèr de mainada.

- Non ac sabi, com se hè; atau, com volgues. Mès a jo , a viatges, non me hèn guaire
cas -li expliquèc Júlia.
- E quini secrèts mès auetz es mainades? E qué mès hètz es mainades? -demanaue eth
rei ahiscat.
-Donques es mainades mos estripam es mitges, perseguim es gossets, tocam eth saxo
e metem eth mon cap enjós - li expliquèc Júlia.
-S'a acabat açò de hèr de rei! Que toti hèsquen çò que volguen! -cridèc eth rei.

Truquèc ath cancelièr entà comunicar-li qu'a partir d'ara harie de mainada e aprenerie a tocar eth
saxo.
Tot eth palai ère revolucionat. E quan vederen eth rei e Júlia cuelhent piles de papèr des Burèus
Reiaus s'espantèren de vertat.

- Que dilhèu volien hèr ua hoguèra e cremar eth palai?
-Qué passaue laguens dera tèsta deth rei ?

Tanben ath codinèr se li hec un nud en estomac.

- Confeti entath mèn aniversari! non i a arren milhor que hèr de mainada -didie Júlia.

Damb era maishina de hèr horats auien fabricat ua montanha de confeti.
Tot eth palai respirèc solatjat. Coma minim non i aurie cap d'incendi mès toti corrien encara tà
naut e tà baish sense saber ben-ben ce qué hèr enquia qu'eth rei tornèc a cridar:

- Que toti hèsquen çò que volguen!

Eth cancelièr, que tostemp auie volut èster cantaire, cantèc. Eth codinèr, que volie èster jogador de
rugbi, corrie damb un melon. D'aficions secrètes non en mancauen entre eth personau de palai.

Siguec un gran aniversari entà Júlia que jamès s'aurie imaginat çò que podie significar voler ua
corona.
Sonque i mancauen es sòns pairs, que tanben vengueren, e mentre s'ac passauen d'aquerò mès ben,
susvelhauen de rèiruèlh es cortines, non siguesse cas que quauquarrés auesse desir de shugar-s'i es
dits.

A!, e per cèrt, sabetz quin present demanèc Júlia er an següent tath sòn aniversari?
Donc un pè de rei.

Guidon: Xavier Romero
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