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Es sèrps
Dempús de plan petit è sentut atraccion pes sèrps. Son uns sentiments de pòur e
atraccion mescladi. Per ua banda m'agraden fòrça, coma se botgen, coma se defenen,
aqueres caishòles qu'an... E d'auta banda les è panic.
Era prumèra sèrp qu'arrebrembi auer vist siguec ena escòla. Non sabi cap ben ben ce que
hègem un amic e jo en tot tirar pèires a un horat enòrme que hègen a servir coma tarcumèr
de hiem, ère en miei de non arren, entornejat de camp e montanha. Dempús de tirar ua pèira
a un costat deth horat, gessec ua sèrp enòrma a tota prèssa cap a nosati.
-AAAAAAAHHHHH!!!! -Cridèrem. E gessérem en tot córrer tant coma podérem.
-As vist coma ère de grana? -Didec eth mèn amic.
Ère fòrça grana, e de color grisa. Mès tard quan mos armèrem de valor tornèrem ath horat
damb dus garròts plan longui. Non i auie ne tralha dera sèrp. Començèrem a furgar damb es
garròts entre es borses de hiem, just per a on auie gessut era sèrp. Escartèrem ua borsa e
...
Ohhh... Aquiu i auie pichons de sèrp! Petiteti, Grisi, embolhadi uns damb auti. Mos demorèrem en tot guardar-les ua estona mès mo’n anèrem totara en tot pensar qu'era mair non
deuerie èster luenh.
Eth prumèr torn que toquè ua sèrp siguec en ua sòrta d'exposicion d'animaus perilhosi.
Tanpòc arrebrembi ben ben ce que hèja jo delà. Ère ua carpa de circ qu'ère plea de gàbies
de veire. I auie correders a on se solapauen es gàbies ues contra es autes e en cadua metie
eth nòm der animau d'a on venguie e guaire n’ère de perilhós. Arrebrembi es allacrans neri
deth Nil, qu'èren petiti mès fòrça verinosi. Neri brilhanti damb ua coa mès grana qu'eri
madeishi, hègen pòur. I auie ua
gàbia damb ua piton, ja sabetz,
aqueres que son enòrmes e gròsses. Era piton ère enroscada sus
era madeisha com se
siguesse ua manja d'adaiguar. Era
gàbia auie un horadet, un horadet
petit coma eth dit, era sèrp deuie
auer-la trincada mès non semblaue
perilhós pr'amor que non i cabie
mès qu'un dit e era sèrp ère fòrça
fòrça grana.
Ère enrotlada just en horat e
damb eth còrs lo tapaue. Alonguè
eth dit e li toquè eth còrs, solament un shinhau. Ère coma banhada e era sua pèth eslingaue.

Sa pair m'a dit qu'aciu non i a sèrps verinoses, bon bères vibores, mès qu’ei fòrça malaisit que li hèsquen mau ad arrés.
Es sèrps, coma lèu toti es animaus, hugen
espantades quan quauquarrés s'apròpe e non
ataquen jamès se non se senten
acornerades, atau que se non les shordam non
les mos cau a auer cap pòur.
Ditz que quan ère joen e anaue a coélher
arròs es trabalhadors s'amagauen colòbres
entre era camisa e dempús dauen espavordiments as auti traba- lhadors.
-Ui! Qué è aciu? -Didien. E se daurien era
camisa en tot deishar qu'era colòbra
gessesse.
-Ahhhhh! -Cridauen es auti esglasiadi.
Era darrèra sèrp qu'è vist la vedí hè dues
setmanes. Ère en camp, a on d'ací arren vam
a plantar arbes frutèrs. Eth tractor auie
netejat eth camp de lordèra e de troncs
d'arbes vielhi e ère tot apilerat en petiti
pilèrs escampadi per tot eth camp.
Aucè un tronc e la vedí aquiu. Ère petiteta e
nera. Dormie dejós deth tronc a on encara i
auie umiditat. Un òme de camp mos didec que
n’i auie
fòrça per aquiu e qu'ara iuernauen. Era sèrp
se desvelhèc e pòc a pòc s'amaguèc dejós deth pilèr de lordèra.
Aguesta sèrp non pensi tocar-la, non pensi shordar-la, mès vau a suenhar-la en tot meter-li
ua rampa entà que pogue béuer aigua dera bassa. Es òmes de camp diden qu'es sèrps son
fòrça bones pr'amor que mingen arrats, que se mingen es cue-lhetes.
Atau que demori tornar-la a veir lèu, mès que non me dongui cap d’espavordiment, que ja n'è
pro.

Cavillem
-T'agraden es sèrps? Per qué?
-De toti es animaus, quini t'agraden mès e quini mens? Per qué?
-Quini animaus estranhs as vist? Comenta’c ara classa.

VENGUI DETH
TRABALH DAMB ERA
ESQUIA HÈTA
POVÀS...

VAH, NON
SERÀ ENTÀ
TANT...

PLAN BEN, DEMAN ANARÀS TU A
TRABALHAR EN MÈN LÒC E
DEMPÚS M’AC CONDES

VÒS DÍDER QU'ETH
MÈN TRABALH
EI FACIL?

GOJATA, TRABALHES DE CRAMBÈRA,
TOTAU EI MÉTER DUS CAFÈS, UES
BIERETES E UN PARELH DE PLATS
D’OLIVES, NON SEMBLE ETH TRABALH MÈS
DUR DETH MON...

BON DIA, SÒ PINXO, VENGUI
A REMPLAÇAR A DORI...
AÇÒ EI
HÈT
BON DIA MAINATGE,
COMENÇARÀS ENA
BARRA EN TOT MÉTER
ES CAFÈS E DEMPÚS
T’ENCARGARÀS DES
ENTREPANS DER
ESDEJOAR...
BONA SÒRT

MET-ME UA
BARREJA

UN TALHAT LONG
DE CAFÈ

BONA SÒRT DITZ, E SONQUE I A UN
CLIENT, AQUERÒ SERÀ MÈS FACIL
DE ÇÒ QUE PENSAUA...

UN CAFÈ DAMB
LÈIT DAMB UES
GOTES DE SIRÒP

UN CAFÈ DAMB
CIGRONS, PER
FAVOR

PRAUBA DÒRI, SE
PLANH D'ARREN...

JO VOI UN
CREMAT DAMB
CARN D’OLA

AU, ACIU A
VOSTÉ ERA SUA
BARREJA E...

ACABI DE MÉTER UEIT CENTS QUARANTA CINC CAFÈS...
E TOTI PREMANIDI DE DIFERENTA MANÈRA!!!

AÇÒ EI UN
LUNFÈRN!!!

GOJAT!!!
UA INFUSION DE
LARD
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CAFÈ SENSE SUCRE
DAMB MÈU E TOMATA

JA VAU,
JA VAU...
ERA MAIR
QUE!!

ETH MÈN VOI QU'AGE ETH PAN GRASILHAT MÈS NON CREMAT, D’EXACTAMENTS VINT-E-CINC CENTIMÈTRES DE LONG
DAMB UA CAPA FINA D’ÒLI E TOMATA. DEMPÚS LI METES
CINQUANTA GRAMS DE PERNILH EN RIBANS DAMB UA
BARREJA D’ALLIOLI DAMB CHUC D’ANGUILA ATH 50%, TOT
ADAIGUAT DAMB CANÒLA EN LORD E MONGETA PICADA

ES SENHORS DIDERÀN...

VOLÍEM UNS ENTREPANS...
FÒRÇA BEN

ERA MAIR
QUE!!

QUAUQUARREN MÈS VOLERIE ETH SENHOR?

DONQUES DA UN SAUT
E ME PÒRTES UN
WISKY, BANDARRA!!

ÒC, ENTÀ ACABAR, AS
ANQUES DE GARGOLHA?
ÒC SENHOR...

MET-ME UA
AIGUARDENTA

CINC CENTES QUARANTA
TRES HUELHES ENTÀ APUNTAR
QUATE ENTREPANS!!!

BEN, JA EI TOT,
POGUI ANAR-ME’N
TÀ CASA JA?... PER
FAVOR...

CLAR QU'ÒC,
ÒME...

...MÈS PRUMÈR AS DE REMASSAR, CURAR ES
PLATS, NETEJAR ERA CODINA, ENTRAR ES
TAULES E CAGIRES DERA TERRASSA, HÈR
CAISHA E DEISHÀ'C TOT PRÈST ENTÀ
DEMAN...

ÒLA DORI, TE PÒRTI ATH TÒN GOJAT...
S’A
DESCORATJAT!!!

AU, QUE NON EI ENTÀ
TANT... EH, POLIDET?

AI, AI, JAMÈS PLUS,
JAMÈS PLUS.
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Bon dia sò
eth professor de
judo! podem
començar es
leçons?

totara!
lo demoraua.

començam
damB era prumèra
clau.
premanit?

òc! mès ...
non saBi se poderà damB jo, pesi
fòrça. è, è.

aQuerò non
m'agrade Bric.

as vist
Que facil?

aaaa!

Qué
te semBle?

me calerà
hèr QuauQuarren
entà aBaishar-li
es hums!

s'aprenes
toti es trucs Que
t’ensenha non i
aurà Qui te
sostengue.

Qué li passe
a Quimet, vò
èster medalha
d'aur?

creigui Qu'è
çò Qu'è de
Besonh!
aciu ei!
ara haram era
pròva.
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òc
mèstre...

a on vas
damB açò?
Qué ei?

non t'ac
pogui díder, ei
un secrèt.

Bon jo
per se de cas
me'n vau. non
voi emBolhs.

è ganes
d'afrontar-me a
QuauQuarrés, entà
exiBir eth mèn poder
lutador, è, è...

tè
aguesta ei
era clau.

creigui
Qu'ac è
artenhut, s'a
amansit pro!

òme,
jo non sò
"superman" mès è
era mia clau
mèstra.

eh?
non m'ac
pogui creir!

mèstre
non m'a ensenhat
totes es claus, encara
mancaue aguesta dam
Quina m’a guanhat
agueth gojat!

de Quina
clau parles?
jo me les saBi totes!
ueda eth pap o
te darè un patac!

aQuerò
te mostrarà Que
non as de
menspredar ad
arrés!

engenhós
de
vertat!

a, a, a...

se te
metes atau...
me calerà
ensenhar-te-la!

ai!
non pogui
mòir-me! para ja
per favor!

ditz un
arrepervèri japonés
Qu'ensenhar a un pèc
ei lo madeish Que préner Bolhon damB forQuilha!... a lèu!
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COMPLÈTA ETH
DIBOISH EN TOT
AJUDAR-TE DAMB
ERA QUADRICULA.

SOLAMENT UA PÈÇA ENCAISHE EN UET,
LA VES?
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ACOLORÍS ETH
DIBOISH.

EN TOT SEGUIR ES FLÈCHES, EMPARELHA CADA LETRA DAMB ERA SUA COLOR.

ES SÈT DIFERÉNCIES.
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FFF
IIIA
A AU
UUN
!!

BROOU
UM!!

FFFIAAUUNN!

R A-TA-TATA!!

ha, ha! ja t’è a tir!
premanis-te!

RA-TA-TATA!!

PAM!!
brou

m...!

guarda-les que
ben s’ac passen
es mainatges.
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sense problèmes
ne preocupacions.
damb dues avionetes
de papèr son erosi.

BROM, POM,
POM, PLOF...!
oh non! m’as
hèt povàs eth
motor!

ei incresible
era imaginacion
qu’an...
vertat?

clic!
clic,
clic!

FUS!

ARA FIN!

IIIU U

FFF

QUÉ PASSE? NON
FONCIONE ETH BOTON
D’EMERGÉNCIA!

UU!!

UUU

clic,
clic!

FÒRÇA BEN
JOANJO! T’AS
SAUVAT!
qué
passe?
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AU VAA,
QUE HARAM TARD
TATH CINÈMA!

JA SÒ PRÈSTA,
PRENDAA!!

PINTAR-SE ES
PÒTS E PIENTAR-SE...
EI UN
moment!!

