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LO  SOPAR  RAUBAT  PEL  PTERODACTIL

Arribèt aiçò : Lord John aviá tirat un ajotí – quicòm coma
un pichon pòrc. L’aviá donat per mitat als indians e
nosautres fasiam còire l’autra mitat sul fuòc. Quand lo ser
tomba ven un aire fresc e totes èrem agromelits al torn del
fuòc. La nuèit èra sens luna mas i aviá qualques estelas e podiam véser sus una corta distància
a travèrs la plana. E ben, subran, de l’escuresina de la nuèit, quicòm arribèt lançat en fiulant
coma un aeroplan. Nòstra còla en entièr se cobriguèt dins un pas res d’un pali d’alas de cuèr.
Aguèri la vision subta d’un còl long coma lo d’una sèrp, d’un uèlh roge e ferotge e d’un bèc
gròs que clacava e qu’èra cargat – a mon estabosiment – d’una rengada de pichonas dents
blancas e lusentas. Lo temps de dire amen e s’èra tornat envolar amb lo nòstre sopar. Una
ombrassa negra planèt dins l’aire a dètz mètres, sas alassas amaguèron las estelas e puèi
s’avaliguèt de l’autra part de l’embauç al dessús de nosautres. Demorèrem sèits, embaboquits
e silencioses al torn del fuòc coma los eròis de Virgili quand las Arpias lor davalèron dessús.

(Total : 190 mots)

Per las quatre categorias : pichons - collegials - liceans - adultes :

Arribèt aiçò : Lord John aviá tirat un ajotí – quicòm coma un pichon pòrc. L’aviá donat per
mitat als indians e nosautres fasiam còire l’autra mitat sul fuòc.

(27 mots)
(Aicí s'arrèstan los pichons.)

Quand lo ser tomba ven un aire fresc e totes èrem agromelits al torn del fuòc. La nuèit èra
sens luna mas i aviá qualques estelas e podiam véser sus una corta distància a travèrs la plana.

(27 + 37 mots = 64 mots)
(Aicí s'arrèstan los collegials.)

E ben, subran, de l’escuresina de la nuèit, quicòm arribèt lançat en fiulant coma un aeroplan.
Nòstra còla en entièr se cobriguèt dins un pas res d’un pali d’alas de cuèr. Aguèri la vision
subta d’un còl long coma lo d’una sèrp, d’un uèlh roge e ferotge e d’un bèc gròs que clacava e
qu’èra cargat – a mon estabosiment – d’una rengada de pichonas dents blancas e lusentas

(64 + 67 mots = 131 mots)
(Aicí s'arrèstan los liceans.)

Lo temps de dire amen e s’èra tornat envolar amb lo nòstre sopar. Una ombrassa negra planèt
dins l’aire a dètz mètres, sas alassas amaguèron las estelas e puèi s’avaliguèt de l’autra part de
l’embauç al dessús de nosautres. Demorèrem sèits, embaboquits e silencioses al torn del fuòc
coma los eròis de Virgili quand las Arpias lor davalèron dessús.

(131 + 59 mots = 190 mots)


