Solelheta (2/7)

L’endeman matin, quand lo Drac foguèt partit, lo Bernadonet volguèt
se’n tornar ; mas la Solelheta li diguèt :
« Demòra. Mon paire te voldriá manjar; mas ieu te vòli gardar. Daissame far, e te prometi que te manjarà pas. »
E lo Bernadonet demorèt. De tot lo jorn, quitava pas la Solelheta e, la
nuèch, s’amagava jol lièch.
Mas aquí qu’un jorn lo Drac tornèt abans la nuèch, e vegèt lo
Bernadonet ambe la Solelheta dins lo jardin :
« Ò ! ò ! diguèt, aquel dròlle es estat lèu vengut bèl ! Femna, deman
te levaràs de bon matin e lo me faràs còire. »

Montèt al cap d’un casse, e vegèt un lum plan luènh, plan luènh. Anèt
cap a aquel lum, e arribèt a un ostal.
Tustèt a la pòrta ; una femna venguèt dubrir. Lo Bernadonet li diguèt :
« Me podètz pas retirar ?
Ò ! non, pauret. Aicí es l’ostal del Drac : quand tornarà, te manjariá.
Daissatz-m’intrar. M’amagarai plan, e me trobarà pas. »
Intrèt, e s’amaguèt jol lièch.

Lo Drac aviá una polida dròlla que s’apelava Solelheta. Del temps que
sa maire cosinava, la Solelheta anèt trobar lo Bernadonet e li diguèt :
« Aquí as un rat : garda-lo-te, e quand lo paire te dirà : "Mòstra-me lo
pichon det." , li mostraràs la coa del rat. »
A la nuèch, lo Drac arribèt, e, tanlèu intrat, diguèt :
« Sentissi aicí de carn batejada ;
Se i es pas, i es estada. »
Alavetz, sa femna li diguèt :
« As un pichon dròlle jol lièch ; mas es plan jovenòt : lo pòdes pas
manjar encara.
Per veire, çò ditz lo Drac. Dròlle, mòstra-me lo pichon det. »
E lo Bernadonet li mostrèt la coa del rat. Lo Drac prenguèt la coa del
rat pel pichon det del Bernadonet.
« Es vertat, sès plan jovenòt encara », diguèt.

Lo Drac aviá una polida dròlla que s’apelava Solelheta. Del temps que
sa maire cosinava, la Solelheta anèt trobar lo Bernadonet e li diguèt :
« Aquí as un rat : garda-lo-te, e quand lo paire te dirà : "Mòstra-me lo
pichon det." , li mostraràs la coa del rat. »
A la nuèch, lo Drac arribèt, e, tanlèu intrat, diguèt :
« Sentissi aicí de carn batejada ;
Se i es pas, i es estada. »
Alavetz, sa femna li diguèt :
« As un pichon dròlle jol lièch ; mas es plan jovenòt : lo pòdes pas
manjar encara.
Per veire, çò ditz lo Drac. Dròlle, mòstra-me lo pichon det. »
E lo Bernadonet li mostrèt la coa del rat. Lo Drac prenguèt la coa del
rat pel pichon det del Bernadonet.
« Es vertat, sès plan jovenòt encara », diguèt.

Montèt al cap d’un casse, e vegèt un lum plan luènh, plan luènh. Anèt
cap a aquel lum, e arribèt a un ostal.
Tustèt a la pòrta ; una femna venguèt dubrir. Lo Bernadonet li diguèt :
« Me podètz pas retirar ?
Ò ! non, pauret. Aicí es l’ostal del Drac : quand tornarà, te manjariá.
Daissatz-m’intrar. M’amagarai plan, e me trobarà pas. »
Intrèt, e s’amaguèt jol lièch.

L’endeman matin, quand lo Drac foguèt partit, lo Bernadonet volguèt
se’n tornar ; mas la Solelheta li diguèt :
« Demòra. Mon paire te voldriá manjar; mas ieu te vòli gardar. Daissame far, e te prometi que te manjarà pas. »
E lo Bernadonet demorèt. De tot lo jorn, quitava pas la Solelheta e, la
nuèch, s’amagava jol lièch.
Mas aquí qu’un jorn lo Drac tornèt abans la nuèch, e vegèt lo
Bernadonet ambe la Solelheta dins lo jardin :
« Ò ! ò ! diguèt, aquel dròlle es estat lèu vengut bèl ! Femna, deman
te levaràs de bon matin e lo me faràs còire. »

Solelheta (2/7)

Questions (2/7)
1. De qual es l’ostal ont lo Bernadonet arriba ?
.........................................................................................................
2. Qual es Solelheta ? (bota una crotz per dire la bona responsa)
La femna del Drac La dròlla del Drac La maire del Drac
3. Bota los mots dins l'òrdre per tornar escriure çò que ditz lo Drac.
lo / mòstra-me / Dròlle, / det. / pichon
.........................................................................................................
4. Alara qué mostrèt Bernadonet al Drac ?
E lo Bernadonet li mostrèt ….. …...... …...... …....... .
5. Religa la frasa al personatge que la ditz.
Me podètz pas retirar ?
Sentissi aicí de carn batejada.
Mon paire te voldriá manjar ; mas ieu te vòli gardar.

Me podètz pas retirar ?
Sentissi aicí de carn batejada.
Mon paire te voldriá manjar ; mas ieu te vòli gardar.

... ...

... ...

Lo Drac
Bernadonet
Solelheta

6. Dessenha lo Drac.
Lo Drac
Bernadonet
Solelheta

5. Religa la frasa al personatge que la ditz.
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.........................................................................................................

6. Dessenha lo Drac.

3. Bota los mots dins l'òrdre per tornar escriure çò que ditz lo Drac.
lo / mòstra-me / Dròlle, / det. / pichon
2. Qual es Solelheta ? (bota una crotz per dire la bona responsa)
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