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I scriv cost articol dal
l’ospidal ëd Cher,
chi ch’a-i ven nen la pel d’òca
anté che nòsta cita pì
cita as treuva da un
an scotandla!
pàira ‘d dì. “Bronchite
asmatica”, a l’han
“E col prèive ch’am sotra mi /
dit ij dotor: a l’é na
maladia ch’a ciapa
veuj ch’a sia cioch
quindes cit minca
sent, donca gnente ‘d
ëd branda òh...”
neuv e, dzora ‘d tut,
n’afé ch’as cura con un pòch ëd passiensa.

Ch’a àussa la man

Ma ‘dcò con na paròla gentila quand ch’a serv, e
nen mach con la professionalità. E a l’é ‘d sòn ch’i

ëd lenga, la rabia për lë stat ëd nòst pòver piemontèis e via fòrt. Lùn-es matin i son trovame con
la cita da la pediatra e des minute dòp al pronto
soccorso e des minute dòp ancora al repart ëd pediatria. A
l’é n’ospidal e a fà
mai piasì
vintreje,
ma già a
l’acetassion n’infermera
gentila a l’ha pijà sota soa ala nòsta cita, e tratala
com ch’a fussa soa. (Ël di dòp i l’hai ancontrala e
ringrassiala: a më smijava mé dover come
ch’a më smijava nen sò dover la
gentilëssa, ma
i l’hai notà un
soris ëd pì an
soa facia quand
ch’a l’ha sentì
cole pòche paròle d’un papà come tanti.)

Vàire vire i l’hai dit ‘mersì’
sta sman-a, visadì:
chi ch’a l’ha dit che la sanità

a fonsion-a nen?
parloma ancheuj: a më scuseran ij mé vintesingh
letor ma për na vira i lassoma da part le question

Ël repart ëd pediatria a l’é pien,
pien ch’a versa, d’infermere e personal e dotor ch’a dan l’anima për
fé sté bin, o un pòch meno mal, chi
ch’a l’ha ‘l maleur ëd passé da sì. E
alora an costi dì për mi a l’é sempe
l’ora ‘d dì ‘mersì’ a tute cole përsone ch’a fan quaicòs për nòsta cita. E
a l’é na paròla ch’am ven dal cheur,
përchè ch’im rend cont che nòsta
sossietà a va anans pròpì mersì a
tute cole përson-e che a san nen
ch’a venta esse trist, e antlora as
dan da fé. Parèj, sensa spetesse
na ricompensa, ma mach përchè ‘l
mond a l’é un pòst maravijos. (I son
dësvijame, stamatin: e costa a l’é
già na gran vitòria.)
A la ﬁnitiva: dij problema gròss dël
mond i na sai pòch, ma cost ospìdal
– për come ch’i lo conòss mi – a
fonsion-a. E mersì a tuti coj ch’a-i
travajo, mersì.
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