-I« Après aquèlas novèlas meteorologicas que, per
la sason, fan particularament gaug, dèvi vos comunicar un telegrama tombat totara sus los nòstres
telescriptors. Jujatz mas :
lo vilatjon de Sant Martin,
en Vendèia, conegut dins
lo departament per la
qualitat de son pomat1 e
la personalitat de son
cònsol2, s’es vist tot d’un
còp privat de lum, aquesta
miegjornada, vèrs las
sièis oras empr’aquí. Al
dire de nòstre corespondent, lo solelh auriá ni
mai ni mens desaparegut
de lor camp de vision !
Vaquí ! Vos sovèta una serada agradabla en aqueste
prumièr d’abrial, sus nòstre malhum3 plan segur. »
Quand lo generique
de fin del jornal televisat
restontiguèt, qualques milions de telespectators
engulhàvan lo sopar d’instincte, lor rason virada
cap al televisor, a mens
qu’aquò foguèsse lo contrari. Aqueles que s’èran
esmaiats de l’anóncia d’una tala novèla, aguèron
lèu fach de comprenre
que s’agissiá aquí de la
tradicionala galejada del
prumièr d’abrial. Lo cònsol
de Sant Martin, notorioment reialista, decidiguèt
de tractar l’allusion a son
escurantisme per lo mesprètz, e faguèt plan.
-IIRoberton Quelin amolonava negligiment de vestits fresilhats4 al fons de
la maleta de voiatge ;

quand venguèt lo moment de la barrar, los
embestiaments comencèran. Après qualques vanas temptativas, aguèt
un gèst d’impaciença e
abandonèt sos bagatges
campís5.

Prenguèt un cunh de
bròca de pan passablament estadís6 e se botèt
en dever de s’adobar una
lesca ambe de rondèlas
finas de salcissa sèca.
Las rondèlas tenián malaisidament en plaça e
sentiá las minutas rajar
e l’ora de la partença
s’anonciar ; un còp d’uèlh
per la mòstra lo rassegurèt e mordiguèt, comol
d’estrambòrd, dins la meula que crespava7.
Roberton avorrissiá
pèrdre son temps : jamai
se metiá a taula sens
que son atencion s’exerçiguèsse pas endacòm mai ;
per exemple, devorissiá
un bon libre ambe un
bon repais, çò que podiá
explicar l’estat de deslabrament pietadós dels
obratges de passatge dins
sas mans.

Un folhís de fulhets
fronhós
Tot en mastegar, percorriá de l’agach l’estudiò pichon onte viviá dempuèi un an. Una tapissariá de papièr pintrat,
qualques fotografias per
escondre las esquissadas,
aquò aviá pas tròp mauvas biais. Aquela impression de las bonas canjèt
quand agachèt sul sòl :
un folhís de fulhets fraunhós8 de tencha o agorrufats9 se mesclava a
d’estilògrafes de totas condicions, de libres cornats e
tacats, de brigòtas e de
moton de posca. Doblidarèm pas de mencionar
una topina de confitura
d’orantge gaireben voide
dont lo culhièr pichon,
un pauc mai lònh, servissiá de marca-paja a un
volume bèl de Nietsche.
A-n-aquel moment, quitèt son enumeracion interiora, per se pas degalhar
lo confòrt moral. O ben
aquò èra aquela lesca
qu’atenhiá un degrat
d’imanjabilitat que passava tota mesura.
Après aver precipitat
çò que ne demorava darrièr un mòble, s’arrembèt10 sus la malèta que
s’i esperava pas mai, la
barrèt sul còp e l’emponhèt. Puèi, non sens agachar un darrièr còp son
cambron, atapèt las claus,
dubriguèt la pòrta e s’enfugiguèt. (Qualquas minutas mai tard, tornèt
aparéisse en bufar, veniá
querre son pòrta-moneda que jasiá a l’azard
jol radiator electrique.)
Alara que lo trin s’esbrandava, pensèt ambe

pentiment11 a sa portalièra e al baralh dins son
estudiò. Rassegurèt lèu
sa conciéncia : soscatz
qu’aviá daissat aval tot
un volume de l’istòria de
la filosofia alemanda del
sègle XIX. Aquò la
remborsariá al centuple
se d’azard s’èra embufada12 la matrona a la
vista dels rèstas de son
repais jol lièch. Lo languiment del voiatge li balhèt una enveja de bilanç.
Dos jorns mai lèu, al
dessús de son lièch aviá
fixat una fuèlha de casern ont aviá marcat
una frasa lapidària : « cal
èstre desesperament optimiste ». L’endamen, al revèlh, se aviá ritz, èra pas
per respectar aquel precèpte ; simplament, trobiá
plasenta
l’associacion
d’aquelses dos mots.
Puèi aviá ben luòc
d’èstre optimista, aviá
desgafat un emplec estable, çò qu’èra pas causa
comuna a totes los joves ; anava ensenhar ! Òm
a bèl èstre erudit e se
creire eloquent, quand òm
se tròba davant vint-cinc
cervèls pichons incultes
a ensemenar… cervèls incultes ! quala expression
nècia ! e de mai desvirada
de son sens vertadier.
Podiá pas se resòlvre a
prendre de l’interèst per
totes aquèls afars.
desvirament d’astrada
Lo pessimisme fasiá
una montada espectaclosa a la borsa dels
sentiments. Lo mot « destornada» alertèt l’inconscient, que crompèt la
màger part de las valors
del conscient. Roberton
aviá estat, el tanben,
desvirat de sa via prumièra, de sa vocacion.
Pichonèl,
voliá
venir
veterinari ; èra estat una
passion vertadièra.

« Lo qu’ aima las bestias, aima las gents », çò
ditz lo reprovèrbi : l’enançament13 aviá estat logica… Roberton seriá regent. De qué importava,
après tot, aquel o qualque autre emplec…
Lo desvirament d’astrada s’arrestava pas aquí.
Alara qu’aimava lo solèlh,
qu’èra fach per viure sus
la còsta de qualque país
del sud, del sorire, de
l’accent, òm l’aviá mandat
vèrs la Vendèia, país de
la plovina e dels impermeables cirats.

Se devriá pas mesclar
femnas a l’amistat
Se remembrava tanben aver agut d’amics :
un jove denommat Rogièr Purga que partejava
sa vida estudianta, una
filha tanben qu’aviá ben
aimada, çò cresiá, pas
pro ça que la. Mas aquò,
li semblava, èra i a tant
temps. Aquela salopariá
de Purja aviá estat son
melhor amic. Se semblàvan belcòp totes dos, al
ponch que, sens se’n dobtar, èran amorós de la meteissa persona. Mas aquò èra d’istòria anciana.
L’aviá d’el-meteis abandonada a son amic, e pr’aquò aviá benlèu una chança de la gardar. Se devriá
pas mesclar femnas a
l’amistat, çò se ditz el per
concludir. Coma o disiá
lo reproverbi, se caliá mes-

fisar d’una bestia qu’aviá
dos traucs jos la coa…
Lo trin perseguiá sa
corsa capolada14 d’una estacion blanca a una estacion grisa, al mitan de
planas rossèlas de colzà e
de puèchs. Pauc a pauc,
èrem en preséncia d’un
país verdejant, rendut
malencòni per un tropèl
de nívols telhosas15. Escampàvan de lònh en lònh
quicòm coma una docha
escocesa... Se describiá
al dintre d’el l’espectacle
de la classa, soscant als
tèxtes colorats que dictariá lèu als drollets. De
frasas plan concebudas,
jos la forma : « subjècte,
vèrbe, plus complement ».
La natura, lo cial, plus
los auselons que bresilhan16.
Non, tot de bon,
auriá pas degut abandonar sos estudis. Aviá viscut al caire de filosòfes
afogats d’expausar lors
ideias, lors doctrinas, d’òmes vertadierament pensants, singulièrs. Ara li
calriá se morir dins los
exercicis d’estil vulgaris
ben bravament descopat
dins de papièr d’escolan…
entreveguèt sa descasença.
(de sègre)
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’ausiguèt un parèlh de còps l’entrada en gara de Nanta, puèi lo trin
s’arrestèt. Perdut dins lo cocon de
sas pensadas, Bòb davalèt las grasas per se trobar sul trepador ; dapasson, cerquèt de l’agach dins lo fum
de monde una cara coneguda. Pecaire ! Saviá ben pr’aquò que degun
èra pas aquí per l’aculhir. De caras
aimadas li tornèron amarament en
memòria. Mas tanlèu, un imatge li
venguèt a l’esperit : Una ascla* frescament sorgida d’un tèrratremol.
Ambe èla tirèt un trach sus sas
amistats e per far d’una ascla dos
còps, desseparèt longamai lo passat
del temps que ven. Èra benlèu l’orizon novel que, en s’ofrir, l’incitava
a de decisions grevas ? La plovina
tustava gentament sus sa cara ; lo paraplueja sul braç, s’abandonava a-naquela caressa agradable e fresca
ambe una tristor vaga. La pluèja transparenta perlejava sus sos pials coma
anava, desobrat, pauc preissat de
sonar un taxí. Faguèt qualques passes, accordats a los de dos voiatjaires e a lor vista se sentiguèt curiosament leugièr. Enfin, coma lo trin
s’esbrandava, te descobriguèt que
sas mans èran liuras. La maleta èra
demorada dins lo compartiment !
Sens aver lo leser de se lanhar de sa
distraccion, se getèt a la perseguida
de la maquina, lo parapluèja al punt
coma un coraire ambe lo baston de
relais.
***
oberton boleguèt dolorosament
lo cap e s’estirèt dins lo lièch de
plomas : la corsa del jorn passat li
aviá estada penible. Èra pas un
esportiu ; sa jovença li permetiá un
tal esforç fisique, mas l’entrainament
l-i mancava. Se prometèt de remediar
a-n-aquò amb de multiplas corsas dins
la campanha d’aperaquí. Que ara per
ara, li anava caler s’acostumar a la
campanha. Se remembrèt lo sieu estudiò
dins la vila, sos estudís fra-chats*.
En despièch de la resolucion de la
vèlha, sos sovenirs desfialavan
davant el, dansàvan ambe la posca
en suspension dins lo rai luminós.

la fin del darrièr estagi de formacion, aviá participat a un voiatge sus l’isla d’Oleron. S’èran passejats per las carrièras de Sant Pèire
dins lo solèlh de junh que s’acabava. Anàvan cotria*, dos collègas
e el que s’entendion plan. Sens
saber perqué, s’arrestèt davant una
mena de botica curiosa d’aspècte
ont d’objèctes tant mai curiós èron
amassat. Semblava pas i aver res a
vendre e pr’aquò… un grand tipe
magre dels pials blancs venguèt
sortir davant elses. Semblava se
garolhar ambe ‘na dròlla de las
mai polidas qu’èra ambe un
companhon tant jove qu’èla.
« - Los conéissi, lo monde ! bramava lo vièlh. Vòlon veire, mas
vòlon pas pagar. Lor sembla que tot
li son degut ! » La polida filha
aviá l’aire embarrassat e son calinhare gausava pas tròp res dire.
Puèi lo grand tipe tornèt dins la
botica e Roberton lo seguiguèt ambe
los sieu dos companhs.
lo poèta Pau Coban
ra lo poèta Pau Coban, èra
josieu e èra poèta. Roberton lo compreniá e comencèron de discutir. E
ambe lo poèta, qu’èra tant grand e
dels pials tant blanc e de la pel tant
usclada (semblava Mistral vièlh) i
aviá mai lo discípol, qu’èra cortet
grosset, e que semblava un curat.
A cada còp que lo poèta parlava,
lo discípol èra z-aquí per testimoniar de la valor de las paraulas del
poèta. La polida filha qu’èra
dintrada dins l’ostal del poèta, dins
sa botica, aviá escotat los poèmas
e li aviá pas res crompat, çò
qu’aviá provocada la colèra granda del poèta. Lo Roberton, el,
trobava la poesia del Pau Coban
de las bonas, o, per tot lo mens,
pensava qu’una botica de poësia
ont se vendiá pas que de poësia, al
mitan d’aquela carrièra comola de
monde ont se trapava pas que de
sovenirs made in Òng-Còng... aquò
t’ameritava d’encorajament. Aviá
pas tròp los mejans : crompèt mas
una plaquèta.
« M’avètz escotat, çò diguèt
lo poèta e m’avètz crompat lo

poèmas dels libres perduts ! Sètz
josieu ? »
« - Non pas, çò respondiguèt lo
Roberton, mas ieu pensi que i a pas
de josieus e de crestian, sem totses
d’òmes ! »
Alara lo Poèta tornèt prenre sa
colèra, ara contra lo Roberton ; expliquèt en cridar un pauc qu’èstre
josieu èra pas coma l’èstre pas, que
son pòble aviá ‘na istòria e ‘na
tradicion que d’autres se’n podián
pas prevaler. E coma lo Roberton,
que sos companhs èran demorats
muts (èran joves totses e gausàvan
pas contradire l’òme vièlh) ensajava
d’aparar son vejaire, lo discípol li
mostrèt que s’enganava e que lo
poèta aviá rason. Pau Coban èra
aquí, dins sa colèra e lo Roberton èra
tant moquet coma la dròlla de totara : dubriguèt la pòrta e se’n anèt.
Faguèt qualques passes dins la
carrièra ambe la sia plaquèta e se
trachèt que lo poèta li aviá promés
una desdicaça. Tornèt dins la botica
ont la colèra del poèta èra un pauc
tombada. « Se sètz tornat, alara, es
qu’avètz comprés… » Prenguèt un
estilò feutre que traïnava sus una
taula sens tap* e tracèt qualques mots
d’una escriture tant aguda coma los
traches de sa cara.
Dins la carrièra, lo Robèrton
legiguèt aquelses mots de tencha
verdolassa : « Del Roberton, pel Pau
Coban » desdicaça estranha... gardava totjorn la plaquèta dins sos
afars, mas se demandava a de qué li poiriá ben servir aquelses dos
fulhèts ambe un poèma sens
importància sus de libres perduts.
Lo jorn filtrava per totses los
interstiças dels contravents de linha ;
deviá ja èstre plan avançat. Desgajèt alara son còs rodat de las cubertas, e z-o issèt defòra. Lo cap li virèt un moment ; d’imatges se
preissàvan tornamai dins son
esperit, de sovenirs de l’an passat
coma surgís de temps revoluts. Se
vestiguèt ; preniá de pausas e se
desgaunhava davant lo miralh, tot
en ordonejar de sa man sos pials.
Ara, davalava las grasas de l’auberga
pichona de Sant Martin e se trobèt
dins la sala de manjar granda. Un
fum de cafè fresc l’aculhèt a

volutas dubèrtas. S’assietèt a una
taula de bòsc ont se trobàvan un
bòl de faïença al bòrd esbercat* e
un vasa de sauretas*. Una serviciala dormilhosa venguèt li portar
de lach, de cafè, e tanben una panièra tota banuda de creissents. Se
faguèt un plaser de la desbannar,
sens s’assadolar* pr’aquò. Quitèt
l’auberga ambe pro d’apetit per
redusir de la mitat la lesca preparada la vèlha pel despartin. A la
merí trobèt solament lo secretari,
òme aimable, que lo menèt dins la
salla de classa. Lo regent vièlh
s’èra retirat a las vacanças de Nadal.
L’apartament sentiá lo tabac e
dins la cosina lo sòl èra estat
netejar ambe d’anmoniaque.
« Auriatz degut nos avisar
mai lèu de la vòstra arribada, çò
diguèt lo secretari, occupat a
durbir las fenèstras per cambiar
l’aire. « Vos auriá esvitat una nuèch
a l’otèl e de fraisses inutiles ».
Roberton agachèt un moment la
carrèira desèrta.
« Vèsi qu’avètz pas gaire de
bagatges » Èra vertadièrament un
trauc, ont los azards de las afectacions l’avian menats.
« E ben, vos daissi. S’avètz
besunh de quicòm… »
Lo regent jove
as prumièras jornadas de
classa fuguèron amusentas. Bòb
èra pro desatacat e aviá pro pauc
de conciença per aver paspaur
d’aquèla tasca. Los dròlles
d’aquela campanha atanben èran
plan bravàs... rai, los trapava subretot dormiàs*. Lo tròp de drògas
duras... la television n’èra una,
dangeirosament desconeguda. Praquò èra pro nociva, emplegada aital a
de dosas fòrtas. Òc ben, los dròlles
èran de drogats. Mas èran de
drogats plan braves, e Bòb los
aimava plan : ensajava de los desintoxicar, e aquò li balhava una
mena de tòca per sa vida. Aviá lo
sentiment de pas aver cap de ròtle

dins la societat, o al mens, de pas
aver trobat lo seu. Sol dins la
campanha, Bob legissiá fòrça e
pensava de tròp. Se daissava anar
a la malancònia del cial gris.
Soscadissa
a jovença, çò pensava, ara
passada, çò cresiá, èra facha d’inchalença*, de jorns apilats* coma autant
de cubes pichons, independents.
S’encastràvan coma podián los uns
dins los autres. Aviá viscut uèi per
uèi* una multituda de vidas pichonas plan desseparadas, efemèras e
urosas. Ara, se trachava d’una sola
e mesma existéncia. Èra dins una
passa critica. Riscava de mancar la
debuta, de lisar sus la prumièra
grasa e de trigossar un retard
inestimable tot lo long dels escalièrs. Qual vòl tròp corre se copa
lo morre.
Mai jove, Roberton trobiá
que los reprovèrbi avián l’aire
vièlhs, ambe totas lors bonas
rasons, mas ara, se mainava ben
que destenián las claus de la vida.
E que i aguèsse de claus èra
benlèu la pròva que la vida èra
una mena de preson. L’adolescençi èra lo passatge d’una gabiá
dorada, la de l’enfança, als grands
espacis de la vida reala ? Pr’aquò
las barralhas electrificadas que vos
enrodavan èran pro vesenta.
Fin finala lo passatge èra la
partida mai interessanta, (e mai
foguèsse pas qu’una engana), la
del canjament, la de la descobèrta
d’espandis novèls. Après òm se
mainava* que los pretenduts espandis s’arrestàvan a de balças*
tristassas que se descopavan a
l’avalida*, dins lo solelh.
Roberton se demandava quala
fòrça nècia, mas eslucianta, l’aviá
butat a brutlar las estapas, a
despassar l’estadi del passatge per
èstre deçauput mai lèu.
E tot, dins la borgadèta lo
remandava a son sòrt dels tristes ; li
semblava que dins lo bolegadís

joiós de la vila, auriá pogut se
desbrembar*, se balhar simplament a la vida. E pr’aquò aviá pas
agut la causida ? Aviá pas agut la
possibilitat de demorar encara
longtemps un jove, de persègre
aquelses tròçes d’estudís ? A luòc
de qué...
Mai d’un còp s’èra escapat
vèrs Nantas, aviá quitada una vida
tròp seriosa, per se tornar cabussar
dins l’atmosfèra d’inchalença anciana. Pena perduda... Lo bruch lo
geinava ara. Aviá rescontradas
quaucas dròllas, aviá gaire cercat
de las conéisse melhor, pas mai
que lo bocin que volián ben li
mòstrar. Aviá un desgost de tot çò
qu’auriá pogut lo sortir del fangás.
E tornava banhar sa solituda dins
una boldra de desgost (çò qu’ara
se poiriá apelar talassoterapia
mentala), s’i escondiá* sens que
degun l’i buta.
Dapasson se mainava que son
isolament èra volontari. Èra per
convenéncia personala, coma se
ditz dins l’administracion, qu’aviá
defugit la societat de sos pars, eles
non l’avián pas daissat. Aviá d’elmeteis abandonat l’amiga que
cresiá aimar, e en veire que s’assolava ambe son companh, n’aviá
aprofechat per se’n desbarrassar
parelhament.
Podiá se comparar ambe una
jovenèta desgostada dels òmes que
s’embarra al convent. L’ensenhament èra lo convent ; l’amor èra
la coneissança qu’aviá daissada, el
que voliá venir un pensor
savantàs. Aquela idèia èra coma
una lancejada*. Se ne tirariá ben,
mas n’arribiá a se detestar. Sabiá
ben tot aquò. Deviá arrestar de
soscar. Seriá pas jamai urós se
acceptava pas sas propriás causidas.
JPG
(de segre)

Lexique
a l’avalida : au lointain, à l’horizon.
anar cotre : aller ensemble
apilat : empilé
ascla : faille. (géologie)
assadolar (s’) : rassasier (se).
balças : falaises
baralhar : s’agiter, se disputer.

calcinar (se): s’inquiéter, se faire du souci.
de levada : d’emblée, d’entrée de jeu.
desbrembar : oublier, s’oublier
dormiàs : endormi, qui s’endort facilement.
esbercat, esberlat : ébréché.
frachar : avorter (sens fig.)
inchalença : insouciance.

lancejada : douleur fulgurante.
sauretas : immortelles jaunes.
se mainar : s’apercevoir.
tap : bouchon.
tarabast : vacarme, tintamarre.
uèi per uèi : (ici) au jour le jour
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Cada jorn baralhàvan*
de mai en mai los escolans
del Roberton. Avián pas còr
al trabalh e contàvan d’istòrias gaire comunas. Roberton arribèt a trapar dins lo
tarabast* que i aviá de « nenes mòrts », de « catastròfas »,
e d’autres causas pro susprenentas atanben.
D’eveniments curiós fasián
de rambalh* pel vilatge. Los
boriaires se calcinàvan*, los
veterinaris èran perplèxes. Alassat, Roberton cercava pas
a aprigondir la question.
un accident curiós
Al ser, se reprochèt la
pèrda de sa curiositat acostumada ; deviá s’interessar a
la vida del canton. Decidiguèt d’anar far una virada
per l’auberga, per fin de’n
conéisser mai. Coma lo
regent, Robert èra acceptat de
levada* pels paisans, amassats al torn de qualques veires.
Lo metge faguèt son entrada
vèrs las uèch oras e faguèt se
revirar los agachs dirigits
devèrs l’escran pichon.
-Eh ben, doctur, Que i a
de nau ? comencèt un buvaire.
-La rotina… çò dit lo
metge, puèi rafèt las ussas*,
canjèt de ton. Se òm excepta
la Simòna d’Entrans… Quò
va pas fòrt, lo moral, dempuèi l’accident.
-L’accident ? çò dit
Roberton.
-Sètz pas al corent ? çò
rondinèt un buvaire.
-Un nene gaireben a
tèrme… perseguèt lo mètge.

Roberton comprenguèt
alara la significacion dels
brigalhs de frasas ausidas de
matin a la recreacion. Foguèt
gaireben consternat. Esperava mièlh.
- Aquò’s pas aqueste
asortament* qu’es estonant,
çò ditz un elevaire, après tot,
un accident es totjorn possible. La Simòna d’Entrans èra
tant magra… » Lo metge
aguèt un moviment de las
espatlas qu’èra malaisit d’interpretar.
Lo cultivaire perseguèt :
« Çò qu’es pas de creire,
es que lo bestial sofrís de la
mèsma… malaudia. Ieu ai
una dotzèna de vacas, e
n’aviái doás qu’anàvan vedelar dins un mes o dos, e ben
los doás aguèron un asortament*.
Tustèt la palma de sa
man del punch per apuèjar
son raconte e tornèt dire :
« aquò’s pas de creire ! » Lo
demai de la serada se passèt
en racontes del genre d’aquel
d’aquí e cadun s’entendiá
ambe l’autre per dire qu’avián pas jamai ausit parlar de
quicòm de parelh.
Roberton aviá pas de
femna, pas de bòria tanpauc.
Participava pas a la conversacion, mas un sentiment
indefinissable l’abitava. Un
mes mai lèu, aviá reculhida
una magra cata rossèla ; se
n’èra pro occupat coma èra
tot sol dins l’escòla. E aquela
cata aviá catonat. Los catons
n’èran mòrts e ara, Roberton
se pensava qu’i aviá ben
quicòm d’estranh aquí dejós.
Ne foguèt talament tafurat

que partiguèt tot d’un còp
sens saludar degun. Los joves,
ara, avián pas pus d’educacion.
L’endamen, Roberton prenguèt lo camin de l’escòla los
uèlhs alassats per una longa
nuèch d’insomnia. Se rapelava pas qu’i aviá de trabalh de
far aquel jorn. Aviá legit,
legit sens arrèst per fin de pas
pensar. Se aviá agut lo malur
de pensar, auriá segurament
trobat un detalh particularament estranh, lugubre benlèu
qu’auriá segur estudiat, espelofat*, virat e aquò auriá pas
ameliorat son moral.
L’esperava un intervenant exterior, coma díson,
aquel jorn d’aquí, un musicaire local o sabiá pas de qué,
que veniá per far aprenre a
conéisser los instruments als
dròlles. Èra pas aisit de los
far escotar, mas lo tipe coneissiá son trabalh ; cantèt de
cançons dins un parlar curiós.
Èra de « parlanjhe », çò diguèt lo tipe a la recreacion.
Èra lo parlar de las Charentas
vesinas que d’unes disián
« francés » d’autres « occitan » e qu’èra, segon el, un
pauc (o pas cap) dels dos.
Roberton comencèt de s’endevenir ambe lo musicaire que
vertadièrament èra interessant e decidiguèron de despartinar ensems.
Se botèran a parlar de
l’atmosfèra estranha de l’endrech. Segon aquel tipe, Sant
Martin aviá dins lo temps
marrida reputacion. Se disiá
que i aviá agut de chaples*

dins lo canton al moment de
la revolucion.
« Non pas benlèu ? » çò
diguèt lo Roberton.
« Oc-ben », çò respondèt
lo musicaire, « pensi ben ! E
encara i se passa de causas
pauc banalas. » E l’artiste se
botèt a contar son istòria,
coma se el e lo Roberton se
coneissián dempuèi totjorn.
una istòria estranha
« L’autre còp dintravi d’una serada per la masada* de
Sant Còzas e tornavi de pè
que i a pas gaire de Sant
Còzas a chas ieu. Aviái daissats mos instruments chas un
amic meu e... erèm a claussa
nuèch, i aviá pro de luna
pr’aquò per veire lo camin.
Tot un còp, te vesi pas una
camionèta de gendarmeriá al
pè d’un valat ? E aquí qu’un
gendarma me crida e me demanda mos papièrs. Pensatz
consin èri susprès, d’encontrar los cònhes en plena
campanha, dins un caminòl
coma aquel ont se deu passar
tres òmes dins la setmanada !
Me menèran dins lor camioneta e sortiguèron un fum de
papièrs officials e comencèran de m’interrogar. Ieu,
me protestavi qu’aviá pas res
fach de mal.
E un oficièr çò me
diguèt « taisatz-vos ! Agachatz, lo diluns 20 de novembre de l’an passat, avètz pas
despassada la vistessa auto-

risada benlèu ? cent trentauèch de l’ora sus la carrièra
de Santa ? podètz pas dire de
non. ». Me remembravi pas
se aviái solament presa la
veitura aquel jorn ! N’aviái
fach, pr’aquò. Tal jorn aviái
presa la veitura après un
sopar tròp arosat, tal autre
aviái copada la linha rossèla
dins un endrech plan
dangeirós... D’unes faches
tornàvan montar a dètz
annadas. Aviái un dorsièr !
Vos disi pas ! De fichas plan
complidas* sus papièr bristòl
ambe de fotos e de procès
verbals.
E coma voliái discutir,
se botèran a sortir encara mai
de papièrs, e, dèvi ben dire,
tot aquò semblava pro se
tenre.
Me rapelavi pas de totes
los delictes, mas n’i aviá,
dins lo nombre que m’èran
familièrs. I aviá aquel còp al
supermercat quand aviái
panat un disque. D’aquò n’aviái ben lo ressovenir ! Aquel
autre còp aviái emportat per
« engana » la flaüta andina
d’un collèga... Pensavi que
tot aquò èra doblidat...
E aquela brandoleta
davant la vòstra fenèstra ?
« Pensàvetz benlèu que
quicòm pòt escapar a la gendarmariá nacionala ? » me
diguèt lo fonccionari. « Vos
enganàvetz plan! »

Puèi, z-o deuriá pas
contar benlèu, aquí se botèran
a m’encusar d’atemptat a la
pudor. « Tè, vos remembrètz
pas » çò me diguèron, « aquel còp, lo vint-e-tres de
novembre 1974 a dètz-e-set
oras de l’après-miegjorn ?
Anèretz dins tal boisson de
tala forèst ambe una dròlla
plan jove... aquò rai, èra
majora, mas de dròlles aurián
pogut susprenre la scèna que
‘quò èra pas luènh d’un
camin de passejada pro frequentat. Aquò’s grèu. E
aquela brandolèta davant la
vòstra fenèstra lo onze de
novembre 1969, alara que lo
desfialat passava e que de
minors o de monde sensibles
aurián pogut vos susprenre ?
Avián pas qu’a levar lo cap !
(Rai qu’abitavi al quatren
estatge). « Fai pas res i a de
qué vos fotra a l’ombra per
un brave moment. » Èri pas
tròp fièr, z-o pòdi ben dire,
çò contunhèt lo musicaire.
Pensavi tombar d’aiga dins
mas braias. Alèra, aprofiechèri d’un moment ont
bolegàvan las lors fichas e
me botèri a corre coma un
perdut dins la negrenuèch.
Correguèri, m’arrestèri pas
abans de temps. Gausèri pas
tornar al mieu ostal. Anèri
durmir dins una granja.
E pendent de temps tremolavi a cada còp que vesiái
un quèpi.
(de segre)

Pichon glossari.
asotar : avorter.
baralhar : s’agitar.
chaples : massacres.

complit : de fichas plan
complidas : des fiches
bien faites.
de levada : d’emblée.
espelofar : décortiquer.

masada : hameau
rafar las ussas :
froncer les sourcils.
rambalh : agitation,
désordre.

se calcinar : se faire du
souci.
tarabast : vacarme

L’après-mièg-jorn, los dròlles
foguèron pas mai siaus ; semblavan aver recuperat de lors cinc
oras de television de la vèlha. Tornàvan començar ambe lors istòrias
d’asortaments, d’ « evarotadas » coma
disián, e autras estranjetats. Lo
regent prenguèt de vam tant
coma poguèt e los faguèt tàiser.
Parlava mai fòrt qu’elses, aquò èra
malaisit. Putes de dròlles qu’escotan pas mai ! e encara, del temps
d’aquela istòria, aquò èra pas res :
cal veire uèi coma son venguts !
Enfin. Ganham lo cial. Lo Roberton - a la debuta l’aviái apelat
« Bòb » me semblava que ‘quò fasiá
mai modèrne mas en occitan, es
vengut Roberton, ‘quò fai mai autentique benlèu. Pr’aquò ai un
companh que li díson James e a
mai de quaranta ans, coma qué
‘quò seriá possible que lo Roberton s’apelèsse Bòb. Anem! I
tòrnam a-n-aquela istòria ? Disiái que lo Roberton ensajèt de
persuadir los dròlles de l’incongruïtat de lors prepaus. Tot aquò
èra pas res que coïncidencia
blosa, e pas de rapatons ni mai de
dracs a Sant Martin. Veguèt lèu
que sos esfòrces èran inutiles. A la
debuta los escolans s’èran tasuts, mas, ne’n pensavan pas mens
e tornavan parlufejar, tot doç per
defugir la colèra del mèstre, pro
naut ça que la per esclafir lor excitacion.
Mas encara -e aquò èra plan çò
piéger-, Roberton luchava per se
persuadir el bel prumièr que tot
aiçò… los catons jaguts que lor
maire començava de devorir…
co-ïn-ci-déncia... La Simòna,
son nene mòrt e son moral al

mai bas… co-ïn-ci-déncia… lo
vedelon que vejèron totses, jagut
blanc e mòl pel prat verd… coïn-ci-déncia…
Lo Roberton piejèt los dos
punts sul burèu de bòsc al vernís
desondrat e agachèt defòra los
nivolets gris que s’amolavan.
Alara que dins nòstre esperit
se luchan los problèmas los piégers, nòstre agach se pòt passejar tranquillon per la campanha e s’escapar. Èra çò que fasiá

l’amic Roberton : agachava, e
auriá volgut pensar a quicòm
mai. Una ondada pichòta fasiá
un bruch docèt. Los escolans
parlufejavan de mai en mai naut.
Un arc de seda se mostrèt al
lonh : vèrd, rossel, rotge… los
escolans parlavan ara a plen
gargalhòl. Lo regard de Roberton dansava ambe l’arc de seda :
aurantge, rotge, violèt… e puèi
pas res mai. Lo cial blau molhat,
pas mai d’arc de seda. Los
dròlles avián pas res vist que ne
venián a se fotre de rostas entre

los pupitres. Tot un còp lo
mèstre se botèt a bramar e totes
se calhèran, renduts muts per la
suspresa.
Roberton s’èra avançat vès la
fenèstra, e tornava dire : « coïncidéncia, coïncidéncia… » Mas
èra pas falord, i aviá ben agut un
arc de seda !
« -Que fai caud ! » s’escridèt
un escolan al fons. Un concèrt
de votses li faguèt un resson. Òc
ben èra bien verai que faisiá
caud. Vertat, una atmosfèra estranha flotejava. Lo Roberton sentiá
de gotas de susor davalar long
de son nas. Sas ussas èran tota
trempas d’aiga salada. Al defòra
fasiá una clartat estranha, los
montants d’acièr de las fenèstras
avián de lusors anormalas, refletavan de rais esbleugissents.
Auriatz ditz qu’una tempesta se
preparava pr’aquò i aviá pas mai
de nívols dins aquel cial transparent que non pas de botiòlas
dins un cristal fin. Roberton èra
pres d’un malaise ; se sentiá agantat
per la lassièra. Los escolan èran demorats boca badanta, a esperar
que quicòm arribèsse. L’aire èra
pesuc, òm polsava. De cans avián
començat de jangolar a l’entorn,
e, al lònh, d’erbassas que l’aura
corbava i aviá qu’un moment se
quilhavan, calhadas, cristallisadas.
Polsava lo Roberton de mai
en mai, un frejolum sus sa pel.
Lo jorn… lo jorn brandolejava
tala una ampola electrica abenada, lo jorn se n’anava, lo jorn
èra pas mai.
Qual cosmique contacte s’èra
copat tot d’un còp?

NOTATZ BEN
siau : que bolèga pas, que se ten tranquille.
James : anglés per jacmes.
tasut : participe passat del vèrbe tàiser
coïncidéncia : causa qu’arriba coma una autre, al meteis
moment, mas qu’a pas res a veire.
rapaton : diable del canton d’Aurlhac, d’efièch jamai n’i
agèt pas a Sant Martin.
parlufejar : parlar sens far de bruch.
piejar : pausar una partida del còs sus quicòm.
desondrar: gastar quicòm o far grèuge a qualqu’un.

arc de seda : fenomèna meteorologique degut a la decomposicion del lum e que se presenta jos la forma d’un arc transparent e
policròma dins lo cial. Se pòt apelar tanben Arc de Sant
Martin.
botiòlas : esfèras que se pòdon fabricar ambe de sabon, per exemple.
Los peissons, dins l’aiga, fan de botiòlas (o de bofigas).
agantat per la lassièra quand òm es agantat per la lassièra, òm pòt
pas mai trabalhar ; los auvernhasses dison que son guechits.
polsar : aver de mal per respirar
jangolar : los cans jangolan, udolan, braman coma se èran
malurós

« Tot aquò non se pòt pas
concebre ! Podètz pas creire de
bestisas aitalas ! Quand òm
pensa que tot aquò partiguèt d’una
vulgara talonada*, d’un mot trufaire del prumièr d’abrial, d’una
trapa qu’aguèri lo tòrt de cavar ! »
çò que PDG vòl dire
Tèn, coma lo burèu de la
radiò-television Francimanda es
pro esclairat, prendrèm la pena
de nos i installar un moment.
Aquel salon ultra-modèrne, mai
que gorrièr, dels cadierals de
cuèr que lusisson, es lo teatre
d’una scèna pro violenta entre lo
proprietari del salon, director de
la seconda cadena e tanben PDG
de la television (qu’alara i aviá
pas encara agut las privatisacions)
e lo de la tresena cadena en
persona. Aquel darrièr sembla
d’aver oblidat çò que PDG vòl
dire, s’empòrta, vira al torn del
sèti ont s’escond lo director
general, e tot aquò, al pas de
gimnastica.
« Mas miladius ! Aquò’s
grotèsque ! ridiculàs ! un… un
trauc negre ? Sèm pas en plena
sciençia ficcion ? E perqué pas
una erupcion volcanica sus la
Plaça de l’Estiala ?
- Aquò seriá pas estonant qu’a
meitat, asardèt lo Director General,
aprofiechant una remaisa* leugièra dins la periclada* verbala,
se’n produguèt una al Mexique,
dins un camp de blat se m’engana
pas, (èra de trufas me sembla, mas
canjèran aquel detalh) en l’annada…
- E vaquí que me parla dels
camps de blats del Mexique ! bramèt lo respectable director, rotge

de rabia… pr’aquò s’agís pas que de
fums de suèja* a Sant Martin ! Tot aquò es pas qu’una falordisa : zo sabi
ben, qu’es ieu que te l’inventèt ! Zo
te l’inventèt cap e tot, e d’a fons.
Se teniá en fàcia del sieu
intreparlaire*, martelava del punt
lo burèu, arpatejava, li bracejava jol nas. L’autre bastiguèt
vistament una restanca* per fin
de contrar los assauts repetits
d’aquel bogre de badarèl*.

« Anatz, Duhéon ! arrestatz
de vos auselar* ! » çò diguèt d’un ton
mai que seriós. A l’escota del sieu
nom, Duhéon prenguèt consciéncia de la sia inferioritat ierarquica façia a ‘quel òme vièlh que
sa cruca* nuda lusissiá coma una
menaça dins l’ombra. Se taisèt e
demorèt aital, braçes tombats, sens
saber de qué far per reatrapar son
asenada. Lo director esplechèt
vistament l’avantatge concedit :
« Cal que vos rendèssetz a
l’evidéncia. Dels reportaires, mandats especialament per l’afar,
son formals. I a un tròç de massa
negrinèla e aparentament omogèna al dessús del vilatge de

* auselar (s’) : se botar en colèra, far coma un gal
* badarèl : òme que fai pas que badar o cridar.
* bordescada : caprici, accion que susprend, qu’òm
esperava pas.
* fums (de suèja [aicí]) F. brouillard (de suie)
* intreparlaire : persona ambe la quala òm parla.
* periclada : tempesta, tròn.
* remaisa : acalmida

Sant Martin, en Vendeia. Foguèri susprés ieu tanben e
sceptic a-n-aquela anoncia, mas
de documents, de films…
« - Non, non, ‘quò’s pas
possible
« - çò diguèt Epictète, lo
savi accèpta çò que pòt pas
canjar. »
Una bordescada del creator
Aviá dich aquelas darrièras
paraulas dins un silenci religiós.
Duhéon, moquet e un pauc
desvariat* l’agachava sens parlar.
Pr’aquò, un uèlh dins sa cara
demorava a se mesfisar. Cal dire
que se Duhéon possedissiá coma
cadun dos uèlhs, una bordescada* del creator li aviá balhat un
regard devesit : causa mai que
rara un uèlh sieu èra leugièrament dirigit vèl cial, l’autre
puslèu vèl sòl. Aquel d’aquí
semblava convencut, mas lo prumièr aviá un aire entre dos aires,
se gausi escriure aital.
Lo director general considerèt aquò coma un darrièr bastion
d’emportar. Sabiá ben que ‘quò
canjariá pas res a la posicion del
paure organe, pr’aquò volguèt
contunhar.
« - Per çò qu’es del prumièr d’Abrial, çò comencèt,
s’agís pas que d’una coïncidéncia, maleirosa coma de juste…
Podètz pas cargar la responsabilitat d’aquel fach estranh… »
puèi, coma se aviá pas mai
d’ideia, s’encalèt* e se botèt a espinchar lo sieu collèga, l’uèlh fixe.
« podetz -fotre pas- zo cargar… pr’aquò… aquò’s estranh. »
çò diguèt enfin.
(per sèire)

- NOTATZ BEN * desvariat : quauqu’un de desvariat sap pas mai çò que fai,
es perdut, sap pas mai ont n’es.
* encalar (s’) se fotre dins la boldra e pas poder se’n sortir.
(aicí al sens figurat) demorar mut.
* restanca : F. digue, barrage.
* talonada : quicòm fach per se trufar, galejada,
* cruca : suc del cap, cap (testa).

a massa negrinèla se botèt vistament a passionar
lo país, e mai lo monde entièr. La prumièra reaccion aviá
estat de temptar de la dissipar,
ambe las lanças d’incendi dels
vilatges vesins. Los rajòls*
poderoses dirigits devèrs la
vapor nechilhosa* aguèron pas
d’autre efièch que d’enfonzar
dins las tenèbras, coma lo cotèl
dins lo burre fresc.
Caliá donc aceptar aquela
nèch eternala que s’èra jaguda
sul territòri comunal de San
Martin.
lo territòri de la comuna èra
sagrat
D’efièch, segon Joan-Crestian Quesbon, un cercaire savantàs que trabalhèt longament
sus aquel afar, las tenebras ne
cubrissián fidèlament las limitas, que podèm ‘quò li
sembla far tornar montar al
sègle III.
Segon lo trabalh d’aquel
erudit tròp desconegut, als
temps preceltiques lo territòri
de la comuna èra sacrat : s’i
tròban encara de peira levadas,
fichada e fadadas que autrescòps dessenhavan un malhum
en forma de creissent de luna.
Aquò se pòt veire sus de
cartas* encara maleirosament
inedichas. Vegèri aquelas cartas
es pas de creire, mas vos promèti que se vei clarament,
aquel creissent de luna.
Après venguèron los Celtas, que prenguèron lo territòri
per i aclapar de mòrts e i escampar fòrça terralhas (d’olas principalament, mas atanben d’escudèlas, de dornas, de topinas e

de topins e mai una forquèta
que la provenéncia galesa n’es
pro discutida) la màger part
venián de Lesós. Totes aquelses tresaurs aurián fach de Sant
Martin un siti arqueologique de
prumièr reng. Maleirosament,
aquel siti foguèt escagassat jol
Napoleon III quand i faguèt
cavar priondament per trobar
las rèstas d’un camp de Cesar,
que s’en seriá parlat dins una
partida dispareguda de las Guèrras de las Gaulas. Tot aquò es
pas tròp assegurat.

L. Glaudius Pero
Çò qu’es estat establit per
J-C Quesbon, es que Cesar
auriá donat per estrena aquel
territòri a un vièlh legionari de
la sia garda, un triati coma se
disiá agara. Una inscripcion
anciana ne testimonha, reculhida dins los Cahiers Vendéens
(1467 arquius de Charentas 65
E 530 bis 1362, f° 25 recto, a
drecha, alai, non, mai a
drecha, aquí l’as). S’apelava
Librus Glaudius Pero e la siá
bòria seriá estadat a l’origina
del vilatge de Sant Martin.
Aquela bòria bèla (villa latina)
foguèt anticament apelada Libracum. A l’atge mejan òm

tròba las denominacions Librac, Libranc, Libraga e
atanben dins los tèxtes latin
Librancum. Es sonca al sègle
XII qu’aparéis la forma Sant
Martin. Un tal canjament de
nom es pas dels rare dins
l’onomastica ; segon lo Sénher
Quesbon, se poiriá qu’un rite
preceltique de partiment dels
vestits se siá tornat trobar dins
l’istòria de Sant Martin, loqual,
coma cadun z-o sap, te partejèt
lo mantel per ne cubrir
quauqu’un qu’anava tot nud,
pecaire ! A mens qu’un òsse
vièlh d’ase o de tesson aja estat
raportat d’orient dins nòstre
borg e reverat coma una relica
del sant.
Aquò es apassionant, ailas
cal ben tornar a la nòstra
istòria... Aquela nèch venguda
d’òm sap pas d’ont, nèch mens
espessa que lo mistèri de son
espelida. Del defòra, aviá un
aspècte vitrós, e una nivolada
estranha que l’enrodava li
balhava encara mai de mistèri.
Aquela nivolada e la paur
acostumadas de las tenèbras
fasian que lo monde se tenián
pro lonh.
Pèi se mainèran que benlèu mai de mila personas èran
demorada dins aquel trauc
negre. Sai qu’èran vivas ? Un
can èra dintrat e aviá disparegut dins las tenebras, òm
n’aviá conclús qu’aquò èra
possible. Aquò èra arbitrari,
pèi que lo can (o lo chin, èra
benlèu un chin) èra pas tornat
sortir. Mas òm sentiá ben que
la bèstia, ambe son instincte,
seriá pas dintrat se i aviá agut
dangièr.
per sèigre

explicas
rajòl : la mena de fial liquide que se forma quand òm tomba
d’aiga, o que sortís d’un tudel d’asagatge (arrosatge)
nechilhós : de la color de la nèch (carc. per nuèch.) Mot fargat
per l’autor que los mots qu’existisson li sufison pas, e pr’aquò
ne’n manquam pas, de mots.

carta : un dessenh que representa un lèc (carc. per luèc lòc), un
país, una terra. n’i a que dison mapa

Podètz legir la debuta sus internet
http://perso.wanadoo.fr/jeanpas.goudounesque/

uand se saupèt qu’un can
aviá aital penetrat las
tenèbras, un tropèl de eròs
del dimenge arribèran, gaireben
decidits a entreprenre una exploracion. D’autant mai qu’una ascla
s’èra revelada dins un endrech
perdut, dins l’imensitat de la
nèch. Sai qu’èra una pòrta ?
Endacòm mai, la nèch se quilhava, negra e nefasta, davant
los èlhs dubèrts grands de cadun.
A n-aquel endrech, pas res
d’aquò, juste un jornet, un fenes-

televisats rendèron compte d’aquel afar e se parlava pas mai
dels atemptats autonomistas e de
la campanha electorala que
fasián rabia a n-aquel moment.
Sola, la quatrèna cadena gausèt
parlar de la demission del son director, lo sénher Duhéon, demission
perfiechament inesperada dins
los quites mitans autorisats.
L’afar preniá una importança considerabla dins França
tota, de cada region e quitament
de fòra l’Estat Francés los

tron coma un cap dins las
tenèbras. Aquò èra, al nòrd de la
sinistra zòna sinistrada, un rajal,
o quicòm coma un rivatèl de lum
que s’enfonçava dins l’inconegut, e que semblava convidar
l’òme corajós a tirar d’avant.
Mès la gendarmariá nacionala prenguèt plaça al torn
d’aquel passatge per fin de
descorar las temptativas irasonadas.
Forçadament, l’eveniment
prendiá de l’amplor.Las gasetas
se n’apoderèron. Vos liura qualques titols sus los quals se
ronçèron un molon de lectors ;
« E subran : La nèch » (L’Auròra) « L’òme cap a la nèch »
(Lo Matin) «L’òme en lucha
contra la nèch de Sant Martin »
(Lo revelh d’Òc). Los jornals

toristas arribàvan en tropèl, aicí
e ailà florissián los estands de
salcissas e las odors de fritura se
mesclavan a las nolors de la
prima que s’acabava. A la
debuta, segur, se trobèt d’esperits fòrts per pensar que tot aquel
rambalh èra pas qu’un còp
montat. D’unes disián qu’aquò
èra una astúçia per destornar los
ciutadans dels lors devers electorals. D’autres se trufavan de
las trapas que los Bretons e
autras Vendeans èran oblijat
d’engenhar per agoludir la toristalha. Que volètz ! Per far oblidar la
pluèja e lo marrit temps, los
Bretons s’èran apropriats las
peiras levadas (Menhir breton),
las pescajonas e los citre (crèpes
Bretonnes, cidre Breton) las
coifas e los esclòps (culture

Nota : agoludir : atirar. Conse : mèra.

Bretonne) la musica celtica (Musique Bretonne...) Que demorava als Vendeans ? Avián donc
degut trobar quicòm de plan
novèl per pas demorar darrièr.
De qu’es èra aquela massa
negra ? consí explicar ? Pel moment los esperits fòrts avián pas
de responsa, mès segur qu’aquò
èra un còp de las tecnologias
nòvas, per aqueles esperits aquò
èra quicòm de volgut, de calculat. D’autres acusavan l’industria o las centralas nuclearas. N’i
avián que cresian a un atemptat
terorista d’una mena novèla. I
aviá d’explicas de cadun per
totas las tendéncias.
E pro segur, se vesiá de
gorós de totas menas, d’exorcisaires en sotana, de sorcièrs a
capel ponchut que cramavan
d’èrbas, de fachilièrs qu’impausavan las mans, figuras-te : la
nèch èra totjorn aquí.
E los abitants ? De qu’èran
venguts los malurós ? Lo conse
de Sant Martin qu’èra anat veire
lo veterinari a Nantas, quand
tornèt, pauròt, li demorava pas
res de sa comuna. Implorèt las
autoritats de li tornar sos
electors… S’aviá per còp d’astre
escapat a la malediccion caliá
sauvar los qu’èran demorats
presonièrs aquí dedins. Pel
moment, òm podiá pas pr’aquò
autorisar degun a dintrar. I aviá
d’analisas sientificas en cors, per
saber de qué la nèch « artificiala » se tant èra que se poguèsse
dire « artificiala » èra facha. Per
far patientar lo monde, òm aviá
fach venir de Nantas un nautparlaire e totas las oras, òm fasiá
de cridas desperadas. Jamai
degun respondiá pas. Òm
n’acabava per creire qu’èran
totse mòrts aquí dedins.
Una nèch, lo destin decidiguèt d’intervener, ombra nègra
que se lisa entre los gendarmas.
(de seigre)

n mètre nonanta set dels pès fins al cap,
Rudi Vorbei : una fòrça de la natura. Al
servici d’aquela fòrça, un cervel fertile
mas un pauc pigre. Per aquela rason,
Rudi es demorat un emplegat. De segur, sas
manassas son pas per far lo relotgièr, es dins la
poliça. Privada. Un sacrat trabalhaire çò dison sos
patron, sos coarros, coma dison vèrs Aurlhac. Es
jitat un pauc de pertot, sus d’enquistas que i a,
dins d’endreches groluts* ont sa carrura fa ofiça
de lei. Èra donc coma un fonccionari, dins lo
privat, rai, mas un fonccionari. Òc ben, que ieu soi
pas per opausar lo public e lo privat. I a de pigres
d’un pam coma de l’autre e de monde respectables
aicí e alai. Rudi èra coma ieu, auriá pogut
trabalhat dins la policia d’Estat coma trabalhava
per un coarro.
Puèi, s’es maridat lo Rudi, es vengut ambiciós.
La femnòta aima pas los mediòcres. Alara, s’es
installat a son compte. Mas es pas qu’un dròlle en
fàcia de la poliça alemanda de l’esquina solida, en
fàcia del malhum* privat plan organisat qu’a
daissat. Ieu, conéissi pas tròp aquel mitan, mas el,
lo Rudi, auriá volgut se far conéisser. Èra lo sol
biais de se’n tirar, a son idéia. Cal dire qu’agara,
son anciana societat sus el aviá l’uèlh, e te li fotiá
un det venjador dins lo seu a cada còp que qualque
afar interessant escapava a la poliça alemanda.
Amb aquò los afars interessants se tròban pas cada
jorn, e pr’aquò cada jorn cal ben golar.

agradable. Tornèt s’abrigar dins lo « bungalow »
que partejava ambe una amiga de sa femna,
mentre que la paurèta se copava l’esquina dins una
usina de Lion. Rudi cada jorn se demandava
quand de temps aquò durariá. Esperava e l’amiga
fasiá parelh, assetada sul lendal*, se se pòt apelar
aital las grasas de bòsc d’aquels barracons de
vacanças. Èra polidèta l’amiga, mas semblava
grèva. Aquela darrièra qualitat èra fins a-n-aquel
moment reservada a la Dòna Vorbei, e aquò
inquietèt lo Rudi mai que mai.
i a pas mai de sòus enluèc
« -De qué se passa, ma tota bèla ? (vos balhi la
revirada, que benlèu sabètz pas l’alemand)
- Se passa, çò respondiguèt la filhòta un pauc
emmalida, se passa que res me demòra per me
botar dessús, e que i a pas mai de sòus enluèc.

Voiatges, beuratge e autras causas
Rai, que la femna de Rudi a encara pas mal
d’argent, e lo Rudi ne’n profita, e coma es sortida
de França la siá femna, aquí nòstre Rudi a se
passejar al sud de Leira coma un Pachà. S’encarga
de despensar e despendre la bona soma eritada
pauc de temps après lor maridatge. Voiatges,
beuratge*, e autras causas tanben que la França es
comola de polidas dònas. L’argent fugís mai que
vistament, mai lèu que lo Rudi pòt corre.
Aquel jorn que parli, èra installat sus una
cubèrta de plaja plan mofla e contemplava,
somiaire, l’esfèra rosada del solelh que trescolava
al lonh dins las èrsas*. Una aura frejèta tot
encargada de plovina le caçèt d’un somi

JPG Malhum
- Mas… comencèt lo Rudi.
- La tia femna a telefonat, vòl que tòrnes a
Lion e sembla que i a preissa. Me cridèt dessús
mai que de costuma, parlèt de divòrça, de
separacion, de sai pas qué mai… »
Rudi demorèt quet*. Lo sieu bonur tombava
de naut. Lo sieu castel èra pas fach que de cartas. I
a pauc, Rudi èra dins lo donjon, sa femna dins lo
potz perdut, mandada al fons de quaranta, agara
sas plagas lo Rudi aviá pas mai que de z-o sonhar
al mitan de las roïnas.
(de sèigre)
lexic

beuratge : tot çò que se pòt beure.
èrsa : sabètz ben las ersas, dins la
mar, que van e que tòrnan sus la plaja e
que vènon lecar los vòstres penons.
grolut : un endrech grolut es un
endrech pas tròp pròpre, ont i a de
monde que son pas tròp de bon trevar,

pas tròp de bona trevança. Aquel mot
sembla que ven de gròlla.
lendal : es la peira que i aviá davant
la pòrta dels ostals dins lo temps, se pòt
emplega aquel mot per dire l’endrech
ont òm passa del defòra al dedins de
l’ostal (de la maison).

malhum : veire Parlem n° 75 pagina
9 colona 1 linha 24 e la nota 3 pagina
10
quet demorar quet : demorar sens
dire pas res, coma un colhon.

a miga de Vorbei parlava gaireben jamai dels còps
de telefòna de la miss Vorbei : l’aimava pas
gaire, aquò se compren. Aquel còp, caliá ben
qu’aquò siá greu. Agara que l’argent arribava pas
mai, lo Rudi se fasiá repròchi de sa pigresa, de sa descadéncia. Podiá pas tornar Lion pr’aquò ! se deviá de
resistir a la sia femna, Vorbei anava pas escotar e corre
la tornar veire tre que z-o li demandava. La sia femna li
aviá fachas portar banas mai d’un còp, aquò èra benlèu
los escrupules que li fasián pagar las nòtas dusqu’a ara?
Non, èra puslèu un mejan de far demorar lo Rudi dins sa
mediocritat, de l’enfonzar dins sa pigressa. Lo Rudi aviá
estat fòrt, crane, òm podiá agachar çò que l’argent de sa
femna aviá fach d’el : èra vengut gròs coma una auca. El
qu’aimava l’accion, èra totjorn en vacanças. S’emmerdava, lo colhon. I a de monde aital que sabon pas
s’ocupar se an pas un coarro sus l’esquina.
las subvencions als consomaires (digression)
Cal d’argent per viure, aquò rai, mès i a de mejans
onestes de n’aver pro per viure sens te fotre jol jo d’un
societari del « MEDEF ». Agara, tè, lo monde an pas
qu’aquel mot dins la boca : l’emplec, l’emplec, l’emplec.
Per n’aver cadun es preste a las darrièras bassessas.
Pr’aquò, lo produch de la fabrica que devem al coarro
eroïque qu’as « creat una entrepresa », per qu’aguèsse
una utilitat, cal ben enquèra que lo monde zo cròmpan !
Balhatz donc las subvencions als consomaires : son ben
tant importants que los coarros.
Lo mai i a agut de maquinas per facilitar lo trabalh,
lo mens es vengut aisit de se ganhar la vida. A l’epòca
d’aquela istòria, la crisa petrolièra explicava lo
caumatge. Ara, pòt trobar de trabalh : ne vòs aquí n’as…
mès seràs pas (gaire) pagat ! L’argent es dins la mans
dels riches e de las bancas (En Soissa, al pè d’aquel
pòble trabalhaire) e los paures an pas mejan de lo tocar.
Alèra los riches cantan los meritis del trabalh ! Es
vengut un dever de trabalhar – sens regardar la paga, de
segur. Consomar es pr’aquò un dever tanben, que fan
totses de pregariás a Santa Creissança… Consin farètz,
vautres, per consomar s’avètz pas cap d’argent ? Soscatz
que lo que consoma pas a pas mestier de trabalhar. Es
tant important de far rotlar la veitura, de crompar de
vestiments de « marcas » ? Òm n’oblidariá que la mitat de la
planèta es per crebar de fam. E çò que deuriá pr’aquò mai nos inquietar, es que lo « quart monde » (aquí, dins nòstres païses)
ven tant important que lo « terç monde » (aval, dins lo sud).
Tornava pas trabalhar lo Rudí tant qu’aviá de qué
viure sens res far. D’unes diràn qu’aviá una mentalitat
d’assistat, çò d’autres diran de rentièr. Pensi ieu qu’aviá
una mentalitat d’eretièr : mès son paire li aviá res
daissat. I aviá de temps agara que trabalhava pas mai.
Èra grilhat dins lo siu mestièr. Aquí l’avètz, çò que la sia
femna aviá volgut far, d’aquela fachilièra : li dostar sos
mejans d’existéncia. Lo trasformar en milhauca sens
còratge, en canilha. Èra fach per trabalhar, el. Sabiá pas
existir en defora del trabalh. Sens trabalh podiá pas capitar a
servar la quita santat.
Rudi èra dintrat dins lo bungalow. De tot biais, i aviá pas
mai d’argent : la pichona anava pas tardar de fotre lo camp, que

n’aviá besonh, la polidèta, (òm podiá pas li ne far repròchi) per
se vestir, se pomadar lo nas, fumar de las cigaretas dins los
restaurants a la mòda, anar passar las nuèchs per las boètas e
tot lo demai. Un jornal traïnava sus la taula, lo del jorn passat.
N’avián passat, d’argent, dins de papièrs aitals, d’ilustrats, de
quotidians, de setmanals e de mesadièrs… Mès agara…
Parcorrèt los títols per se cambiar/canjar las idéias. « Lo trauc
negre de Sant Martin » li atraguèt l’uèlh. Legiguèt l’article e se
botèt a cacalar (rire) : « Digas, venes veire aquí aqueles
trufandièrs ! Sabon pas de que marquar per far vendre lors
fuèlhas de caulet. An pas inventat qu’a Sant Martin…

doblidar enfin la resta de l’univèrs
-An pas res inventat ! çò diguèt la pichona. Ti-es pas al
corrent ? La radiò e l’ORTF pàrlan pas que d’aquò dumpuèi de jornadas… I a mai de mila personas dins aquel trauc
negre. E degun sap pas d’ont ven, aquel trauc. Benlèu qu’es
degut a la polucion o a las fusada que van dins l’espaci… o
te sabi qué ? Mila pauras personas, pecaire. E degun gausa
pas dintrar per los tornar trobar los pauròts. »
Los set litres de sang que circulàvan dins las artèrias (e las
venas, pardí !) del Rudí avián pas complit tres quart de virada
qu’aviá trobat un avantatge a n-aquela massa negra. Saviá pas al
juste de que ne virava, mès èra decidit a i capbussar sens esperar,
per i doblidar enfin la resta de l’univèrs. Aquela femna gostosa (e
mai costosa) que l’agachava ambe sos uèlhs de cèrvia (sabètz, la
femala del cèrv) coma l’autra, la fachilièra, lo dracàs, l’oficiala.
Aquel infern, o puslèu, non, aquel purgatòri, aquelas santas
tenèbras, anava i dintrar coma un cotel dins los fums, ne sortiriá
(se ne sortissiá) un eròs… Òc ben ! Anava far la « una » de
totses los jornals, dels ilustrats, dels quotidians, setmaniers e
mesadals… e… mesanièr e setmadals… basta ! ambe l’argent
ganhat, tornariá far sa vida endacòm mai, lònh de Lion e de la
còsta, a París benlèu, o, qual sabiá, a New York !
« -M’en vau. » çò diguèt
« -Vas a Lion ? Mès m’avias dich que…”
« -Vau pas a Lion, fai ma malèta e me’n vau. Sabi
pas en vau, mès i vau. » Jetèt aquelses mots sus un ton
sens replica, abans de tornar dintrar dins lo bungalow.
Ne’n sortiguèt un momenton après, la malèta a la man,
ambe sos vestits de sortida, los mai bels. Sautèt dins la
veitura faguèt roncar lo motor, e dispareguèt daissant sa
miga sul cairèl, boca badanta
(de sègre.)

Resumit dels episòdis passats
Una nuèch estranha es tombada sul vilatjon de Sant Martin. Tot lo monde ne parla mès degun gausa pas i anar
veire (de tot biais s’i vei pas res, mès alèra rès). Tot lo monde ? Non pas : lo Rudi, que sa femna lo ven de daissar, e
que s’emmerda dins la vida, decidís de temptar l’aventura.
e caliá ne jutjar per sa
consisténcia, lo sòl deviá èstre
cubèrt d’èrba. Aquela èrba
crussiá jol pè, òc ben, cruissiá,
coma se èra gialada. Lo son
s’amortissiá estranhament e apondiá
enquèra mai de mistèri a-n-aquel afar
tenebrós. Tenebrós, aviá plan trobat lo
mot. Rudi progressava a palpas, pres
d’una angoissa prigonda. La nuèch... se
vei pas res... pas una cata, que siá gresa
o pas. Pas de luna, res que lo negre...
Cap de vida, cap de bruch se non lo
bruch de sos passes sus l’èrba d’un prat
benlèu, dins la negrenuèch.
Se vesiá dejà fotografiat
en prumièra paja
Començava de se maldire. Ont èra
la doça quietuda dels jorns passats ?
Aviá enveja de tornar. De qué l’empachava ? L’eventualitat benlèu d’una
entervista ambe la Rita, sa femna, o
ambe quicòm de mens conegut, quicòm
coma l’impression d’aver manquat la
sia vida. Se deviá tornar, caliá que
foguèsse gloriosament, voliá se trobar
cap a sa femna, cap al monde en
posicion de poder. Èra partit a
l’aventura ambe aquela ideia pel cap.
Ara èra al pè de la parèt. Esperava
tornar de Sant Martin ambe una arma,
quauqu’un de viu, se possible. Se vesiá
dejà fotografiat en prumièra paja dels
magasinas « Sortit de la nuèch ! »
per dintrar dins la legenda.
Èra arribat a Sant Martin vers las
nau oras. Aviá esperat la nuèch dins la
veitura, puèi, se sarrant dels fials d’aram
que formavan una encencha al torn de la
zòna continuosament privada de solelh,
aviá assucat un gendarma. Non pas que
l’aguèsse amenaçat, non, aquò èra
sonque per marcar lo còp, per se sentir
fòra lei ; per dintrar dins la legenda. Aviá
passat la linha de demarcacion. Los
nívols e la luna avián desaparegut d’un
còp. Aviá sentit un pauc de difficultat
per alenar. E ara èra aquí, a cercar buf
dins la prada invisibla, entre doas palpas.
Ensajèt d’assoplir sos muscles
tenduts en bracejar e cambejar. Prés
d’una paur subta, se lancèt aitant lèu

que podiá dins l’inconegut, sentiá sas cambas que s’èran botadas a corre
sens poder s’arrestar al risque de rescontrar un obstacle e de se far mal.
E fuguèt arrestat per un cairon effectivament, que se trobiá al mitan
de son camin. Comprenguèt qu’aquel encontre dolorós èra, fin finala,
puslèu urós, quand s’entrachèt qu’aquela paret bordava un camin, o mai,
una carraira, una brava vielha carraira plan entretenguda. Rudi l’anava
poder segre sens riscar de s’enganar o d’encontrar tornamai una puta de
cairon. Ara que tornava venir un pauc mai rasonable e doblidava la paur
ancestrala de las tenebras que, un moment, li aviá far virar lo cap. En
sègre aquel camin, se poirriá qu’encontresse una bòria o quicòm, un ostal
d’abitacion enfin, e benlèu qualque èstre uman. Los vesiá dejà, aqueles
umans, los vesiá davant el, sentiá lor preséncia, lor buf caudet. Devián
l’esperar, comptavan pas mai que sus el.

Aquí ! al mitan del camin ! una preséncia ! Sentit mai que tocat, que
se vesiá pas res, l’òme esperat èra aquí. Al mitan del camin, alongat, viu
segurament.
Rudi cridèt, d’una votz cavernosa que li faguèt paur : « qual que
siaguètz, respondatz ! soi un amic. Vos vèni querre ! » L’apèl demorèt
sens responsa. Rai, l’òme èra trop febble per aquò... O benlèu gausava
pas... O benlèu, rendut ferotge per la fam e la paur, esperava pas qu’una
occasion per l’espotir. Esperava que lo Rudi se sarresse per li sautar a la
garganta, lo sagnar coma un lapin e l’emportar
per lo devorir. Canibales ! Los umans de las
tenèbras èran venguts canibales.
Caliá copar aquelas pensadas peniblas
nascudas de la negrenuèch... Rudi se sarrèt ambe
coratge, lentament. Un pas, puèi un autre lo
menàvan a sa tòca. Foguèt lèu pro près per sentir
una calor e una nolor fòrtas que l’inquietèran. Lo
buf despassava tot çò qu’esparava. Aquò èra tròp
curiós, caliá saber, lo Rudi abancèt la man.
L’èstre èra cubèrt d’un pial rufe, e aquí, òc ben,
una banna : aquò èra pas una vaca benlèu ?
(de segre)

Resumit dels episòdis passats
Una nuèch estranha es tombada sul vilatjon de Sant Martin : lo Rudi que t’ i es anat botar lo nas se tròba agara
coma un avugle.Ven d’encontrar sul seu camin çò qu’es benlèu un extra-terrestre, un « alien » coma se ditz a-n- uèi..
pintura de JP Godonesca

al despièch de sa destrecha, Rudi soriguèt
de sa paur e de son
quite esper. Èra aquí
a paupejar aquela bestia
banuda jaguda per tèrra que
bolegava pas, mès que demorava cauda e respirava tranquillament. E se lo monde, dins
aquelas
tenebras
èran
venguts vacas ? Non, non, se
podiá pas ! E pr’aquò... aviá
pas encontrat degun d’uman
dusqu’a ara.
ambe aquela traça
d’inseminacion artificiala...
Segur, aquela mena de
sciença ficcion, ‘quò auriá pas
estat tròp comercial. Una vida
de vaca ! Brostar, romiar,
roncar... E fotre de bosigons
aquí e alai, e pissar coma
una fònt... e après, de qué
demorariá de contar ? Res
per botar pel jornal... Pas un
quite roman d’amor ! ambe
aquela salaperiá d’inseminacion artificiala... Se enquèra
nòstra istòria s’èra debanada
a-n-uèi... i a de taures tornamai per las campanhas, i
auriá benlèu de qué contar,
mès d’aquel temps, èra pas mai
la mòda de menar la vaca al
taure ; caliá apelar l’inseminator. Veniá ambe la camionèta
et te preniá de palhètas rojas
dins un topinàs de fèrre
coma lo que serviá pel lach,
e mai fasiá de vapor quand
zo durbiá. Caliá tornar
barrar lèu lèu que lo freg, o
quicòm mai, qualque gaz
dangeirós benlèu? s’escapava.
Après enfilava un long gant
de plastica transparent,
coma un preservatiu ; disi
aquò ara, mès a l’epòca
n’aviái pas jamai vist cap. E

après te li botava ‘quò pel cuol, e l’afar èra per la sacca. La sexualitat de
las vacas, degun ne’n fasiá pas cas alèra.
e ben! te vaquí vaca, brosta !
Rudi, dins la negren(u)èch se pensava que benlèu la natura voliá
punir los òmes d’aver botat lo nas... (enfin, i botavan puslèu lo braç) dins
los afars de la vacas. Volguères bicar las vacas ? (e ambe lo braç ! e davant
los dròlles !) e ben! te vaquí vaca, brosta !
Mès caliá tirar d’abans. Fasiá freg per començar ; la tèrra èra sèca, rufa, e
una posca fina empechava d’alenar d’aise. Mai, l’aire semblava espés, Rudi se
demandava se anava poder respirar de temps coma aquò. Aviá l’estomac que
fasiá de noses, se levava la pel de las mans a las romegas, en sègre las parets.
Lo camin menava a una cort barrada, semenada de causas mòlas.
Aquelas causas èran pichonas, de la talha d’una pola apr’aquí, e quand lo
Rudi, en se baissar n’amassèt una, s’entrachèt qu'èra cubèrta de plomas de
polas. Lo lector aurà comprés que s’agissiá d’un d’aqueles ausèls
marchadors que los uns apèlan polas, los autres, galinas. Èran magras, e
mai flacas ; pr’aquò èran vivas. Aquò se vesiá al moviment regulièrs de
lors palmons, o de lors lèus, per mièlh dire. Rudi foguèt pro estonat.
Semblàvan durmir. Benlèu patissián de la malaudia del sòm ? Cerquèt pas
mai la clau d’aquel mistèri, èra tròp alassat.
un buf d’òme
E puèi n’aviá pro del silenci, de la nuèch. Voliá veire d’òmes. Dins
son desesper, doblidava per qualas rason èra vengut a Sant Martin.
S’enancèt dusca l’ostal. Paupèt las parets per trobar una dubèrtura, puèi
dintrèt. Se truquèt per la taula, fotèt las escabèlas o las cadièras s’aimatz
mai, per tèrra. Voliá, desirava de tota son arma la sòrre. Degun. Pas una
arma dins ‘quel casal... Escupiguèt per tèrra... Tombèt de genolhons e se
botèt a plorar. Mès dins lo silenci enemic, dins lo silenci maudit, ausiguèt
un bruch. Aquò èra un buf, un buf d’òme !
(de sègre)

Resumit dels episòdis passats :Una nuèch estranha es tombada sul vilatjon de Sant Martin : lo
Rudí, un aventurièr sens paur capitèt a ne far sortir una victima…
us aquela plancha, sénhers e
dònas, podètz veire lo desvelopament plan conegut d’un
virús patogène. Vesètz : s’introdusit dins la celula d’un organime superior coma lo de l’òme, per exemple.
A l’interior d’aquela celula, se subdivisa, se multiplica als despends de las
substanças celularas. Puèi, regropa sos
compausants de tal biais que pòt infectar
d’autras celulas, après qu’a-quèla d’aquí
sia destrucha. Aital se desvelòpan plan
de malaudias cone-guda coma la gripa,
la picòta, la rabia, la fèbre rossèla.e la
quita castapiana. Per la màger part
d’aquelas malaudias avem facha la
sintèsis d’anti-virús : los vaccins.
Lo professur Suriba èra rotge que
fasiá calor. A la poncha de l’estrada,
describiá davant un fum de monde lo
fenomène de las malaudias viralas.
Projectava d’estampas sus un escran. E
sus la paret, los virus apareissian ambe
de colors vivas e semblàvan enquèra
mai dangeirós
una lassièra granda
« -Dins lo cas que nos interessa,
perseguissiá lo professur, la malaudia
es inconeguda » Deguèt s’arrestar de
parlar un briu : s’ausissiá una rumor
confusa dins l’acamp, de murmures
estonats o incredulas
- podem aver pena a zo creire, mas
aquò’s la vertat tota nuda, tornèt el .
Quand las personas son dintradas en
observacion a l’espital que ne soi lo
director, patissian aparentament de
degun trobla. La prumièra victima fasia
estat d’una lassièra granda deguda a la
carença alimentara, la seconda d’un
fenomène pro frequent mas pro
accentuat, coma aviá sentit un esglasi*
intensa un blanquejament, una

descoloracion del sistèma pelós. Pas de qué espavorir, e
lo diagnostic èra favorable.. Pr’aquò, tre la prumièra
jornada d’espital, los dos òmes son tombats dins una
torpor tan subte coma inesperada. Aquel som, prigond,
se trasformèt lèu en coma. Totses nòstres esfòrçes per
los far tornar a la vida foguèron vans. Los sistèmes
nòstres son pr’aquò los mai perfeccionnats d’Euròpa
tota…

virús novel, inconegut a çò que sembla
Après autopsía e un estudí de qualques meses, avem
determinat ieu e ma còla, l’existéncia d’aquel virús
novel, inconegut a çò que sembla. Es en forma de
bastonet, provesit de dos flagèls, un a cada extremitat.
Aqueles d’aquí se junhan per formar un « D » quand lo
micrò-organisme se desplaça. Aquel mòde de

propulsion foguèt pas jamai observat
enquèra e estonèt mai d’un confraire ;
per ieu, a mon atge, pas res plus me
suspren… La populacion es pas per
cranhe una epidemiá. Totas las
mesuras son presas e las recercas
contunhan ambe l’esper, plan segur de
descubrir l’antidote. » Semblava que la
conferéncia de premsa èra dejà
acabada. Qualques jornalistas aviam
questions de pausar, mas lo professor
aviá dejà disparegut per una dubertura
de per darrièr, daissant una polida
secretària se despatolhar ambe los
representants de l’opinion publica.
lo mond ont aviá paregut per azard
Lo regent s’extirpava pauc a pauc
del sieu sòm. Totes sos muscles
cridàvan lor flaquesa. Los uèlhs
cerquèran avidament un rai de solelh
que venguèt pas. Los dets tenduts
cerquèran eles atanben un messatge, un
signe, un esper a balhar a aquel esperit
que se perdiá. Aquela condicion d’òrb
coma se disiá als temps ancians, de
bòrni, d’avugle per parlar coma anuèi,
aquel desesper li cachava lo gargamel,
li torçava los budels. Aquela terror
fasiá batre lo cur del regent tròp
tranquille. Aquò, fin finala, semblava
pas tant penible al Roberton. Aquela
condicion nòva respondiá benlèu a sas
aspiracions latentas, rebutadas, que de
l’acostuma se rescóndan al fons de
qualques uns.
Fins a uèi aquelas aspiracions avián
viscudas dins l’ombra de las pensadas
secretas e de las ressentidas mortifèras,
quand lo còrs, el viviá al grand jorn.
Venián d’un autre Roberton que fins a
ara se renegava coma un capon.
N’i aviá que per las realitats del
mond ont aviá paregut per azard. Caliá
far bona figura, se plegar als modèlas
prefabricats per paur d’èstre, benlèu,
regetat. Agara, lo còrs patissiá,
gemegava, tremolava. Èra pas mai lo
bel còrs jove, san e viu, èra un còrs

palaficat, dolent, getat dins la negre-nuèch. E dins
aquela nuèch, l’autre Roberton, el, èra mai a son aise,
qu’aviá totjorn viscut dins l’escuresina. Ara, triomfava,
mèma se aquel triomfe deviá èstre plan cort. Èra lo sol
mèstre ; aviá gastada la vida del regent mediòcre e ne
gostava un plaser prigond. Siá benesit, azard eirós que
me botèt dins las tenebras de Sant Martin !
una pesta nòva benlèu

Lo professur aviá davant el lo terrible micròbe. Al
microscòpe electronique, pareissiá plan piètre. E
pr’aquò ! èra una arma de mòrt, una pesta nòva benlèu.
Lo professor Surive contemplava son òbra. Aviá pas
creat aquel virús pardí, mès, plan melhor, l’aviá
identificat, denommat, classificat !Aquò seriá Lo « D »,
lo « Virus surivori D » lo sieu virús. I a pauc, èra pas
qu’un professor vièl, que tardava a se retirar. Vesiá ben
qu’èra considerat pel personal de l’espital, coma un
mòble qu’òm s’es acostumat de veire, mas que tardarà
pas a èstre emportat. Èra vist coma un òme negligent
per sos pars e per la ierarquia, après quauques afars
penibles estofats. Semblava dusqu’ara que devián li
retirar la responsabilitat de la recerca, se disiá qu’un
autre laboratòri, benlèu, la deviá tornar prenre.
Agara tot èra camjat. Caliá jogar fin. Se capitava,
aquò èra la legion d’onor, lo prètz Nobel, qual sap ?
Se fasiá meuca tornariá tombar dins l’anonimat e
podiá comptar que sa carrièra seriá acabada.
I auriá segurament un moment ont auriá la mans
liuras : parlavan pas que d’el dins la premsa. Las
descripcions de la nuèch de Sant Martin fasián pas mai
sensacion dins l’opinion.
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