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Un còp èra, en un país pas tan luenh d’ací que i avè un
vilatjòt qui s’aperava Irkotsk. Qu’èra un vilatge shens problèma.
Totun, dinc aqueth jorn, shens problèma important. Aqueth ser,
com tot ser, Dominò, lo mei gran comptable de tot lo vilatge, que
s’i hè justament entà resòlver un problèma dificile. Que hè mantuas nueits que cèrca las darrèras operacions qui’u van perméter d’inventar un jòc… Un jòc qui va balhar la possibilitat a tots
los mainats de resòlver adaise tots los problèmas matematics :
las addicions, las sostraccions, las divisions, las multiplicacions, e mei enqüèra ! Dominò que calcula :
« Lavetz que disí : 1 e 1, 2, 2 e 1, 3, 3 e 3, 6, 6 mensh 1 deu
començament, 5. 5 ! Qu’i soi, qu’èi trobat ! E non ! A, n’es pas
pro, que’m manca quauquarren. Que m’i torni. Lavetz que
pausi 5, que compti dab 2 e que disi : 2 e 2, 4, 4 e 2, 6, 6 e 6,
12, 12 mensh 2 deu començament, 10, 10 dividit per dus, 5. 5 !
5 e 5, 10 ! E non ! A mistèri, n’i arribarèi pas jamei. Calma
Dominò. Concentracion, meditacion, calcul ! »
Còp sec ua mosca que’s vien pausar suu tablèu. Dominò
que l’acaça :
« Aquest còp ne m’escaparà pas ! Ò ben, ne la vau pas espotir, qu’es tròp petita. »
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E sobtament la mosca que’u parla. Eth que’u respon :
« Perdon ?… A jo tanben que’m plases la mosca… Com ? Que vòs
demorar dab jo ?… Que’m vòs ajudar a har los calculs ?… Non
mercés, que soi pro gran entà m’ac virar solet !… Com aquò, pas
pro intelligent ?… Que t’ac prèi la mosca, qu’èi hòrt de trabalh,
lavetz, dehòra !… Dehòra !… E ?… »
E La mosca que desapareish.
« Que m’a dit a benlèu Dominò ! Ben perqué ? On n’èri ? A
òc ! Calma Dominò. Concentracion, meditacion, calcul ! Mes
n’es totun pas tan complicat. E ben òc ! Se n’arribi pas a trobar
la solucion deu men jòc dab las chifras, e ben que poish ensajar
dab… dab… dab los planetas ! Mes entad aquò que’m cau las
bòlas de comptar. On son las bòlas de comptar ? Aquiu dens la
valisa ! Un, dus, tres… Un jorn en lhevar lo cap los òmis que
vedón lo Só, la Lua, las estelas e tots los astres de l’univèrs
amassats. E ben, qu’es atau qu’aprenón a comptar ! E ben òc, 1,
lo Só, 2, la Lua, 3, 4, 5, las estelas. Avisatz-ve ! »
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Dominò que’s hica a joglar dab las bòlas en comptar los planetas. Mes qu’es tard e qu’es l’òra de se n’anar au lheit, pr’amor
l’endoman matin Dominò qu’a rendetz-vos dab la qu’aima.
Qu’es beròja. E Dominò qu’a un flòc de flors de totas colors
entad era. Mes quan ensaja de’u tirar de la valisa, que s’aperceu
qu’es tot gris, shens nada color !
Ad aqueth moment lo telefòne que sona… Qu’es lo maire
qui l’apèra :
« Digatz ? Adishatz Mossenh lo maire ? Qué ? L’ausèth de
totas colors qu’a desapareishut ? Que compreni. Quiò, lo men
flòc qu’es shens color, tot gris. Qu’es la fauta de la broisha ?
Qué ? Que s’a hèit seguir l’ausèth de totas colors au som de la
Setau Montanha ? »
La broisha que demora au som de la Setau Montanha, dab
lo dragon !
« Se poish calcular la distància enter ací e acerà haut ?
Plan solide mossenh lo maire. Com, abans doman matin ? A
non, mossenh lo maire ! Non, pr’amor doman matin qu’èi un
rendetz-vos dab la mia amiga… Que soi jo qui devi partir entà
desliurar l’ausèth de totas colors abans doman matin ? A non,
mossenh lo maire ! E ? Entenut. Au revéder mossenh lo
maire ! »
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Dominò qu’a paur de partir entà desliurar l’ausèth de totas
colors. Totun que’s hica a calcular :
« Entà anar au som de la Setau Montanha, que’m cau…
ua mapa ! Mes pas quina mapa que sii. La mapa ! Pr’amor e
v’avisatz que, shens colors, lo monde qu’es perdut ! Com va har
lo pintre doman matin entà pintrar las murralhas, las pòrtas,
las fernèstas, los plafons ! E vosatis, shens gredons de colors,
com vatz har entà encolorar los dessenhs ? E jo com vau har dab
la mia amiga, dab un flòc de flors shens colors ? »
Dominò que desrotla la mapa e que pensa :
« Lo vilatge qu’es ací, e la broisha que demora aquiu, au
som de la Setau Montanha. Donc que sufeish de gahar lo camin
mei cort d’ací dinc aquiu. Mes que s’i cau avisar, qu’ac devi calcular plan. Pr’amor se en sortir deu vilatge, que devari de cap a
baish, de cap au sud, que risqui de’m pèrder dens lo bòsc deu
arbos calicaires. Que son tarribles los arbos calicaires. Quan se
passejan, e qu’a trucas de marchar e de marchar que son hòrt
fatigats e que s’assèden au pè d’un arbo entà’s pausar, e que
començan de s’adromir, las brancas deu dessús de l’arbo que
començan de devarar a plaser, de gahar lo monde doçamentòt en
devath deus braç e de’us har calicas e shagòtas e gratinas… E
que se’n pòden morir d’arríder !
E se en sortir deu vilatge que vau de rèsta de cap a haut, de cap
au nòrd, que risqui de m’en·honsar dens las tèrras de hanga e
de’m har devorar peus insèctes bolimics qui nhacan.
10

Tanben, se vau tot dret, qu’eviti lo tarrible territòri deus hadets,
que pugi a esquèrra, dinc au nòrd deu gran lac, que longui l’arriu sus la dreta e qu’arribi au pè de la Setau Montanha. En
camin Dominò ! »
E autanlèu, Dominò que’s gaha lo sac de viatge, la flabuta e a
nueit escura, que’s hica lo camin devath los pès. Còp sec qu’enten un ausèth qui canta.
« Tè, ce’s ditz, un ausèth !… Que’m respon !… Que crida viahòra ! On ès l’ausèth ?… Aquiu au miei deu lac, e que’s va
negar ! Tien lo còp l’ausèth, qu’arribi ! E òc mes com har entà’u
sauvar ? »
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Que calcula, que cèrca, que pensa. E a la fin que tròba la
solucion. Autanlèu que s’esperreca lo sac en mila liròts e que’n
tresca tres còrdas ; que gaha dus troncs d’arbos morts aquiu
suu cantèr deu lac, qu’ac encordèra tot, e que basteish un radèu
que lança sus l’aiga.
« Tien lo còp, l’ausèth, ce crida Dominò, qu’arribi ! Aaaa !…
Qu’i soi. Ça-i, nada viste, mei près, qu’i ès ! »
Dominò que gaha l’ausèth au clòt de las mans ; que parlan :
« Brrrr ! Çò qu’as hred l’ausèth… Sauvà’t la vita qu’es normau l’ausèth… Non que’t devi deishar l’ausèth, desolat… Òc que
devi desliurar l’ausèth de totas colors abans doman matin.
Que’m pòts ajudar ?… E ben aquò !… Au revéder l’ausèth e
mercés ! »
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L’ausèth que s’envola de las mans de Dominò e autanlèu
Dominò qu’arrejunh lo bòrd deu lac. De tira arribat, que’s hica a
córrer de cap a un arbo vielh e qu’i descobreish un barròt au pè.
L’ausèth qu’avè dit la vertat. L’ausèth que Dominò avè sauvat de
las aigas qu’èra un ausèth magic : « Tien lo barròt a la man,
ditz la formula magica que t’èi ensenhat e qu’anaràs autan
viste com lo vent. » E Dominò que s’està aquiu, suu cantèr deu
lac, lo barròt a la man. Dominò que canta la formula magica en
har anar lo barròt.
« Vola, vola, vola barròt vola,
Vola, que me n’envoli, vola,
Que me n’envoli tot sol, vola,
Vola, vola, vola. »
E autanlèu Dominò qu’encama lo barròt. Mes qu’es tròp
pressat, e que s’arretròba en penent. Que’s relhèva, e que sauta
tan haut que s’arretròba davant. Lavetz que s’i torna gahar,
que gaha l’aviada, mes qu’es tròp lent, qu’enterbuca e que s’arretròba de cuu.
Sobtament, qu’enten ua votz :
« Dominò !
— Quiò ?
— Lo barròt !
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— E be qué, qu’es aquiu !
— Qu’es dens lo maishant sens ! »
Dominò qu’arrevira lo sens deu barròt. Ne’s passa pas
arren. Que cèrca mei d’ua direccion. Arren ! Puish que compren
a la fin :
« A qu’ac sèi, que’m manca la fin de la formula magica.
Harri, harri chivalòt, segotís la prova. Quan jo vau entau marcat, los auts que se’n tornan. Au pas, au pas, au tròt, au tròt, au
galòp, au galòp… harri !… Qu’i soi, que pogi, que pogi, que voli,
que voli ! Qu’es extraordinari, que m’aprèssi de la lua e de las
estelas. Aquiu las montanhas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Ò dià, dià,
dià, com es haut ! »
E Dominò que’s sent hòrt solet au pè de la Setau Montanha.
E totun que s’amassa tot lo corau. Que s’arrapa a la montanha
e que graduisha. Que graduisha, mei haut, tostemps mei haut,
enqüèra mei haut. Que tremola, qu’es torrat. Qu’a las mans qui
s’arrecròcan sus la ròca. Que va càder dens lo perider. Mes en un
esfòrç suberuman que s’arregaha au cantèr de la montanha. Of,
sauvat ! Que’s pòt totun pausar. E que’s ved, aquiu, au pè ? Un
màntol ! Eth qui a tant de hred. Lavetz, autanlèu, que hè ?
Que’u se passa sus las espatlas, e lavetz, tot encoconat, que’s pòt
pausar. Qu’es plan.
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Sobtament Tro-glo-gló lo hadet que sòrt de devath lo
màntol :
« Qui es ? Qui es ? ce ditz Tro-glo-glo.
— E tu qui ès ?
— Verdiusa-verdausa, devina…
— Com ac poirí saber ? Qu’es lo permèr còp que’t vei !
— Solide, solide. Que soi Tro-glo-gló.
— Tro-gló qué ?
— Tro-glo-gló lo hadet ! E saps de qui es lo màntol que
pòrtas ?
— E ben…
— De Merlin l’encantaire.
— Merlin, lo magician ?
— Quiò ! E qui gausa portar lo son màntol que deu estar
autant intelligent com eth. Ès autant intelligent com eth ?
— E ben, ne soi pas anat longtemps a l’escòla, lavetz tè !
— Qu’es de dòu har !
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— E perqué ?
— Pr’amor que vas… pschiitt !
— Com aquò, pschiitt ?
— Que vas desaparéisher, que’t vas envolar ! O lavetz…
— O lavetz ?
— O lavetz tròba la devinalha. Que sèi ua causa biscausa :
n’a pas ni carn ni òs e que se’n va córrer peu bòsc.
— Aten, que calculi… Qu’i soi, qu’èi trobat. Qu’es lo vent !
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— Quio, quiò, qu’es aquò ! Mes devina, devina ua auta
devinalha ! Escota plan. Que son dus hrairs mes ne’s pòden pas
véder, qui son ?
— Ò là là ! Qu’es tròp complicat !
— Devina, devina, senon…
— Qu’i soi, qu’èi trobat. Que son los uelhs !
— Hòrt plan. Mes ne devinaràs pas jamei la darrèra
devinalha que’t vau pausar.
— A tè, Tro-glo-gló, e quant jògas ?
— Ua coda de cerisa !
— Desditas !
— Qui es tostemps a córrer e jamei lassa ?
— Qu’i soi, qu’èi trobat !
— Çò qu’es, çò qu’es ?
— Qu’es… Mes ditz-me Tro-glo-gló, qu’ès hòrt pressat d’ac
saber !
— Quiò, quiò, quiò, çò qu’es, çò qu’es ?
— Ne t’ac dirèi pas.
— Perqué ?
— Pr’amor que soi solide ne coneishes pas la responsa de la
devinalha.
— Si, si, si, qu’ac sèi tot, qu’ac sèi tot…
— Non !
— Si !
— Non ! E que’m deves ua coda de cerisa ! »
Tro-glo-gló confús que baisha lo cap e qu’ensaja d’embelinar a Dominò entà aver la responsa.
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« Bon, ce ditz Dominò, que’m plases Tro-glo-gló e que’t vau
balhar la responsa. »
— Ò ! Ò ! Qu’ès intelligent Dominò !
— A ! E vedes ! Mes que coneishes lo men prenom ?
— Quiò, quiò, quiò, qu’ac sèi tot, qu’ac sèi tot. Que sèi com
har la moleta dab ceths, que sèi com desliurar l’ausèth de totas
colors, que sèi bastir… Ò, qu’ac èi dit !
— Com, Tro-glo-gló, que saps com desliurar l’ausèth de
totas colors ?
— Quiò !
— Ditz-me Tro-glo-gló, s’ac saps, e’m poderés ajudar ?
— Se vòs.
— A, mercés Tro-glo-gló.
— Lavetz verdiusa-verdausa, devina la devinalha… Quan
luseish au só, un cap que s’envola, qui es ? »
Tro-glo-gló que desapareish.
« Mes, qu’a desapareishut ! E com vau har jo, entà la devinalha ? Rai, que m’ac trobarèi solet. Lavetz, quan luseish au só,
un cap que s’envola, qui es ? Ò, mes qu’es… E non ! Ò, espiatz,
aquiu, lo jorn que’s lhèva shens color. Qu’èm perduts ! »
Ad aqueth moment la mosca que vien parlar au clòt de l’aurelha de Dominò. Tot lo long deu viatge, la mosca que susvelhava a Dominò. La mosca que coneish la responsa de la devinalha. Que ditz a Dominò : « Revira-te ! » E autanlèu, que hè ?
Que’s revira.
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E après ?
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?

« Aquiu ! c’exclama Dominò, l’entrada de l’espeluga ! E
aquiu la pèira pesuga que devi soslhevar. Aquiu, devath la pèira,
la solucion de la devinalha ! Ua espada, ua espada d’aur.
L’espada d’aur ! Aquiu, qui sòrt de l’espeluga, un mostre, un
mostre enòrme. Que’u vei las aurelhas puntudas, los uelhs tots
rois, las nasics peludas. Foè, çò qu’es lèd ! Qu’a lo vente tot
redon, la coda longa, escatas, alas. Mes qu’es, qu’es, lo, lo dragon ! Dominò lo combat qu’es inevitable. Hè’t ençà dragon, ne
t’èi pas paur. Foè, que pud au sofre e au huec de l’in·hèrn. Que va
escopir lo huec. » Dominò qu’evita las eslamas, que truca tres
còps e que receu ua teca deu dragon.
« Mes qu’es hòu, que hè mau ! Que’m va sautar dessús.
N’as pas lo dret, dragon, que chicanas ! »
Lo dragon que sauta per dessús Dominò.
« Se continuas atau, que’t gahi aquera longa coda, e que’n
hèi lescas de saussisson. E lo ton ventòt redon, que’u trauqui
com un maishant bidon. Hè’t ençà dragon, hè’t ençà. Ò, que’m
vòu trucar dab los sons punhòts. Hè’t ençà dragon, ne t’èi pas
paur. Tè ! »
Dominò que planta l’espada dens lo vente deu dragon qui
l’estavaneish puish qui’u balha un còp de pè au cuu.
« Ai, mes qu’es hòu ! Pas las patèrnas ! N’as pas nat còr
dragon, entà trucar un mei petit que si. Mes qu’i pensi, lo còr ?
Que’u trauqui lo còr. Qu’i es. Qu’es ací, tot au ras. »
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Dominò que vòu traucar lo còr deu dragon qui l’estavaneish tres còps de seguida :
« Ò dià ! N’i arribarèi pas jamei ! Mes qu’i pensi, la devinalha…
Quan luseish au só : qu’es l’espada ! Un cap que s’envola, lo
cap, lo cap ! Hè’t ençà dragon, hè’t mei ençà, ne t’èi pas mei
paur. »
Dominò que hè virolejar l’espada au dessús d’eth. Shlac, lo
cap ! Lo cap trencat que’u rotla aus pès.
La broisha que pareish en cridant. Dominò que s’aborreish
sus era, l’espada en avant mes que s’escapa.
« Vè-te’n tau diable, broisha ! ce’u crida Dominò. Pas mei
nada broisha, pas mei nat dragon. A la fin qu’èi ganhat. Ò,
aquiu, l’ausèth qui sòrt de l’espeluga. Çò qu’es beròi dab las soas
plumas de totas colors. Vola, vola ausèth de totas colors. Ò mes,
qu’i pensi. E lo men flòc de flors ? La mia amiga ? »
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Dominò que s’aborreish de cap a la soa valisa d’on sòrt un
flòc de flors multicolòras. Totun, las colors que son tornadas. E
lo quite matin, Dominò que va arretrobar la qu’aima. Mes avisatz-ve, lo ser medish que’s torna hicar au trabalh entà trobar la
solucion deu son jòc. Que cèrca, que calcula, que pensa. E a la
fin que tròba la solucion. Atau, despuish ençà, lo jòc que pòrta
lo nom deu son inventaire. Qu’es lo jòc de Dominò.
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