
L'IMMORTÈLA

Un còp èra, un joen aulhèr qui miava lo son tropèth d'aulhas tà la montanha au primtemps. Tot en
pujar, a un moment, un moton que s'escapè dens lo bòsc. Que'u seguí mes au cap d'ua pausa que
marchè sus ua pèth de bèstia. Que's tornè virar e qu'arribè dab las bèstias au cujalar. 

Lo ser en la cabana, un còp sopat, que s'anè cochar, mes au bèth miei de la nueit que's desvelhè :
qu'avè mau pertot en començant per las camas, que's tornè lhevar, que sortí e quan voló hicar las
cauçuras, que s'apercebó que n'ac podè pas har per'mor qu'avè peus tarribles qui'u possavan.

 Alavetz, esvarjat, que comencè d'aver mau au maisherar e chic a chic que's tranformè en bèstia
sauvatge, enòrme, qu'anè tau cledat e que's mingè ua aulha. Las autas que sautèn per dessús lo
cledat e ques 'escapèn.  

Alavetz que baishè tà la valea e drin mei capvath qu'encontrè en plen bòsc lo màger en trin de
cuélher plantas tà'n har pocions. Eth que'u reconegó au son espiar : «-Tom ! Qué hès aquiu ? Qué
t'arriba ? »

Eth que l'ac expliquè tot e lo màger que'u digò d'anar tau vilatge dab eth. « -Mes que'm van tuar ! 
-Non ! Que'us vau díser çò qui s'i passa ! Ça-i ! »
E que baishèn.

Un còp arribats, los deu vilatge que'u volón gahar. Mes quan comprenón, que's calmèn. Alavetz, lo
màger que'us digò : « -La sola faiçon de guarir Tom, qu'ei d'anar cuélher l'Immortèla au som de
l'Himalaya !

-Que i vam anar tots ! 
-Non ! Que cau demorar ací tà protetjar lo vilatge ! »
Jan-Maria e Pèir que partín.

Que marchèn longtemps puish qu'arribèn davant ua grana chorrèra e au dessús un pont de husta.
Que i trobèn un hadet qui'us digó : « Ne podetz pas passar lo pont ! Qu'eidefendut ! A mensh de
respóner a l'enigma qui'vs vau pausar :

-Qu'ei qui n'as pas nada arradic mes qui possa ? »
Que reflechín puish Jan-Maria que responó :
« -La montanha ! »

Qu'èra aquò ! Lo hadet que'us digó : « -Bon camin ! Si m'avetz besonh, aperatz-me e que
vienerèi ! »

Que passèn lo pont e après aver traversat hèra de país, qu'arribèn au pè de l'Himalaya. Que volón
pujar mes ne i arribèn pas. Alavetz qu'aperèn lo hadet qui arribè e qui'us balhè bastons dab puntas
au cap e que podón anar capsús. 

Arribats en haut de l'Himalaya,que cuelhón hèra d'immortèlas e que tornèn baishar. Que se'n tornèn
tau país e lo màger deu vilatge que hasó ua pocion dab quauques floretas. Tom que guarí e au
primtemps que pugèn tots tres : Jan-Maria, Pèir e Tom, tà la montanha dab l'aulhada. 

Que semièn las flors qui demoravan e qu'ei atau qui desempuish e i a immortèlas a noste, per las
Pireneas. 


