
L’òme de las dents rojas 

 

I avià un còp, on òme e una femna qu’aviàn tres mainatges : una filha e dus dròlles. 

Quand la filha estèt granda, son pair e sa mair la volguèron maridar. Mès ela n’escotava 

nat galant, e totjorn disià : 

- Vòli per marit un òme qu’aja las dents rojas. 

Lo pair e la mair fasquèron tamborinar pertot la volontat de sa filha, e atendèron 

pendent sèt ans. Alavetz, un òme qu’avià las dents rojas se presentèt dins son ostal. 

- Aqui l’òme que me cal, ça diguèt la filha. 

Los maridèron sens tardar. Lo lendoman le la noça, l’òme de las dents rojas se levèt 

de bona ora, devalèt a l’escuderia, donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la 

sèla, e partisquèt al grand galòp, sens que posquèssen vaire ont anava. Tornèt pas a 

l’ostal qu’a bord de nuèit. 

- D’ont vènes, mon òme ? ça diguèt la femna. 

L’òme de las dents rojas respondèt pas. 

Lo lendoman, l’òme de las dents rojas se levèt de bona ora, devalèt a l’escuderia, 

donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la sèla, e partisquèt al grand galòp, sens 

que posquèssen vaire ont anava. Tornèt pas a l’ostal qu’a bord de nuèit. 

- D’ont vènes, mon òme ? ça diguèt la femna. 

L’òme de las dents rojas respondèt pas. 

Lo lendoman, l’òme de las dents rojas se levèt de bona ora, devalèt a l’escuderia, 

donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la sèla, e partisquèt al grand galòp, sens 

que posquèssen vaire ont anava. Tornèt pas a l’ostal qu’a bord de nuèit. 

Alavetz, la femna diguèt a son pair, a sa mair e a sos dus frairs : 

- Vesètz ço que se passa. Mon òme part lo maitin de bona ora, e rentra pas 

qu’a bòrd de nueit. Quand li demandi d’ont vèn, respond pas. Bethlèu se’en va veire 

quauqua anciana mestressa. Aquò se pòt pas passar atal. 

- Siascas tranquilla, ma sòr, ça diguet lo frair ainat. Doman, demanderèi a 

ton òme de me préner en corpa, e te dirèi ont es que vas.  

Lo lendoman, l’òme de las dents rojas se levèt de bona ora, devalèt a l’escuderia, 

donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la sèla . Alavetz, lo frair ainat de la 

femna intrèt dins l’escuderia. 

- Óme de las dents rojas, ça diguet, te vòli accompanhar dins ton viatge. 

- Monta en corpa, mon bèl-frair 

Lo chival partisquèt al grand galòp a travèrs los bòscs. Al cap de très oras, s’arrestèt 

en un endret ont colava una font d’argent. 

- Mon bèl-frair, ça diguet l’òme de las dents rojas, devalem de chival per 

beure en aquela font. 



Devalèron tots dus. Mès a pena lo bèl-frair aguèt begut tant sia pauc d’aiga que 

colava de la font, s’endormisquèt al pe d’un aubre, dinc au sorelh cochat. Alavetz l’òme 

de las dents rojas lo revelhèt. 

- Mon bèl-frair, as dromit longtemps. Es tròp tard per continuar nòste viatge. 

Tornem-nos a l’ostal. 

Tots dus tornèron montar a chival. A mèja-nueit, èran tornats a l’ostal. 

L’òme de las dents rojas se metèt al lièit e s’endromisquèt. Alavetz la femna se levèt, 

doçament, e se n’anguèt dins la cramba de son frair ainat. 

- E ben, mon frair, ont sètz anats ? 

- Avem galopat dins los bòscs pendent très oras. Alavetz, sèm devalats de 

chival, dins un endret on colava una font d’argent. Ei volgut beure tant sià pauc 

d’aiga, e me soi endromit al pè d’un aubre dinc al sorelh cochat. Alavetz ton òme 

m’a revelhat, e sem tornats a l’ostal. Mès m’a pas dit çò qu’avià fèit dinc al sorelh 

cochat. Torna te cochar, ma sòr e dròm tranquilla. Doman acompanherèi enqüèra ton 

marit, e non beurèi pas de l’aiga que cola de la font d’argent. 

Lo lendoman, l’òme de las dents rojas se levèt de bona ora, devalèt a l’escuderia, 

donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la sèla . Alavetz, lo frair ainat de la 

femna intrèt dins l’escuderia. 

- Óme de las dents rojas, ça diguet, te vòli accompanhar dins ton viatge. 

- Monta en corpa, mon bèl-frair 

Lo chival partisquèt al grand galòp a travèrs los bòscs. Al cap de très oras, s’arrestèt a 

l’endret ont colava la font d’argent. 

- Mon bèl-frair, ça diguet l’òme de las dents rojas, devalem de chival per 

beure en aquela font. 

Devalèron tots dus. Mès lo bèl-frair èra sus sas gardas, e non volià pas beure. 

- Anem, beu. Aquò te fara de ben. 

- N’èi pas set. 

- E ben, minja , se vòs pas beure. 

L’òme de las dents rojas tirèt de son pòrta-manto una micha de pan e un grand bocin 

de tesson fòrt salat. Quand lo bèl-frair aguèt minjat quauquas bocadas, la set lo 

prenguèt, e s’approchèt de la font d’argent. mès a pena aguèt begut tant sia pauc d’aiga, 

s’endromisquèt al pè de l’aubre, dinc al sorelh cochat. Alavetz l’òme de las dents rojas 

lo revelhèt. 

- Mon bèl-frair, as dromit longtemps. Es tròp tard per continuar nòste viatge. 

Tornem-nos a l’ostal. 

Tots dus tornèron montar a chival. A mèja-nueit, èran tornats a l’ostal. 

L’òme de las dents rojas se metèt al lièit e s’endromisquèt. Alavetz la femna se levèt, 

doçament, e se n’anguèt dins la cramba de son frair ainat. 

- E ben, mon frair, ont sètz anats ? 

Avem galopat dins los bòscs pendent très oras. Alavetz, sèm devalats de chival, a 

l’endret on colava la font d’argent. Voliai pas beure, mès ton òme m’a fèit minjar de pan 



e de tesson fòrt salat, e me soi approchat de la font d’argent. Mès a pena èi agut begut 

tant sia pauc d’aiga que me soi endromit al pè de l’aubre dinc al sorelh cochat. Alavetz 

ton òme m’a revelhat, e sem tornats a l’ostal. Mès m’a pas dit çò qu’avià fèit dinc al 

sorelh cochat. Ara, èi pro d’aquels viatges, e n’i vòli plus tornar. 

Quand la femna entendèt aquò, se metèt a plorar coma una Magdalena. Mès a totas 

sas pregarias, lo frair ainat respondia totjorn : 

- Ei pro d’aquels viatges, e n’i vòli plus tornar. 

A la fin, lo frair capdèth, qu’èra fat, prenguèt pietat de sa sòr. 

- Ma sòr, non plores plus atal totas las grumilhas de tons uèlhs. Torna dins 

ton lièit, e drom tranquilla. Doman, accompanharèi ton òme, sens minjar ni pan ni 

tesson salat, e sens beure de l’aiga que cola de la font d’argent. 

- Tu, paure fat ? Vòles acompanhar mon òme ? 

- Ma sòr, torna dins ton lièit, e drom tranquilla. 

Lo lendoman, l’òme de las dents rojas se levèt de bona ora, devalèt a l’escuderia, 

donèt la civada a son chival, li metèt la brida e la sèla . Alavetz, lo fat intrèt dins 

l’escuderia. 

- Óme de las dents rojas, ça diguet, te vòli accompanhar dins ton viatge. 

- Monta en corpa, fat. 

Lo chival partisquèt al grand galòp a travèrs los bòscs. Al cap de très oras, s’arrestèt a 

l’endret ont colava la font d’argent. 

- Fat, ça diguet l’òme de las dents rojas, devalem de chival per beure en 

aquela font. 

- N’èi pas set. 

- Devalem de chival per minjar un pauc d’aquel pan e d’aquel tesson salat. 

- N’ei pas talent. 

- Devalem au mens per nos repausar. 

- Non soi pas las. 

L’òme de la dents rojas aguèt bèl presicar, lo fat non volguèt res entendre, e calguet 

se tornar metre en camin. Tots dus caminèron atal, dinca en un camp ont quauques òmes 

fotjavan. 

- Fat, ça diguèt l’òme de las dents rojas, èi besonh d’anar parlar en aquels 

fotjaires. Tèn mon chival dinca que soi tornat 

- Óme de las dents rojas, sias tranquille. M’escaparà pas. 

Lo fat estaquèt lo chival en un aubre, e seguisquèt l’òme de las dents rojas sens èstre 

vist. Al cap d’una ora, arribèt dins de prats tant magres que i auriàn poscut amassar de 

sal. Ça que la, los buèus e las vacas i èran gras a lard. 

Un pauc mai luènh, arribèt dins de prats ont i avia d’erba dus pès per dessus lo cap. 

Ça que la, los buèus e la vacas i èran magres coma de claus. 

Un pauc mai luènh, arribèt dins de prats ordinaris, ont paissian de crabas que n’eran 

ni magras ni grassas. 



Un pauc mai luènh, lo fat vesquèt l’òme de las dents rojas intrar dins una pichona 

glèisa, e barrar la pòrta. Lo fat gaitèt per lo trauc de la sarralha, e vesquèt un autar, ambe 

una candèla plan mai corta que las autras. Un prèstre disià la messa e l’òme de las dents 

rojas la servissià. Pendent aquel temps, de voladas d’auselons arribavan dels quate vents 

del cèl, e venian tustar contra las vitras de la pichona glèisa, ambe sos bècs e sas alas. 

Ça que la, las finestras non s’obrissiàn pas, e las pauras petitas bestiòtas demoravan 

totjorn defòra, a tustar e a cridar : « Riu, chiu, chiu ». 

La messa finida, l’òme de las dents rojas barrèt lo libre messal, e bofèt las candelas. 

Alavetz, lo fat prenguèt la corsa e tornèt proche del chival. 

- E ben, fat, vòles tornar a l’ostal ? 

- Óme de las dents rojas, soi a ton comandament. 

Tots dus tornèron montar a chival, e arribèron a l’ostal al sorelh cochat. Pendent lo 

sopar, lo fat contèt ço qu’avia vist, dempuèi lo moment ont l’òme de las dents rojas li 

avia donat son chival a gardar. 

- Óme de las dents rojas, perqué t’ès pas arrestat ambe los fotjaires ? 

L’òme de las dents rojas respondèt pas. 

- Óme de las dents rojas, parla nos d’aquels prats tant magres, que i auriàn 

poscut amassar sal. Ça que la, los buèus e las vacas i èran gras a lard. 

- Fat, aquels prats èran lo paradís, e aquels bestials las sentas anmas. 

- Óme de las dents rojas, parla-nos d’aquels prats ont aviai d’èrba dus pès 

per dessus mon cap. Ca que la, los bestials i èran magres coma de claus. 

- Fat, aquels prats èran l’infèrn, e aquels bestials las anmas damnadas. 

- Óme de las dents rojas, parla nos d’aquels prats ordinaris, ont paissan de 

crabas que n’èran ni magras ni grassas. 

- Fat, aquels prats ordinaris èran l’esprecatòri, e aquelas crabas ni magres ni 

grassas, las anmas qu’atendon lo moment d’èstre deliuradas. 

- Óme de las dents rojas, parla nos d’aquelas voladas d’auselons 

qu’arribavan dels quatre vents del cèl, e que veniàn tustar contra las vitras de la 

pichona gleisa, ambe sos bècs e sas alas, ça que la, las finestras non s’obrissian pas, e 

las pauras petitas bestiòtas demoravan totjorn defòra a cridar : « Riu, chiu, chiu ». 

- Fat, aquels ausèls èran la amnas dels pichons mainatges mòrts sens 

batesme, que n’intraran pas en paradis. 

- Óme de las dents rojas, parla nos del candelon mai cort que los autres que 

brutlava sus l’autar. 

- Fat, quand òm a vist çò qu’as vist, òm n’a plus res a apréner dins aquesta 

monde. Tant verai coma seràs totara en paradís, aquel candelon èra ta pròpria vita, e 

s’escantissià sus l’autar, a la fin del darrèr evangèli. 

 

Dictat a Joan Francés BLADÈR per Catarina Sustrac, de Senta-Aulària, comuna de Causac (O. e G.) 


