
Ulrich e era ièrla de gèu

Hè plan e plan d'ans, es vikings se pensaven qu'era tèrra ère planèra com un huelh de papèr.

Ara hè arrir, mès ei vertat. Es vikings èren convençudi qu'eth pè deth cèu mercave eth confinh dera
planeta. E se quauquarrés lo despassave, quège enes prigondors der espaci. Per açò non sajaven
pas de navigar quan perdien de vista era còsta.

Mès non pas toti es vikings avien aguesta páur. Pr'amor qu'un gojatòt que se didie Ulrich sonque
soniave a hèr-se ara mar e navigar enquiara fin deth mon.

Ulrich, qu'ere un gojat plan bèth e escarrabilhat, non pensave en ua auta causa. Com qu'avie
aguesta tissa tan fòrta, un dia determinèc deishar-se de pegaries e gésser ara aventura: Ulrich e era
ièrla de gèu

D'auança d'anar-se'n, Ulrich se bastic ua nau tamb era husta d'un casse. Se volie arribar luenh, eth
vaishèth avie d'aver era mida avienta. Se lo hège massa gròs, serie plaaaan lent. E se lo hège massa
ponin, desapareisherie ath miei dera mar com eth casquelh d'ua escara.

Quan arborèc era vela, Ulrich sabec qu'avie arribat eth gran dia.

E aquera madeisha vrespada, s'embarquèc, destaquèc es amarres e hec vela tath pè deth cèu.

Es prumèri dies sigueren de cauma complèta.
Era nau ensocave leugèra es aigues dera mar deth Nòrd. En navigar dejós un cèu que cada ser
s'emplia de milenats e milenats d'esteles.

Mès era patz non durèc pas guaire. Ath cap de quauqui dies, era tripulacion comencèc a trebolar-se
pr'amor que hège temps que non vedien tèrra.

Sustot Olaf, un veteran marinèr de mostaches longui, que jamès deishave de repotegar.

- Avem de hèr repè -tornave un e un aute viatge-.  S'acabarà era mar e queiram pera
galihòrça deth pè deth cèu.

Es òmes avien fòrça páur de desparéisher en aute costat deth pè deth cèu, mès Ulrich encara non
se volie pas dar per vençut.

Ulrich e Olaf batalhaven en cubèrta dia òc, dia tanben. Olaf li reclamave, en nòm de tota era
tripulacion, que tornèsse entath pòrt. Mès Ulrich, qu'ère plan testut, tostemp s'i remie en díder
qu'era mar amagave fòrça suspreses.

A despiet d'aguesti contratempsi, era nau vikinga contunhèc era aventura sense desvirar eth rum
tad arren.

En navigar sense parar... En eslingar sus es aigues jos un solei que henie es pèires...



o jos ua lua que penjave deth cèu com un lumenon.

Mès passaven es dies e non artenhien tèrra fèrma.

Era tripulacion ja non tiege pas mès. Es òmes èren esquintats.

- Volem tornar tà casa! - clamaven a crits es marinèrs-. N'èm harti, de veir aigua, qu'ei
pro!

Entà esvitar que se susmautèssen, Ulrich les amassèc toti en cubèrta.

- Vos demani que hetz un darrèr esfòrç -ce ditz Ulrich as sòns òmes-. M'i jògui es
còrnes deth casco qu'èm ath punt de descurbir un nau mon.  E s'ac artenhem, passaram
ara istòria com uns eròis!

Encoratjadi pes paraules d'Ulrich, es òmes tornèren entàs sòns lòcs.

E aqueth ser remèren tamb tanta fòrça, que deishèren en darrèr es esteles.

Londeman maitin, quan se lheuèc, Ulrich pensèc que dilhèu es sòns òmes avien rason e qu'anaven
a paupes.

E que dilhèu ère arribat eth moment d'esclarir ce qué passave d'un còp tà tostemp! Non podien
contunhar era aventura sense aver era certetat de que traparien tèrra.

Mès quin ac podie hèr?

- Ja ac sai! -exclamèc Ulrich dera proa estant deth vaishèth-.  Deisharè d'anar es dus
corbassi qu'avem engabiadi ena codina. S'es corbassi tornen tath batèu, vòu díder que
non an trapat tèrra entà pausar-se. Mès, se non tornen, se non tornen volerà díder que
n'an trapat!

Dit e hèt. Ulrich deishèc d'anar es dus corbassi, era un darrèr er aute, tamb era esperança que non
tornèssen.

Ulrich se les estèc enguardant fixament. E en tot vedie que volaven entre era mar e eth cèu, se
demanave com s'acabarie tot aquerò.

Guidat pera intuïcion, Ulrich hèc virar eth vaishèth e l'adralhèc de cap tara madeisha direccion
qu'avien anat es audèths, enquia que les perdec de vista.

- A on se deuen aver calat aguestes bèsties? -se demanave Ulrich en tot guardave
entath cèu-.  Tornaràn o non tornaràn?

Mès Ulrich non avec pas de demorar guaire entà saber era responsa.

Pr'amor que, còp sec e de suspresa, eth vaishèth viking arribèc enes còstes d'ua ièrla de gèu
impressionanta que ne dideren Islàndia.



Amb el
suport de

Ac avien artenhut!

E atau siguec com Ulrich e era sua tripulacion, passèren ara istòria gràcies as dus corbassi.

Mès es aventures d'Ulrich non s'acaben pas aciu.

Tanplan que non! Ulrich se passèc era vida en viatjar pes quate cornèrs deth cèu. Descurbic naues
tèrres e naviguèc ath cant de balenes e daufins.

Mès jamès, jamès non sabec pas qu'era tèrra ei redona com ua pastèca!

Guidon: J.M. Hernández Ripoll
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