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Se disiá abitualament « lo Fadat dei chifras » e lo monde se ne'n trufavan que 

fasiá ren d'autre que de comptar nuechs e jorns. A la començança, viviá 

normalament coma cadun dei joves de nòstra Ciutat : au pichòt matin, entre 

desvelhar, embornhava lei garris puei beviá un gòt d'aiga, manjava sa tartina, 

metiá la radiò, s'assetava e coma aviá ren mai de faire, se fretava la berigola. 

 

Quora nasejava la fam, se fasiá sautar de trufas de la velha a la sartan. Puei, 

metiá la television e se la presentatritz èra polida, se tornava montar la 

pinhòla (bota, un còp, que vergonha ! l'aucelon se tremudèt en aucelàs davant 

un rendut-còmpte dei debats senatoriaus, alòrs, aviá gaire d'alternativa). 

La vida de Digit rajava ansin. Fin qu'au jorn monte aguèt pus enveja de ren, ni 

de manjar, ni de... 

 

Demorava assetat, leis uelhs clavelats a terra. Quand subran, creseguèt de 

veire quauqua ren : una pòussa, un pichòt ponch de lutz. Se clinèt, parpelegèt 

coma per espinchar au travers d'aquest trauquet e foguèt avuglat. Trantalhèt de 

tot son còrs e se calhèt. Que le Fadat dei chifras veseguèt çò qu'èra impossible 

de veire. Aviá vist lo NON-REN. Lo non-ren s'èra desvelat dins un ulhauç. Lo 

non-ren qu'èra sa vida. Lo Fadat dei chifras èra estomagat de veire 

qu'aquest zèro l'i sautava au morre, sei nèrvis començavan de l'abandonar e 

s'anava mai calinhar lo cacalaus quora una idèa, formulada per una Votz 

rasonanta li venguèt a la clòsca. Ne'n foguèt estabosit : 

 

–Una idèa ? Ieu ? 

Per dire lo verai, l'idèa non èra sieuna mai venguèt de la votz de l'angel 

Metatròn. 



–Lo non-ren demòra estacat a l'eternitat coma lei trufas cremadas a ta 

sartan ! 

–E alòrs ? bretonegèt lo Fadat. 

–Grata que grataràs, freta e fai lusir, capitaràs jamai de te despegar dau 

non-ren qu'es ta vida per l'eternitat. Te l'i fau chifrar, collèga ! 

 

E la votz se taisèt. Per sempre. 

Lo Fadat èra assetat a espinchar lo zèro infinidament pichòt que ponchejava au 

sòu. Auriá ben vougut començar una vida novèla, cambiar seis abitudas, venir 

coma cadun ! 

Mai sabiá pas coma faire. 

Alòrs per començar, se ditz d’espereu : UN, Monsur Brun. 

Aquò vai solet, es la chifra que seguís lo zèro. 

Tot d’una, lo Fadat se sentissiá diferent, èra per eu coma un novèu despart. E 

èra totjorn mièlhs que ren ! 

Aquesta unitat que l’i trauquejava l’auba d’una Vida Novèla, d’esperela fòra de 

tota pluralitat, èra unica e indivisibla ! 

–Aqueu de còp ! s’estonava lo Fadat dei chifras. Vaquí un peu de ren 

que s’abriva dins la creacion d’un monde ! 

Lo jovent reprenguèt seis aises e bretonegèt : DOS, Monsur Ros. 

Sentiguèt que quauqua ren se trencava dins l’unitat, coma una divinitat que 

s’aubora sus sei doas cambas. Un fremin de paur mai tanben de gaug lo faguèt 

trefolir dins l’esquina ! 

Tanlèu, vouguèt mai se faire petar una novèla sega. Bota, s’avisèt qu’aquest 

DOS aviá ges de mitan ! Ata, aviá una debuta e una fin mai au centre, l’i aviá 

ren. 



Alòrs, lo Fadat ditz : TRES, l’anglés. 

La chifra TRES li semblava en ressòn d’un mistèri tant grand que n’aguèt lo 

vertigi. Aquesta causa aviá un Començament, un Mitan e una Fin – èra una 

entitat perfiecha ! 

Lo  Fadat se taisèt ( èra bassacat, aviá mai enveja de faire çò qu’èra acostumat 

de faire, mai davant l’èstre absolut, gausava pas faire cinc sardinas còntra una). 

Sa vida presa en man se sariá acabada a n’aqueu picamoment, aquò’s clar, se 

non s’èra esbramassat : QUATRE, se van batre ! 

Lo jovent èra a retrobar son equilibri pron lèu ! 

Car QUATRE èra lo cimèu de l’equilibri : lei quatre elements, la ronda dei 

quatre sasons, lei quatre vents, lei quatre flumes dau paradís e lei quatre 

ponchs cardinaus. Lo Fadat se meteguèt a rire subran, rire de chin, en pensant 

an’aqueu monde solidament quilhat sus sei quatre pès coma una taula ! Un rire 

que s’aplantèt quora diguèt la chifra CINC. Digit s’acampèt alòrs au bèu mitan 

d’una taulejada de maridatge monte lei nòvis, PAREU coma de costuma es a 

dire doas possas, èran a s’unir a n’una virila TRINITAT. 

Curiosament, la chifra CINC (cinc, son en trin), a bel esprèssi, faguèt passat au 

Fadat seis envejas onanicas (que, es que lo fau mai rementar, fan venir sord 

coma lo darrier dei topins). 

Lo restant seguissiá tot naturalament. Lo Fadat escupiguèt sei chifras leis uneis 

en seguida dei autrei. 

Voliá pas d’una autra vida : que la vida numerica li presentava a de reng de 

novèus mondes d’una fonsor qu’èra de lònga en creissença. E aquest univers 

èra infinit. 

Quora Digit n’èra au nombre 746352910946372892084521900346, aqueu 

d’aquí coma un radeu lo menèt devers l’autra riba. 



Desenant, lo Fadat dei chifras tira drech dins son enumeracion ai pés de 

l’Autisme, tot en gaudissent de la vida eterna (numerica) per lei segles dei 

segles. 

Amen. 

  

 


