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Tèxtes causits e transcriches en grafia classica per Pèire RAYMOND

Trelutz
La doça nuèch serena
Amaga lo país
E pel terraire mena
«Sòm-sòm» repausadís
E la luna s'ajoca
A la poncha d'un telh
Escota sus sa bròca
La pregària del grelh.
Loís DEBRONS

Calabrun
Lo solelh se trescond
La luna s'es levada
Al bruch de la cascada
Lo dugon fa resson
Lo cièu s'emplís d'estièlas
pastrons e pastorèlas
Se quiton pensadors
La graulha dins la sèrva
E lo grelh dedins l'èrba
Canton l'escantidor
Eugèni PAGÈS

Ser de prima
Quand tot es atunit
Lo ser, e que l'abelha
Duèrm e se pausa la relha
Lo trelús retonís
La frescor de l'agaci
Pinta rana e grapald
E lor baila coratge
Per menar lo rambalh
De cuc-cucs, de renadas
Qu'espaurucon las coadas
Joan-Simon MATHIEU

Aubada
A l'auba que lusís,
Tot aquò se revelha
L'òme, la flor, l'abelha,
E tot aquò bruzís.
Joan LADOUX

Amb una flor
A la prima, qu'ès tu polida
Amb tas colors
Quand sus la bròca ès espelida
Pichona flor!
Cossí se carron las abelhas
dedins ton cur
Tròbon dins aquel escondilhon
Que del bonur
Amb lors alas bregalhadas
Los parpalhòls
venon tanben te far braçada
E puèi se'n váun
Al clar de luna, a la rosada
Baisses lo cap-bordon
Mès lo solelh t'a lèu quilhada
En te lecar!
Eugèni PAGÈS
Floreta
A la poncha del jorn,
Qu'es polida
La flora
Espelida!
Del solelh la calor
Es sa vida
D'amor
Es rabida
E daissa son parfum
Montar un fum
Dins l'aire
Amb un biais de toton
Que fa un poton
Volaire!
Raimond FOUR

La ventòra
La ventòra negra passa
Bufa freg,
Dòna freg,
Al canton, totses amassa
Caufem nos
Los penons
Loís DEBRONS

Darreiriá
Las fuèlhas esposcadas
Davalon doçament
De las brancas secadas
Ont estifla lo vent.
L'èrba dels prats, rolhada,
Prend la color del mèu.
E la còrpa arribada
Galòpa dins lo cièu.
Dins los bòscs, la castanha
S'ausís capbordornar.
De la freja montanha
Lo tropèl es tornat.
Lo solelh dins las nívols
Blanc coma un encalat
Trai quauques rais suls píbols
Qu'áun l'èr de tremolar.
Loís DEBRONS

L'estiu
L'estiu, la vida enquèra agradaira
Al niu s'espelís l'aucelon.
Lo grelh, escondut dins la prada
Fa lo resson al cigalon.
La flor, en frucha s'es cambiada
Amb la pèl lisa es de velós.
Mès quand la frucha es madurada
A lèu virat al rascalon.
Joan-Simon MATHIEU

Nadau
La granda campana
Bronzís dins la plana
D'ostau en ostau
Dins cada mainatge
Brandís son messatge
Nadin e nadau!
Al cièu las estièlas
Lusisson tant bèlas
Venètz pastorèls.
Laissatz lo tropèl
Venètz a la fèsta
Que pertot s'aprèsta.
Pèire GÉRAUD

Flors d'ivèrn
Tot drech
Blanc de givrada
Lo grifolet
Fa solelhada
Son grun rojòt
Coma del fuòc
Met lo sonreire
Sul dur glaveire
Garric!
Per qu'ès solide
Ardit
E tant valide
Al vent d'ivèrn?
L'anèl de fèrre
D'ènna te sarra
Sec, quand gisparra.
Joan-Simon MATHIEU
L'ivèrn
Lo vent bufa per las montanhas,
Davala la nèu pels valons,
Efregís, glaça las campanhas.
E pertot dels combles prigonds
Se fòrmon viste, e la nèu fiala
Doçament un cande lençòl;
Los aucelons baton de l'ala
E tòmbon del cièu gris sul sòu.
Loís ABEL

Los Pièus
Negres o blonds, lises o fresats,
Plan penchenats los jorns de fèsta
Totses fraires, totses aimats
Los pièus son l'orgulh de la tèsta
Pòrton lo parfum de Vènus,
La blonda amorosa dels pastres,
Que fadeja e dança pès nus
A la doça clartat dels astres.
Joan-Maria GASTON

L'eicir
Ah, l'eicir! L'eicir es sans còrp:
Quò's un vent, un alet que bufa,
Quò's l'alet poderós e fòrt
De la montanha que s'enrufa:
L'eicir, quò's lo vent de la mòrt.
L-i vesètz pas res, quand eicira;
Vesètz pas ni tèrra ni cièu.
Sètz dins un revolum de nèu.
Lo vent que fa vos desauvira;
Vos variatz e la mòrt ben lèu.
Arsèni VERMENOUZE

La prima
Lo solelh escarbilha
La tèrra en floretas
Lo cardin se revelha
Ditz sa cançon d'amor
La brava irondèla
Benezida de Dièu
Dins l'èr se rebordèla
Quand ven lo mes d'abrièu
Las fuèlhas tòrnon nàisser
Suls faus, telhs e garrics
Sul castanhièr, sul fraisse
Los pomièrs son florits
Tot sus tèrra convida
A la jòia, a l'amor
Prima, sorça de vida
Saludam ton retorn
Loís DEBRONS
Vacadas, montatz
Despachatz vos rojas vacadas
De tornar repàisser los sucs
L'autan de sas caudas bufadas
A descongieirat los masucs
Sola es tornada l'alauseta
Que dins lo cièu cada matin
Mònta per veire amb sa luneta
Se venètz pas...alai...pr'aquí
Joan-Simon MATHIEU

Jante mes de mai
Pel campèstre,
Al bandèstre,
Lo tropèl
Bravonèl
S'apastura.
La natura
reverdís
S'embelís.
E la vida
Pus polida
Nos parés,
Aquel mes!
Loís DEBRONS
La primièira alejada
Òc ben, soi ben contents
I a pus de maissant temps
Una abelha pichona
Que l'autre jorn ai vist
Volar sus la pradona
A l'aurelha m'a dich
«Agacha la montanha
I a pus gaire de nèu
Agara la campanha
Reverdirá plan lèu
E veirem per las estivas
Se mesclar las colors
De las flors aborivas
qu'anonçon las calors.»

Joan FAY

Disètz me
Disètz me se la virondèla
Es de retorn
E se la fresca pimparèla
Ara es en flor
Disètz me s'a la nuèch tombada
E per tropèl,
Caçon,sans bruch, ratapenadas
e cavanèls
Disètz me se las alausetas
mònton tot drech
e se nison, las besenguetas
dins las parets
Disètz me, tanben, cossí canta
Lo rossinhòl
E quanha flor es la pus janta
Pels parpalhòls
Eugèni PAGÈS

Polida Cèra als bòrds florits
De la Cèra los bòrds florits
Se miralhon dins l'aiga canda
Vernhats e píbols son polits
Dins la ribièira que s'alanda
Quand fa vent, l'aiga estremesís
Contra los ròcs, truca, se quilha
Posca d'argent, esturlusís
Foeiteja l'èr e s'escampilha.
Polida Cèra als bòrds florits
Per tu cada jorn l'aucèl canta
Escondut pel brost del garric
Tanlèu qu'alai lo solelh mònta.
Loís DEBRONS

La Jordana
Pels ròcs e pels prats verds la Jordana s'alanda
D'a Mandalha al Pajon, ròtla son aiga canda...
Davala doçament, fa mai d'una virada
A l'èr de regretar la montanha quitada
Sa dolenta cançon coma un relai d'amor
S'espandís dins Orlhac que brèça nuèch e jorn...
Es polida sustot la nuèch quand las estièlas
S'alucon dins lo cièu coma de las candièlas
Alèra dins l'argent de l'aiga que bronzís
Un fais de clavèls d'òr al fons esturlusís...
Loís DEBRONS

La sorça
Sabe una sorça que s'alanda
Al pè d'un ròc, dins un combèl
Sa cançon jovenèla e canda
Me fa montar la larma a l'uèlh
Sola dins l'èrba de la landa
Acaptada d'ombra e de flors
De la mèma voès fresca e canda
La sorça murmura totjorn.
Joan-Maria GASTON

Lo ribatèl
Dins lo combèl, al pè del puèg
Un clar ribatèl viroleja
Siaga lo jorn, siaga la nuèch
Pietadosament canturleja
Mena totjorn mèma trin tran
çai de lai las flors escompisson
E dapasson, tarling tarlang
'Quel riban d'argent s'estarissa.
Loís DEBRONS

Retorn
A travèrs prat, a travèrs landa,
Al fons d’una comba s’alanda
Una ribièira fresca e canda.
Aquí, pels viaus e pels ganèls,
Vesètz córrer los pissarèls
De las fònts e dels ribatèls.
Pus bas, la ribièira barrada,
Que darcariatz pas d’una garrada,
Fa mòure un molet, per la prada.
Arsèni VERMENOUZE

Los mòts los pus vièlhs
Los vau quèrre jos la clojada,
Dins lo masuc, lo vedelat,
Darrièr lo tèrme e lo valat.
N’ai l’ama talament arsiada
Que los suque coma del lach.
Los cèrque amb l’ajuda dels pastres
E dels tunaires quitament ;
E, quand ne’n tròbe, sul moment
M’es avís qu’ajuste dels astres
A la fàcia del firmament.
Arsèni VERMENOUZE

Lo Picarau
Lo vièlh picarau fa plèu, plèu!
Pels prats cadun fa sa fenata,
Amb lo fen que l'òm recapta
Abans lo ser pleurá benlèu
Tot lo monde se lèva lèu
Pels blats, la bèça se desgata
Lo vièlh picarau fa plèu, plèu!
Pels prats cadun fa sa fenata
Estève MARCENAC

A l'estiva
L'erbeta esturlusís
Delai la sanha
Diriatz un Paradís
Sus la montanha
L'alausa sans patir
Mònta pecaire
Saludar lo matin
Tant agradaire
Aquí pel boscalhat
L'aucèl fadeja
Se carra de gazalhar
A son enveja
Joan LHERMET

L'alausa
Alausa diga me donc
Per de qué montes amont
Dins la bluga travada
Alandar ton aubada?
-Me'n vau dire Repiupiú,
Repiupiú, Repiupiú,
Fau ma capelada
Per una autra jornada
Joan-Simon MATHIEU

Bonjorn!
Sus tèrra, tot se desrevelha
Dejà la matinièira abelha
Va sus la flor culir lo mèu
Mès entre temps, lo solelh raja
E vira, en montar dins lo cièu
Al libre del temps una paja!
Loís DEBRONS

Dins la nuèch
Crosetas, cavanèls
Gandits dins la cabraulha
Lo jorn fasètz pas traulha
Mès sètz aisses aucèls
La nuèch que de masèls
E de rats e de graulhas
Se viscatz de fotralha
Vos cau del sang novèl
Guifolatz sus la pròia
Amb vòstres Ho-Ho-Ho
Socalhatz lo corpon.
Joan-Simon MATHIEU

L'aucèl
Bròca prima
Pòrta niu
L'aucèl viu
Sent la prima
Son piu piu
Nos anima
Quand òm trima
A l'estiu
L'aucèl plega
Jos l'autan
Darreiriá!
Res bolega
L'aucèl duèrm
Quò's l'ivèrn.
Joan FAY
Los aucèls
La montanha es plena d'aucèls
N'a pas de gris, de rossèls.
A lo passeral pluma guèrba,
A lo cardinon piscalhat.
La calha, que s'escond dins l'èrba,
E fa: blat-palhat, blat-palhat
A l'alausòta tura-lura
A lo gach, lo mèrle estiflaire
A lo cocut batalhaire.
Arsèni VERMENOUZE

Canta rossinhòl
Canta, canta rossinhòl
Escondut dins lo fuelhatge
Lo bruch de ton cascalhatge
Als alentorns se revòu
Musicaire del boscatge
Fai dançar lo parpalhòl
Escondut dins lo fuelhatge
Canta, canta rossinhòl
Engrana ton clar trinòu
Que revelha lo vilatge
Al monde dòna coratge
Fai t'ausir, n'ages pas paur
Canta, canta rossinhòl.
Loís DEBRONS
La virondèla
Virondèla, postejaira
Fadejaira
Pica drech,mònta val cièu;
Tòrna davalar preissada
en luciada,
Fendilha l'èr pel cortièu
Amistosa bestinonèla
Bravonèla
Amb sa rauba de mièg-dòu
Es un vertadièr messatge
De l'auratge
Quora caça ras del sòu.
Loís DEBRONS

L'esclòp
-D'ont es sortit? -D'un fièr noguièr
Vengut sus nòstra ruda tèrra
Presque tant naut que lo cloquièr
Amb son gal eirissat enquèra
Quau t'a curat? -Un esclopièr
Preissat tot lo jorn coma s'era
Atemat dessús lo tòulièr
Per escantir de la misèra
Loís DEBRONS
La cançon del fabre
La farga que crama
Alanda sa flama
Que dins lo barri fadeja amb lo niu:
A cada luciada
N'es tota daurada.
Lo martèl tusta e soleva dels rius
De blugues escampadas
Que tòmbon en cascada;
Lo fèr bruzís coma s'èra tot viu.
Pèire GERAUD
Lo lauraire
En laurar possa «La Granda»
E sa voès ruda s'alanda,
Dins las combas retunís
Mès la calor se fa viva
Lo solelh amont lusís
E de drilhar l'ora arriba.
Loís DEBRONS

Borrèia
Ai dins l'idèia
Que la borrèia
Dança de fèia
Viscará totjorn
Flor espelida
Es tant polida
S'èra culida
Vendriam falords
Reina de fèsta
Quitem la vèsta
Cadun s'aprèsta
A la virar
Del cabretaire
L'èr conquistaire
Lo bon dançaire
Sap s'aturar
Loís DEBRONS
Sam aquí
Quò's nòstra fèsta
Quitam la vèsta
Car per dançar
Sam enrajats
Ah borrèia d'Auvèrnha, ò cossí tu vas per la plancada
Surtot quand es virada en far petar l'esclòp.
Joan COURCHINOUX

La trompeta
Mamà m'as dich: s'ès plan sage
Deman ieu te menarai
A la fèsta del vilatge
E quicòm te cromparai
Mamà, quò's una trompeta
Que voldriái, o un tamborn
O quauqua janta cabreta
Per m'amusar tot lo jorn
Quand tornèron de la fèsta
Totses dos lo lendeman
L'enfant quilhava la tèsta
Amb la trompeta a la man
Puèi lo ser, dins sa cambreta
L'enfant urós se cochèt
En embrassant sa trompeta
E amb gu-ela durmiguèt.
Emile BANCHAREL
La pompa dels Reis
Una pasta color jaunada
Va bicocar sul palhasson
Quand será pongida e levada
Se cambiará en gròs fogasson
La janta daurada corona
Cenchará pas un cap de rei
Mès cadun voldrá sa partona
Dels argusins en fèsta a-uèi
Joan-Simon MATHIEU

Vira lenga
Merchand de carn
Crompada car
Z-ò pagues car
Car
Sans auto-car
Sans side-car
Perdes lo quart
Del quart
De vòstra quart
De vida
Rabida
Per un bufet
Raimond FOUR
Alai
Près de l'ostau ont soi nascut
Al ras d'un puèg claufit de brossa
La prima, canta, lo cocut,
Dins un bòsc assolat de mossa
Alai! Alai!
Pas lònh, passa un ribatèl doç
Per las codenas de la prada
Ont ai fach tant de cap-bordons
Ont fasiái la poncha-agulhada
Alai! Alai!
Quanhe plaser de t'agachar
Brave país que mon cur aima
Quand lo solelh ven de rajar
A matina, o que, lo ser, blaima
Alai! Alai!
Raimond FOUR

