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Monhigar 

- Quin t’ac viras dab l’arrèrhilha ? Ei brava ? 

- Brava qu’ei ! Autes còps que’m hasè vàder craba mes adara qui a lo son utís* ne l’enteni 

pas ! A contunhar que l’as a monhigar dab aqueth tròç de telefòne ! 

*Aqueth utís qu’ei shens qu’un telefòne : qu’ei un esmarfòne o ua tauleta.. los mainatges qu’i son tot 

lo temps a monhigar. 
 

- Vam, a reparat la tonedera* lo pair ? (*« tondeuse ») 

- Non ! Badonc qu’i a monhigat tot lo matiau ! 
 

- Dias a* lo cauhatge non va pas plan. Saps, Pèire, que caleré qu’espièsses le cautèra !  

(*« depuis quelques jours ») 

- Dià, dià ! N’i coneishi pas arren, non vau pas anar monhigar ! 

Monhigar qu’ei bricolejar. Qu’ei depreciatiu. Lo qui monhiga, n’ei pas hèra operacionau.  
 

Adjectiu : gran 

- Vam, lo Jan de Lascavas e lo Jules de Sarralh qu’èran haut o baish* deu medish temps **? 

(*« à peu près »** « du même âge »)   

- Non ! Qu’avèn un gran detzenat d’annadas a díser*(* « de différence ») ! 

Gran detzenat : « une bonne dizaine ». 
 

A prepaus deu vielhèr : 

Los vielhs que’s planhen, qu’ei causa sabuda. Mei que mei n’ei pas shens rason. En efeit que’s 

planhen pr’amor qu’an sovent pechic o pelada*. E que trobam un sarròt de mots e d’expressions qui 

disen que dab l’atge...  

- Quin va eth Jan de Labartolha ? 

- Praube de tu, qu’ei vadut hèra vielh, qu’ei marroish ! 

Aqueth marroish que l’èi entenut deu costat d’Auloron. Lo qui ei marroish n’ei pas en bona santat, 

qu’ei croishit, que se’n ved entà caminar. N’ei pas aisit d’explicar d’on vien aqueth mot. Lhèu deu 

marro**, qui n’ei pas ua bèstia hèra gaujosa ? (**« bélier » ) 

* Qu’an sovent pechic o pelada : « Ils ont souvent un pet de travers » 
 
 Que hè mau vàder vielhs ! 

Expression qui disen los vielhs entà’s plànher de las loas cuentas de santat. 
 
 Vielhèr, caguèr ! 

Aqueth díser n’ei pas d’ua gran finessa… mes que’s compren ! 
 
Las dents qu’èran sovent un problèma entaus noste davancèrs. Qu’ei pr’amor d’aquò,  quan 

quauqu’un e’s moriva que disèn : 

- Tè, l’Ernèst de Sarralh n’aurà pas mei mau de cachaus *! (« molaires ») 

N’aurà pas mei mau de cachaus : « Il n’aura plus mal aux dents ». En gascon que son los cachaus e 

en francés las dents…  
 

Medecina populara : los hics 

Entà suenhar los hics a la popa d’ua vaca que cau préner un crapaut mort e pene’u au còth de la 

vaca. Quan ei sec la vaca qu’ei guarida.(HL) 

Lo crapaut o sapo qu’ei ua bestiòta drin mitica ligada au broishami. Que disèn que las broishas e 

neurivan crapauts.  

Que i a ua semblança enter la pèth deu crapaut tota borrugada e los hics de la vaca. Qu’avem donc 

un transfèrt. Lo crapaut qu’ei sacrificat, en secar que pren lo mau de la vaca: los hics que’u se secan. 


