
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Fica n°37  

Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 

Abonde 

- Vam, mair, quan èras mainada, e passava lo Pair Nadau ? 

- Dià ! Non se n’i parlava pas deu pair Nadau. Que disèn lo pètit Jèsus. Hicar los esclòps au 

pè de la cheminèa que hasèm, be ! E l’endematin, si èram estadas bravas, que i avè lo mei 

sovent un irantge. E qu’èram contentas parièr ! 

- E si tu o la sòr n’èratz pas estadas bravas, que i avè ? 

- Un cabelh de milhòc ! 

- Adara n’ei pas atau ! 

- Adara ? Que te ne’n prègui ! Que sian braves o trabatents* los mainatges qu’an presents mei 

qu’un curè no’n poderé benedíser ! 

(*« dissipés, turbulents ») 

 

- Adiu Matèu. Que vèi qu’avetz lo hustèr* a vòste. 

- Oc. Lo tèit qu’èra malacarós** e que cambiam totas las teulas abismadas. 

- E que n’as hèra de teulas guastadas ? 

- Se n’i a ? Hèra mei qui non pensàvam ! Que n’i a de croscadas***, de copadas, de poiridas… 

mes lavetz que n’i averé entà arrestar lo gave ! 

(*« charpentier », **« en mauvais état », ***« fêlées ») 

 

Qu’avem ací duas expressions qui son drin entà’s trufar. Qu’amuishan de que i a un nombre 

excessiu de causas.  

Totun, la purmèra mei qu’un curè no’n poderé benedíser que s’emplega entà objèctes qui’s pòden 

comptar, qui an drin de valor mes un curè qu’averé tròp de tribalh entà’us benedíser los uns au 

darrèr deus autes. 

La dusau expression  entà arrestar lo gave qu’ei tà causas qui son en pagalha, en gran nombre e qui 

n’an pas grana valor. Que cau imaginar ua gran pièla de teulas sovent copadas, qui non valen pas 

arren, qui son juste bonas entà boçar los clòts* de quauqua camiassa**. 

(*« trou » ** « chemin de campagne en très mauvais état ») 

 

Arròda o Eròdes 

- Diga’m mair, ei tostemps viu lo Jacolin deu Casso ? 

- Cara’t. Que l’èi vist aquestes torns… mes qu’ei vielh com ua arròda ! 

Lo comparèr qu’ei normalament dab Eròdes : en francés que disen « Vieux comme Hérode ». Mes 

lo monde que preferavan parlar d’arròda, objècte hèra mei coneishut que lo rei de Judea. 

 

Pronom indefinit : bèth un  

- Per ací baish, castanhs, e n’i a jamei avut ? 

- Bèth un. 

Bèth un qu’a com sinonime un o aute. Lo castanh n’aima pas las tèrras umidas qui’s tròban en las 

baishors. Totun, un o aute qu’arriban a possar… 

Bèth un que s’emplega donc entà un nombre petit. 

 

Arrepoèr 

Quan se hica la man au cap 

N’ei pas entà’s gratar un pedolh. 

A l’adreça de monde qui non pishotejan pas. Que hèn tostemps las causas en gran. Que’s lançan en 

projèctes d’endom, d’importància, e que dèishan córrer las causas minoras. En latin que disen : 

De minimis non curat praetor. Un capulat no’s deu pas encuentar de bagatèlas. 


