
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Fica n°19  

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

Moneda : tintins 

Qu’èm davant casa, un vielh que passa suu camin. Que disi a la mair : 

- Mes qui ei aqueth praube vielh ? N’ei pas tròp lusent ! 

- Cara’t, qu’ei lo Ricon de Lahita. Quan lo veds atau, que creds qu’ei un praube diable mes 

que t’ac dic*, jo, que n’a tintins ! 

dic : fòrma contractada de disi, vèrbe díser a la purmèra persona deu present de l’indicatiu. 

Aver tintins qu’ei aver moneda. Qu’ei ua onomatopea qui rapèra l’arrueit de las pèças quan las 

comptas o quan prenes  plaser a las manejar. 

En Roèrgue que disen : 

Pas de tintin 

Pas de catin  

Ua catin qu’ei ua hemna de petita vertut qui hè pagar los sons servicis… 
 

Pelejà’s : 

Que vam véder los tres nivèus d’ua peleja : 

1 – Har a la nhica-nhaca : 

- Vam, quin t’ac viras dab lo mainadèr ?* 

- Que me’n vei de hòrtas : a contunhar que hèn a la nhica-nhaca ! 

Expression metaforica : petita peleja dab l’un qui sembla nhacar l’aute (sonque dab mots !) 

*lo mainadèr en aqueste cas que son los arrèrhilhs. 
 
2 – Har au brut : 

- Diga’m mair, quin son los navèths vesins ? 

- Que son charmants mes hèra sovent que’us enteni a har au brut ! 

Los qui hèn au brut que’s pelejan, que cridan e que hèn arrueit ! 
 
3 – Har au patac : 

- Quin se n’avienen hrair e sòr ? 

- Cara’t. Que va hèra lèd ! Saps pas tu que hèn au patac ! 

Har au patac qu’ei pelejà’s dab pelats, patacs, cohats e còps de punh ! 
 

Dísers e arrepoèrs : minjar 

Lo vente no’m hè pas plecs ! 

Atau que pòt díser lo qui a plan minjat e plan bevut : 

Quina hartèra ! Que soi arregolat, lo vente no’m hè pas plecs ! 

Qu’ei aisit d’ac compréner : au darrèr d’un bon repaish, l’estomac que pren ua gran plaça, la pèth 

deu vente que tenelha, non i a pas nat plec. 

Faiçon indirècta qui pòt emplegar lo qui sap qu’a tròp minjat e tròp bevut. Lo vente qu’ei assimilat a 

un contenent sople per exemple un sac quan ei vueit qu’ei tot plecs. 
 

Qu’a la frèbe deu bueu : 

Quan ei hart que beu ! 

Que’s ditz peu parçan d’Ortès entà’s trufar de quauqu’un qui’s planh shens rason vertadèra a la fin 

d’un bon repaish. 

Que pòt aver un aute sens. Lo bueu qu’ei ua gran bèstia. Lavetz quan beu, que beu hèra. Aqueste 

arrepoèr que pòt designar un ivronha qui ei hart mes qui s’i hè tostemps a pintar. 
 
En lo Palay, entà’s trufar deu qui a plan minjat e qui ei miei adromit que trobam : 

Lo bueu qu’armuga. 

Los nostes vielhs que devèn estar impressionats peus bueus qui èran bèstias goalhardas qui minjavan 

e qui bevèn hèra. De mei la frèbe que balha set. Que’s trufavan atau deus pintaires e deus hartanèrs. 


