
Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoèrs, istuèras e condes, medecina populara… Fica n°40  

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

Vocabulari : fleminar 

Que’m rapèla, l’ivèrn quan hasè hred, que la mairgrana e disè : 

Sus aquera carrèra qu’i flemina. 

Que volè díser que la bisa e nhacava (E.M.) 
 
Arrepoèr : profieitaires 

Lo gran pair que disè : 

En la vita que n’i a qui segoteishen lo plèish e d’autes qui amassan las amoras. 

Que vòu díser que i a monde qui profièitan deu tribalh deus autes. (E.M.) 

Aqueste arrepoèr que’s compren de plan. Totun, que ns’atenderem a un aute arbo com l’esquilhotèr 

qui trucan dab latas entà har càder esquilhòts. Pr’amor las amoras que s’amassan ua per ua a la man 

e non s’i a pas jamei vist a segotir nat plèish tà har càder las amoras! Qu’ei estranh mes qu’ei atau ! 
 
Istuèra :Lo prètz deu pecat  

Qu’ei ua istuèra qui vien de las Lanas. Qu’èra deu temps quan los aulhèrs aussalés anavan tot 

l’ivèrn tà Bordèu har pèisher lors tropèths capvath las vinhas. Aus purmèrs deu primtemps, que 

se’n tornavan tà la valea.  

E atau, per Pascas, un aulhèr  que s’èra estangat en un endret de las Lanas. Un bracèr, un ser en 

passant, que vedó lo tropèth e que’u vienó l’idea de panar un anhèth pendent la nueit. 

Qu’i anè, que n’i avè un, justament, tot au ras deu grilhat e que’u gahè per la coda. Mes l’anhèth 

que hasó ua estrèita e que’s hiquè a belar. Que desvelhè lo can qui desvelhè l’aulhèr... L’òmi 

qu’avó paur e que se’n tornè tà casa. 

D’aqueth temps, per la tornada de Pascas, que calè har la gran bugada deus pecats en anant tà 

confèssa. Donc  lo noste òmi qu’i anè e que disó quauques pecats. A la fin, lo curè que’u demandè : 

Ne’t desbrombas pas arren ? 

L’òmi qu’èra drin embarrassat e que responó : 

 Que n’i averé un aute be… mes ne l’èi pas hèit ! 

E que’u contè la hèita. Lo curè qui aimava los tintins que’u disó : 

 Mes qu’ei grèu aquerò ! L’intencion qu’ei autan grèu com l’accion ! Escota, que’t vau 

balhar l’absolucion mes per aqueth pecat, que’m vas balhar un escut d’aur. 

L’òmi que’u hasè dòu pr’amor escuts non n’avè pas hèra. Mes que calè har ?Que’n sortí un e que’u 

presentè davant lo triscat deu confessionau. Mes lo triscat qu’èra drin sarrat e lo curè ne’u podè 

pas atrapar. Alavetz que disó : 

 Non passa pas ! 

L’òmi que l’i ac hasó repetar dus còps : 

- Que disetz mossu’u curè ? 

- Non passa pas ! 

Lavetz l’òmi que’u responó atau : 

 E donc tè, hètz com jo ! L’anhèth tanpòc non passè pas ! 

E que se’n tornè tà casa la consciénça solatjada … e l’escut a la pòcha. (E.M.) 
 
Drin de vocabulari : 

Bracèr : òmi qui’s logava a la jornada « journalier ». Lo son utís de tribalh… qu’èran los braç ! 

Har ua estrèita : « sursauter ». 

Per la tornada : peus entorns, peu torn «  au moment de, aux alentours de ». 

Har la gran bugada deus pecats : « faire la grande lessive des péchés, se confesser ». 

Aimar los tintins : aimar los sòus. (véder la fica n°19) 

Grèu : « grave ». Aqueth adjectiu grèu, -èva, non s’enten pas guaire que’s tròba en lo Palay. 

Triscat : « croisillon du confessional » 

(Qu’arremerciam tà la soa collaboracion a E.M. qui viu en lo Seubèstre… e qui coneish de plan la lenga e la cultura nostas) 


