Legendas aspesas
Si hètz ua pasejada en Vath d'Aspa, qu'encontraratz dilhèu causas estranhas...
Aqueths contes e istuèras que'vs daràn explics!

Era guèrra de Jan-Març et Jan-Mai
Un cop èra que i avè un dragon qui arribava d' Italia en trin tà ir tà Bedos. Que hartava
tot eth monde alavetz que'u jetèn sus eths ralhs.
Aqueth dragon Jan-Vier qu' arribè a Bedos e que s' escapè ena montanha.
Jan-Mai et Jan-Març 2 omis de Bedos què' u demandèn:
-Què hès aquiu ?
-Que vieni cremar eth vilatge!
-Ah que vas vèder! Rendetz-vse deman a 9h.
Eth lendedia eth dragon qu' arribè eth purmèr.
Tot purmèr eth dragon que ganhava e critava .”Qu' èi ganhat!”.
Mes eths omis que disèvan “Non n'ei pas acabat”!”.
Jan-Mai que'u hasó ua presa de judò e que ganhè! Que hiquèn a Jan-Vier en trin de cap
tà Spanha mes eth dragon qu'èra trop bèth e eth miador que'u demandè de baishar a
Jaca.
A Bedos eths omis que hiquèn eth huec ara montanha tà non pas que lo dragon tornèsse.
Si ensajava de tornar que's cremarè lo cuu !
Qu' ei pr'amor d' açò que cada an en genèr los Aspès que hican eth huec ara montanha.
cric crac qu' ei cremat!
Cric croc that Maroc!

LOLO ETH LENHASSER
Un cop èra, que i avè un lenhassèr qui s'aperava Lolo Bedoth. Eth matin 19 de junh Lolo
Bedoth que parti tribalhar en bosc.
-Totun! Que soi arribat, ce ditz Lolo
.
Que pausè eth son sac darrèr un arbo. Ena saca qu'avè granas de bedoth magicas. Que's
viré e que vedó un ors.
-Adiu! Lenhassèr. Ce ditz l'ors .
-Ah!que parlas!
-Oc!
Bom !!!! Lolo Bedothe que s'epatafla. Mieja òra après Lolo que's desvelhè.
-Quin t'apèras!
-Que m'apèri Lolo. E tu ?
-Jo que m'apèri Balo.
E que batalèn tots dus .
Esconut d'arrèr un arbo, Jojo Hastiau un cohet -broish ,qu'espia eth sac de granas
magicas e que 's jeta sus eth sac tà panar las granas de bedoth magicas .Lolo que's vira
e que car a hum de calhau tà gahar Jojo Hastiau . Ua ora après Lolo qu'arriba ena tuta de
Jojo . Lolo que s'escon darrer eth cautèr e qu'espia Jojo.

-Nha nha nha !
Que's pelejan: un cohat! Un còp de baston! un truc!un tum! Lolo que ganha e Jojo
l'Hastiau que s'escapa a hum de calhau.
Lolo que planta viste eras granas. Un bosc de bedoths que possa .
Lolo que basteish un vilatge au miei deu bosc e que l'apèra Bedoth, uei Bedós.
Qu'ei pr'amor que I a bedoths a costat de Bedos.
CRIC CROTH
BRAVO BEDOTH!
CRIC CROTH
ADIU COHET-BROISH !

Era Vath misterosa:
Perqué e s'apèra atau era Vath d'Aspa?
Lo rei Agrada-bedoth que hasè era guèrra contra eths Vikings qui volèn esglaishar Bearn.
Eras Broishas Vikings que preparèn ua daga emposoata dab serps. Un Viking, eth mes
bon arquet Caporalbol, que lançè era daga contra Agrada_Bedoth
Eth rei emposoat que cadó malaut.
Quin sauvar lo rei ?
Aspa,un eròi qui mestrejava l'eslambrec qu'arribè.Que lancè un eslambrec magic sus eth
rei. Eras serps que petèn e eth poson que se n'anè.
Agrada-Bedoth qu'estó sauvat. Mes Aspa que recevó ua sageta emposoata qui'u hasó
vàder hòu.
Millions de Vickings qu'arribèn e Aspa que decidi de cambiar de costat e d'ajudar eths
BARBARES. Qu'aucidó lo rei dab ua destrau.
Que balhè era Vath aus Vickings qui decidin de l'aperar era Vath d' Aspa.

Eras crapas guerrièras:
Un cop èra, que i avè un crapèr d'Aidius qui avè un chepic: ne sabevà pas qui minjava
eras crapas!
Que decidi de s'escóner tota era nueit. E que vedó eth lop puish er ors! Ne sabevà pas
quin har pr'amor qu' èra interdit de caçar aqueths animaus.
Alavetz eras crapas qu'avón ua idea. Que decidin d'escóner eths poquets en eth hen. Que
s'entrainèn pendent tot l'ivern ena borda: que minjavan sopa tà vàder granas, léndias tà
vadèr hòrtas, que hasèn ara boxa, au judo, au rugbi...
L'estiu d'après que pujèn tara montanha de Pons. Ua nueit eth lop e er ors qu'arribèn.
Eras crapas que's hiquèn en posicion de combat tara honhada. Eths crabòts en lo hen
que cridavan ''Anem Mamà!Anem Papà!''
Praube ors e praube lop! Qu'aven mau pertot! Que s'escapen tà Parc Nationau. Eras
crapas que hasón era hèsta ena bòrda !
Cric crops adiu eths lops !
Crinc craps bravo eras crapas!

