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Diser : « E t’ac sèi jo ? » 

- Dias a que’t planhes sovent deus jolhs. Qu’ei çò qui as donc ? 

- E t’ac sèi jo ?Artrosa ? 
 

- Vam mair, on as l’arrèrhilha ? 

- E t’ac sèi jo ? Non l’èi pas briga vista de uei ! 

 

Article definit : de « lo » a «’ u » 

- Uei qu’èi hèit un gran torn de velò e adara qu’èi drin mau darrè’u cap. Qu’ei atau qui 

dises ? 

- Oc qu’ei atau qui’s ditz : darrè’u cap (M.B.) 

Que notam aquera construccion caracteristica de la lenga parlada tà l’article definit « lo ». En 

purmèr desapareishuda de la vocala « o » e vocalisacion de la consonanta « l » qui passa donc a 

« ‘u ». Qu’avem quauques exemples mei : mossu’u regent, mossu’u curèr… 

 

Locucion metaforica : « Envejós, envejosa de pomas cueitas » 

- N’ei pas jamei contenta aquera mainada ! Quan a ua causa, que’n vòu ua auta ! 

- Que vòs, que seré drin envejosa de pomas cueitas ! 

Que’s ditz entà un mainatge tròp viciat mes tanben entà un adulte. Qu’ac èi entenut a díser de cap tà 

ua hemna qui avè drin d’atge e qui èra bèth drin exigenta… 

Ua poma cueita que ditz tanben un capon qui’s hasè au horn o a la chemineia. D’aqueth temps lo 

monde n’èran pas tròp viciats, e ua poma cuèita suu larèr qu’èra, entad eths, un gormandèr vertadèr. 

 

Arrepoèr : quan passan las gruas… 

Quan la grua e vòla baish 

Devath l’ala qu’a lo glaç 

Quan la grua e vòla haut 

Devath l’ala qu’a lo caud 

De cap tà Marteron (Totsants), las gruas que se’n van tà capsús pr’amor l’ivèrn qu’arriba. Qu’ei 

vertat que lo mei sovent que vòlan pro baish. 

De cap tà la fin de l’ivèrn, aus purmèrs de març, las gruas que se’n van entà capvath, qu’anóncian 

l’estiu e mei que mei que vòlan hèra haut 
 
Quan la grua e va capsús 

Tot l’ivèrn qu’avem dessús 

Quan la grua e va capvath 

Tot l’ivèrn qu’avem passat 

Arrepoèr interessant qui permet de compréner e memorizar dus punts cardinaus : 

- Capsús : en direccion deu sud 

- Capvath : en direccion deu nòrd 
 
Quan la grua e se’n va tà coar 

Que cau bojar 

Aus purmèrs deu primtemps lo paisan que va començar de bojar (en lo parçan d’Ortès que bojan, en 

d’autas endrets que lauran), entà mei tard, semiar lo milhòc.  

Acabem aqueste paragrafe dab ua auta remarca a prepaus de l’enonciatiu en ua subordonada : 

La grua que vòla baish 

Quan la grua e vòla baish 

Lo « e » n’ei pas un interrogatiu com per exemple : E vòla baish la grua ? 


