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Conderilhòt enumeratiu 

Cacaracà ! 

- Qu’as-tu hasan ? 

- Qu’èi hred au pè ! 

- Vè te’u trempar ! 

- On ei l’aiga ? 

- Devath deu pont. 

- Tà qué lo pont ? 

- Tà har béver los bueus ! 

- Tà qué los bueus ? 

- Tà tribalhar la tèrra ! 

- Tà qué la tèrra ? 

- Tà har milhòc ! 

- Tà qué lo milhòc ? 

- Tà neurir la pothas ! 

- Tà qué las pothas ? 

- Tà har ueus ! 

- Tà qué los ueus ? 

- Tà minjar ! 

- Tà qué minjar ? 

- Tà vàder grans ! 

- Tà qué vàder grands ? 

- Tà tribalhar ! 

Conderilhòt qui disè la mea gran mair pairau Caterina de Peyran. De segur que s’adreça aus 

mainatges. Qu’a ua portada a l’encòp pedagogica dab explics sus  quauquas bèstias de casa mes 

tanben filosofica : la finalitat de l’òmi qu’ei de tribalhar ! Las causas qu’an hòrt cambiat… 

En lo parçan d’Ortès que disen la potha o la garia. Aulhors en Bearn qu’ei sustot la pora  
 

Abranlit : 

Que comencèi de har velò dab la bicicleta deu pair. Que’m rapèla un còp, de tant abranlit qui èri 

non podoi pas trabar e que m’anèi aborrir en lo pleish de davant casa. Que podetz condar que lo 

pair e me’n fotó ua bona ramoncinada ! 
 

Quan hès barrar un cèrc de cap tau hons, un còp abranlit vè tu arrestà’u !(HL) 

Abranlit : qui va de mei anar mei vista 
 

Arrepoèr : contraris 

Non cau pas sortir entà dehòra entà véder lo maishant temps 

Que’s ditz quan la dauna o lo mèste e son inquièts o quan hèn au brut 
 

Maridatge : d’ua autoritat tà ua auta… 

Lo pair* que vienó tà noste demandar la mea man auprès de la mair e de la mairana. La marrèna 

qu’avè dit a la mair : 

- Si m’agrada que serèi charmanta. Mes si non m’agrada pas, no’n serèi pas ! 

Tot que’s passè hèra plan. La mairana que’u disó : 

- Si deus estar lo de qui cau, que soi d’accòrd ! (MB) 

*Dit per la mea mair. Que’s passava a Laplaça, a Lobienh, per las annadas 30. Lo pair ací qu’ei lo 

son fiançat e la mair, la soa mair de segur.  

La man que representa l’autoritat. Qu’avem donc ua transmission d’autoritat deu pair tà l’òmi. 


