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Grana Cantèra de las Hèstas de la Magdalena
20/07/2022, 21 òras, Plaça deu Generau Leclerc (ostau de vila) au Mont

1- La Sobirana
Despuish l’Aup italiana,

Jo que l’escotarèi,

A truvèrs vilas e monts e lanas,

Com s’escota a parlar ua hada,

E dinc a la mar grana,

Jo que la servirèi,

Que senhoreja ua sobirana.

Dinc a la mea darrèra alenada.

Entant de mila annadas,

Un dia, un beròi dia,

Qu’audín son arríder de mainada,

Tots coneisheràn ma sobirana ;

Sas cantas encantadas,

Ma mair, ma sòr, ma hilha,

Sons mots d’amor de hemna tant aimada.

Ma bèra amor qu’ei la lenga occitana.

2- Los Tilholèrs.
Avetz-vos vist los tilholèrs (bis)

Ni lo vin de citèrna,

Quant son braves, hardits, leugèrs, ( bis)

Dab nos qu’am Chatelièr,

Hasent la promenada,

Lo brave tilholèr.

Capsús Pèirahorada,
En tirant l’aviron,

(bis)

En arribant au Pont-Major

Tot dret entau patron.

( id.)

Quartièr de Baiona la flor,
Deu haut de la tilhòla,

Per promenar lo temps qu’ei bèth

( id.)

Qu’an hèit la cabriòla.

Embarcatz au noste vaishèth,

Deu pont de Panecaut,

La nosta governanta

Qu’an hèit lo subersaut.

Qu’ei beròja e charmanta,
Per estar de París,

Puish en reprenent l’aviron

Que sembla deu país.

Que se’n van dret a Sent-Leon,
Ensenhar la joenessa

Vienetz, daunetas, si vos platz,

( id.)

A banhà’s dab hardiessa,

Ací qu’èm d’aunèstes gojats.

Per apréner com cau

Non crànhitz la galèrna

A har lo subersaut

( id.)
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3- Los Pica-Tarròcs
Arrepic

Çò qu'es d'estar feniant,

Véder tot aqueth monde.

Hardits ! Hardits !

Au Diu vivant !

Se son malauts,

Qu'èm los pica-tarròcs,

E ben que'us suenharam,

Trabalhadors de tèrra.

2 Harts de mestura,

E se lo seu ne'ns pesa pas
suus òs,

Entonhats de havòla,

Qu'avem tots bona hèrra,
Qu'èm tilhuts, los peluts.

1 La pica au còth,

Sopa au gran pòt,

4 Noste trabalh

Lard a la caceròla,

Qu'a engreishat la tèrra

La carn, qu'es vrai,

Per arpastar

Que'ns manca tròp sovent,

Aquera mossurèra.

Au Diu vivant !

Qu'a pro durat !

Los esclòps a la saca,
Lo cujon plen,
De tot temps qu'èm d'ataca.
Ne sabem pas

Au Diu vivant !

Aquò cambiar que vam,
3 Dab los fesilhs,

Au Diu vivant !

Los dragons e las horcas,
Que partiram

4- L’Encantada
Patapim, Patapam,

Non hèi pas qu’i pensar

Non sèi d’on ei sortida,

E la nueit e lo dia

Ni lo hred de la nèu,

Non m’a pas briga espiat,

E lo dia e la nueit

Ni lo verd de la prada,

E m’èi pergut suu pic,

.

Ni lo cant d’un mainat,

E la hami e la set.

Jo tostemps qu’avi sabut

Ni l’anar deu sorelh

Patapim, Patapam,

E díser non e díser adiu,

Qui hè córrer los ans.

Non sèi çò qui m’arriba,

Jo jamei n’avi volut,

E shens nada pieitat,

Jamei pregar òmi ni Diu,

Non sèi pas lo son nom

Que’n va lo son camin,

Ara qu’ei plegat lo jolh,

Tà jo qu’ei l’Encantada,

Que camina tot dret.

Dehens la gleisa
capbaishat,

E si n’ei pas tà uei,

Tà mendicar çò qui voi,

Que l’anirèi parlar,

Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,

Tà doman qu’ei segur,

Aledar au son costat.

Tà la véder passar,

Non sèi pas lo son nom,

Jo que’m hiqui ací,

De la tèrra o deu cèu,

Tà jo qu’ei l’Encantada,

Tot matin a l’argueit,

Tau com la periclada,

Doman que’u diserèi,

E tot a capvirat,

Dinca ací qu’èi viscut

Arren non serà mei,

Sonque tà v’encontrar

Non sèi pas lo son nom,
Tà jo qu’ei l’Encantada,

Non jamei com abans,
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5- L'estaca
Lo vielh Siset que'm parlava
De d'òra au ras deu portau,

Totun, i a pro de temps ara

Dab lo sorelh qu'esperàvam

Que ns'escarronham las mans,

Catavas suu caminau.

Si la fòrça e'ns dèisha càder,

Siset, e vedes l'estaca ?

Pareish mei grana qu'abans...

A tots, que ns'i an ligats ;

De tot segur qu'ei poirida,

Si arrés non nse'n destaca,

Totun, Siset pesa tant !

Quin poderam caminar ?

A còps, que'm pèrdi l'ahida,
Vè, tornam díser ton cant.

Arrepic
Si tiram tots, que caderà !

Lo vielh Siset que se'm cara.

Guaire de temps, pòt pas durar.

Mau vent se l'a miat atau...

Segur que tomba, tomba, tomba

Qui sap on se tròba adara ?

Plan croishida qu'ei dejà.

Demori sol au portau...

Si tiri hòrt, jo, per ençà,

A pausas, passan los dròlles,

Si tiras hòrt, tu, per delà,

Lhèvi lo cap tà cantar

Segur que tomba, tomba, tomba

Lo darrèr cant deu vielh òmi

Que nse'n poiram desliurar.

Lo darrèr que m'ensenhà.

6- L’Immortèla
1 Sèi un país e ua flor,
E ua flor, e ua flor,

3 Que'ns cau traucar tot lo segàs,

Que l'aperam la de l'amor,

Tot lo segàs, tot lo segàs,

La de l'amor, la de l'amor,

Tà ns'arrapar, sonque las mans,
Sonque las mans, sonque las mans,

Arrepic
Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,

4 Lhèu veiram pas jamei la fin,

De cap tà l'immortèla,

Jamei la fin, jamei la fin,

Haut, Peiròt, vam caminar, vam caminar,

La libertat qu'ei lo camin,

Lo país vam cercar.

Qu'ei lo camin, qu'ei lo camin,

2 Au som deu malh, que i a ua lutz,

5 Après lo malh, un aute malh,

Que i a ua lutz, que i a ua lutz,

Un aute malh, un aute malh,

Qu'i cau guardar los uelhs dessús,

Après la lutz, ua auta lutz,

Los uelhs dessús, los uelhs dessús,

Ua auta lutz, ua auta lutz
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7- Se Canti
Devath ma frinèsta
I a un auseron.

Se sabí las véder

Tota la nueit canta

On las rencontrar

Canta sa cançon.

Passerí l’aigueta
Shens paur de’m negar.

Arrepic
Se canti jo que canti

Aqueras montanhas

Canti pas per jo.

Be s’abaisharàn

Canti per ma mia

E mas amoretas

Qui ei auprès de jo

Que pareisheràn.

Aqueras montanhas

Las pomas son maduras,

Qui tan hautas son

Las cau amassar.

M’empachan de véder

Las joenas gojatas,

Mas amors on son.

Las cau maridar.

8- Te vòs maridar Roseta
Te vòs maridar, Roseta ?
Ròsa, te vòs maridar ?

En tot alucar la fòrja (4còps)
bis

Se brutlà lo devantau

Ròsa, te vòs maridar ?
Riga dondon lanladerideta

Ploris pas, mon amigueta (4còps)

Ròsa, te vòs maridar ?

Te’n cromparèi un de nau

Riga dondon lanladeridà

Pas dab tu, monsur lo haure
(4còps)

Qu’ei doman hèira a Lectora, (4còps)
Dissabte la de Condom

Lo hèr m’i harés trucar
Qu’èi corrut mercats e heiras (4còps)
Cranhis pas, mon amigueta (4còps)

Shens trobar un aute atau

Qu’èi vailets per m’ajudar
Pas sonque un de cotonada (4còps)
Que’t seré anat tròp mau.
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9- Devath la huelha de l'aulom
Devath la huelha de l'aulom, (bis)

Au mens si voletz estar la mia.

Qu'i atz ausit ua pastorèla
Que n'avè la votz d'ua damisèla.

- Monsur, tiratz-vos en darrèr. (bis)
Lo boeròt au camp qu'espia :

Pr'aquí davant passa un monsur, (bis)

Que'u carqueré grana gelosia.

En arrident l'a saludada,
Li demandèt s'èra maridada.

Que'n disheré los bueus au camp, (bis)
E mei l'arair a la bojada

- Non, maridada jo'n sui pas, (bis)

Que'n vieneré dab son agulhada.

Mes lo men pair que m'i a balhada
En 'ceth boeròt de la laurada.

Jo n'èi espadas e traquèirs, (bis)
E pistolets a la bandada,

- Bèla, qué vs'a donat lo (b)oèr ? (bis)

Me'n sab'rèi defénder a l'agulhada

- Ua baga tota enargentada,

.

E enqüèra ne m'a pas fiançada.

I a pas espadas ni traquèirs,
Ni pistolets a la bandada,

- Ua baga d'aur, jo vos derí (bis)

Que siin mei hòrts que l'agulhada.

Mei cotilhon de filosèja,

10- Su' Montauban
Su' Montauban
N'arraja la lua clèra

Se voletz vin,
bis)

L'un que la ditz

Contatz-me donc la guèrra

E l'aut' que la declèra
N'arraja mei
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Bèla, disham

Dont lo sorelh se lhèva

L'aut' que 'escriu

Los plors e la sangnèra

Su' l'arçon de la sèra
Tres joens sordats
Son tornats de la guèrra

E desbrombam
Quan avó 'scrivut

Los cercadors de gloèra

Demanda un còp a béver
S'an pas portat
Ni flor ni majorèla

Que volem crits
Portatz-nos vin,

De cant e de gaièra

Portatz, dauna l'ostessa.
S'an pas portat

Bevem, tringlam

Sonqu'ua cançon navèra

A las cançons navèras
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11- Amor d’Aussau
1) - Uei que soi jo, embarrat hens l' ostau,
Dab lo flaquèr, lhèu ua malaudia,
Lo mei qui poish qu' ei d'anar tau portau
Alavetz escota, Ò ma miga, Ò Maria :

Repic : Amor d’Aussau, Lo temps passat,
Amor d’Aussau, Que t’èi goardat.

2) - Parla per jo a l' ausèth lo mei haut,
Que l'as sovent de cap a Pèiralua,
Que'u diseràs que soi hèra malaut,
Que baishi lèu shens esperar la lua.

3) - E l'esparvèr autanlèu arribat,
Suu linçòu blanc pausarà l'immortèla,
S'emportarà mon amna au bordalat,
A l' endret on viscom ua vita tan bèra.

12- Bèth Chivalièr
Bèth chivalièr qui partitz a la guèrra
T’on vatz enqüèra, tan luenh d’ací
Non vedetz pas que la nueit ei pregonda
E que lo monde n’ei que chepic.

bis

Vos qui credetz que las amors deishadas
De las pensadas, se’n van shens mau
Ailàs, ailàs, los cercadors de glòria
La vòsta istòria s’envòla atau.

bis

Bèth chivalièr qui partitz a la guèrra
T’on vatz enqüèra, tan luenh de nos
Que’n vau plorar, jo qui’m deishavi díser
Que mon arríser, èra tan doç

bis

