
A ! Mamà b’ètz vos urosa
Congò

Extrait de Se canti – Edicions Per 
noste http://www.pernoste.com

A ! Mamà b’ètz vos urosa
D’aver ua hilha com jo. (bis)
Jo que talhi, jo que cosi,
Jo qu’ac hèsi tot com vos. (bis)

A ! Mamà b’ètz vos urosa
D’aver ua hilha com jo. (bis)
Jo que sèi teisher e hilar
Har lo pan e bugadar. (bis)

Sèi tribalhar lo casau,
Copar las èrbas d’on cau, (bis)
Deu casau, me’n vau dehens,
Har las cuentas viste e bien. (bis)

Jo vau soleta au mercat,
Vénder milh per crompar blat, (bis)
Soi tostemps a galopar,
Poish pas quant de m’estangar. (bis)

Les strophes en italique ne sont pas 
à apprendre

Parla mi
Masurcà

Parla mi, conta mi de que soscas gran 
paire,
conta mi, parla mi de ton país.
E lo gran paire canturleja son conte,
l’enfant dins sons braces s’es tot 
acroconit.

Per trobar mon país cercas pas dins la 
carta,
lo camin per i anar es pas marcat.
E per frontièra i a pas que la musica
d’una lenga vielha que se vòl pas 
carar.

Mon vilatge es aquí, a la cima del 
causse,
Lo solelh de julhet caufa l’adret
Per la devesa i a lo tropèl que pàissa
A l’ombra del fraisse lo pastre es 
assetat.

Mon ostal es aquí, bastit de gròssas 
pèiras
Un clapàs que ten cal val mai qu’un nis
Lo fuòc de lenha dins lo canton esclara
Enfant e gran paire que se son 
endormits.

Coquin de Pire 
Rondèu

Ah ! lo coquin de Pire 
Ah ! lo coquin de haur ! (bis)

Que se preng sa piqueta
Se’n va ent’au casau. (bis)

Au prumèr còp de pica
L’esquia li hè mau. (bis)

Que se preng sa piqueta
Se’n torna a son ostau. (bis)

Que tròba sa hemnòta
Au lhèit dab lo joen haur. (bis)

Que hès tu hemnòta
Au lhèit dab lo joen haur ? (bis)

Que li pagui un deute
Que li pagui atau ! (bis)

Quan jo pagui un deute
Lo pagui pas atau. (bis)

Lo pagui sus la taula
O bien suu devantau ! (bis)

Les strophes en italique ne sont pas 
à apprendre
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