
Garona
11/04/2010 – 2016

Arribant de La Rèula, s’esluixa entre los tucs ;
A la color do cèu o mèi do clar sorelh.
Saluda los aubars e los casses paurucs,
Estamplant sa doçor capvath lo large plèir.

Garona era s’apèra ! Senta Crotz, Arbanats,
Bordèu, Barsac, Lengon, Cadilhac, Lengoiran,
Caudròt o Sent Macari, au ritme dos aigats,
Demb sons braç de Gascona, m’encèrna. E dauant

Lo cochar do sorelh dessús la Garonèla,
Los guinhèirs son en flors e jauna es la vimièra.
E tau coma la flamba roja d’una candèla,
L’astre de huc s’adròm sus son lèit de ribèira.

Au sorelh d’aost
16/08/2011 – 2013 – 2016

Do sorelh doç d’aost me foturi sadoth,
Mèi do sent entestant do tilh e do sarpoth.
Au mitan de les règas piquèri quauquas flors
Per me hèser un floquet esclatant de colors

E d’audors de l’estiu. Un xivau henilhèt,
Una abelha broncit, un canhàs blanc braulhèt,
De tots bòrds los ausèths piulèuan e xiulèuan
E les polas a la volièra cloquegèuan.

La vinha
2012 – Publicat dens Promenade à Verdelais de Lydie Balloux, apui agalhat pus tard

Xens pòur de se burlar, la vinha se sorelha.
Hasent una onda verda, seguís les doças pantas
E desgatja au primtemp una audor entestanta,
Perfum egau huitiu que viste s’assomelha.

S’assomelha quand boha un chic pus fòrt lo vent,
Quand s’aclachís au sòu la pruua vermiosa.
Los rasims son madurs e la tèrra es braudosa ;
Lèu, dos fruits de la vrenha, l’èrt porterà lo sent.

Plenhatz bastas e trulhs ! Lo doç rasim horatz !
Vaquí lo temps dos esquilhòts, de les auglanas,
Lo sahuc mèi les moras demb ses vriuletas granas.
Lo borrut degustatz, les castanhas minjatz !

Shens pòur de se choncar, ò, la vinha pixòrra.



Hasent una onda rossa, seguís les doças pantas
E desgatja a la bassa una audor entestanta,
Perfum redde tilhós que viu dinc a l’auròra.

La goiata
Nancy, lo 08/09/2014 (après auger apercebut una fòrt polida goiata a la BU) – 2019

Darrèir la vitra, polit cogòt,
M’huixas coma un pinconeiròt,
E un regard a l'escapada
M’hèi dens lo còr una esgarrada.
Qu'augis lo peu castanh o ros,
Los ulhs blus o mèi verdelós...
Belèu qu'as lo mus pigalhat,
Belèu lo peitrau reganhat
– Escusa-me se sui grossièr –,
Èi sonque gueitat ton colièr.
Sèi pas lenge coma t'apèras ;
Mès bodiu, de dròllas ta bèras
Demb de si tant plasents balòts,
N'en èi vistas, tè, a garròts !
Mès as quauquarré d'especiau,
E per aquò, t'aimar me fau...

Sonet do missard
25/09/2014

Ont te’n vas, praube caitivèir,
Missard cobèrt de pelherau,
Rossegant d'ostau en ostau,
Qué vas-tu quèrre, praubilhèir ?

Te’n vas marraular per camins :
Que coma cada òme as besonh
D'un pauquet d'aiga e de sabon
Amèi de pan, quauques bocins.

Ton brave canhòt tot lendós
Te seguís fidèle e urós
Maugrat la hame e la susor.

Lo temps que passas sus la tèrra,
Te’n sèrves pas pr'hèser la guèrra
Mès per samiar granas d'amor.

Sonet do 13 de novembre
12/11/2016 – S’agís de la tueria do Bataclan, sôlide

Jo, saunegi d'un monde ont totas les grumilhas 
Guitzeran per la jòia, briga per la tristessa. 
Xens mèi de violéncia, canteran devath les trilhas 



Serà un polit jorn, lugregerà l'alegressa !

Los praubes auran sòs e los corrauds ostaus, 
Cadun aurà trabalh, digun serà escarnit, 
Digun n'aurà pas mèi talent, set o mèi frid,
Los apenats riseran, gariran los malauds !

Perqué tuar, blaçar, perqué hèser la guèrra ? 
Perqué escagassar çò que viu sus la tèrra ? 
Perqué tot deixibrar, donc, au lòc de parar

Una man bienvolenta, una man amistosa ? 
L'umanitat es un teixut a tornar cóser, 
Un linçòu que nos fau pauc a pauc pedaçar.

Pregiera de l’espeleològue
24/12/2018 – Adaptacion perigòrda de la Prière du spéléologue de Ralph Parrot

Mon Diu, m’avetz botat dins ‘queu terrèstre monde
Onte pòde espiar lo ciau blu, l’univèrs.
E ai chausit lo gorg e la cròsa prigonda
Onte los vielhs vesián las bochas de l’infèrn.

L’abisme es clafit d’esplendors estujadas
Que, dins l’escuresina, làusen vòstre nom.
E ‘queu-‘quí que s’enauça a las voutas nibladas
Se retròba jos tèrra, pitit coma un cusson.

Mon Diu, avetz fach de las beutats daus crosets,
La sanccion dau risque e lo pretz de l’esfòrç.
Gardatz-me, io tant freule, en ‘quilhs paurós endrechs 
Onte darrier la patz es daus-uns-còps la mòrt.

Gardatz-me de l’onda e de son brusque corrent,
De la còrda que romp, dau fuòc que s’eschantís,
De la crampa, de l’eija e de l’esbolhament,
Daus tracanards de l’ombra e dau ròc coladís.

E quora enfin, per io, l’ora sirá ‘ribada,



De me’n anar tabé vers lo país d’en naut,
Aiatz pietat, Senhor, de mon anma esgarada,
E recebetz chas vos lo paubre « chava-traucs ».

Au bòrd de l’Aubarit
Arbís, lo 15/12/2019 (en reivassejant per un tantòst doç e gris sus la plaça de ‘queth vilatge)

Los vèrns son tot piulants d'ausèths
Au long do tranquille Aubarit
Pròixe do quau pèixen tropèths
Lo temps doç tomba lo vestit

A dreta un mèrle voliteja
Belèu cèrca bosics bauècs
E l'èrba do padoen verdeja
Quora charrísclan estornècs

Valsa Janet
Janvièr e junh 2022 – Diferents sovenirs en Bordalés

Aquò's un croset blond e doç
Esbarrit au mièi do coton
Atau coma un cimòt neuós
Ont cada aubre es un borreton
Nos anúitam, au sòla-vent
Un gat-esquiròu passa, viu,
Coma per díser : se'n vai temps
De raspiar lo moment huitiu

Aquò's un roquèir garrigós
Au mièi de l'iuèrn sorelhat
Dominant lo flòt majestuós
Que linca doçament capvath
Per aqueths caminòts estrets
Nòstes tralhs van se barrejar
Un casse verd e sons secrets
Para un embranc per s'i arrusplar

Aquò's un bosquet verdelós
Demb una regana ardilosa
Ont s'estuja un trauc misteriós
Avalant l'aiga grauilhosa
Dens l'escur d'un carelh tuat



Som breçats per la drendinèira
E lo mèi bròi cèu estelat
Es aquí au còr de la pèira

Lo temps passa e damòra l'amor
Coma grauat dedens lo marme
Coma un fredilhon sus la susor
Coma au cunh de l'ulh una larma
Lo temps passa, nèixen e s'engrànan
Sauneis d'anar mèi lunh, mèi haut
Sapissem-los, qu'après s'acànan
E flaixíssen pauc a pauc


