
L’Ivèrn e la Chorra 
 

Avèva torrat a peira hiéner. I avèva un pam de glaç au riu. 
La Chorra n’èra pas, pr’amor d’aquò estormagada… ni transida tanpauc. 
A las clicas, cantava coma tostemps, cantava tot’esmerida au bèth cap de l’espin… 
L'Ivèrn, lo maishant Ivèrn, que he tan de mau aus auserons, a èra, lo haseva pas ren… 

- Puish qu’i atau, ça dits l'Ivèrn, me venjarèi. 
Lo dits d’un aire de despièi : 

- On as dromit anueit ? 
- Anueit ei dromit diguens un trauc barrièr, m’i soi encamuisherada au bèth hons…seria 

poduda ester mès mau… 
- Puish qu’i atau, ça dits l'Ivèrn, me venjarèi. 

La nueit d’après, l’aiga de la dorna era torrada e los giures pinjorlejavan au dornèr… 
Au maitin, la Chorra èra pas brica transida… Nada heror de fred, cantava coma tostemps… Cantava 
tot’esmerida suu rebòrd de la finèstra … 
L'Ivèrn lo demandèc : 

- On as dromit anueit ? 
- Anueit ei dromit a l’establa, còsta la vaca… aquiu i hasèva bon… n’i a qu’an dromit mès a 

malauèra… 
Lo ser, la giligarda entrèc a l’establa peu trauc deu flisquet e per la pòrta mau juntada ! 
E la cua de la vaca tremblava coma ua gita a l’espelat deu vent. 
A las clicas, la Chorra cantava coma tostemps, cantava tot’esmerida suu finestron de la hornèra… 
L'Ivèrn lo demandèc : 

- On as dromit anueit ? 
- Anueit ei dromit a la hornèra, ei dromit sus la pala en.hornadèra… còsta la gòrja deu 

horn… Auria podut dromir mès a malauèra… 
- Puish qu’i atau ça dits l'Ivèrn, veiram ben. 

La nueit après, la bolangèra avè la tenèca torrada au cap deu nas, davant lo brasèr deu horn. 
A la punta deu jorn, la Chorra cantava, tostemps esmerida, brica transida darrèr lo carrèu d’ua 
finèstra bien barrada, giures dehòra, flors diguens. 
Quan s’escapèc, la finèstra badalhada, se botèc a cantar coma tostemps… se botèc a cantar 
tot’esmerida, brica transida. 
L'Ivèrn l’arrestèc e lo demandèc : 

- Enfin t’aurèi… 
- Jamès. 
- Jamès ? 
- Quan te disi jamès… Me trufi de tu, de la fred, de tot. Serèi tostemps esmerida e jamès 

transida. 
- On as dromit anueit ? 
- Anueit ei dromit a la cauç d’ua nòvia… I hasèva bon jamès plus. N’i a qu’an dromit mès a 

malauèra. 
- Que t’a dit aquera nòvia ? 
- La nòvia, t’ac pòdi diser, m’a dit açò : 
- S’as tròp de fred, se torra dehòra, se torra a l’establa, se torra a la hornèra, vengueràs 

ací, i torra pas jamès… 
- Que haràs ? 
- Harèi çò que harès… i tornarèi 
- I tornaràs si te vòu… 
- I tornarèi e me volerà e atau per tant que hascòs o que hascòs pas, la Chorra cantarà, 

cantarà tostemps… cantarà esmerida e jamès transida ! 


