
Passejada   (tèxte de Bernard Brocas e Yves Beyria) 

Se tot d’un còp te veng l’idèa de levar le nas, 
De t’anar passejar tranquillament a petits passes 
Preng donc la rota de la Gasconha, 
Lo Gèrs, sigur, i la bona ! 
 

Quan entras dens lo Departament 
Baisha la vitra immediatament, 
Preng lo temps de respirar lo bon aire 
Perfum de tèrra, de flors, de redalh, 
Arrèsta te au cap deu prumèr tupèr 
Veiràs nòste Gèrs s’estirar a plaser 
Coma un linçòu de verdura, per la nueit tot plissat 
On dins cada plec i auré un tresaur amagat. 
Ah ! quin bèthvéser (panorama) !  
Quina polida vista ! 
Tot aci suspreng le torista, 
A cada contorn tot cambia 
E hemnas e òmes qu’an polida mina ! 
 

A l’orizont coma un coret qui au pè de la França estingla 
Las nòstas Pireneas dins son vela de nòvia brilha. 
Om las vetz de pertot ! Quin decòr ! Quina contemplacion ! 
Vas trobar sus ton camin, tots petits vilatges 
Au cloquèr de teulas o de lausas 
E enqüèra castelnaus, bastidas, 
Castèths, tors, un donjon, un molin sus l’arribèra 
On hè tan bon escotar la cançon de la paishèra. 
 

I veiràs benlèu las picasèrps, polidas damaisèlas que dançan sus l’aiga 
E lo bernat pescaire tot blu que passa coma un lambret, 
Dins lo cèu d’estiu, las rangletas caçan avant la periclada  
E mei haut enqüèra, la hoa bèra, 
Quan l’arrestot i dorat, la palha hè « l’eisholet ». 
De nòsta campanha, veiràs la color deu blat cambiar e se maridar dambe le vira-sorelh en flor. 
 

Veiràs tanben milhòc jaune e milhòc blanc  
Entà embucar los guits de cap a Samatan, 
Dins la Lomanha, polidas pèças d’alh, 
Dins l’Armanhac, un alinhament de vinhas, 
Dins l’Astarac, quauques tropèths, força bosquets, quauques prats. 
I veiràs benlèu enqüèra la humatèra d’ua halhèra, 
Un vielh paisan, beret tot negre, apujat sus la cleda deu casau… 
Darrèra traça d’un monde que s’en va. 
 

Troberàs benlèu quauques caçaires, de tot rotge abrigats 
E au cap deu casse, palomaires qu’an près lo temps de dejunar ! 
Troberàs tanben nòstes joens se fóter au rugbi quauquas peladas ! 
 

Lo Gèrs, que vòs, i polit de tot costat 
E s’aimas hèr la hèsta, i aci que cau èster ! 
Cantaires e dançaires sautan los pès en l’aire ! 
De Condòm a Marciac en passar per Florença, Miranda, Sheishan 
I a pertot hestejadas tot l’an ! 
Quan te seràs passejat dins aqueth paradís, 
Quan auràs gostat heritons, magrets, crostadas, 
Quan auràs près un patac d’aigardent o d’Armanhac 
Quan auràs respirat la bisa e l’autan, 
Te sentiràs ua amna de d’Artanhan ! 
S’ai donc le saludar dins nòsta polida capitala Aush ! 
Dins lo monumentau escalèr detràs la catedrala, la capitala t’atend 
Fièra e plena d’halant ! 
I aquiu le còr de nòste Gèrs ! 
Seràs devengut amic, un pauc mès Mosquetaire ! 


