
CHRONIQUE ÉLECTORALE 
La mort de Horncadut 

 

AUS LECTORS. 

 

Amics, 

Que v’èretz tots avisats que, despuish quauques dias, lo praube Capdèth que hielava de pro 

meishanta estopa : 

Uuei, non hièla pas mei ! 

… Ploram !!! 

Quan v'agetz eishugat los ueilhs, que’vs diserèi que divés darrèr, au só-coc1, avertit per lo Petiton 

de Non-t’i-hidis de la malaudia deu noste amic, que partivi tà Sent-Guirons aus grans quate pès de la 

cavala qui s'estancava, au cap d'ua òra, ad aqueth ostau esmurralhat, aperat d'autes còps : au 

Horncadut. 

La brava Janeta de Goeytàcasa que’m viénó aidar a desbridar la montura, e qu'entrèi hens la 

crampa, tot esmavut. 

No’vs diserèi pas, amics, aquera rencontre, au lheit de mort, de dus vielhs compairs qui ne s’èran 

pas vist despuish ueit ans. Praube Capdèth ! Jasut sus ua palhassa poirida, shens covèrta e shens 

linçous !  

Quin pelieris2, mon Diu ! e quin miserable ! e tot acò, per la soa fauta ! Capdèth qu'èra nascut 

richòt. 

– Hilhòt, ce’m digó en me serrant lo còth (ne m’aperava pas mei Mossur de Hornquilhat) Hilhòt ! 

brave Hilhòt ! los bons amics que’s retroban tostemps. Ne voli pas partir shens t’estrénher la man, 

enqüèra que m'ages maumiat3 aquestes darrèrs temps ; n’avès pas tot tòrt, e que t'at voli díser 

abans de morir. 

– Morir, Capdèth ? n'es pas aus arpunts4, se Diu platz ! 

– Care-t, amic ! cadun que s’ac sap : qu’èi l'estomac en huèc, com un horn de caucièra5.... 

Puish, au cap d'ua pausa : 

– L’aiga de vita que’n pòt mei ! — Enqüèra ua nueit o duas, e Capdèth que se las aurà plegadas ! 

B'avès rason de’m díser que la briaguèra e lo feniantèr que’m mierèn a mau... Malaja ! n’agi pas jo 

seguit los bons conseils ! Qu'as ua vielhessa urósa, Hilhòt, e que t'as sauvat çò de ton... Jo, que m’at 

èi bevut. Shens hemna ni mainatges (ne m'a pas jamei vagat de’m maridar), que me’n vau e uei, solet 

e miserable, entre Janeta e Hilhòt, ua prauba vesia e un vielh amic... Mès leisham tot acò ; peu chic 

de temps qui èi a passar sus tèrra, parlam drin deus ahars d'aqueste monde... E quin van las 

eleccions ? 

– Enqüèra malurós ? en aqueste moment ?... Arren ne’t pòt donc pas goarir ! 

                                                           
1 A la caijuda de la nuèit, au crépuscule 
2 Laisser-aller 
3 Mau-miat, malmené 
4 Agoniser, être à l’article de la mort 
5 Horn de caucear, four à chaux 



– Arren, ce’m responó eth en se dressant suu Iheit, lo peu tot ariçat. On lo casso ei vadut, que cau 

que mori ! Tant de bon que podossi har un nod dinc au vint-e-un de mai ; qu’anèri votar, dab tu, de 

las duas mans... tà Mossur Chenelon.  

– Tà Mossur Che-ne-lon !...  —  Janeta, as entenut aquera, l'amic Capdèth n'a pas mei Io son cap ! 

– Qu'èi Io men cap, Hilhòt ! e, se me’n vau, n'èi pas shens coneishença. — Que m'èi reglat los 

ahars dab Mossur Curè... Ne’m damoreré pas mei, adara, qu'a har un testament ; mès, com n’èi pas 

arren a leishar sus tèrra qu’un bon conselh aus electors, que’m pòts servir de notari : sed-te aquiu ; 

que'us ac diseràs per jo. 

– N'èi pas jamei tuat… n’èi pas jamei panat... sonque quauques canèths a las aucas deu vesiatge, 

tà escriver las mias peguessas au Mercure e au Conservador. — E díser que’n i a avut de pro bèstis tà 

m’escotar ! Que vas tu ? Que vedi juste lo moment, on serí podut estar candidat, au lòc de 

Vinhancor ! Que m'a hèit e escrivut de beròis compliments... Mainatget. 

– Mès tu, Hilhòt, qui legès las mias letras, qu'as podut veder que nos i tornavi pas. Si’m vòu 

créder, abans d'estar deputat, que tornerà tà las escòlas. — Chenelon ! qu’èi un nh’aut ahar ! que 

convieni dab tots qu'es un abille òmi ; e uei, a la claror de la mort, que vèi bien que seré ua honta per 

lo noste país si non renviavam pas a la Crampa on se hè tant d’aunor ! Mès que i avè ua causa qui 

non podi pas perdonar. 

Maugrat çò qui èi podut díser, si èi tant batalat contra eth, n’es pas pr’amor qu’ei l'enemic deu 

pòble ; arrés non l'aima pas mei que Mossur Chenelon ; – tribalhedor com los autes, que s’a ganhat 

lo pan a la sudor deu son front... N'es pas pr’amor que volè la guèrra : qu'ei bon pair de familha, qu'a 

tres hilhs qui serén sordats, e n’a pas mei d'enveja que tu de se’us véder massacrar...  N'es pas 

pr’amor que voleré restablir la desma e las corvadas6 : acò que son peguessas ! Mossur Chenelon n’ei 

pas nat gran senhor ; ne profièiteré pas deus avantatges deus ancièns nòbles ; e, a tot cap, qu'èi dat 

ma votz dab tots los republicans d'Òrtès, au marqués de Noailles qui, si Io cas èra, en auré profièitat 

mei qu’éth... N'es pas pr’amor qu’aima tròp los curès ; los curès, Hilhòt, que hen òp7 pertot ; e uei, 

urosement per jo, que’n i avé un a Sent-Guirons...  . 

– Qu’ei vertat, Capdèth, qu’as lo cap bon, ce digoi lavetz la larma a l'uelh ; mès perque donc n’as 

pas parlat tostemps atau ? e perque èras tan endiablat contra aqueth brave òmi ? 

– Que t'ac vau díser, Hilhòt, enqüèra que’m hèsi drin vergonha. — Mès leisham acabar.  

Aciu, lo noste amic que s'estanca e qu’aleta au pausa ; e n’auretz pas entenut, hens l’escur de Ia 

crampa, que I'arrangolh deu praube malaut e los sanglots estofats de Janeta qui m’enclavavan lo còr. 

— Pro lèu totun, d'ua votz mei arrauc, Capdèth que persegui. 

– Ne’n voli pas a Mossur Chenelon de las suas vòtas a la Crampa mentavudas8 peu Conservator. –  

Que saps com jo que lo noste partit n’ei pas aisit a contentar : Io qui vòu tuar un can, que ditz qu’a la 

rauja. Que parlan deu servici e deus impaus... ? Mès la lei deu servici, Hilhòt, — qu'ac diseràs aus 

electors, — qu’es estada hèita per Mossur Thiers, qui los republicans vantan tot dia ; e, per çò qui es 

deus impaus, cadun que sap que calè dinèrs a la França, tà pagar las holias deu noste Gambetta. 

Mossur Chenelon d'aulhors qu’a tostemps votat los impaus los mei legèrs tau praube pòble e taus 

paisans.  

– Que parlas com un libe, Capdèth ! mès que t’avè donc hèit eth ? 

– Qu'i soi, amic ! la vita que se m'escapa… Escotem dab paciéncia, e Diu me volhi, un dia, 

perdonar com tu ! 

                                                           
6 La dîme et les corvées 
7 Que son poderós, sont puissants 
8 Citadas, citées 



– Çò qui’m solatja ad aquesta òra, qu’e de pensar que jamei n'èi hèit deu tòrt a Mossur Chenelon. 

— Qu'èi tostemps portat malur aus sons concurrents, despuish La Caze dinca Noailles ; e lo vint-e-un 

de mai, qu'ès devirerà parièr tà Mossur Vinhancor. 

– Qu’èi enviat au Conservator ua darrèra lètra qui dilhèu pareisherà, quan jo sia hens lo clòt : 

Malaja ne la posqui pas retirar… ! mès ditz aus electors (qui ac veràn lhèu shens que'us ac disis) de 

ne’n pas tiéner cas. — Ne’m jutgin pas arrés sus la mia vita : Jujatz-me tots sus la mia mort. 

Adara, si ac vos sabè, que’n vòli a Mossur Chenelon... 0 mon Diu ! n’ac diserèi pas jamei. 

– Coratge, amic, coratge ! Ven qui au cap ! 

– E donc, que t’en voli per un vòta qui n èra pas politic... La lei contra los ivronhes ! — Qu'èra 

l'encausa qu’avi dromit duas nueits au vriolon : e despuish, uèra, a certans moments, que crei, si l’avi 

rencontrat, que l'aurí hèit un meishant partit ! 

La votz deu praube Capdèth que s’èra escohada en darrèras, e que’n avó ua feblessa... Janeta e jo 

que pensèm de tira qu'anaré passar ! — Que’s ranima totun, mès ne suspirava pas mei qu'a gran 

pena e sa lenga travada9 ne leisha pas sortir qu'aquestas paraulas descosudas : Praube Mossur 

Chenelon... ! Qu’avi paur tanben... si èra nomat... que hesossi avançar... l'òra...  de barrar... las...  

aubèrges... !  

Que l’espiavi, lo còr transit, e eth, d'ua votz flacòta e shiulanta  

– Las auberges, Hilhòt ! ne’n i avossi pas jamei avut, nada... ! Adiu. ! 

Qu'estón los darrèrs mots deu noste amic ; que barra los uelhs tà non pas mei los orbir, e, 

pendent mei d'ua òra, ne balha pas signe de vita. 

Au truc de miejanueit, Janeta que s'aprèssa deu Iheit sus la punta deus pès, e que’u boha tot 

shuaus a l'aurelha : 

– Capdèth ! e voletz béver ua gota ? 

Lo praubòt, ad aqueth mot, que suslhéva tant-per-tant Ios perpeths10 ; que remuda los pòts com 

qui popa ; que hesó un arrisolet… e que s'estupa. 

 

Amics, la gaujor biarnesa qu'a hèit ua grana pèrta. 

Que poiràs díser çò qui volhin ! Capdèth de Horncadut n’èra pas nat meishant òmi.  

E n’èra pas lhèu tant bèsti com v’ac podetz pensar. 

Hilhòt de Hornquilhat,  

Paisan a Balansun. 

                                                           
9 entravée 
10 La perpèras, les paupières 


