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AVANT-DÍSER 
 

 
 
L’Escòla Gaston Febus que perpausa lo tèxte de Cesari Daugèr, 
transcriut en grafia classica. 
 
 
Lo libe originau que presentava dret a dret lo tèxte en gascon e 
en francés. 
 
Ací, que presentan lo tèxte en gascon sonque dab nòtas en baish 
de pagina, ajustadas entà ajudar lo legidor. Aqueras nòtas que 
precisan los mots mei complicats e los mots de contèxte de 
d’autescòps. 
 
Las nòtas de Daugèr que son, coma dens lo libe originau, a la fin 
deu libe. Que son notadas NA (per Nòta de l’Autor) 
 
Lo tèxte en francés que’s troba après lo en gascon. 
 
 

Anna-Pèire Darrées 
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DEU MEDISH 

(En Gascon) 
 

___________ 
 
SENTA QUITÈIRA : Tragèdia virada en francés,      1 fr. 5o 
FLORS DE LANA. Poesias…………………………………..   3 fr. 5o 
UA CAMADA EN ITALIA…………………………………….   3 fr. 
SONETS DE MALAU, virats en francés.................   1 fr.  
GRAMMAIRE GASCONNE, couronnée par l'Aca- 

démie de Bordeaux………………………………...  2 fr. 5o 
 
 

OEUVRES FRANÇAISES 
___________ 

 
HABAS. SON HISTOIRE……………………………………..  3 fr. 25 
MONOGRAPHIE DE TARON (Illustrée)................  2 fr. 5o 
 

___________ 
 
Escríver en çò de l'autor, C. DAUGÉ, a BEYLONGUE (Landes), qui 
manderà tot aquò còp sec e franco [de pòrt]. Mandar los sos 
dab la letra : timbres o mandat, com se volhi. 

 
X 
 

Ecrire à l'auteur, C. DAUGÉ, à BEYLONGUE (Landes.) Joindre 
mandat ou timbres à la demande. 
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Vèi-ne, conde, vèi-ne córrer per la Gasconha 
Qui, lo cap hens lo cèu, a los pès hens la mar. 
Devisa a tot ostau com la vielha mamà : 
Ne-t copis pas lo còth en nada bariconha. 
 
 

 
 
 
Va, petit conte, va courir la Gascogne 
Qui a le front dans le ciel et les pieds dons la mer. 
Parle à chaque foyer le langage de la vieille mère : 
Garde de te briser dans quelque foudrière. 
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LA TOR DE POYALÈR(NA1) 

 
___________ 

 
 
 

emps a d'aquò ; qu'èra pro lèu arron l'an mila. A Poyalèr, 
pròche Mugron, país de Chalòssa, damorava un senhor 
qui’s hasè1 de Benac (NA2). 

La tor deu castèth qu'èra estada hèita per las hadas la 
medisha neit qui lo molin de Guauga. 

 
 

 

 
1 qui s’appelait 

T
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Au clar de lua, las hadas (NA3) que’s passèvan, d'un viret de 
man capvath los èrs, de la tor au molin e deu molin a la tor, 
palas, truèlas, tòs2 e martèths. 

A l'esguit3 de l'auba, los arrais deu só que trebucavan a la tor, 
e lo molin que hasè : clic-clac, clic-clac, clic-clac, com nat molin 
bastit de man d’òmi. 

 

Mos de Benac, gran senhor, beroi cavalièr, òmi riche, valent 
d'espada, hòrt com un casso, ne grasiva4 pas sonque de guèrras 
e patacadas. 

Quant de còps avè trucat a revès-man5 e dalhat enemics com 
dalhan èrba au prat ! 

 
2 auge 
3 esguit de l’auba : pointe de l’aube 
4 se réjouissait 
5 à tour de bras 
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La guèrra que s'èra deishada. 

Lo senhor, tornat a casa, ne sabè pas çò que’s har deus punhs : 
entà tuar lo temps, que s'èra dat au jòc. 

Que se’n parla de las tumadas deu jogador com s'èra parlat 
de las tumadas deu sordat. 

 

Un jogador qu'es un òmi perdut. 

Mos de Benac avó la fortuna lèu esperrecada : ende 
l'apedaçar, que'u maridèn. 
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B'èra aimablòta, bèra dama e plan la qui cau, la joena nòvi qui 
portà lo printemps au castèth de Poyalèr. 

 

 

 

 

Mès lo jòc, tanben com lo vin, que tenta lo malurós òmi qui s'i 
da, e lo qui ei tocat de ’queth mau que n’es embohemiat tota la 
vita. 

Mos de Benac que tournà dà-s au jòc. 

L'arrisolet de la joena dama ne’n lo virà briga. 
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Un ser, que tornà triste au castèth : que se n’avè hèit6 lo 
darrèr tròç de tèrra. 

La joena dama que plorava de se'u veder triste atau. 

Que'u demandà çò qu'avè. 

Qu'entermesclà l'arrisolet dab los sanglots. 

Ne’n tirà pas sonque açò : « Miga, dromitz tot suau ; açò que 
son ahars deus mens e non pas deus vòstes. » 

La bèra dama ne dromí pas : lous uelhs e lo còr que l'èran tròp 
carcats de plors qui desgroèn7 tota la nèit. 

Mos de Benac ne dromí pas mei que la bèra dama. 

Sedut au ras de la frinèsta, qu'espièva los crums passar 
devant la lua. 

Que hasè negre dehòra : que’n hasè mei au còr de Mos de 
Benac. 

Còp sec que’s lheva. 

Pè descauç, que debara l'escalèr, passa entà dehòra, hica la 
sèra au chivau de batalha e sauta acavalhat8. 

Los cans que volèvan lairar : que se’us hè carar d'un còp de 
man. 

Qu'espia, qu'escota : la tor que dromiva, la chavèca9 e lo 
horohó10 que cantavan au bòsc, arren ne mudava au castèth. 

 
6 il avait perdu 
7 tombèrent 
8 À cheval 
9 chouette 
10 chat-huant 
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Que’n va com qui’s passèja. 

De negre qu'èra la nèit, qu'aurén podut talhucar l'escurada 
dab un cotèth. 

L'èr, viu e fresc, que portava sentor de hen copat. 

Adara, lo castèth que l'avè loi11. 

Que balha un còp d'esperon, passa aus vents darrèr la glèsia 
de Sent Aubin, a un còp d'estomac en veder la lua arrajar, com 
au panat, sus la capèra de Maylies (NA4.) e s'estanca devant un 
cabanòt d'Aulès (NA5). 

 

 

 

 
11 O lonh : loin 
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Que truca : — « Pèiroton ! » 

Un omiòt, laganhós e cap pelat, que tira la calhiva de bòi qui 
hè varrolh12 a la pòrta querada13, e plega l'esquia, com un vimi14, 
quan se vèit lo senhor de Poyalèr. 

- « Vos ací ? ce'u dit. 

 

— Òc, jo, ací. 
— E de qu'atz besonh au vòs servici ? 
— Entram, que t’ac diserèi. » 

Mos de Benac qu'estaca lo chivau a la cleda15, e que da en 
dehens deu cabanòt. 

 
12 verrou 
13 vermoulue 
14 osier 
15 claie 
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Un tròç de taula escantricada, un vielh cabinetòt cussoat16, 
dus soquets17, un tròç de palhassa sus quate paus18, qu'èra tota 
la maison. 

— Açò n'ei pas lo castèth de Poyalèr, ce hè lo Pèiroton qui 
balha un soquet, arron aver alucat a las brasas, e prenut a la 
glèba19, ua candèla d'arrosia20. 

— Balha totun, ce hè Mos de Benac qui s'assièta. 
— Pèiroton, vertat qu'as poder ? 
— Senhor de Pouyalèr, qu'ac disen e qu'ac crèi. 
— Lo diable poiré balhà-m escuts ? 
— Senhor de Poyalèr, qu'ac crèi. 
— Me'u poirés har parlar lo diable ? 
— Òc plan, senhor de Poyalèr. 
— Aneit ? 
— Aneit. 
— E donc de tira, Pèiroton ! (NA6) 

 

 

 

Lo Pèiroton que hè badar la porta, e qu'espia lo cèu : la lua 
que clarejèva darrè’us crums. 

 
16 vermoulu 
17 Ici escabeaux 
18 pieux 
19 Baguette dont on faisait une sorte de pince dans les mâchoires de laquelle on 
introduisait les chandelles 
20 résine 
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— Mieja neit ; l’òra qu'ei bona, » ce ditz. 

Que bota un tròç de cauteronòt21 sus un maishant trepè, hè 
gahar duas lenhas, e hè borir amassa uelhs de harri22, pèth de 
serp, sang de mosca, lenga d'esgripi23, sagin24 doç, e èrbas 
amassadas, la neit de sent Joan, abans lo só lhevat. 

Que torneja dab ua lata d'alom25 e ua lata d'auranhèra26, e lo 
hum que bitsèja27 blanc, negre, roge, blu, viulet. 

— Senhor de Poyalèr, que va plan. Anatz au crotza-camin deu 
Mus, que troberàtz lo vòste òmi. N'averàtz pas sonqu'a har un 
cerc devath los pès dab aquesta lata. 

— Dinca que’t pagui, Pèiroton. 

— Au vòs servici, senhor de Poyalèr.  

 

 

 

Lou Mus n'èra pas loi. Lo chivau qu'avè alas : en dus pitnets28 
qu'èra au crotza-camin. 

La lua que s'èra estujada : que hasè negre com a la gauta29 
deu lop. 

 
21 petit chaudron 
22 crapaud 
23 salamandre 
24 saindoux 
25 O olom : ormeau 
26 noisetier 
27 Zigzague, tournoie 
28 bonds 
29 gueule 
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Lo cavalièr que sauta a tèrra, e, dab la lata d'alom, que hè lo 
cerc. 

Un còp de pericle, e un òmi, negre com un taupat, boca 
lusenta com se i avè lutz, que saluda lo senhor de Poyalèr. 

Ne mancava pas de preséncia30, lo Cavagnac : totun qu'avè lo 
còr prim. 

— Qui ès tu ? ce ditz. 
— Que soi lo qui t'a dit lo Pèiroton. 
— Ah ! e que’m pòdes balhar sòus ? 
— Tant qui’n volhis. 
— Aneit ? 
— Aneit. 
— E jo, que’t darèi ? 
— Sicna’m açò, ce dit l'òmi negre qui desplega un pergam 

escriut. 
— Sicnar ? Deisha’m legir ! 

Que legeish : los uelhs deu diable, (qu'èra eth), que hasèn lutz 
de candèla. 

— Jo, Benac, senhor de Poyalèr, que’m dau còs e amna au 
diable, en per31 que’m balhi escuts e dinèrs tant qui’n volhi. 

 

 

 

 
30 Ici courage 
31 En échange 
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Lo qui’s seré trobat aquí, en ’quèra òra, qu'auré vist Mos de 
Benac jaune com ua vielha candèla de seu32. 

 

 

 

 

Un Poyalèr arnegar lo son batèma ! 

Un Poyalèr, patron de la glèsia de Sent Aubin, balhà-s còs e 
amna au diable ! 

La sang que l'arreboriva au cap, e lo còr que'u trucava a 
l'estomac. 

 
32 suif 
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Més qu'avè jogat e perdut, e, meilèu que de botar la soa 
dama suus camins, còs e amna que’s venè. 

— Com sicnar ? se'u dit. 
— Tè ! 

Lo diable que'u balha ua pluma. D'un còp de pesic33, que’s hè 
aviar la sang au braç. Mos de Benac, en tot sicnar dab la pluma e 
la sang deu diable, que troba ua escosor34 à la man qui avè la 
tremblèra. 

 

 

 

 

 
 

33 griffe 
34 douleur 
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— Atau qu’aurèi ardits ! 
— Doman, lo cròfre plen. 
— E ne’m deisheràs pas ! 
— Cada esquís35 qui haràs à la moneda que s'apedacerà eth 

medish. 
— Adiu, valent ! 
— Adiu, Benac ! » 

Lo diable que s'espatracà d'arríder, e lo son arríder qu'èra un 
pet de pericle. 

 

 

 

A huta com se'u ventavan, Mos de Benac que torna lo chivau 
de batalha a l'escuderia de Poyalèr. 

Que desvarrolha e torna barrar la porta, poja l'escalèr e 
s'alonca suu lheit : arren n'avè mudat au castèth. 

L'auba qu'estó arridenta, Mos de Benac tanben. 

La bèra dama ne voló pas estar en darrèras sus l'auba e lo son 
senhor : que’s consolà. 

 

 

 

 

 
35 trou, vide 
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Mei que jamès que se’n parlà deu senhor de Poyalèr. 

Mei que jamès qu'estó lo bèth cavalièr e lo bèth jogador. 

Per Doazit, Mugron, Sent Guirons de Hayet, Monhòrt, Tartas e 
Sent Sever, nat castèth n'arditejèva com lo son, e los gelós que’s 
pensavan : « Mos de Benac que s'ei dat au diable ! » Totun arrés 
n'at auré gausat díser, pr’amor arrés n'ac sabè. 

Per content qui estosse, Mos de Benac que n’avè de tot plap, 
com l’agaça36, e s'arridè devant lo monde, que'u podèn véder 
triste e mosquiu quan èra tot solet. 

Que s'éspièva la man e que s'y bouhèva decap, com s’avè 
trobat ua escosor. 

Un an que s'èra passat. Content, escarrabilhat devant los auts, 
qu'èra monsor37, avegiu38 a despart : que l'aurén dit carquiu39 ad 
eth medish. 

Qu'aimèva plan la soa dama, e la soa dama que l'ac tornèva 
plan. Mès lo bon Diu n'us balhèva pas familha, e lo castèth de 
Poyalèr, dab la soa bèra tor qu'èra vueit e desolat com un bòsc 
shens rossinhòu, com ua cauja shens ausèth. 

 

 

 

 

 
36 Aver de tot plap com l’agaça : être noir et blanc comme la pie (littéral), avoir des 
sautes d’humeur 
37 taciturne 
38 morose 
39 pénible (la vie lui était pénible)  
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Atau los ahars, quan passà dinc' au hons de la Gasconha com 
un còp de vent : « Diu qu'ac vòu ! Diu qu'ac vòu !  

Qu'èra la votz de Pèir l'Ermita qui arrebombiva pertot en 
tonerrada : la votz deu monge que hasè lhevar l'Europa a 
l'endavant deu Turc, totun com lo vent hè lhevar las andadas de 
la mar a l'endavant deu sable de las còstas marensinas40. 

 

 
40 côtes du Marensin 



23 LA TOR DE POYALÈR 

De pertot avant, que’s davan a pregar, que vestivan la crotz, 
e, l'espada a la man, que se n’anèvan acaçar de Tèrra Santa lo 
Mahometan e cercar lo perdon deus pecats. 

Lo còp de vent qu'avè segotit l'amna de Mos de Benac. 

— L'espada ne’m peserà pas tan com aquera pluma d'in·hèrn, 
ce’s ditz, e Diu que n’i perdonerà çò qu'èi hèit. 

E, d'un cap a l'aut de la Chalòssa, qu'èra lo medish crit : « Lo 
senhor de Poyalèr ne serà pas mei jogador : que s'a vestit la 
crotz. » 

 

 

 

Triste, l’òra de har los adishatz. 

La bèra dama que plorà ; Mos de Benac tanben. 

Òmis e hemnas deus entorns, gojas e vailets qu'avèn los uelhs 
tot aiga : qui sab se'u tornarén véder ? 

Lo senhor que hasó croishir dus pòts a la soa dama, e que 
tocà de man dab tots. A tots que'us disèva : « Au revéder ! » 

Còr-clavat, que passà per Sent-Sever, Aire, Tolosa, e, dab ua 
tropa de senhors gascons mei valents los uns que los auts, que 
caminà de cap Constantinòpla e Tèrra Santa. 
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Mant'un còp, a la punta de l'auba, lo só qu'arrayà suu biscla41 
de la tor de Poyalèr. 

Que tournèva de portar lutz aus de Tèrra Santa mes nat arrai 
ne hasè novèlas deus qui espadassavan pr'aquí capvath. 

De quan en quan, la joena dama que’s planhèva d'aver lo còr 
carcat com un crum qui vòu deishar plàver. 

Pròche de Sent-Aubin e servida de Larbei, sus un tuc de 
camps, prats e cassorrars, qu'èra ua caperòta d’on se pregava la 
mair de Diu. 

Que i hasèn a Maylies. 

 

 

 

 
41 Côté d’un toit posé de biais 
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Mos de Benac que s'èra sentit un truc a l'estomac quan la lua 
s'èra descrumida, entà deishar paréisher la capèra, la neit om 
s'èra ahutat aus quate pès decap Aulès. 

Se Aulès avè lou Pèiroton laganhós, Maylies que deishèva 
càder deu cèu un arrai mesclat d'arròses e de liris dab la bona 
mair reina deus anjos : atau lo pintre dab lo son quadre on las 
ompras balhan vita a la lutz. 

La bèra dama que pregà Nosta Dama de Maylies tan aimada 
peus tucs de Chalossa. 

Un tantòst qui la brosta deu castanh e deu casso dechèva 
anar, dessabada42 e lusenta com un plap d'òr devath lo só 
macat, que'u hasó ua canta berojina qui sab quan. 

 

 

 
42 sans sève 
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Mair deu bon Diu, 
Amna mei clara 

Que l'aiga qui canta e debara 
Suu calhau de l'arriu ; 
O Reina doça e bèra 

Mei que l'aubeta deu matin, 
Lo còr que’m bat com lo molin, 

La dolor que’m clavèra ! 
 

S’en es anat 
En Tèrra Santa 

Dab l'espada e Io manto, 
Brave com nat, 

Lo nòste joen e brave mèste, 
Lo men senhor : 

Estar dab eth, a jo 
Que m’èra hèsta ! 

 
Truc ou patac, 

Arren n'eschenta 
La man valenta 

Deu senhor de Benac. 
Que ac sèi, qu'es un espadassaire. 

Pr’amor d'aquò. 
Que l'èi dat lo men còr : 

Totun amassa n'èm pas oaire. 
 

Qui sap ? Benlhèu 
Per devath tèrra 

Un maishant còp de cimetèrra 
M'u panerà banlèu ! 
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E jo, soleta 
De longs estancs, 

Bèra deus mens vint ans 
Plourerèi com l'aubeta ! 

 
Au viatjador, 

Vièrja sacrada, 
Viratz tota eslurrada43 : 

Deishatz lo tornar per l'Ador, 
E, hen la vòsta caperòta, 

Que’vs hiqueram 
D'òr fin un bèth arram44 

A la vòsta manòta. 
 

Perqué ? n'ac sèi : 
Que’m crèi perduda. 

Lo còr que’m balha ua estrenhuda; 
De plors carcat que l'èi. 

Qu'ètz la mair deu qui plora. 
Que’vs dau 

Lo praube còr malau : 
Mair deu bon Diu, sitz pietadora !  

 

 

 
43 glissade, faux pas 
44 rameau 
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Ço que’s passà en quèra crotzada, n'ac dirèi pas.  

Quantes morín de set ou de hami, quantes de malaudia ou de 
mausuenh, quantes de còps de flècha ou de cimetèrra ! 

A cada còp qui s'èra calut bàter mos de Benac que s'i hasè 
com quate : que henè Turcs com escalhas au bòsc. 

Cen còps que'u pensèn talhucar, e cen còps que s'ac avè virat. 

Ne s'ac virà pas tostemps. 

Per un còp, ua bruma45 de Turcs que se l'apità dessús com 
moscas sus un salèr46 de lèit. 

Que'u croishín l'espada e que se l'arrosseguèn presonèr. 

E aquò qu'èra loi, loi de Chalòssa e de Poyalèr. 

 

 

 

Los qui l'avèn vist, au miei de ’quèra bruma, que s'avèn 
pensat qu'èra mòrt. 

La guèrra acabada, senhors que tornèn au país de Gasconha : 
mos de Benac ne tornèva pas. 

La joena dama ne deishava pas de plorar. 

 
45 nuée 
46 Jatte, saladier 
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A tota part que hasè cercar novèlas, e los qui èran tornats que 
disèn : « Que l'am vist a’s bàter ; que s'èi devut morir. » 

Sèt ans que’s passèn atau, sèt ans de dòu e de tristèr sus las 
tèrras de Poyalèr. 

 

 

 

De loi avant, que vienón har compliments a la joena dama, 
com se hè, e, los sèt ans passats, los parents que'u disón : 

— Amiga, qu'as pro plorat. Lo senhor de Benac qu'èra un 
brave e onèste òmi, Diu que l'agi dab eth. Mès puish que los sèt 
ans que son passats mens de har novèlas o de tornar, pròva que 
l'as mòrt. N'ès pas mei de digun ; ne pòdes pas damorar com 
aquò, que’t vam tornar maridar. 

Se plorà la joena dama, qu'ac cau créder. 

Mès, los parents e amics que'n sabèn mei que non pas èra. 

Qu'èra pro joena, qu'èra richa, que calèva un arrai de só a 
Poyalèr : la bèra dama que’s deishà har. 

Que'u trobàn un senhor joen com èra, plan amonedat e qui 
valè lo defunt. 

Arreviscolats, los de Poyalèr que s'aprestèn a la hèsta. 

Las anóncias qu'anèn a Sent-Aubin, e, la velha d'esposar, que 
hasón lo pòrta lheit en cantar la nòvi (NA7). 
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Mos de Benac, presonèr, ne sabè pas arren de tot aquò. 

Com èra galhard, que l'avèn deishat la vita mès de mèste 
qu'èra passat vailet, e Diu sab quin herotge47 mèste avèva 
escadut. 

Bluhat per lo só, mau nèurit, que s'èra honut48 ; qu'èra 
desanat com lo calici de Vizanòs. 

 

 

N'avè pas sonque los uelhs entà plorar. 

 

 

 
47 féroce 
48 Il avait fondu, il s’était amigri 
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Un vrèspe, qu'espernicava tèrra en un camp. Que’s veid 
arribar de cap ad eth un òmi negre qu'arreconeish lo deu Mus a 
mieja neit. 

— Çò que vòs ? 
— Que se’n hè de las bèras a Poyalèr. 
— E qué ? 
— La hemna que se’t torna maridar. 
— Ah ! que’s torna maridar ? 
— Òc, doman. 
— Que vòs que t’i hessi ? 
— S'ac vòs, ne’s mariderà pas. 

Qu'èra triste mos de Benac. Totun que podó arríder 

— S'ac voi ?... E com vòs que hèssi d'ací a doman ? 
— Que’t vau carcar suu còth. Doman, a l'auba, qu'èm a 

Poyalèr. 
— Atau, benlhèu. 
— Que’m deràs de tot çò qui’t hiquin sus la taula entà disnar. 

 

 

 

Mos de Benac que s'apità suu còth de l'òmi negre, e l'òmi 
negre, dab un par d'alas de soritz cauta49, que lampava los èrs. 

Que passèn camps, que passèn lanas, que passèn vilas, que 
passèn bòscs, que passèn planas e tucs. 

Qu'arribèn a la mar : aiga, aiga, tostemps aiga. 

 
49 chauve-souris 
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Quan estón au bèth miei, lo diable que s'estanca : 

—  Segna’t, ce ditz a Mous de Benac. 
— Non. 
— Segna’t de tira. 
— Non. 
— Qu'as plan hèit. Se t’èras segnat, que’t deishèvi anar e ne 

tornavas pas a Poyalèr. 

Suu còth deu diable, que n’anà tota la neit. 
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A nau òras de la matiada, tot Poyalèr qu'èra en hèsta. 

Lo violon que sonava, e que s'entenèn tanben viòlas e bohas a  
tot travès los còps de còr. 

La cosina qu'avè hum de carboada50 e de pastís51. 

Cavalièrs, richement apelhats, qu'entravan au castèth. 

Au miei de tot aqueth monde, un òmi barbe-long, magre, 
bluhat52, esperrecat, dab un can qui seguiva : los uelhs deu can 
que tiravan huèc. 

— Quauque praube ! ce hasèn. 

 

 
50 viande grillée 
51 pâté 
52 brûlé, le teint hâlé 
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Lo praube que horuca dinca la pòrta, qu’entèn lo violon, que 
sén la cosina e que demanda a díser dus mots au clòt de 
l'aurelha de la joena dama. 

— La nòsta dauna qu'a pro de cuentas mens d'escotar un 
praube, ce'u respón ua goja. Totara, la dama de Poyalèr que 
serà nòvi : en ’questa òra, qu'a pro de s'apelhar. 

— Que s'apelhi ou non, qu'èi besonh de la parlar ; que'u hèi 
novèlas deu son òmi, ce torna har lo praube. 

La goja trufandèra : 

— Deu son òmi ? Quan ei qui l'avetz vist ? 
— Enqüèra ièr. 
— Enqüèra ièr ? e qu'a sèt ans que’s morí a la guèrra. 

La trufandèra que se’n va condar a la cosina e aus deu castèth 
que un praube, de segur cap-virat o escarniós53, qu'a vist 
enqüèra ièr lo senhor de Benac. 

Tots que vòlen véder aqueth praube, la joena dama com los 
auts. 

 

 

 

Mitat mosquiva54, que debara vestida en nòvi. 

Lo praube que l'espia e qu'a ua estrèita55 : qu'èra era, fresca e 
pomposa com nada arròsa deu casau. 

 
53 qui contrefait, mauvais-plaisant 
54 troublée 
55 frisson 
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— Bèra dama, ce'u ditz, que’vs hèi novèlas deu vòste òmi, son 
senhor de Benac de Poyalèr. N'ei pas mòrt com s'ac avetz  
pensat. 

Atau que disó, e arrés ne l'arreconeish, la soa dama pas mei 
que los auts. 

— Que l'avetz plen de vita e pas loi d'ací, ce torna díser. 

La nòvi que deisha d’estar pomposa com ua arròsa ; que’s 
hasó blanca com lo liri. 

— On ei ? ce dit.  
— Que soi jo !  

 

 

 

La nòvi que s'èra arreculada de paur : aqueth praube, vielh, 
bluhat, esperrecat, lo son òmi, lo bèth senhor de Poyalèr ? 

Eth que s'arreconeishè tot lo monde, e digun ne 
l'arreconeishèva ad eth, la soa dama pas mei que los auts. 

— On ei lo can de caça ? ce ditz lavetz. 
— Per dehòra, ce'u disón. 
— Lo chivau de batalha ? 
— Au prat. 
— E donc anam, que'us voi véder. Lhèu eths... 

E, dab dus dits a la boca, que hasó un shiulet. 

Autalèu lo can de caça que'u sauta dessús en har lairets et har 
virar la coda. 
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Que torna har dus shiulets. 

Lou chivau que’s hica a henilhar, espernica dab un pè de 
devant ; banlèu que lequèva las mans de Mos de Benac. 

Arron sèt ans, lo chivau de batalha que hasè ço que n'avèn 
pas sabut har Ia dauna e los amics : qu'arreconeishè lo son 
mèste. 

Lavetz, la bèra dama que disó en plorar com ua vit56 talhada : 
« Quauque arren be’m ac disè plan de non pas voler estar nòvi 
! » 

Que’s penó au còth deu son mèste e senhor, e que se 
l'embrassà com embrassan un mòrt aimat qui torna de devath 
tèrra. 

E qu'estó hèsta a Poyalèr, non pas la qui pensavan. 

 
56 pied de vigne 
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Qu'envièn los esquilhòts (NA8) au nòvi qui s'entestava devant 
lo portau de la glèsia, e la bèra dama que disó au son òmi qui 
condava com s'èra hèit presonèr : 

— Totara que’m conderatz aquò. Adara disnam, que’n atz 
besonh. Tots a taula, qu’èm tornats de la glèsia. 

— Non, ce dit Mos de Benac. Pas de uei ne disni pas. Que voi 
esquilhòts, com entau nòvi, arren mei. 
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La bèra dama qu'avó bèth que cridar, predicar, plorar : lo 
mèste tornat ne volè pas sonque esquilhòts. 

 

Lo can que l'avè seguit e que s'èra botat devath la taula. 

Mos de Benac que copa esquilhòts, minja las pèrnas57 e balha 
los cròishs58 au can : 

— Tè, ce ditz, aquò entà tu ! 

Un lairet, com qui s'escana, que hè tremblar lo castèth. 

 
57 pèrna = fesse (littéral), en français on dit cuisse, partie comestible de la noix  (lorsque la 
noix est verte, on dit cerneau) 
58 coque (de la noix) 
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Lo can, esmalit de non pas aver sonque los cròishs, que hè un 
saut, horada la tor e s'ahuta : non tornan pas mei véder. 

Lou can qu'èra lo diable, com vs'ac podètz pensar, e lo 
despièit n'èra pas deus mendres. 

 

 

Jamès maçon n'a podut barrar lo horat perc on èra passat lo 
diable : que s'i veid enqüèra. 

Tots los esquilhotèrs de Poyalèr, qu'estón darrigats. 

E lo monde que disen se lo senhor avè gostat pan, Poyalèr ne 
lheveré pas mei hroment ; s'avè gostat vin, Poyalèr n'auré pas 
mei vinhas, e atau de tot çò que lo senhor aurè gostat. 

 

 



41 LA TOR DE POYALÈR 

 

Mos de Benac que hasó màger despièit au diable. 

Que’s comvertí. 

Que hasó bastir la capèra de Poyalèr d’on lo can de caça e lo 
chivau de batalha l'avèn arreconeishut. 

E que viscó urós dab la joena dama qui vadó vielha vielha a no 
pas aver mei nat caishau. 
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NOTES 

 

(NA1) Cette légende est toujours vivace à Mugron et Poyaler. On 
peut la comparer, avec celle de Bos de Benac, racontée par 
Taine dans son Voyage aux Pyrénées. Les noms sont les mêmes : 
la Bigorre et la Chalosse en ont fait une variante suivant le site 
des pays et leur génie particulier. 

 

(NA2) Les marquis de Beynac étaient seigneurs de Mont- 
gaillard, etc., et premiers barons de Périgord. La cloche de 
l'église de Poyaler porte l'inscription suivante : « 1629. 

Isabelline Benac –  ora pro nobis. Thabita de Bassillon, ou mieux, 
parrain comte de Biron. » Le Moyen-Age avait le seigneur de 
Sancto Albino, ou St-Aubin, qui n'était autre que celui de 
Poyaler. Au XVe siècle, un de Cauna est seigneur de Poyaler. 

 

(NA3) Les fées jouent un très grand rôle dans les contes et 
traditions de Gascogne. Elles ont une demeure dans la grotte 
des Maynes à Lucbardez, dans une grotte de Miramont Sensacq, 
etc. La croyance populaire les fait habiter encore, ou revenir très 
souvent, aux ruines du château de Poyaler. 

 

(NA4) Aujourd'hui, N.-D. de Maylis, ou plutôt Maylies, patronne 
de la Chalosse, est lieu de pèlerinage avec monastère et église 
ogivale neuve. On y célèbre, chaque année, deux fêtes 
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principales : N.-D. des Champs et N.-D. des Lys. Les paroisses 
voisines y vont en procession chaque année par suite d'un vœu 
fait vers la fin du XVIIe siècle, à la suite d'une mortalité 
considérable qui avait décimé tout le pays : nous avons trouvé 
cette indication dans un manuscrit non publié d'un 
contemporain, Laborde-Péboué. La vignette II représente la 
vieille chapelle encore debout, et église paroissiale, mais depuis 
longtemps délaissée pour le culte. 

 

(NA5) Aulès. Eglise paroissiale de Doazit et archiprêtré de 
Chalosse jusqu'à la Révolution, aujourd'hui simple annexe. Le 
Mus, annexe de Doazit avec Aulès. 

 

(NA6) L'Aquitain a toujours été superstitieux et les sorciers sont 
encore connus… et estimés. Autrefois, presque toutes les vieilles 
étaient sorcières de réputation. Quelques-unes l'étaient en titre 
et allaient au Sabbat à cheval sur un manche à balai, passant par 
la cheminée à l'aller et au retour. Les Lanes de Pelause, aux 
confins du territoire d'Aire et Latrille, le rond-point des nau-
crotzadas à St-Lon étaient lieu de réunion pour le sabbat. Mais 
le lieu le plus fréquenté par les sorcières se trouvait en Espagne. 

 

(NA7) Le porta lheit était une véritable fête avec rites 
particuliers et chants : la quenouille enrubannée se détachait 
avec orgueil sur le char qui portait les meubles. Aujourd'hui, 
dans plusieurs contrées de notre Gascogne, on semble rougir de 
ces anciennes coutumes, et les chants de noces se perdent un 
peu partout. 
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(NA8) Une curieuse coutume de Chalosse voulait que la réponse 
à une demande en mariage se fit de la manière suivante. Le 
prétendu et ses parents étaient invités à dîner chez l'épouse. Le 
repas se passait joyeux jusqu'au dessert. 

À ce moment, si la demande n'était pas agréée, on déposait sur 
la table une assiette remplie de noix : le prétendu n'avait qu'à se 
retirer sans espoir de réussite. Si la demande était agréée, les 
noix ne faisaient aucune apparition sur la table. 


