
La cançon d’un enfant d’Espalion 
  
Espaligòt, se qualqu’un te demanda 
Dins quin endrech tu as laissat ton niu 
Li respondràs de ta votz la pus canda  
Que siás nascut aval,  a Espalion.., 
Es un endrech coma se’n vei pas gaires 
Lo trobaretz al mièg d’un grand valon 
Tot enrodat de puèches verdejaires  
Qu’an nom Vermus, Alairac e Caumont ! 
 
Nòstre Espalion es pa’na granda vila 
Mas, tala qu’es, aimam de l’abitar. 
Per qu'i menam una vida tranquila, 
La regretam quand la nos cal quitar. 
Pr’aquò tot còp se l’azard o comanda 
No’n vam pus luènh per ganhar qualqu’escuts 
Viste al país ont l’enveja nos manda 
Volèm tornar morir ont sèm nascuts. 
 
Deçà, delà, pertot dins la campanha  
Podètz trobar de cantons ravissents.  
Respirar l’aire que ben de la montanha. 
Pels boscalhons trevariatz tot lo temps  
Labrò, Combals, Flaujac, Comba-folhosa.  
Son totes cantons del Paradís. .  
Las ribas d'Òlt an frescor deliciosa 
E la bèltat. de Carnejac sasís ! 
  
Sul ròc Magnus lo vièlh Castèl nos cònta  
Plan fièrament la glòria dels aujòls 
E lo pònt vièlh nos ditz qu'aval jos l'anta  
Dempuèi benlèu mila ans trempa dins Òlt.  
Nòstre fièral, tot lo mond o remarca  
Es un sejorn revat per passejar 
E se montam, amont, al ròc de l'Arca. 
Dins lo gorg prigond podèm pescar, nadar ! 
 
Al mes de jun fasèm la maja fèsta. 
Sant Ilarian es nòstre grand patron. 
Per l’onorar tot lo mond s'aprèsta.  
Joves e vièlhs i meton pro d'agror. 
Es un bèl jorn sustot per la joinessa 
Qu'aima dansar, saltar, far tot petar ! 
Et que de paur d'aver una feblessa 
Beurà’n copet per se reviscolar ! 

 
Dels vièlhs aujòls gardam la sovenença 
Per lor repaus a Pèrzas vam pregar. 
Per lor provar nòstra reconeissença 
Sur lor tombèls de boquets vam portar.  
Fasèm. tanben fisança a la verjeta 
Qu'a l’espital an mesa sur l'Altar.  
A Espalion, l'apèlam « La Negreta ». 
Sèm plan segurs que deu nos protejar ! 
 
Espaligòt ! Se, per ganhar ta vida, 
Te cal un jorn, pecaire, abandonar 
Ton vièlh ostal. aumems jamai n'oblida  
De faire.un vòt abans de te n’anar : 
Promet que luènh de ta vila natala  
Evitaràs tota compromission 
Sustot se te’n vas dins la « Capitala » 
 Monte plan naut lo renom d'Espalion! 
 
Braves amics ! se cresètz que me vante 
En vos content las bèltats d'Espalion, 
Vos respondrai qu’aquò -es pas un cònte 
Mas la vertat sens exageracion. 
Se per azard, qualqu'un me vòl pas creire, 
Per li provar que vos ai  pas mentit. 
Lo pregarai de viste l'anar veire 
Soi plan certen que ne serà ravit ! 
 
 

Inauguration de la plaque en hommage à Albert 

Girbal dans le square éponyme en juin 2010.

 
 
 


