
UN CÒP ÈRA SUS L’AUBRAC 
 
 
Un còp èra, dins un vilatge qu’èra dels pus nauts sus l’Aubrac, i aviá un boriaire que dins tot 
lo país èra fòrt renommat, e cresètz-me, o meritava… 
 
Tota sa vida, aprèp son paire e son grand paire aquel òme aviá tengut lo pus brave tropèl 
que se podiá veire. 
 
Sos buòus totjorn los pus gentes, los pus galhards, totes pelmudats quand, per Pascas, los 
sortián de son estable per los aserbar. Cranes parelhs bien banats, bien apariats, francs e 
solides, se repetavan e repetavan la contrada d’ont èran sortits. 
 
Nòstre òme coneissiá tot de las originas e de la sequèla de cada bèstia de sa vacada. 
 
« Nòstra tèrra se deu mantenir per aquelses que la fan valer, sens oblidar que siasqua lo ben 
o lo caval, tot es amanlevat a aquelses que venan aprèp. » 
 
Aital l’ausián sovent dire, en afortissant qu’òm se rememoriava lo temps ont los buòus 
lauravan, meissonavan los camps, carrejavan lo fen, lo boès, los ròcs, lo formatge, tot çò que 
caliá per passar l’ivèrn, fa viure la familha, la metre a l’abric, dels pus joves als pus vièlhs. 
 
Aimava atanben parlar cranament d’aquela fòrça d’anma mairala de las sias vacas, capablas 
per meissant temps de tornar davalar solas de la montanha per anar quèrre lo vedelon que 
s’èra perdut dins los fums lo jorn de la montada. 
 
Las aviá vistas totas far la ròda, banas vas avant al torn de la vedelada per la parar del « òrre 
bestial ». 
 
Annada aprèp annada, lo temps passava e fasiá son trabalh. E tot còp, lo matin del vint e 
cinq de mai o lo ser de la Sant Guiral, se metèt a dire a sos enfants : 
 
« Quand veiretz que mon darrièr moment es arribat e que lo curat serà partit, assarratz-me 
de la fenèstra, atropelatz la vacada pel cortial e laissatz me aquí. » 
 
Qualques sasons passèron encara, mas venguèt lo jorn ont sos enfants l’assarrèron de la 
fenèstra. 
 
Se ditz dempuèi qu’a aquel moment, un pauc pus bas,  un enfant pichon - a chaval sul copet 
del brau de bronze - que li caressava las banas, vegèt una lagrema rajar de l’uèlh de l’Aubrac 
quilhat sul fièiral vièlh de La Guiòla. 
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