
Espeirac, lo dissabte 27 de novembre de 2021 
 
Dicha omenatge dels "Amics de Josèp Vaylet- Occitans en Roergue-Naut", pel Cap de l'An de 
Zefir Bòsc, Felibre Majoral. 
 
        La tièra es longa. de los que an obrat  e que òbran  pel pòble de Roergue, per sa cultura, 
per sa lenga.  
        Demèst los obrièrs qu’an laissada  una marca fòrta, una òbra de tria podèm citar :   … 
Peyròt… Besson abans la guèrra de 14…  Mouly, Calelhon, Vaylet après la guèrra de 14 e la 
creacion del Grelh … Bodon… Zefir, grelh de Roergue-Naut, a fach lo passatge al tresen 
millenari. Laissa çò que non s’oblida, una bèla e bona òbra felibrenca qu’a bastida a son idèa.  
        L’òbra, l’a pas acabada, mas la tèrra es bolegada, la rega es dubèrta, la rega serà longa,  
        A son costat, nos a meses a l’esteva. Fasiá d’annadas que nos  aculhissiá al Bòsc-Nalt, que 
lo convidavem a nòstras animacions o a venir far una conferéncia a Espaliu. E un jorn amb 
Albert Bibal nos prepausèt de reviscolar l’associacion ʺLes Amis de Joseph Vayletʺ creada pel 
Majoral Vaylet qualques meses abans sa despartida per perpetuar son òbra escricha. I nos sèm 
atalats, dempuèi quatre publicacions an espelit.  
        Fa dos ans, nos fisèt sos dossièrs de creacions e de recèrcas e ara  François, Jacqueline e 
Elodie nos autorizon a publicar d'escriches seus sul siti de nòstra associacion. Grand mercé a 
elses.      
        De nòstre biais butarem los prètzfaches, ont nos a enregats. Après nautres, maites i 
prendran lor part.  
 
Zefir Bòsc no daissa una òbra immensa e divèrsa. 
Zefir Bòsc, arma de son país a fach òbra de memòria : Roergue, Aubrac, Carladés, Ribièira d'Òt, 
sa tèrra nadalenca. 
E, subretot, aquel trabalh de quista e de memòria, Zefir Bòsc l'a menat amb la rigor del cercaire 
menimós, amb son agach prigond, amb sa sensibilitat de poèta, sus son país roergàs e son 
istòria. A levat son capèl a las femnas e als òmes qu'an trimat e que penan totjorn per far lo 
país bèl. 
Lo tot portat per la lenga d'Òc, coma o ditz Zefir : " la tenèm mens benlèu en boca, mas avèm 
per duèi repres l'anciana soca e que plan se tenga la nòstra lenga!". 
 
Qualquas estròfas del poèma que Zefir Bòsc, mon pairin en Felibrige, me dediquèt quand 
"m'espillèt" la cigala de Mèstra d'Òbra. 
 
Trobadors del País 
 
Trobadors del país, de temps avètz tracat : 
Lo nòstre terrador, que se ditz d'Occitània 
E desempuèi Provença e fins qu'enAquitània, 
Totes vòstres relais, aun per totjorn marcat : 
Nòstre èime d'occitan e nòstra lenga d'Òc, 
Qu'atal vòstre parlar, s'es ficat dins lo ròc ![...] 
... 
Car desempuèi la fin del sègle detz e nòu, 
Un òme s'atrachèt que nòstra lenga vièlha, 
Podiá encara mai, aver son revicòl. 
N'es coma aquò, qu'amb son poèma de Mirèlha, 
Mistral provèt que nòstra bèla Lenga d'Òc, 
Se podiá perlongar, amai tenir lo còp! 



 
Atal, tornar, veirem cantar Joan de NadaL 
Que puja naut lo mont, de cap a l'Immortèla 
E d"autres discípols de Frederic Mistral, 
que dins una lenga blosa e de mai rebèla, 
Se trobarà l'esper, qu'enfin nos auçarà, 
Per tornar far venir un novèl lendeman ! 
 
  Espaliu lo 6 d'octobre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Qualques extraches dels poèmas "omenatge" de Josèp Vaylet a son amic Zefir per la remesa de sas 
cigalas d'argent e d'aur. 

 
A MON CAR AMIC ZEFIR BÒSC 

 
per la remesa de sa Cigala d’argent 
 
De Truièra a-z-Aubrac s’ausís una Cigala 
Que canta son País, sas beltats, jorn e nuèch, 
D’Entraigas a Rodés part d’un lèste còp d’ala 
E so cant s’espandís de la Valòia al puèg. 
... 
L’amic BÒSC escriu gentas tròbas 
Que son brodadas de bon fial 
E puèi quand legissètz sas òbras 
Las comprenètz e mai qu’un brial. 
... 
Sens s’estòrce la cervèla 
Visque la poësia d’Òc 
Qu’a pas la rima bufarèla 
Per durar plan mai que lo ròc. 
... 
 
pel 3 de setembre de 1977 
 
 
 

per la Cigala d'aur de Zefir Bòsc 
 
A bufat sus nòstre Roergue 
Aquel ventolet qu’apelam zefir 
Per nos menar un novèl clergue 
Que met lo país en exergue 
Es tu, Majoral Bòsc Zefir ! 
 ... 
Se dins lo cèl brilha l’estèla, 
Dins ton còr lusís mai que mai 
La bèla jòia encantarèla 
Venguda per la Santa Estèla 
D’aquel bel jorn del mes de mai. 
... 
Ta musa, genta païsana 
De nòstre caire ribièiròl 
Sembla galharda castelana 
Que senhoreja en soveirana 
Dins la bèla valòia d’Òlt. 
... 
 
pel 18 d'octobre de 1980

 


