
 

 

              ODA A NOSTRE DESPARTAMENT 
  ou hymne à la terre  natale et à ses gloires  

 
Merabilhós terraire, ò mon Tarn e Garona 

Qu’en passant, nos farguèt un jorn, Napoleon, 
O mescladís uròs de la plana gascona 

E del puèg carcinòl, siás lo còr del Miègjorn. 
 

Del Causse blanquinhós a la vèrda Lomanha, 
Del sorne Roèrgat al risent Agenés, 

Ta bèltat s’espandís devath un cèl d’Espanha 
E ton campèstre nòl dins un aire tebés. 

 
Tanben dins los cusols que badan sus ta comba, 

O plasent Avairon, lo grand Aujòl mastèt 
Tot al començament, e lo brèç e la tomba 
D’una raça que tras los sèglex s’ennartèt. 

 
Aviá trobat aquí, per i viure sa vida, 

De cròsas a l’abric del feròs bèstialum. 
 Caça e pèsca i tenian biaça mai que garnida 

E nòstre solelh d’Oc, caudura, gauch e lum. 
 

Mès dempuèi, lo besoch, la pigassa, l’araire 
An fait de ton airal un diusenc paradís 

Ont la tèrra a totjorn guèrdonat lo lauraire, 
Ont l’art dels jorns mejans, dins tas vilas florís. 

 
Aimam, de ton passat, l’istòria subrebèla 
Per nòstres davancièrs escrivuda al cisèl, 

Sur milanta parets que la lèdra emmantèla, 
Dels clastres de Moissac al ròc de Borniquèl. 

 
Aicí, Portal retòrç, Cobèrts montalbaneses, 

Pont vièlh dont l’esquinal s’arredís ambe’s ans, 
Castèl del Prince negre alprèp d’ostals pageses 

A fenèstras en crotz e pòrtas a batans ; 
 

Enlà, Sent Antonin Nòble Val, ciutat mòrta, 
Mès que tan sap téner,soscaire a son entorn 
Lo que landra a l’escur d’una carrièra tòrta 
Cercant l’ostal de Vila o l’ostal de l’Amor  

 
; 

 
 
 

Tot al ròde, cloquièrs fuselats de Cauçada, 
Cailutz, Negrapelissa e Montricòs, pincats 

Coma s’avián besonh d’una brava ennauçada 
Per poder far rampèu als puèges encrancats ; 

 
Pus lènc, cloquièrs gascons en cuia de merluça 

Dont los traucs a campana, alandats coma d’uèlhs, 
Semblan a l’ora suauda ont lo solelh capuça, 
Cilhar’l lonc dels camins lo tornar dels tropèls ; 

 
Glèiosa de Montpesat, d’un cap-d’òbra tentada, 

Nòstra Dòna de Saux, cornièras d’Auvilar, 
Castèl de Picacòs que devath sa teulada 

Abritèt Loís tretzenc, se nos podiatz parlar  
 

Mès d’illustres enfantsan cantat vòstra glòria. 
Pluma de Povilhon e pluma de Cladèl !… 
An trabalhat a far pus granda vòstra istòria, 
Bordèla dins la pèira, Ingres ambe l’ pincèl. 

 
O monuments de teule ont la sason cramaira 

Arrapa son mantèl reial d’òr e de fòc, 
A ! coma sètz, ambe nòstra lenga tindaira, 
Lo rebat vertadièr de nòstra raça d’Oc ! 

 
Car nòstras femnas an vòstras clartats de brasa 
Al fons de lor agach e nòstres fièrs jovents 
Sabon téner l’esteva e manejar l’espasa, 

Domdes o batalhèrs coma vos ancian temps. 
 

O mon polit païs, ò mon Tarn e Garona, 
D’autres filhs renommats an tan bèla corona 

Que ne pòdi pas far mencion, 
                    Mès per lor far prodèl dins lor òbra sagrada, 

          Regarem de selhons novèls sur ton arada, 
                     O tèrra de predileccion 
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