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OKITANIA (pe BRO OK)  

OCCITANIE (ou PAYS D'OC)

 

Okitaneg (pe Yezh ok), en un droidigezh 

Voici le texte en Occitan (ou Langue d'oc), dans une 

 
12E me regardèri per agachar la votz que me parlava; e 
m'estent regardat, vegèri sèt candeliers d'òr, 
los candeliers, qualqu'un que revertava un filh d'òme, 
vestit d'una tunica longa e cinglat a l'auçada dels sens amb 
una cingla d'òr. 14Son cap e sa cabeladura èran totes blancs 
coma lana, coma nèu, e sos uèlhs coma una flamba de 
fuòc, 15e sos pès parièrs al aram dins
sa votz coma la votz de grandas aigas. 
drecha sèt estèlas, e de sa boca una espasa a doble talh e 
ponchuda sortissiá. Sa fàcia èra coma quand lusis lo solelh 
a la raja. 17E quand lo vegèri, tombèri a sos pès coma
e el pausèt sus ieu sa man drecha, en disent: "Crentes pas, 
soi ieu lo primièr e lo darrièr, 18e lo vivent. Soi estat mòrt, 
mas ara soi vivent dins los sègles dels sègles e ai las claus 
de la mòrt e de l'infèrn. 19Escriu donc çò qu'as vist qu'es 
pel moment e çò que deu arribar aprèp aiçò...
(Apocalipsi 1:12-19) 
 

OCCITANIE (ou PAYS D'OC)  

E me regardèri per agachar la votz que me parlava; e 
m'estent regardat, vegèri sèt candeliers d'òr, 13e, entremièg 

ers, qualqu'un que revertava un filh d'òme, 
vestit d'una tunica longa e cinglat a l'auçada dels sens amb 

Son cap e sa cabeladura èran totes blancs 
coma lana, coma nèu, e sos uèlhs coma una flamba de 

e sos pès parièrs al aram dins la brasa d'un fornèl, e 
sa votz coma la votz de grandas aigas. 16Aviá dins la man 
drecha sèt estèlas, e de sa boca una espasa a doble talh e 
ponchuda sortissiá. Sa fàcia èra coma quand lusis lo solelh 

E quand lo vegèri, tombèri a sos pès coma mòrt; 
e el pausèt sus ieu sa man drecha, en disent: "Crentes pas, 

e lo vivent. Soi estat mòrt, 
mas ara soi vivent dins los sègles dels sègles e ai las claus 

Escriu donc çò qu'as vist qu'es 
moment e çò que deu arribar aprèp aiçò... 



 
 
Setu an destenn en Okitaneg (pe Yezh ok), en un eil 
droidigezh 
 
Voici le texte en Occitan (ou Langue d'oc), dans une 
deuxième version 
 

Occitan 

 
12E me revirèri per veire la votz que me parlava. En me 
revirant, vegèri sèt calelhas d'aur. 13E i aviá, al mitan de 
las calelhas, un sembla-Filh d'Òme, vestit d'una rauba 
longa e cenchat a l'auçada dels tetons amb una cencha 
d'aur. 14Son cap e sos pelses blancs èran coma de lana 
blanca, e sos uèlhs coma flamba de fuòc. 15Sos pès 
semblavan de bronze preciós coma passat pel fuòc del 
crusòl, e sa votz èra coma la votz de las aigas nombrosas. 
16Aviá dins sa man drecha sèt estèlas, e de sa boca sortissiá 
una espasa agusada del doble talh. Sa cara brilha coma lo 
solelh dins tota sa fòrça. 17Quand vegèri aquò, tombèri 
coma mòrt a sos pès. Alara impausèt dessús ieu sa man 
drecha e diguèt: Crentes pas. Siái ieu: Lo Primièr e Lo 
Darrièr, 18Lo Vivent. Siái estat mòrt, e veja que siái vivent 
dins los sègles dels sègles. E ai las claus de la Mòrt e de 
l'Hadès. 19Escriu doncas çò qu'as vist - çò que es, e mai çò 
qu'es a mand d'arribar aprèp aquò... 
(Apocalipsi 1:12-19) 
 

 
 
Setu an destenn e Provañseg (Adstumm provañsek eus ar 
Yezh ok, e doare-skrivañ ar Felibr) 
 
Voici le texte en Provençal (Variante provençale de la 
Langue d'oc, en graphie Félibréenne) 
 

Prouvençau 

 
12E me tournave pèr regarda vers la voues que me parlavo, 
e m’estènt vira, veguère sèt candelabre d’or 13e au mitan di 
luminié quaucun parier-à-n-un fiéu d’ome, vesti d’uno 
longo raubo sarrado au pitre d’uno centuro d’or. 14Sa tèsto, 
e si péu èron blanc coume de lano blanco, coume de nèu; 
sis iue coume de flamo de fìo; 15si pèd parier à d’aram que 
sarié esta purifica au fournau; sa voues coume lou chafaret 
di gràndis aigo. 16Dins sa man drecho tenié sèt estello e de 
sa bouco sourtié uno espaso esfielado, à double trencant e 
sa caro èro coume lou soulèu que briho dins tout soun 
trelus. 17De lou vèire, toumbère à si pèd coume mort, 
pausè sus iéu sa man drecho entre que disié: “Cregnés rèn, 
siéu iéu lou proumier e lou darnié, 18lou vivènt. Fuguère 
mort, e me vaqui vivènt prè li siècle di siècle. Tène li clau 
de la mort e de l’Hadès. 19Escriéu dounc ço qu’as vist, ço 
qu’es e ço que dèu arriba plus tard... 
(Apoucalùssi 1:12-19) 
 

 
 


