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Lo romanés

Lo romanés (limba română ) es ‘na linga romanica parlada per mai de 
30 milions de personas dins lo monde.
‘L’es linga oficiala en Romania, Republica Moldava e Voïvodina (re-
gion autonòma au nòrd de la Serbia). En Moldàvia, ilhs la ‘pelan so-
vent « moldau » (limba moldovenească) mas qu’es nonmas un dialecte 
coma l’ardelean en Transilvania, que resta plan pròpche dau romanés. 
D’autras lingas bessonas dau romanés existan : l’aromanés, lo me-
gleno-romanés e l’istian, mas quò serà per un autre còp.
Lo romanés es format a mai de 80% dau vocabulari de latin, de 10% 
a 15% de linga eslava,  de mots d’origina ongrésa, alemanda, greca, 
turca e de quauques mots  tracis (anteriors a la conquesta romana). 
Entre 1850 e 1950 lo francés a ‘gut ‘n’ influença importanta sus la 
linga (garage = garaj, maquillage = machiaj, action = acţiune, merci 
= mersi). 

Limba occitană

Limba occitană sau limba òc (occitan, lenga d’òc, cuvântul òc însem-
nând « da ») este o limbă romantică vorbită în Franţa (sudul ţarei, fără 
ţara bascilor nici catalonia de nord), în Italia de nord-vest (Văile Occi-
tane) și de sud (Guardia Piemontese), în Spania de nord (Vall d’Aran) 
și în Monaco. Partea asta lingvistică se numește Occitania. Ne cores-
punde la un spaţiu polotic nici administrativ.
Dialectele occitanei se numesc :  auvernhat, gascon, lemosin, lengado-
cian, provençau și vivaro-alpin.
Occitana e limbă oficială în toata Catalonia (Spania) și limbă protejată în 
Italia de nord. În Franța și Monaco nu-i  oficală și educaţia e limitată.
UNESCO a clasat limba occitană în lista limbiilor în pericol de 
dispariţie.

Crucea occitană cu steala
simbolul a Occitaniei



Abreviacions / Abrevieri

adj : adjectiu / adjectiv
adv :adverbe / adverb
art def : article definit / 
art indef : article indefinit / 
conj : conjoncion / conjoncție
expr : expression / expresie
f : feminin
fam : familhar / familiar
geo : nom de luòc / nume de loc
interj : interjeccion / interjecție
m : masculin
n : neutre / neutru
N : nom / nume
num : chifra / numeral
pl : plurau / plurial
pN : pitit nom / prenume
pr : pronom / pronume
prep : prepausicion / prepoziție
v : verbe / verb

Prononciacion dau Romanès

Ă : eu dobrit coma « œ » de œil en francés
A, î : i guturau (vocala absenta din nòstra linga)
Ci, ce : chi, che (tsh pas ts)
Chi, che : ki, ke
Gi, ge : gi, ge
Ghi, ghe : gui, gue
J : j francés
S : s, ss
Ş : « sh »
Ţ : ts
Z : z

Prononciaţa occitanească

A, á, à : a
A final (femininii) : între a şi o (un « o » foarte deschis)
An, am : a nazal (ã portughez), am cu « a » nazal
An final : ca un « a » final
C : c (cu a, o, u)
Ce, ci : se, si
Ch : c de « ce, ci » (tş) sau ţ
E, è, é : e (deschis sau închis)
En, em : « e » nazal (-in- francez) sau en, em (ca în româneşte)
Eu : ă sau eu
G : g (cu a, o, u)
Ge, gi : ge, gi
I : i
J : dz / dj
Ò : o
O, ó : u
U : ü (ca în franceză)
Mn : n lung
Nh : ni (ca în portugheză , -gn- în franceză)
Lh : « y » (ca în portugheză, -ill- în franceză) sau « ly » (ca -gli- în italiană)
S : s sau z între două vocale
Si : şi
‘ la început de un cuvânt : o vocală (a) care a fost perdut 
(Arribar : ‘Ribar = a Ajunge)



Si te plai ; Si vos platz : Te rog ; Vă rog
Te ‘n prege : Te rog
Mercés : Mulțmesc / Mersi
Mercés ben, Mercés plan : Mulțmesc mult / Mersi mult
Non mercés : Nu mersi / Nu mulțmesc
Fai me excusa : Scuză / Pardon

‘Chaba-te ! / Barra ta gola ! : Taci !

Bon anniversari ! : La mulți ani ! («Enquera beucòp d’annadas»)

O casa de piatră : «‘Na maison de peira»  (vos soatam un maridatge solide),
vots per los maridats (formulat au maridatge o pauc apres, en Romania)

Quauquas expression per començar / Niște expresii pentru a începe

Adiu / Bonjorn : Bună ziua
Bona jornada : O zi bună
Bonser : Bună seară
Bona serenada : o seară bună
Bona nuech : noapte bună

Adiu ! Coma quò vai ? : Salut ! Ce faci ?
Quò vai bien, e te ? : Bine, tu ?
Plan bien : Foarte bine
Quò vai mau : Rău / Rea
‘Chaba d’entrar : Bine ai venit

Sicla-te / ‘Sieta-te : Stai jos
Ses tardier : Ești întârziere

Coma te ‘peles-tu ? : Cum te chiamă ?
Me ‘pele … : Mă chiamă … / Mă numesc …
Enchantat, Enchantada : Încântat, Încântată
Qual atge as-tu ? : Câți ani ai ? (Quanben d’ans as-tu ?)

Parlas-tu occitan ? : Vorbești occitan ?
Non, parle romanès : Nu, vorbesc românește

Beves (-tu) quauqua ren ? : Bei ceva ?
Òc-es, ‘na bierra, dau vin : Da, o bere, vin
O un jus d’irange / de poma : Sau un suc de portocale / de mere
Santat ! : Noroc ! / Sănătate ! / La mulți ani !
Quantben / quant quò fai ? : Cât este ? / Cât costă ?

Anem  !/ ‘Nam l’i ! : Hai ! / Mergem !
A tot aura ! : Pe mai târziu !
A leu ! / A un autre còp ! : Pe curând / Ne mai vedem ( ne tornarem veire) !
A deman, (- matin, - ser) ! : Pe mâine, (- dimineață, - seară) !
A la setmana que ven ! : Pe săptămână viitoară !
Au reveire ! : La revedere !



A

abriu / abriau (m)
acordeon (m)
adiu !
agulha / ‘gulha (f)
agricòl (adj m), agricòla (f)
agricultor (m)
aida, ajuda (f), ajutòri (m)
aidar / ajudar (v)
aimar (v)
amor (m)
aisat, ‘cepte, facile, comòde (adj m)
aisada, ‘cepta, facila, comòda (adj f)
alaidonc / ‘laidonc (adv)
Alemanha (geo)
Alsàcia (geo)
aluminiom (m)
amb / emb / aveque (prep)
amic (m), amija (f) 
Andriu (pN)
Andriva (nu mai există) (pN)
anglés (adj m), anglèsa (f)
aprener (v) 
aquí, aici (adv)
argent (m)
arma (f)
arma (f)
associacion (f)
aubre (m)
aucha (f)
Aups (geo)
aura, tot aura (adv)
auratge (m)
aurelha (f)
au reveire (expr)
a un autre còp (expr)
auseu (m)
- auselon, auselet (m)
aust (m)

aprilie (m)
acordeon (m)
ceau !
ac (n)
agricol (adj m), agricolă (f)
agricultor (m), agricultoare (f)
ajutor (m)
a ajuta (v)
a iubi, a plăcea (v)
iubire, dragoste (f)
uşor, facile, comod (adj m)
uşoară, facilă, comodă (adj f)
atunci (adv)
Germania (geo)
Alzația (geo)
aluminiu (m)
cu (prep)
prieten (m), prietenă (f)
Andreu (pN)
Andreea (pN)
englez (adj m), engleză (f)
a învăţa (v)
aici (adv)
argint (minerés), bani (los sòus) (m pl)
armă (f)
suflet (n)
asociaţie (f)
copac, pom (fruchièr) (m)
gâscă (f)
Alpi (geo)
acum (adv)
funtună (f)
ureche (f)
la revedere (expr)
pe curând (expr)
pasăre (f)
- pasăre mică (f)
august (m)



împrejur (adv)
alt (m), altă (f)
a aude (v)
înainte (adv)

imbecil, tâmpit, tembel (Nm)
a închide (v)
- e închis
viespe (f)
Bellac (oraş din nordul Lemuzinului)
poate, se poate (adv)
bine aţi venit, bine ai venit
mare (adj)
a bea (v)
mult (m), multă (f), mulți (pl) (adv)
bere (f)
glumă (f)
alb (adj m), albă (f)
bun (adj m), bună (f)
bună ziua
Bordeaux (oraş capitală regiunei Aquitaine)
braţ (n)
fromos (adj m), frumoasă (f)
Brive (Sub-prefectură lui Corrèze)
a arde (v) (a usca = sechar)

cafeă (f)
bar (m), bodegă (f)
Carpaţi (geo)
cerb (m)
eleșteu mic (n)
cer (n)
a sfârşi, a termina (v)
- «terminaţi să intraţi» (formulă de 

autorn (adv)
autre (m), autra (f)
auvir (v)
avant / davant (adv)

B

babòia (m), einnocent (m) 
barrar (v) 
- quò es barrat 
béca, vespa (f)
Belac (geo)
benleu (adv)
benvengut, ‘chabatz / ‘chaba d’entrar
beu / grand (adj m), bela / granda (f)
beure (v)
beucòp (adv)
bierra (f) 
blaga / nhòrla (f) 
blanc (adj m), blancha (f)
bon (adj m), bona (f) 
bonjorn
Bordeu (geo)
braç (m)
brave (adj m), brava (f) 
Briva (geo)
bruslar, usclar (a arde la foc) (v)

C

cafe (m)
cafè (luòc) (m)
Carpats (geo)
cerv (m)
cerva (f)
ceu / ciau (m) 
‘chabar, achabar (v)
- ‘chabatz d’entrar ! (expr.)

chabra (f) 
chamba, jamba (f) 
chamisa (f) 
chamnhar / chamjar (v) 
champ (m) 
‘chaptar / crompar (v) 
chastanha (f) 
chasteu (m) 
chat (m) 
chen (m)
chifra (f)
cinc (num)
clau (f)
coijar (se) (v)
coire (m)
collectiu (m)
coma (adv, prep)
- coma quò vai ? / vai quò ? 
- l’i vau coma te
comedien / barracoen (m)
comediena / barracoena (f)
començar (v) 
comerci (m)
coneissença (f)
conéisser (v)
contacte (m) 
content (adj m), contenta (f) 
contra (prep)
contract (m)
còp (m)
- a un autre còp
cosina (f)
còsta (f) 
coratge (m)
coratjos (m), coratjosa (f)
Corresa (geo)
coteu (m)
Cruesa (geo)
cultura (f)
cuòu / cuu (m)

politeţă pentru a primi pe cineva)
capră (f)
picior (n), gambă (f)
cămaşă (f)
a schima (v)
câmp, lan (n)
a cumpăra (v)
castană (f)
castel (n)
pisică (f)
câine (m)
cifru (n)
cinci (num)
cheie (f)
a (se) culca (v)
cupru (n)
colectiv (n)
cum (adv), cu (prep)
- ce faci ?
- merg cu tine
ţigan (m)
ţigancă (f)
a începe (v)
comerţ (n)
cunoştinţă (f)
a cunoaşte (v)
contact (n)
bucuros (adj m), bucuroasă (f)
contra (prep)
contract (n)
lovitură, rană, dată (f)
- la o altă dată
bucătărie (f)
coastă (f)
curaj (n)
curajos (adj m), curajoasă (f)
Corrèze (departament Limousin-ului)
cuţit, șuriu (n)
Creuse (departament Limousin-ului)
cultură (f)
fund (n)



D

dama (f) 
damanda (v)
dançar (v)
dançador / dançaire (m) 
dangieros (adj m), dangierosa (f) 
darnier (m), darniera (f)
darrier (adv, Nm)
darriera (f)
decembre (m)
defòra (adv)
degun (pr)
- n’i a (pas) degun
desjunar (m)
deman (adv)
dempuei, despuei (adv)
dent (f) 
dentista (m)
desjà (adv)
diccionnari (m) 
dins (pr)
dos (m), doas (f)
dobrir / dubrir (v) 
- quò es dobrit / dubrit 
donc (conj)
dròlle (m), dròlla (f)

E

e (conj)
egleisa (f)
ela (pr f)
elas (pr f pl)
en (prep)
enfant, pitit, dròlle, goiat (m)
entau (adv)
ente / ont / onte (adv)
entendre (v) 

doamnă (f)
a cere (v)
a dansa (v)
dansator (m)
pericolos (adj m), pericoloasă (f)
ultim (m), ultimă (f)
în spate (adv), partea posterioară (Nf)
toamnă (f)
decembrie (m)
afară (adv)
nimeni (pr)
- nu este nimeni
mic-dejun (m)
mâine (adv)
de atunci (adv)
dinte (f)
dintist (m)
deja (adv)
dicţionar (n)
în (pr)
doi (m), două (f)
a deschide (v)
- e deschis
deci (conj)
băiat (m), fată (f)

și (conj)
biserică (f)
ea  (pr f)
ele (pr f pl)
în (prep)
copil (m)
aşa (adv)
unde (adv)
a aude (v)

enquera / enguera (adv)
erba (f)
eschina (f), rens (las - ) (f pl)
escoltar (v)
- escolta !
Espanha (geo)
esperar / atendre (v)
estanh (m)
Estat (m)
estiu (m)
eu (pr m)
exact (adj m), exacta (f)
exploraire, explorator (m) 
exterior (adj, Nm), exteriora (adj f)
extrach (m)

F

fach (m)
fam (f)
- ai fam !
far / faire (v)
femna (f)
festa (f) 
fuòc / fuec (m) 
flor (f) 
flume (m), granda aiga (f) 
font (f)
fòrt (adj m), fòrta (f)
França (geo)
francés (adj, Nm), francesa (f) 
francés (lingua) (m)
fugir (v)
futur (adj, Nm), futura (adj f) 

încă (adv)
iarbă (f)
spate, dos (m)
a asculta (v)
- auzi !
Spania (geo)
a aștepta (v)
eleșteu (n)
Stat (n)
vară (f)
el (pr m)
exact (adj m), exactă (f)
explorator (m)
exterior (adj, Nn), exterioară (adj f)
extract (n)

fapt (n)
foame (f)
- mie foame !
a face (v)
femei (f)
sărbătoare (f)
foc (n)
floare (f)
fluviu (n)
fântână (f)
tare (adj), puternic (m), puternică (f)
Franţa (geo)
francez (adj, Nm), franţuzoaică (f)
limba franceză (f)
a fugi (v)
viitor (adj m, Nn), viitoară (adj f)



G

ganhar (v)
Garait (geo)
gara (f)
garatge (m)
gauche (adj m), gaucha (adj f)(f)
Georgia (geo)
geografia (f)
glaçar (v)
glaça (f)
gòrja, gola  (f)
gostar (v)
gost (m)
grand-pair / grand (m)
granda-mair / granda (f)
grands-parents / grands (m pl)
guerra (f) 
guitarra (f) 

I

i a, n’i a 
- i a un pan alai
- i a degun aquí
ideia / eidéia (f)
ideau (adj m), ideala (f)
ier, aier (adv)
ieu (pr)
ilhs, eus (pr m pl)
illimitat (adj)
imne (m)
inhon / vonhon (m)
interdich (adj)
interessant (adj m) , interessanta (f)
isla (f) 
Itàlia (geo)
ivern (Nm) 

a câștiga (v)
Guéret (oraş din nordul Limousin-ului)
gară
garaj (n)
stâng (adj m), stângă (adj f)(f)
Georgia (geo)
geografie (f)
a îngheța (v)
gheață (
gură (f)
a gusta (v)
gust (n)
bunic (m)
bunică (f)
bunici (m pl)
război (n)
chitară (f)

este
- este un pâine acolo
- nu este nimeni aici
idee (f)
ideal (adj m), ideală (f)
ieri (adv)
eu (pr) 
ei (pr m pl)
nelimitat (adj)
imn (n)
ceapă (f)
interzis (adj)
interesant (adj m), interesantă (f)
insulă (f)
Italia (geo)
iarnă (f)

J

‘jaça (f)
jalinier (m) 
jamai (adv)
Jan, Jana / Joan, Joana (pN) 
janvier / genier (m)
jau (m)
joios (adj m), joiosa (f) 

jorn (m), jornada (f) 
jornau (m) 
juòc / juec (m) 
julhet (m)
Juli (pN)
Júlia (pN)
junh (m)
júnher (v) 

L

la (art def) 
lac (m) (se foloseşte puţin)
lapin (m)
lebre (f)
legier (adj m), legiera (f)

legir (v)
liam (m) 
libre (m)
librariá (f)
limitar (v)
limitat (adj m), limitada (f)
Limòtges (geo)
lo / lu (art.def.)
lop (m), loba (f)
lum (m, f), lumiera (f)
luòc / luec (m)

coțofană (f)
coteţ (de păsări) (n)
niciodată (adv)
Ioan, Ioana (pN)
ianuarie (m)
cocoș (m)
bucuros (adj m), bucuroasă (f) / 
voios (m), voioasă (f)
ziuă (f)
ziar, jurnal (TV) (n)
joc (n)
iulie (m)
Iuliu (pN)
Iulia (pN)
iunie (m)
a alătura (v)

- a (expl. : uşă = pòrta ; uşa = la pòrta)
lac (n)
iepure (m)
iepure (de câmp) (m)
slab (adj m), slabă (f) ; uşor (m), 
uşoară (f) (un object ~)
a citi (v)
legătură (f)
carta (f)
librărie (f)
a limita (v)
limitat (adj m), limitată (f)
Limoges (capitală Limousin-ului)
~ ul (expl. : tren = tren ; trenul = lo tren)
lup (m), lupoaică (f)
lumină (f)
loc (n)



M

machina (f)
Madama (f)
magazin (m) 
mai (adv)
- lo mai beu
mai (conj)
- mai me
mai (lo mes) 
maison (f), ostau (casă veche) (m)
mair (f)
manteu (m) 
maquis (m)
maquisard, faidit (m)
mar (f) 
marende (m)
- apres marende / apres miegjorn
Marselha (geo) 
març (m)
mas (conj)
massatge (m) 
matin / mandin, emmatin / emmandin (m)
- eimatin / eimandin
matinada / mandinada (f)
mau (adj m), mala (f) 
me (pr)
mercés 
mes (m) 
mesma (adj)
mesma si, mai si, quitament si (adv)
messatge (m) 
mestier (m)
mestiva (f) 
miau (m)
mieg, mitan (m)
militar (v) 
minuta (f)
monastier (m)
monstre (m)

maşină (f)
Doamna (f)
magazin (n)
mai, mai mult (adv)
- cel mai mare
şi (conj)
- şi eu
mai (luna)
casă (f)
mamă (f)
manta (f)
loc (în pădură) de rezistenţă (războiul 39-45)
rezistent din maquis-ul
mare (f)
prânz (n), masă (f)
- după masă
Marsilia (geo)
martie (m)
dar (conj)
masaj (n)
dimineaţă (f)
- dimineaţă  astă
perioada de dimineață
rău (adj m), rea (f)
ieu (pr)
mulţumesc, mersi (fam)
lună (f)
aceeaşi, acelaşi (adj)
chiar (adv)
mesaj (n)
meserie (f)
seceriş (f)
miere (f)
mijloc, miez (n)
a milita (v)
minută (f)
mănăstire (f)
zmeu (m)

Monsur / Mossur (m) 
morir (v) 
mòrt (f) 
mòrt (adj, Nm), mòrta (f) 
moscha (f) 
moment (m)
Mónegue (geo)
montanha (f), mont (m) 
motiu (m), rason (f) 
musica (f) 

N

Nadau 
- bon Nadau !
naut (adj m), nauta (f) 
negre (adj m), negra (f) 
nevia (f)
nhaula / aiga de vita (f)
ni, nimai (conj)
nible / niva (f)
- niblos, niblosa / ennivolat, ennivolada
nuech / nueit / neut (f)
non (adv)
nonmas, renmas, solament (adv)
Norvègia (geo)
nos, nautres (pr)
novembre (m)
nuveu, nuòu, nueve (adj m)
nuvela, nuòva nueva (adj f)

O

o (conj)
obaïr, escoltar (v)
object (m) 
oblijar / forçar (v)
obludar (v)

Domnule (m)
a muri (v)
moarte(f)
mort (adj Nm), moartă (f)
muscă (f)
moment (n)
Monaco (geo)
munte (m)
motiv (m)
muzică (f)

Crăciun
- Crăciun fericit !
înalt (adj m), înaltă (f)
negru (adj m), neagră (f)
zăpadă (f)
ţuică, palincă (f)
nici (conj)
nor (m)
- noros, noroasă
noapte (f)
nu (adv)
numai, doar (adv)
Norvegia (geo)
noi (pr)
novembrie (m)
nou (adj m)
nouă (adj f)

sau (conj)
a se spune, a asculta (v)
obiect (n)
a obliga (v)
a uita (v)



Pasques / Paschas (f pl)
passatge (m) 
patz (f)
pauc 
pè (m) 
- a pè
pendent, entretant (prep)
pensar, bajar (v)
per (prep)
percentatge (m) 
perdre (v)
periòda (f) 
per l’amor que / per çò que (conj)
permes (m) 
perqué (conj)
persona (f)
personatge (m) 
personau (m) personala (f)
peu (f) 
piaus (m pl) 
pitit (adj m), pita (f) 
plan (adv)
- plan ben
plaser (m)
- « emb plaser » : de ren (apres mercés)
poder (v)
pola / jalina (f) 
polet (m)
popular (adj) 
pòrc / gorret / ganhon (m)
pòrta (f) 
Portugau (geo)
plaser (m)
prat (m)
prener (v)
preparar, aprestar (v)
preste (adj m), presta (f)
professionau (m), professionala (f)
project (m)

Paşti (f pl)
pasaj (n)
pace (f)
puţin, pic (adv)
picior (n)
- pe jos
în timpul (prep)
a gândi (v)
pentru (prep)
procent (n)
a pierde (v)
perioadă (f)
pentru că (conj)
permis (n)
dece, pentru că (conj)
persoană (f)
personaj (m)
personal (m), personală (f)
piele (f)
păr (m)
mic (adj m), mică (f)
foarte (adv)
- foarte bine
plăcere (f)
- cu plăcere
a putea (v)
găină (f)
pui (m)
popular (adj m), populară (f)
porc (m)
uşă (f)
Portugalia (geo)
plăcere (f)
pajişte (f)
a lua (v)
a pregăti (v)
gata (adj)
profesionist (m), profesionistă (f)
proiect (n)

obsequis (m pl)
observar (v)
observatòri (m)
Occitània (geo)
octòbre (m)
ola (f)
Olanda (geo)
Ongria (geo)
ongrés (adj, Nm), ongresa (f)
ora (f)
orfaneu (adj m), orfanela (f)
orsa (f)
ovelha, oelha (f) 

Ò

òbra (f)
òc / oc-es (adv)
òfra (f)
òli (f)
òme (m) 
òr / aur (m)
òrdre (m)
òrre / vòrre (adj m), òrra / vòrra (f)
òrgi / òrge (m)
òume / òlme (m)

P

paiar (v.) 
pair (m) 
palaiç (m)
papier (m)
parc (m)
parents (m pl) 
parier (adj m) pariera (f) 
parpalhòu (m)
partida (f) 
partir (v)

funeralii (n pl)
a observa (v)
observator (n)
Occitania (geo)
octombrie (m)
oală (f)
Olanda (geo)
Ungaria (geo)
maghiar (adj, Nm), maghiară (f)
oră (f)
orfan (adj m), orfană (f)
urs (m)
oaie (f)

muncă (f), lucrare (f)
da (adv)
ofertă (f)
ulei (n)
om (m)
aur (n)
ordin (n), ordine (f)
urât (adj m), urâtă (f)
orz (n)
ulm (m)

a plăti (v)
tată (m)
palat (n)
hârtie (f)
parc (n)
părinți (m pl)
asemenea, la fel (adj)
fluture (m)
parte (f)
a pleca (v)



Q

qualitat (f)
quoras (adv)
quand (adv)
quantben / quant (adv)
quatre (num)
quasi, quasiment / belament (adv)
quauqu’un (pr m), quauqu’una (f)
quauqua ren
quauqu’un luòc / luec (en - )
quauques (adj m pl), quauquas (f pl)
qué (pr) 
- qu’es quò ? , qu’es que qu’es ?
que (pr)
- los que mingen
‘queu / aqueu, aqueste (pr m)
‘quela / aquela, aquesta (pr f)
qui (pr)
- qui qu’es ?
quilò (m)
‘quò / aquò,  quòqui (pr)

R

raibe (m)
- fai daus braves raibes
rauba (f)
raubar (v)
‘ribar / arribar (v) 
ribiera (f), riu (m) 
rire (v)
riu (m)
ròc (m), ròcha (f)
ròda (f)
roge (adj m), roja (f)
Romania (geo)
romanés (m), romanesa (f)
- d’origina romanesa
ròse (adj m), ròsa (f)

calitate (f)
când (adv)
când (adv)
cât (adv)
patru (num)
aproape (adv)
cineva (pr)
ceva (pr)
undeva (pr)
câţiva (adj m pl), câteva (f pl)
ce (pr)
- ce este ?
care, pe care (pr)
- cei care mănânc
acest, ăsta (pr)
aceasta, aceea (pr)
cine (pr)
- cine e ?
kilo (n)
ăsta, astea, acela, aceea, acelea (pr)

vis (n)
- somn ușor
rochie (f)
a fura (v)
a ajunge (v)
râu (n)
a râde (v)
spălătorie (publică) (n)
stâncă, rocă (f)
roată (f)
roșu (adj m), roșie (f)
România (geo)
român (m), româncă (f)
- românesc (m), românească (f)
roz (adj m), roză (f)

rosseu (adj m), rossa / rossela (f) 
rota (f), chamin (m)
ruá, charriera (f)
Russia (geo)

S

saber / saubre / sapcher (v)
sablon / sabon (m) 
secors (m)
secret (m)
set (f), asset (m)
- ai set !
set (num)
setembre (m)
sent (m), senta (f) 
ser, enser (m)
- einuech / de ser
- arser
serenada (f)
si (conj)
si, si-es (afirmativ)
siclar / ‘sietar (v)
sieis (num)
‘sieta / assieta(f) 
simple, aisat (adj m), simpla, aisada (f)
sens (m)
sentir (v)
sinhe (m), marca (f)
solelh (m)
sopa (f)
sopar (m)
sos / jos (prep) 
sòu (m) 
sol, solet (adj m), sola, soleta (f)
sòus (m pl) 
Suissa (geo)
sus / sur / subre (prep) 

galben (adj m), galbenă (f)
drum (n), cale (f)
stradă (f)
Rusia (geo)

a şti (v)
săpun (m)
ajutor (n)
secret (n) 
sete (f)
- mie sete !
șapte (num)
septembrie (m)
sfânt (m), sfântă (f)
seară (f)
- seara astă
- ieri seară
perioada seareă (f)
dacă (conj)
ba da
a sta (jos) (v)
şase (num)
farfurie (f)
simplu, ușor (adj m), simplă, ușoară (f)
simț (n)
a simți (v)
semn (n)
soare (m)
supă (f)
cină (f)
sub (prep)
sol, jos (m)
singur (adj m), singură (f)
bani (m pl)
Elveţia (geo)
pe, asupra (prep)



T

tabaiaud (m)
tant, atertant (adv)
tardier (adj m), tardiera (f) (estre ~ )
taula (f)
te / tu (pr)
teatre (m) 
television (f) 
telhòu / telh (m)
tempesta (f) 
terra (f) 
testa (f), chap (m) 
Tolosa (geo) 
tomba (f)
tombar (v)
toner (m)
tòst / lèu (adv)
totjorn (adv)
‘trapar (v)
tres (num)
tu (pr)

U

Ucraina 
uei, auei (adv)
uelh (m)
uòu (m)
un (nbr, art ind) 
una (num), ‘na ( art ind) 
uros (adj m), urosa (f) 

V

vacha (f) 
vacanças (f pl)
valada (f)
vedeu (m), vedela / junja (f)
- vedelon

nebun (m)
atât (adv)
întârziere (a fi ~ )
masă (f)
tu (pr)
teatru (n)
televiziune (f)
tei (m)
furtună (f)
pământ (n)
cap (n)
Toulouse (capitală Occitaniei)
momânt (n)
a cădea (v)
tunet (n)
curând (adv)
întotdeauna (adv)
a prinde (v)
trei (num)
tu (pr)

Ucraina
azi, astăzi (adv)
ochi (m)
ou (n)
un (art ind), unu (num)
una (num), o (art ind)
fericit (adj m), fericită (f)

vacă (f)
vacanță (f sing)
vale (f)
vițel (m), vițea (f)
- vițel mic

veiquí (prep)
vendre (v)
vent (m)
veritat (f)
verme (m)
vers, en vés (prep)
vetz (f) / còp (m) 
vielh (adj m), vielha (f)
vielh (m)
- pair Nadau
vila (f)
vilatge (m)
violet (adj m), violeta (f) 
vipera (f)
vita (f)
voler (v)
votz (f)
vrai (adj)
vòs (m)
vulgar (adj m), vulgara (f)
vos, vautres (pr)

Z

zasbre (adj m), zasbra (f)
zo ! (interj)
zòna (f) 

iată (prep)
a vânde (v)
vânt (n)
adevăr (n)
vierme (m)
spre, către (prep)
dată (f)
bătrân (adj m), bătrână (f)
moş (m)
- moş Crăciun
oraș (n)
sat (n)
violet (adj m), violetă (f)
viperă (f)
viață (f)
a vrea (v)
voce (f)
adevărat, exact (adj)
os (n)
vulgar (adj m), vulgară (f)
voi (pr)

amar (adj m), amară (f)
hai ! (interj)
zonă (f)



Zèro 
Un (m), Una (f)
Dos (m), Doas (f)
Tres
Quatre
Cinc
Sieis
Sèt
Uech / Ueit
Nòu
Dietz
Onze / Vonze
Dotze

Tretze
Quatòrze
Quinze
Sètze
Dietz-a-sèt / 
Dietz-sèt
Dietz-a-uech / 
Dietz-uech
Dietz-a-nòu / 
Dietz-nòu
Vint
Vint-a-un / Vint-un
Trenta
Quaranta
Cinquanta
Seissanta
Seissanta-dietz /
Setanta
Quatre-vint /
Ueitanta
Quatre-vints-dietz /
Nonanta
Cent
Mila
Un milion
Un miliard

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18

19

20
21
30
40
50
60
70

80

90
100

1000

Zero
Unu, Una
Doi, Două
Trei
Patru
Cinci
Şase
Şapte
Opt
Nouă
Zece
Unsprezece / Unşpe
Doisprezece / Doişpe (m), 
Douăsprezece / Douăşpe (f)
Treisprezece / Treişpe
Paisprezece / Paişpe
Cincisprezece / Cincişpe
Şaisprezece / Şaişpe
Şaptesprezece /
Şapteşpe
Optsprezece / Optşpe

Nouăsprezece / Nouăşpe

Douăzeci
Douăzeci unu
Treizeci
Patruzeci
Cincizeci
Şaizeci
Şaptezeci

Optzeci

Nouăzeci
O sută (f)
O mie (f)
Un milion
Un milliard

Las chifras / cifrele Temps / timpul, sasons / sezons

Segonda : Secundă
Minuta : Minută
Ora : Oră
Jorn (m) : Ziuă (f)
Mes (m) : Lună (f)
Annada (f), An (m) : An (m)
Segle : Secol

Prima (f) / Printemps (m) : Primavară
Estiu (m) : Vară
Darriera / Autona : Toamnă
Ivern (m) : Iarnă

Jorns / zile, mes / lune

Diluns : Luni
Dimarts : Marţi
Dimecres : Miercur
Dijeus / Dijuòus : Joi
Divendres : Vineri
Dissades : Sâmbătă
Diumenc : Duminică

Genier / Janvier : Ianuarie
Febrier / Belier : Februarie
Març : Martie
Abriu / Abriau : Aprilie
Mai : Mai
Junh : Iunie
Julhet : Iulie
Aust : August
Setembre : Septembrie
Octòbre : Octombrie
Novembre : Novembrie
Decembre : Decembrie



Minjar
minge
minjas
minja

minjam
minjatz
minjan

minjat,
minjada

Balhar
balhe
balhas
balha
balham
balhatz
balhan

balhat,
balhada

A Mânca
mănânc

mănânci
mănâncă
mâncăm
mâncăţi
mănânc

Pret. : mâncat, 
mâncată

A Da
dau
dai
dă

dăm
daţi
dau

Pret. : dat, 
dată

Irreguliers / neregulaţi (exemples / exempluri) 

Fach per Jiròni Bolestés

Parlar
parle
parles
parla
parlem
parlatz
parlen

parlat, 
parlada

Veire
vese

veses
vei

vesem
vesetz
vesen

Pret. : vist,
visda

Beure
beve
beves
beu
bevem
bevetz
beven

begut,
beguda

Saber
sabe
sabes
sap
sabèm
sabètz
saben

saugut,
sauguda

A Vorbi
vorbesc
vorbeşti
vorbeşte
vorbim
vorbiţi

vorbesc

Pret. : vorbit, 
vorbită

A Vedea
văd
vezi
vede
vedem
vedeţi
văd

văzut, 
văzută

A Bea
beau

bei
bea

bem
beţi

beau

Pret. : părut, 
părută

A Şti
ştiu
şti

ştie
ştim
ştiţi
ştiu

Pret. : știut, 
știută

Grope / grup 4 (-i) :

Grope / grup 3 (-ea) :

Chantar
chante
chantas
chanta
chantam
chantatz
chantan

chantat, chan-
tada

Marchar
(Anar / ‘Nar)
marche
marchas
marcha
marcham
marchatz
marchan

marchat, 
marchada

Trabalhar
trabalhe
trabalhas
trabalha
trabalham
trabalhatz
trabalhan

trabalhat, 
trabalhada

Faire
fau
fas
fai
fasem /fam
fasetz / fatz
fan

fach, 
facha

A Cânta
cânt

cânţi
cântă

cântăm
cântaţi

cântă

Pret. : cântat, 
cântată

A Merge

merg
mergi
merge

mergem
mergeţi

merg

Pret. : mers, 
mersă

A Lucra
lucrez

lucrezi
lucrează

lucrăm
lucraţi

lucrează

Pret. : lucrat, 
lucrată

A Face
fac

faci
face

facem
faceţi

fac

Pret. : făcut, 
făcută

Grope / grup 1 (-a) :

Grope / grup 2 (-e) :

Conjugason romanesa  (present) / Conjugare românească (prezent)

Estre
(ieu) sei
(tu) ses
(eu, ela, òm) es
(nos) sem / som
(vos) sètz
(ilhs, elas) son

estat, 
estada

Aver
ai
as
a
avèm / am
avetz / atz
an

agut,
aguda

A Fi
(eu) sunt
(tu) eşti

(el,ea) este
(noi) suntem
(voi) sunteţi
(ei, ele) sunt

Pret. : fost, 
fostă

A Avea
am
ai

are
avem
aveţi

au

Pret. : avut, 
avută



Mercés a Jan-Francés Vinhaud e Ives Lavalada 
per lors legidas e lors correccions ; a Magalí 
Urroz, lo collectiu Arri! e mos amics que n’an 
pas trobat l’ideia de queu lexic tròp bestia.
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