
 

Il-Grigal Il-Lbiċ

Il-Lvant

Il-Punent

It-Tramuntana

In-Nofsinhar
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nofsinhar 
nofsillejl niṣf an-nahār

Ix-Xlokk Il-Majjistral

Ix-Xlokk

aš-šarq

 

 



3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

băiat drăguț fete  drăguțe 

prieten  bun mame bune 

elev amabil   vecinul  băiatului  enervant 

vecin amuzant prietenul  colegului fericit 

fată curajoasă artista vecinilor amabili 

mamă drăguță colegele băieților  drăguți 

elevă amuzantă colega  fetei drăguțe 

vecină enervantă prietenul mamei  fericite 

băieți curajoși fetele artistei amuzante 

vecini enervanți colegii prietenelor enervante 

prieteni amuzanți vecinii mamelor curajoase 

elevele prietenilor buni 
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akparun kparun 

ẹmi mi 

lagbara agbara 

alase se 

ẹlẹda da 

olorin 

 lẹṣẹ 

 ẹṣin 

 ori 
 

kparun / a-kparun mi / ẹ-mi  

agbara / l-agbara ẹṣẹ / l-ẹṣẹ 

alase, ẹlẹda 
olorin alase da

 ẹlẹda
ase

*ẹda 

a-l-a-se o-l-o-rin 
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ṣẹ lẹṣẹ  

orin 

ẹlẹṣin 

alakparun 

 ṣin (eṣin —> ṣin) 

 afin (alafin —> afin)  

 alagbara 

 olori 

ọlọrun ọrun olokun okun

 

o 

o 

o 

 

 

https://www.africananaphora.rutgers.edu/images/stories/downloads/casefiles/YorubaGS.pdf
https://archive.org/stream/agrammaryorubal00crowgoog#page/n32/mode/2up
https://www.ethnologue.com/language/yor
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Yoruba_deities
https://en.wikipedia.org/wiki/Oyo_Empire
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TANIA: já chegou em casa? 

POL: agora eu estava a ponto de me enfiar na cama 

[leito].  

TANIA: ñ consigo [posso] dormir 

POL: por que? 

TANIA: to pensando em vc…  

POL: E eu. Me diverti muito [lit. passei-o muito bem].  

TANIA: Me encantou o que você me disse na 

sala de jogos [A]  

POL: Eu precisava dizer. Queria tá contigo de novo 

agora [lit. queria voltar a estar contigo].  

TANIA: eu tb.  

POL: a gnt se vê amanhã antes de entrar na escola? 

TANIA: joia. Aí vamos juntos. 

POL: sim! Amanhã todo mundo vai saber que a 

gente ta junto.   

TÀNIA: acho bom [assim espero] 

POL: Claro que sim. Não tem ninguém que que 

pode impedir [isso]. 

 

BRUNO: e ai Geraldinho.  

GERARD: e aiii que que manda 

BRUNO: tá dormindo? 

GERARD: que isso! como vai aí em Roma? 

BRUNO: não to mais lá 

GERARD: sério??? cê tá em Barcelona??  

BRUNO: cheguei faz duas horas. [B]  

GERARD: demais cara! E seu pai sabia disso? Ele 

não avisou nada pra gente 

BRUNO: apareci [me apresentei] sem avisar.  

GERARD: deve ter ficado doido o cara  

BRUNO: muito. Eu tava no banho, e quando ele me 

viu saindo de toalha…  

GERARD: talvez se pensava que era a sua avó 

BRUNO: talvez sim. Além do mais, faz pouco tempo 

que ela me disse que queria voltar, que estava 

cansada da turnê.  

GERARD: a gente tem que se ver caraa  

BRUNO: NAO CONTA NADA HEIN, é surpresa 

GERARD: nãnão de boa 

BRUNO: só você sabe 

GERARD: maneiro 

BRUNO: amanhã eu passo pela escola pra dar 

um oi [C] 

 

MARC: você vai doar sangue? 

GERARD: para quem?  

MARC: tem uma campanha na escola  

GERARD: para doar sangue? passo. Depois do que 

aconteceu comigo [lit. me passou]…  

MARC: cara, não acabaram com seu sangue [lit. te 

remover o sangue] nem nada 

GERARD: mas me injetaram merdas. Calmantes. Eu 

tava dormente lá no hospital.  

MARC: eu sei. Eu fui te ver [D] 

GERARD: sério? 

MARC: sim. Cê tava dormindo 

GERARD: bah 

MARC: fiquei mal [me senti mal]…  

GERARD: pensou que eu tava morrendo? 

MARC: sei lá [eu que sei]… não sabia de nada 

GERARD: chorou? 

MARC: sim. um pouquinho.  

GERARD: legal 

MARC: legal?? 

GERARD: é maneiro que alguém chore por você 

GERARD: cara, quero muito [tenho muitas ganas 

de] voltar pra aula [E] 

MARC: volta logo cara. Tamo te esperando 
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ñamikare
wesepʉ wipʉ

yʉ mʉ

kʉ ko kʉã

mʉ wʉabe yawʉ wesepʉ 

mʉ-bayio kibo yʉseto 

kʉ apéyigi wesepʉ 

yʉ-meko poka ʉteawo 

ñamikare kʉ apéti 

mʉ-pakʉ kurabia oteayigi 

yʉ sena oteawʉ wipʉ 

kʉã botari segʉwata 

mʉ-manʉ wʉabe tiayigi 

yʉ wasori omagʉ heawʉ 

yʉ-bai wi muĩ peoarigʉniati 

yʉ-pako kibo segʉ wayigo 
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-wʉ --- --- 
-wʉ --- --- 
*-wi -ti -yigi 
-wo -to -yigo 
*-wa -ta *-yiga 

yʉpakʉ botari tiawi  

kʉã wi muĩ peoarigʉniata 

mʉpako kurabia omagʉ heawo 

kʉã wʉabe ʉteayiga wipʉ 

yʉbayio wasori omagʉ heato 

yʉmanʉ poka yawi wipʉ 

mʉpako sena oteayigo wesepʉ  

ñamikare yʉ kibo yʉsewʉ  
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iwak ibukota

ꦩ ꦤ ꦔ ꦧ ꦒ ꦏ ꦠ ꦱ ꦫ ꦭ ꦮ ꦲ 

ꦄ  ꦆ 
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ga.mbar treng.gi.na.s

 
 

we.weng.ko.n mu.ru.nga.ké

istiméwa Antartika

 

 

 

 

 


