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Em uma aldeia nas encostas do Monte Quênia na Africa
Oriental, uma menininha trabalhava no campo com sua
mãe. Seu nome era Wangari.

• • •

Inna wahn vilij slaant wie pan Mount Kenya inna Iist
Afrika, wa likl gyal pikni did wok inna di fiil wid ar mada.
Shi did niem Wangaari.
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Wangari adorava estar ao ar livre. Na horta da sua família,
ela arava o solo com seu machete. Ela pressionava as
pequenas sementinhas na terra quentinha.

• • •

Wangaari lov fi de outaduo. Inna ar fambili fuud gyaadn
shi dig op di dort wid di kotlas. Shi plaant biini siid inna di
waam dort.
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Sua hora do dia favorita era depois do pôr do sol. Quando
ficava tão escuro que não enxergava mais as plantas,
Wangari sabia que era hora de ir para casa. Ela caminhava
pelas trilhas estreitas entre os campos, atravessando rios
enquanto seguia.

• • •

Ar fievarit taim a die a inna di iivlin afta di son gaan dong.
Wen it get tuu daak fi si di flowaz dem, Wangaari nuo se a
taim fi go a ar yaad. Shi wuda tek di likl trak dem chuu di
fiil dem, an a kraas som riva pan ar wie.
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Wangari morreu em 2011, mas podemos lembrar dela
cada vez que avistarmos uma árvore bonita.

• • •

Wangaari ded inna 2011, bot wi kyan tingk bout ar
evritaim wi si wahn priti chrii.
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Wangari era uma criança esperta e mal podia esperar
para ir à escola. Mas a sua mãe e seu pai queriam que ela
ficasse ajudando em casa. Quando completou sete anos
de idade, seu irmão mais velho convenceu seus pais a
deixarem ela ir à escola.

• • •

Wangaari a did wan smaat pikni an kudn wiet fi go a skuul.
Bot ar mada an faada did waahn ar fi stie uom an elp dem
a di yaad. Wen shi ton sevn iez-uol, ar big breda kanvins ar
pierens dem fi mek shi go skuul.
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Wangari trabalhou duro. Pessoas de todo o mundo
reconheceram e lhe deram um prêmio famoso chamado
Prêmio Nobel da Paz. E ela foi a primeira mulher africana
a receber esse prêmio.

• • •

Wangaari did wok aad. Piipl aal uova di wol tek nuotis a ar,
an gi ar wahn fiemos praiz. Dem kaal it di Nuobl Piis Praiz,
an shi a did di fos uman fram Afrika fi eva get it.
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Ela gostava de aprender! Wangari aprendia cada vez mais
e mais com cada livro que lia. Ela estava tão bem na escola
que foi convidada a estudar nos Estados Unidos da
América. Wangari estava empolgada! Ela queria conhecer
mais sobre o mundo.

• • •

Shi did laik lorn! Wangaari lorn muor an mour wid evri buk
shi riid. Shi du so gud inna skuul so dat dem aks ar fi kom
a skuul kom stodi inna Merika. Wangaari di wel api! Shi did
waahn nuo muor bout di wol.

6

Com o passar do tempo, as novas árvores cresceram e
formaram florestas, e os rios começaram a fluir
novamente. A mensagem de Wangari se espalhou pela
África. Hoje, milhões de árvores cresceram das sementes
de Wangari.

• • •

Az di taim go bai, di nyuu chrii dem ton inna wahn faris, an
di riva dem staat ron agen. Nyuuz bout we Wangaari se
spred kraas Afrika. Tide, miliyan a chrii gruo fram
Wangaari siid dem.
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Na universidade Americana Wangari aprendeu várias
coisas novas. Ela estudou sobre as plantas e como elas
cresciam. E lembrou-se de como ela cresceu: brincando
com seus irmãos debaixo da sombra das árvores nas
belas florestas quenianas.

• • •

A di yuunivorsti inna Merika Wangaari lorn uoliip a nyuu
tingz. Shi stodi bout plaant an ou dem gruo. An shi did
memba ou shi did gruo op a plie giem wid ar breda dem
and di kuul shied inna di Kenyan faris dem.
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Wangari sabia o que fazer. Ensinou as mulheres a
plantarem árvores com as sementes. Elas vendiam as
árvores e usavam o dinheiro para cuidar de suas famílias.
As mulhers ficaram muito felizes. Wangari ajudou-as a se
sentirem poderosas e fortes.

• • •

Wangaari did nuo we fi du. Shi did tiich di uman dem ou fi
plaant chrii fram siid. Di uman dem sel di chrii dem an
yuuz di moni fi luk afta dem fambili dem. Di uman dem did
api. Wangaari did elp dem fi fiil powaful an schrang.

10



Quanto mais aprendia, mais ela percebia o quanto amava
o povo do Quênia. Ela queria que as pessoas fossem
felizes e livres. Quanto mais aprendia, mais se lembrava
de sua casa na África.

• • •

Di muor shi lorn, di muor shi riyalaiz se shi lov di Kenya
piipl dem. Shi di waahn dem fi bi api an frii. Di muor shi
lorn, di muor shi memba ar yaad inna Afrika.
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Quando terminou seus estudos, retornou para o Quênia.
Mas seu país havia mudado. Grandes fazendas se
estendiam pelas terras. As mulheres não tinham lenha
para cozinhar. As pessoas estavam pobres e as crianças
estavam com fome.

• • •

Wen shi don ar stodiz, shi go bak a Kenya. Bot ar konchri
did chienj op. Som eleva faam schrech out kraas di lan. Di
uman dem no av no ud fi mek faiya fi kuk pan. Di piipl
dem did puor an di pikni dem did onggri.
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