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Um dia, o Coelho estava andando à beira do rio.
• • •

Wan die, Rabit did a waak nier di riva.
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A Hipopótama também estava lá, estava
passeando e comendo um pouco da agradável
grama verde.

• • •

Ipo did de-de tu, a tek taim waak an a nyam
som griin graas.
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A Hipopótama não viu que o Coelho estava lá e
por isso pisou acidentalmente no pé do Coelho.
O Coelho deu um grito e começou a berrar para
Hipopótama: “Tu Hipopótama! Não consegue
ver que você está pisando no meu pé?”

• • •

Ipo neva si se Rabit di de-de an step pan Rabit
fut bai aksident. Rabit staat baal aaf Ipo an se,
“Yu Ipo! Yu no si se yu a step pan mi fut?”
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É por isso que a Hipopótama nunca vai para
muito longe da água, com medo de ficar
queimada pelo fogo. O Coelho ficou muito feliz
quando a Hipopótama foi queimada pelo fogo,
dizendo: “Me vinguei”.

• • •

Rabit did glad se Ipo ier get bon aaf. An tu dis
die, chuu fried fi faiya, Ipo neva stie faar fram
waata.
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A Hipopótama pediu desculpas para o Coelho,
“Sinto muito, meu amigo. Eu não vi você. Por
favor me perdoa!” Mas o Coelho não ouviu, e
gritou para a Hipopótama: “Você fez isso de
propósito! Um dia, você vai ver! Vai me pagar!”

• • •

Ipo se sari tu Rabit, “Mi riili sari. Mi neva si yu.
Du beg yu paadn!” Bot Rabit udn lisn an im baal
aafa Ipo, “Yu dwiit fi spait! Wan die, yu wi si! Yu
gwain pie!”
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A Hipopótama começou a chorar e correu para
a água. Todo o cabelo dela foi queimado pelo
fogo. A Hipopótama não parava de chorar: “O
meu cabelo foi queimado pelo fogo! Você
comeu todo o meu cabelo! O meu cabelo
desapareceu! O meu bonito bonito cabelo!”

• • •

Ipo staat fi baal an ron go inna di waata. Di faiya
bon aaf aal a ar ier dem. Ipo no stap baal, “Mi ier
get bon aaf inna di faiya! Aal a mi ier gaan! Mi
priti ier!”
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Então o Coelho foi procurar o Fogo e disse: “Vai,
e queima a Hipopótama quando ela sair da
água para comer grama. Ela pisou em mim!”
Então o fogo respondeu: “Sem problemas,
Coelho meu amigo. Eu vou fazer o que Você
pediu.”

• • •

Rabit go luk fi Faiya an tel im se, “Gwaan, bon op
Ipo wen shi kom outa di waata fi nyam graas.
Shi did step pan mi! Faiya ansa se, “No prablem,
Rabit, mi fren. Mi wi du we yu aks.”
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Mais tarde a Hipopótama estava comendo
grama longe do rio quando “zás!” As chamas do
fogo começaram a queimar todo o cabelo da
Hipopótama.

• • •

Lieta, Ipo did a nyam graas faar fram di riva
wen, “Wush!” Faiya ton inna wahn big faiyabaal.
Di faiya staat bon aaf Ipo ier.
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