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Minha aldeia tinha muitos problemas. Nós
fazíamos uma fila bem longa para buscar água
de uma torneira.

• • •

Fi mi vilij di av uoliip a prablem. Wi did afi mek
wahn lang lain fi kech waata fram wan paip.
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Esperávamos comida doada pelos outros.
• • •

Wi did afi wiet pan frii fuud we ada piipl gi wi.
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Trancávamos nossas casas cedo por causa dos
ladrões.

• • •

Wi yuus tu lak op wi ous orli kaaz a tiif.
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Nós todos gritamos em uma única voz,
“Precisamos mudar nossas vidas.” Daquele dia
em diante nós trabalhamos juntos para resolver
nossos problemas.

• • •

Aal a wi baal out tugeda, “Wi afi chienj ou wi liv.”
Fram dat die, wi wok tugeda fi fiks wi prablem
dem.
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Muitas crianças abandonaram a escola.
• • •

Uoliip a pikni jrap out a skuul.
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Um outro homem levantou-se e disse, “Os
homens cavarão um poço.”

• • •

Wan neks man git op an se, “Di man dem wi dig
wahn wel.”
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Meninas trabalhavam como empregadas em
outras aldeias.

• • •

Yong gyal pikni yuus tu du elpa wok ina di ada
vilij dem.
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Uma mulher disse, “As mulheres podem se
juntar a mim para plantar.”

• • •

Wan uman se, “Di uman dem kyan kom tugeda
wid mi fi plaant fuud.”
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Meninos vagavam pela aldeia, enquanto outros
trabalhavam em fazendas.

• • •

Yong bwaai pikni aigl roun di vilij wail som a
dem du wok pan ada piipl faam.
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Juma, um menino de oito anos, sentado num
galho de uma árvore, gritou, “Posso ajudar com
a limpeza.”

• • •

Iet-iez-uol Juuma, siddong pan wahn stomp an
baal out se, “Mi kyan elp fi kliin op.”
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Quando o vento soprava, resíduos de lixo
ficavam pendurados nas árvores e nas cercas.

• • •

Wen di briiz bluo, gyaabij eng aaf a di chrii dem
an fens dem.
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Meu pai disse, “Nós precisamos trabalhar juntos
para resolver nossos problemas.”

• • •

Mi faada git op an se, “wi afi wok tugeda fi fiks
wi prablem dem.”
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Pessoas eram cortadas por vidros quebrados
que foram jogados no chão de propósito.

• • •

Piipl wuda get kot fram brok glaas we dash we
kielis.
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As pessoas se juntaram embaixo de uma
grande árvore e ouviram.

• • •

Piipl gyada tugeda anda wahn big chrii an lisn.
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Então, um dia, a torneira secou e nossos potes
ficaram vazios.

• • •

Den wan die, di paip jrai op an wi kantiena dem
did emti.
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Meu pai caminhou de casa em casa, pedindo
para que as pessoas comparecessem a uma
reunião na aldeia.

• • •

Mi faada go fram yaad tu yaad an aks piipl fi
kom a wahn vilij miitn.
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