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Lection cinque /
Lição 5
Le viage esseva bon.
Nunc le familia Garcia
abandona le avion e va a
basso del scala del avion.
Illac sta Andy, ille surride
e face signos con su
manos.
”Bon die e benvenite
a Scotia,” ille dice.
”Multe gratias,” omnes dice e prende lor coffros.
Andy les accompania al auto de su patre.
”Mi patre,” dice Andy. Le patre de Andy
saluta le familia, e illes entra in le auto.
Post dece minutas illes es in le casa del familia Scott.
”Vos pote poner vostre coffros e tascas in
iste camera,” sr. Scott dice.
Pois illes va al salon, ubi sra. Scott servi the e
caffe e parve tortas.
”Io spera que nostre casa vos place,” dice
sr. Scott.
”Hic es multo commode,” dice sra. Garcia.
E tote iste vespere illes parla super omne
themas. Illes ride e parla. Illo es un bon vespere.

#

Vocabulario / Vocabulário
abandonar abandonar
a basso em baixo
de de
scala escada
star estar
facer fazer
signo sinal, aceno
facer signos acenar, fazer sinal
mano mão
benvenite bem-vindo
lor seu, deles
accompaniar acompanhar

auto carro
mi meu, minha, meus, minhas
salutar cumprimentar
entrar in entrar em
post depois
dece dez
minuta minuto
vostre vosso vossa, vossos,
vossas, de vocês, seu
tasca bolsa
camera cômodo, quarto
servir servir

Grammatica / Gramática
< De + le = del
< O genitivo, a ideia de posse, se forma com
de: le libro de Pedro, le torta del matre = o
livro do Pedro, a torta da mãe.
< Adjetivos possessivos: mi, tu, su, nostre,
vostre, lor (meu(s)/ minha(s), teu(s)/ tua(s),
seu(s)/ sua(s)/dele/dela, nosso(s)/ nossa(s),
vosso(s)/vossa(s), seu(s)/sua(s)/deles/delas).
Antes do adjetivo possessivo não se põe
artigo se seguido de um substantivo: mi
casa = minha casa, caso contrário: mi casa e
le tue = minha casa e a tua. Neste caso (precedidos por artigo, mas não por substantivos, ou depois do substantivo) os adjetivos
possessivos assumem estas formas no singular: mie, tue, sue, nostre, vostre, lore. E

torta torta, bolo
nostre nosso, nossa, nossos,
nossas
placer prazer
commode cômodo
omne cada, cada um, todos
thema assunto, tema
rider rir

estas no plural: mies, tues, sues, nostres,
vostres, lores. #

Exercitio / Exercício
Traduza para interlíngua:
Eles visitarão a casa da avó. Os cômodos da
casa são grandes. As flores do jardim tinham
muitas cores: preto, verde e amarelo. Nós usamos os seus relógios. A porta do quarto é vermelha. As cidades do meu país são antigas. #
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