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ee afirmativo 
koh-koh outra vez 
koh e 
koh-koh outro 
oh-too-mah perguntar 
bay-bee bebé 
boo-dah mau 
boh ser 
ee-kah bonito / engraçado 
dah grande 
dah-boo grande não / isso não! 
dah-ee-tah grande sim 
bye-bye adeus / vamos 
boo-tay mudar 
ay-loh-may-lah nuvem 
tay comparativo 
toh completo 
noh-lah dançar 
ay-koo diamante 
ay-way desorientado 
doo-dah fazer 
toh-dye feito 
nah-bah em baixo 
way-loo sonho 
dee-doh tipo 
kah-tay cara 
ah-tah alimentação / comida 
oo-tah-toh-toh finalmente 
noo-lah amigo / companheiro 
oo-loo cheio 
doo-ay diversão 
doo-loo divertido 
doo-ay-loo-lah jogo 
dah-way génio 
bye-bye vai / adeus / sai daqui! 
ee-day bom 
dah-ay-loh-oo-tye bom dia 
dah-ay-loh-nah-bah boa noite 
noo-loo feliz 
ah-mah ter 
koo-doh saúde / saudável 
ah-noo ajudar 
woo-bye esconder 
oo-tah alto 



doo? humm? 
lay-lah página inicial 
may-lah abraço 
doo? o quê? 
ay-tay fome / comer 
doo porquê / interrogativa 
koo-wah ilha 
loo-loo piada 
may-tah beijo 
tee vida, natureza, coisas vivas 
ay-loh luz 
ay escuro 
toh-loo tal 
tay tal, similar a 
ay-ay-lee-koo escutar 
dee pequeno 
boh-dah viver 
tee-loh lenha 
ay-ay ver 
may-may amar 
kah eu 
kah eu, meu, eu próprio 
moo-lah dinheiro 
moh-moh monstro 
koh-koh mais 
koo-dah montanha 
ee-kah-lee-koo música 
boo não, negativo, mau, parar 
boo não 
dah-boo não! 
bah-boo barulho 
nee-way agora 
oh oh 
oh-kay ok 
oh-kah-tee omg 
oo-bah acabar 
dah-noh-lah festa / hora da festa 
bye-way trajeto 
ah-may amiguinho 
loo-lay jogar 
loo jogar, piada, humor 
doo-moh por favor 
wah-wee-tee chuva 
boo-koo rock 
boo-noo-loo triste 
dah-boh-bay assustado 



ee-wah mar 
koo-bah abanar 
wee-tee cantar 
way-loh dormir 
dee pequenez 
doh tão 
wah-tee canção 
lee-koo som 
oo-boh na vertical 
wee-loo história 
dah-ay-loh sol 
nee-may doce! 
noo-noo falar 
wee-tah dizer 
doh-kah agradecer 
dah-kah-oo-nye obrigado! 
way pensar / mente 
nee-tye cócegas 
toh-toh tempo 
boh ser 
ah tocar, segurar 
tay-boo-koo duro 
tee-tah árvore 
tee-wee-lah vislumbre 
uh-oh oh-oh 
oo-kah tio 
oo-tye em cima 
oo em cima, em baixo, alto 
mee-mee muito 
doo-oo-tye? o que se passa? 
wah-tah água 
wah água / chuva 
doo? o quê? / quando? 
oo-nye-doo? onde estás? 
doo? onde? 
way-lah sensatez / sensato 
way-nah maravilha 
boh-bay preocupado 
yay pois 
wah! certo! 
doo? certo? 
ee-tay sim 
oo-nye tu 
	  


