
FURBISH POLSKI 
ee tak jest 
koh-koh znowu 
koh i 
koh-koh inny 
oh-too-mah pytać 
bay-bee dziecko 
boo-dah niegrzeczny 
boh być 
ee-kah piękny / ładny 
dah duży 
dah-boo nie i koniec / nie ma mowy! 
dah-ee-tah tak tak 
bye-bye pa pa / idź 
boo-tay zmień 
ay-loh-may-lah chmurka 
tay porównanie 
toh skończone 
noh-lah tańczyć 
ay-koo diament 
ay-way kręci mu się w głowie 
doo-dah robić 
toh-dye zrobione 
nah-bah dół 
way-loo sen 
dee-doh brachu 
kah-tay buzia 
ah-tah dać jeść / jedzenie 
oo-tah-toh-toh w końcu 
noo-lah kolega / 
oo-loo pełny 
doo-ay zabawa 
doo-loo wesoły 
doo-ay-loo-lah gra 
dah-way geniusz 
bye-bye idź / pa pa /wyjdź! 
ee-day dobry 
dah-ay-loh-oo-tye dzień dobry 
dah-ay-loh-nah-bah dobranoc 
noo-loo szczęśliwy 
ah-mah mieć 
koo-doh zdrowie / zdrowy 
ah-noo pomóc 
woo-bye schować 
oo-tah wysoko 
doo? hmm? 



lay-lah strona główna 
may-lah przytulić 
doo? co? 
ay-tay głodny / jeść 
doo dlaczego / pytanie 
koo-wah wyspa 
loo-loo żart 
may-tah pocałować 
tee życie, przyroda, żywe istoty 
ay-loh światło 
ay lekkość 
toh-loo lubić 
tay taki jak, podobny 
ay-ay-lee-koo słuchać 
dee mało 
boh-dah żyć 
tee-loh logować 
ay-ay patrzeć 
may-may kochać 
kah ja 
kah mi, ja, ja sam 
moo-lah pieniądze 
moh-moh potwór 
koh-koh więcej 
koo-dah góra 
ee-kah-lee-koo muzyka 
boo nie, negacja, niegrzeczny, przestań 
boo nie 
dah-boo nieee! 
bah-boo hałas 
nee-way teraz 
oh och 
oh-kay ok 
oh-kah-tee o rety 
oo-bah skończone 
dah-noh-lah impreza /czas na zabawę 
bye-way ścieżka 
ah-may zwierzak 
loo-lay bawić się 
loo zabawa, żart, humor 
doo-moh proszę 
wah-wee-tee deszcz 
boo-koo kołysać 
boo-noo-loo smutny 
dah-boh-bay przestraszony 
ee-wah morze 



koo-bah potrząsnąć 
wee-tee śpiewać 
way-loh spać 
dee niewielki rozmiar 
doh w ten sposób 
wah-tee piosenka 
lee-koo dźwięk 
oo-boh stać 
wee-loo bajka 
dah-ay-loh słońce 
nee-may słodki! 
noo-noo mówić 
wee-tah powiedzieć 
doh-kah podziękować 
dah-kah-oo-nye dziękuję 
way myślenie/ umysł 
nee-tye łaskotać 
toh-toh czas 
boh być 
ah dotykanie, trzymanie 
tay-boo-koo twardy 
tee-tah drzewo 
tee-wee-lah migotać 
uh-oh uch, och 
oo-kah wujek 
oo-tye do góry 
oo w górze, ponad, wysoko 
mee-mee bardzo 
doo-oo-tye? co się dzieje? 
wah-tah woda 
wah woda / deszcz 
doo? co? / kiedy? 
oo-nye-doo? gdzie jesteś? 
doo? gdzie? 
way-lah madry / mądrze 
way-nah zastanawiać się 
boh-bay zmartwiony 
yay no 
wah! taa! 
doo? tak? 
ee-tay tak 
oo-nye ty 
	  


