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Poznámky k výslovnosti
Netwar (občas označovaný jako "jazyk Lénakel") nemá oficiálně
standardizovanou psanou formu. Pokud jej zapisují místní,
používají k tomu fonetický zápis subjektivně nejbližší psanému
jazyku, který znají (francouzštině, angličtině). Před nedávnem
vyšla práce A Comprehensive Comparison of Lexemes in the
Major Languages of Tanna, Vanuatu, která se snaží zavést
jednotný systém zápisu pro všechny jazyky Tanna. Ačkoli je
navrhovaný systém přesný z hlediska fonetiky a pro jazykovědce
jistě hodnotný, pro ne-experta může být matoucí a využívá
akcentů, které se běžně nevyskytují na anglické ani francouzské
klávesnici. Navíc pro netwar tato práce zapisuje slova v jiném
dialektu, než můj slovník. Proto jej zde nepřejímám. Pro účely
následujícího slovníku používám pro zápis konvence sepsané v
následující tabulce. Znaky neuvedené v tabulce mají přibližně
svou obvyklou hodnotu podle IPA. U samohlásky e a méně často
a, i existuje přední a střední varianta. Pro zjednodušení zápisu je
nicméně v textu rozlišena pouze varianta e / ə. Účelem tohoto
systému není fonetická věrnost, ale forma srozumitelná neexpertům včetně rodilých mluvčích. Přesnější ponětí o
výslovnosti lze získat z nahrávek. Je důležité poznamenat, že
netwar má mnoho dialektů. Slovník byl vytvořen na základě toho,
který je používaný v okolí vesnic Lowanatom, Lowaneai, Ipai a
Lokweria.
Přízvuk je kladen obvykle na druhou, výjimečně na třetí
samohlásku od konce.
i před samohláskou ~ [j], ex: iélu ~ /jelu/
y ~ [y], zvuk podle IPA, jako německé ü, nikoli jako české
ypsilon, ex: ky ~ /ky/
e ~ [ə], ex: nem ~ /nəm/
é ~ [e], ex: neté ~ /nəte/
g ~ [ŋ], nosovka, ex: nauga ~ /nauŋa/
h ~ [h], poněkud němé, ex: nihin ~ /nihin/
r ~ [ɾ], jako ve španělštině, ex: naru ~ /naɾu/
w ~ [w], ex: kasawar ~ /kasawaɾ/

Poznámky ke gramatice

Aktuální verze: dominicweb.eu
Sestaveno: 5. 11. 2015

Vyjma několika akademických prací, jazyková literatura o netwaru
prakticky chybí. Počet textů (knih, časopisů a pod.) tištěných v
tomto jazyce je zcela zanedbatelný. V následujícím textu nejde
tedy ani tak o systematické shrnutí principů gramatiky, jako spíše
o ukázky některých běžně se vyskytujících jevů, na které jsem při
vlastním studiu narazil. Jako takový je text nutně nekompletní a
může obsahovat nepřesnosti či chybné závěry. Zdá se, že některé
jevy, jako například vzdálený minulý čas (viz Capell), nebo
číslovky vyšší, než 5, ustupují z běžné řeči, především v
pobřežních oblastech, kde je jazyk stále více a více míchán s
bislamštinou.

Počet výrazů: 1867
Počet frází: 383

Podstatná a přídavná jména

Statistiky

Jména nemají v netwaru určen rod. Pokud je třeba specifikovat,
že se jedná o samce/samici, použije se určující slovo iarman /
parawen. Ze slovesných kořenů je možné odvodit jména použitím
nominalizačního prefixu a sufixu n-...-an, jako v olkeikei nolkeikeian ~ milovat - láska. Některá jména jsou "nezcizitelná".
Nemohou existovat bez přivlastňovacího sufixu. Ve slovníku jsou
označeny ve formě kořene s pomlčkou na konci, například pia- -

piak ~ bratr (kořen slova) - můj bratr, ale nikdy se nevyskytují
samostatně, například ve formě "pia", bez definovaného vlastníka.
Ze členů existuje pouze neurčitý ker ~ jeden, nějaký. Určitý se
neuvádí.
Pro vytvoření množného čísla se za jméno přidává příslovce min,
například menek - menek min ~ pták - ptáci.
Slova, která jinak fungují jako přídavná jména, například apen ~
černý, mohou připojením předpon záskat význam sloves.
Například předpona 3. osoby j. č. ra- vytvoří slovo rapen ~ (on) je
černý. Jiný příklad: ut - rawut ~ dobrý - (on) je dobrý.

Zájmena
Netwar rozeznává u zájmen jednotné (Sg.), dvojné (Du.), trojné
(Tr.) a množné (Pl.) číslo, ale ne rod. U první osoby jiného, než
jednotného čísla (my), se rozlišuje exkluzivní (exc.) a inkluzivní
(inc.) forma. Exkluzivní forma nezahrnuje do "my" osobu, ke
které se obracíme, například ve větě Zdravíme vás., kdy se skupina
mluvčích obrací na příchozí. Inkluzivní forma naopak do "my"
osobu, ke které se obracíme, zahrnuje, jako ve větě Zítra
odjíždíme.", kdy vedoucí skupiny mluví ke svým spolucestujícím.
V následujících tabulkách jsou pro použity pomlčky. Ty zde slouží
pouze oddělení a zvýraznění opakujících se celků a v psaném ani
mluveném jazyce se neprojevují.
Osobní samostatná
Stojí ve větě samostatně. K vyjádření osoby při časování sloves se
používá předpon (viz Slovesa). Srovnej Iamamnum nu. ~ Piju vodu.
vs. Io iamamnum nu. ~ Já piju vodu. Rozlišení tykání a vykání
neexistuje.
Sg.
io - já
ik - ty
in - on/ona
Du.
kat-lau - já a ty
kam-lau - já a on(a)
kami-lau - vy dva
il-lau - oni dva/ony dvě
Tr.
kat-hel - já a vy dva
kam-hel - já a oni dva
kami-hel - vy tři
il-hel - oni tři/ony tři
Pl.
kat-ar - my a ty
kam-ar - my bez tebe
kami-ar - vy
il-ar - oni
Přivlastňovací přípony
Následující přípony značí osobu při přivlastňování, například taha- tahak ~ benefaktivní prefix - můj a v "nezcizitelných" slovech, jako
například pia- - piam ~ bratr (kořen slova) - tvůj bratr.
Sg.
-k - můj
-m - tvůj
-n - jeho/její
Du.
-t-lau - můj a tvůj
-m-lau - můj a jeho/její
-mi-lau - vás dvou
-nil-lau - jich dvou
Tr.
-t-hel - můj a vás dvou
-m-hel - můj a jich dvou
-mi-hel - vás tří

-nil-hel - jich tří
Pl.
-t-ar - nás s tebou
-m-ar - nás bez tebe
-mi-ar - vás
-nil-ar - jich

Číslovky
Základní
Číslovky běžně používané zahrnují pouze čísla od jedné do pěti a
jejich kombinace. Vyšší čísla byly nahrazeny výrazy z bislamštiny.
reka ~ nic (ekvivalent pro 0)
karéna ~ 1
kiu ~ 2
kesel ~ 3
kyer ~ 4
katilum ~ 5
katilum ma kérena ~ 6
katilum ma kiu ~ 7
katilum ma kesel ~ 8
katilum ma kyer ~ 9
katilum ma katilum ~ 10
...
katilum ma katilum ma kyer ~ 14
Řadové
Vznikají ze slovesného kořenu ol ~ dělat a příslušné číslovky. ol
karéna
~
první
ol kiu ~ druhý
karéna ma karéna ~ po jednom
kiu ma kiu ~ po dvou
kesel ma kesel ~ po třech
Podílné
Tvoří se duplikací základních číslovek a spojkou ma.
karéna ma karéna ~ po jednom
kiu ma kiu ~ po dvou
kesel ma kesel ~ po třech

Slovesa
Funkci přísudku v netwaru plní slovesný kořen (případně
přídavné jméno) s prefixy a sufixy, které určují osobu, číslo,
slovesný čas, negaci, směr akce a další. Pozice jednotlivých prefixů
je následující: osoba-čas-(negace)-číslo-kořen-(negace).
Rozkazovací způsob
Kořeny sloves jsou zároveň rozkazovacím způsobem jednotného
čísla: ol je tedy kořen pro odvození sloves s významem dělat,
zároveň ale také znamená dělej!.
Prefix osoby
Prefixy slovesných kořenů značící osoby rozlišují pouze jednotné
a množné číslo. Třetí osoba množného čísla se používá i k
vytváření obecného trpného rodu kamhareg la nima ~ dům je
zavřený.
Sg.
i- - já
n- - ty
r- - on/ona
Pl.
k- - já/my a ty
i- - já/my bez tebe
nek- - vy
k- - oni

Zvláštní
m- -značí, že podmět vztahující se ke slovesu je stejný, jako u
předcházejícího slovesa, například Tanakaike molkeikei taham
parawen. ~ Je třeba, abys měl rád svou ženu.
Sg. (budoucí čas)
s- - já
tan- - ty
tar- - on/ona
Pl. (budoucí čas
s- - já/my a ty
s- - já/my bez tebe
tan- - vy
tak- - oni
Čas a vid
Vid se v různých časech značí následujícími infixy. Základem je
punktuál (stavovost, stav věcí). Z něj se přidáním infixu -am- dá
odvodit durativ (průběhový vid, popisující nějakou probíhající
akci).
vzdálená minulost: punktuál net-, durativ netam- (pomalu
ustupující z běžného jazyka):
netiak(am)arek ~ kdysi jsem bydlel
obecná minulost: punktuál -n-, durativ -nam-:
ikan(am)arek ~ bydlel jsem (a už nebydlím)
minulost přesahující do přítomnosti: punktuál -, durativ -amam:
i(amam)arek ~ bydlel jsem
přítomnost: punktuál -, durativ -am-:
(i/iak)(am)arek ~ bydlím
blízká budoucnost: punktuál -, durativ -am-:
(s/sak)(am)arek ~ brzy budu bydlet
obecná budoucnost: punktuál -ap-, durativ tapam-:
sap(am)arek ~ budu bydlet
záměr (přání ohledně budoucnosti): -iap-:
sakiaparek ~ hodlám/chci bydlet
Zápor
slovesný: as-...-an:
rasmatakan ~ (3.OS.JČ)-(NEG)-péct-(NEG) - je nedopečený
existenční: pomocí příslovcí ka, neka a pod.:
nauga reka ~ není (tu) maso
nauga reneka ~ maso už není

Česky
0 num reka
1 num karéna
2 num kiu
3 num kesel
4 num kywer
5 num katilum
6 num katilum ma karéna
7 num katilum ma kiu
8 num katilum ma kesel
9 num katilum ma kywer
10 num katilum ma katilum

A
a conj né spojující podstatná jména, zkr. 'MENÉ'. • conj mené
spojující podstatná jména. • conj kani větná spojka.
adenanthera n metu (Adenanthera pavonina) tvrdé dřevo. Slouží k
výrobě pádel 'NIWÉIA' a stavbě domů.
aibika n nuwha apen (Abelmoschus manihot) listy se vaří nebo pečou
s laplapem a konzumují. • n nuwha (Abelmoschus manihot) listy se
vaří nebo pečou s laplapem a konzumují.
ale conj mero

banánovník (obecný termín) n nepen (Musa sp.) • (obecný termín)
n nemew rodina několika druhů planého banánovníku, jehož listy
'NUMANEMEW' se používají jako obal při pečení laplapu. • n natik
(Musa sp.) "divoký" druh, nicméně používaný. • n nepen ituga
(Musa sp.) dosl. "cizí banán". Druh původem z Asie. Nepoužívá se
na vaření, konzumovaný jen zralý. • n nemew aswas druh 'NEMEW'
se stejným využitím. • n nemew tuan druh 'NEMEW' se stejným
využitím. • n nemew apen druh 'NEMEW' se stejným využitím. • n
nemew togoa druh 'NEMEW' se stejným využitím. Pravděpodobně
z Tongoa. • n iawan karéna karéna (Musa sp.) druh dávající velké,
ale málo početné ovoce. • n iwai (Musa sp.) druh používaný k
výrobě laplapu a na vaření. • n saina (Musa sp.) druh původem z
Číny. • n nakaiu (Musa sp.) druh s krátkými a silnými plody. • n
kamer druh z rodiny 'NEMEW' se stejným využitím. • n fiétnam
(Musa sp.) druh z Vietnamu. • n kaseken té Newao (Musa sp.) druh,
dosl. "hole démona Newao". • n nariram afwil (Musa sp.) druh,
jako 'NARIRAM', ale se světlými skvrnami na ovoci, oceňovaný
jako dar při místních slavnostech. • n nariram (Musa sp.) druh,
oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n ipanhageneres
(Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n
iowanarep (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při místních
slavnostech. • n nuwnuw (Musa sp.) druh. • n iwaiawileg (Musa sp.)
druh. • n iusneka (Musa sp.) druh. • n nowanégen (Musa sp.) druh. •
n wulupwé (Musa sp.) druh. • n ketegeten (Musa sp.) druh. • n nepen
ituga areparep (Musa sp.) druh. Ovoce se konzumuje. • n suwit
(Musa sp.) nepůvodní druh.
banyan n naswaio (Ficus sp.) druh. • n namkenen druh. Považuje
se za "muže" banyanu 'KALWAS'. Nemá silné vzdušné kořeny. • n
nasas (Ficus wassa) druh. Z kořenů se vyrábí opasky 'KATAWUT'
používané muži při ceremonii 'NEKOWIAR' a sítě 'NAKEPEN'.

Anatom n prop Ienatem ostrov. • n prop Ikiamu starší označení
ostrova.

banyán n napek pwia druh banyanu 'NAPEK', který nemá vzdušné
kořeny a dorůstá menších rozměrů. • n nalwily (Ficus obliqua) druh
s kulatými červenými plody. • n napek druh, okolo kterého stojí
místní nakamaly. Vzdušné kořeny se používají jako provazy. • n
nasunan (Ficus glandifera) plody připomínají mužský pohlavní
orgán. Pokud dá manžel své ženě žvýkat určitý počet větviček,
narodí se jí příslušný počet chlapců. • n kalwas považuje se za
"ženu" banyanu 'NAMKENEN'. Vzdušné kořeny tohoto druhu jsou
používány jako provazy. Silné vzdušné kořeny se používají jako
trámy na střechy.

Aniwa n prop Imer ostrov.

barakuda n tapatu (Sphyraena sp.)

ano n awa

barringtonie n nawigen (Barringtonia edulis) strom s jádry chutí
podobnými ořechům.

Alfa Centauri n prop Karatéi
amada tříbarvá n kamnhamena (Erythrura trichroa)
ananas n nowaniu (Ananas comosus) méně správná výslovnost.
srov.'NOWANUIU'. • n nowanuiu (Ananas comosus) nepůvodní druh.
Jméno mu bylo dáno podle rodiny rostlin 'NUIU'. dosl. "ovoce (z)
'NUIU'". • n nowaniu ovoce.

astma n namesan taha kahau
auto n loto
avokádo (z angličtiny: butter) n pwata ovoce. • (z angličtiny:
butter) n pwata (Persea americana) strom.

B
babička n kaha (wyt) • (nezcizitelný) n repu- velmi uctivý termín.
bambus (obecný termín) n nau • n nau nahwal druh s tenkými
stvoly, používaný k výrobě rybářských prutů a místního druhu
panových fléten. Ostré kousky stonků se používají při obřízce
chlapců a rituálnímu zjizvení žen 'NUIG KELÉL'. • n nau ikinuhum
druh se silnými stvoly, používaný na stavbu. • n nau kamaregen
nesprávný název bambusu 'NAU MANETÉ', odvozený od jeho
použití jeho stonků k vaření jako "hrnců" nazývaných
'KAMAREGEN'. • n nau maneté stonky se používají při stavbě
domů, k vaření jako "hrnec" a k uchovávání masa po několik
dní. • n kamaregen stvol bambusu 'NAU MANETÉ', do kterého je
vloženo jídlo a po ucpání listy se v něm peče na ohni jako v hrnci.
Může také sloužit ke skladování potravy po několik dní.
banán n nepen ovoce.

barva (z angličtiny: color) n kala
bát se v agen v tranzitivní formě následuje suf. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ Bojím se psů.
baterka n nesia
bavit se v agién užívat si. Ex.: Sakagién. ~ Jdu na oslavu.
běžet v ai Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Poběžím k moři.
bičonoš zobanovitý n ialinaio (Zanclus cornutus)
bílý adj tuan • adj tuan častá součást jména rostlin označující
variantu s velmi světlými, žlutobílými, listy. Ex.: bílý napek ~
napek tuan
bitka expr kamiaru ilau min pěstní, mezi několika lidmi.
blázen n ialmel
blbec n ialmel
blesk n nawelekaman
bodec n kakel pracovní nástroj ve formě dlouhé zašpičatělé hole
ze dřeva, používaný při práci na zahradě k vykopání díry pro
setbu jamů. • n suwop zapuštěný v zemi ostrým koncem nahoru.
Používá se k odstranění slupky ze suchých kokosů.

bodlok n welek druh.
• bodlok jednorohý n iapek (Naso unicornis)
• bodlok proužkovaný n nam le kweria (Acanthurus lineatus)
• bodlok příčnopruhý n ty (Acanthurus triostegus)
• bodlok tečkovaný n welag (Acanthurus guttatus)
bolest hlavy n kahapa ramkes
božstvo (obecný termín) n wughin
bratr (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví muž. •
(nezcizitelný) n nohra- mladší, pokud mluví muž. • (nezcizitelný) n
nawine- vůči ženě. Ex.: můj bratr (mluví-li žena) ~ nawinek
bratranec (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví muž.
Bratři nejsvětějšího srdce n prop Frére min taha Nowanénau
Awsim kongregace.
brouk n pulek druh, jehož larvy žijí v kořenech kokosové palmy.
Nejedlý. • n kelepes (Agrianome fairmairei) druh, jehož velké larvy
žijí v suchém dřevě, brouk i larvy jsou příležitostně konzumováni,
stádium 6. srov.'PRISIN'.
břehouš rudý n itawar (Limosa lapponica)
břicho n natepabuď ... anebo ... (starobylý termín) conj ua ... ua ...
bůh (obecný termín) n wughin • n prop Korapanemen nejvyšší
vládce sídlící na hoře Tukosmera. • n prop Mwatiktik osoba místní
mytologie spojená s rostlinami a zvířaty a úrodou. Sídlí v mýtické
zemi 'LAPNUMAN'. • n prop Kalpapen přinesl na Tanna kavu,
černého kohouta a ukončil nepřetržitý den tím, že na zemi přinesl
noc, se kterou se den střídá.
Bůh (obecný termín) n prop Wughin křesťanský. • n prop Wughin
Awsim nejsvětější.
buřňák tenkozobý n tekerkhak (Ardenna tenuirostris)
bydlet v arek Ex.: Iamarek iken ek. ~ Bydlím tady.
bylina (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy. • n
nowanaléwléw (Rivina humilis) dosl. "červené ovoce". Druh
dávající drobné červené plody používané k barvení tváře nebo
rukou. • n kawhaw té Léga dosl. "koruna (ženy jménem) Léga".
Okrasná rostlina, jejíž pravé jméno je 'NUAHWA'. • n naugemet
dosl. "květ slunce". Její květy se otevírají večer a zavírají ráno.
Údajně sloužila kdysi k rozpoznávání času jako "hodinky". • n nek
té katanek (Stachytarpheta jamaicensis) dosl. "strom (patřící)
Katanek" (ženské jméno). Často z neznalosti správného jména
označována jako 'NATERIS' či 'IAKESTIL' a používaná ke
stejnojmenné hře 'IAKESTIL'. Při průjmu malých dětí se žvýkají
konce větviček a šťáva z nich se dává dítěti do úst. • n nyawia
apen barevná forma 'NYAWIA' se stejným použitím. • n
numanawas druh dekorativní rostliny. Listy jsou mírně voňavé a
je možné je rozemnout v rukách a splést z nich věnce. Listy se
používají k dekoraci kavy při slavnostních příležitostech. • n
naliénalién druh používaný v magii přivolávání deště. Její jméno
připomíná dešťovou kapku 'NOWANALIAL'. • n nowankapnaiuwa
druh rostoucí v písku na břehu moře. • n nauseluauselu druh s
bílými květy. • n numanpwilpas (Zingiberaceae (?)) druh vonnými
zelenými listy. Ty se lehce promnou v rukách a vyrábějí se z nich
náhrdelníky. Při tradiční svatbě si je ženy zavěšují okolo sukně z
trávy a muži kolem krku, aby příjemně voněli. • n nalé druh z
rodiny 'NUMANAWAS'. Podobná 'NUMANAWAS' a
'NUMANPWILPAS'. Používá se k výrobě ozdob nohou 'NAKEPEN' k
tanci. • n numakasem druh z rodiny 'IARMATIN'. Používaná ke
stejnojmenné hře. • n netatan apen druh, dosl. "černé neštěstí".
Šťáva z listů se pije při srdečních obtížích, tepavosti a arytmii. • n
numatalegen kahau druh, dosl. "myší uši". • n nélkenéai druh,
dosl. "nohy nebes". Používá se při svolávání dobrého počasí. Při
bolesti zubů se listy žvýkají a šťáva na nich nechává působit. • n
narameren kamtiwan druh, dosl. "oči 'KAMTIWAN'". 'KAMTIWAN'
je 'KOPWIÉL AWSIM' ležící v Lownapaiu na severu Tanna. • n

tansuksuk iarames druh, dosl. "oštěp duchů 'IARAMES'". • n nateris
(Stachytarpheta jamaicensis) druh, také znám pod správnějším
jménem 'NEK TÉ KATANEK'. • n kélekél druh, údajně místní. • n
kélekél druh, údajně nepůvodní. • n nalua kéikéi druh, z kůry se
vyrábějí náramky 'KAUKASÉ'. • n nek ramohua druh. • n nowawu
druh. • n nenum druh. • n nanumen neté druh. • n napateker
ékuhia druh. • n ikinawag druh. • n kosio druh. • n kagkilipa druh. •
n niayeriayer druh. • n kyinuan druh. • n pelwit druh. • n
nesikuwow ikpat druh. • n sapsap druh. • n napag rou druh. • n
nolu merek (Grewia crenata) druh. • n nérgéreg druh. • n nakik
druh. • n nesinani druh. dosl. "kozí exkrement". • n nalemenman
druh. Do listů se balí krevety po lovu. • n nesikuwow iré druh.
Jeho latex se kape na drobná zranění. • n nepenepen druh. Jeho
listy se přikládají na 'KAWAR' banánovníku pro dobrou úrodu. • n
képiagen druh. Kdysi se listy přivazovaly jako dekorace na sukně
z trávy. • n napilépilé druh. Když se blíží déšť a třeba například
pracovat na zahradě, pálí se v ohni k jeho zahnání. • n nekarekar
druh. Listy i ovoce jsou jedlé. • n napilépilé druh. Listy se dávají
žrát zdivočelým telatům, aby zkrotla. • n menet druh. Listy se
ochucují pokrmy. • n namalinu druh. Listy se používají k dekoraci
kavy při slavnostních příležitostech. • n seli druh. Ovocem se
ochucují pokrmy. • n seli atipen druh. Ovocem se ochucují
pokrmy. • n numanpwilpas afwil (Zingiberaceae (?)) druh. Stejné
použití jako 'NUMANPWILPAS'. • n iarmatin apen druh. Suché
větévky se používají jako smeták. • n iarmatin tuan druh. Suché
větévky se používají jako smeták. • n nia druh. Svázané listy se
používají k pokrytí sedla střechy proti dešti. • n neketen (Ageratum
conyzioides) druh. Šťáva z listů se pije proti horečnatým
onemocněním smíchaná se šťávou z listů 'IOHARIR'. • n ioharir
druh. Šťáva z listů se pije proti horečnatým onemocněním. • n
iakestil apen druh. Šťáva z listů se pije při nemoci močových cest
'NAMITEKTEK'. • n ikinpagpag druh. Šťáva z rozdrcených listů se
pije proti bolestem břicha. • n nakik léwléw druh. Šťáva z
rozdrcených listů se pije proti horečnatým onemocněním. • n
napakélu druh. Šťáva z rozmačkaných listů se vtírá do kůže
prasat, která dostala svrab. • n nakik sun druh. Šťávou z
rozmačkaných listů se léčí boláky v ústech malých dětí. Omývají
se jí také místa opruzenin. • n nyawia druh. Vysazuje se po
pohřbech na hroby. Brání průchodu zlých duchů. • n numakaio
tuan druh. Z listů se vyrábí malá sukně, která se obléká pod sukni
z trávy. Balí se do nich také laplap. • n naugeplén invazivní, dosl.
"květ z letadla". Údajně přivezená na ostrov jistým bělochem,
který přiletěl v letadle. • n nauganan neken hos invazní, dosl.
"žrádlo pro koně". • n naramohua jiné jméno pro 'NEK
RAMOHUA'. • n naugen tuan jiné jméno pro 'NAUGEPLÉN'. • n
numanpiénpién listy se koření polévky. • n kararut místní druh se
žlutými květy. Hlízy jsou jedlé. • n nalimala místní druh. • n
nalimala apen místní druh. • n nalimala afwil místní druh. • n
tilywalywa nepůvodní druh s velkými listy, sloužící jako toaletní
papír. • n kahau ratai (Phyllanthus niruri) nepůvodní druh, který
přejal jméno od velmi podobné původní rostliny. • n nemaur ituga
nepůvodní druh. • n namtameta občas zaměňována s 'IAKESTIL'.
Jiné jméno pro 'NAMEWAMEW'. • n hoiei obecný termín pro
několik druhů okrasných květin. • n kasinaté ovoce se konzumuje.
Odvar z listů se pije proti silným horečkám. • n tilywalywa
původní druh s menšími listy. • n kahau ratai původní druh.
Jméno je odvozené z příběhu o kryse, která zdola viděla plody
této byliny a chtěla na ni vyšplhat, aby se jich najedla. Když ale
byla nahoře, zmateně se rozhlížela a žádné plody nemohla najít,
protože ty se ukrývají pod listy a je je vidět jen zdola. • n tuitui s
velkými listy, používá se pro zakrytí zemní pece, než se na ni
navrší hlína. • n iarmatin suché větévky se používají jako smeták. •
n iakestil šťáva z listů se vtírá do kůže k léčení neotevřených vředů
a pije při nemoci močových cest 'NAMITEKTEK'. • n namewamew
šťávou z rozdrcených listů se potírají otevřené vředy. Jiné jméno
pro 'NAMTAMETA'. • n numanuman vařené listy se konzumují.
Květina slouží lidem z centra ostrova jako dekorace při
slavnostech 'KAUR'. • n kararut zavlečený druh, okrasná rostlina.

být expr apa iken existovat. Ex.: Lawanu kér apa iken, iwoket am.
~ Je tady jedna vesnice, jen kousek odtud.

C
cedník n niges
cesta (obecný termín) n suatu výraz jak pro obyčejnou cestu, tak i
tradiční spojující dva nakamaly. • expr suatu apam dlouhá. • n prop
Nukulua jméno jedné z důležitých tradičních cest na Tanna,
procházející z Whitesand až do Lénakelu. • n prop Tuhu jméno
jedné z důležitých tradičních cest na Tanna, procházející západní
částí ostrova ze severu na jih. • n prop Karipen jméno jedné z
tradičních cest spojujících nakamaly. Tato vede mořem
rovnoběžně se západním pobřežím. V období válek byla
používána pro dosažení vesnic, ke kterým se kvůli konfliktům
nebylo možné dostat po souši.
cikáda n rurian druh ozývající se večer krátkými zvonivými
zvuky. • n iawitaleg druh, který zpívá (srov.'KIT') především v
době, kdy nově vysazené jamy raší. srov.'IAWITALEG MIN
KAMAILIS NUWIAN NUW'. • n keno druh, který zpívá především v
době, kdy se sadí jamy. Pečený v ohni se jí. • n kapenkapen druh.
cikády iawitaleg vynášejí ze země výhonky jamů expr iawitaleg
min kamailis nuwian nuw výraz používaný pro roční dobu, kdy
cikády 'IAWITALEG' začínají zpívat. Říká se, že tyto cikády na
svých zádech nesou nově rašící výhonky jamů po jejich setbě.
cítit v apién být. Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky. • v ero
účinky kavy, dosl. "slyšet". Ex.: Iamero nekava. ~ Cítím kavu.
citlivka stydlivá n iapeliapel (Mimosa pudica) rostlina.

černý adj apen Ex.: černý kohout ~ mének rapen • adj apen častá
součást jména rostlin označující variantu s červenými nebo
tmavými listy. Ex.: černý iakestil ~ iakestil apen
čerpat v wi vodu ze studny. Ex.: Inwipen ita nu. ~ Už jsem
načerpal vodu.
červ n prisin (Agrianome fairmairei) druh velké larvy žijící v suchém
dřevě, jsou příležitostně konzumovány, stádium 3, srov.'KELEPES',
'PITAS', 'IAPAU' a 'PWIR'. • n matakaiam larva žijící pouze v
kořenech kavy. • n iapau (Agrianome fairmairei) označení pro
dospělejší larvy tohoto druhu, které již nerostou a nepohybují se a
připravují se k metamorfóze, stádium 4. srov.'PRISIN'. • n pwir
(Agrianome fairmairei) označení pro dospělejší larvy tohoto druhu,
které jsou stále aktivní, stádium 2. srov.'PRISIN'. • n pitas
(Agrianome fairmairei) označení pro mladé a menší larvy tohoto
druhu, stádium 1. srov.'PRISIN'.
červený adj léwléw
česat v el ovoce. Ex.: Ramel magko. ~ Češe plody mangovníku.
čin n nolan
čistit v maké zeleninu, jam, brambory a pod. Ex.: Iamaké nuw. ~
Čistím jam.
čistý adj rahlel např. voda.
člověk n naramim plurál výrazu 'IERAM'. • n ieram pro plurál,
srov.'NARAMIM'.
• člověk z pobřeží expr ieram paha srov.'IARAFA'.
• člověk z vnitrozemí expr ieram pat srov.'IARAPAT'.
čtverzubec n peruaperua (Tetraodontidae)
čtvrtý num ol kywer

cizí adj ituga
cukrová třtina (obecný termín) n naru (Saccharum spp.) • n faifselén
(Saccharum sp.) dovezený druh se světle zelenou slupkou. • n
numnawa (Saccharum sp.) druh s červenou kůrou. • n nowanpapa
(Saccharum sp.) druh s červenou slupkou, často pěstovaný v centru
ostrova. • n nowanatepuwikwik (Saccharum sp.) druh s červenou
slupkou. • n nusua apen (Saccharum sp.) druh s červenožlutou
slupkou, oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n nusua
tuan (Saccharum sp.) druh s červenožlutou slupkou, oceňovaný jako
dar při místních slavnostech. • n nemnarusyl (Saccharum sp.) druh s
červenými a žlutými pásky na slupce. • n nemnawa apen
(Saccharum sp.) druh s tmavě červenou slupkou. • n nalemilaté
(Saccharum sp.) druh s velmi světlou slupkou. • n naru nawanaug
apen (Saccharum sp.) druh s velmi tmavým vnitřkem. • n
numamwikahau (Saccharum sp.) druh s výrůstky na uzlinách
(nodách). • n nawum (Saccharum sp.) druh se šedavou slupkou. • n
numataiakem (Saccharum sp.) druh se šedavou slupkou. • n
netékasua (Saccharum sp.) druh se zelenou a žlutou slupkou. • n
nalam (Saccharum sp.) druh se zelenou slupkou, oceňovaný jako
dar při místních slavnostech. • n nemnawa afwil (Saccharum sp.)
druh se žluto-červeně páskovanou slupkou. • n naléw (Saccharum
sp.) druh se žlutofialovou slupkou. • n nemnawa (Saccharum sp.)
druh se žlutorůžovou slupkou. • n nemtalekam (Saccharum sp.)
druh se žlutošedou slupkou. • n nil (Saccharum sp.) druh se žlutými
a zelenými pásky na slupce. • n niénmera (Saccharum sp.) druh.

D

cyklon n nematag asul

díky (z angličtiny: thank you) n ténkiu srov.'NAMEHWAU IO LÉ
TWINEK NASES.'.

Č

díra n napag • n kual • n napagkopwiél ve skále.

čaroděj n ieram ramol nihin specializující se na přivolávání
deště. • n ieram ramol nemankat specializující se na přivolávání
slunečného počasí.
čas n nian
• čas míru n neprou legendární doba míru před obdobím válek
a rozdělení ostrova na klany 'KOWIAMÉTA' a 'NEMRUKÉN'.
čekat v amatan Ex.: Amatan in io! ~ Počkej na mě!
čepice n kawhau

daleko adv isau ale ne příliš, například nadohled. srov.'EPEN'. • adv
epen velmi, dále než 'ISAU'.
další expr kér men
dát v las musí následovat směrový suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.:
Ramlasipa nepen. ~ On mi dává banán.
dávat pozor v amap Ex.: Amap nekava! ~ Dej pozor na kavu!
dědeček n kaha (wyt) • (nezcizitelný) n repu- velmi uctivý termín.
dělat v ol Ex.: budu dělat, dělal jsem ~ sekol, iamamol • adv
taratawol co, otázka ohledně činnosti s přesahem do budoucnosti.
dosl. "co bude dělat". Ex.: Sylvano rewén taratawol apa imaim? ~
Proč šel Sylvano do nakamalu? • v atawol co, otázka ohledně
činnosti. Ex.: Namatawol? ~ Co děláš? • (z angličtiny: work) v ol
wok něco. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje. dosl.
"pracuje na mě".
den n nian dnes používán téměř výhradně v tomto smyslu.
Původní smysl byl však mnohem širší a výraz se používal pro čas
nebo dobu. Tento smysl slova je dnes v řeči téměř opuštěný je
většinou zastupován z bislamštiny přejatým slovem "taem".
déšť n nihin
děti (nezcizitelný, v množném čísle) n narare- • (v množném čísle)
n koko min • (v množném čísle) n nararen

diskuse n nakharan
dítě (nezcizitelný, v jednotném čísle) n nare- • n kowa • (v
jednotném čísle) n naren • expr kowa meta hezké. Starý výraz
užívaný pro novorozené děti, které jsou velmi hezké. srov.'META'.
dívat se v ap Ex.: Ap ru! ~ Podívej se, prosím!
• dívat se na v arep Ex.: Iamamarep lam. ~ Díval jsem se na
tebe.

dívka n peraswas
divoký adj iatipen Ex.: divoké prase ~ kupas tatipen
dlaň (nezcizitelný) n nowanalemdlouho adv ny Ex.: Iasapan ik ny. ~ Dlouho jsem tě neviděl. • adv
tary od nějaké události. srov.'NY'. Ex.: Senia ma tary. ~ Není to
dlouho.
dlouhozobka n karamaram druh lišaje chovajícího se jako
kolibřík.
dlouhý adj apam
dnes adv tawék
do part apa lokativ. Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Jdu do
Ituga, do hlavního nakamalu.
doba n nian nějaké události.
dobré dopoledne n rawyt lakaplepen • n rawyt lapnepen
dobré odpoledne n rawyt lemankat

vesnice Lowtaliko. • n prop Kapila jméno jednoho z 'IARAMES'.
Vyskytuje se spolu s 'KAMIRAURAU' v jedné z legend. • n prop
Kamiraurau jméno jednoho z 'IARAMES'. Vyskytuje se spolu s
'KAPILA' v jedné z legend. • n iapar rodina 'IARAMES', trpaslíci. • n
maselo rodina 'IARAMES', trpaslíci. • n tiantian rodina 'IARAMES',
trpaslíci. • n léai rodina 'IARAMES'. • n kalwas rodina 'IARAMES'.
Občas je je slyšet v noci v džungli. Připojují se tajně k lidem, kteří
jdou v noci tančit na některou tradiční oslavu. Lze je přemluvit k
zabití nějakého člověka. Jejich sídlem je "Imakalwasmin" (dosl.
"dům mnoha 'KALWAS'"). • n ianepen zlý. Pokud muž touží silně
po nějaké ženě, tento duch na sebe vezme její podobu a bude jej v
noci navštěvovat. Po nějakém čase začne muž trpět ztrátou váhy,
slábnutím a různými nemocemi. • n peranepen ženská forma
'IANEPEN'.
dům (obecný termín) n nima • n nima awsim místních šamanů. • n
nima la Ten tradiční typ stavěný na Tanna, připomínající stan
áčko.

dobro n nawytan

durmanovec n krok (Brugmansia) dekorativní a toxická rostlina.
Při otravě rybami se pije velmi malé množství šťávy z listů.

dobrovolník n piskop bílý pracovník humanitárních organizací
jako Peace Corps.

dutina n napag Ex.: vnitřek pirogy ~ napag nowaniko
dveře n tapen

dobrý adj rawyt • v wyt být. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~
Dobrý večer vám všem.
• dobrý večer n rawyt lénhaiu
dohlížet v ahmut Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~ Tato
žena dohlíží na mé dítě.
dole adv lahau Ex.: Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria in
apa iles. ~ Lowanatom je dole, zatímco Lowkweria je nahoře v
kopcích.
doprovázet v ir Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš
mě do Ituga?
dost v renauker být.

dvojčata n mwilmwil

dotknout se v iap Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Já se toho
nedotýkám!
doutnající větev n nourasekam dřevo s doutnajícím koncem,
nošené v pravé ruce muži večer po pití kavy jako ochrana před
zlými duchy.
dračinka křovitá (obecný termín) n numanarwiu (Cordyline
fruticosa) do listů se balí některé druhy laplapu. Obecný termín pro
mnoho různých variant Cordyline fruticosa rozeznávaných v
místním jazyce. Občas se sadí poblíž hrobů, protože její
dlouhověkost symbolizuje věčný život. • n nalis kauhié (Cordyline
fruticosa) druh 'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy
'KAUHIÉ', aby dobře rostly. • n nalis kelaka (Cordyline fruticosa) druh
'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy 'KELAKA', aby
dobře rostly. • n numanarwiu aswas (Cordyline fruticosa) druh s
úzkými listy nacházející se často ve vnitrozemí a sloužící k výrobě
sukní z trávy 'NIU'. • n kowiaméta (Cordyline fruticosa) jasně červená
barevná forma. Užívá se v místní tradici jako znak "červených"
rodin a k dekoraci jejich kavy při ceremoniích. • n nemrukén
(Cordyline fruticosa) tmavá barevná forma. Užívá se v místní tradici
jako znak "černých" rodin a k dekoraci kavy při ceremoniích.
drahý adj kéikéi osoba.
druhý num ol kiu
dřevo n nek • n nek mer suché.
duha n maraimarai
duch (obecný termín) n iarames obvykle zlý, pocházející z 'IERAM
RAMEMES' - mrtvý člověk. • (nezcizitelný) n nanema- člověka. • n
prop Seku jméno jednoho z 'IARAMES' s dlouhýma ušima. Vyskytuje
se v jedné z legend a zmiňuje se ve hře 'PIKOKAI'. • n prop Kiapako
jméno jednoho z 'IARAMES' s dlouhými pažemi. Vyskytuje se v
jedné z legend. Kořen slova je 'IAPAKO'. • n prop Nowanuksuiu
jméno jednoho z 'IARAMES', pobývajícího v 'IKAWSIM' poblíž

dýchací obtíže n namesan taha kahau nemoc.
dýchat v amig Ex.: Ieram ramamig. ~ Člověk trpící astmatem.
dým n nahanekam
dýně (z angličtiny: pumpkin) n kameken plody se konzumují.
džungle n nekinamera

E
epifyt n numankuku jakýkoli druh s krátkými listy podobnými
trávě, dosl. "listy malých chlapců". Podle legendy kdysi skupina
chlapců tajně pozorovala kameny, jak oslavují svůj 'NEKOWIAR'
spolu s ptákem 'TEKISKISEK', který jim tancoval. V jedné chvíli
však 'TEKISKISEK' udělal při tanci špatný pohyb, což polekalo
kameny, které se daly na útěk. Chlapci se báli odhalení, rychle
vyšplhali na stromy a stali se 'NUMANKUKU'.
epilepsie n mének ramiwuk
existovat expr apa iken

F
fialový adj amimera epek
filtr n niges • n niges z části kokosové palmy anebo umělý, sloužící
k cezení kavy.
fotografie (z angličtiny: photo) n foto • (nezcizitelný) n nanemafotografovat v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~ Chtěl
bych si tě vyfotografovat.
fregatka n lenkai (Fregata sp.) • n mének efa (Fregata sp.)
Futuna n prop Iwrona ostrov.

G
gekon n iuwau (Hemidactylus sp.)
guave (z angličtiny: guava) n koapa (Psidium guajava) pučící mladé
lístky se konzumují proti bolestem břicha nebo se žvýkají a šťáva
z nich polyká proti průjmu.

H
háček n nowan matau rybářský.
hadař příčnopruhý n nekariag (Myrichthys colubrinus)

hák n kakil nástroj ve formě písmene "J" vyrobený z
rozvětvujícího se kusu dřeva a používaný při práci na poli ke
shrabování roští nebo trávy.
harpunovat v atek Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
havýš (obecný termín) n kawawigen (Ostraciidae)
• havýš rohatý n kawawigen (Lactoria cornuta)
hele interj uré Ex.: Uré, in apa! ~ Hele, támhle je!
hezké počasí n nemankat
hlad n naumus Ex.: Naumus ramkes io. ~ Mám hlad. • v amék
mít. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~ Úroda byla
špatná, lidé mají hlad.
hladký adj pwia
hlava n kahapa
hlavice šípu n nowanparam dřevěný kužel, který se ostrým
koncem připevní k rákosovému stéblu 'NULNUL' a vytvoří tak šíp
k lovu ptáků 'NOWANPARAM'.
hledat v égasin Ex.: Iamégasin nam. ~ Hledám rybu.
• hledat děvčata v rou nul dosl. "následovat liánu". Používá se
o chlapcích, kteří chodí po vesnicích ve snaze namluvit si nějaké
děvče. Ex.: Ramerou nul. ~ Následuje liánu. nahání holky, běhá
za holkami.
hledět v etai na něco, dlouze. Ex.: Ieram a rametatai lak! ~ Ten
muž na mě hledí.
hlemýžď n takiéw • n nuwigen
hlína n ten
hluchý v alu být. Ex.: Iakalu. ~ Jsem hluchý.
hluk n kalwas srov.'OL KALWAS'. • v ol kalwas dělat, velký. Ex.:
Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme
spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu hluku. • v ausit
tropit. srov.'OL KALWAS'. Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~
Dítě křičí a předvádí se.
hnědý (starobylý termín) adj apen mérek
hodit v atkin Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou hodil oštěpem
po ptákovi. • v aru kamenem nebo podobným kompaktním
objektem. srov.'HO'. Ex.: Iamamaru kuri. ~ Hodil jsem kamenem
po psovi. • v ho klackem. srov.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér.
~ Hodil jsem klackem po kokosovém ořechu.
hodně adv min znak plurálu. Ex.: dítě - děti ~ koko - koko min
holčička n koko používáno převážně členy rodiny vůči dítěti.
hole n nim určená k lovu ptáků.
holení n ramhapel narameren malý obřad spojený s darováním
kavy a 'TEMAHWA', kdy si chlapec poprvé holí vousy. Od této
chvíle se může oženit.
holit se v akes Ex.: Iamakes numa min nulek. ~ Holím si vousy.
holub (obecný termín) n penoha mladí lidé a děti jej nejedí,
protože podle legend jde o dívku ze země 'LAPNUMAN'. Pokud
zpívá v noci, znamená to něčí brzkou smrt.
• holub bělolící n iélu iohnekam (Columba vitiensis) často
označovaný jen jako 'IÉLU'. • n iélu (Columba vitiensis) občas
nazývaný 'IÉLU IOHNEKAM'.
• holub Greyův (obecný termín) n penoha lew (Ptilinopus greii) •
n penoha limlim (Ptilinopus greii) mladí jedinci. Říká se, že 'PENOHA
LIMLIM' přilétá jako první na stromy, na kterých zraje ovoce a
zkouší je den po dni až shledá, že je zralé, a poté ke stromu
přivede starší 'PENOHA LEW'. • n penoha mes (Ptilinopus greii)
pouze mladí jedinci, kteří mají velmi odlišné opeření od
dospělých. Přídomek 'MES' znamená "umírající", podle slabého,
jakoby nemocného zvuku, který vydává. Posvátný pták. Pokud jej
sní dítě, dostane nemoc 'MÉNEK RAMIWUK'.
• holub Mackinlayův n mak apam (Macropygia mackinlayi)

• holub pacifický n iawin (Ducula pacifica)
• holub stříbroramený n wipek (Ptilinopus tannensis)
• holub zelenokřídlý n mak (Chalcophaps indica) • n mak pelpel
(Chalcophaps indica) "druh" rozlišovaný v jazyce, s bílými tečkami v
kresbě.
honit se za nesmysly v rou nalmelan Ex.: Namerou nalmelan. ~
To co děláš nemá smysl. • v rou nesega dosl. "následovat střevo".
Ex.: Namerou nesega. ~ To co děláš nemá smysl.
hora (obecný termín) n tauar • n tanepes jejíž hřeben končí uvnitř
ostrova. srov.'TANITOU'. • n tanitou jejíž hřeben se táhne až k
pobřeží. srov.'TANEPES'. • n prop Tukosmera nejvyšší vrchol
ostrova Tanna, posvátné místo a sídlo boha 'KALPAPEN'. • n prop
Forépa staré jméno hory 'TUKOSMERA'. • n prop Tahgen za vesnicí
Lamapruan.
horečka v araparap mít. Ex.: Iamaraparap. ~ Mám horečku.
horký adj akapan Ex.: horká voda ~ nu akapan
horší n rtat epek
hořet v uwow Ex.: Nekam rakauwow. ~ Oheň hoří.
hotový adj renmerua o jídle.
houba (obecný termín) n kaléleg jakýkoli druh, jedlé i jedovaté. • n
nepetué jedlý druh rostoucí na zemi. Říká se, že v období před
jejich sezónou je třeba dupat nohou po jejich podhoubí a volat
'NEPETUÉ', aby jejich úroda byla velká. • n kaléleg lé nek jedlý
druh, rostoucí vesměs na trouchnivějícím dřevě mangovníků. • n
kaléleg mélekem nejedlý druh rostoucí na trouchnivějícím dřevě. •
n nepawen namihew velký druh rostoucí pouze na kmenech
stromů 'LIPAG' a 'NAMIHEW'. Jedlý a oceňovaný.
housenčík dlouhoocasý n wulawula (Lalage leucopyga)
housenčík polynéský n wulawula (Lalage maculosa) pták
spojovaný se slunečným počasím.
housenka n mim
hovězí vývar n nihin kurimatau
hra (obecný termín) n nawakelan • n tow tow inio dětská hra se
skořápkou kokosového ořechu jako bábovičkou. Děti při klepání
na bábovičku prozpěvují 'TOW TOW INIO'. • n kemal dívčí hra s
provázky podobná "kolébce". • n pikokai hra k pobavení malých
dětí. Hráči se postaví do kruhu blízko sebe. Jeden zatne ruku v
pěst s ukazováčkem nataženým vzhůru. Jeho soused jej za
ukazováček chytí tak, že jeho vlastní ukazováček je natažený
vzhůru a tak dále, až se za ruce pochytají všichni. První z nich pak
ukazováčkem volné ruky klepe zleva a zprava do posledního z
ukazováčků a všichni zpívají písničku "Pikokai". Pak první z
hráčů chytí volnou rukou za ucho svého souseda a ten chytí zase
svého a tak dále, až se všichni drží jednou rukou za uši a druhou
za prsty. Pak se začnou kolébat ze strany na stranu a zpívají
písničku o 'IARAMES' jménem 'SEKU' (viz heslo) a nakonec všichni
spadnou na zem. • n karuita hra k pobavení malých dětí. Jeden z
hráčů nastaví obě pěsti a ostatní jej do nich pěstmi lehce uhodí a
křičí "karuita!". Jakmile se jej dotknou, hráč schová pěsti za záda.
Ostatní se jej ptají "Když jsi šel do světa, s čím jsi se vrátil?" Hráč
řekne něco, co má rád (sladkosti, ovoce, hračky, ...). Ostatní mu
řeknou "Ukaž nám to!" a on jim v natažených rukách naoko
ukáže to, o čem mluvil. Ostatní přiskočí a dělají, jako by mu to z
rukou všechno snědli, až mu nezůstane nic. A všichni se dají do
smíchu. • n tapatapaialo hra k pobavení malých. dětí. Jeden z
hráčů položí ruce na sebe dlaněmi vzhůru a druhý do nich klepe
za zpěvu popěvku "Tapatapaialo, tapatapaialo, neken nowanién fé
ik?" - "Tapatapaialo, čí kokos jsi snědl?" První odpoví něčí jméno
a schová jednu ruku do podpaží. Popěvek se opakuje i s druhou
rukou. Pak při slovech "Kamamék, silapo, silapo, wa ..." vytahuje
ruce z podpaží a nakonec vykulí oči a prsty si natáhne víčka do
legrační grimasy. • n sayé hráči házejí stébly rákosu 'NULNUL'
naplocho tak, aby se odrazily od země. Vyhrává ten, jehož rákos
doletí nejdále. Hraje se v době, kdy liány jamů začínají na polích

růst (srov.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW') a z rákosů
'NULNUL' se staví jejich podpory 'KAMO SIT' a 'KAMÉ PIAGEN'.
Dlouhý hod 'NULNUL' symbolizuje, že liány porostou dlouhé a
jamy tak budou v zemi velké. Hra má zajistit dobrou úrodu. • n
arupa la taluta hráči jeden po druhém skáčou po jedné noze okolo
hromádky dřívek v rytmu písničky "Arupa la taluta" a snaží se je
jedno po druhém posbírat. Vyhrává ten, komu se to podaří bez
toho, aby dřívka upustil anebo upadl. • n pulumpa hráči sedí v
kruhu čelem dovnitř, každý má v levé ruce okolo dvaceti dřívek.
Jedno z nich vezmou do pravé ruky a zvednou jej nad hlavu.
Jeden z hráčů skáče zvenčí okolo kruhu po jedné noze a sbírá
dřívka ostatních a hází je na zem tak dlouho, dokud neudělá
chybu a neupadne (pak prohrává), nebo dokud nesesbírá všechna
dřívka hráčů z kruhu. Při hře se zpívá do rytmu písnička stejného
jména. • n nuai neparepa hraje se v období, kdy čerstvě vysazené
jamy klíčí a je třeba čistit zahrady ("kasiperper") od plevele. Hra
má dvě varianty. V první se hráči chytí za ruce a vytvoří dlouhou
liánu 'NEPAREPA'. Pak se postupně smotají ("kasiperper") v
kruzích do velkého klubka a zase se rozmotávají. Ve druhé
variantě hráči stojí ve dvojicích proti sobě a drží se za obě ruce
vytvářející "bránu". Hráči z jednoho konce se snaží stále se držící
za obě ruce projít pode všemi bránami až na konec řady, kde se
zase postaví, vytvoří bránu a nechají projít další dvojici. Při hře se
zpívá písnička "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper
kasiperper, ". • n mamau hraná v noci, kdy dvě skupiny schovávají
v lese jídlo a navzájem jej hledají. Hraje se v době, kdy se sadí
jamy. • n karu areparep každý z hráčů si kolem sebe nakreslí na
zemi kruh. Hra začíná říkadlem-dialogem mezi dvěma hráči, po
kterém všichni zmlknout a snaží se grimasami rozesmát jeden
druhého. Kdo se první rozesměje, podrbe se, nebo plivne na zem,
musí bránit svůj kruh proti ostatním, kteří se do něj snaží dostat
bez toho, aby je jeho majitel plácnul. Pokud se hráč dostane do
kruhu, může se nataženou rukou chytit jiného hráče a obránce
kruhu nesmí ani jednoho z nich plácnout. Pokud se obránci
podaří některého z hráčů dotknout, musí tento chránit zase svůj
kruh. Při hře se zpívají různé posměšné písničky na toho, kdo
právě brání svůj kruh. • n misekmisek může se hrát i v noci. Jeden
z hráčů, představující 'MISEKMISEK', sedí zády několik metrů od
ostatních. Ti k němu přicházejí po jednom zezadu a musí se jej
dotknout. 'MISEKMISEK' musí uhodnout. Kdo se jej dotkl. Při hře
se zpívá následující písnička, která končí větou "kdo se tě dotkl?"
- "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé iamlé / iamus saré saré twa /
kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé riap ik?". • n lélu na
honěnou. • n nekrun na rozpoznávání jmen rostlin podle jejich
větví nebo kořenů. Toto jméno se také používá pro jakékoli hry,
kdy člověk hádá nebo rozpočítávadla kdy si hráči tahají krátké
dřívko, hádají ve které ruce má hráč kámen a podobně ... • n
iakestil několik hráčů se drží každý jednu z větviček 'NEK TÉ
KATANEK', které rostou ze společného stonku. Naráz všichni
větvičkou trhnou a ten, komu v ruce zůstane utržená větvička i se
stonkem pak honí ostatní a snaží se je kousnout ('KES', což je
kořen jména hry) do ruky. • n numakesem podobná hledání
čtyřlístků. Jde o to najít co nejvíce plodů rostliny 'NUMAKASEM',
které jsou na konci rozeklané do vidličky, namísto obvyklého
jednolitého tvaru. • n numanmahmapau velmi stará hra, kdy
člověk najde nějaké ovoce, které se zcela poslední (po jeho
sezóně), nebo zcela první (před jeho sezónou). Toto ovoce zabalí
do mnoha různých listů rostlin a sváže několika druhy lián tak, až
je celý balík velmi velký. Pak jej donese do nakamalu a ostatní
účastníci hry jeden po druhém rozbalují listy a liány a říkají jejich
jména až se dostanou k ovoci. Záměrem hry je naučit účastníky
jména jednotlivých rostlin.
hračka n nar kamawakelan dosl. "věc, se kterou se hraje".
hrom n kalwalwa
hůl n kasulia k nošení věcí přes rameno. • n nowanek obecně. • n
kaseken vycházková a pod. • n nowatahwa ze zvláštního dřeva,
sloužící k tanci 'TOKA'.

hvězda (obecný termín) n mahau • n prop Iaiapom blíže neurčená
hvězda, která vychází před 'FÉTUKAI'. • n prop Mowaimawuk blíže
neurčená hvězda, která vychází před měsícem nebo v jeho
blízkosti. • n prop Kapaumeta neidentifikovaný objekt na obloze,
možná Jupiter nebo Mars. • n prop Kwankaio pozice neznámá.

Ch
chladný adj arap Ex.: Kamarap. ~ Je chladno.
chlapec n uswas • n kuku používáno převážně členy rodiny vůči
dítěti.
chleba (z angličtiny: bread) n prét
chlebovník (obecný termín) n nem (Artocarpus altilis) dřevo velmi
odolné proti trouchnivění. Oceňované k výrobě pirog, které
vydrží dlouho. • n kunkun (Artocarpus sp.) druh s malými, kulatými
plody, jež se snadné péct nebo vařit. • n kun (Artocarpus sp.) druh s
velkými, kulatými plody. • n nuwau (Artocarpus sp.) druh s velkými,
podlouhlými plody. • n noukaren nem jeho kmen. • n nem plod.
chlup (nezcizitelný) n numamwi- lidský i zvířecí. • (nezcizitelný) n
nauni- v intimních oblastech. • n numamwi- v podpaží.
chobotnice n ihi dle místní tradice náleží k mořským živočichům,
kteří se živí pískem a při jejich nadměrné konzumaci hrozí
vypadání zubů. srov.'IAHAK'.
chodidlo (nezcizitelný) n nalekchování n nolan Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš se špatně.
chrápat v wi nowanhalél Ex.: Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek. ~ Můj manžel strašně chrápe.
chřástal páskovaný n kasawar (Gallirallus philippensis)
chřestítko n nowaneparepa vyrobené ze suchých plodů
'NEPAREPA' a ovazované kolem nohou při tanci.
chtít v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~ Chci jíst
banán.
chudý adj nases nemajetný člověk, fig., do spálení stromu 'NASES'
při obřízce nemá dítě žádný majetek.
chýše n nima la Ten tradiční typ stavěný na Tanna. • n nima
imaim uvnitř nakamalu.

I
ibišek (obecný termín) n nekalew (Hibiscus spp.) při léčení zácpy
malých dětí se rozdrtí listy a šťáva se jednak pije a jednak se jim
přidává do koupele. • n nekalew afwil (Hibiscus spp.) druh. Stejné
použití, jako 'NEKALEW'. • n naugenekalew květ.
• ibišek lípovitý n nuo (Hibiscus tiliaceus) strom sloužící mj. k
výrobě 'NIU'.
idiot n ialmel

J
já pron io
• já sám expr io pesen am
jak adv ratol
• jak se ti daří expr ratol
• jak to jde expr ratol
jam (obecný termín) n nuw (Dioscorea sp.) • n nowanawug iatipen
(Dioscorea sp) • (z bislamštiny) n autlou (Dioscorea sp.) "chlupatý" a
velmi dlouhý druh s drobnými kořínky původem z Pentecost. • n
kataina (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh rostoucí do šířky. • n nuw
asul (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh. • n nowiaim (Dioscorea sp.)
divoký druh. • n nawiaim (Dioscorea sp.) divoký, dlouhý a
"chlupatý" druh. Konzumuje se. • n nampi (Dioscorea sp.) dlouhý a
měkký druh. • n kuras (Dioscorea sp.) dlouhý druh podobný
'LÉWINUW'. • n kauhié (Dioscorea sp.) dlouhý druh. • n nalemnuw
(Dioscorea sp.) druh podobný 'KAUHIÉ'. • n nalak (Dioscorea sp.) druh

podobný 'KELAKA'. • n marum (Dioscorea sp.) druh podobný
'KELAKA'. • n togoa (Dioscorea sp.) druh původem z Tongoa. • n
tamoni (Dioscorea sp.) druh střední velikosti. • n saramatu (Dioscorea
sp.) druh, odrůda jamu 'NOWANAWUG'. • (z angličtiny: Jack) n tsék
(Dioscorea sp.) druh. • n nowanihinmatak (Dioscorea sp.) druh. • n
neksuka atoato (Dioscorea sp.) druh. • n neksuka nalméta (Dioscorea
sp.) druh. • n namwio (Dioscorea sp.) druh. • n nowanhurek
(Dioscorea sp.) druh. • n léwinuw (Dioscorea sp.) druh. • n neksuka
tuan (Dioscorea sp.) druh. • n neksuka melamela (Dioscorea sp.)
druh. • n talipasa (Dioscorea sp.) druh. • n namio (Dioscorea sp.)
druh. • n kasélag (Dioscorea sp.) druh. • n nalakawug (Dioscorea sp.)
hořký divoký druh s kulatými hlízami. Jeho kultivovaná forma se
jmenuje 'NOWANAWUG'. Před vařením se několik hodin namáčejí
v mořské vodě. • (z angličtiny: long) n log (Dioscorea sp.)
importovaný dlouhý druh. • (z bislamštiny) n salamoni (Dioscorea
sp.) importovaný druh. • n nowanem (Dioscorea sp.) kulatý druh. • n
téniru (Dioscorea sp.) kulatý druh. • n nuw aswas (Dioscorea sp.) malý
a "chlupatý" druh. • n katipaténaug (Dioscorea sp.) malý druh
podobný 'KELAKA'. • (z angličtiny: Africa) n afreka (Dioscorea sp.)
malý nepůvodní druh, údajně původem z Afriky. • n kelaka
(Dioscorea sp.) malý podlouhlý druh. • n nuw awas (Dioscorea sp.)
označení druhů tradičně pěstovaných na Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU',
'NOWANHUREK', 'KELAKA'. • n nuw wi (Dioscorea sp.) označení
druhů, které nejsou na Tanna tradiční. srov.'NUW ASWAS'. • n
nowanawug (Dioscorea sp.) podobný 'NALAKAWUG', ale
kultivovaný a užívaný k jídlu. Má mnoho odrůd. • (z angličtiny:
rose) n ros (Dioscorea sp.) růžový druh. • n nufi (Dioscorea sp.) růžový
druh. • (z bislamštiny) n wailu (Dioscorea sp.) střední druh. • n nuw
sua (Dioscorea sp.) velký druh pěstovaný v centru ostrova. • n milu
(Dioscorea sp.) velmi dlouhý a měkký druh. • n narawénua (Dioscorea
sp.) velmi velký původní druh z Tanna. Jeho 'KAWAR' je v
Lowkweria, kde je tento jam považován za tradičního předka
místního klanu.
jambosa černá n nekauk (Syzygium malaccense)
jasný v meta být. Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ Noc je jasná
a je vidět hodně hvězd. • adj rahlel např. obloha. • adj akak světlo.
játra n nanmapen
jazyk (obecný termín) n nakharan prostředek komunikace. • n
nakharan taha Lénakel dosl. "jazyk Lénakelu". Jméno občas
dávané jazyku 'NETWAR' odvozené od největší vesnice oblasti ve
které se jím mluví. • n name- část těla. • n netwar používaný na
západě Tanna. Občas v běžné řeči označovaný jako 'NAKHARAN
TAHA LÉNAKEL'. • n nakharan awas stará forma vyjadřování v
'NETWAR', používaná v dávných dobách, především v kontrastu
se způsobem používání 'NETWAR' dnes, kdy lidé "zapomínají"
nejrůznější výrazy a jazyk se ochuzuje. Staré tradiční písně
používají často slova z 'NAKHARAN AWAS', kterým lidé už rozumí
jen velice málo.
je to on, kdo ... expr in a in ...

jestli adv tama
jestřáb australský n kweria Ienatem (Accipiter fasciatus)
ještě jeden expr kér men
jezero n nowanu
ježík n pekepek (Diodontidae)
Ježíš n prop Iésu
ježovka n iauto s dlouhými tmavými trny. • n mahaumahau s
krátkými trny.
jí pron to in
jídlo n naunganan • n nahunu drobné jídlo tradičně připravované
ženami pro muže, kteří jdou pít kavu do nakamalu. Používá se k
zahnání nepříjemné pachuti po pití kavy.
jih n pis
jíst v augan Ex.: Renaugan ita. ~ Už jedl. • v ken Ex.: Iamken nam
né nuw. ~ Jedl jsem rybu s jamem. • v asepién cokoli zároveň se
dření kokosového ořechu. Ex.: Iamasepién nepen. ~ Jím banán s
kokosem.
jít v wa k mluvčímu. Ex.: Wa iken ek! ~ Pojď sem! • v an pouze s
infixem "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Jdu do
Ituga, do hlavního nakamalu. • v wén směrem od mluvčího, pryč.
Ex.: Iakawén apa lawanu. ~ Jdu domů. • v ir společně s někým.
Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš mě do Ituga? • v
iér ven, vyjít. Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Vyšel
jsem ze školy a jdu sem.
jitřenka n prop Fétukai
již adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ Už jsem jedl.
jižně aff -pis sufix sloves.
jméno (nezcizitelný) n natega- Ex.: Nategam péhé? ~ Jak se
jmenuješ?
jmenovec (nezcizitelný) n ianhina- uctivý výraz, kterým osoba
oslovuje člověka, který má stejné jméno.

K
kaloň n kel (Pteropus sp.) • n narekel jeho mládě, z "nararen kel".
kambala leopardí n malawin (Bothus pantherinus)
kámen (obecný termín) n kopwiél • n prop Kamtiwan jméno
kouzelného kamene nalézajícího se v Lownapaiu na severu
Tanna. • n kopwiél taha natek k provádění černé magie. • n kawar
taha nuw k zajištění dobré úrody jamů, nachází se ve vesnici
Lowkweria. • n kawar k zajištění dobré úrody. Ex.: kámen
zajišťující úrodu banánů ~ kawar taha nepen • n kopwiél awsim
kouzelný.
kamenáček pestrý n itawar (Arenaria interpres) • n iagaig lasem
(Arenaria interpres)

jeden art kér neurčitý člen, následuje za jménem. Ex.: Aupan
ramlafena nepen kér tonio. ~ Předtím mi dal banán. • num kér ve
smyslu "nějaký", při ukazování na něco. Ex.: Las nepen! Kér apa.
~ Vezmi si banán! Jeden je tady.
• jeden po druhém expr karéna karéna
jednoduchý adj aluk

kamenná tyč n kasawasau výraz pro tyče vyrobené z kamení.
Podle starších se kdysi používaly jako válečné zbraně.

jednoduše adj merek Ex.: Ani merek am! ~ Mluv pomalu!
jedovatý v akona být. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
jehlice n lago (Belonideae sp.) ryba.

kapradina n siksik drobný druh. • n nanep druh vysoký okolo
jednoho metru. Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. • n nawitag aswas
druh z rodiny 'NAWITAG'. • n iawra druh z rodiny 'IÉLKEN APEN' s
jedlými listy. dosl. "sdílení". • n neméi druh z rodiny 'IÉLKEN
APEN'. • n nawitag mélekem druh. • n nawitag merek druh. • n
kowag druh. • n nekawkaw mének druh. • n siksik druh. • n
nawitag apen druh. • n nawitag rausekausek druh. • n katihwata té
iagnameta druh. Jeden z listů, které se při 'TEMAHWA' v průběhu
obřízky z nakamalu posílají ženám do vesnice k zavěšení na strom
'NASES'. • n nasal druh. Muži i ženy si jej při tanci 'TOKA' ovazují

jeho pron tahan
jemu pron to in
jen adv am
jeskyně n napagkopwiél

kanic n ialaken
• kanic skvrnoploutvý n kulegen (Epinepheius ongus (?))
kapka n nowanalial dešťová.

kolem hlavy. • n nawitag druh. Stejné použití při obřízce jako
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Jeho kořeny jedly kameny v době
než dostaly lidskou podobu a začaly jíst lidskou stravu. • n nawirek
druh. Stejné použití při obřízce jako 'KATIHWATA TÉ
IAGNAMETA'. Konce větviček se jí proti bolestem břicha. • n
iélken apen jméno několika druhů kapradin. Pod tímto jménem se
často uvádí i 'NARUATO', který je součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'.
dosl. "černá noha". • n iélken apen malý druh s tmavými listy.
Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. Rozdrcené listy se používaly k
vytírání očí při nemoci projevující se nadměrným slzením starých
lidí, kterou údajně způsobovaly chlupy prasat, které jedli a které se
dostaly do očí. • n iélken apen malý druh. Součástí rodiny 'IÉLKEN
APEN'. • n kelema (Cyathea lunulata (?)) ostnatý řapík kapradiny se
používá jako struhadlo při výrobě laplapu. • n nawitag rodina
několika druhů kapradin. Jeho listy ženy dávají do košíků, do
nichž pak klepou rukama při tanci 'NAPENAPEN'. • n nuto rodina
stromových kapradin. • n nakel stromový druh s jedlými listy. Od
této rostliny se odvozuje jméno vesnice 'LÉNAKEL'. • n nuto
stromový druh velmi podobný 'KELEMA', pouze nemá na řapíku
trny. • n nupen velký druh. • n napinu apam velký druh. • n
naruato velmi velký druh, jehož kůra sloužící k výrobě náramku
'KAUKASÉ'. Součást rodiny kapradin 'IÉLKEN APEN'.
kastrace n natauan
kašlat v atagel Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ Ditě má
kašel, protože je nemocné.
kaštan n nawuk (Inocarpus fagifer) plody jedlé. Ženám se dává výluh
z lýka, aby se jim narodila dcera. srov.'NASUNAN'.
katastrofa (z angličtiny: disaster) n tisasta
kava (obecný termín) n nekava (Piper methysticum) • n malamala
(Piper methysticum) srov.'NEKAVA MALAMALA'. • n nekava aramara
(Piper methysticum) srov.'TAPUGA'. • n nekava pwia (Piper methysticum)
dosl. "hladká", podle textury stonků. Kultivar se stonky s
šedozelenou barvou a tmavými skvrnkami. • n tahan kahapa
nekava část rostliny. Hlavní masa kořene. dosl. "hlava kavy". • n
nowanhalénekava část rostliny. Mladé, tenké větve. dosl. "vejce
kavy". • n nalemenekava část rostliny. Silné větve. dosl. "ruce
kavy". • n nousu lé nekava část rostliny. Silnější kořeny kavy. • n
nélkenekava část rostliny. Silný centrální kořen kavy. dosl. "noha
kavy". • n nektupen nekava část rostliny. Tenké kořínky. • n
kamiaram nekava část rostliny. Výrůstky na 'NÉLKENEKAVA', ze
kterých můžou vyrašit odnože. • n nakwuiam (Macropiper latifolium)
divoký druh s tmavými stonky, nekonzumuje se. Rozdrcené listy
se spolu s nastrouhaným kokosem ve směsi zvané "kaluk"
používají k mytí jako "mýdlo". Podle legendy ji pily kameny v
dávných časech, dříve než se na zemi objevili lidé a běžná kava.
Poté z kamenů vyšli duchové 'IARAMES', a ti pili kavu druhu
'NAKWUIAM'. • n nakwuiam aswas (Macropiper latifolium) divoký
druh, dosl. "malý 'NAKWUIAM'". Nekonzumuje se. • n nekava fila
(Piper methysticum) druh původem z Éfaté. • n nukenekava její
kořen. srov.'NUK-'. • n sumariag (Piper methysticum) jiné jméno pro
'TAPUGA'. • n nekava iam malamala (Piper methysticum) kultivar
podobný 'NEKAVA IAM' s tenkými stonky. • n nekava iam iripar
(Piper methysticum) kultivar podobný 'NEKAVA IAM' se silnými
stonky. • n nekava meta (Piper methysticum) kultivar se stonky s
béžovou barvou. • n nekava iam (Piper methysticum) kultivar se
stonky se světle zelenou barvou a tmavými skvrnkami. • n nekava
iaken (Piper methysticum) kultivar se stonky se světle zelenou barvou
a tmavými skvrnkami. • n numa nakwuiam listy tohoto divokého
druhu. Skládají se z nich "nosítka", která jsou schopná udržet
malou osobu. Listy jsou spojeny rozžvýkaným listím stromu
'NASES'. srov.'NAKWUIAM'. • n nekava malamala (Piper methysticum)
označení kultivaru s tenkými stonky. • n tapuga (Piper methysticum)
vypěstovaná zvláštním způsobem. Používaná jako dar pro zvláštní
příležitosti, jako 'KAUR'.
káva (z angličtiny: coffee) n kofi nápoj.

kávovník (z angličtiny: coffee) n kofi (Coffea arabica) kultivuje se
jako komerční plodina.
každý den expr nian min patem
kde adv ia Ex.: Ramarek ia? ~ Kde bydlí?
kdo pron interrog péhé Ex.: Péhé an? ~ Kdo je to? • pron interrog fé Ex.:
Ik fé? ~ Kdo jsi?
kdysi n aupaniken • n aupan zkr. 'AUPANIKEN'. • n nian kér dosl.
"jednoho dne".
keř (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy. • n
numanesé (Euodia hortensis) srov.'NUMA LE NESÉ'. • n nuahwa
dekorativní rostlina, známá také pod méně správným označením
jménem 'KAWHAW TÉ LÉGA'. • n nawitalegen luw druh, dosl.
"ucho ryby 'LUW'". • n naiaw amimera druh, k léčbě vředů. Vřed
se rozřízne, rána se překryje listem a jeho řapíkem se na list klepe
aby vyšla krev a hnis. • n nekeli tapatapa druh. • n nekolaug nek
afwil druh. • n nekus iawin druh. • n nyo lakelak druh. • n nepleg
awhia (Polyscias sp.) druh. • n naknau léwléw (Acalypha sp. (?))
druh. • n kléplépen tuan druh. • n namelamel druh. • n
numatalegen amer druh. Kdysi se řapíky listů dávaly do dírek v
ušních boltcích a listy se nosily jako náušnice. • n nekoumas druh.
Listy se dekorují jamy při slavnosti 'NIÉL'. • n nepleg afwil
(Polyscias guilfoylei) druh. Mladé listy se konzumují vařené. • n natkig
druh. Mladé větvičky se žvýkají a šťáva polyká při otravě jedem v
pokrmech. • n sapru ata druh. Ovoce se konzumuje. • n naiaw
afwil druh. Pokud kočka nebo pes často potratí, dává se jim v
době gravidity do žrádla šťáva z rozdrcených listů, aby se mláďata
narodila živá. Také k léčbě vředů. Vřed se rozřízne, rána se
překryje listem a jeho řapíkem se na list klepe aby vyšla krev a
hnis. • n nauhwil druh. Rozdrcené listy pění a používají se jako
mýdlo při mytí v mořské vodě. V rodině s 'NAMULAT'. • n
napaguw druh. Slouží k rybolovu při odlivu. Větve se namáčí ve
vodě. Pro ryby jsou toxické. • n nekolaug nek druh. Větvičkou, na
které je mnoho plodů, se propichují liány okurek nebo dýní, aby
dávaly hodně ovoce. • n numanséi (Euodia hortensis) hovorová
výslovnost 'NUMA LE NESÉ'. • n niapur ieni napuk jeden z druhů
'NIAPUR', používaný určitými lidmi, kteří skládají písně a kteří po
žvýkání jeho listů slyší melodie a slova ve zvucích přírody, zpěvu
ptáků a pod. • n nepleg akhar (Polyscias scutellaria) listy se vaří a
dávají každý den k jídlu dětem, které již mají věk a přesto ještě
nemluví. • n nowait (Polyscias fruticosa) mladé listy se vaří jako
polévka. • n niapur obecný termín pro více druhů keřů s
ozdobnými listy, často sazený okolo hrobů a jako živý plot. Z
barevných listů se vyrábí náhrdelníky. • n numa le Nesé (Euodia
hortensis) rostlina s vonnými listy, které nosí muži i ženy při
slavnostních příležitostech. Jméno dostaly podle mladé ženy
'NESÉ' z místní legendy. • n nemaur maur (Aamaranthus viridis) s
listím červenajícím v době sklizně jamů. Spolu s 'NUMANPWILPAS'
slouží k dekoraci prvních sklizených jamů předkládaných při
'KAMARU NUW'. Listy vařené ve vodě se konzumují. • n nekelkeli
nam (Euodia hortensis) varianta 'NUMA LE NESÉ' s listy, které mají
tvarem připomínat rybu 'NAM'. • n numawin (Euodia hortensis)
varianta 'NUMA LE NESÉ'. • n numanesé Ienatem (Euodia hortensis)
varianta z Anatomu.
klacíky n nowanek mil určené k manipulaci s nažvýkanou kavou
při její tradiční přípravě, užívané těmi, kteří se kavy nesmějí
dotýkat přímo, např. již ženatými muži.
klan (obecný termín) n niko také výraz pro území určitého klanu.
klaun tmavý n mamau la kaléleg (Amphiprion melanopus)
kleště (starobylý termín) n kou k vytahování horkých kamenů z
ohně. srov.'KASARAWI'. • n kasarawi k vytahování horkých
kamenů z ohně. Termín nahrazující zastaralé slovo 'KOU'.
kleština n kamaloawin druh trámu.
klipka n malwia

klíště n kur numanawitag
klobouk n kawhau
kluzký adj remakela Ex.: Remakela! ~ Klouže to!
kmen (obecný termín) n noukaren nién kokosovníku. • n
nemrukén jeden ze dvou tradičních 'NIKO', kmenů na Tanna. • n
kowiaméta jeden ze dvou tradičních 'NIKO', kmenů na Tanna. • n
noukaren magko mangovníku. • n noukaren stromu.
kmotr n iausek muž z rodiny, který se staral o určitého chlapce po
dobu, kdy byl po obřízce v nakamalu. Zůstává pro chlapce
důležitý, i když ten dospěje.
kmotra n iausek teta z matčiny strany, která dívce v den její první
menstruace vytvoří rituální jizvy 'NUIG KELÉL'.
kobylka n pwiru druh luční kobylky, občas nazývaný 'PINEK'. • n
pinek druh luční kobylky, obvyklejší jméno je 'PWIRU'. • n
naulenapai luční, druh. • n kalaté luční, druh.

košík n kemélu z kokosového listu.
• košík na píseň expr karem taha napuk jméno tradice, při které
člověk věnuje muži, který ve vesnici skládá písně, pletený košík s
listy různých rostlin jako tradiční platbu za novou píseň.
kotouč indický n taknu (Tectus niloticus) druh mořské mušle s
perleťovým vnitřkem.
koupat se v aik Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Večer se půjdu
koupat v moři.
koupit v os Ex.: Iamamos nu kér. ~ Koupil jsem jam.
kouř n nahanekam
kousek n noutakeren něčeho.
kousnout v kes Ex.: kousni jej! ~ kes in!
koza (z angličtiny: nanny goat) n nani
krab palmový n iager (Birgus latro)

kočka (z angličtiny: pussy cat) n usi

králíčkovec n mihin (Siganus sp.) • n karai khatek (Siganus sp.) malá,
nedorostlá ryba. srov.'MIHIN'.

kohout n mének ierman

kranas n wuliwes • n wuliwes apam větší druh.

kojit v amha být kojený, o dítěti. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ Dítě pije mléko své matky a má plné
bříško.
kokos (obecný termín) n nién • n nién nepum ještě neraší, ale
vnitřek začíná již být olejnatý. Mezi 'NIÉN ULEK' a 'NAPEKAK'. • n
nowatahwa mladý, bez vyvinuté dužniny. • n napekak s pučícím
výhonkem. • n nauselu vhodný k pití, ale zatím bez dužniny. • n
nién ulek vhodný k pití, s vyvinutou dužninou. • n nién mera
zelený.

krást v akela Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének. ~
Děti mi ukradly všechny slepice.
krátký adj rerparep

kokosové listí n numa sia • n numa sia mer suché.
kokosové mléko n nihin nién
kokosovník (obecný termín) n nién (Cocos nucifera) • n sliu (Cocos
nucifera) "dvojčata", dvě palmy vyrůstající z jednoho ořechu. • n
paha (Cocos nucifera) druh dávající malé zelené a žluté ořechy. • n
ianam léwléw (Cocos nucifera) druh dávající ořechy s
červenofialovou barvou vnitřku slupky a oranžovou slupkou.
Jeho voda je používaná k umytí chlapců ihned po obřízce.
srov.'KAUR'. • n tuan (Cocos nucifera) druh dávající ořechy se světle
žlutou slupkou. • n pamimera (Cocos nucifera) druh dávající ořechy
se zelenou slupkou. • n pometa (Cocos nucifera) druh dávající ořechy
se žlutooranžovou slupkou. • n iéru (Cocos nucifera) druh dávající
velké ořechy, užívá se k výrobě misek na kavu. • n gep (Cocos
nucifera) druh s malými a měkkými ořechy. Slupka mladého plodu
se jí. • n rik (Cocos nucifera) druh, který nevytváří velká květenství a
jeho ořechy je snadné utrhnout.

kráva (starobylý termín, obecný termín) n kurimatau starší název,
dosl. "pes s háčky". srov.'NOWAN MATAU'. Dnes se častěji používá
'PULUK'. • (z angličtiny: bullock) n puluk pro původní termín
srov.'KURIMATAU'. • n puluk katkhatek se skvrnitou kůží.
kreveta (obecný termín) n man sladkovodní. • n man taha téhé
mořská. • n man kalemen velká.
krk (nezcizitelný) n ne- rou musí být přivlastněný osobním
zájmenem. Ex.: můj krk, jeho krk ~ nekrou, nenrou
krokev (z angličtiny: rafter) n nowarafta
kruhoočko australopacifické n kapaiuwer (Zosterops lateralis)
kruhoočko žlutočelé n kawhiakawhia (Zosterops flavifrons)
krysa n kahau
kryškovec n nekauk (Syzygium malaccense)
křeče n mének ramiwuk záchvat.
křičet v akhar apam Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Iata
zakřičel, až jsem s sebou škubnul. • v winen o lidech. Ex.:
Ieramim kér rakawinen. ~ Nějaký člověk křičí. • v asak o ptácích.
Ex.: Kléplépen ramasak. ~ Pták křičí.
křídlo (nezcizitelný) n nalem-

kokrhat v winen Ex.: Mének rakawinen. ~ Kohout kokrhá.
kolik adv ky o počtu i ceně. Ex.: Taham nu ky? ~ Kolik je ti let?
kolíky n nowateplepel upevněující vahadlo na vahadlových
pirogách.

křik n newinenan

komár n kemak

kukačka nádherná n pelpel nawuk (Chrysococcyx lucidus)

konec n naonin
• konec dne expr naonin nian
• konec roku expr naonin nu
kopulace n nawisan u zvířat.
korál n pesiapesia druh vytvářející "větvičky".
korosol n sapsap (Annona muricata) ovoce se konzumuje.
Odvarem z listů se jako léčba omývají děti postižené neštovicemi.
koruna n kawhau z květin nebo ozdobných listů, původní
význam tohoto slova.
kořen (nezcizitelný) n nuk- Ex.: kořen stromu, kořen kavy ~
nukenek, nukenekava
kostel n nima awhak

kříž n nekaloawin znak víry.
kudlanka n kuri (Mantidae)
kukla n iawlul (Agrianome fairmairei) označení pro zakuklené
'IAPAU' před tím, než se z nich stane 'KELEPES', stádium 5.
srov.'PRISIN'.
kulatý adj awotawota
kulík pacifický n itawar (Pluvialis fulva)
kůň (z angličtiny: horse) n hos
kurkuma n nowanéamek koření. • n néamek (Curcuma longa)
rostlina.
kvést v iuk jen o banánech. srov.'AUGEN'. Ex.: Nepen ramiuk. ~
Banánovník kvete. • v augen o jakémkoli stromu mimo
banánovník. srov.'IUK'. Ex.: Magko renaugen. ~ Mangovník už
kvete.

květ (nezcizitelný, obecný termín) n nauge- • n nekowisel
rozvětvené květenství kokosové palmy, občas používané jako
metla a nebo k přípravě 'LAÉN'. • (obecný termín) n naugenepen
vlastní květ banánovníku na konci plodenství.
• květ banánovníku n nesinepen část plodenství, kde jsou
banány ještě malé a nezralé. • n neprisin (nepen) část plodenství,
kde jsou banány již zralé. • n nuahun přímá část stvolu plodenství
končící květem. • n nuan zahnutá část stvolu plodenství.
kyprý adj mesemes

L
lakomec n iaumus
langusta n ilaté • n ilaté kowakowa velká.
laplap (obecný termín) n naluwel • n kakéwan druh připravovaný
na kůře stromu 'NEKFITU'. • n nasoro druh velkého l. zabalený v
listech a používaný jako dar při místních slavnostech. • n
nowanagén pokrm z jamů a listů ve tvaru válečku, občas nazývaný
slovem "simboro" z bislamštiny. • n kati vyrobený z klíčícího
kokosu 'NAPEKAK'. • n salpat z manioku, politý kokosovým
mlékem.
Lapnuman n prop Lapnuman legendární země, ze které pochází
některé rostliny a zvířata. Její vládce je 'MWATIKTIK'.
láska n nolkéikéian
ledňáček proměnlivý n kawhité (Todiramphus chloris) v místní
kultuře slyšet jeho křik zprava je dobré znamení, zleva špatné. Je
spojován s deštivým počasím.
legenda n nagé v místní kultuře je znalost určité legendy důležitý
znak náležitosti k určitému klanu. Legendy tak nejsou s lidmi
"zvenčí" obvykle sdíleny.
lehký adj ralukaluk o věcech, také o špatné, "lehké", řeči. Ex.:
Ramol nakharan ralukaluk. ~ Jeho proslov za nic nestojí. • adj aluk
váhou.
lejsčík šarlatovobřichý n wunwun (Petroica multicolor) • n
pulegpuleg (Petroica multicolor)
lék n méresen
Lénakel n prop Lénakel největší vesnice ostrova Tanna.
lepší adj rawyt epek • v apita být. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~
Taro je lepší, než jam.
les n nekinamera
letadlo (z bislamštiny) n plén
létající ryba n wénes
léto expr met ramerou nekaugan apam část roku s dlouhými dny,
dosl. "slunce prochází dlouhou prázdnotou". • n nian wi teplá část
roku, kdy rostou jamy a jiné plodiny. dosl. "nový čas".
levá adj mul strana, ruka a pod.
lež n néiuaian
lhát v éiua Ex.: Naméiua! ~ Ty lžeš!
liána (obecný termín) n tul přesně znamená stonek liány. •
(obecný termín) n nul přesně znamená stonek liány. • n tul aulihiau
druh používaný tradičně k vázaní pirog a k vázání při stavbě
domů. • n napwil kaik druh se stejným použitím jako ostatní
druhy 'NAPWIL'. • n nausyl druh. • n nolu druh. • n iarunién druh. •
n nul pekam druh. • n nul éiwéiu druh. • n tul paha druh. • n
néiwaiu druh. • n soulél druh. • (z angličtiny: agriculture) n nul
akrikaltsa druh. Celá rostlina se užívá ke krmení prasat a
dobytka. • n nawun druh. Její stonky ohřáté nad ohněm se
používají k vázání při stavbě domů. Působí také jako jed na ryby,
kdy se při lovu rozdrcenými konci stonků se klepe do vody v
přílivových jezírkách. • n tul kawhik druh. Listy se krmí prasata a
dobytek. Také se kladou jako první vrstva do zemní pece pod

banánové listy. • n talipasa druh. Listy se přikládají na ránu po
obřízce. Tvar listů je podobný listům stejnojmenného druhu
jamů. Přikládají se na 'KAWAR' těchto jamů k zajištění dobré
sklizně. • n tul kapwapwua druh. Listy se přikládají na ránu z
obřízky. • n napwil druh. Oloupanými stvoly se svazují kokosové
listy při výrobě tradičních střech. • n nowakeres druh. Ovoce je
konzumuje. • n nul nekenpuluk druh. Rostlinou se krmí prasata a
dobytek. • n nul kasek druh. Řapíky se žvýkají a šťáva plive na
tlamu psů aby dobře lovili prasata. Šťáva z rozdrcených listů se
jim také ze stejného důvodu dává do žrádla. • n nul arwow apen
druh. Stejné využití, jako 'NUL ARWOW'. • n nul arwow tuan druh.
Stejné využití, jako 'NUL ARWOW'. • n napwil merek druh. Stonky
ohřáté nad ohněm slouží k vázání při stavbě domů a také ke
svazování cukrové třtiny na poli aby se nelámala při větru. • n nul
meta druh. Stonky se ohřívají nad ohněm, aby změkly a používají
se jako provazy, které po ochladnutí ztvrdnou. • n noras druh.
Stonky se používají jako provazy při stavbě domů a také k čištění
troubelí fajek. • n nul lau druh. Šťáva z listů působí proti bolesti
hlavy. • n nul akmének druh. Šťáva z listů se pije k pročištění
břicha. • n nul iawiwer druh. Šťáva z listů se pije proti svalovým
bolestem. Rozdrcené listy se masírují do kůže v místech bolavých
svalů a křečí. • n nul mera (Vigna marina) druh. Šťáva z
rozdrcených listů se pije s vodou proti bolestem břicha a
plynatosti. • n tul pukulpukul druh. Zelené ovoce se konzumuje a
spolu se šťávou z listů slouží jako lék v případě, že dítěti sestoupí
jen jedno varle. • n neparem její na škrob bohatý kořen se peče
žvýká v období hladu, například po cyklonu. Chutí se podobá v
ohni pečenému jamu. • n neparem nuw podobná 'NEPAREM',
pouze její kořen je měkčí a vhodnější k jídlu. • n tul nawuknawuk
(Pycnarrhena ozantha) používá se jako provazy při stavbě domů. • n
tul kawkaw používaná k výrobě 'KEMÉLU'. • n neparepa (Entada
phaseoloides) pružné části používány jako provazy k uvázání jamu
na tyč, na které je pak přinesen při předávání darů např. při
slavnosti 'KAUR'. Suché plody slouží k výrobě chřestících náramků
k tanci. Voda obsažená v liáně je pitná, funguje jako lék při
bolestech zad a nemoci 'NAUMUS'. Do kůry se bije dřevem dokud
se nezačne loupat a její pruhy slouží jako velmi pevné provazy při
stavbě domů. • n nul ifa původní druh. • n nul arwow rodina více
druhů lián. Stonek používaný ke spojení hlavice šípu a
rákosového stébla při výrobě 'NOWANPARAM', také jako provázek
při svazování různých věcí. • n nul awsim (Mikania micrantha)
synonymum pro 'NUL IOWIAREN'. • n nul iowiaren (Mikania
micrantha) šťávou z rozdrcených listů se léčí zanícené oděrky, rány
a bolesti břicha. Chloupky na povrchu liány mohou způsobit
iritaci v podpaží a privátních partiích. • n tul aimwién tekutina z
lýka slouží jako účinný kondicionér při mytí vlasů. Stonek se zbaví
kůry, naklepe, uvolněné lýko se stáhne, opět rozklepe a při mytí si
jím muži i ženy trhnou vlasy aby se necuchaly. • n nul ifa
zavlečený druh, který převzal jméno původního 'NUL IFA'.
libora proměnlivá n santana (Lantana camara) rozdrcené listy se
přikládají na rány. Vůně listů pomáhá od bolestí hlavy a
ucpanému nosu. Šťáva z listů se dává na ránu po kastraci prasat
ke zmírnění bolesti.
líčení n nesipen pigment používaný pro 'NAHWÉLAN'. • n
nahwélan tradiční malování obličeje pro slavnostní příležitosti. U
žen složité motivy na tvářích a kolem očí, u mužů jednoduchá
linka na čele. Původně byly používány pouze přírodní barvy černá
a červená.
líčit se v ahwél srov.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam tahan
peraswas. ~ Matka barví své dceři tvář.
list n numa nar rostliny, obecný termín.
listy na laplap n numanemew pocházející z druhu planého
banánovníku 'NEMEW'.
lišejník n natgateg obecné jméno pro mnoho různých druhů
vyskytujících se na stromech a kamenech.

loď (obecný termín) n niko
lori mnohobarvý n syl (Trichoglossus haematodus)
lov n naruan přeneseně.
lovec orlů n iapsagan iatkek titul osoby pocházející z okolí
Lowlipag, která má právo lovit orly, jejichž peří je používáno při
výrobě 'KWERIA APAM'.
lovit v wi ryby. Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Dnes lovím ryby.
luk n nemanahga
lulanka commersonova n nepakau (Fistularia commersonii)

M
Magellanův oblak n prop Nowanuman nejisté, zda Velký, nebo
Malý.
majna obecná n kaul (Acridotheres tristis)
malíček n pis aswas
malý adj aswas Ex.: štěně, malý pes ~ kuri aswas
mandarinka n nowanmel
mandarinkovník n nowanmel (Citrus reticulata) ovoce je
konzumováno, z listů se vaří čaj.
mandlovník mořský n tel (Terminalia catappa) plody dávají jedlé
oříšky, dřevo se používá jako stavební materiál.
mango n magko
mangovník (obecný termín) n magko (Mangifera sp.) • n magko
ikpis (Mangifera sp.) druh kultivovaný především ve Whitesand. • n
magko apen (Mangifera sp.) druh plodící malé červené ovoce. • n
iamak magko (Mangifera sp.) oceňovaný druh přivezený z Austrálie
jistým Iamakem.
maniok n nemaiako (Manihot esculenta)
manžel n iaihgel • n ieramim formální výraz.
maso n nauga
matka (nezcizitelný) n inmě pron tonio
medicína n méresen
medosavka tangarovitá n kowiamétaméta (Myzomela cardinalis)
pouze samec. srov.'KOWIAPILÉGEN'. • n nemrukén (Myzomela
cardinalis) pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n kowiapilégen
(Myzomela cardinalis) pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n
pesit (Myzomela cardinalis) v místní tradici pták, jež v sobě
sjednocuje "červené" a "černé" rodiny. srov.'KOWIAMÉTA' a
'NEMRUKÉN'.
medúza n nowanhaletéhé
mech n natgateg obecný termín.
měkký adj merek • adj mesemes
meloun n marén (Citrullus lanatus) ovoce se konzumuje.
menstruace n nametéan

míchat v ol pelpel Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né
pislama. ~ Míchá dohromady místní jazyk a bislamštinu.
milovaný adj kéikéi
milovat v olkéikéi srov.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~
Mám tě moc rád.
• milovat se v ol to s někým, poněkud slušnější výraz, než
'NAWISAN'. Ex.: Ierman ramol to tahan perawen. ~ Muž se miluje
se svou ženou.
miska n nuwig katil z čerstvě očištěného kokosového ořechu.
Rozlomená na kusy slouží jako lžička. srov.'NUWIG KUWEL'. • n
nuwig kuwel z kokosového ořechu.
místo n iken
mít rád v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ Mám rád mou
maminku.
mláďata (nezcizitelný, v množném čísle) n narare- zvířat.
mládě (nezcizitelný, v jednotném čísle) n nare- zvířat.
mladík n uswas
Mléčná dráha n prop Nemrau • n prop Nuafuganan méně obvyklý
výraz.
mluva n nanian
mluvčí expr ieram la suatu člověk určený pro předávání zpráv po
tradičních cestách mezi nakamaly. dosl. "člověk cesty". • n ieni z
kořene 'ENI'.
mluvení ze spaní n iarmikan
mluvit v akhar Ex.: mluvíš, bude mluvit ~ namakhar, tarapakhar •
v eni Ex.: Eni mérek am. ~ Mluv pomalu.
• mluvit ze spaní v armik Ex.: Tahak perawen ramarmik lapen
patem. ~ Má žena mluví ze spaní každou noc.
mnoho num ripar • v ipar být. Ex.: Katar ripar. ~ Je nás mnoho. •
expr nekin am místo, kde je něčeho hodně. Ex.: Nekin am nién. ~
Je tu spousta kokosů.
modlit se v awhak Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Půjdu se
modlit do kostela.
modlitba n nawhakan • n temahwa k místním duchům a
božstvům a dnes často jako synkretismus také ke křesťanskému
Bohu. Provádí se při plivání po vypití kavy vyřčením slova
'TEMAHWA' následovaným přáním nebo žádostí člověka, který
'TEMAHWA' provádí. V průběhu 'KAUR' je zvykem uspořádat
'TEMAHWA' přibližně čtyřikrát spolu s rozdělováním laplapu v
nakamalu s přáním, aby se rány obřezaných chlapců dobře
zahojily.
modrý (starobylý termín) adj amimera aken
mokrý v peteg být. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg. ~
Prší a tak se mi namočilo oblečení.
monarcha stěhovavý n papawuk apen (Danaus plexippus) • n
papawuk léwléw (Danaus plexippus)
moře (obecný termín) n téhé • n patpa část poblíž útesů. • n iré
mělčina u pobřeží.
mořský pták (obecný termín) n itawar termín pro malé brodivé
ptáky žijící na mořském břehu.

Měsíc (obecný termín) n prop mawuk nebeské těleso. • n mawuk wi
když se objeví na obloze jako úzký srpek po novu. • n numanmel
v poslední čtvrti, kdy se blíží nov. • n nail ratuatu v první čtvrti.
dosl. "stojí přímo", tedy v nadhlavníku, kde se na nebi Měsíc
objevuje večer.

mořský rak n tapatapa (Parribacus caledonicus)

měsíčky n nametéan • v meta mít. Ex.: Perawen ramameta. ~
Žena má měsíčky.
Middle-bush n prop ikpat geografický termín pro výše položená
místa v centru ostrova Tanna. Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Jdu do
centra ostrova. např. Lamlu.

motyka (starobylý termín) n kwates tradiční nástroj k obdělávání
zahrad jamů.

mořský vlk n iarafa Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero
naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení
rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
moták tichomořský n kweria asul (Circus approximans)

motýl n papawuk
moucha n kiag

možná adv taroltat
mrak n napwua • n napinapan tmavý, mraky před deštěm. Ex.:
Ramapinap le nihin. ~ Chystá se na déšť.
mravenec (obecný termín) n maiamaia
mrtvý expr ieram ramemes člověk.
mučenka jedlá (z angličtiny: passion fruit) n samprut (Passiflora
edulis) ovoce se konzumuje.
muchálek melanéský n rusrus (Myiagra caledonica) pokud zpívá ve
špatném počasí, přijdou hezké dny.
můj pron tahak
muréna n iélmou černobílý tečkovaný druh. • n peku černý druh.
muset v akaiké Ex.: budu muset ~ sakaiké
muška n manman drobné mušky nebo okřídlení mravenci.
mušle (obecný termín) n kepes • n taknu (Tectus niloticus) druh s
perleťovým vnitřkem. • n hiuwai sekau jedlá, podobná
'HIUWAN'. • n werem jedlý druh z rodiny 'HIUWAN'. • n hiuwan
jedlý druh. • n sis jedlý druh.
muž (obecný termín) n ierman • n tamalua mladý. • n naman plurál
výrazu 'IERMAN'. • n kuku výraz náklonnosti mezi partnery.
my pron kamlau dva, bez tebe. • pron kalau dva, s tebou. • pron
kamhel tři, bez tebe. • pron kathel tři, s tebou. • pron kamar všichni,
bez tebe. • pron katar všichni, s tebou.
myslet, že (nezcizitelný) v neki- rahmo ma Ex.: Nekik rahmo ma
iarames kér ramol namesan ek. ~ Myslím, že za tu nemoc může
nějaký démon.
mýtina n nekaugan rozlehlé místo s málo stromy, zarostlé jen
trávou. srov.'LÉNKAUGAN'.
mýtus n nagé

N
na (nezcizitelný) prep la- značí akci provedenou na předmětu, který
je vyjádřený osobní příponou přidanou k 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje. dosl. "pracuje na mě".
• na shledanou n imam
• na shledanou zítra expr talauk am
nadávka (obecný termín) n nepawainan • n iakmen dosl.
"předkožka". Častá nadávka a zaklení. • n iawis člověk, který myslí
jen na sex. • n iowieren člověk, který se chová nezřízeně ohledně
sexu.
nádoba part nuwig klasifikátor nádob a věcí určených k přenášení
(tašky, pytle, košíky, ...). Ex.: miska z kokosového ořechu ~
nuwig kuwel
náhoda n peken
nahoře adv iles • n iles souhrnné označení pro místa položená v
kopcích nad západním pobřežím. srov.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles.
~ Jdu nahoru. do Ipai, Lowkweria a pod.
náhrdelník n nowanar
Nahunu n prop Nahunu žena velkého ducha 'KALPAPEN'. Říká se,
že mu po první kavě, kterou pil, přinesla jídlo. srov.'SAKALEMUS
KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
najedený (nezcizitelný) adj natepa- renasis dosl. "oteklé břicho".
Častý, ale spíše hovorový termín. Ve správné mluvě se používá
'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak ripar menépes. ~ Jedl jsem
spoustu zralých banánů, až jsem se najedl. • adj népes správnější
výraz než 'NATEPA- RENASIS'.
nakamal (obecný termín) n imaim vyčištěné místo, obvykle s
velkým banyánem, určené ke scházení mužů z vesnice, diskusím
ohledně běhu života vesnice, pití kavy, provádění všech
důležitých ceremonií a tradičním tancům. Je to centrum života
vesnice. • n prop Latun důležitý nakamal poblíž Ipai. • n prop

Lownanentuan důležitý nakamal v Ipai. • n prop Lowiatkelniko
jméno nakamalu poblíž Lowanatomu, dosl. "místo, kde došlo k
rozdělení kmenů". srov.'ATKEL'. • n prop Laminu velký nakamal v
Lénakelu. • n nowanmanaga zvláštní jméno, kterým se nazývá
nakamal, ve kterém žijí "schovaní" chlapci od obřízky až do dne,
kdy z něj slavnostně vyjdou při 'KAMIR IATAW KAUR'. Je obehnán
plotem z kokosových listů nebo bambusu, aby byl chráněn před
pohledy žen, které mají vstup dovnitř přísně zakázán v jakoukoli
denní dobu.
nambas n kaur pokrývka penisu čerstvě obřezaných chlapců
vyrobená z listů. • n kaur pokrývka penisu dospělých mužů
vyrobená z rostlinných vláken.
Napagnién n prop Napagnién dosl. "kokosový dolík". Místo mezi
Lowanéai a Lénus, spojené s legendou o 'KASAWAR' a
'MWATIKTIK'.
náramek n kaukasé nosí se na paži spolu s listy 'NUMA LE NESÉ'
při slavnostech.
následovat v awotiseg Ex.: Awotiseg in io! ~ Následuj mě. • v ir
někoho. Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš mě do
Ituga?
následující expr kér men
natáhnout se v iapako rukou pro něco přes nebo za překážku.
Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Natahuje ruku přes kus
dřeva, abych sebral nůž.
ne adv kapa
nebe n lénéai
nebesa n lénéai kde sídlí Bůh.
nebo conj ua • conj o Ex.: Imam iken nekava ripar o reka? ~ Máte u
tebe doma kavu, nebo ne?
nebýt v ka Ex.: není (tu) voda ~ nu reka • v neka už, 'KA' s
předponou dokonavého vidu. Ex.: už není voda ~ nu reneka
něco n nar kér
nedá se říct, že ... expr senia ma ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl.
"Nedá se říct, že jsem chudý."
nedobrý v tat být. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš se špatně.
nedopečený v rasmatakan
nehet n pesiwel
nehoda v las peken mít. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~ Měl
nehodu na moři.
nechat v pas někoho něco udělat. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna
mapel. ~ Otevři dveře, ať můžu jít spát. obvyklá fráze, používaná
pokud se člověk vrací odněkud pozdě v noci a chce vejít do
chatrče, kde spí, ale dveře jsou už zavřené. • v apas také ve smyslu
nechtít dělat nějakou činnost. Ex.: Iakapas nenian napuk. ~
Nechci zpívat.
někdo n napela
neměl by ... expr rtat ma ... Ex.: Rtat ma tahak kahapa tarol am
nuigen. Tanakwen makhar kam ieram asul min. ~ Není dobře,
aby má hlava zůstala prázdná. Půjdu rozmlouvat se stařešiny.
nemít radost v asolkéikéian ma z něčeho, co se děje. Být smutný
z něčeho. dosl. "nemít rád". Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Jsem smutný, že prší. dosl. "nemám rád, že prší".
nemoc (obecný termín) n nemesan • n nemesan taha mének
srov.'MÉNEK RAMIWUK'. • n namesan taha kahau dýchacích cest,
údajně způsobená krysou 'KAHAU'. • n mének ramiwuk epilepsie,
záchvat křečí, dosl. "šlápl na tebe pták". Nemoc malých dětí, při
které dítě obrací oči v sloup a silně se třese, jako důsledek snědení
'PENOHA MES'. Jiný výraz je 'NEMESAN TAHA MÉNEK'. • n naumus
chronická únava, slabost, údajně způsobená nedostatkem krve.
Léčí se pitím vody z liány 'NEPAREPA'. • n namteketek mužů i žen,
projevující se bolestí při močení. srov.'LIPAG'. • n namitektek
projevující se bolestivým a obtížným močením. • n iuwau ramol

velké zanícené boláky na nohou a sloupávající se kůže, případně
bolesti zubů, údajně způsobená gekonem 'IUWAU'.
nemocný v nepen být kvůli 'IANEPEN', nebo 'PERANEPEN'. Ex.:
Us an ramanepen. ~ Ten muž má halucinace peranepen. • v mes
pokud je skloňováno se slovesným infixem "-k-". Ex.:
Iamakames. ~ Byl jsem nemocný.
němý (nezcizitelný) v neki- reka být. Ex.: Kowa ramakhar apam
kani nekin reka. ~ Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas.
není dobře, aby ... expr rtat ma ... Ex.: Rtat ma tahak kahapa tarol
am nuigen. Tanakwen makhar kam ieram asul min. ~ Není dobře,
aby má hlava zůstala prázdná. Půjdu rozmlouvat se stařešiny.
není to tak, že ... expr rasolan mama ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Rasolan mama io nases. ~ Nejsem chudý.
dosl. "Není to tak, že jsem chudý."
ne-rybář n iarapat z 'IERAM PAT' - "člověk z vnitrozemí". Člověk
nezkušený co se moře týče. Často se tak označují lidé pocházející
z oblasti 'IKPAT'. srov.'IARAFA'. Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu
zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
Nesé n prop Nesé ženské jméno zmiňované v jedné z místních
legend a ve jméně keře s vonnými listy 'NUMA LE NESÉ'.
nést v las Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Přines sem mé
prase.
neteř n iowanién pokud o ní mluví její strýc. • (nezcizitelný) n
nawu- pokud o ní mluví její teta.
netopýr n misekmisek světle zbarvený, s rozlišitelným ocáskem. •
n wutowuto tmavě zbarvený, bez ocásku.
netopýrník n kel (Platax sp.)
nevadí expr tarasolan kér
nevědět v atektek existuje pouze v negativu. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Nevěděl jsem, že přijede.
nevědomost n natektekan
nevlídný adj napinap Ex.: Narameren renapinap. ~ Jeho oči jsou
nevlídné.
nevonět v apién tat Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ To
včerejší jídlo už nevoní dobře.
neznalost n natektekan
neznat v atektek existuje pouze v negativu. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Nevěděl jsem, že přijede.
nezralý adj mera • adj nowatahwa jen o kokosu, pro ostatní ovoce
se používá 'RAKAPUKA'. • adj rakapuka o jakémkoli ovoci mimo
kokosový ořech. srov.'NOWATAHWA'.
nic n reka • n reneka už.
noční můra n naripai tat srov.'NARIPAI'.
noha (nezcizitelný) n naleknoni n nauias (Morinda citrifolia) plody slouží k výrobě různých
medikamentů. Kůra zahání zlé duchy.

obloha n lénéai
obr n prop Tramsemas jméno obra z legend, jež jedl lidi, a kterého
nakonec zabil 'MWATIKTIK'.
obraz (nezcizitelný) n nanema- v zrcadle a pod.
obřízka (obecný termín) n kaur jméno samotné obřízky a
přeneseně i celé doby od obřízky po ceremonii 'KAMIR IATAW
KAUR'. • expr iarames ramol kaur provedena nikoli lidmi, ale
'IARAMES'. Občas se stane, že chlapce ve věku obřízky najde jeho
rodina z ničeho nic obřezaného a s ránou zahojenou, obvykle
přes noc, z čehož pak vyplývá, že se chlapec neúčastní ceremonie
'KAUR'. Občas je taková rodina ráda a říká, že jim 'IARAMES'
pomohl, protože výdaje na přípravu obřízky 'KAUR' jsou značné.
srov.'KAUR'. • n iakmen způsob obřezání chlapců z rodin šéfů
vesnic, kdy se uřízne pouze horní část předkožky.
obtěžovat v ol kalwas hlukem, nevhodným chováním. Ex.:
Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme
spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu hluku.
obtížný adv pekam k udělání.
ocas (nezcizitelný) n nepikočištění expr awota apa le nu dosl. "sednout si do vody". Rituální
každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu 'KAUR' ve
vesnicích na břehu moře, kdy se chlapci myjí v mořské vodě.
srov.'AWOTA APA LAHAU'. • expr awota apa lahau dosl. "sednout si
dolů". Rituální každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu
'KAUR' ve vesnicích v kopcích, kdy chlapci scházeli dolů k moři
nebo do údolí k potoku. srov.'AWOTA APA LE NU'.
odejít v wén Ex.: Wén! ~ Odejdi!
odliv n ranakahama • n renahama mowas v nejnižším bodě.
odranec n luw (Scorpaenopsis macrochir)
odřít se v awai Ex.: Téhé ramho io iakawai io la kopwiél. ~ Moře
mě odneslo a já se odřel o kameny. dosl. "moře mě udeřilo".
oharek n nourasekam
oheň n nekam
ohňový strom n numalupen (Delonix regia) nepůvodní druh, který
přejal jméno od místního druhu s velmi podobnými listy.
ohrada n neparepar • n nowankelu okolo vesnice.
ohřát v még Ex.: Iamég nalemak. ~ Ohřívám si ruce.
oko (nezcizitelný) n nowanaramera- lidské. • n nahlelan mastné.
Ex.: Nahlelan taha nién. ~ Povlak na vodě způsobený mastnotou
z dřeně kokosového ořechu.
olej n nepeksi nién kokosový. Také výraz pro olejnatou vrstvičku
nacházející se uvnitř naklíčeného kokosu 'NAPEKAK'.
oliheň n iapwis
on pron in
ona pron in

nos n nepanagha-

oni pron ilau dva. • pron ilél tři. • pron ilar všichni.

novorozený n napek chlapec, přen.

ony pron ilau dvě. • pron ilél tři. • pron ilar všechny.

nový adj wi

opasek n katawut z rostlinných materiálů tradičně nošený muži
při ceremonii 'NEKOWIAR'.

nůž n nau
nyní adv tawék • adv ték zkr. 'TAWÉK'.

O
obchod n kamawra iken místo. dosl. "místo, kde se rozdělují
věci".
oblak n napwua
oblečení n napen

opilý v apus být, cítit účinky kavy nebo alkoholu. Pokud se
vztahuje ke konzumaci kavy, obvykle nemá tento výraz negativní
konotace a často se používá jako "zdvořilostní" dotaz, jestli
dotyčný dobře cítí účinky kavy. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o
kapa. ~ Cítil jsi včera v nakamalu účinky kavy, nebo ne? • v apus
kaur riér být, do němoty. dosl. "opít se tak, až člověku vypadne
nambas". Anachronismus dnes často používaný v žertovném
tónu. Ex.: Us an ramapus kaur riér lenaw lénhaiu. ~ Ten chlap se
včera opil k nepoznání. dosl. "opil se tak, až mu vypadl nambas".
Anachronismus dnes často používaný v žertovném tónu.

opravdový adv aken
• opravdový člověk n ieramim aken dospělý, zralý.
opravdu adv parién zesílení významu.
orchidej n nuwnuw druh s dekorativními květy. • n nuwmer
(Corymborkis veratrifolia) pokud se jí člověk dotkne v době setby
jamů, vzejdou jejich hlízy malé a tenké nebo uschnou.

parfém n pién
parmice n iaramiru
pás z mušlí n nowapelpel nošený chlapci při závěrečném obřadu
'KAUR'.
past n nasekel ve formě košíku určená k lovu malých ptáků nebo
mořských živočichů.

ospalý expr napelan ramos být, následuje zájmeno, nebo jméno
osoby. Ex.: Napelan ramos io. ~ Chce se mi spát.
ostenec (obecný termín) n nuwig nawuk (Balistoides sp.)
• ostenec klínovitý n iawati kopwiél (Rhinecanthus rectangulus) • n
nuwig nawuk (Rhinecanthus rectangulus)
• ostenec zelenavý n napau (Balistoides viridescens)

pátý num ol katilum

ostrov n ten

pavučina n liélia

ostrovní liči n natem (Pometia pinnata) ovoce se konzumuje.

paže (nezcizitelný) n nalem-

ostrý adj rawiér chuť.

Peace Corps n prop piskop používá se jak pro organizaci, tak i pro
jednotlivé dobrovolníky. Ex.: Us a in piskop kér. ~ Tamten muž
je dobrovolník Peace Corps.
pec n nowanuman tradiční zemní pec.

oštěp n suk • n newahga
otec (nezcizitelný) n remotékat v asis Ex.: Nalemak ramasis. ~ Otéká mi noha.
oteklý adj nasis Ex.: Natepak renasis. ~ Jsem najedený.
otevírat ústa v kamoag Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
otevřít v héta dveře. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Otevři dveře, ať můžu jít spát. obvyklá fráze, používaná pokud se
člověk vrací odněkud pozdě v noci a chce vejít do chatrče, kde
spí, ale dveře jsou už zavřené. • v atalapag tašku, košík. Ex.:
Atalapag taham karem melasipen nar kér. ~ Otevři svůj košík, ať
ti do něj můžu něco dát.
otočit v hwin Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Otoč banány, co jsou
v ohni.
otok n nasisan
otrávený v akona být. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
otrávit se v akona Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
ovoce aff nowa- pref.
ozdoba nohou n nakepen podobné 'KAUKASÉ', ale nošené na
nohou při tancích v průběhu 'NEKOWIAR' a při ceremonii 'KAMIR
IATAW KAUR'. Často vyráběné z listů 'NALÉ'.
oženit se v merek Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Má sestra už je
vdaná.

P
padat v ep o dešti. Ex.: prší ~ ramep
pádlo n niwéia vahadlové pirogy.
páchnout v apién tat Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ To
včerejší jídlo už nevoní dobře.
palec n pis asul
pálivý adj rawiér chuť.
palma n namul tuan druh. • n napuok (Veitchia arecina) dřevo
trvanlivé, užívané k výrobě podlah v domech. Ovoce jedlé, údajně
konzumováno také duchy 'IARAMES'.
pandán n nuiu rou druh. Kořeny se užívají pro výrobu pastí
'NASEKEL' určených k chytání langust 'ILATÉ'. Dovnitř pasti se
vláknem z 'NUO' přiváže 'KELKEL' jako návnada. • n nemankiu
(Pandanus tectorius) listy se používají k výrobě rohoží a košíků.
Vzdušné kořeny slouží jako provázky ke svázání laplapu.

pávík popelavý n tekiskisek (Rhipidura albiscapa) figuruje v legendě
o 'NUMANKUKU' a mnoha dalších. Říká se o něm, že je to šéf
ostatních ptáků.
pavouk n iahukarem

péct v wan na ohni. Ex.: Iakawan kelaka mero rasmatakan. ~
Peču v ohni jam kelaka, ale ještě je syrový.
pečený adj matak • adj kawan na ohni.
penis (nezcizitelný) n nakanpeníze (z angličtiny: money) n mani
pero (nezcizitelný, obecný termín) n numamwi- ptačí. Ex.:
Numamwimak ratol? ~ Jakou barvu má peří holuba
zelenokřídlého? • n naio barevné, nošené ve vlasech muži i ženami
při slavnostních příležitostech. • n naio ocasní z kohouta. Nošené
jako ozdoba při tradičních oslavách. • n kweria apam ozdoba z
peří (dravých ptáků a případně slepic) nošená při zvláštních
příležitostech jako 'NEKOWIAR' některými vysoce postavenými
muži. • (z angličtiny: pen) n pén psací.
perutýn n iarpwitag (Pterois sp.)
pes n kuri
pilníkotrn n numanahapitag
piroga (obecný termín) n niko vahadlová, původní termín.
srov.'KENU'. • n niko malá piroga ve které se uchovává 'KAWAR'. •
n nowaniko trup vahadlové pirogy. • (z angličtiny: canoe) n kenu
vahadlová.
písek n numaklakel
písmo n naraian
pít v amnum Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Je ten kokos,
co piješ, dobrý?
placenta n nima kowa
plakat v asak Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Tvé dítě pláče.
plamen n namnamen nekam
planý adj rou výraz používaný o rostlinách či jako součást jejich
jména, znamenající druh nedávající plody nebo nehodící se k
použití. např. 'NUIU ROU', planý 'NUIU', což je druh pandánu,
jehož listy nejsou vhodné k pletení rohoží a košíků, zatímco jiné
druhy pandánu se k tomu používají.

panna n nesé nowankelu • n perawen wi dosl. "nová žena".

platit v arou Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Budu
platit krávu ve White-Grass.
Plejády n prop Neperawen Lapnuman dosl. "mladé dívky z
'LAPNUMAN'". Alternativa k 'NOWASWAS LAPNUMAN'. • n prop
Nowaswas Lapnuman dosl. "mladí chlapci z 'LAPNUMAN'".
Alternativa k 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.

papája n kési (Carica papaya) odvar z květů se pije proti
horečnatým onemocněním.

plesnivý adj épién cokoli mimo jídlo. srov.'HAL'. • adj hal jen o
jídle. srov.'ÉPIÉN'.

plešatý adj rapwa • v apwa být. Ex.: Renapwa. ~ Je plešatý.
plíce n tepalukaluk
plíseň n neluganan na jídle. Ex.: Nauganan ramlugan. ~ Jídlo
zplesnivělo.
plný adj ramat • adj renateahu
ploskozubec (obecný termín) n makem (Scaridae)
• ploskozubec vysokočelý n makem umé (Chlorurus
microrhinos)
plot n neparepar i živý.
plovák n remel na vahadlových pirogách.
plumérie n kapwia (Plumeria sp.) jméno převzaté od
stejnojmenného místního stromu kvůli podobnosti listů.

postavit se v ail Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
posvátné místo n ikawsim kde se nacházejí kouzelné kameny, z
"iken rawsim".
posvátný adj awsim
posvětit v aru tradiční "požehnání" které 'IERAMARA' dává v
nakamalu. Ex.: svěcení první sklizně jamů ~ kamaru nuw
potratit v ataken Ex.: Ramataken naren. ~ Potratila své dítě.
potřesení rukou (starobylý termín) expr pas iakol ik starý a málo
známý výraz, znamenající výzvu k potřesení rukou.
pouze adv am

plž n kelkel druh malého mořského plže.

povídání n nakharan

po conj awotiseg
• po dvou expr kiu kiu
• po jednom expr karéna karéna

povlak n nahlelan na vodě způsobený olejem nebo podobnými
látkami. Ex.: Nahlelan taha nién. ~ Povlak na vodě způsobený
mastnotou z dřeně kokosového ořechu.
pozítří adv tonhin

pobřeží n paha západní.
pocity (nezcizitelný) v neki- reka mít k někomu, nebo i obecně.
Ex.: Nekik reka la peran an. ~ Nic k té dívce necítím.
počasí n nian

poznámkový blok n naua

podání ruky n kualofa

prababička n kaha tat

podlouhlý adj apamapam

práce (z angličtiny: work) n wok

podobný adj raukerauker

pohlavní úd (nezcizitelný) n nakan-

pracovat (z angličtiny: work) v ol wok mimo práci na poli.
srov.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje.
dosl. "pracuje na mě". • v asum na poli, zahradě. Ex.: Ramakan
tarasum. ~ Odešel pracovat na pole.
pradědeček n kaha tat

pohroma (z angličtiny: disaster) n tisasta živelná.

prach n nemaulul

pochodeň n nesia z rákosu.

prales n nekinamera

pokrývka hlavy n kawhau

prarodič n kaha (wyt)

pokud adv tama

prase (obecný termín) n kupas • n kupas iéluk natuan černé s
bílým břichem a boky. • n kupas iawanawanar druh s kožními
výrůstky pod bradou. • n kupas meta druh se světlou a čistou
kůží. • n kupas pispis druh velkých prasat oceňovaný pro své
měkké maso. • n kupas kameta hnědé. • n kupas kamatau
kastrované. • n kupas iawiét které má viditelné jen jedno varle. • n
iowiaren nekastrované, na chov. • n kupas kalai s hnědými a
bílými skvrnami. • n kupas katkhatek se skvrnitou kůží. • n kupas
kalato šedivé barvy. • n kupas kapwia zvláštní druh používaný
kdysi jako tradiční dar pro 'IERAMARA'.

podsvětí (starobylý termín) n ipai místo, kam sestupují duchové
mrtvých. • n prop Iwrau místo, kam sestupují duchové mrtvých.

pole n nasuman
poledne n lemankat
polozobánka červenoústá n iowanuér (Hyporhamphus dussumieri)
polštář n kaluga tradiční. Malý kousek dřeva dávaný jako podpora
při spaní pod hlavu. Zvláště u mužů tím zabraňuje aby si ležením
na zemi zničili tradiční účes.
pomáhat v asitu Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~
Pomáhá mi naučit se místní jazyk.
pomalu adj merek Ex.: Ani merek am! ~ Mluv pomalu! • adv
mérek srozumitelně.
pomec císařský n malwia ituga (Pomacanthus imperator)

požehnání jamů n naruan nuw tradiční příkaz nebo povolení k
vykopání a konzumaci jamu na začátku úrody.

prastarý adj awas
pravá adj matu strana, ruka a pod.
pravda n napariénan

pomeranč n nowanmel

pravdivý adj parién

pomerančovník n nowanmel (Citrus sinensis)

pravý adv aken

pomoc n nasituan

prázdno n nekaugan přeneseně. dosl. "místo, kde nejsou stromy".

popel (obecný termín) n nemrau z ohně. • n nesihiaw vulkanický. •
n laén z 'NEKOWISEL', vtíraný ráno do vlasů a navečer umývaný
citrónovou šťávou, aby rostly dlouhé, nebo z 'NUL META', vtíraný
do vlasů, aby byly zrzavé.

prázdný adj nuigen

po-pozítří adv tonihikesel
pořád adv lilen
poslední adv naonin
poslouchat v ero Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ Poslouchám, co
říkáš.

prd n nalepesan
prdět v alepes potichu. Ex.: Salepesan! ~ Přestaň pšoukat! • v éu
nar především nahlas. Ex.: In raméu nar. ~ To je on, co prdí.
pro (nezcizitelný) aff taha- benefaktivní pref. Ex.: kámen "pro"
úrodu banánů ~ kawar tahanepen
• pro mě pron tonio
• pro něj pron to in
• pro ni pron to in
• pro tebe pron tonik

probodnout v atek rybu oštěpem při lovu. Ex.: Namail am lé
twiau né mamégasin iau tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom
hledáš želvu, kterou bys mohl harpunovat. hledat něco
očividného. "Pro stromy nevidí les."
proč adv to nata Ex.: Sylvano rakan to nata? ~ Proč Sylvano
odešel? • adv tarol nata ohledně činnosti. dosl. "co bude dělat".
Ex.: Sylvano ramakan tarol nata? ~ Co šel Sylvano dělat?
procházet se v aliwok Ex.: Iamaliwok am. ~ Jen tak se
procházím.
procházka n naliwokan
promiň expr iksiai epek ik k jedné osobě.
proroctví n namaliwok epen

přibližně adv iwoket to Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero
naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení
rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
příkop n napag rokrok chránící pole před prasaty.
příliv n renakametam • n renetam aken v nejvyšším bodě.
přímý v atuatu Ex.: dobrá řeč, dosl. "přímá řeč" ~ nakharan
ratuatu
připálený v ahu atin o jídle připravovaném v hrnci. Ex.: Rais
ramahu atin. ~ Rýže se připálila.
připravený v marua být. Ex.: Renmarua to nolan nar kér. ~ Je
připravený něco udělat. • adj renmerua o člověku.
přítel n niél

prosím part ru částice následující slovesa, měnící přímý rozkaz na
žádost. Ex.: jez! - buď tak hodný a jez! ~ ken! - ken ru!
proslov n nanian • n newhagan důležitá řeč pronášená v nakamalu
před pitím kavy.

psaní n naraian

prostředníček n iapnam

pšoukat v alepes potichu. Ex.: Salepesan! ~ Přestaň pšoukat! • v
éu nar především nahlas. Ex.: In raméu nar. ~ To je on, co prdí.
pták (obecný termín) n mének stejný, nebo větší, než holub.
srov.'KLÉPLÉPEN'. • n kléplépen zpěvný. Menší, než holub.
srov.'MÉNEK'.

protože conj mero
proutek n nowatek
proutky z kokosového listí n nowatek ma sia k výrobě košťat.
provaz (obecný termín) n nul • n namkénén ze vzdušných kořenů
'KALWAS'.

psát v arai Ex.: Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~ Dítě ve
škole píše do svého sešitu.
pšouk n nalepesan

provázek n nowanuo z lýka stromu 'NUO' sloužící k výrobě sukní
z trávy 'NIU'.

ptát se v arhapek Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Ptá se na tvé
jméno.
pterokarpus indický n kowtuhwé (Pterocarpus indicus (?)) tvrdé
dřevo. Ze kmene se vyrábějí pirogy.

prsa (nezcizitelný) n naha-

pupen n nameren jakékoli rostliny mimo liány. srov.'NUWIAN'.

prsteníček n sasilmaga

puška n kopwiél ituga občas zkracováno na 'KOPWIÉL'.

pruhatec n malaw ryby v druhů v angličtině obecně
označovaných squirrelfish a soldierfish.
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průjem v ai mít. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Má průjem trvající
čtyři dny.
průzračný adj rahlel
první num ol karéna
• první kava n kamnum ceremonie, při níž muž v nakamalu
pije svou první kavu. O jejím konání rozhoduje otec muže a
obvykle je pozván strýc z matčiny strany a je mu věnován laplap
nebo kava. Na některých místech se stále dodržuje starý způsob
pití první kavy, kdy otec nebo strýc nabízí k pití kavu v misce
vyrobené z banánového listu. Muž ji pije v předklonu a nakonec
sní kousek pečeného prasečího sádla, který je v kavě utopený,
jako ochranu před jedy a zkaženým jídlem. • v ol kamnum dělat
ceremonii první kavy. srov.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim
kamol kamnum taha Iaruél. ~ Večer budou v nakamalu
organizovat ceremonii prvního pití kavy pro Iaruéla.
prvorozený adj iaghin Ex.: Io iaghin la tahak famili. ~ Jsem
nejstarší z mé rodiny.
před třemi dny adv nihikesel

rád (nezcizitelný) v neki- la mít. srov.'OLKÉIKÉI'. Ex.: Nekin la
perawen an. ~ Má rád tu ženu.
radovat se (nezcizitelný) v neki- ragién Ex.: Nekik ragién epek. ~
Jsem velmi šťastný.
ráj n lénéai
rákos (obecný termín) n nuig ze stonků se vyrábí 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', zástěny či šípy 'NOWANPARAM'. Do listů se balí
nové jamy při 'KAMARU NUW'. Listy rostlin rostoucích podél cest
občas lidé k večeru váží do uzlu aby "polapily" a zastavily
zapadající slunce když jde člověk někam pozdě. • n nowanu koko
min dosl. "vlasy chlapců". Rákosové smotky, kterými se obřezaní
chlapci čistí po mytí vodou a které se zavěšují v průběhu 'KAUR'
na 'NASES'. • n nowatek nuig jeho suché stonky. • n nulnul očištěné
stéblo rákosu používané pro hru 'SAYÉ', nebo pro výrobu šípů.
rákosová konstrukce n kamé piagen podpora liány velkých
druhů jamů v 'TOW'.
ranec n katipa k nošení věcí na zádech, především úrody ze
zahrady.

předevčírem adv nihin

ráno n lapnépen

předkožka n iakmen malý kousek její spodní části, který se
neodstraňuje při obřízce.

rejnok n werau

předtím n aupaniken • n aupan zkr. 'AUPANIKEN'.
předvádět se v ausit Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~
Dítě křičí a předvádí se.
překládat v huaprai jazyk. Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~
Překládám pro Toma.
přesličník přesličkolistý n niél (Casuarina equisetifolia) velmi tvrdé
dřevo. Slouží k výrobě palic používaných k zabíjení prasat.
přestat padat v ahan o dešti. Ex.: přestalo pršet ~ ramahan
příběh n nagé tradiční.

rituální zjizvení n nuig kelél pouze u žen, série krátkých zářezů
na zádech kolem pasu, které dívka obdrží v době své první
menstruace. Má pomáhat proti bolestem při menstruacích a při
těhotenství a znamená, že se dívka může vdát.
rodina rostlin n nuiu jejich znakem jsou dlouhé listy rostoucí z
centra do všech směru podobně jako listy ananasu nebo pandánu.
Součástí této rodiny jsou například 'NOWANIU', 'NUIU ROU' a
'NEMANKIU'.
rodit v émak Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Má žena
právě rodí.

rohož n kaliawen spletená ze dvou kokosových listů proti sobě,
připomínající vzorem čelisti žraloka, občas používaná na zakrytí
hřebene střechy tradičních domků. • n talipapa upletená z
pandánu.

rýt v alu v zemi. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní
vytahují kořeny.

rok n nuw od výrazu pro jam - 'NUW'. Jako jméno pro rok, tak i
tradiční jména měsíců jsou odvozena od aktivit spojených s
kultivací jamů.
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rorýs (obecný termín) n wukelekel
rostlina (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy. • n
iélkeneka druh rostliny parazitující na stromech, podobně jako
'NEKESEKES'. dosl. "bez nohy". • n ropian druh. Listy se pokládají
mezi trám a sedlo střechy jako ochrana proti dešti. • n nekesekes
parazitující druh, rostoucí na jiných stromech. Říká se, že roste
"bez kmene a kořenů" a po odumření hostitelského stromu také
odumře. Jméno 'NEKESEKES' se tak používá přeneseně pro lidi,
kteří se "odrodili" a zapomněli své "kořeny" - svou vesnici a
tradiční způsob života.
rozbít v ataken Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ Zlomil jsem
svůj luk.
rozbouřený v wi být, moře. Ex.: Téhé rakawi. ~ Moře je
vzbouřené.
rozdávat v hoti Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu min. ~
Stařešina rozděluje jídlo tradičním cestám. při tradičních
ceremoniích přicházejí do nakamalu lidé z okolí po čtyřech
tradičních cestách ze čtyř různých směrů. V běžné řeči, například
při rozdělování jídla na konci ceremonií, se skupiny náležející k
jedné cestě označují prostě jako "cesta".
rozdělit v awra věci. Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Dělím se o
chléb se svým bratrem. • v atkel věci nebo lidi. Ex.: Iamatkel
nowanima tahak to piak tarawa mapel iken. ~ Rozděluji svůj dům,
abych udělal místo pro svého bratra.
roztrhnout v hapu pokud akci provádí více lidí, používá se
'HAIPU'. Ex.: Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak
napen. ~ Šel jsem pracovat na pole a roztrhl jsem si oblečení. • v
haipu pouze pokud akci provádí více lidí. srov.'HAPU'. Ex.:
Kamhaipu numa sia la katar min. ~ Roztrhneme napůl náš list
kokosovníku. kokosové listy se, například při výrobě 'KEMÉLU',
snadno dají roztrhnout podél řapíku. Přísloví toho využívá jako
obraz lidí, kteří se rozdělí. Používá se při loučení a rozchodech po
společné cestě nebo po setkání, případně i obrazně při rozvodu.
ruka (nezcizitelný) n nowanalem- • (nezcizitelný) n nalemrůst dobře v ipar dosl. "dát hodně", o plodinách obecně.
srov.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Kava dobře poroste. •
v kanan pouze o hlízách jako taro, jam atd. Ex.: Nuw tarakanan
epek. ~ Jamy dobře porostou.
rušit v ol kalwas hlukem a pod., silnější výraz, než 'AUSIT'. Ex.:
Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme
spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu hluku.
růže (z angličtiny: rose) n ros (Rosa gen.)
rvačka expr kamiaru ilau min na pěsti, hromadná.
ryba (obecný termín) n nam • n metu druh hlubinné ryby. • n
kotéa druh jedovaté ryby. • n iahak druh ryby živící se
pravděpodobně korálem. Pokud jí člověk sní příliš hodně,
vypadají mu zuby. Děti ji nesmějí jíst vůbec. srov.'IHI'. • n kulap
druh velké mořské ryby s výrazně velkýma očima. • n umé obecný
termín pro ryby s hrbem nebo "boulí" na čele. Ex.: ploskozubec
vysokočelý ~ makam umé
rybář n iarafa z 'IERAM PAHA' - "člověk z pobřeží". Člověk zdatný
v lovu ryb a pohybu na moři. srov.'IARAPAT'. Ex.: Naramim Ituga
narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou
opravdu zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
rychle adv iuhwé
rýma v nesinahga- ramai mít. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ Mám
rýmu.

řasa n niawer druh jedlé zelené mořské řasy s nahořklou chutí ve
formě malých hroznů. • n lemes druh jedlé zelené mořské řasy
tvaru kadeřavých lístků.
řeč n nanian akce mluvení i proslov.
říct v eni Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl. "Nedá se
říct, že jsem chudý."
řiť (nezcizitelný) n napag nekutu-
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s prep né něčím. Ex.: Iamken nam né nuw. ~ Jedl jsem rybu s
jamem.
sadit v sy jamy. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin nasuman.
~ Lidé sadí jamy na poli. • v hau obecně. srov.'SY'. Ex.: Iamhau
paren. ~ Sadím živý plot. • v atek semena nebo mladé rostlinky a
pod. Ex.: Lenaw iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus. ~
Včera jsem šel na pole sadit zelí.
• sadit jamy expr atek tow způsob setby jamů, kdy se sadí do
boku 'TOW'. • expr namsy tow způsob setby jamů, kdy se sadí do
vrcholku 'TOW'.
sádlo n nalepa
salangana (obecný termín) n wukelekel
• salangana bělobřichá n wukelekel (Collocalia esculenta)
• salangana vanikorská n wukelekel (Aerodramus vanikorensis)
santal n nekpes (Santalum spp.) kultivuje se kvůli cennému dřevu.
sapín n mamau (Pomacentridae)
sasanka mořská n kaléleg
sběr mušlí n timha na mořském břehu v přílivových jezírkách.
Obvykle práce prováděná ženami.
scink n iaru kaliawen se zeleným hřbetem. Objevuje se v legendě
o žralokovi ('KALIAWEN'), kterého vyhnala z džungle do moře a
proto nosí jeho jméno.
sebrat v lasita z ruky, i násilím. Ex.: Iamlasita nau to Nateman. ~
Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž.
sedět v awota Ex.: vlaštovka, která si sedá ~ wukelekel iawata
sedlo n kahmo mének le nima část střechy tradičních domků,
spletená ze dvou kokosových listů proti sobě kryjících sedlo.
sejmout v el nem taha- úderem, dosl. "česat něčí chlebovník".
Ex.: Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan.
~ Honil jsem slepici, popadl jsem klacek, hodil jej po ní a sejmul
ji po hlavě.
sekat v arai Ex.: Iamarai nek. ~ Sekal jsem dříví.
semeno (nezcizitelný) n nihi- mužské.
sen (obecný termín) n naripai wyt příjemný, obyčejný.
srov.'NARIPAI'. • n naripai spojený s vizemi nebo poselstvím
duchů. srov.'IPAI'. • n naripai tat špatný. srov.'NARIPAI'.
sépie n iapwis
sestra n kaka Ex.: mladší sestra ~ khaka iaswas • (nezcizitelný) n
pia- mladší i starší, pokud mluví žena. • (nezcizitelný) n nohramladší, pokud mluví žena. • (nezcizitelný) n nawine- vůči muži.
Ex.: má sestra (mluví-li muž) ~ nawinek
sestřenice (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví žena.
sešit n naua
sever n hiu
severně aff -hiu sufix sloves.

sex n nawisan nepříliš slušný výraz.

soltýn barakuda n tapatu (Sphyraena sp.)

shnilý adj épién cokoli mimo jídlo. srov.'HAL'.

sopka n hiaw

shodit v aruita vrženým kamenem nebo podobným kompaktním
objektem. srov.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~
Shodil jsem kamenem mango ze stromu. • v hoita vrženým
klackem. srov.'ARUITA'. Ex.: Iamhoita nién. ~ Hodil jsem
klackem a shodil kokosový ořech.
silnice (obecný termín) n suatu

souhvězdí n prop Kasulia apam "dlouhé 'KASULIA'", tři hvězdy z
pásu Orióna. • n prop Kasulia rerparep "krátké 'KASULIA'", tři
hvězdy Oriónova meče. • n prop Kahau čtyři hvězdy trnu na ocasu
Štíra. • n prop Suatu kywer jižní kříž, dosl. "čtyři cesty", symbolizuje
čtyři tradiční cesty vycházející z 'IMAIM'. • n prop Kou pět hvězd
hlavy Býka, ve formě 'KOU'. • n prop Kilil sedm hlavních hvězd
souhvězdí Orión.

silný adj rasanen • v asanen být, o osobě, chuti a pod. Ex.: silný
tabák, silný člověk ~ takapa rasanen, ieram rasanen • adj iaghin
svalnatý. • adj rausekausek účinkem, koncentrovaný, např. kava.
síť (starobylý termín) n nakepen tradiční, vyrobená ze vzdušných
kořenů banyanu 'NASAS'. Má formu košíku se dvěma dlouhými
holemi, kterými se udržuje na místě, kudy plavou ryby.
skončený adj ita
skončit v nol naunin nějakou činnost. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ Dopil jsem kavu.
skrblík n iaumus

sourozenec (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, stejného pohlaví
jako mluvčí. • (nezcizitelný) n nohra- mladší, stejného pohlaví jako
mluvčí.
sova pálená n imhir (Tyto alba) v místní kultuře obávaný pták,
posel zlých zpráv.
spálit v ahu akry o jídle pečeném v ohni. srov.'AHU ATIN'. Ex.:
Neté ramahu akry. ~ Taro se připálilo.
spánek n napelan

skutek n nolan

spát v apel Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ Včera jsem spal špatně.
sperma (nezcizitelný) n nihi-

skvrnitý adj afwil o ovoci a stromech.

spojenectví expr suatu apam obrazně.

sladká brambora n koléi

spolupráce expr suatu apam obrazně.

sladký expr nowanihin rawyt • adj rauté • adj nowanhiwyt z
'NOWANIHIN RAWYT'.

spousta expr nekin am místo, kde je spousta něčeho. Ex.: Nekin
am nién. ~ Je tu spousta kokosů.
sprosté slovo (obecný termín) n nepawainan

slaný adj rauté
slávka n pal malý jedlý druh.
slepice (obecný termín) n mének • n mének perawen • n iukenet
kadeřavá rasa, pouze na křídlech. • n kareseres kadeřavá rasa. • n
ragi kropenatá. • n makemak nízká rasa s "krátkýma" nohama.
slípka modrá n iagnameta (Porphyrio porphyrio)
slizoun n wikwik ryba.
• slizoun hnědý n ilak (Cirripectes castaneus)
slunce n prop met
slunečno n nemankat
slupka kokosu n kasesen část suché vláknité slupky používaná k
čištění kořene kavy. srov.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa kasisen iaké
nukenekava. ~ Podej mi slupku kokosu, ať můžu očistit kavu. • n
napeka část suché vláknité slupky používaná například jako
kartáč, ale ne k čištění kavy. srov.'KASESEN'.
slyšet v ero Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ Slyším nějakého ptáka.
slyšte expr kamai slovo, kterým vypravěč obvykle uvádí vyprávění
starých legend.
slzovka obecná n kamen (Coix lacryma-jobi) z plodů se vyrábějí
náhrdelníky.
smát se v aliél Ex.: Ramaliél kam io. ~ Směje se na mě.
smrákat se v renapinap

srdce n nowanénau
stačí v rawker to.
stačit v renauker • v awker Ex.: Renawker. ~ To stačí.
stará žena n peraihgel nepříliš uctivý termín. srov.'PERAN ASUL'. •
n peran awas neuctivý termín. • n peraihgel neuctivý termín. • n
peran asul uctivý termín.
starý adj iawas o věcech. • adj awas o věci.
• starý muž n iaihgel neuctivý termín. • n ieram asul uctivý
termín.
• starý netopýr n iaihgel wutowuto neuctivý termín pro starého
a scvrklého muže, který příliš pije kavu.
stařec n iaihgel neuctivý termín.
stařena n peraihgel • n peran awas neuctivý termín.
stát v ail být zpříma. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
stejný adj raukerauker
stín (nezcizitelný) n nanemastonožka n napilas
strana n léwinpen protilehlá. • n léwinpa přilehlá.

smrt n nemesan

strašilka n iamimer (Phasmatodea)

smutek n nalu období po úmrtí v rodině. Může trvat až jeden rok
a je zakončené velkým setkáním rodiny. Muži si po tuto dobu
nechávají růst vousy, ženy se stáhnou ze společenského života
vesnice. • (starobylý termín) n napkesu starší výraz pro 'NALU'.

strom (obecný termín) n nek • n nek té iau dosl. "želví strom",
měkké dřevo. • n niély (Pittosporum campbelli) celá rostlina je
aromatická. Při přípravě 'TOW' se listy pálí v díře, do které se
následně sadí jam, aby dobře rostl, protože jamy údajně "mají
rády" vůni 'NIÉLY'. Pití odvaru z kůry slouží jako lék proti nemoci
'NAMESAN TAHA KAHAU'. • n nap (Euodia hortensis) divoká forma
'NUMA LE NESÉ'. Jeho větve s listy drží ženy v rukách při tanci
'NASES'. • n nekiapen (Elattostachys falcata) dlouho hořící dřevo,
také k výrobě luků. • n kaulapag druh 'NIM'. Ovoce se jí se solí.
Doporučuje se ženám v těhotenství, ale po porodu jej naopak
nemají jíst až do doby, kdy dítě začne chodit. • n napek tuan druh
banyanu 'NAPEK' se světlými nažloutlými listy. • n nuahwa tam
(Sterculia banksiana) druh konzumovaný holuby 'IÉLU IOHNEKAM'.

smutný (nezcizitelný) v neki- rtat být, dosl. "(něčí) vnitřek je
špatný". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Jsem smutný z mého
dítěte. • (nezcizitelný) v neki- ramahma být. Ex.: Nekik ramahma
epek to tahak perawen rakames. ~ Jsem velmi smutný kvůli mé
nemocné ženě.
snad adv taroltat
sokol stěhovavý n mélekem (Falco peregrinus) • n kweria aswas
(Falco peregrinus)

Ve dřevě je možné najít červy 'PRISIN'. Z kůry se vyrábějí opasky
mužů 'KATAWUT' k ceremonii 'NEKOWIAR'. • n nalulu (iré)
(Schefflera neoebudica (?)) druh nacházející se většinou u pobřeží. • n
nalulu (ikpat) druh nacházející se většinou v kopcích v centru
ostrova. • n naté druh s bílými květy. • n namulat druh s drobným
červeným ovocem. Slupka ovoce je na vnitřní straně lepkavá a
slouží dívkám k výrobě ozdob na tvář. • n nekesa druh s jádry,
která poskytují červenou barvu k barvení tváří a vlasů. • n keliakéi
(Garcinia pseudoguttifera) druh s jedlým ovocem. • n niér (Burckella
obovata) druh s jedlým ovocem. Jeho tvrdé dřevo je používáno při
stavbě. • n namiahyl druh s měkkým dřevem. Slouží k výrobě
desek. • n nihla (Semecarpus vitiensis) druh s mízou silně iritující kůži
a působící puchýře. Aby se člověk vyhnul popálení, je třeba při
dotyku pronést formuli záměny jmen "io 'NIHLA', ik N" - "já jsem
'NIHLA' a ty jsi N" (kde N je jméno dané osoby). Ve dřevě stromu
je možné nalézt červy 'PRISIN', jejichž konzumace u některých lidí
vyvolává kožní reakci. • n teklepwé druh s nepříliš pevným
dřevem používaný ke stavbě domů. • n katen druh s tvrdým
dřevem používaný k výrobě pirog. • n nel druh s tvrdým dřevem
používaným ke konstrukci domů. • n kataupeken druh s tvrdým
dřevem používaným ke stavbě. • n nafa (Alphitonia zizyphoides)
druh s tvrdým dřevem používaným ke stavbě. Jeho větvičky jsou
voňavé. • n nekfitu (Elattostachys falcata) druh s tvrdým dřevem
používaným ke stavbě. Na velkých plátech kůry se připravuje a
peče laplap 'KAKÉWAN'. Strouhané lýko se dává do krmení
prasatům aby dobře rostly. • n nekpat (Syzgium sp.) druh s tvrdým
dřevem vhodný ke stavbě domů. • n nigat (Pouteria sp.) druh s
tvrdým dřevem vhodným ke stavbě. • n natan (Myristica fatua) druh
s tvrdým dřevem vhodným ke stavbě. Vyrábí se z něj také
podpěrky hlavy 'KALUGA'. • n nekpinap (Diospyros ferrea) druh s
tvrdým dřevem. Kusy dřeva vyseknuté z kmene se žvýkají, což má
zpevnit zuby. • n kaulik druh s tvrdým dřevem. Používá se k
výrobě násad seker a výrobě 'KAKEL' k sazení taro 'NETÉ'. • n
nakuka (Bischofia javanica) druh s tvrdým dřevem. Používaným ke
stavbě domů. • n nisap druh s tvrdým dřevem. Vyřezávají se z něj
tradičně hřebeny na vlasy. • n namel (Acacia spiriorbis) druh s velmi
tvrdým dřevem používaným ke konstrukcím domů. • n nawan
(Syzgium sp.) druh s velmi tvrdým dřevem. • n napuas (Fagraea
ceilanica) druh se dřevem, které je velmi odolné proti trouchnivění.
Používané ke konstrukcím domů. • n nases (Ficus wassa) druh
stromu používaný při obřadu 'KAUR' k zavěšení listů rákosů,
kterými se obřezaní chlapci utírají po rituálním mytí. Na závěr
spálen při obřadu 'NASES'. Jeho lýko se používá jako škrtidlo při
obřízce. Listy se konzumují syrové s kokosem. • n naiéw imer
(Erythrina fusca) druh údajně pocházející z Aniwa. • n nesé rep tuan
(Scaevola taccada) druh užívaný pro léčbu kašle. Čtyři mladé
větvičky se rozžvýkají, šťáva polkne a zapije mořskou vodou. • n
nawiloawilo (Gyrocarpus americanus) druh velkých stromů, jehož
kmen je používán k výrobě pirog. • n nekatu druh z rodiny
'NAWIGEN'. Dřevo užívané ke konstrukci domů. • n kalwalwa
(Meryta neoebudica) druh, dosl. "hrom". Používá se při svolávání
deště k vytvoření hromu. • n nesipuka druh, dosl. "prasečí
exkrement". Když prasata často znečišťují vesnici, má se po nich
házet plody tohoto stromu aby se vyprazdňovaly raději v
džungli. • n nim (Tabernaemontana sp.) druh, jehož listy se jedí s
kokosem. • n napakalo druh, nepůvodní. • n nawula apen
(Macaranga sp.) druh. • n nawula aluk (Macaranga sp.) druh. • n naiéw
(Erythrina sp.) druh. • n nareké (Dillenia biflora) druh. • n nauru
druh. • n nahua druh. • n namel keken (Acacia simplex) druh. • n
nekelha afwil (Breynia disticha (?)) druh. • n nakaiu (Geissois denhamii)
druh. • n namak (Cordia subcordata) druh. • n nekiau druh. • n nesésé
nawuk druh. • n napateker nek druh. • n nakal (Dysoxylum bijugum)
druh. • n kawytaregreg druh. • n kako (Hernandia nymphaeifolia (?))
druh. Aby vlasy dobře rostly, větvičky se drtí, při koupeli vetřou
do vlasů a následně vymyjí. • n kakao druh. Boby se konzumují. •
n nauh druh. Do listů se balí krevety po lovu. Jeho květy oznamují
čas k setbě sladkých brambor. • n nepiaw tuan (Pisonia grandis)
druh. Do listů se balí ryby, vaří se v nich a pak se společně s nimi

jedí. • n nareg (Ficus granatum) druh. Do listů se balí žraločí maso a
následně se peče v zemní peci, aby dostalo dobrou chuť a také
tím získá trvanlivost tři až čtyři dni, takže se nemusí sníst ihned. •
n tekrekmének druh. Drcená kůra je pro ryby toxická. Používá se
k lovu ryb v přílivových jezírkách. Rodina s 'NEKTUAN'. • n
namilo (Glochidico namilo) druh. Dřevo k výrobě nosných kůlů
domů a ohrad pro prasata a dobytek. • n namihew (Melochia
odorata) druh. Dřevo slouží k výrobě 'NOWANEKIATU' (část
pirogy). Šťáva z rozdrcených listů se pije při horečkách. Roste na
něm druh jedlé houby 'NEPAWEN NAMIHEW'. • n kawiétaut druh.
Dřevo slouží k výrobě hlavic šípů 'NOWANPARAM'. • n kapuap
druh. Jeho dřevo je vhodné k výrobě 'NOURASEKAM'. Ovocem
děti střílejí z bambusových foukaček. • n nulagen druh. Jeho
očištěnými větvičkami se chlapci drbou hlavu v době po obřízce
kdy mají zakázáno dotýkat se hlavy. • n tel ket druh. Jeho ovocem
se živí holubi 'IÉLU'. • n nawula pekam apen (Macaranga sp.) druh.
Jeho tvrdé dřevo slouží k výrobě trámoví střech. • n natuan
(Dysoxylum rufum) druh. Když po obřízce nadejde čas, aby chlapci
začali jíst obvyklou stravu, smíchá se kůra s drceným kokosem a
chlapci se s ní umyjí pro zahnání zlých duchů. Následně můžou
jíst běžnou stravu. • n nanen (Ficus adenosperma) druh. Kůra slouží
k léčbě zranění. • n iapel (Leucaena leucocephala) druh. Kvalitní tvrdé
dřevo. Konstrukce všech částí domů a ohrad pro dobytek a
prasata. • n tera (Excoecaria agallocha) druh. Latex se dává na
zranění z moře jako říznutí korálem, bodnutí rybou nebo
mořským ježkem. • n newirou druh. Listy jsou žahavé podobně
jako kopřiva. Mladé listy se dávají do domu proti myším na místa,
kudy často probíhají. Údajně pokud po nich myš přeběhne, popálí
si tlapky a budou ji svrbět tak, že si je ukouše a umře. • n naluk
druh. Listy se ohřívají nad ohněm a přikládají na klouby a záda
lidem po dlouhé nemoci na lůžku, kteří mají obtíže opět chodit. •
n namam druh. Listy se rozdrtí a přikládají na rány po řezech
provedených na kůži při prováděné tradičními léčiteli k léčení
jistých druhů nemocí. • n nekalaka (Pouteria sp.) druh. Ovoce se
konzumuje. • n kastarapel apen druh. Ovoce se konzumuje. • n
nepam druh. Ovoce se konzumuje. • n nagai druh. Poldy se
roztlučou a jadérka se konzumují. • n napkapek (Pisonia umbellifera)
druh. Používá se při svolávání deště. Jeho nastrouhaná kůra se
přidává do krmení mladým prasatům aby dobře rostly. Plody jsou
lepkavé. Ve velkém množství se sypou okolo polních plodin jako
ochrana před ptáky a divokými slepicemi, které se na ně přilepí. •
n nanemwién apen (Pipturus argenteus (?)) druh. Rozdrcená kůra se
přikládá na rány po zvířecích kousnutích a zanícených
zraněních. • n nanemwién (Pipturus argenteus) druh. Rozdrcená kůra
se přikládá na rány po zvířecích kousnutích a zanícených
zraněních. Listy se přikládají na ránu první den po obřízce.
srov.'KAUR'. • n nywen (Guettarda speciosa) druh. Strouhaná kůra se
s míchá s kokosem a krmí se jí prasata, aby jim dobře rostlo sádlo
na hřbetě. • n nawyl (Euodia sp.) druh. Symbol lidí z Létakeren.
Slouží jim také k dekoraci kavy při ceremoniích. • n namnak druh.
Šťáva z kůry se dává do žrádla psům v případě otravy. • n
nouhialag (Homalanthus ebracteatua) druh. Šťáva z rozdrcených listů
i ovoce se pije v případě, že člověk onemocní působením zlých
duchů 'IARAMES' po procházení se venku v noci. • n napwer druh.
Tvrdé a ohni odolávající dřevo. Kdysi se vyhledávaly pokroucené
kusy větví a používaly se k zavěšení hrnců nad oheň. • n
namihewel druh. Tvrdé dřevo k výrobě desek. • n neprou druh.
Tvrdé dřevo k výrobě pirog. • n nawula pekam (Macaranga sp.)
druh. Tvrdé dřevo používané při stavbě všech částí domů. • n nip
druh. Vnitřek kmene rozdrtí, tekutina z něj vytlačí a nechá
vyschnout pro přípravu škrobovité "mouky", ze které se po
smíchání s mořskou vodou vyrábí laplap nebo placky. • n kakil
apsépes druh. Z jeho dřeva se vyrábějí hlavy šípů
'NOWANPARAM'. • n neseko druh. Z rovných větví se vyrábějí
oštěpy. • n napé (Pseuderanthemum sp.) druh. Z větví se vyrábějí
tradičně hole k tanci 'NASAL'. Rostlina má mnohé léčivé účinky. •
n tamormor druh. Z větviček se vyrábějí troubele fajek. • n
nawiétaur (Geniostoma ligustrifolium) druh. Ze dřeva se vyrábějí

hlavice šípů 'NOWANPARAM'. • n koupa druh. Ze dřeva se vyrábějí
ohrady pro dobytek a prasata. • n nameliamel (Phyllanthus ciccoides)
chrání proti zlým duchům. Malá větvička se nosí skrytě s sebou
jako ochrana proti černé magii pocházející z jiných ostrovů. Kůra
se žvýká pro zpevnění zubů. • n nouhialag apen importovaný
druh, který převzal jméno od místního stromu 'NOUHIALAG'. • n
nepina (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp. neo-scotia) jeho zrající ovoce
indikuje dobu, kdy je čas sklízet jamy. Žvýkání kůry posiluje zuby
a dásně. Ovoce se konzumuje. • n lipag (Ficus septica) konce
větviček se zbaví kůry a žvýkají a šťáva se polyká k léčení nemoci
'NAMTEKETEK'. Výluh z kůry se pije proti bolestem břicha.
Větvičky se také žvýkají a šťáva se vyplivuje jako ochrana proti
zlým duchům. • n naknau awiwan (Acalypha sp.) listy se přikládají
na ránu druhý den po obřízce. První stolice malých dětí se utírá
tímto listem. • n naknau pwia (Acalypha sp.) listy se přikládají na
ránu z obřízky. srov.'KAUR'. • n nepleg (Polyscias sp.) mladé listy
vařené ve vodě se jí, zvláště v období hladu po cyklonu. • n
nalimala tuan nepůvodní druh, který přejal jméno od místního
druhu 'NALIMALA' kvůli podobě listů. • n makoni nepůvodní druh.
Dřevo je tvrdé a používané ke stavbě domů. • n sita nepůvodní
druh. Dřevo tvrdé a používané ke stavbě. Jeho květy jsou čistě
bílé. • n kapwia (Heloptropium foertherianum) odvar z listů používaný
k léčení otravy po požití jedovatých ryb. • n nahal ket (Aidia
graeffei) ovoce jedlé. Tvrdé a ohni odolávající dřevo. Kdysi se
vyhledávaly pokroucené kusy větví a používaly se k zavěšení
hrnců nad oheň. • n nekariag (Cerbera odollam) pití výluhu z kůry
slouží k vyvolání průjmu. • n nuahwa (Sterculia vitiensis) plody
jedlé. • n nesé rep (Scaevola taccada) pro léčbu kašle, žvýkat čtyři
mladé větvičky, šťávu polknout a zapít mořskou vodou. • n
numalupen původní druh, jeho jméno převzal i zavlečený ohňový
strom. • n sita (Melia azedarach) původní, menší druh, než strom
'SITA', ale stejného jména. Má modravé květy. Odvar z listů se
používá ke zmírnění následků mozkových příhod. V době kdy
kvete a plodí je čas k lovu létajících ryb. • n naknau (Acalypha sp.)
rodina několika druhů keřů. • n kakil rodina stromů, jejichž listy se
přikládají na ránu po obřízce jako první v sérii po 'TEMAHWA'.
Větve se dávají pod rohože obřezaných chlapců jako podpěrka
hlavy 'KALUGA'. • n nuwul (Pometia pinnata) s malými jedlými
plody, v bislamštině "nakatambol". • n nekelha (Breynia disticha)
sadí se v blízkosti domů jako ochrana před černou magií. • n nik
(Cordia dichotoma) strom s lepkavým ovocem často navštěvovaný
holuby a kaloni. Kůra se vaří nebo louhuje ve vodě, která se pak
pije na bolesti hlavy, žaludku, průjem a celkové bolesti těla. • n
noumerek (Acalypha grandis) šťáva z rozdrcených listů se pije s
vodou proti bolestem břicha. Dřevo tvrdé a používané na trámoví
domů. Ovocem děti střílejí z bambusových foukaček. • n nahal
(Aidia graeffei) tvrdé dřevo. Z větví se vyrábějí kolíky k upevnění
vahadla pirog 'NOWATEPLEPEL'. • n nek mer uschlý. • n nektuan z
jeho dřeva se vyrábějí luky. Rodina s 'TEKREKMÉNEK'. • n nowaig
zavlečený druh. Plody si děti barví tváře. Pravděpodobně z
'NOWA-' - ovoce a "ink" - anglického slova pro inkoust. • n nek
mera živý, zelený.

suchý v ausek být. Ex.: Napen renausek. ~ Oblečení už se
usušilo. • n mer o rostlinách. Ex.: suchý kokos ~ nién mer
• suchý kokos n nién mer
sukně z trávy n niu tradiční oděv místních žen nošený dnes
většinou jen při slavnostech. Na několika málo místech Tanna se
ještě udrželo její každodenní používání.
sůl n negél
sumýš n iewiawi nowanhurek (Synapta maculata (?)) druh podobný
hadu.
sundal jsi mě ze stromu nases (starobylý termín) expr namehwau
io le twinek nases tradiční, dnes už nepoužívaná věta, kterou
obdarovaný odpovídal na dar. Strom 'NASES' je symbolem
chudoby. Věta tedy vyjadřuje to, že obdarovaný už není chudý. V
řeči neexistuje výraz pro "děkuji". Toto je pravděpodobně jeho
nejbližší ekvivalent.
svatba n nauganan lé perawen tradiční, slavnost spojená s
výměnou darů.
svatý adj awsim
světlo n nesia
světlý adj akak
svítat v renakak
svítit v asia Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ Měsíc
svítí a tak vidíme dobře na cestu.
svlékat se v owiak o krabech, hadech a pod. Ex.: Iager ramowiak.
~ Krab se svléká.
svrab n kawierawier
synovec n iowanién pokud o něm mluví jeho strýc. •
(nezcizitelný) n nawu- pokud o něm mluví jeho teta.

Š
šaman (obecný termín) n naotupunus osoba starající se o určitý
'KAWAR' a dobrou úrodu s ním spojenou. srov.'IERAMARA' a
'IENINIKO'. • n tupunus srov.'NAOTUPUNUS'. • n ramaru nuw
'NAOTUPUNUS', který připravující první jam pro 'IERAMARA' při
oslavně 'KAMARU NUW' na začátku sklizně jamu.
šedý adj ramrao pravděpodobně odvozeno z 'NEMRAU'.
šéf vesnice n ieniniko dosl. "hlas kmene". Z kořene 'ENI'.
srov.'IERAMARA' a 'NAOTUPUNUS'.
šestižábrovec červený n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
šíp n nowanparam k lovu ptáků. • n nowahga obvyklý, špičatý.
srov.'NOWANPARAM'.
škola n sekul

struhadlo n kamtuai na kokos. • n kelema z ostnatého řapíku
kapradiny, používané ke strouhání při výrobě laplapu.

škubat peří v alemus Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to
nahunu. ~ Oškubu toho ptáka a sním jej jako nahunu.
škubnout sebou v aur strachy. Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~
Iata zakřičel, až jsem s sebou škubnul.
šňůra (obecný termín) n nul

strýc (nezcizitelný) n mera- bratr matky. • (nezcizitelný) n rembratr otce.

španělská tanečnice n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
mořský plž.

střecha n nahgenima tradičního domu. Její vnitřní strana.

špatný adj rtat dosl. "to je špatné". • v tat být. Ex.: Taham nolan
rtat. ~ Chováš se špatně.
šťastný adj ragién • (nezcizitelný) v neki- ragién být. Ex.: Nekik
ragién epek. ~ Jsem velmi šťastný.
šťáva n nowanihin ovocná.

střelba n naruan
střeva n nesega
střílet v arwin z luku, pušky a pod. Ex.: Iamarwin kopwiél ituga.
~ Střílím z pušky.
studený adj arap Ex.: Kamarap. ~ Je chladno.
stůl n numatiwhata vyvýšená platforma ve vesnici nebo v
nakamalu, na kterou se dává jídlo, aby na něj nemohli psi a kočky.

štěrk n numaklakel korálový.
štítovec n tagitofa (Echeneidae)
švagr (nezcizitelný) n tahakiél pokud mluví muž. • n niél ve vztahu
k muži.

švagrová n iawugen starší výraz, dnes se používá 'KUNI'. Výraz
respektu používaný ženami vůči manželce bratra. • n kuni výraz
respektu používaný ženami vůči manželce bratra. srov.'IAWUGEN'.

těžký adv pekam o věcech, také o "těžkém", tedy kvalitním
proslovu. Ex.: Nakharan taham in rapekam epek. ~ Jeho proslov
je opravdu dobrý.
tmavý adj apinap

T

to pron in • pron ieram ve spojení s příslovcem místa. Ex.: tohle,
tamto ~ ieram ek, ieram a
• to je on expr in apa
• to nic expr tarasolan kér
tobě pron tonik

tabák n takapa (Nicotiana sp.) listy se suší a kouří přímo, nebo se
prodávají na trhu.
tabon Layardův n wél (Megapodius layardi)
tady adv iken ek
táhnout v wi Ex.: Nani rakawi hos. ~ Koza, která táhne koně.
výraz užívaný o člověku, který skrývá svůj opravdový úmysl
(velkou věc, "koně") za nějakou nevinnou záminkou (malou věcí,
"kozou").
také adv men Ex.: Io men. ~ Já taky.
tam adv iken an blízko.
támhle adv iken an blízko.
tamten adv a
tamto pron un nedaleko.
tancovat v ol napuk Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria. ~
Zítra půjdu tancovat do Lowkweria.
tanec (obecný termín) n napuk • n nima taha niéré druh
legendárního tance, který prováděly živé kameny v době, kdy
lidský tanec ještě neexistoval. Její rytmus a figury jsou zcela jiné
než u lidských tanců. • n nowanaloumaga druh původem z oblasti
Létakeren. Říká se o něm, že jde o první lidský tanec, který kdy
existoval. • n nau důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Čtvrtý v pořadí, tančený při východu slunce. • n
napenapen důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'.
Druhý v pořadí, tančený přes noc. • n nasal důležitý druh tance
tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Pátý v pořadí, tančený ráno. • n
nuhupuka důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'.
První v pořadí. dosl. "noha prasete". • n nemawio důležitý druh
tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Sedmý a poslední v
pořadí, tančený brzy odpoledne. Následuje zabíjení obětovaných
prasat. • n kasasiwo důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Šestý v pořadí, tančený okolo poledne. • n toka
důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Třetí v
pořadí, tančený zhruba v době, kdy se ráno na obloze objeví
'FÉTUKAI'. • n siosio jméno druhu tradičního tance. • n
kopwiélkopwiél náležející k rodině 'NALÉWA'. • n kéisa náležející k
rodině 'NALÉWA'. • n namilo náležející k rodině 'NALÉWA'. Tančí
se pouze při slavnosti 'KAMARU NUW', na jeho konci tanečníci
provádějí pohyb, připomínající hod kamenem, kterým symbolicky
přehazují 'KAWAR TAHA NUW' směrem dolů k vesnicím u moře a
tak dávají povolení ke konzumaci jamů na začátku sklizně. • n
nowanarwiu náležející k rodině 'NALÉWA'. Tančí se pouze v době,
kdy je konzumace jamu tabu. • n naléwa rodina tradičních tanců,
jejichž důležitý choreografický prvek je rychlé přecházení
tanečníků ze strany na stranu. • n nemawio rodina tradičních
tanců, při kterých se tanečníci pohybují v kruhu.

točit se v alalau hlava. Ex.: Tahak kahapa ramalalau. ~ Točí se mi
hlava.
tohle pron ek
toto pron ek
tradice (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan z 'OL' - dělat a 'AWAS' - starý, spojený s předky. Slovo
používané pro souhrn zvyků a tradic, které udávají rytmus života,
identitu i společenskou strukturu vesnice. Dnes často z neznalosti
správného slova nahrazováno slovem 'KASTOM' z bislamštiny. • (z
angličtiny: custom) n kastom správný termín v místním jazyce je
'NOLAWASAN'.
tralala interj réiléi léilaho zvukomalebná slova používaná v
některých tradičních písních.
trám (z angličtiny: rafter) n nowarafta • n kamaloawin • n tuhu
hlavní trám tvořící hřeben střechy.
trámky n nowanekiatu spojující pirogu s vahadlem.
tráva (obecný termín) n nyhal obecné označení pro rodinu
několika různých druhů trav. • n nyhal nul kasek druh. • n nyhal
awiwan druh. • n nyhal iré druh. • n nyhal iaugenkiu druh. • n nyhal
nepůvodní druh. • (z angličtiny: mister Will) n mista wil zavlečený
druh údajně přinesený jistým panem Willem.
trest n nalepenan
trh n maket
trhat v akes zuby, např. slupku z ovoce. Ex.: Akes nién paha! ~
Odkousni slupku z kokosu paha.
tritónka n naiu nowanawias (Bursidae (?)) podobná Charonia
tritonis.
• tritónka indická n naiu (Charonia tritonis) • n naiu pwia
(Charonia tritonis)
trojčata n mwilmwil mhiél
trpaslík n ieramiman malý člověk, neuctivý termín.
trs banánů n neprisin (nepen)
třeba v akaiké být. Ex.: je třeba abys ... ~ tanakaiké ...
třetí num ol kesel
třtina (obecný termín) n naru (Saccharum spp.) cukrová.
tuňák n tiapen

Tanna n prop Ten ostrov.

tužka (z angličtiny: pen) n pén

taro n kepia (Alocasia macrorrhizos) fidžijské. • n neté (Colocasia
esculenta) vodní, samojské.

tvrdohlavý adj ialmel

taška n karem z pandánových vláken.

tvůj pron taham

Tauaraken n prop Tauaraken dosl. "Opravdová hora". Jméno hory
poblíž Lénakelu.

ty pron ik
• ty sám expr ik pesen am

teď adv ték zkr. 'TAWÉK'.

tyč n kamo sit jednoduchá tyč sloužící jako podpora liány menších
druhů jamů při jejím růstu.

tekutina n nihin Ex.: kokosové mléko ~ nihin nién
tento adv ek
teplý adj akapan Ex.: teplá voda ~ nu akapan
text n naraian

tvrdý adj rulek materiál, věc. • adj rausekausek materiál, věc.

týden n nowakan • expr nowakan ek tento.

U

u někoho (nezcizitelný) n ima- (iken) kde bydlí. Ex.: u mě doma,
u tebe doma ~ imak iken, imam
učit v atukun Ex.: Iamatukun kompiuta apa Lowanatom. ~ Učím
informatiku ve Lowanatomu.
učitel n iatukun
udeřit v aruita někoho pěstí, ale pouze mezi více osobami. Ex.:
Iamaruita Iako lé nekin naman. ~ Udeřil jsem Iako pěstí
uprostřed ostatních mužů.
údolí n naumus suché, bez vodního toku na dně.
uhlík n nourasekam žhavý.
úhoř n nam lahau • n win mořský, jedlý.
ucho (nezcizitelný) n nema taleg-

vejce n nowanhalenmének slepičí.
vějíř n kilil
velký adj asul • adj iaghin • v ipar být. Ex.: Io ik ipar lam. ~ Jsem
starší, než ty.
velmi adv parién zesílení významu.
velryba n taulai
venku adv ilua
Venuše n prop Fétukai na ranní obloze. • n prop Kéwita na večerní
obloze.
vesnice n lawanu s lokativním pref. • n nowanapar zvláštní termín
pro části vesnice těsně kolem nakamalu.

ukázat v atukun Ex.: Atukun ton io! ~ Ukaž mi to!
ukazováček n kosasiwo

větev n nowatek • n nowanek stromu.

ukaž mi to aff wa

vida ho expr in apa

ulita n nuwigen hlemýždí. • n naiu spirálovitá, obvykle zkrácený
název pro tritónku. srov.'NAIU PWIA'.

vidět v ap Ex.: Sakap ik talauk. ~ Uvidím tě zítra.
vidlice n sapag dřevěná, ve tvaru písmene ypsilon. Používaná v
nakamalu jako držák 'NIGES' při cezení kavy.

unavený v napau být. Ex.: Inapau. ~ Jsem unavený.
úplněk n mawuk ramépép malwia dosl. "Měsíc klepe na rybu
klipku". • n nati tawar obvyklejší termín než 'MAWUK RAMÉPÉP
MALWIA'.

větvení n sapag dvou větví ve formě ypsilon.

vichřice n nematag asul
vír n siosio větrný.

válka n naluakenan

vítr (obecný termín) n nematag místní kultura rozlišuje 16 jmen
větrů, která jsou dnes ale známá jen málo stařešinům a lidem
specializujícím se na magii počasí, jako 'IERAM RAMOL NIHIN' a
'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sedm z větrů je spojováno s deštěm
a ledňáčkem proměnlivým 'KAWHITÉ', devět pak se suchým
počasím a ptákem housenčíkem polynéským 'WULAWULA'. • n
siosio který se točí, vírek. • (starobylý termín) n nepelap z J, jež
nepřináší déšť. Je chladný, přichází v době čistění zahrad před
setbou jamů. • (starobylý termín) n nepelap laluan z JJV. Chladný
vítr. • (starobylý termín) n nepelap imarég z JJZ. • (starobylý
termín) n nepelap arap z JV. dosl. "chladný 'NEPELAP'". •
(starobylý termín) n iapu kopwiél z JZ. • (starobylý termín) n
iawakeliawakel z VJV. Přichází ze směru od sopky a může
přinášet její popel. • (starobylý termín) n tokolau tu z VSV, přináší
déšť. • (starobylý termín) n luatu amlai ze S, přinášející déšť, teplý.
Podle stařešinů "krmí půdu" aby byla dobrá úroda. • (starobylý
termín) n luat natoga ze SSV, přináší déšť. • (starobylý termín) n
nasemeri ze SSZ. Podobné vlastnosti, jako 'LUATU AMLAI'. •
(starobylý termín) n natoga ze SV, přináší déšť. • (starobylý
termín) n luatu matua ze SZ, přináší silný déšť. • (starobylý
termín) n nasemari pai ze Z. • (starobylý termín) n tokolau ze Z.
Pokud přijde po 'IAWAKELIAWAKEL', znamená to blížící se déšť. •
(starobylý termín) n pai ze ZJZ. • (starobylý termín) n naruatu ze
ZSZ, přináší přeháňky.

varle n nowier-

vlas (nezcizitelný) n nowanu- z hlavy.

vaření n nahuan

vlaštovka rezavohrdlá n wukelekel iawota (Hirundo tahitica) dosl.
"'WUKELEKEL' který si sedá", na rozdíl od rorýse 'WUKELEKEL',
který si nikdy na zem nesedá. Výraz dnes častěji užívaný, než
'IARPOAPEN'. • n iarpoapen (Hirundo tahitica) starší a přesnější
termín. srov.'WUKELEKEL IAWOTA'.

uprostřed adv ilukan
urozená n peran ramara žena. Titul vysokého společenského
postavení ve vesnici.
urozený (obecný termín) n ieramara muž. Titul nejvyššího
společenského postavení ve vesnici. Jeho "podřízenými" jsou
'NAOTUPUNUS' a 'IENINIKO', kteří pro něj pracují a spolu tvoří tři
základní stavební kameny tradičního života a struktury vesnice. •
expr ieramin aramara muž nebo žena.
úsměv n naliélan
ústa (nezcizitelný) n nhulutéct v akem Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani makem. ~
Dítě rozbilo misku a uteklo.
útes n nehma korálový. • n tapuga osamocený kámen pod
hladinou moře.
už adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ Už jsem jedl.

V
vagina n nua
váha n napekaman

vařený adj kawin
vařit v ahu Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Vařím něco dobrého. • v
win Ex.: Peran an rakawin nuw. ~ Tahle žena vaří jamy.
vazník n tuhu

vlnožil ploský n tagalua (Laticauda laticaudata)

vážka n piétpiét

vlnožil užovkový n tagalua (Laticauda colubrina)

včera adv lenaw

vnější rodidla n nua

vdát se v merek Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Má sestra už je
vdaná.
věc n nar

vnitrozemí n pat ostrova, na východ od oblasti mluvící jazykem
'NETWAR'.

večer n lénhaiu
večernice n prop Kéwita
vědět v inatin Ex.: Iasinatinan. ~ Nevím.

vnitřek (nezcizitelný) n neki• vnitřek ostrova n prop ikpat označení pro místa mimo pobřeží
ve středu ostrova Tanna. Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Jdu do centra
ostrova. např. Lamlu.

• vnitřek stromu n nekinek Ex.: strom s vyhnilým vnitřkem ~
nekikek rtat
vnoučata n namipe- srov.'MIPE-'.
vnouče n mipevoda n nu
vodopád n nyia
vodouš aljašský n kakak (Tringa incana)
volání n nakoakoan na slepice při krmení.
volat v akoako slepice ke krmení. Ex.: Ramakoako in mének min.
~ Volá slepice ke krmení.
volavka pobřežní n pan (Egretta sacra)
voňatka citronová n numanaruapién (Cymbopogon citratus) z listů
se vaří čaj.
vonět v apién wyt Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky. • v apién
Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky.
vosa n purmat
• vosa kutilka n purmat ituga
vousy n numa min nulek
vrátit v las musí následovat směrový suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.:
Ramlasipa nar ek. ~ Vrať mi to.
• vrátit se v léleg Ex.: Sepléleg talauk. ~ Vrátím se zítra.
vrchol (nezcizitelný) n twi- Ex.: koruna stromu ~ twinek
všechno adv patem

Z
z conj la • adv ni 2. p.
za tři dny adv tonihikesel
zabít v oho Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Na oslavu kaur
zabije dvě prasata. • v el nem taha- ránou do hlavy. Ex.: Iamarou
mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan. ~ Honil jsem
slepici, popadl jsem klacek, hodil jej po ní a sejmul ji po hlavě.
záblesk blesku n ramawlekam
záda n nemata
zadek (nezcizitelný) n nemanesizadýchaný v amigamig být. Ex.: Iamamigamig. ~ Jsem
zadýchaný.
záhon jamů n khopen místo pro sazení malých druhů jamů.
srov.'TOW'. • n tow pyramida hlíny navršená na místech, kde byl
zasazen některý z dlouhých druhů jamů.
zahrada n nasuman • n nemai vysekané a vyčištěné místo v lese,
které bude použito jako zahrada.
zákaz rybaření expr kamareg la téhé tradiční způsob ochrany
moře, případně součást magických obřadů, kdy se v určité jeho
části dočasně zakáže rybolov a pláž se označí klacíky s chomáči
trávy.

všichni adv patem
• všichni jsme jedno expr katar karénéam bez rozdílu, stejní.

zakázaný v aniaw být. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Lidé nám zakázali sbírat suché dříví.
zakopání předkožky n khauatin lé nién zvyk, při kterém se večer
při slavnosti 'NASES' zakope předkožka obřezaného chlapce a na
místě se zasadí mladá kokosová palma, aby chlapec dobře rostl.

vulkán n hiaw

zankl n ialinaio (Zanclus cornutus)

vulva n nua
vůně n pién příjemná.

západ n paha také označuje západní pobřeží. Občas vyslovováno
ve složených slovech jako "fa", např. 'IARAFA'.

vy pron kamilau dva. • pron kamiél tři. • pron kamiar všichni.

západně aff -paha sufix sloves.

vyfotit v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~ Chtěl bych si
tě vyfotografovat.
výhonek n nuwian nuw ignamu. • n nameren jakékoli rostliny
mimo liány. srov.'NUWIAN'. • n nuwian liány.

zarazit do země v patkin například sloupek ohrady nebo větve
rostlin při sazení. Nepoužívá se pro sazení jamů a jakýchkoli
dalších plodin s liánami. Ex.: Iamepatkin nalemen nemaiako. ~
Sadím větve manioku.
zatmění Měsíce n mawuk ramemes

vyhrabat v éku Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ Žena
vyhrabává zemní pec.
východ n pat také označuje místa v centru ostrova. srov.'IKPAT'.
východně aff -pat sufix sloves.
výchova n natukunan
vychovatel n iatukun
vychovávat v atukun Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~
Stará se o dobrou výchovu dětí ve vesnici.
vykastrovat v atau Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu bude
kastrovat své prase.
vykopat v il jam, brambory a pod. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ Je
čas vykopat jamy.
vytahovat kořeny v éwin ze země při čištění půdy na zahradě.
Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin
nar. ~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní vytahují kořeny.
vytrhnout v lasita někomu z ruky. Ex.: Iamlasita nau to Nateman.
~ Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž.
vyzradit tajemství expr namaural nakharan
vzít v os Ex.: Sekos foto taham. ~ Vyfotografuji tě. • v las Ex.:
Las taham! ~ Vezmi si to, to je pro tebe!
vždycky adv lilen
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zatočit v iko Ex.: Loto ramikopen la mul iken. ~ Auto zatočilo
doleva.
zavlečený adj ituga část jmen některých rostlin zavlečených na
Tanna. Ex.: cizí, zavlečený druh banánovníků ~ nepen ituga
zavřený v areg Ex.: Kamareg la nima. ~ Dům je zavřený.
zbořit v haipu tradiční domek. Pokud je osob více. srov.'HAPU'.
Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč už je stará, zítra ji
zboříme. • v hapu tradiční domek. Pokud je osoba jedna.
srov.'HAIPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč už je
stará, zítra ji zbořím.
zelený adj amimera • adj mera nezralé ovoce nebo živá - ne uschlá
- rostlina.
země n nemopten • n ten hlína i stát.
zemřít v mes pokud je skloňováno s infixem '-AM-'. Ex.: Tahak
kaha ramemes. ~ Můj dědeček zemřel.
zéva obrovská n iarou (Tridacna gigas)
zima expr met ramerou nekaugan areparep část roku s krátkými
dny, dosl. "slunce prochází krátkou prázdnotou". • n nian awas
chladná část roku, kdy se sklízí jamy a jiné plodiny. dosl. "starý
čas". • n nowanalulu přesněji část roku, kdy jsou dny krátké.
zítra adv talauk
zívat v kamoag tat Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
zkažený adj hal jen o jídle. srov.'ÉPIÉN'.

zkusit v alkut něco udělat. Ex.: Iamalkut to nalhekaman. ~
Pokouším se rozdělat oheň.
zlato (z angličtiny: gold) n kaul
zloděj n iakela
zlomit v raker Ex.: Nalemak ramraker. ~ Mám zlomenou ruku. •
v arkel úderem nebo ohýbáním. Ex.: Iamarkel nek mer to nekam.
~ Lámu suché dříví na oheň.
• zlomit křídla slepice expr merekhel mének výraz označující
tradiční oběť v nakamalu kterou provádí 'NAOTUPUNUS'.
srov.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI NETA'.
• zlomit větve kavy a prolít krev expr merekhel nalemen
nekava makawi neta ustálený výraz označující tradiční způsob
oběti v nakamalu.
značky na kůži (starobylý termín) n nowatatal tradiční forma
dekorace kůže, prováděná vypalováním řeřavými konci
kokosových proutků 'NOWATEK MA SIA'.
zpívat v eni napuk Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Lidé zpívají.
způsoby (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan společenské. • (z angličtiny: custom) n kastom
společenské. srov.'NOLAWASAN'.
zralý adj matak • v matak Ex.: Ken nepen matak. ~ Jez zralé
banány.
ztratit v ataken Ex.: Iamataken tahak nau. ~ Ztratil jsem nůž.
• ztratit hlas (nezcizitelný) v neki- reka kvůli nemoci nebo
přílišnému křičení. Ex.: Kowa ramakhar apam kani nekin reka. ~
Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas.
zub (nezcizitelný) n nalyzvracet v éwa Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ Pojedl
jsem včerejší jídlo, které bylo zkažené, a teď zvracím.
zvyk (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan z 'OL' - dělat a 'AWAS' - starý, spojený s předky. Slovo
používané pro souhrn zvyků a tradic, které udávají rytmus života,
identitu i společenskou strukturu vesnice. Dnes často z neznalosti
správného slova nahrazováno slovem 'KASTOM' z bislamštiny. • n
nases ceremonie prováděná v předvečer závěru obřízky 'KAMIR
IATAW KAUR', spojená jednak se zvláštním tancem mužů v
nakamalu 'NOWANMANAGA', kde pálí zbytky plotu, jež obřezané
chlapce skrýval od obřízky, a jednak se zvláštním tancem žen ve
vesnici, kde pálí symbolický strom 'NASES' a tancují kolem něj. • n
kaur důležitá oslava trvající přibližně tři měsíce, jež začíná
obřízkou mladých chlapců a končí slavnostním předvedením
obřezaných chlapců v nakamalu při 'KAMIR IATAW KAUR'. • n niél
důležitá slavnost spojená s darováním velkého množství jamů a
prasat. Obdarovaný po jistém čase udělá zase 'NIÉL' pro dárce ve
stejné výši. Důležitý zvyk upevňující vztahy mezi jednotlivci a
komunitami. • n nekowiar důležitá slavnost, do které se zapojuje
velká část populace. Organizuje se v nepravidelných,
několikaletých intervalech. V jejím průběhu se tančí v určeném
pořadí několik tanců typických pouze pro 'NEKOWIAR'. Jejich
jména jsou 'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA', 'NAU', 'NASAL',
'KASASIWO' a 'NEMAWIO'. • n kamir iataw kaur velmi důležitá
ceremonie na závěr obřízky 'KAUR', při které jsou obřezaní chlapci
konečně po čase stráveném skrytí v 'NOWANMANAGA' předvedeni
svým matkám a celé vesnici. • n kamaru nuw zvláštní oslava
začátku sklizně jamu, při které 'NAOTUPUNUS', starající se o jamy,
předává první sklizené jamy 'IERAMARA'. srov.'NARUAN NUW'.
zvyklosti (z angličtiny: custom) n kastom správný termín v
místním jazyce je 'NOLAWASAN'.

Ž
žaludek n tepéwa

želva (obecný termín) n iau • n nam aramara dosl. "královská
ryba", připravována občas pro 'IERAMIN ARAMARA'.
žena (obecný termín) n perawen • n peran wi srov.'PERAWEN
WI'. • n perawen wi druhá manželka po úmrtí první, nebo
rozvodu. • n perawen wi ještě mladá, neprovdaná. • n peraswas
mladá. • n peraihgel obecný termín pro vdané ženy z rodiny, např.
manželka, švagrová, ... • n peran awas první manželka muže, který
se oženil podruhé. Synonymum k 'PERAN AUPAN' a 'PERAN
AWOTISEG'. • n peran awotiseg synonymum k 'PERAN AUPAN' a
'PERAN AWAS'. • n peran aupan synonymum k 'PERAN AWAS' a
'PERAN AWOTISEG'. • n koko výraz náklonnosti mezi partnery.
žít v arek být živý. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Tvůj otec ještě
žije? • v miu být živý. Ex.: Kupas ek rakamus epek, mero rakamiu
am. ~ Tohle prase je velmi nemocné, ale ještě je živé. • v an
někde, pouze s infixem '-AM-'. Ex.: Iaman la Ten. ~ Žiji na
Tanna.
živočich n narmiu zkr. 'NAR RAMIU'. • expr nar ramiu
srov.'NARMIU'.
život n namiuan
žízeň v awawa mít. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Ve vesnici už není voda, lidé mají žízeň.
žlutý adj awhia
žralok n kaliawen maso žraloka je poněkud cítit. Podle místních je
tomu tak od doby, co jej 'MWATIKTIK' jednou okusil a zjistil, že
mu velmi chutná. Aby jej nikdo jiný než on sám nejedl, vymočil se
na něj a tak dal jeho masu jeho pachuť.
žvýkat v emai potravu, kavu a pod. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ Dnes žvýkám kavu já.

am adv jen • adv pouze

Netwar
A
a adv tamten
afreka (z angličtiny) n jam (Dioscorea sp.) malý nepůvodní druh,
údajně původem z Afriky.
afwil adj skvrnitý o ovoci a stromech.
agen v bát se v tranzitivní formě následuje suf. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ Bojím se psů.
agién v bavit se užívat si. Ex.: Sakagién. ~ Jdu na oslavu.
ahan v přestat padat o dešti. Ex.: ramahan ~ přestalo pršet
ahmut v dohlížet Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~ Tato
žena dohlíží na mé dítě.
ahu v vařit Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Vařím něco dobrého.
• ahu akry v spálit o jídle pečeném v ohni. srov.'AHU ATIN'.
Ex.: Neté ramahu akry. ~ Taro se připálilo.
• ahu atin v připálený o jídle připravovaném v hrnci. Ex.: Rais
ramahu atin. ~ Rýže se připálila.
ahwél v líčit se srov.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam tahan
peraswas. ~ Matka barví své dceři tvář.
ai v běžet Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Poběžím k moři. • v průjem
mít. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Má průjem trvající čtyři dny.
aik v koupat se Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Večer se půjdu
koupat v moři.
ail v postavit se • v stát být zpříma. Ex.: Namail am lé twiau né
mamégasin iau tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu,
kterou bys mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro
stromy nevidí les."
akaiké v muset Ex.: sakaiké ~ budu muset • v třeba být. Ex.:
tanakaiké ... ~ je třeba abys ...
akak adj jasný světlo. • adj světlý
akapan adj horký Ex.: nu akapan ~ horká voda • adj teplý Ex.: nu
akapan ~ teplá voda
akela v krást Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének.
~ Děti mi ukradly všechny slepice.
akem v utéct Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani makem. ~
Dítě rozbilo misku a uteklo.
aken adv opravdový • adv pravý
akes v trhat zuby, např. slupku z ovoce. Ex.: Akes nién paha! ~
Odkousni slupku z kokosu paha. • v holit se Ex.: Iamakes numa
min nulek. ~ Holím si vousy.
akhar v mluvit Ex.: namakhar, tarapakhar ~ mluvíš, bude mluvit
• akhar apam v křičet Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Iata
zakřičel, až jsem s sebou škubnul.
akoako v volat slepice ke krmení. Ex.: Ramakoako in mének min.
~ Volá slepice ke krmení.
akona v jedovatý být. • v otrávený být. • v otrávit se Ex.: Ramken
kotéa mamakona. ~ Jedl rybu kotéa a otrávil se.
alalau v točit se hlava. Ex.: Tahak kahapa ramalalau. ~ Točí se mi
hlava.
alemus v škubat peří Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to
nahunu. ~ Oškubu toho ptáka a sním jej jako nahunu.
alepes v prdět potichu. • v pšoukat potichu. Ex.: Salepesan! ~
Přestaň pšoukat!
aliél v smát se Ex.: Ramaliél kam io. ~ Směje se na mě.
aliwok v procházet se Ex.: Iamaliwok am. ~ Jen tak se
procházím.
alkut v zkusit něco udělat. Ex.: Iamalkut to nalhekaman. ~
Pokouším se rozdělat oheň.
alu v rýt v zemi. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní
vytahují kořeny. • v hluchý být. Ex.: Iakalu. ~ Jsem hluchý.
aluk adj jednoduchý • adj lehký váhou.

-am- aff inf. nedokonavého vidu. Ex.: Tawék iamarek apa
Lowanatom, mero aupaniken iamamarek apa Lénakel. ~ Nyní
bydlím ve Lowanatomu, ale předtím jsem žil v Lénakelu.
-am(am)- aff infix nedokonavého vidu.
-amam- aff inf. nedokonavého vidu min. č. Ex.: Tawék iamarek
apa Lowanatom, mero aupaniken iamamarek apa Lénakel. ~ Nyní
bydlím ve Lowanatomu, ale předtím jsem žil v Lénakelu.
amap v dávat pozor Ex.: Amap nekava! ~ Dej pozor na kavu!
amatan v čekat Ex.: Amatan in io! ~ Počkej na mě!
amék v hlad mít. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~
Úroda byla špatná, lidé mají hlad.
amha v kojit být kojený, o dítěti. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ Dítě pije mléko své matky a má plné
bříško.
amig v dýchat Ex.: Ieram ramamig. ~ Člověk trpící astmatem.
amigamig v zadýchaný být. Ex.: Iamamigamig. ~ Jsem
zadýchaný.
amimera adj zelený
• amimera aken (starobylý termín) adj modrý
• amimera epek adj fialový
amnum v pít Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Je ten kokos,
co piješ, dobrý?
an v jít pouze s infixem "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim
asul. ~ Jdu do Ituga, do hlavního nakamalu. • v žít někde, pouze s
infixem '-AM-'. Ex.: Iaman la Ten. ~ Žiji na Tanna.
aniaw v zakázaný být. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Lidé nám zakázali sbírat suché dříví.
ap v dívat se Ex.: Ap ru! ~ Podívej se, prosím! • v vidět Ex.: Sakap
ik talauk. ~ Uvidím tě zítra.
-ap- aff infix obecné (ne blízké) budoucnosti. Ex.: tarapakhar ~
on promluví
apa part do lokativ. Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Jdu do
Ituga, do hlavního nakamalu.
• apa iken expr být existovat. Ex.: Lawanu kér apa iken, iwoket
am. ~ Je tady jedna vesnice, jen kousek odtud. • expr existovat
apam adj dlouhý
-apam- aff infix obecné (ne blízké) budoucnosti v průběhovém
čase. Ex.: tarapamakhar ~ on bude mluvit
apamapam adj podlouhlý
apas v nechat také ve smyslu nechtít dělat nějakou činnost. Ex.:
Iakapas nenian napuk. ~ Nechci zpívat.
apel v spát Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ Včera jsem spal špatně.
apen adj černý Ex.: mének rapen ~ černý kohout • adj černý častá
součást jména rostlin označující variantu s červenými nebo
tmavými listy. Ex.: iakestil apen ~ černý iakestil
• apen mérek (starobylý termín) adj hnědý
apién v cítit být. • v vonět Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky.
• apién tat v nevonět • v páchnout Ex.: Nauganan lenaw
renépién tat. ~ To včerejší jídlo už nevoní dobře.
• apién wyt v vonět Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky.
apinap adj tmavý
apita v lepší být. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro je lepší,
než jam.
apus v opilý být, cítit účinky kavy nebo alkoholu. Pokud se
vztahuje ke konzumaci kavy, obvykle nemá tento výraz negativní
konotace a často se používá jako "zdvořilostní" dotaz, jestli
dotyčný dobře cítí účinky kavy. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o
kapa. ~ Cítil jsi včera v nakamalu účinky kavy, nebo ne?
• apus kaur riér v opilý být, do němoty. dosl. "opít se tak, až
člověku vypadne nambas". Anachronismus dnes často používaný
v žertovném tónu. Ex.: Us an ramapus kaur riér lenaw lénhaiu. ~
Ten chlap se včera opil k nepoznání. dosl. "opil se tak, až mu
vypadl nambas". Anachronismus dnes často používaný v
žertovném tónu.

apwa v plešatý být. Ex.: Renapwa. ~ Je plešatý.
arai v sekat Ex.: Iamarai nek. ~ Sekal jsem dříví. • v psát Ex.:
Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~ Dítě ve škole píše do
svého sešitu.
arap adj chladný • adj studený Ex.: Kamarap. ~ Je chladno.
araparap v horečka mít. Ex.: Iamaraparap. ~ Mám horečku.
areg v zavřený Ex.: Kamareg la nima. ~ Dům je zavřený.
arek v žít být živý. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Tvůj otec ještě
žije? • v bydlet Ex.: Iamarek iken ek. ~ Bydlím tady.
arep v dívat se na Ex.: Iamamarep lam. ~ Díval jsem se na tebe.
arhapek v ptát se Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Ptá se na tvé
jméno.
arkel v zlomit úderem nebo ohýbáním. Ex.: Iamarkel nek mer to
nekam. ~ Lámu suché dříví na oheň.
armik v mluvit ze spaní Ex.: Tahak perawen ramarmik lapen
patem. ~ Má žena mluví ze spaní každou noc.
arou v platit Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Budu
platit krávu ve White-Grass.
aru v posvětit tradiční "požehnání" které 'IERAMARA' dává v
nakamalu. Ex.: kamaru nuw ~ svěcení první sklizně jamů • v hodit
kamenem nebo podobným kompaktním objektem. srov.'HO'. Ex.:
Iamamaru kuri. ~ Hodil jsem kamenem po psovi.
aruita v shodit vrženým kamenem nebo podobným kompaktním
objektem. srov.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~
Shodil jsem kamenem mango ze stromu. • v udeřit někoho pěstí,
ale pouze mezi více osobami. Ex.: Iamaruita Iako lé nekin naman.
~ Udeřil jsem Iako pěstí uprostřed ostatních mužů.
arupa la taluta n hra hráči jeden po druhém skáčou po jedné
noze okolo hromádky dřívek v rytmu písničky "Arupa la taluta" a
snaží se je jedno po druhém posbírat. Vyhrává ten, komu se to
podaří bez toho, aby dřívka upustil anebo upadl.
arwin v střílet z luku, pušky a pod. Ex.: Iamarwin kopwiél ituga.
~ Střílím z pušky.
as-...-an aff předpona a přípona tvořící zápor. Ex.: rasmatakan ~
nedopečený
as-...-anana aff předpona a přípona tvořící zápor ve smyslu "ještě
ne". Ex.: Iasamnumanana. ~ Ještě jsem nepil.
asak v křičet o ptácích. Ex.: Kléplépen ramasak. ~ Pták křičí. • v
plakat Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Tvé dítě pláče.
asanen v silný být, o osobě, chuti a pod. Ex.: takapa rasanen,
ieram rasanen ~ silný tabák, silný člověk
asepién v jíst cokoli zároveň se dření kokosového ořechu. Ex.:
Iamasepién nepen. ~ Jím banán s kokosem.
asia v svítit Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ Měsíc
svítí a tak vidíme dobře na cestu.
asis v otékat Ex.: Nalemak ramasis. ~ Otéká mi noha.
asitu v pomáhat Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~
Pomáhá mi naučit se místní jazyk.
asolkéikéian ma v nemít radost z něčeho, co se děje. Být smutný
z něčeho. dosl. "nemít rád". Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Jsem smutný, že prší. dosl. "nemám rád, že prší".
asul adj velký
asum v pracovat na poli, zahradě. Ex.: Ramakan tarasum. ~
Odešel pracovat na pole.
aswas adj malý Ex.: kuri aswas ~ štěně, malý pes
atagel v kašlat Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ Ditě má
kašel, protože je nemocné.
ataken v rozbít Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ Zlomil jsem
svůj luk. • v potratit Ex.: Ramataken naren. ~ Potratila své dítě. • v
ztratit Ex.: Iamataken tahak nau. ~ Ztratil jsem nůž.
atalapag v otevřít tašku, košík. Ex.: Atalapag taham karem
melasipen nar kér. ~ Otevři svůj košík, ať ti do něj můžu něco
dát.
atau v vykastrovat Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu bude
kastrovat své prase.
atawol v dělat co, otázka ohledně činnosti. Ex.: Namatawol? ~
Co děláš?

atek v sadit semena nebo mladé rostlinky a pod. Ex.: Lenaw
iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus. ~ Včera jsem šel na
pole sadit zelí. • v harpunovat • v probodnout rybu oštěpem při
lovu. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau tanakatek. ~
Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys mohl
harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí les."
• atek tow expr sadit jamy způsob setby jamů, kdy se sadí do
boku 'TOW'.
atektek v nevědět existuje pouze v negativu. • v neznat existuje
pouze v negativu. Ex.: Iamatektek ma tarawa. ~ Nevěděl jsem, že
přijede.
atkel v rozdělit věci nebo lidi. Ex.: Iamatkel nowanima tahak to
piak tarawa mapel iken. ~ Rozděluji svůj dům, abych udělal místo
pro svého bratra.
atkin v hodit Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou hodil oštěpem
po ptákovi.
atuatu v přímý Ex.: nakharan ratuatu ~ dobrá řeč, dosl. "přímá
řeč"
atukun v vychovávat Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~
Stará se o dobrou výchovu dětí ve vesnici. • v ukázat Ex.: Atukun
ton io! ~ Ukaž mi to! • v učit Ex.: Iamatukun kompiuta apa
Lowanatom. ~ Učím informatiku ve Lowanatomu.
augan v jíst Ex.: Renaugan ita. ~ Už jedl.
augen v kvést o jakémkoli stromu mimo banánovník. srov.'IUK'.
Ex.: Magko renaugen. ~ Mangovník už kvete.
aupan n kdysi zkr. 'AUPANIKEN'. • n předtím zkr. 'AUPANIKEN'.
aupaniken n kdysi • n předtím
aur v škubnout sebou strachy. Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~
Iata zakřičel, až jsem s sebou škubnul.
ausek v suchý být. Ex.: Napen renausek. ~ Oblečení už se
usušilo.
ausit v hluk tropit. srov.'OL KALWAS'. • v předvádět se Ex.: Kowa
ramakhar apam memausit. ~ Dítě křičí a předvádí se.
autlou (z bislamštiny) n jam (Dioscorea sp.) "chlupatý" a velmi
dlouhý druh s drobnými kořínky původem z Pentecost.
awa n ano
awai v odřít se Ex.: Téhé ramho io iakawai io la kopwiél. ~ Moře
mě odneslo a já se odřel o kameny. dosl. "moře mě udeřilo".
awas adj prastarý • adj starý o věci.
awawa v žízeň mít. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Ve vesnici už není voda, lidé mají žízeň.
awhak v modlit se Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Půjdu se
modlit do kostela.
awhia adj žlutý
awker v stačit Ex.: Renawker. ~ To stačí.
awota v sedět Ex.: wukelekel iawata ~ vlaštovka, která si sedá
• awota apa lahau expr očištění dosl. "sednout si dolů".
Rituální každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu 'KAUR' ve
vesnicích v kopcích, kdy chlapci scházeli dolů k moři nebo do
údolí k potoku. srov.'AWOTA APA LE NU'.
• awota apa le nu expr očištění dosl. "sednout si do vody".
Rituální každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu 'KAUR' ve
vesnicích na břehu moře, kdy se chlapci myjí v mořské vodě.
srov.'AWOTA APA LAHAU'.
awotawota adj kulatý
awotiseg v následovat Ex.: Awotiseg in io! ~ Následuj mě. • conj
po
awra v rozdělit věci. Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Dělím se o
chléb se svým bratrem.
awsim adj posvátný • adj svatý

E
égasin v hledat Ex.: Iamégasin nam. ~ Hledám rybu.
éiua v lhát Ex.: Naméiua! ~ Ty lžeš!

ek pron tohle • pron toto • adv tento
éku v vyhrabat Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ Žena
vyhrabává zemní pec.
el v česat ovoce. Ex.: Ramel magko. ~ Češe plody mangovníku.
• el nem taha- v sejmout úderem, dosl. "česat něčí
chlebovník". • v zabít ránou do hlavy. Ex.: Iamarou mének, iamlas
nek kér, maho a in, mel nem tahan. ~ Honil jsem slepici, popadl
jsem klacek, hodil jej po ní a sejmul ji po hlavě.
emai v žvýkat potravu, kavu a pod. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ Dnes žvýkám kavu já.
émak v rodit Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Má žena
právě rodí.
eni v říct Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl. "Nedá se
říct, že jsem chudý." • v mluvit Ex.: Eni mérek am. ~ Mluv
pomalu.
• eni napuk v zpívat Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Lidé
zpívají.
ep v padat o dešti. Ex.: ramep ~ prší
epek part druhý stupeň příd. jm. Ex.: rawyt - rawyt epek ~ dobrý lepší
epen adv daleko velmi, dále než 'ISAU'.
épién adj plesnivý cokoli mimo jídlo. srov.'HAL'. • adj shnilý cokoli
mimo jídlo. srov.'HAL'.

hal adj plesnivý jen o jídle. srov.'ÉPIÉN'. • adj zkažený jen o jídle.
srov.'ÉPIÉN'.
hapu v zbořit tradiční domek. Pokud je osoba jedna. srov.'HAIPU'.
Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč už je stará, zítra ji
zbořím. • v roztrhnout pokud akci provádí více lidí, používá se
'HAIPU'. Ex.: Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak
napen. ~ Šel jsem pracovat na pole a roztrhl jsem si oblečení.
hau v sadit obecně. srov.'SY'. Ex.: Iamhau paren. ~ Sadím živý
plot.
héta v otevřít dveře. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Otevři dveře, ať můžu jít spát. obvyklá fráze, používaná pokud se
člověk vrací odněkud pozdě v noci a chce vejít do chatrče, kde
spí, ale dveře jsou už zavřené.
hiaw n sopka • n vulkán
hiu n sever
-hiu aff severně sufix sloves.
hiuwai sekau n mušle jedlá, podobná 'HIUWAN'.
hiuwan n mušle jedlý druh.
ho v hodit klackem. srov.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér. ~
Hodil jsem klackem po kokosovém ořechu.
hoiei n bylina obecný termín pro několik druhů okrasných květin.

ero v poslouchat Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ Poslouchám, co
říkáš. • v slyšet Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ Slyším nějakého
ptáka. • v cítit účinky kavy, dosl. "slyšet". Ex.: Iamero nekava. ~
Cítím kavu.
etai v hledět na něco, dlouze. Ex.: Ieram a rametatai lak! ~ Ten
muž na mě hledí.
éu nar v prdět především nahlas. • v pšoukat především nahlas.
Ex.: In raméu nar. ~ To je on, co prdí.
éwa v zvracet Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ Pojedl
jsem včerejší jídlo, které bylo zkažené, a teď zvracím.
éwin v vytahovat kořeny ze země při čištění půdy na zahradě. Ex.:
Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin nar.
~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní vytahují kořeny.

hoita v shodit vrženým klackem. srov.'ARUITA'. Ex.: Iamhoita
nién. ~ Hodil jsem klackem a shodil kokosový ořech.
hos (z angličtiny) n kůň

F

I

faifselén n cukrová třtina (Saccharum sp.) dovezený druh se světle
zelenou slupkou.
fé pron interrog kdo Ex.: Ik fé? ~ Kdo jsi?
Fétukai n prop jitřenka • n prop Venuše na ranní obloze.
fiétnam n banánovník (Musa sp.) druh z Vietnamu.
Forépa n prop hora staré jméno hory 'TUKOSMERA'.
foto (z angličtiny) n fotografie
Frére min taha Nowanénau Awsim n prop Bratři nejsvětějšího
srdce kongregace.

G
gep n kokosovník (Cocos nucifera) druh s malými a měkkými
ořechy. Slupka mladého plodu se jí.

H
haipu v roztrhnout pouze pokud akci provádí více lidí.
srov.'HAPU'. Ex.: Kamhaipu numa sia la katar min. ~ Roztrhneme
napůl náš list kokosovníku. kokosové listy se, například při výrobě
'KEMÉLU', snadno dají roztrhnout podél řapíku. Přísloví toho
využívá jako obraz lidí, kteří se rozdělí. Používá se při loučení a
rozchodech po společné cestě nebo po setkání, případně i
obrazně při rozvodu. • v zbořit tradiční domek. Pokud je osob
více. srov.'HAPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč
už je stará, zítra ji zboříme.

hoti v rozdávat Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu min. ~
Stařešina rozděluje jídlo tradičním cestám. při tradičních
ceremoniích přicházejí do nakamalu lidé z okolí po čtyřech
tradičních cestách ze čtyř různých směrů. V běžné řeči, například
při rozdělování jídla na konci ceremonií, se skupiny náležející k
jedné cestě označují prostě jako "cesta".
huaprai v překládat jazyk. Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~
Překládám pro Toma.
hwin v otočit Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Otoč banány, co jsou
v ohni.

ia adv kde Ex.: Ramarek ia? ~ Kde bydlí?
iagaig lasem n kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
iager n krab palmový (Birgus latro)
iaghin adj silný svalnatý. • adj velký • adj prvorozený Ex.: Io iaghin
la tahak famili. ~ Jsem nejstarší z mé rodiny.
iagnameta n slípka modrá (Porphyrio porphyrio)
iahak n ryba druh ryby živící se pravděpodobně korálem. Pokud jí
člověk sní příliš hodně, vypadají mu zuby. Děti ji nesmějí jíst
vůbec. srov.'IHI'.
iahukarem n pavouk
Iaiapom n prop hvězda blíže neurčená hvězda, která vychází před
'FÉTUKAI'.
iaihgel n starý muž neuctivý termín. • n stařec neuctivý termín. • n
manžel
• iaihgel wutowuto n starý netopýr neuctivý termín pro
starého a scvrklého muže, který příliš pije kavu.
iakela n zloděj
iakestil n hra několik hráčů se drží každý jednu z větviček 'NEK
TÉ KATANEK', které rostou ze společného stonku. Naráz všichni
větvičkou trhnou a ten, komu v ruce zůstane utržená větvička i se
stonkem pak honí ostatní a snaží se je kousnout ('KES', což je
kořen jména hry) do ruky. • n bylina šťáva z listů se vtírá do kůže
k léčení neotevřených vředů a pije při nemoci močových cest
'NAMITEKTEK'.

• iakestil apen n bylina druh. Šťáva z listů se pije při nemoci
močových cest 'NAMITEKTEK'.
iakmen n nadávka dosl. "předkožka". Častá nadávka a zaklení. • n
předkožka malý kousek její spodní části, který se neodstraňuje při
obřízce. • n obřízka způsob obřezání chlapců z rodin šéfů vesnic,
kdy se uřízne pouze horní část předkožky.
ialaken n kanic
ialinaio n bičonoš zobanovitý (Zanclus cornutus) • n zankl (Zanclus
cornutus)
ialmel n blázen • n blbec • n idiot • adj tvrdohlavý
iamak magko n mangovník (Mangifera sp.) oceňovaný druh
přivezený z Austrálie jistým Iamakem.
iamimer n strašilka (Phasmatodea)
ianam léwléw n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající ořechy s
červenofialovou barvou vnitřku slupky a oranžovou slupkou.
Jeho voda je používaná k umytí chlapců ihned po obřízce.
srov.'KAUR'.
ianepen n duch zlý. Pokud muž touží silně po nějaké ženě, tento
duch na sebe vezme její podobu a bude jej v noci navštěvovat. Po
nějakém čase začne muž trpět ztrátou váhy, slábnutím a různými
nemocemi.
ianhina- (nezcizitelný) n jmenovec uctivý výraz, kterým osoba
oslovuje člověka, který má stejné jméno.
iap v dotknout se Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Já se toho
nedotýkám!
iapako v natáhnout se rukou pro něco přes nebo za překážku.
Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Natahuje ruku přes kus
dřeva, abych sebral nůž.
iapar n duch rodina 'IARAMES', trpaslíci.
iapau n červ (Agrianome fairmairei) označení pro dospělejší larvy
tohoto druhu, které již nerostou a nepohybují se a připravují se k
metamorfóze, stádium 4. srov.'PRISIN'.

z oblasti 'IKPAT'. srov.'IARAFA'. Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu
zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
iarmatin n bylina suché větévky se používají jako smeták.
• iarmatin apen n bylina druh. Suché větévky se používají jako
smeták.
• iarmatin tuan n bylina druh. Suché větévky se používají jako
smeták.
iarmikan n mluvení ze spaní
iarou n zéva obrovská (Tridacna gigas)
iarpoapen n vlaštovka rezavohrdlá (Hirundo tahitica) starší a
přesnější termín. srov.'WUKELEKEL IAWOTA'.
iarpwitag n perutýn (Pterois sp.)
iaru kaliawen n scink se zeleným hřbetem. Objevuje se v legendě
o žralokovi ('KALIAWEN'), kterého vyhnala z džungle do moře a
proto nosí jeho jméno.
iarunién n liána druh.
iatipen adj divoký Ex.: kupas tatipen ~ divoké prase
iatukun n učitel • n vychovatel
iau (obecný termín) n želva
iaumus n lakomec • n skrblík
iausek n kmotra teta z matčiny strany, která dívce v den její první
menstruace vytvoří rituální jizvy 'NUIG KELÉL'. • n kmotr muž z
rodiny, který se staral o určitého chlapce po dobu, kdy byl po
obřízce v nakamalu. Zůstává pro chlapce důležitý, i když ten
dospěje.
iauto n ježovka s dlouhými tmavými trny.
iawakeliawakel (starobylý termín) n vítr z VJV. Přichází ze
směru od sopky a může přinášet její popel.
iawan karéna karéna n banánovník (Musa sp.) druh dávající
velké, ale málo početné ovoce.

iapek n bodlok jednorohý (Naso unicornis)

iawas adj starý o věcech.

iapel n strom (Leucaena leucocephala) druh. Kvalitní tvrdé dřevo.
Konstrukce všech částí domů a ohrad pro dobytek a prasata.

iawati kopwiél n ostenec klínovitý (Rhinecanthus rectangulus)

iapeliapel n citlivka stydlivá (Mimosa pudica) rostlina.

iawis n nadávka člověk, který myslí jen na sex.

iapnam n prostředníček

iawitaleg n cikáda druh, který zpívá (srov.'KIT') především v
době, kdy nově vysazené jamy raší. srov.'IAWITALEG MIN
KAMAILIS NUWIAN NUW'.
• iawitaleg min kamailis nuwian nuw expr cikády iawitaleg
vynášejí ze země výhonky jamů výraz používaný pro roční dobu,
kdy cikády 'IAWITALEG' začínají zpívat. Říká se, že tyto cikády na
svých zádech nesou nově rašící výhonky jamů po jejich setbě.

iapsagan iatkek n lovec orlů titul osoby pocházející z okolí
Lowlipag, která má právo lovit orly, jejichž peří je používáno při
výrobě 'KWERIA APAM'.
iapu kopwiél (starobylý termín) n vítr z JZ.
iapwis n oliheň • n sépie
iarafa n mořský vlk • n rybář z 'IERAM PAHA' - "člověk z pobřeží".
Člověk zdatný v lovu ryb a pohybu na moři. srov.'IARAPAT'. Ex.:
Naramim Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~
Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři
nevědí nic.
iarames (obecný termín) n duch obvykle zlý, pocházející z 'IERAM
RAMEMES' - mrtvý člověk.
• iarames ramol kaur expr obřízka provedena nikoli lidmi, ale
'IARAMES'. Občas se stane, že chlapce ve věku obřízky najde jeho
rodina z ničeho nic obřezaného a s ránou zahojenou, obvykle
přes noc, z čehož pak vyplývá, že se chlapec neúčastní ceremonie
'KAUR'. Občas je taková rodina ráda a říká, že jim 'IARAMES'
pomohl, protože výdaje na přípravu obřízky 'KAUR' jsou značné.
srov.'KAUR'.
iaramiru n parmice
iarapat n ne-rybář z 'IERAM PAT' - "člověk z vnitrozemí". Člověk
nezkušený co se moře týče. Často se tak označují lidé pocházející

iawin n holub pacifický (Ducula pacifica)

iawlul n kukla (Agrianome fairmairei) označení pro zakuklené
'IAPAU' před tím, než se z nich stane 'KELEPES', stádium 5.
srov.'PRISIN'.
iawra n kapradina druh z rodiny 'IÉLKEN APEN' s jedlými listy.
dosl. "sdílení".
iawugen n švagrová starší výraz, dnes se používá 'KUNI'. Výraz
respektu používaný ženami vůči manželce bratra.
iélken apen n kapradina jméno několika druhů kapradin. Pod
tímto jménem se často uvádí i 'NARUATO', který je součástí rodiny
'IÉLKEN APEN'. dosl. "černá noha". • n kapradina malý druh s
tmavými listy. Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. Rozdrcené listy se
používaly k vytírání očí při nemoci projevující se nadměrným
slzením starých lidí, kterou údajně způsobovaly chlupy prasat,
které jedli a které se dostaly do očí. • n kapradina malý druh.
Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'.

iélkeneka n rostlina druh rostliny parazitující na stromech,
podobně jako 'NEKESEKES'. dosl. "bez nohy".
iélmou n muréna černobílý tečkovaný druh.
iélu n holub bělolící (Columba vitiensis) občas nazývaný 'IÉLU
IOHNEKAM'.
• iélu iohnekam n holub bělolící (Columba vitiensis) často
označovaný jen jako 'IÉLU'.
Ienatem n prop Anatom ostrov.
ieni n mluvčí z kořene 'ENI'.
ieniniko n šéf vesnice dosl. "hlas kmene". Z kořene 'ENI'.
srov.'IERAMARA' a 'NAOTUPUNUS'.
iér v jít ven, vyjít. Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Vyšel
jsem ze školy a jdu sem.
ieram n člověk pro plurál, srov.'NARAMIM'. • pron to ve spojení s
příslovcem místa. Ex.: ieram ek, ieram a ~ tohle, tamto
• ieram asul n starý muž uctivý termín.
• ieram la suatu expr mluvčí člověk určený pro předávání zpráv
po tradičních cestách mezi nakamaly. dosl. "člověk cesty".
• ieram paha expr člověk z pobřeží srov.'IARAFA'.
• ieram pat expr člověk z vnitrozemí srov.'IARAPAT'.
• ieram ramemes expr mrtvý člověk.
• ieram ramol nemankat n čaroděj specializující se na
přivolávání slunečného počasí.
• ieram ramol nihin n čaroděj specializující se na přivolávání
deště.
ieramara (obecný termín) n urozený muž. Titul nejvyššího
společenského postavení ve vesnici. Jeho "podřízenými" jsou
'NAOTUPUNUS' a 'IENINIKO', kteří pro něj pracují a spolu tvoří tři
základní stavební kameny tradičního života a struktury vesnice.
ieramim n manžel formální výraz.
• ieramim aken n opravdový člověk dospělý, zralý.
ieramiman n trpaslík malý člověk, neuctivý termín.
ieramin aramara expr urozený muž nebo žena.
ierman (obecný termín) n muž
iéru n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající velké ořechy, užívá
se k výrobě misek na kavu.
Iésu n prop Ježíš
iewiawi nowanhurek n sumýš (Synapta maculata (?)) druh
podobný hadu.
ihi n chobotnice dle místní tradice náleží k mořským živočichům,
kteří se živí pískem a při jejich nadměrné konzumaci hrozí
vypadání zubů. srov.'IAHAK'.
ik pron ty
• ik pesen am expr ty sám
ikawsim n posvátné místo kde se nacházejí kouzelné kameny, z
"iken rawsim".
iken n místo
• iken an adv tam blízko. • adv támhle blízko.
• iken ek adv tady
Ikiamu n prop Anatom starší označení ostrova.
ikinawag n bylina druh.
ikinpagpag n bylina druh. Šťáva z rozdrcených listů se pije proti
bolestem břicha.
iko v zatočit Ex.: Loto ramikopen la mul iken. ~ Auto zatočilo
doleva.
ikpat n prop Middle-bush geografický termín pro výše položená
místa v centru ostrova Tanna. • n prop vnitřek ostrova označení pro
místa mimo pobřeží ve středu ostrova Tanna. Ex.: Iakan apa
ikpat. ~ Jdu do centra ostrova. např. Lamlu.

iksiai epek ik expr promiň k jedné osobě.
il v vykopat jam, brambory a pod. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ Je
čas vykopat jamy.
ilak n slizoun hnědý (Cirripectes castaneus)
ilar pron oni všichni. • pron ony všechny.
ilaté n langusta
• ilaté kowakowa n langusta velká.
ilau pron oni dva. • pron ony dvě.
ilél pron oni tři. • pron ony tři.
iles n nahoře souhrnné označení pro místa položená v kopcích
nad západním pobřežím. srov.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles. ~ Jdu
nahoru. do Ipai, Lowkweria a pod. • adv nahoře
ilua adv venku
ilukan adv uprostřed
ima- (iken) (nezcizitelný) n u někoho kde bydlí. Ex.: imak iken,
imam ~ u mě doma, u tebe doma
imaim (obecný termín) n nakamal vyčištěné místo, obvykle s
velkým banyánem, určené ke scházení mužů z vesnice, diskusím
ohledně běhu života vesnice, pití kavy, provádění všech
důležitých ceremonií a tradičním tancům. Je to centrum života
vesnice.
imam n na shledanou
Imer n prop Aniwa ostrov.
imhir n sova pálená (Tyto alba) v místní kultuře obávaný pták,
posel zlých zpráv.
in pron on • pron ona • pron to
in- (nezcizitelný) n matka
-in aff suf. vytvářející tranzitivní slovesa. Ex.: Namagnin kuri?
Iasagninan! ~ Bojíš se psů? Nebojím se!
in a in ... expr je to on, kdo ...
in apa expr to je on • expr vida ho
inatin v vědět Ex.: Iasinatinan. ~ Nevím.
io pron já
• io pesen am expr já sám
ioharir n bylina druh. Šťáva z listů se pije proti horečnatým
onemocněním.
iowanarep n banánovník (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při
místních slavnostech.
iowanién n neteř pokud o ní mluví její strýc. • n synovec pokud o
něm mluví jeho strýc.
iowanuér n polozobánka červenoústá (Hyporhamphus dussumieri)
iowiaren n prase nekastrované, na chov.
iowieren n nadávka člověk, který se chová nezřízeně ohledně
sexu.
ipai (starobylý termín) n podsvětí místo, kam sestupují duchové
mrtvých.
ipanhageneres n banánovník (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar
při místních slavnostech.
ipar v růst dobře dosl. "dát hodně", o plodinách obecně.
srov.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Kava dobře poroste. •
v mnoho být. Ex.: Katar ripar. ~ Je nás mnoho. • v velký být. Ex.:
Io ik ipar lam. ~ Jsem starší, než ty.
ir v doprovázet • v jít společně s někým. • v následovat někoho.
Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš mě do Ituga?
iré n moře mělčina u pobřeží.
isau adv daleko ale ne příliš, například nadohled. srov.'EPEN'.

ita adj skončený • adv již • adv už Ex.: Inaugan ita. ~ Už jsem jedl.
itawar (obecný termín) n mořský pták termín pro malé brodivé
ptáky žijící na mořském břehu. • n kulík pacifický (Pluvialis fulva) •
n břehouš rudý (Limosa lapponica) • n kamenáček pestrý (Arenaria
interpres)
ituga adj zavlečený část jmen některých rostlin zavlečených na
Tanna. Ex.: nepen ituga ~ cizí, zavlečený druh banánovníků • adj
cizí
iuhwé adv rychle
iuk v kvést jen o banánech. srov.'AUGEN'. Ex.: Nepen ramiuk. ~
Banánovník kvete.
iukenet n slepice kadeřavá rasa, pouze na křídlech.
iusneka n banánovník (Musa sp.) druh.
iuwau n gekon (Hemidactylus sp.)
• iuwau ramol n nemoc velké zanícené boláky na nohou a
sloupávající se kůže, případně bolesti zubů, údajně způsobená
gekonem 'IUWAU'.
iwai n banánovník (Musa sp.) druh používaný k výrobě laplapu a
na vaření.
iwaiawileg n banánovník (Musa sp.) druh.
iwoket to adv přibližně Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero
naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení
rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
Iwrau n prop podsvětí místo, kam sestupují duchové mrtvých.
Iwrona n prop Futuna ostrov.

K
ka v nebýt Ex.: nu reka ~ není (tu) voda
kagkilipa n bylina druh.
kaha (wyt) n babička • n dědeček • n prarodič
kaha tat n prababička • n pradědeček
kahapa n hlava
• kahapa ramkes n bolest hlavy
kahau n krysa
Kahau n prop souhvězdí čtyři hvězdy trnu na ocasu Štíra.
kahau ratai n bylina původní druh. Jméno je odvozené z příběhu
o kryse, která zdola viděla plody této byliny a chtěla na ni
vyšplhat, aby se jich najedla. Když ale byla nahoře, zmateně se
rozhlížela a žádné plody nemohla najít, protože ty se ukrývají pod
listy a je je vidět jen zdola. • n bylina (Phyllanthus niruri) nepůvodní
druh, který přejal jméno od velmi podobné původní rostliny.
kahmo mének le nima n sedlo část střechy tradičních domků,
spletená ze dvou kokosových listů proti sobě kryjících sedlo.
kaka n sestra Ex.: khaka iaswas ~ mladší sestra
kakak n vodouš aljašský (Tringa incana)

kako n strom (Hernandia nymphaeifolia (?)) druh. Aby vlasy dobře
rostly, větvičky se drtí, při koupeli vetřou do vlasů a následně
vymyjí.
kala (z angličtiny) n barva
kalaté n kobylka luční, druh.
kalau pron my dva, s tebou.
kaléleg (obecný termín) n houba jakýkoli druh, jedlé i jedovaté. •
n sasanka mořská
• kaléleg lé nek n houba jedlý druh, rostoucí vesměs na
trouchnivějícím dřevě mangovníků.
• kaléleg mélekem n houba nejedlý druh rostoucí na
trouchnivějícím dřevě.
kaliawen n rohož spletená ze dvou kokosových listů proti sobě,
připomínající vzorem čelisti žraloka, občas používaná na zakrytí
hřebene střechy tradičních domků. • n žralok maso žraloka je
poněkud cítit. Podle místních je tomu tak od doby, co jej
'MWATIKTIK' jednou okusil a zjistil, že mu velmi chutná. Aby jej
nikdo jiný než on sám nejedl, vymočil se na něj a tak dal jeho
masu jeho pachuť.
Kalpapen n prop bůh přinesl na Tanna kavu, černého kohouta a
ukončil nepřetržitý den tím, že na zemi přinesl noc, se kterou se
den střídá.
kaluga n polštář tradiční. Malý kousek dřeva dávaný jako podpora
při spaní pod hlavu. Zvláště u mužů tím zabraňuje aby si ležením
na zemi zničili tradiční účes.
kalwalwa n strom (Meryta neoebudica) druh, dosl. "hrom". Používá
se při svolávání deště k vytvoření hromu. • n hrom
kalwas n hluk srov.'OL KALWAS'. • n duch rodina 'IARAMES'.
Občas je je slyšet v noci v džungli. Připojují se tajně k lidem, kteří
jdou v noci tančit na některou tradiční oslavu. Lze je přemluvit k
zabití nějakého člověka. Jejich sídlem je "Imakalwasmin" (dosl.
"dům mnoha 'KALWAS'"). • n banyán považuje se za "ženu"
banyanu 'NAMKENEN'. Vzdušné kořeny tohoto druhu jsou
používány jako provazy. Silné vzdušné kořeny se používají jako
trámy na střechy.
kam part částice značící akci vůči předmětu. Ex.: Iamakhar kam
nararek. ~ Mluvím ke svým dětem.
kamai expr slyšte slovo, kterým vypravěč obvykle uvádí vyprávění
starých legend.
kamaloawin n trám • n kleština druh trámu.
kamar pron my všichni, bez tebe.
kamareg la téhé expr zákaz rybaření tradiční způsob ochrany
moře, případně součást magických obřadů, kdy se v určité jeho
části dočasně zakáže rybolov a pláž se označí klacíky s chomáči
trávy.

kakao n strom druh. Boby se konzumují.

kamaregen n bambus stvol bambusu 'NAU MANETÉ', do kterého
je vloženo jídlo a po ucpání listy se v něm peče na ohni jako v
hrnci. Může také sloužit ke skladování potravy po několik dní.

kakel n bodec pracovní nástroj ve formě dlouhé zašpičatělé hole
ze dřeva, používaný při práci na zahradě k vykopání díry pro
setbu jamů.

kamaru nuw n zvyk zvláštní oslava začátku sklizně jamu, při
které 'NAOTUPUNUS', starající se o jamy, předává první sklizené
jamy 'IERAMARA'. srov.'NARUAN NUW'.

kakéwan n laplap druh připravovaný na kůře stromu 'NEKFITU'.

kamawra iken n obchod místo. dosl. "místo, kde se rozdělují
věci".

kakil n strom rodina stromů, jejichž listy se přikládají na ránu po
obřízce jako první v sérii po 'TEMAHWA'. Větve se dávají pod
rohože obřezaných chlapců jako podpěrka hlavy 'KALUGA'. • n
hák nástroj ve formě písmene "J" vyrobený z rozvětvujícího se
kusu dřeva a používaný při práci na poli ke shrabování roští nebo
trávy.
• kakil apsépes n strom druh. Z jeho dřeva se vyrábějí hlavy
šípů 'NOWANPARAM'.

kamé piagen n rákosová konstrukce podpora liány velkých
druhů jamů v 'TOW'.
kameken (z angličtiny) n dýně plody se konzumují.
kamen n slzovka obecná (Coix lacryma-jobi) z plodů se vyrábějí
náhrdelníky.
kamer n banánovník druh z rodiny 'NEMEW' se stejným využitím.

kamhel pron my tři, bez tebe.
kamiar pron vy všichni.
kamiaram nekava n kava část rostliny. Výrůstky na
'NÉLKENEKAVA', ze kterých můžou vyrašit odnože.
kamiaru ilau min expr bitka pěstní, mezi několika lidmi. • expr
rvačka na pěsti, hromadná.
kamiél pron vy tři.
kamilau pron vy dva.
kamir iataw kaur n zvyk velmi důležitá ceremonie na závěr
obřízky 'KAUR', při které jsou obřezaní chlapci konečně po čase
stráveném skrytí v 'NOWANMANAGA' předvedeni svým matkám a
celé vesnici.
Kamiraurau n prop duch jméno jednoho z 'IARAMES'. Vyskytuje se
spolu s 'KAPILA' v jedné z legend.
kamlau pron my dva, bez tebe.
kamnhamena n amada tříbarvá (Erythrura trichroa)
kamnum n první kava ceremonie, při níž muž v nakamalu pije
svou první kavu. O jejím konání rozhoduje otec muže a obvykle
je pozván strýc z matčiny strany a je mu věnován laplap nebo
kava. Na některých místech se stále dodržuje starý způsob pití
první kavy, kdy otec nebo strýc nabízí k pití kavu v misce
vyrobené z banánového listu. Muž ji pije v předklonu a nakonec
sní kousek pečeného prasečího sádla, který je v kavě utopený,
jako ochranu před jedy a zkaženým jídlem.
kamo sit n tyč jednoduchá tyč sloužící jako podpora liány
menších druhů jamů při jejím růstu.
kamoag v otevírat ústa Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
• kamoag tat v zívat Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
Kamtiwan n prop kámen jméno kouzelného kamene nalézajícího se
v Lownapaiu na severu Tanna.

karem n taška z pandánových vláken.
• karem taha napuk expr košík na píseň jméno tradice, při
které člověk věnuje muži, který ve vesnici skládá písně, pletený
košík s listy různých rostlin jako tradiční platbu za novou píseň.
karéna num 1
• karéna karéna expr jeden po druhém • expr po jednom
kareseres n slepice kadeřavá rasa.
Karipen n prop cesta jméno jedné z tradičních cest spojujících
nakamaly. Tato vede mořem rovnoběžně se západním pobřežím.
V období válek byla používána pro dosažení vesnic, ke kterým se
kvůli konfliktům nebylo možné dostat po souši.
karu areparep n hra každý z hráčů si kolem sebe nakreslí na zemi
kruh. Hra začíná říkadlem-dialogem mezi dvěma hráči, po kterém
všichni zmlknout a snaží se grimasami rozesmát jeden druhého.
Kdo se první rozesměje, podrbe se, nebo plivne na zem, musí
bránit svůj kruh proti ostatním, kteří se do něj snaží dostat bez
toho, aby je jeho majitel plácnul. Pokud se hráč dostane do kruhu,
může se nataženou rukou chytit jiného hráče a obránce kruhu
nesmí ani jednoho z nich plácnout. Pokud se obránci podaří
některého z hráčů dotknout, musí tento chránit zase svůj kruh.
Při hře se zpívají různé posměšné písničky na toho, kdo právě
brání svůj kruh.
karuita n hra hra k pobavení malých dětí. Jeden z hráčů nastaví
obě pěsti a ostatní jej do nich pěstmi lehce uhodí a křičí "karuita!".
Jakmile se jej dotknou, hráč schová pěsti za záda. Ostatní se jej
ptají "Když jsi šel do světa, s čím jsi se vrátil?" Hráč řekne něco,
co má rád (sladkosti, ovoce, hračky, ...). Ostatní mu řeknou "Ukaž
nám to!" a on jim v natažených rukách naoko ukáže to, o čem
mluvil. Ostatní přiskočí a dělají, jako by mu to z rukou všechno
snědli, až mu nezůstane nic. A všichni se dají do smíchu.
kasarawi n kleště k vytahování horkých kamenů z ohně. Termín
nahrazující zastaralé slovo 'KOU'.
kasasiwo n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Šestý v pořadí, tančený okolo poledne.

kamtuai n struhadlo na kokos.

kasawar n chřástal páskovaný (Gallirallus philippensis)

kanan v růst dobře pouze o hlízách jako taro, jam atd. Ex.: Nuw
tarakanan epek. ~ Jamy dobře porostou.
kani conj a větná spojka.

kasawasau n kamenná tyč výraz pro tyče vyrobené z kamení.
Podle starších se kdysi používaly jako válečné zbraně.

kapa adv ne
kapaiuwer n kruhoočko australopacifické (Zosterops lateralis)
Kapaumeta n prop hvězda neidentifikovaný objekt na obloze,
možná Jupiter nebo Mars.
kapenkapen n cikáda druh.
Kapila n prop duch jméno jednoho z 'IARAMES'. Vyskytuje se spolu
s 'KAMIRAURAU' v jedné z legend.
kapuap n strom druh. Jeho dřevo je vhodné k výrobě
'NOURASEKAM'. Ovocem děti střílejí z bambusových foukaček.
kapwia n strom (Heloptropium foertherianum) odvar z listů
používaný k léčení otravy po požití jedovatých ryb. • n plumérie
(Plumeria sp.) jméno převzaté od stejnojmenného místního stromu
kvůli podobnosti listů.
karai khatek n králíčkovec (Siganus sp.) malá, nedorostlá ryba.
srov.'MIHIN'.
karamaram n dlouhozobka druh lišaje chovajícího se jako
kolibřík.
kararut n bylina zavlečený druh, okrasná rostlina. • n bylina místní
druh se žlutými květy. Hlízy jsou jedlé.
Karatéi n prop Alfa Centauri

kaseken n hůl vycházková a pod.
• kaseken té Newao n banánovník (Musa sp.) druh, dosl. "hole
démona Newao".
kasélag n jam (Dioscorea sp.) druh.
kasesen n slupka kokosu část suché vláknité slupky používaná k
čištění kořene kavy. srov.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa kasisen iaké
nukenekava. ~ Podej mi slupku kokosu, ať můžu očistit kavu.
kasinaté n bylina ovoce se konzumuje. Odvar z listů se pije proti
silným horečkám.
kastarapel apen n strom druh. Ovoce se konzumuje.
kastom (z angličtiny) n tradice správný termín v místním jazyce je
'NOLAWASAN'. • n způsoby společenské. srov.'NOLAWASAN'. • n
zvyklosti správný termín v místním jazyce je 'NOLAWASAN'.
kasulia n hůl k nošení věcí přes rameno.
Kasulia apam n prop souhvězdí "dlouhé 'KASULIA'", tři hvězdy z
pásu Orióna.
Kasulia rerparep n prop souhvězdí "krátké 'KASULIA'", tři hvězdy
Oriónova meče.
kataina n jam (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh rostoucí do šířky.
katar pron my všichni, s tebou.
• katar karénéam expr všichni jsme jedno bez rozdílu, stejní.

kataupeken n strom druh s tvrdým dřevem používaným ke
stavbě.
katawut n opasek z rostlinných materiálů tradičně nošený muži
při ceremonii 'NEKOWIAR'.
katen n strom druh s tvrdým dřevem používaný k výrobě pirog.
kathel pron my tři, s tebou.
kati n laplap vyrobený z klíčícího kokosu 'NAPEKAK'.
katihwata té iagnameta n kapradina druh. Jeden z listů, které se
při 'TEMAHWA' v průběhu obřízky z nakamalu posílají ženám do
vesnice k zavěšení na strom 'NASES'.
katilum num 5
• katilum ma karéna num 6
• katilum ma katilum num 10
• katilum ma kesel num 8
• katilum ma kiu num 7
• katilum ma kywer num 9

kéisa n tanec náležející k rodině 'NALÉWA'.
kel n kaloň (Pteropus sp.) • n netopýrník (Platax sp.)
kelaka n jam (Dioscorea sp.) malý podlouhlý druh.
kélekél n bylina druh, údajně nepůvodní. • n bylina druh, údajně
místní.
kelema n struhadlo z ostnatého řapíku kapradiny, používané ke
strouhání při výrobě laplapu. • n kapradina (Cyathea lunulata (?))
ostnatý řapík kapradiny se používá jako struhadlo při výrobě
laplapu.
kelepes n brouk (Agrianome fairmairei) druh, jehož velké larvy žijí v
suchém dřevě, brouk i larvy jsou příležitostně konzumováni,
stádium 6. srov.'PRISIN'.
keliakéi n strom (Garcinia pseudoguttifera) druh s jedlým ovocem.
kelkel n plž druh malého mořského plže.
kemak n komár

katipa n ranec k nošení věcí na zádech, především úrody ze
zahrady.

kemal n hra dívčí hra s provázky podobná "kolébce".

katipaténaug n jam (Dioscorea sp.) malý druh podobný 'KELAKA'.

ken v jíst Ex.: Iamken nam né nuw. ~ Jedl jsem rybu s jamem.
keno n cikáda druh, který zpívá především v době, kdy se sadí
jamy. Pečený v ohni se jí.

kauhié n jam (Dioscorea sp.) dlouhý druh.
kaukasé n náramek nosí se na paži spolu s listy 'NUMA LE NESÉ'
při slavnostech.

kemélu n košík z kokosového listu.

kenu (z angličtiny) n piroga vahadlová.

kaul n majna obecná (Acridotheres tristis) • n zlato

kepes (obecný termín) n mušle

kaulapag n strom druh 'NIM'. Ovoce se jí se solí. Doporučuje se
ženám v těhotenství, ale po porodu jej naopak nemají jíst až do
doby, kdy dítě začne chodit.

kepia n taro (Alocasia macrorrhizos) fidžijské.

kaulik n strom druh s tvrdým dřevem. Používá se k výrobě násad
seker a výrobě 'KAKEL' k sazení taro 'NETÉ'.

kér art jeden neurčitý člen, následuje za jménem. Ex.: Aupan
ramlafena nepen kér tonio. ~ Předtím mi dal banán. • num jeden
ve smyslu "nějaký", při ukazování na něco. Ex.: Las nepen! Kér
apa. ~ Vezmi si banán! Jeden je tady.
• kér men expr další • expr ještě jeden • expr následující
kes v kousnout Ex.: kes in! ~ kousni jej!
kesel num 3

kaur (obecný termín) n obřízka jméno samotné obřízky a
přeneseně i celé doby od obřízky po ceremonii 'KAMIR IATAW
KAUR'. • n zvyk důležitá oslava trvající přibližně tři měsíce, jež
začíná obřízkou mladých chlapců a končí slavnostním
předvedením obřezaných chlapců v nakamalu při 'KAMIR IATAW
KAUR'. • n nambas pokrývka penisu dospělých mužů vyrobená z
rostlinných vláken. • n nambas pokrývka penisu čerstvě
obřezaných chlapců vyrobená z listů.
kawan adj pečený na ohni.
kawar n kámen k zajištění dobré úrody. Ex.: kawar taha nepen ~
kámen zajišťující úrodu banánů
• kawar taha nuw n kámen k zajištění dobré úrody jamů,
nachází se ve vesnici Lowkweria.
kawawigen (obecný termín) n havýš (Ostraciidae) • n havýš rohatý
(Lactoria cornuta)
kawhau n čepice • n klobouk • n pokrývka hlavy • n koruna z
květin nebo ozdobných listů, původní význam tohoto slova.
kawhaw té Léga n bylina dosl. "koruna (ženy jménem) Léga".
Okrasná rostlina, jejíž pravé jméno je 'NUAHWA'.
kawhiakawhia n kruhoočko žlutočelé (Zosterops flavifrons)
kawhité n ledňáček proměnlivý (Todiramphus chloris) v místní
kultuře slyšet jeho křik zprava je dobré znamení, zleva špatné. Je
spojován s deštivým počasím.
kawierawier n svrab
kawiétaut n strom druh. Dřevo slouží k výrobě hlavic šípů
'NOWANPARAM'.
kawin adj vařený
kawytaregreg n strom druh.
kéikéi adj drahý osoba. • adj milovaný

képiagen n bylina druh. Kdysi se listy přivazovaly jako dekorace
na sukně z trávy.

kési n papája (Carica papaya) odvar z květů se pije proti
horečnatým onemocněním.
ketegeten n banánovník (Musa sp.) druh.
Kéwita n prop večernice • n prop Venuše na večerní obloze.
khauatin lé nién n zakopání předkožky zvyk, při kterém se večer
při slavnosti 'NASES' zakope předkožka obřezaného chlapce a na
místě se zasadí mladá kokosová palma, aby chlapec dobře rostl.
khopen n záhon jamů místo pro sazení malých druhů jamů.
srov.'TOW'.
kiag n moucha
Kiapako n prop duch jméno jednoho z 'IARAMES' s dlouhými
pažemi. Vyskytuje se v jedné z legend. Kořen slova je 'IAPAKO'.
kilil n vějíř
Kilil n prop souhvězdí sedm hlavních hvězd souhvězdí Orión.
kit interj zvukomalebné slovo používané k vyjádření zpěvu cikády
'IAWITALEG'.
kiu num 2
• kiu kiu expr po dvou
kléplépen n pták zpěvný. Menší, než holub. srov.'MÉNEK'.
• kléplépen tuan n keř druh.
koapa (z angličtiny) n guave (Psidium guajava) pučící mladé lístky se
konzumují proti bolestem břicha nebo se žvýkají a šťáva z nich
polyká proti průjmu.

kofi (z angličtiny) n kávovník (Coffea arabica) kultivuje se jako
komerční plodina. • n káva nápoj.
koko n žena výraz náklonnosti mezi partnery. • n holčička
používáno převážně členy rodiny vůči dítěti.
• koko min (v množném čísle) n děti
koléi n sladká brambora
kopwiél (obecný termín) n kámen
• kopwiél awsim n kámen kouzelný.
• kopwiél ituga n puška občas zkracováno na 'KOPWIÉL'.
• kopwiél taha natek n kámen k provádění černé magie.

• kupas kalai n prase s hnědými a bílými skvrnami.
• kupas kalato n prase šedivé barvy.
• kupas kamatau n prase kastrované.
• kupas kameta n prase hnědé.
• kupas kapwia n prase zvláštní druh používaný kdysi jako
tradiční dar pro 'IERAMARA'.
• kupas katkhatek n prase se skvrnitou kůží.
• kupas meta n prase druh se světlou a čistou kůží.
• kupas pispis n prase druh velkých prasat oceňovaný pro své
měkké maso.
kur numanawitag n klíště

kopwiélkopwiél n tanec náležející k rodině 'NALÉWA'.

kuras n jam (Dioscorea sp.) dlouhý druh podobný 'LÉWINUW'.

Korapanemen n prop bůh nejvyšší vládce sídlící na hoře
Tukosmera.

kuri n kudlanka (Mantidae) • n pes

kosio n bylina druh.

kurimatau (starobylý termín, obecný termín) n kráva starší název,
dosl. "pes s háčky". srov.'NOWAN MATAU'. Dnes se častěji používá
'PULUK'.

kotéa n ryba druh jedovaté ryby.

Kwankaio n prop hvězda pozice neznámá.

kou (starobylý termín) n kleště k vytahování horkých kamenů z
ohně. srov.'KASARAWI'.

kwates (starobylý termín) n motyka tradiční nástroj k obdělávání
zahrad jamů.

Kou n prop souhvězdí pět hvězd hlavy Býka, ve formě 'KOU'.

kweria apam n pero ozdoba z peří (dravých ptáků a případně
slepic) nošená při zvláštních příležitostech jako 'NEKOWIAR'
některými vysoce postavenými muži.

kosasiwo n ukazováček

koupa n strom druh. Ze dřeva se vyrábějí ohrady pro dobytek a
prasata.
kowa n dítě
• kowa meta expr dítě hezké. Starý výraz užívaný pro
novorozené děti, které jsou velmi hezké. srov.'META'.
kowag n kapradina druh.
kowiaméta n kmen jeden ze dvou tradičních 'NIKO', kmenů na
Tanna. • n dračinka křovitá (Cordyline fruticosa) jasně červená
barevná forma. Užívá se v místní tradici jako znak "červených"
rodin a k dekoraci jejich kavy při ceremoniích.
kowiamétaméta n medosavka tangarovitá (Myzomela cardinalis)
pouze samec. srov.'KOWIAPILÉGEN'.
kowiapilégen n medosavka tangarovitá (Myzomela cardinalis)
pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'.
kowtuhwé n pterokarpus indický (Pterocarpus indicus (?)) tvrdé
dřevo. Ze kmene se vyrábějí pirogy.
krok n durmanovec (Brugmansia) dekorativní a toxická rostlina. Při
otravě rybami se pije velmi malé množství šťávy z listů.
kual n díra
kualofa n podání ruky
kugék interj zvukomalebné slovo používané k vyjádření křiku
kaloně.

kweria asul n moták tichomořský (Circus approximans)
kweria aswas n sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
kweria Ienatem n jestřáb australský (Accipiter fasciatus)
ky adv kolik o počtu i ceně. Ex.: Taham nu ky? ~ Kolik je ti let?
kyinuan n bylina druh.
kywer num 4

L
la conj z
la- (nezcizitelný) prep na značí akci provedenou na předmětu, který
je vyjádřený osobní příponou přidanou k 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje. dosl. "pracuje na mě".
laén n popel z 'NEKOWISEL', vtíraný ráno do vlasů a navečer
umývaný citrónovou šťávou, aby rostly dlouhé, nebo z 'NUL
META', vtíraný do vlasů, aby byly zrzavé.
lago n jehlice (Belonideae sp.) ryba.
lahau adv dole Ex.: Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria in
apa iles. ~ Lowanatom je dole, zatímco Lowkweria je nahoře v
kopcích.
Laminu n prop nakamal velký nakamal v Lénakelu.
lapnépen n ráno

kuku n chlapec používáno převážně členy rodiny vůči dítěti. • n
muž výraz náklonnosti mezi partnery.

Lapnuman n prop Lapnuman legendární země, ze které pochází
některé rostliny a zvířata. Její vládce je 'MWATIKTIK'.

kulap n ryba druh velké mořské ryby s výrazně velkýma očima.

las v vzít Ex.: Las taham! ~ Vezmi si to, to je pro tebe! • v nést
Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Přines sem mé prase. • v
vrátit musí následovat směrový suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.:
Ramlasipa nar ek. ~ Vrať mi to. • v dát musí následovat směrový
suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.: Ramlasipa nepen. ~ On mi dává
banán.
• las peken v nehoda mít. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~
Měl nehodu na moři.
lasita v sebrat z ruky, i násilím. • v vytrhnout někomu z ruky. Ex.:
Iamlasita nau to Nateman. ~ Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž.
Latun n prop nakamal důležitý nakamal poblíž Ipai.

kulegen n kanic skvrnoploutvý (Epinepheius ongus (?))
kun n chlebovník (Artocarpus sp.) druh s velkými, kulatými plody.
kuni n švagrová výraz respektu používaný ženami vůči manželce
bratra. srov.'IAWUGEN'.
kunkun n chlebovník (Artocarpus sp.) druh s malými, kulatými
plody, jež se snadné péct nebo vařit.
kupas (obecný termín) n prase
• kupas iawanawanar n prase druh s kožními výrůstky pod
bradou.
• kupas iawiét n prase které má viditelné jen jedno varle.
• kupas iéluk natuan n prase černé s bílým břichem a boky.

lawanu n vesnice s lokativním pref.
lé part znak místa nebo dativu.

léai n duch rodina 'IARAMES'.
léleg v vrátit se Ex.: Sepléleg talauk. ~ Vrátím se zítra.
lélu n hra na honěnou.
lemankat n poledne
lemes n řasa druh jedlé zelené mořské řasy tvaru kadeřavých
lístků.
Lénakel n prop Lénakel největší vesnice ostrova Tanna.
lenaw adv včera
lénéai n nebe • n obloha • n nebesa kde sídlí Bůh. • n ráj

maké v čistit zeleninu, jam, brambory a pod. Ex.: Iamaké nuw. ~
Čistím jam.
makem (obecný termín) n ploskozubec (Scaridae)
• makem umé n ploskozubec vysokočelý (Chlorurus microrhinos)
makemak n slepice nízká rasa s "krátkýma" nohama.
maket n trh
makoni n strom nepůvodní druh. Dřevo je tvrdé a používané ke
stavbě domů.
malamala n kava (Piper methysticum) srov.'NEKAVA MALAMALA'.

lénhaiu n večer

malaw n pruhatec ryby v druhů v angličtině obecně
označovaných squirrelfish a soldierfish.

lenkai n fregatka (Fregata sp.)

malawin n kambala leopardí (Bothus pantherinus)

Lénkaugan n prop White-Grass

malwia n klipka
• malwia ituga n pomec císařský (Pomacanthus imperator)

léwinpa n strana přilehlá.
léwinpen n strana protilehlá.
léwinuw n jam (Dioscorea sp.) druh.
léwléw adj červený
liélia n pavučina
lilen adv pořád • adv vždycky
lipag n strom (Ficus septica) konce větviček se zbaví kůry a žvýkají
a šťáva se polyká k léčení nemoci 'NAMTEKETEK'. Výluh z kůry se
pije proti bolestem břicha. Větvičky se také žvýkají a šťáva se
vyplivuje jako ochrana proti zlým duchům.
log (z angličtiny) n jam (Dioscorea sp.) importovaný dlouhý druh.
loto n auto
low- aff "místo, kde ...", lokativ často viděný v názvech vesnic,
např. Lowkweria - "tam, kde jsou orli", Lownapektuan - "tam,
kde je velký bílý banyán", atd.

mamau n sapín (Pomacentridae) • n hra hraná v noci, kdy dvě
skupiny schovávají v lese jídlo a navzájem jej hledají. Hraje se v
době, kdy se sadí jamy.
• mamau la kaléleg n klaun tmavý (Amphiprion melanopus)
man (obecný termín) n kreveta sladkovodní.
• man kalemen n kreveta velká.
• man taha téhé n kreveta mořská.
mani (z angličtiny) n peníze
manman n muška drobné mušky nebo okřídlení mravenci.
mapita v následuje sloveso nebo přídavné jméno ve srovnávacích
větách. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro je lepší, než jam.
mar- aff pref. značící příkaz nebo žádost adresovanou třetí osobě.
Ex.: Maramnum nekava. ~ Měl by jít pít kavu. řekněte mu, ať
přijde.
maraimarai n duha
marén n meloun (Citrullus lanatus) ovoce se konzumuje.

Lowiatkelniko n prop nakamal jméno nakamalu poblíž
Lowanatomu, dosl. "místo, kde došlo k rozdělení kmenů".
srov.'ATKEL'.

marua v připravený být. Ex.: Renmarua to nolan nar kér. ~ Je
připravený něco udělat.
marum n jam (Dioscorea sp.) druh podobný 'KELAKA'.

Lownanentuan n prop nakamal důležitý nakamal v Ipai.

maselo n duch rodina 'IARAMES', trpaslíci.

luat natoga (starobylý termín) n vítr ze SSV, přináší déšť.
luatu amlai (starobylý termín) n vítr ze S, přinášející déšť, teplý.
Podle stařešinů "krmí půdu" aby byla dobrá úroda.

matak adj pečený • adj zralý • v zralý Ex.: Ken nepen matak. ~ Jez
zralé banány.
matakaiam n červ larva žijící pouze v kořenech kavy.

luatu matua (starobylý termín) n vítr ze SZ, přináší silný déšť.

matu adj pravá strana, ruka a pod.

luw n odranec (Scorpaenopsis macrochir)

mawuk (obecný termín) n prop Měsíc nebeské těleso.
• mawuk ramemes n zatmění Měsíce
• mawuk ramépép malwia n úplněk dosl. "Měsíc klepe na
rybu klipku".
• mawuk wi n Měsíc když se objeví na obloze jako úzký srpek
po novu.

M
m- aff pref. sloves značící, že podmět slovesa je stejný, jako u
předchozího slovesa. Ex.: Tanakaiké molkéikéi taham perawen. ~
Je třeba, abys měl rád svou ženu.
magko (obecný termín) n mangovník (Mangifera sp.) • n mango
• magko apen n mangovník (Mangifera sp.) druh plodící malé
červené ovoce.
• magko ikpis n mangovník (Mangifera sp.) druh kultivovaný
především ve Whitesand.
mahau (obecný termín) n hvězda
mahaumahau n ježovka s krátkými trny.
maiamaia (obecný termín) n mravenec
mak n holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica)
• mak apam n holub Mackinlayův (Macropygia mackinlayi)
• mak pelpel n holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica) "druh"
rozlišovaný v jazyce, s bílými tečkami v kresbě.

még v ohřát Ex.: Iamég nalemak. ~ Ohřívám si ruce.
mélekem n sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
men adv také Ex.: Io men. ~ Já taky.
mené conj a spojující podstatná jména.
mének (obecný termín) n pták stejný, nebo větší, než holub.
srov.'KLÉPLÉPEN'. • (obecný termín) n slepice
• mének efa n fregatka (Fregata sp.)
• mének ierman n kohout
• mének perawen n slepice
• mének ramiwuk n epilepsie • n křeče záchvat. • n nemoc
epilepsie, záchvat křečí, dosl. "šlápl na tebe pták". Nemoc malých
dětí, při které dítě obrací oči v sloup a silně se třese, jako důsledek
snědení 'PENOHA MES'. Jiný výraz je 'NEMESAN TAHA MÉNEK'.
menet n bylina druh. Listy se ochucují pokrmy.

mer n suchý o rostlinách. Ex.: nién mer ~ suchý kokos
mera adj nezralý • adj zelený nezralé ovoce nebo živá - ne uschlá rostlina.
mera- (nezcizitelný) n strýc bratr matky.
merek adj měkký • adj jednoduše • adj pomalu Ex.: Ani merek am!
~ Mluv pomalu! • v oženit se • v vdát se Ex.: Nawinek renmerek
ita. ~ Má sestra už je vdaná.
mérek adv pomalu srozumitelně.
merekhel mének expr zlomit křídla slepice výraz označující
tradiční oběť v nakamalu kterou provádí 'NAOTUPUNUS'.
srov.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI NETA'.
merekhel nalemen nekava makawi neta expr zlomit větve kavy
a prolít krev ustálený výraz označující tradiční způsob oběti v
nakamalu.
méresen n lék • n medicína
mero conj protože • conj ale
mes v zemřít pokud je skloňováno s infixem '-AM-'. Ex.: Tahak
kaha ramemes. ~ Můj dědeček zemřel. • v nemocný pokud je
skloňováno se slovesným infixem "-k-". Ex.: Iamakames. ~ Byl
jsem nemocný.
mesemes adj kyprý • adj měkký
met n prop slunce
• met ramerou nekaugan apam expr léto část roku s dlouhými
dny, dosl. "slunce prochází dlouhou prázdnotou".
• met ramerou nekaugan areparep expr zima část roku s
krátkými dny, dosl. "slunce prochází krátkou prázdnotou".
meta v měsíčky mít. Ex.: Perawen ramameta. ~ Žena má
měsíčky. • v jasný být. Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ Noc je
jasná a je vidět hodně hvězd.
metu n adenanthera (Adenanthera pavonina) tvrdé dřevo. Slouží k
výrobě pádel 'NIWÉIA' a stavbě domů. • n ryba druh hlubinné
ryby.
mihin n králíčkovec (Siganus sp.)
milu n jam (Dioscorea sp.) velmi dlouhý a měkký druh.
mim n housenka
min adv hodně znak plurálu. Ex.: koko - koko min ~ dítě - děti
mipe- n vnouče
misekmisek n hra může se hrát i v noci. Jeden z hráčů,
představující 'MISEKMISEK', sedí zády několik metrů od ostatních.
Ti k němu přicházejí po jednom zezadu a musí se jej dotknout.
'MISEKMISEK' musí uhodnout. Kdo se jej dotkl. Při hře se zpívá
následující písnička, která končí větou "kdo se tě dotkl?" "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé iamlé / iamus saré saré twa /
kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé riap ik?". • n netopýr světle
zbarvený, s rozlišitelným ocáskem.
mista wil (z angličtiny) n tráva zavlečený druh údajně přinesený
jistým panem Willem.
miu v žít být živý. Ex.: Kupas ek rakamus epek, mero rakamiu
am. ~ Tohle prase je velmi nemocné, ale ještě je živé.
Mowaimawuk n prop hvězda blíže neurčená hvězda, která vychází
před měsícem nebo v jeho blízkosti.
mul adj levá strana, ruka a pod.
Mwatiktik n prop bůh osoba místní mytologie spojená s rostlinami
a zvířaty a úrodou. Sídlí v mýtické zemi 'LAPNUMAN'.
mwilmwil n dvojčata
• mwilmwil mhiél n trojčata

n- aff pref. dokonavého vidu. Ex.: Io inol naunin la wok. ~
Skončil jsem práci.
n-...-an aff nominalizační pref. Ex.: olkéikéi - nolkéikéian ~ mít
rád - láska
nafa n strom (Alphitonia zizyphoides) druh s tvrdým dřevem
používaným ke stavbě. Jeho větvičky jsou voňavé.
nagai n strom druh. Poldy se roztlučou a jadérka se konzumují.
nagé n legenda v místní kultuře je znalost určité legendy důležitý
znak náležitosti k určitému klanu. Legendy tak nejsou s lidmi
"zvenčí" obvykle sdíleny. • n mýtus • n příběh tradiční.
naha- (nezcizitelný) n prsa
nahal n strom (Aidia graeffei) tvrdé dřevo. Z větví se vyrábějí
kolíky k upevnění vahadla pirog 'NOWATEPLEPEL'.
• nahal ket n strom (Aidia graeffei) ovoce jedlé. Tvrdé a ohni
odolávající dřevo. Kdysi se vyhledávaly pokroucené kusy větví a
používaly se k zavěšení hrnců nad oheň.
nahanekam n dým • n kouř
nahgenima n střecha tradičního domu. Její vnitřní strana.
nahlelan n oko mastné. • n povlak na vodě způsobený olejem
nebo podobnými látkami. Ex.: Nahlelan taha nién. ~ Povlak na
vodě způsobený mastnotou z dřeně kokosového ořechu.
nahua n strom druh.
nahuan n vaření
nahunu n jídlo drobné jídlo tradičně připravované ženami pro
muže, kteří jdou pít kavu do nakamalu. Používá se k zahnání
nepříjemné pachuti po pití kavy.
Nahunu n prop Nahunu žena velkého ducha 'KALPAPEN'. Říká se,
že mu po první kavě, kterou pil, přinesla jídlo. srov.'SAKALEMUS
KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
nahwélan n líčení tradiční malování obličeje pro slavnostní
příležitosti. U žen složité motivy na tvářích a kolem očí, u mužů
jednoduchá linka na čele. Původně byly používány pouze přírodní
barvy černá a červená.
naiaw afwil n keř druh. Pokud kočka nebo pes často potratí, dává
se jim v době gravidity do žrádla šťáva z rozdrcených listů, aby se
mláďata narodila živá. Také k léčbě vředů. Vřed se rozřízne, rána
se překryje listem a jeho řapíkem se na list klepe aby vyšla krev a
hnis.
naiaw amimera n keř druh, k léčbě vředů. Vřed se rozřízne, rána
se překryje listem a jeho řapíkem se na list klepe aby vyšla krev a
hnis.
naiéw n strom (Erythrina sp.) druh.
• naiéw imer n strom (Erythrina fusca) druh údajně pocházející z
Aniwa.
nail ratuatu n Měsíc v první čtvrti. dosl. "stojí přímo", tedy v
nadhlavníku, kde se na nebi Měsíc objevuje večer.
naio n pero barevné, nošené ve vlasech muži i ženami při
slavnostních příležitostech. • n pero ocasní z kohouta. Nošené
jako ozdoba při tradičních oslavách.
naiu n tritónka indická (Charonia tritonis) • n ulita spirálovitá,
obvykle zkrácený název pro tritónku. srov.'NAIU PWIA'.
• naiu nowanawias n tritónka (Bursidae (?)) podobná Charonia
tritonis.
• naiu pwia n tritónka indická (Charonia tritonis)
nakaiu n strom (Geissois denhamii) druh. • n banánovník (Musa sp.)
druh s krátkými a silnými plody.
nakal n strom (Dysoxylum bijugum) druh.

N

nakan- (nezcizitelný) n penis • n pohlavní úd

nakel n kapradina stromový druh s jedlými listy. Od této rostliny
se odvozuje jméno vesnice 'LÉNAKEL'.
nakepen (starobylý termín) n síť tradiční, vyrobená ze vzdušných
kořenů banyanu 'NASAS'. Má formu košíku se dvěma dlouhými
holemi, kterými se udržuje na místě, kudy plavou ryby. • n ozdoba
nohou podobné 'KAUKASÉ', ale nošené na nohou při tancích v
průběhu 'NEKOWIAR' a při ceremonii 'KAMIR IATAW KAUR'. Často
vyráběné z listů 'NALÉ'.
nakharan (obecný termín) n jazyk prostředek komunikace. • n
diskuse • n povídání
• nakharan awas n jazyk stará forma vyjadřování v 'NETWAR',
používaná v dávných dobách, především v kontrastu se
způsobem používání 'NETWAR' dnes, kdy lidé "zapomínají"
nejrůznější výrazy a jazyk se ochuzuje. Staré tradiční písně
používají často slova z 'NAKHARAN AWAS', kterým lidé už rozumí
jen velice málo.
• nakharan taha Lénakel n jazyk dosl. "jazyk Lénakelu".
Jméno občas dávané jazyku 'NETWAR' odvozené od největší
vesnice oblasti ve které se jím mluví.
nakik n bylina druh.
• nakik léwléw n bylina druh. Šťáva z rozdrcených listů se pije
proti horečnatým onemocněním.
• nakik sun n bylina druh. Šťávou z rozmačkaných listů se léčí
boláky v ústech malých dětí. Omývají se jí také místa opruzenin.
naknau n strom (Acalypha sp.) rodina několika druhů keřů.
• naknau awiwan n strom (Acalypha sp.) listy se přikládají na
ránu druhý den po obřízce. První stolice malých dětí se utírá
tímto listem.
• naknau léwléw n keř (Acalypha sp. (?)) druh.
• naknau pwia n strom (Acalypha sp.) listy se přikládají na ránu
z obřízky. srov.'KAUR'.

nalepenan n trest
nalepesan n prd • n pšouk
naléw n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se žlutofialovou
slupkou.
naléwa n tanec rodina tradičních tanců, jejichž důležitý
choreografický prvek je rychlé přecházení tanečníků ze strany na
stranu.
naliélan n úsměv
naliénalién n bylina druh používaný v magii přivolávání deště.
Její jméno připomíná dešťovou kapku 'NOWANALIAL'.
nalimala n bylina místní druh.
• nalimala afwil n bylina místní druh.
• nalimala apen n bylina místní druh.
• nalimala tuan n strom nepůvodní druh, který přejal jméno
od místního druhu 'NALIMALA' kvůli podobě listů.
nalis kauhié n dračinka křovitá (Cordyline fruticosa) druh
'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy 'KAUHIÉ', aby
dobře rostly.
nalis kelaka n dračinka křovitá (Cordyline fruticosa) druh
'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy 'KELAKA', aby
dobře rostly.
naliwokan n procházka
nalu n smutek období po úmrtí v rodině. Může trvat až jeden rok
a je zakončené velkým setkáním rodiny. Muži si po tuto dobu
nechávají růst vousy, ženy se stáhnou ze společenského života
vesnice.
nalua kéikéi n bylina druh, z kůry se vyrábějí náramky
'KAUKASÉ'.

nakoakoan n volání na slepice při krmení.

naluakenan n válka

nakuka n strom (Bischofia javanica) druh s tvrdým dřevem.
Používaným ke stavbě domů.

naluk n strom druh. Listy se ohřívají nad ohněm a přikládají na
klouby a záda lidem po dlouhé nemoci na lůžku, kteří mají obtíže
opět chodit.

nakwuiam n kava (Macropiper latifolium) divoký druh s tmavými
stonky, nekonzumuje se. Rozdrcené listy se spolu s nastrouhaným
kokosem ve směsi zvané "kaluk" používají k mytí jako "mýdlo".
Podle legendy ji pily kameny v dávných časech, dříve než se na
zemi objevili lidé a běžná kava. Poté z kamenů vyšli duchové
'IARAMES', a ti pili kavu druhu 'NAKWUIAM'.
• nakwuiam aswas n kava (Macropiper latifolium) divoký druh,
dosl. "malý 'NAKWUIAM'". Nekonzumuje se.
nalak n jam (Dioscorea sp.) druh podobný 'KELAKA'.
nalakawug n jam (Dioscorea sp.) hořký divoký druh s kulatými
hlízami. Jeho kultivovaná forma se jmenuje 'NOWANAWUG'. Před
vařením se několik hodin namáčejí v mořské vodě.
nalam n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se zelenou slupkou,
oceňovaný jako dar při místních slavnostech.
nalé n bylina druh z rodiny 'NUMANAWAS'. Podobná
'NUMANAWAS' a 'NUMANPWILPAS'. Používá se k výrobě ozdob
nohou 'NAKEPEN' k tanci.
nalek- (nezcizitelný) n chodidlo • n noha
nalem- (nezcizitelný) n křídlo • (nezcizitelný) n paže • n ruka
nalemenekava n kava část rostliny. Silné větve. dosl. "ruce kavy".
nalemenman n bylina druh. Do listů se balí krevety po lovu.
nalemilaté n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s velmi světlou
slupkou.

nalulu (ikpat) n strom druh nacházející se většinou v kopcích v
centru ostrova.
nalulu (iré) n strom (Schefflera neoebudica (?)) druh nacházející se
většinou u pobřeží.
naluwel (obecný termín) n laplap
nalwily n banyán (Ficus obliqua) druh s kulatými červenými plody.
naly- (nezcizitelný) n zub
nam (obecný termín) n ryba
• nam aramara n želva dosl. "královská ryba", připravována
občas pro 'IERAMIN ARAMARA'.
• nam lahau n úhoř
• nam le kweria n bodlok proužkovaný (Acanthurus lineatus)
namak n strom (Cordia subcordata) druh.
namalinu n bylina druh. Listy se používají k dekoraci kavy při
slavnostních příležitostech.
namaliwok epen n proroctví
namam n strom druh. Listy se rozdrtí a přikládají na rány po
řezech provedených na kůži při prováděné tradičními léčiteli k
léčení jistých druhů nemocí.
naman n muž plurál výrazu 'IERMAN'.
namaural nakharan expr vyzradit tajemství

nalemnuw n jam (Dioscorea sp.) druh podobný 'KAUHIÉ'.

name- n jazyk část těla.

nalepa n sádlo

namehwau io le twinek nases (starobylý termín) expr sundal jsi
mě ze stromu nases tradiční, dnes už nepoužívaná věta, kterou

obdarovaný odpovídal na dar. Strom 'NASES' je symbolem
chudoby. Věta tedy vyjadřuje to, že obdarovaný už není chudý. V
řeči neexistuje výraz pro "děkuji". Toto je pravděpodobně jeho
nejbližší ekvivalent.
namel n strom (Acacia spiriorbis) druh s velmi tvrdým dřevem
používaným ke konstrukcím domů.
• namel keken n strom (Acacia simplex) druh.
namelamel n keř druh.
nameliamel n strom (Phyllanthus ciccoides) chrání proti zlým
duchům. Malá větvička se nosí skrytě s sebou jako ochrana proti
černé magii pocházející z jiných ostrovů. Kůra se žvýká pro
zpevnění zubů.
nameren n pupen jakékoli rostliny mimo liány. srov.'NUWIAN'. • n
výhonek jakékoli rostliny mimo liány. srov.'NUWIAN'.
namesan taha kahau n astma • n dýchací obtíže nemoc. • n
nemoc dýchacích cest, údajně způsobená krysou 'KAHAU'.
nametéan n menstruace • n měsíčky
namewamew n bylina šťávou z rozdrcených listů se potírají
otevřené vředy. Jiné jméno pro 'NAMTAMETA'.
namiahyl n strom druh s měkkým dřevem. Slouží k výrobě desek.
namihew n strom (Melochia odorata) druh. Dřevo slouží k výrobě
'NOWANEKIATU' (část pirogy). Šťáva z rozdrcených listů se pije
při horečkách. Roste na něm druh jedlé houby 'NEPAWEN
NAMIHEW'.
namihewel n strom druh. Tvrdé dřevo k výrobě desek.
namilo n strom (Glochidico namilo) druh. Dřevo k výrobě nosných
kůlů domů a ohrad pro prasata a dobytek. • n tanec náležející k
rodině 'NALÉWA'. Tančí se pouze při slavnosti 'KAMARU NUW', na
jeho konci tanečníci provádějí pohyb, připomínající hod
kamenem, kterým symbolicky přehazují 'KAWAR TAHA NUW'
směrem dolů k vesnicím u moře a tak dávají povolení ke
konzumaci jamů na začátku sklizně.
namio n jam (Dioscorea sp.) druh.
namipe- n vnoučata srov.'MIPE-'.
namitektek n nemoc projevující se bolestivým a obtížným
močením.
namiuan n život

nanema- (nezcizitelný) n duch člověka. • n stín • (nezcizitelný) n
fotografie • n obraz v zrcadle a pod.
nanemwién n strom (Pipturus argenteus) druh. Rozdrcená kůra se
přikládá na rány po zvířecích kousnutích a zanícených zraněních.
Listy se přikládají na ránu první den po obřízce. srov.'KAUR'.
• nanemwién apen n strom (Pipturus argenteus (?)) druh.
Rozdrcená kůra se přikládá na rány po zvířecích kousnutích a
zanícených zraněních.
nanen n strom (Ficus adenosperma) druh. Kůra slouží k léčbě
zranění.
nanep n kapradina druh vysoký okolo jednoho metru. Součástí
rodiny 'IÉLKEN APEN'.
nani (z angličtiny) n koza
nanian n mluva • n proslov • n řeč akce mluvení i proslov.
nanmapen n játra
nanumen neté n bylina druh.
naonin n konec • adv poslední
• naonin nian expr konec dne
• naonin nu expr konec roku
naotupunus (obecný termín) n šaman osoba starající se o určitý
'KAWAR' a dobrou úrodu s ním spojenou. srov.'IERAMARA' a
'IENINIKO'.
nap n strom (Euodia hortensis) divoká forma 'NUMA LE NESÉ'. Jeho
větve s listy drží ženy v rukách při tanci 'NASES'.
napag n dutina Ex.: napag nowaniko ~ vnitřek pirogy • n díra
• napag nekutu- (nezcizitelný) n řiť
• napag rokrok n příkop chránící pole před prasaty.
• napag rou n bylina druh.
napagkopwiél n jeskyně • n díra ve skále.
Napagnién n prop Napagnién dosl. "kokosový dolík". Místo mezi
Lowanéai a Lénus, spojené s legendou o 'KASAWAR' a
'MWATIKTIK'.
napaguw n keř druh. Slouží k rybolovu při odlivu. Větve se
namáčí ve vodě. Pro ryby jsou toxické.
napakalo n strom druh, nepůvodní.
napakélu n bylina druh. Šťáva z rozmačkaných listů se vtírá do
kůže prasat, která dostala svrab.

namkenen n banyan druh. Považuje se za "muže" banyanu
'KALWAS'. Nemá silné vzdušné kořeny.

napariénan n pravda

namkénén n provaz ze vzdušných kořenů 'KALWAS'.

napateker nek n strom druh.

namnak n strom druh. Šťáva z kůry se dává do žrádla psům v
případě otravy.
namnamen nekam n plamen
nampi n jam (Dioscorea sp.) dlouhý a měkký druh.
namsy tow expr sadit jamy způsob setby jamů, kdy se sadí do
vrcholku 'TOW'.
namtameta n bylina občas zaměňována s 'IAKESTIL'. Jiné jméno
pro 'NAMEWAMEW'.
namteketek n nemoc mužů i žen, projevující se bolestí při
močení. srov.'LIPAG'.
namul tuan n palma druh.
namulat n strom druh s drobným červeným ovocem. Slupka
ovoce je na vnitřní straně lepkavá a slouží dívkám k výrobě ozdob
na tvář.
namwio n jam (Dioscorea sp.) druh.

napateker ékuhia n bylina druh.
napau n ostenec zelenavý (Balistoides viridescens) • v unavený být.
Ex.: Inapau. ~ Jsem unavený.
napé n strom (Pseuderanthemum sp.) druh. Z větví se vyrábějí
tradičně hole k tanci 'NASAL'. Rostlina má mnohé léčivé účinky.
napek n novorozený chlapec, přen. • n banyán druh, okolo
kterého stojí místní nakamaly. Vzdušné kořeny se používají jako
provazy.
• napek pwia n banyán druh banyanu 'NAPEK', který nemá
vzdušné kořeny a dorůstá menších rozměrů.
• napek tuan n strom druh banyanu 'NAPEK' se světlými
nažloutlými listy.
napeka n slupka kokosu část suché vláknité slupky používaná
například jako kartáč, ale ne k čištění kavy. srov.'KASESEN'.
napekak n kokos s pučícím výhonkem.
napekaman n váha
napela n někdo

napelan n spánek
• napelan ramos expr ospalý být, následuje zájmeno, nebo
jméno osoby. Ex.: Napelan ramos io. ~ Chce se mi spát.
napen n oblečení
napenapen n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Druhý v pořadí, tančený přes noc.
napilas n stonožka
napilépilé n bylina druh. Když se blíží déšť a třeba například
pracovat na zahradě, pálí se v ohni k jeho zahnání. • n bylina druh.
Listy se dávají žrát zdivočelým telatům, aby zkrotla.
napinap adj nevlídný Ex.: Narameren renapinap. ~ Jeho oči jsou
nevlídné.
napinapan n mrak tmavý, mraky před deštěm. Ex.: Ramapinap le
nihin. ~ Chystá se na déšť.
napinu apam n kapradina velký druh.
napkapek n strom (Pisonia umbellifera) druh. Používá se při
svolávání deště. Jeho nastrouhaná kůra se přidává do krmení
mladým prasatům aby dobře rostly. Plody jsou lepkavé. Ve
velkém množství se sypou okolo polních plodin jako ochrana
před ptáky a divokými slepicemi, které se na ně přilepí.
napkesu (starobylý termín) n smutek starší výraz pro 'NALU'.
napuas n strom (Fagraea ceilanica) druh se dřevem, které je velmi
odolné proti trouchnivění. Používané ke konstrukcím domů.
napuk (obecný termín) n tanec
napuok n palma (Veitchia arecina) dřevo trvanlivé, užívané k
výrobě podlah v domech. Ovoce jedlé, údajně konzumováno také
duchy 'IARAMES'.
napwer n strom druh. Tvrdé a ohni odolávající dřevo. Kdysi se
vyhledávaly pokroucené kusy větví a používaly se k zavěšení
hrnců nad oheň.
napwil n liána druh. Oloupanými stvoly se svazují kokosové listy
při výrobě tradičních střech.
• napwil kaik n liána druh se stejným použitím jako ostatní
druhy 'NAPWIL'.
• napwil merek n liána druh. Stonky ohřáté nad ohněm slouží
k vázání při stavbě domů a také ke svazování cukrové třtiny na
poli aby se nelámala při větru.
napwua n mrak • n oblak
nar n věc
• nar kamawakelan n hračka dosl. "věc, se kterou se hraje".
• nar kér n něco
• nar ramiu expr živočich srov.'NARMIU'.
• nar reka ma expr spojovací výraz zvláštního a pravděpodobně
nepůvodního stylu počítání po číslicích. Ex.: karéna nar reka ma
kiu, kywer nar reka ma kywer ~ jedna (desítka) a dva - dvanáct,
čtyři (desítky) a čtyři - čtyřicet čtyři
naraian n písmo • n psaní • n text
narameren kamtiwan n bylina druh, dosl. "oči 'KAMTIWAN'".
'KAMTIWAN' je 'KOPWIÉL AWSIM' ležící v Lownapaiu na severu
Tanna.
naramim n člověk plurál výrazu 'IERAM'.
naramohua n bylina jiné jméno pro 'NEK RAMOHUA'.
narare- (nezcizitelný, v množném čísle) n mláďata zvířat. •
(nezcizitelný, v množném čísle) n děti

nare- (nezcizitelný, v jednotném čísle) n dítě • (nezcizitelný, v
jednotném čísle) n mládě zvířat.
nareg n strom (Ficus granatum) druh. Do listů se balí žraločí maso
a následně se peče v zemní peci, aby dostalo dobrou chuť a také
tím získá trvanlivost tři až čtyři dni, takže se nemusí sníst ihned.
nareké n strom (Dillenia biflora) druh.
narekel n kaloň jeho mládě, z "nararen kel".
naren (v jednotném čísle) n dítě
naripai n sen spojený s vizemi nebo poselstvím duchů. srov.'IPAI'.
• naripai tat n noční můra srov.'NARIPAI'. • n sen špatný.
srov.'NARIPAI'.
• naripai wyt (obecný termín) n sen příjemný, obyčejný.
srov.'NARIPAI'.
nariram n banánovník (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při
místních slavnostech.
• nariram afwil n banánovník (Musa sp.) druh, jako 'NARIRAM',
ale se světlými skvrnami na ovoci, oceňovaný jako dar při
místních slavnostech.
narmiu n živočich zkr. 'NAR RAMIU'.
naru (obecný termín) n cukrová třtina (Saccharum spp.) • n třtina
(Saccharum spp.) cukrová.
• naru nawanaug apen n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s
velmi tmavým vnitřkem.
naruan n lov přeneseně. • n střelba
• naruan nuw n požehnání jamů tradiční příkaz nebo povolení
k vykopání a konzumaci jamu na začátku úrody.
naruato n kapradina velmi velký druh, jehož kůra sloužící k
výrobě náramku 'KAUKASÉ'. Součást rodiny kapradin 'IÉLKEN
APEN'.
naruatu (starobylý termín) n vítr ze ZSZ, přináší přeháňky.
nasal n kapradina druh. Muži i ženy si jej při tanci 'TOKA' ovazují
kolem hlavy. • n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Pátý v pořadí, tančený ráno.
nasas n banyan (Ficus wassa) druh. Z kořenů se vyrábí opasky
'KATAWUT' používané muži při ceremonii 'NEKOWIAR' a sítě
'NAKEPEN'.
nasekel n past ve formě košíku určená k lovu malých ptáků nebo
mořských živočichů.
nasemari pai (starobylý termín) n vítr ze Z.
nasemeri (starobylý termín) n vítr ze SSZ. Podobné vlastnosti,
jako 'LUATU AMLAI'.
nases n zvyk ceremonie prováděná v předvečer závěru obřízky
'KAMIR IATAW KAUR', spojená jednak se zvláštním tancem mužů v
nakamalu 'NOWANMANAGA', kde pálí zbytky plotu, jež obřezané
chlapce skrýval od obřízky, a jednak se zvláštním tancem žen ve
vesnici, kde pálí symbolický strom 'NASES' a tancují kolem něj. • n
strom (Ficus wassa) druh stromu používaný při obřadu 'KAUR' k
zavěšení listů rákosů, kterými se obřezaní chlapci utírají po
rituálním mytí. Na závěr spálen při obřadu 'NASES'. Jeho lýko se
používá jako škrtidlo při obřízce. Listy se konzumují syrové s
kokosem. • adj chudý nemajetný člověk, fig., do spálení stromu
'NASES' při obřízce nemá dítě žádný majetek.
nasis adj oteklý Ex.: Natepak renasis. ~ Jsem najedený.
nasisan n otok

nararen (v množném čísle) n děti

nasituan n pomoc

narawénua n jam (Dioscorea sp.) velmi velký původní druh z
Tanna. Jeho 'KAWAR' je v Lowkweria, kde je tento jam považován
za tradičního předka místního klanu.

nasoro n laplap druh velkého l. zabalený v listech a používaný
jako dar při místních slavnostech.
nasuman n pole • n zahrada

nasunan n banyán (Ficus glandifera) plody připomínají mužský
pohlavní orgán. Pokud dá manžel své ženě žvýkat určitý počet
větviček, narodí se jí příslušný počet chlapců.

naugenepen (obecný termín) n květ banánovníku vlastní květ
banánovníku na konci plodenství.

naswaio n banyan (Ficus sp.) druh.

naugeplén n bylina invazivní, dosl. "květ z letadla". Údajně
přivezená na ostrov jistým bělochem, který přiletěl v letadle.

natan n strom (Myristica fatua) druh s tvrdým dřevem vhodným ke
stavbě. Vyrábí se z něj také podpěrky hlavy 'KALUGA'.

nauh n strom druh. Do listů se balí krevety po lovu. Jeho květy
oznamují čas k setbě sladkých brambor.

natauan n kastrace

nauhwil n keř druh. Rozdrcené listy pění a používají se jako
mýdlo při mytí v mořské vodě. V rodině s 'NAMULAT'.

naté n strom druh s bílými květy.
natega- (nezcizitelný) n jméno Ex.: Nategam péhé? ~ Jak se
jmenuješ?
natektekan n nevědomost • n neznalost

nauias n noni (Morinda citrifolia) plody slouží k výrobě různých
medikamentů. Kůra zahání zlé duchy.

natem n ostrovní liči (Pometia pinnata) ovoce se konzumuje.

naumus n nemoc chronická únava, slabost, údajně způsobená
nedostatkem krve. Léčí se pitím vody z liány 'NEPAREPA'. • n hlad
Ex.: Naumus ramkes io. ~ Mám hlad. • n údolí suché, bez
vodního toku na dně.
naunganan n jídlo

natepa- n břicho
• natepa- renasis (nezcizitelný) adj najedený dosl. "oteklé
břicho". Častý, ale spíše hovorový termín. Ve správné mluvě se
používá 'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak ripar menépes. ~ Jedl
jsem spoustu zralých banánů, až jsem se najedl.
nateris n bylina (Stachytarpheta jamaicensis) druh, také znám pod
správnějším jménem 'NEK TÉ KATANEK'.
natgateg n lišejník obecné jméno pro mnoho různých druhů
vyskytujících se na stromech a kamenech. • n mech obecný
termín.
nati tawar n úplněk obvyklejší termín než 'MAWUK RAMÉPÉP
MALWIA'.
natik n banánovník (Musa sp.) "divoký" druh, nicméně používaný.
natkig n keř druh. Mladé větvičky se žvýkají a šťáva polyká při
otravě jedem v pokrmech.
natoga (starobylý termín) n vítr ze SV, přináší déšť.
natuan n strom (Dysoxylum rufum) druh. Když po obřízce nadejde
čas, aby chlapci začali jíst obvyklou stravu, smíchá se kůra s
drceným kokosem a chlapci se s ní umyjí pro zahnání zlých
duchů. Následně můžou jíst běžnou stravu.
natukunan n výchova
nau (obecný termín) n bambus • n tanec důležitý druh tance
tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Čtvrtý v pořadí, tančený při
východu slunce. • n nůž
• nau ikinuhum n bambus druh se silnými stvoly, používaný
na stavbu.
• nau kamaregen n bambus nesprávný název bambusu 'NAU
MANETÉ', odvozený od jeho použití jeho stonků k vaření jako
"hrnců" nazývaných 'KAMAREGEN'.
• nau maneté n bambus stonky se používají při stavbě domů, k
vaření jako "hrnec" a k uchovávání masa po několik dní.
• nau nahwal n bambus druh s tenkými stvoly, používaný k
výrobě rybářských prutů a místního druhu panových fléten. Ostré
kousky stonků se používají při obřízce chlapců a rituálnímu
zjizvení žen 'NUIG KELÉL'.
naua n poznámkový blok • n sešit
nauga n maso
nauganan lé perawen n svatba tradiční, slavnost spojená s
výměnou darů.
nauganan neken hos n bylina invazní, dosl. "žrádlo pro koně".
nauge- (nezcizitelný, obecný termín) n květ
naugemet n bylina dosl. "květ slunce". Její květy se otevírají večer
a zavírají ráno. Údajně sloužila kdysi k rozpoznávání času jako
"hodinky".
naugen tuan n bylina jiné jméno pro 'NAUGEPLÉN'.
naugenekalew n ibišek květ.

naulenapai n kobylka luční, druh.

nauni- (nezcizitelný) n chlup v intimních oblastech.
nauru n strom druh.
nauselu n kokos vhodný k pití, ale zatím bez dužniny.
nauseluauselu n bylina druh s bílými květy.
nausyl n liána druh.
nawakelan (obecný termín) n hra
nawan n strom (Syzgium sp.) druh s velmi tvrdým dřevem.
nawelekaman n blesk
nawhakan n modlitba
nawiaim n jam (Dioscorea sp.) divoký, dlouhý a "chlupatý" druh.
Konzumuje se.
nawiétaur n strom (Geniostoma ligustrifolium) druh. Ze dřeva se
vyrábějí hlavice šípů 'NOWANPARAM'.
nawigen n barringtonie (Barringtonia edulis) strom s jádry chutí
podobnými ořechům.
nawiloawilo n strom (Gyrocarpus americanus) druh velkých stromů,
jehož kmen je používán k výrobě pirog.
nawine- (nezcizitelný) n bratr vůči ženě. Ex.: nawinek ~ můj
bratr (mluví-li žena) • n sestra vůči muži. Ex.: nawinek ~ má
sestra (mluví-li muž)
nawirek n kapradina druh. Stejné použití při obřízce jako
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Konce větviček se jí proti bolestem
břicha.
nawisan n kopulace u zvířat. • n sex nepříliš slušný výraz.
nawitag n kapradina rodina několika druhů kapradin. Jeho listy
ženy dávají do košíků, do nichž pak klepou rukama při tanci
'NAPENAPEN'. • n kapradina druh. Stejné použití při obřízce jako
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Jeho kořeny jedly kameny v době
než dostaly lidskou podobu a začaly jíst lidskou stravu.
• nawitag apen n kapradina druh.
• nawitag aswas n kapradina druh z rodiny 'NAWITAG'.
• nawitag mélekem n kapradina druh.
• nawitag merek n kapradina druh.
• nawitag rausekausek n kapradina druh.
nawitalegen luw n keř druh, dosl. "ucho ryby 'LUW'".
nawu- (nezcizitelný) n neteř pokud o ní mluví její teta. • n synovec
pokud o něm mluví jeho teta.
nawuk n kaštan (Inocarpus fagifer) plody jedlé. Ženám se dává výluh
z lýka, aby se jim narodila dcera. srov.'NASUNAN'.
nawula aluk n strom (Macaranga sp.) druh.

nawula apen n strom (Macaranga sp.) druh.
nawula pekam n strom (Macaranga sp.) druh. Tvrdé dřevo
používané při stavbě všech částí domů.
• nawula pekam apen n strom (Macaranga sp.) druh. Jeho tvrdé
dřevo slouží k výrobě trámoví střech.
nawum n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se šedavou slupkou.
nawun n liána druh. Její stonky ohřáté nad ohněm se používají k
vázání při stavbě domů. Působí také jako jed na ryby, kdy se při
lovu rozdrcenými konci stonků se klepe do vody v přílivových
jezírkách.
nawyl n strom (Euodia sp.) druh. Symbol lidí z Létakeren. Slouží
jim také k dekoraci kavy při ceremoniích.
nawytan n dobro
né prep s něčím. Ex.: Iamken nam né nuw. ~ Jedl jsem rybu s
jamem. • conj a spojující podstatná jména, zkr. 'MENÉ'.
ne- rou (nezcizitelný) n krk musí být přivlastněný osobním
zájmenem. Ex.: nekrou, nenrou ~ můj krk, jeho krk
néamek n kurkuma (Curcuma longa) rostlina.
negél n sůl
nehma n útes korálový.
néiuaian n lež
néiwaiu n liána druh.
nek (obecný termín) n strom • (obecný termín) n bylina mimo
liány, bambus a trávy. • n keř mimo liány, bambus a trávy. • n
rostlina mimo liány, bambus a trávy. • n dřevo
• nek mer n dřevo suché. • n strom uschlý.
• nek mera n strom živý, zelený.
• nek ramohua n bylina druh.
• nek té iau n strom dosl. "želví strom", měkké dřevo.
• nek té katanek n bylina (Stachytarpheta jamaicensis) dosl.
"strom (patřící) Katanek" (ženské jméno). Často z neznalosti
správného jména označována jako 'NATERIS' či 'IAKESTIL' a
používaná ke stejnojmenné hře 'IAKESTIL'. Při průjmu malých dětí
se žvýkají konce větviček a šťáva z nich se dává dítěti do úst.
neka v nebýt už, 'KA' s předponou dokonavého vidu. Ex.: nu
reneka ~ už není voda
nekalaka n strom (Pouteria sp.) druh. Ovoce se konzumuje.
nekalew (obecný termín) n ibišek (Hibiscus spp.) při léčení zácpy
malých dětí se rozdrtí listy a šťáva se jednak pije a jednak se jim
přidává do koupele.
• nekalew afwil n ibišek (Hibiscus spp.) druh. Stejné použití,
jako 'NEKALEW'.
nekaloawin n kříž znak víry.
nekam n oheň
nekarekar n bylina druh. Listy i ovoce jsou jedlé.
nekariag n hadař příčnopruhý (Myrichthys colubrinus) • n strom
(Cerbera odollam) pití výluhu z kůry slouží k vyvolání průjmu.
nekatu n strom druh z rodiny 'NAWIGEN'. Dřevo užívané ke
konstrukci domů.
nekaugan n mýtina rozlehlé místo s málo stromy, zarostlé jen
trávou. srov.'LÉNKAUGAN'. • n prázdno přeneseně. dosl. "místo,
kde nejsou stromy".
nekauk n jambosa černá (Syzygium malaccense) • n kryškovec
(Syzygium malaccense)
nekava (obecný termín) n kava (Piper methysticum)
• nekava aramara n kava (Piper methysticum) srov.'TAPUGA'.
• nekava fila n kava (Piper methysticum) druh původem z Éfaté.
• nekava iaken n kava (Piper methysticum) kultivar se stonky se
světle zelenou barvou a tmavými skvrnkami.

• nekava iam n kava (Piper methysticum) kultivar se stonky se
světle zelenou barvou a tmavými skvrnkami.
• nekava iam iripar n kava (Piper methysticum) kultivar podobný
'NEKAVA IAM' se silnými stonky.
• nekava iam malamala n kava (Piper methysticum) kultivar
podobný 'NEKAVA IAM' s tenkými stonky.
• nekava malamala n kava (Piper methysticum) označení
kultivaru s tenkými stonky.
• nekava meta n kava (Piper methysticum) kultivar se stonky s
béžovou barvou.
• nekava pwia n kava (Piper methysticum) dosl. "hladká", podle
textury stonků. Kultivar se stonky s šedozelenou barvou a
tmavými skvrnkami.
nekawkaw mének n kapradina druh.
nekelha n strom (Breynia disticha) sadí se v blízkosti domů jako
ochrana před černou magií.
• nekelha afwil n strom (Breynia disticha (?)) druh.
nekeli tapatapa n keř druh.
nekelkeli nam n keř (Euodia hortensis) varianta 'NUMA LE NESÉ' s
listy, které mají tvarem připomínat rybu 'NAM'.
nekesa n strom druh s jádry, která poskytují červenou barvu k
barvení tváří a vlasů.
nekesekes n rostlina parazitující druh, rostoucí na jiných
stromech. Říká se, že roste "bez kmene a kořenů" a po odumření
hostitelského stromu také odumře. Jméno 'NEKESEKES' se tak
používá přeneseně pro lidi, kteří se "odrodili" a zapomněli své
"kořeny" - svou vesnici a tradiční způsob života.
neketen n bylina (Ageratum conyzioides) druh. Šťáva z listů se pije
proti horečnatým onemocněním smíchaná se šťávou z listů
'IOHARIR'.
nekfitu n strom (Elattostachys falcata) druh s tvrdým dřevem
používaným ke stavbě. Na velkých plátech kůry se připravuje a
peče laplap 'KAKÉWAN'. Strouhané lýko se dává do krmení
prasatům aby dobře rostly.
neki- (nezcizitelný) n vnitřek
• neki- la (nezcizitelný) v rád mít. srov.'OLKÉIKÉI'. Ex.: Nekin
la perawen an. ~ Má rád tu ženu.
• neki- ragién (nezcizitelný) v radovat se • v šťastný být. Ex.:
Nekik ragién epek. ~ Jsem velmi šťastný.
• neki- rahmo ma (nezcizitelný) v myslet, že Ex.: Nekik rahmo
ma iarames kér ramol namesan ek. ~ Myslím, že za tu nemoc
může nějaký démon.
• neki- ramahma (nezcizitelný) v smutný být. Ex.: Nekik
ramahma epek to tahak perawen rakames. ~ Jsem velmi smutný
kvůli mé nemocné ženě.
• neki- reka (nezcizitelný) v němý být. • v ztratit hlas kvůli
nemoci nebo přílišnému křičení. Ex.: Kowa ramakhar apam kani
nekin reka. ~ Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas. • (nezcizitelný) v
pocity mít k někomu, nebo i obecně. Ex.: Nekik reka la peran an.
~ Nic k té dívce necítím.
• neki- rtat (nezcizitelný) v smutný být, dosl. "(něčí) vnitřek je
špatný". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Jsem smutný z mého
dítěte.
nekiapen n strom (Elattostachys falcata) dlouho hořící dřevo, také k
výrobě luků.
nekiau n strom druh.
nekin am expr mnoho místo, kde je něčeho hodně. • expr spousta
místo, kde je spousta něčeho. Ex.: Nekin am nién. ~ Je tu spousta
kokosů.
nekinamera n džungle • n les • n prales
nekinek n vnitřek stromu Ex.: nekikek rtat ~ strom s vyhnilým
vnitřkem

nekolaug nek n keř druh. Větvičkou, na které je mnoho plodů, se
propichují liány okurek nebo dýní, aby dávaly hodně ovoce.
• nekolaug nek afwil n keř druh.

a ledňáčkem proměnlivým 'KAWHITÉ', devět pak se suchým
počasím a ptákem housenčíkem polynéským 'WULAWULA'.
• nematag asul n cyklon • n vichřice

nekoumas n keř druh. Listy se dekorují jamy při slavnosti 'NIÉL'.

nemaulul n prach

nekowiar n zvyk důležitá slavnost, do které se zapojuje velká část
populace. Organizuje se v nepravidelných, několikaletých
intervalech. V jejím průběhu se tančí v určeném pořadí několik
tanců typických pouze pro 'NEKOWIAR'. Jejich jména jsou
'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA', 'NAU', 'NASAL', 'KASASIWO' a
'NEMAWIO'.

nemaur ituga n bylina nepůvodní druh.

nekowisel n květ rozvětvené květenství kokosové palmy, občas
používané jako metla a nebo k přípravě 'LAÉN'.
nekpat n strom (Syzgium sp.) druh s tvrdým dřevem vhodný ke
stavbě domů.
nekpes n santal (Santalum spp.) kultivuje se kvůli cennému dřevu.
nekpinap n strom (Diospyros ferrea) druh s tvrdým dřevem. Kusy
dřeva vyseknuté z kmene se žvýkají, což má zpevnit zuby.

nemaur maur n keř (Aamaranthus viridis) s listím červenajícím v
době sklizně jamů. Spolu s 'NUMANPWILPAS' slouží k dekoraci
prvních sklizených jamů předkládaných při 'KAMARU NUW'. Listy
vařené ve vodě se konzumují.
nemawio n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Sedmý a poslední v pořadí, tančený brzy odpoledne.
Následuje zabíjení obětovaných prasat. • n tanec rodina tradičních
tanců, při kterých se tanečníci pohybují v kruhu.
neméi n kapradina druh z rodiny 'IÉLKEN APEN'.
nemesan (obecný termín) n nemoc • n smrt
• nemesan taha mének n nemoc srov.'MÉNEK RAMIWUK'.

neksuka tuan n jam (Dioscorea sp.) druh.

nemew (obecný termín) n banánovník rodina několika druhů
planého banánovníku, jehož listy 'NUMANEMEW' se používají jako
obal při pečení laplapu.
• nemew apen n banánovník druh 'NEMEW' se stejným
využitím.
• nemew aswas n banánovník druh 'NEMEW' se stejným
využitím.
• nemew togoa n banánovník druh 'NEMEW' se stejným
využitím. Pravděpodobně z Tongoa.
• nemew tuan n banánovník druh 'NEMEW' se stejným
využitím.

nektuan n strom z jeho dřeva se vyrábějí luky. Rodina s
'TEKREKMÉNEK'.

nemnarusyl n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s červenými a
žlutými pásky na slupce.

nektupen nekava n kava část rostliny. Tenké kořínky.

nemnawa n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se žlutorůžovou
slupkou.
• nemnawa afwil n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se žlutočerveně páskovanou slupkou.
• nemnawa apen n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s tmavě
červenou slupkou.

nekrun n hra na rozpoznávání jmen rostlin podle jejich větví
nebo kořenů. Toto jméno se také používá pro jakékoli hry, kdy
člověk hádá nebo rozpočítávadla kdy si hráči tahají krátké dřívko,
hádají ve které ruce má hráč kámen a podobně ...
neksuka atoato n jam (Dioscorea sp.) druh.
neksuka melamela n jam (Dioscorea sp.) druh.
neksuka nalméta n jam (Dioscorea sp.) druh.

nekus iawin n keř druh.
nel n strom druh s tvrdým dřevem používaným ke konstrukci
domů.
nélkenéai n bylina druh, dosl. "nohy nebes". Používá se při
svolávání dobrého počasí. Při bolesti zubů se listy žvýkají a šťáva
na nich nechává působit.
nélkenekava n kava část rostliny. Silný centrální kořen kavy. dosl.
"noha kavy".

nemopten n země
nemrau (obecný termín) n popel z ohně.
Nemrau n prop Mléčná dráha

neluganan n plíseň na jídle. Ex.: Nauganan ramlugan. ~ Jídlo
zplesnivělo.
nem (obecný termín) n chlebovník (Artocarpus altilis) dřevo velmi
odolné proti trouchnivění. Oceňované k výrobě pirog, které
vydrží dlouho. • n chlebovník plod.

nemrukén n dračinka křovitá (Cordyline fruticosa) tmavá barevná
forma. Užívá se v místní tradici jako znak "černých" rodin a k
dekoraci kavy při ceremoniích. • n kmen jeden ze dvou tradičních
'NIKO', kmenů na Tanna. • n medosavka tangarovitá (Myzomela
cardinalis) pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'.

nema taleg- (nezcizitelný) n ucho

nemtalekam n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se žlutošedou
slupkou.

nemai n zahrada vysekané a vyčištěné místo v lese, které bude
použito jako zahrada.

nenum n bylina druh.

nemaiako n maniok (Manihot esculenta)

nepakau n lulanka commersonova (Fistularia commersonii)

nemanahga n luk

nepam n strom druh. Ovoce se konzumuje.

nemanesi- (nezcizitelný) n zadek

nepanagha- n nos

nemankat n hezké počasí • n slunečno

neparem n liána její na škrob bohatý kořen se peče žvýká v
období hladu, například po cyklonu. Chutí se podobá v ohni
pečenému jamu.
• neparem nuw n liána podobná 'NEPAREM', pouze její kořen
je měkčí a vhodnější k jídlu.

nemankiu n pandán (Pandanus tectorius) listy se používají k výrobě
rohoží a košíků. Vzdušné kořeny slouží jako provázky ke svázání
laplapu.
nemata n záda
nematag (obecný termín) n vítr místní kultura rozlišuje 16 jmen
větrů, která jsou dnes ale známá jen málo stařešinům a lidem
specializujícím se na magii počasí, jako 'IERAM RAMOL NIHIN' a
'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sedm z větrů je spojováno s deštěm

neparepa n liána (Entada phaseoloides) pružné části používány jako
provazy k uvázání jamu na tyč, na které je pak přinesen při
předávání darů např. při slavnosti 'KAUR'. Suché plody slouží k
výrobě chřestících náramků k tanci. Voda obsažená v liáně je
pitná, funguje jako lék při bolestech zad a nemoci 'NAUMUS'. Do

kůry se bije dřevem dokud se nezačne loupat a její pruhy slouží
jako velmi pevné provazy při stavbě domů.
neparepar n ohrada • n plot i živý.

nesésé nawuk n strom druh.
nesia n baterka • n pochodeň z rákosu. • n světlo
nesihiaw n popel vulkanický.

nepawainan (obecný termín) n nadávka • n sprosté slovo

nesikuwow ikpat n bylina druh.

nepawen namihew n houba velký druh rostoucí pouze na
kmenech stromů 'LIPAG' a 'NAMIHEW'. Jedlý a oceňovaný.

nesikuwow iré n bylina druh. Jeho latex se kape na drobná
zranění.

nepeksi nién n olej kokosový. Také výraz pro olejnatou vrstvičku
nacházející se uvnitř naklíčeného kokosu 'NAPEKAK'.
nepelap (starobylý termín) n vítr z J, jež nepřináší déšť. Je
chladný, přichází v době čistění zahrad před setbou jamů.
• nepelap arap (starobylý termín) n vítr z JV. dosl. "chladný
'NEPELAP'".
• nepelap imarég (starobylý termín) n vítr z JJZ.
• nepelap laluan (starobylý termín) n vítr z JJV. Chladný vítr.
nepen (obecný termín) n banánovník (Musa sp.) • n banán ovoce. •
v nemocný být kvůli 'IANEPEN', nebo 'PERANEPEN'. Ex.: Us an
ramanepen. ~ Ten muž má halucinace peranepen.
• nepen ituga n banánovník (Musa sp.) dosl. "cizí banán". Druh
původem z Asie. Nepoužívá se na vaření, konzumovaný jen zralý.
• nepen ituga areparep n banánovník (Musa sp.) druh. Ovoce
se konzumuje.
nepenepen n bylina druh. Jeho listy se přikládají na 'KAWAR'
banánovníku pro dobrou úrodu.
Neperawen Lapnuman n prop Plejády dosl. "mladé dívky z
'LAPNUMAN'". Alternativa k 'NOWASWAS LAPNUMAN'.
népes adj najedený správnější výraz než 'NATEPA- RENASIS'.
nepetué n houba jedlý druh rostoucí na zemi. Říká se, že v
období před jejich sezónou je třeba dupat nohou po jejich
podhoubí a volat 'NEPETUÉ', aby jejich úroda byla velká.
nepiaw tuan n strom (Pisonia grandis) druh. Do listů se balí ryby,
vaří se v nich a pak se společně s nimi jedí.
nepik- (nezcizitelný) n ocas

nesinahga- ramai v rýma mít. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ Mám
rýmu.
nesinani n bylina druh. dosl. "kozí exkrement".
nesinepen n květ banánovníku část plodenství, kde jsou banány
ještě malé a nezralé.
nesipen n líčení pigment používaný pro 'NAHWÉLAN'.
nesipuka n strom druh, dosl. "prasečí exkrement". Když prasata
často znečišťují vesnici, má se po nich házet plody tohoto stromu
aby se vyprazdňovaly raději v džungli.
netatan apen n bylina druh, dosl. "černé neštěstí". Šťáva z listů se
pije při srdečních obtížích, tepavosti a arytmii.
neté n taro (Colocasia esculenta) vodní, samojské.
netékasua n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se zelenou a
žlutou slupkou.
netwar n jazyk používaný na západě Tanna. Občas v běžné řeči
označovaný jako 'NAKHARAN TAHA LÉNAKEL'.
newahga n oštěp
newhagan n proslov důležitá řeč pronášená v nakamalu před
pitím kavy.
newinenan n křik
newirou n strom druh. Listy jsou žahavé podobně jako kopřiva.
Mladé listy se dávají do domu proti myším na místa, kudy často
probíhají. Údajně pokud po nich myš přeběhne, popálí si tlapky a
budou ji svrbět tak, že si je ukouše a umře.

nepina n strom (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp. neo-scotia) jeho
zrající ovoce indikuje dobu, kdy je čas sklízet jamy. Žvýkání kůry
posiluje zuby a dásně. Ovoce se konzumuje.

nhul- (nezcizitelný) n ústa

nepleg n strom (Polyscias sp.) mladé listy vařené ve vodě se jí,
zvláště v období hladu po cyklonu.
• nepleg afwil n keř (Polyscias guilfoylei) druh. Mladé listy se
konzumují vařené.
• nepleg akhar n keř (Polyscias scutellaria) listy se vaří a dávají
každý den k jídlu dětem, které již mají věk a přesto ještě nemluví.
• nepleg awhia n keř (Polyscias sp.) druh.

nia n bylina druh. Svázané listy se používají k pokrytí sedla střechy
proti dešti.

neprisin (nepen) n květ banánovníku část plodenství, kde jsou
banány již zralé. • n trs banánů
neprou n čas míru legendární doba míru před obdobím válek a
rozdělení ostrova na klany 'KOWIAMÉTA' a 'NEMRUKÉN'. • n strom
druh. Tvrdé dřevo k výrobě pirog.
nérgéreg n bylina druh.
Nesé n prop Nesé ženské jméno zmiňované v jedné z místních
legend a ve jméně keře s vonnými listy 'NUMA LE NESÉ'.
nesé nowankelu n panna
nesé rep n strom (Scaevola taccada) pro léčbu kašle, žvýkat čtyři
mladé větvičky, šťávu polknout a zapít mořskou vodou.
• nesé rep tuan n strom (Scaevola taccada) druh užívaný pro
léčbu kašle. Čtyři mladé větvičky se rozžvýkají, šťáva polkne a
zapije mořskou vodou.
nesega n střeva
neseko n strom druh. Z rovných větví se vyrábějí oštěpy.

ni adv z 2. p.

nian n čas • n doba nějaké události. • n den dnes používán téměř
výhradně v tomto smyslu. Původní smysl byl však mnohem širší a
výraz se používal pro čas nebo dobu. Tento smysl slova je dnes v
řeči téměř opuštěný je většinou zastupován z bislamštiny přejatým
slovem "taem". • n počasí
• nian awas n zima chladná část roku, kdy se sklízí jamy a jiné
plodiny. dosl. "starý čas".
• nian kér n kdysi dosl. "jednoho dne".
• nian min patem expr každý den
• nian wi n léto teplá část roku, kdy rostou jamy a jiné plodiny.
dosl. "nový čas".
niapur n keř obecný termín pro více druhů keřů s ozdobnými
listy, často sazený okolo hrobů a jako živý plot. Z barevných listů
se vyrábí náhrdelníky.
• niapur ieni napuk n keř jeden z druhů 'NIAPUR', používaný
určitými lidmi, kteří skládají písně a kteří po žvýkání jeho listů
slyší melodie a slova ve zvucích přírody, zpěvu ptáků a pod.
niawer n řasa druh jedlé zelené mořské řasy s nahořklou chutí ve
formě malých hroznů.
niayeriayer n bylina druh.
niél n zvyk důležitá slavnost spojená s darováním velkého
množství jamů a prasat. Obdarovaný po jistém čase udělá zase
'NIÉL' pro dárce ve stejné výši. Důležitý zvyk upevňující vztahy

mezi jednotlivci a komunitami. • n přítel • n švagr ve vztahu k
muži. • n přesličník přesličkolistý (Casuarina equisetifolia) velmi
tvrdé dřevo. Slouží k výrobě palic používaných k zabíjení prasat.

niu n sukně z trávy tradiční oděv místních žen nošený dnes
většinou jen při slavnostech. Na několika málo místech Tanna se
ještě udrželo její každodenní používání.

niély n strom (Pittosporum campbelli) celá rostlina je aromatická. Při
přípravě 'TOW' se listy pálí v díře, do které se následně sadí jam,
aby dobře rostl, protože jamy údajně "mají rády" vůni 'NIÉLY'. Pití
odvaru z kůry slouží jako lék proti nemoci 'NAMESAN TAHA
KAHAU'.

niwéia n pádlo vahadlové pirogy.

nién (obecný termín) n kokos • (obecný termín) n kokosovník
(Cocos nucifera)
• nién mer n suchý kokos
• nién mera n kokos zelený.
• nién nepum n kokos ještě neraší, ale vnitřek začíná již být
olejnatý. Mezi 'NIÉN ULEK' a 'NAPEKAK'.
• nién ulek n kokos vhodný k pití, s vyvinutou dužninou.
niénmera n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh.
niér n strom (Burckella obovata) druh s jedlým ovocem. Jeho tvrdé
dřevo je používáno při stavbě.
nigat n strom (Pouteria sp.) druh s tvrdým dřevem vhodným ke
stavbě.
niges n filtr z části kokosové palmy anebo umělý, sloužící k
cezení kavy. • n cedník • n filtr
nihi- (nezcizitelný) n semeno mužské. • n sperma
nihikesel adv před třemi dny
nihin n déšť • n tekutina Ex.: nihin nién ~ kokosové mléko • adv
předevčírem
• nihin kurimatau n hovězí vývar
• nihin nién n kokosové mléko
nihla n strom (Semecarpus vitiensis) druh s mízou silně iritující kůži a
působící puchýře. Aby se člověk vyhnul popálení, je třeba při
dotyku pronést formuli záměny jmen "io 'NIHLA', ik N" - "já jsem
'NIHLA' a ty jsi N" (kde N je jméno dané osoby). Ve dřevě stromu
je možné nalézt červy 'PRISIN', jejichž konzumace u některých lidí
vyvolává kožní reakci.
nik n strom (Cordia dichotoma) strom s lepkavým ovocem často
navštěvovaný holuby a kaloni. Kůra se vaří nebo louhuje ve vodě,
která se pak pije na bolesti hlavy, žaludku, průjem a celkové
bolesti těla.
niko (obecný termín) n klan také výraz pro území určitého
klanu. • (obecný termín) n loď • n piroga vahadlová, původní
termín. srov.'KENU'. • n piroga malá piroga ve které se uchovává
'KAWAR'.
nil n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se žlutými a zelenými
pásky na slupce.
nim n strom (Tabernaemontana sp.) druh, jehož listy se jedí s
kokosem. • n hole určená k lovu ptáků.
nima (obecný termín) n dům
• nima awhak n kostel
• nima awsim n dům místních šamanů.
• nima imaim n chýše uvnitř nakamalu.
• nima kowa n placenta
• nima la Ten n dům tradiční typ stavěný na Tanna,
připomínající stan áčko. • n chýše tradiční typ stavěný na Tanna.
• nima taha niéré n tanec druh legendárního tance, který
prováděly živé kameny v době, kdy lidský tanec ještě neexistoval.
Její rytmus a figury jsou zcela jiné než u lidských tanců.
nip n strom druh. Vnitřek kmene rozdrtí, tekutina z něj vytlačí a
nechá vyschnout pro přípravu škrobovité "mouky", ze které se po
smíchání s mořskou vodou vyrábí laplap nebo placky.
nisap n strom druh s tvrdým dřevem. Vyřezávají se z něj tradičně
hřebeny na vlasy.

nohra- (nezcizitelný) n bratr mladší, pokud mluví muž. • n sestra
mladší, pokud mluví žena. • n sourozenec mladší, stejného pohlaví
jako mluvčí.
nol naunin v skončit nějakou činnost. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ Dopil jsem kavu.
nolan n chování Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš se špatně. • n
čin • n skutek
• nolan awas (starobylý termín, obecný termín) n tradice
srov.'NOLAWASAN'. • n způsoby srov.'NOLAWASAN'. • n zvyk
srov.'NOLAWASAN'.
nolawasan (starobylý termín, obecný termín) n tradice z 'OL' dělat a 'AWAS' - starý, spojený s předky. Slovo používané pro
souhrn zvyků a tradic, které udávají rytmus života, identitu i
společenskou strukturu vesnice. Dnes často z neznalosti
správného slova nahrazováno slovem 'KASTOM' z bislamštiny. • n
způsoby společenské. • n zvyk z 'OL' - dělat a 'AWAS' - starý,
spojený s předky. Slovo používané pro souhrn zvyků a tradic,
které udávají rytmus života, identitu i společenskou strukturu
vesnice. Dnes často z neznalosti správného slova nahrazováno
slovem 'KASTOM' z bislamštiny.
nolkéikéian n láska
nolu n liána druh.
• nolu merek n bylina (Grewia crenata) druh.
noras n liána druh. Stonky se používají jako provazy při stavbě
domů a také k čištění troubelí fajek.
nouhialag n strom (Homalanthus ebracteatua) druh. Šťáva z
rozdrcených listů i ovoce se pije v případě, že člověk onemocní
působením zlých duchů 'IARAMES' po procházení se venku v noci.
• nouhialag apen n strom importovaný druh, který převzal
jméno od místního stromu 'NOUHIALAG'.
noukaren n kmen stromu.
• noukaren magko n kmen mangovníku.
• noukaren nem n chlebovník jeho kmen.
• noukaren nién (obecný termín) n kmen kokosovníku.
noumerek n strom (Acalypha grandis) šťáva z rozdrcených listů se
pije s vodou proti bolestem břicha. Dřevo tvrdé a používané na
trámoví domů. Ovocem děti střílejí z bambusových foukaček.
nourasekam n oharek • n uhlík žhavý. • n doutnající větev dřevo s
doutnajícím koncem, nošené v pravé ruce muži večer po pití kavy
jako ochrana před zlými duchy.
nousu lé nekava n kava část rostliny. Silnější kořeny kavy.
noutakeren n kousek něčeho.
nowa- aff ovoce pref.
nowahga n šíp obvyklý, špičatý. srov.'NOWANPARAM'.
nowaig n strom zavlečený druh. Plody si děti barví tváře.
Pravděpodobně z 'NOWA-' - ovoce a "ink" - anglického slova pro
inkoust.
nowait n keř (Polyscias fruticosa) mladé listy se vaří jako polévka.
nowakan n týden
• nowakan ek expr týden tento.
nowakeres n liána druh. Ovoce je konzumuje.
nowan matau n háček rybářský.
nowanagén n laplap pokrm z jamů a listů ve tvaru válečku, občas
nazývaný slovem "simboro" z bislamštiny.
nowanalem- (nezcizitelný) n dlaň • n ruka

nowanaléwléw n bylina (Rivina humilis) dosl. "červené ovoce".
Druh dávající drobné červené plody používané k barvení tváře
nebo rukou.

nowanparam n hlavice šípu dřevěný kužel, který se ostrým
koncem připevní k rákosovému stéblu 'NULNUL' a vytvoří tak šíp
k lovu ptáků 'NOWANPARAM'. • n šíp k lovu ptáků.

nowanalial n kapka dešťová.

nowanu n jezero

nowanaloumaga n tanec druh původem z oblasti Létakeren.
Říká se o něm, že jde o první lidský tanec, který kdy existoval.

nowanu- (nezcizitelný) n vlas z hlavy.

nowanalulu n zima přesněji část roku, kdy jsou dny krátké.
nowanapar n vesnice zvláštní termín pro části vesnice těsně
kolem nakamalu.
nowanar n náhrdelník
nowanaramera- (nezcizitelný) n oko lidské.
nowanarwiu n tanec náležející k rodině 'NALÉWA'. Tančí se pouze
v době, kdy je konzumace jamu tabu.
nowanatepuwikwik n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s
červenou slupkou.
nowanawug n jam (Dioscorea sp.) podobný 'NALAKAWUG', ale
kultivovaný a užívaný k jídlu. Má mnoho odrůd.
• nowanawug iatipen n jam (Dioscorea sp)
nowanéamek n kurkuma koření.
nowanégen n banánovník (Musa sp.) druh.
nowanek n větev stromu. • n hůl obecně.
• nowanek mil n klacíky určené k manipulaci s nažvýkanou
kavou při její tradiční přípravě, užívané těmi, kteří se kavy nesmějí
dotýkat přímo, např. již ženatými muži.
nowanekiatu n trámky spojující pirogu s vahadlem.
nowanem n jam (Dioscorea sp.) kulatý druh.
nowanénau n srdce
nowaneparepa n chřestítko vyrobené ze suchých plodů
'NEPAREPA' a ovazované kolem nohou při tanci.
nowanhalénekava n kava část rostliny. Mladé, tenké větve. dosl.
"vejce kavy".
nowanhalenmének n vejce slepičí.
nowanhaletéhé n medúza
nowanhiwyt adj sladký z 'NOWANIHIN RAWYT'.
nowanhurek n jam (Dioscorea sp.) druh.
nowanihin n šťáva ovocná.
• nowanihin rawyt expr sladký

nowanu koko min n rákos dosl. "vlasy chlapců". Rákosové
smotky, kterými se obřezaní chlapci čistí po mytí vodou a které se
zavěšují v průběhu 'KAUR' na 'NASES'.
nowanuiu n ananas (Ananas comosus) nepůvodní druh. Jméno mu
bylo dáno podle rodiny rostlin 'NUIU'. dosl. "ovoce (z) 'NUIU'".
Nowanuksuiu n prop duch jméno jednoho z 'IARAMES',
pobývajícího v 'IKAWSIM' poblíž vesnice Lowtaliko.
nowanuman n pec tradiční zemní pec.
Nowanuman n prop Magellanův oblak nejisté, zda Velký, nebo
Malý.
nowanuo n provázek z lýka stromu 'NUO' sloužící k výrobě sukní
z trávy 'NIU'.
nowapelpel n pás z mušlí nošený chlapci při závěrečném obřadu
'KAUR'.
nowarafta (z angličtiny) n krokev • n trám
Nowaswas Lapnuman n prop Plejády dosl. "mladí chlapci z
'LAPNUMAN'". Alternativa k 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.
nowatahwa n hůl ze zvláštního dřeva, sloužící k tanci 'TOKA'. • n
kokos mladý, bez vyvinuté dužniny. • adj nezralý jen o kokosu, pro
ostatní ovoce se používá 'RAKAPUKA'.
nowatatal (starobylý termín) n značky na kůži tradiční forma
dekorace kůže, prováděná vypalováním řeřavými konci
kokosových proutků 'NOWATEK MA SIA'.
nowatek n proutek • n větev
• nowatek ma sia n proutky z kokosového listí k výrobě
košťat.
• nowatek nuig n rákos jeho suché stonky.
nowateplepel n kolíky upevněující vahadlo na vahadlových
pirogách.
nowawu n bylina druh.
nowiaim n jam (Dioscorea sp.) divoký druh.
nowier- n varle
nu n voda

nowanihinmatak n jam (Dioscorea sp.) druh.

nua n vagina • n vnější rodidla • n vulva

nowaniko n piroga trup vahadlové pirogy.

Nuafuganan n prop Mléčná dráha méně obvyklý výraz.

nowaniu n ananas ovoce. • n ananas (Ananas comosus) méně
správná výslovnost. srov.'NOWANUIU'.

nuahun n květ banánovníku přímá část stvolu plodenství končící
květem.

nowankapnaiuwa n bylina druh rostoucí v písku na břehu moře.

nuahwa n strom (Sterculia vitiensis) plody jedlé. • n keř dekorativní
rostlina, známá také pod méně správným označením jménem
'KAWHAW TÉ LÉGA'.
• nuahwa tam n strom (Sterculia banksiana) druh konzumovaný
holuby 'IÉLU IOHNEKAM'. Ve dřevě je možné najít červy 'PRISIN'.
Z kůry se vyrábějí opasky mužů 'KATAWUT' k ceremonii
'NEKOWIAR'.

nowankelu n ohrada okolo vesnice.
nowanmanaga n nakamal zvláštní jméno, kterým se nazývá
nakamal, ve kterém žijí "schovaní" chlapci od obřízky až do dne,
kdy z něj slavnostně vyjdou při 'KAMIR IATAW KAUR'. Je obehnán
plotem z kokosových listů nebo bambusu, aby byl chráněn před
pohledy žen, které mají vstup dovnitř přísně zakázán v jakoukoli
denní dobu.
nowanmel n pomeranč • n mandarinka • n mandarinkovník (Citrus
reticulata) ovoce je konzumováno, z listů se vaří čaj. • n
pomerančovník (Citrus sinensis)
nowanpapa n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s červenou
slupkou, často pěstovaný v centru ostrova.

nuai neparepa n hra hraje se v období, kdy čerstvě vysazené jamy
klíčí a je třeba čistit zahrady ("kasiperper") od plevele. Hra má dvě
varianty. V první se hráči chytí za ruce a vytvoří dlouhou liánu
'NEPAREPA'. Pak se postupně smotají ("kasiperper") v kruzích do
velkého klubka a zase se rozmotávají. Ve druhé variantě hráči
stojí ve dvojicích proti sobě a drží se za obě ruce vytvářející
"bránu". Hráči z jednoho konce se snaží stále se držící za obě
ruce projít pode všemi bránami až na konec řady, kde se zase

postaví, vytvoří bránu a nechají projít další dvojici. Při hře se
zpívá písnička "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper
kasiperper, ".
nuan n květ banánovníku zahnutá část stvolu plodenství.
nufi n jam (Dioscorea sp.) růžový druh.
nuhupuka n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. První v pořadí. dosl. "noha prasete".
nuig (obecný termín) n rákos ze stonků se vyrábí 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', zástěny či šípy 'NOWANPARAM'. Do listů se balí
nové jamy při 'KAMARU NUW'. Listy rostlin rostoucích podél cest
občas lidé k večeru váží do uzlu aby "polapily" a zastavily
zapadající slunce když jde člověk někam pozdě.
• nuig kelél n rituální zjizvení pouze u žen, série krátkých
zářezů na zádech kolem pasu, které dívka obdrží v době své první
menstruace. Má pomáhat proti bolestem při menstruacích a při
těhotenství a znamená, že se dívka může vdát.
nuigen adj prázdný
nuiu n rodina rostlin jejich znakem jsou dlouhé listy rostoucí z
centra do všech směru podobně jako listy ananasu nebo pandánu.
Součástí této rodiny jsou například 'NOWANIU', 'NUIU ROU' a
'NEMANKIU'.
• nuiu rou n pandán druh. Kořeny se užívají pro výrobu pastí
'NASEKEL' určených k chytání langust 'ILATÉ'. Dovnitř pasti se
vláknem z 'NUO' přiváže 'KELKEL' jako návnada.
nuk- (nezcizitelný) n kořen Ex.: nukenek, nukenekava ~ kořen
stromu, kořen kavy
nukenekava n kava její kořen. srov.'NUK-'.
Nukulua n prop cesta jméno jedné z důležitých tradičních cest na
Tanna, procházející z Whitesand až do Lénakelu.
nul (obecný termín) n liána přesně znamená stonek liány. •
(obecný termín) n provaz • n šňůra
• nul akmének n liána druh. Šťáva z listů se pije k pročištění
břicha.
• nul akrikaltsa n liána druh. Celá rostlina se užívá ke krmení
prasat a dobytka.
• nul arwow n liána rodina více druhů lián. Stonek používaný
ke spojení hlavice šípu a rákosového stébla při výrobě
'NOWANPARAM', také jako provázek při svazování různých věcí.
• nul arwow apen n liána druh. Stejné využití, jako 'NUL
ARWOW'.
• nul arwow tuan n liána druh. Stejné využití, jako 'NUL
ARWOW'.
• nul awsim n liána (Mikania micrantha) synonymum pro 'NUL
IOWIAREN'.
• nul éiwéiu n liána druh.
• nul iawiwer n liána druh. Šťáva z listů se pije proti svalovým
bolestem. Rozdrcené listy se masírují do kůže v místech bolavých
svalů a křečí.
• nul ifa n liána původní druh. • n liána zavlečený druh, který
převzal jméno původního 'NUL IFA'.
• nul iowiaren n liána (Mikania micrantha) šťávou z
rozdrcených listů se léčí zanícené oděrky, rány a bolesti břicha.
Chloupky na povrchu liány mohou způsobit iritaci v podpaží a
privátních partiích.
• nul kasek n liána druh. Řapíky se žvýkají a šťáva plive na
tlamu psů aby dobře lovili prasata. Šťáva z rozdrcených listů se
jim také ze stejného důvodu dává do žrádla.
• nul lau n liána druh. Šťáva z listů působí proti bolesti hlavy.
• nul mera n liána (Vigna marina) druh. Šťáva z rozdrcených
listů se pije s vodou proti bolestem břicha a plynatosti.
• nul meta n liána druh. Stonky se ohřívají nad ohněm, aby
změkly a používají se jako provazy, které po ochladnutí ztvrdnou.
• nul nekenpuluk n liána druh. Rostlinou se krmí prasata a

dobytek.
• nul pekam n liána druh.
nulagen n strom druh. Jeho očištěnými větvičkami se chlapci
drbou hlavu v době po obřízce kdy mají zakázáno dotýkat se
hlavy.
nulnul n rákos očištěné stéblo rákosu používané pro hru 'SAYÉ',
nebo pro výrobu šípů.
numa- (nezcizitelný) pron znak přivlastnění pro nápoje. Ex.:
numak nekava ~ má kava (kterou piji)
numa le Nesé n keř (Euodia hortensis) rostlina s vonnými listy,
které nosí muži i ženy při slavnostních příležitostech. Jméno
dostaly podle mladé ženy 'NESÉ' z místní legendy.
numa min nulek n vousy
numa nakwuiam n kava listy tohoto divokého druhu. Skládají se
z nich "nosítka", která jsou schopná udržet malou osobu. Listy
jsou spojeny rozžvýkaným listím stromu 'NASES'.
srov.'NAKWUIAM'.
numa nar n list rostliny, obecný termín.
numa sia n kokosové listí
• numa sia mer n kokosové listí suché.
numakaio tuan n bylina druh. Z listů se vyrábí malá sukně, která
se obléká pod sukni z trávy. Balí se do nich také laplap.
numakasem n bylina druh z rodiny 'IARMATIN'. Používaná ke
stejnojmenné hře.
numakesem n hra podobná hledání čtyřlístků. Jde o to najít co
nejvíce plodů rostliny 'NUMAKASEM', které jsou na konci
rozeklané do vidličky, namísto obvyklého jednolitého tvaru.
numaklakel n štěrk korálový. • n písek
numalupen n ohňový strom (Delonix regia) nepůvodní druh, který
přejal jméno od místního druhu s velmi podobnými listy. • n
strom původní druh, jeho jméno převzal i zavlečený ohňový
strom.
numamwi- (nezcizitelný, obecný termín) n pero ptačí. Ex.:
Numamwimak ratol? ~ Jakou barvu má peří holuba
zelenokřídlého? • n chlup v podpaží. • (nezcizitelný) n chlup lidský
i zvířecí.
numamwikahau n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s výrůstky
na uzlinách (nodách).
numanahapitag n pilníkotrn
numanaruapién n voňatka citronová (Cymbopogon citratus) z listů
se vaří čaj.
numanarwiu (obecný termín) n dračinka křovitá (Cordyline
fruticosa) do listů se balí některé druhy laplapu. Obecný termín pro
mnoho různých variant Cordyline fruticosa rozeznávaných v
místním jazyce. Občas se sadí poblíž hrobů, protože její
dlouhověkost symbolizuje věčný život.
• numanarwiu aswas n dračinka křovitá (Cordyline fruticosa)
druh s úzkými listy nacházející se často ve vnitrozemí a sloužící k
výrobě sukní z trávy 'NIU'.
numanawas n bylina druh dekorativní rostliny. Listy jsou mírně
voňavé a je možné je rozemnout v rukách a splést z nich věnce.
Listy se používají k dekoraci kavy při slavnostních příležitostech.
numanemew n listy na laplap pocházející z druhu planého
banánovníku 'NEMEW'.
numanesé n keř (Euodia hortensis) srov.'NUMA LE NESÉ'.
• numanesé Ienatem n keř (Euodia hortensis) varianta z
Anatomu.
numankuku n epifyt jakýkoli druh s krátkými listy podobnými
trávě, dosl. "listy malých chlapců". Podle legendy kdysi skupina

chlapců tajně pozorovala kameny, jak oslavují svůj 'NEKOWIAR'
spolu s ptákem 'TEKISKISEK', který jim tancoval. V jedné chvíli
však 'TEKISKISEK' udělal při tanci špatný pohyb, což polekalo
kameny, které se daly na útěk. Chlapci se báli odhalení, rychle
vyšplhali na stromy a stali se 'NUMANKUKU'.
numanmahmapau n hra velmi stará hra, kdy člověk najde nějaké
ovoce, které se zcela poslední (po jeho sezóně), nebo zcela první
(před jeho sezónou). Toto ovoce zabalí do mnoha různých listů
rostlin a sváže několika druhy lián tak, až je celý balík velmi velký.
Pak jej donese do nakamalu a ostatní účastníci hry jeden po
druhém rozbalují listy a liány a říkají jejich jména až se dostanou k
ovoci. Záměrem hry je naučit účastníky jména jednotlivých
rostlin.
numanmel n Měsíc v poslední čtvrti, kdy se blíží nov.
numanpiénpién n bylina listy se koření polévky.
numanpwilpas n bylina (Zingiberaceae (?)) druh vonnými zelenými
listy. Ty se lehce promnou v rukách a vyrábějí se z nich
náhrdelníky. Při tradiční svatbě si je ženy zavěšují okolo sukně z
trávy a muži kolem krku, aby příjemně voněli.
• numanpwilpas afwil n bylina (Zingiberaceae (?)) druh. Stejné
použití jako 'NUMANPWILPAS'.

nuwha n aibika (Abelmoschus manihot) listy se vaří nebo pečou s
laplapem a konzumují.
• nuwha apen n aibika (Abelmoschus manihot) listy se vaří nebo
pečou s laplapem a konzumují.
nuwian n výhonek liány.
• nuwian nuw n výhonek ignamu.
nuwig part nádoba klasifikátor nádob a věcí určených k přenášení
(tašky, pytle, košíky, ...). Ex.: nuwig kuwel ~ miska z kokosového
ořechu
• nuwig katil n miska z čerstvě očištěného kokosového
ořechu. Rozlomená na kusy slouží jako lžička. srov.'NUWIG
KUWEL'.
• nuwig kuwel n miska z kokosového ořechu. • (obecný
termín) n ostenec (Balistoides sp.)
• nuwig nawuk n ostenec klínovitý (Rhinecanthus rectangulus)
nuwigen n hlemýžď • n ulita hlemýždí.
nuwmer n orchidej (Corymborkis veratrifolia) pokud se jí člověk
dotkne v době setby jamů, vzejdou jejich hlízy malé a tenké nebo
uschnou.
nuwnuw n banánovník (Musa sp.) druh. • n orchidej druh s
dekorativními květy.

numanséi n keř (Euodia hortensis) hovorová výslovnost 'NUMA LE
NESÉ'.

nuwul n strom (Pometia pinnata) s malými jedlými plody, v
bislamštině "nakatambol".

numanuman n bylina vařené listy se konzumují. Květina slouží
lidem z centra ostrova jako dekorace při slavnostech 'KAUR'.

ny adv dlouho Ex.: Iasapan ik ny. ~ Dlouho jsem tě neviděl.
nyawia n bylina druh. Vysazuje se po pohřbech na hroby. Brání
průchodu zlých duchů.
• nyawia apen n bylina barevná forma 'NYAWIA' se stejným
použitím.

numataiakem n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh se šedavou
slupkou.
numatalegen amer n keř druh. Kdysi se řapíky listů dávaly do
dírek v ušních boltcích a listy se nosily jako náušnice.
numatalegen kahau n bylina druh, dosl. "myší uši".
numatiwhata n stůl vyvýšená platforma ve vesnici nebo v
nakamalu, na kterou se dává jídlo, aby na něj nemohli psi a kočky.
numawin n keř (Euodia hortensis) varianta 'NUMA LE NESÉ'.
numnawa n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s červenou kůrou.
nuo n ibišek lípovitý (Hibiscus tiliaceus) strom sloužící mj. k výrobě
'NIU'.

nyhal (obecný termín) n tráva obecné označení pro rodinu
několika různých druhů trav. • n tráva nepůvodní druh.
• nyhal awiwan n tráva druh.
• nyhal iaugenkiu n tráva druh.
• nyhal iré n tráva druh.
• nyhal nul kasek n tráva druh.
nyia n vodopád
nyo lakelak n keř druh.

nupen n kapradina velký druh.

nywen n strom (Guettarda speciosa) druh. Strouhaná kůra se s
míchá s kokosem a krmí se jí prasata, aby jim dobře rostlo sádlo
na hřbetě.

nusua apen n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s červenožlutou
slupkou, oceňovaný jako dar při místních slavnostech.

O

nusua tuan n cukrová třtina (Saccharum sp.) druh s červenožlutou
slupkou, oceňovaný jako dar při místních slavnostech.
nuto n kapradina rodina stromových kapradin. • n kapradina
stromový druh velmi podobný 'KELEMA', pouze nemá na řapíku
trny.
nuw (obecný termín) n jam (Dioscorea sp.) • n rok od výrazu pro
jam - 'NUW'. Jako jméno pro rok, tak i tradiční jména měsíců jsou
odvozena od aktivit spojených s kultivací jamů.
• nuw asul n jam (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh.
• nuw aswas n jam (Dioscorea sp.) malý a "chlupatý" druh.
• nuw awas n jam (Dioscorea sp.) označení druhů tradičně
pěstovaných na Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU', 'NOWANHUREK',
'KELAKA'.
• nuw sua n jam (Dioscorea sp.) velký druh pěstovaný v centru
ostrova.
• nuw wi n jam (Dioscorea sp.) označení druhů, které nejsou na
Tanna tradiční. srov.'NUW ASWAS'.
nuwau n chlebovník (Artocarpus sp.) druh s velkými, podlouhlými
plody.

o conj nebo Ex.: Imam iken nekava ripar o reka? ~ Máte u tebe
doma kavu, nebo ne?
oho v zabít Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Na oslavu kaur
zabije dvě prasata.
ol v dělat Ex.: sekol, iamamol ~ budu dělat, dělal jsem
• ol kalwas v hluk dělat, velký. • v obtěžovat hlukem,
nevhodným chováním. • v rušit hlukem a pod., silnější výraz, než
'AUSIT'. Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas.
~ Už jsme spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu
hluku.
• ol kamnum v první kava dělat ceremonii první kavy.
srov.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha
Iaruél. ~ Večer budou v nakamalu organizovat ceremonii prvního
pití kavy pro Iaruéla.
• ol karéna num první
• ol katilum num pátý
• ol kesel num třetí
• ol kiu num druhý
• ol kywer num čtvrtý
• ol napuk v tancovat Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria.
~ Zítra půjdu tancovat do Lowkweria.
• ol pelpel v míchat Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né

pislama. ~ Míchá dohromady místní jazyk a bislamštinu.
• ol to v milovat se s někým, poněkud slušnější výraz, než
'NAWISAN'. Ex.: Ierman ramol to tahan perawen. ~ Muž se miluje
se svou ženou.
• ol wok v dělat něco. • v pracovat mimo práci na poli.
srov.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje.
dosl. "pracuje na mě".
olkéikéi v milovat srov.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~
Mám tě moc rád. • v mít rád Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ Mám
rád mou maminku. • v chtít Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~
Chci jíst banán.
os v vzít Ex.: Sekos foto taham. ~ Vyfotografuji tě. • v koupit Ex.:
Iamamos nu kér. ~ Koupil jsem jam.
• os foto v fotografovat • v vyfotit Ex.: Iakolkéikéi mos foto
taham. ~ Chtěl bych si tě vyfotografovat.
owiak v svlékat se o krabech, hadech a pod. Ex.: Iager ramowiak.
~ Krab se svléká.

P
-pa aff sufix sloves, směr k mluvčímu.

-pen aff sufix sloves, směr ke třetí osobě.
pén (z angličtiny) n pero psací. • n tužka
-pena aff sufix sloves, směr k adresátovi.
penoha (obecný termín) n holub mladí lidé a děti jej nejedí,
protože podle legend jde o dívku ze země 'LAPNUMAN'. Pokud
zpívá v noci, znamená to něčí brzkou smrt.
• penoha lew (obecný termín) n holub Greyův (Ptilinopus greii)
• penoha limlim n holub Greyův (Ptilinopus greii) mladí jedinci.
Říká se, že 'PENOHA LIMLIM' přilétá jako první na stromy, na
kterých zraje ovoce a zkouší je den po dni až shledá, že je zralé, a
poté ke stromu přivede starší 'PENOHA LEW'.
• penoha mes n holub Greyův (Ptilinopus greii) pouze mladí
jedinci, kteří mají velmi odlišné opeření od dospělých. Přídomek
'MES' znamená "umírající", podle slabého, jakoby nemocného
zvuku, který vydává. Posvátný pták. Pokud jej sní dítě, dostane
nemoc 'MÉNEK RAMIWUK'.
peraihgel n žena obecný termín pro vdané ženy z rodiny, např.
manželka, švagrová, ... • n stará žena nepříliš uctivý termín.
srov.'PERAN ASUL'. • n stařena • n stará žena neuctivý termín.

paha n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající malé zelené a
žluté ořechy. • n západ také označuje západní pobřeží. Občas
vyslovováno ve složených slovech jako "fa", např. 'IARAFA'. • n
pobřeží západní.

peran asul n stará žena uctivý termín.

-paha aff západně sufix sloves.

peran awas n stará žena neuctivý termín. • n stařena neuctivý
termín. • n žena první manželka muže, který se oženil podruhé.
Synonymum k 'PERAN AUPAN' a 'PERAN AWOTISEG'.

pai (starobylý termín) n vítr ze ZJZ.
pal n slávka malý jedlý druh.
pamimera n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající ořechy se
zelenou slupkou.
pan n volavka pobřežní (Egretta sacra)
papawuk n motýl
• papawuk apen n monarcha stěhovavý (Danaus plexippus)
• papawuk léwléw n monarcha stěhovavý (Danaus plexippus)
parién adj pravdivý • adv velmi zesílení významu. • adv opravdu
zesílení významu.
pas v nechat někoho něco udělat. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna
mapel. ~ Otevři dveře, ať můžu jít spát. obvyklá fráze, používaná
pokud se člověk vrací odněkud pozdě v noci a chce vejít do
chatrče, kde spí, ale dveře jsou už zavřené.
• pas iakol ik (starobylý termín) expr potřesení rukou starý a
málo známý výraz, znamenající výzvu k potřesení rukou.
pat n vnitrozemí ostrova, na východ od oblasti mluvící jazykem
'NETWAR'. • n východ také označuje místa v centru ostrova.
srov.'IKPAT'.
-pat aff východně sufix sloves.
patem adv všechno • adv všichni
patkin v zarazit do země například sloupek ohrady nebo větve
rostlin při sazení. Nepoužívá se pro sazení jamů a jakýchkoli
dalších plodin s liánami. Ex.: Iamepatkin nalemen nemaiako. ~
Sadím větve manioku.
patpa n moře část poblíž útesů.
péhé pron interrog kdo Ex.: Péhé an? ~ Kdo je to?
pekam adv těžký o věcech, také o "těžkém", tedy kvalitním
proslovu. Ex.: Nakharan taham in rapekam epek. ~ Jeho proslov
je opravdu dobrý. • adv obtížný k udělání.
peken n náhoda
pekepek n ježík (Diodontidae)
peku n muréna černý druh.
pelpel nawuk n kukačka nádherná (Chrysococcyx lucidus)
pelwit n bylina druh.

peran aupan n žena synonymum k 'PERAN AWAS' a 'PERAN
AWOTISEG'.

peran awotiseg n žena synonymum k 'PERAN AUPAN' a 'PERAN
AWAS'.
peran ramara n urozená žena. Titul vysokého společenského
postavení ve vesnici.
peran wi n žena srov.'PERAWEN WI'.
peranepen n duch ženská forma 'IANEPEN'.
peraswas n dívka • n žena mladá.
perawen (obecný termín) n žena
• perawen wi n panna dosl. "nová žena". • n žena druhá
manželka po úmrtí první, nebo rozvodu. • n žena ještě mladá,
neprovdaná.
peruaperua n čtverzubec (Tetraodontidae)
pesiapesia n korál druh vytvářející "větvičky".
pesit n medosavka tangarovitá (Myzomela cardinalis) v místní tradici
pták, jež v sobě sjednocuje "červené" a "černé" rodiny.
srov.'KOWIAMÉTA' a 'NEMRUKÉN'.
pesiwel n nehet
peteg v mokrý být. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg. ~
Prší a tak se mi namočilo oblečení.
pia- (nezcizitelný) n bratr mladší i starší, pokud mluví muž. • n
bratranec mladší i starší, pokud mluví muž. • n sestra mladší i
starší, pokud mluví žena. • n sestřenice mladší i starší, pokud
mluví žena. • n sourozenec mladší i starší, stejného pohlaví jako
mluvčí.
pién n parfém • n vůně příjemná.
piétpiét n vážka
pikokai n hra hra k pobavení malých dětí. Hráči se postaví do
kruhu blízko sebe. Jeden zatne ruku v pěst s ukazováčkem
nataženým vzhůru. Jeho soused jej za ukazováček chytí tak, že
jeho vlastní ukazováček je natažený vzhůru a tak dále, až se za
ruce pochytají všichni. První z nich pak ukazováčkem volné ruky
klepe zleva a zprava do posledního z ukazováčků a všichni zpívají
písničku "Pikokai". Pak první z hráčů chytí volnou rukou za ucho
svého souseda a ten chytí zase svého a tak dále, až se všichni drží

jednou rukou za uši a druhou za prsty. Pak se začnou kolébat ze
strany na stranu a zpívají písničku o 'IARAMES' jménem 'SEKU'
(viz heslo) a nakonec všichni spadnou na zem.

ramawlekam n záblesk blesku

pinek n kobylka druh luční kobylky, obvyklejší jméno je 'PWIRU'.

ramhapel narameren n holení malý obřad spojený s darováním
kavy a 'TEMAHWA', kdy si chlapec poprvé holí vousy. Od této
chvíle se může oženit.

pis n jih

ramrao adj šedý pravděpodobně odvozeno z 'NEMRAU'.

-pis aff jižně sufix sloves.

ranakahama n odliv

pis asul n palec

rapwa adj plešatý

pis aswas n malíček

rasanen adj silný

piskop n dobrovolník bílý pracovník humanitárních organizací
jako Peace Corps. • n prop Peace Corps používá se jak pro
organizaci, tak i pro jednotlivé dobrovolníky. Ex.: Us a in piskop
kér. ~ Tamten muž je dobrovolník Peace Corps.
pitas n červ (Agrianome fairmairei) označení pro mladé a menší
larvy tohoto druhu, stádium 1. srov.'PRISIN'.

rasmatakan v nedopečený

plén (z bislamštiny) n letadlo
pometa n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající ořechy se
žlutooranžovou slupkou.
prét (z angličtiny) n chleba
prisin n červ (Agrianome fairmairei) druh velké larvy žijící v suchém
dřevě, jsou příležitostně konzumovány, stádium 3, srov.'KELEPES',
'PITAS', 'IAPAU' a 'PWIR'.
pulegpuleg n lejsčík šarlatovobřichý (Petroica multicolor)
pulek n brouk druh, jehož larvy žijí v kořenech kokosové palmy.
Nejedlý.
puluk (z angličtiny) n kráva pro původní termín
srov.'KURIMATAU'.
• puluk katkhatek n kráva se skvrnitou kůží.

rasolan mama ... expr není to tak, že ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Rasolan mama io nases. ~ Nejsem chudý.
dosl. "Není to tak, že jsem chudý."
ratol expr jak se ti daří • expr jak to jde • adv jak
raukerauker adj podobný • adj stejný
rausekausek adj tvrdý materiál, věc. • adj silný účinkem,
koncentrovaný, např. kava.
rauté adj sladký • adj slaný
rawiér adj ostrý chuť. • adj pálivý chuť.
rawker v stačí to.
rawyt adj dobrý
• rawyt epek adj lepší
• rawyt lakaplepen n dobré dopoledne
• rawyt lapnepen n dobré dopoledne
• rawyt lemankat n dobré odpoledne
• rawyt lénhaiu n dobrý večer
réiléi léilaho interj tralala zvukomalebná slova používaná v
některých tradičních písních.

pulumpa n hra hráči sedí v kruhu čelem dovnitř, každý má v levé
ruce okolo dvaceti dřívek. Jedno z nich vezmou do pravé ruky a
zvednou jej nad hlavu. Jeden z hráčů skáče zvenčí okolo kruhu po
jedné noze a sbírá dřívka ostatních a hází je na zem tak dlouho,
dokud neudělá chybu a neupadne (pak prohrává), nebo dokud
nesesbírá všechna dřívka hráčů z kruhu. Při hře se zpívá do rytmu
písnička stejného jména.

reka n nic • num 0

purmat n vosa
• purmat ituga n vosa kutilka

renakak v svítat

pwata (z angličtiny) n avokádo (Persea americana) strom. • n
avokádo ovoce.

renapinap v smrákat se

pwia adj hladký
pwir n červ (Agrianome fairmairei) označení pro dospělejší larvy
tohoto druhu, které jsou stále aktivní, stádium 2. srov.'PRISIN'.
pwiru n kobylka druh luční kobylky, občas nazývaný 'PINEK'.

rem- (nezcizitelný) n otec • n strýc bratr otce.
remakela adj kluzký Ex.: Remakela! ~ Klouže to!
remel n plovák na vahadlových pirogách.
renahama mowas n odliv v nejnižším bodě.
renakametam n příliv
renateahu adj plný
renauker v dost být. • v stačit
reneka n nic už.
renetam aken n příliv v nejvyšším bodě.
renmerua adj hotový o jídle. • adj připravený o člověku.

R
ragi n slepice kropenatá.

repu- (nezcizitelný) n babička velmi uctivý termín. • n dědeček
velmi uctivý termín.

ragién adj šťastný

rerparep adj krátký

rahlel adj čistý např. voda. • adj jasný např. obloha. • adj průzračný

rik n kokosovník (Cocos nucifera) druh, který nevytváří velká
květenství a jeho ořechy je snadné utrhnout.

rakapuka adj nezralý o jakémkoli ovoci mimo kokosový ořech.
srov.'NOWATAHWA'.
raker v zlomit Ex.: Nalemak ramraker. ~ Mám zlomenou ruku.
ralukaluk adj lehký o věcech, také o špatné, "lehké", řeči. Ex.:
Ramol nakharan ralukaluk. ~ Jeho proslov za nic nestojí.
ramaru nuw n šaman 'NAOTUPUNUS', který připravující první jam
pro 'IERAMARA' při oslavně 'KAMARU NUW' na začátku sklizně
jamu.
ramat adj plný

ripar num mnoho
ropian n rostlina druh. Listy se pokládají mezi trám a sedlo
střechy jako ochrana proti dešti.
ros (z angličtiny) n jam (Dioscorea sp.) růžový druh. • n růže (Rosa
gen.)
rou adj planý výraz používaný o rostlinách či jako součást jejich
jména, znamenající druh nedávající plody nebo nehodící se k
použití. např. 'NUIU ROU', planý 'NUIU', což je druh pandánu,

jehož listy nejsou vhodné k pletení rohoží a košíků, zatímco jiné
druhy pandánu se k tomu používají.
• rou nalmelan v honit se za nesmysly Ex.: Namerou
nalmelan. ~ To co děláš nemá smysl.
• rou nesega v honit se za nesmysly dosl. "následovat střevo".
Ex.: Namerou nesega. ~ To co děláš nemá smysl.
• rou nul v hledat děvčata dosl. "následovat liánu". Používá se
o chlapcích, kteří chodí po vesnicích ve snaze namluvit si nějaké
děvče. Ex.: Ramerou nul. ~ Následuje liánu. nahání holky, běhá
za holkami.
rtat adj špatný dosl. "to je špatné".
• rtat epek n horší
• rtat ma ... expr neměl by ... • expr není dobře, aby ... Ex.: Rtat
ma tahak kahapa tarol am nuigen. Tanakwen makhar kam ieram
asul min. ~ Není dobře, aby má hlava zůstala prázdná. Půjdu
rozmlouvat se stařešiny.
ru part prosím částice následující slovesa, měnící přímý rozkaz na
žádost. Ex.: ken! - ken ru! ~ jez! - buď tak hodný a jez!
rulek adj tvrdý materiál, věc.

sis n mušle jedlý druh.

rurian n cikáda druh ozývající se večer krátkými zvonivými zvuky.

sumariag n kava (Piper methysticum) jiné jméno pro 'TAPUGA'.

rusrus n muchálek melanéský (Myiagra caledonica) pokud zpívá ve
špatném počasí, přijdou hezké dny.

suwit n banánovník (Musa sp.) nepůvodní druh.

S

sy v sadit jamy. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin nasuman.
~ Lidé sadí jamy na poli.
syl n lori mnohobarvý (Trichoglossus haematodus)

saina n banánovník (Musa sp.) druh původem z Číny.
salamoni (z bislamštiny) n jam (Dioscorea sp.) importovaný druh.
salpat n laplap z manioku, politý kokosovým mlékem.
samprut (z angličtiny) n mučenka jedlá (Passiflora edulis) ovoce se
konzumuje.
santana n libora proměnlivá (Lantana camara) rozdrcené listy se
přikládají na rány. Vůně listů pomáhá od bolestí hlavy a
ucpanému nosu. Šťáva z listů se dává na ránu po kastraci prasat
ke zmírnění bolesti.

sita n strom nepůvodní druh. Dřevo tvrdé a používané ke stavbě.
Jeho květy jsou čistě bílé. • n strom (Melia azedarach) původní,
menší druh, než strom 'SITA', ale stejného jména. Má modravé
květy. Odvar z listů se používá ke zmírnění následků mozkových
příhod. V době kdy kvete a plodí je čas k lovu létajících ryb.
sliu n kokosovník (Cocos nucifera) "dvojčata", dvě palmy vyrůstající
z jednoho ořechu.
soulél n liána druh.
suatu (obecný termín) n cesta výraz jak pro obyčejnou cestu, tak i
tradiční spojující dva nakamaly. • n silnice
• suatu apam expr spojenectví obrazně. • expr spolupráce
obrazně. • expr cesta dlouhá.
Suatu kywer n prop souhvězdí jižní kříž, dosl. "čtyři cesty",
symbolizuje čtyři tradiční cesty vycházející z 'IMAIM'.
suk n oštěp

suwop n bodec zapuštěný v zemi ostrým koncem nahoru.
Používá se k odstranění slupky ze suchých kokosů.

T
t- aff pref. bud. č.
tagalua n vlnožil užovkový (Laticauda colubrina) • n vlnožil ploský
(Laticauda laticaudata)
tagitofa n štítovec (Echeneidae)

sapag n větvení dvou větví ve formě ypsilon. • n vidlice dřevěná,
ve tvaru písmene ypsilon. Používaná v nakamalu jako držák
'NIGES' při cezení kavy.

taha- (nezcizitelný) aff pro benefaktivní pref. Ex.: kawar
tahanepen ~ kámen "pro" úrodu banánů • (nezcizitelný) pron znak
přivlastnění. Ex.: tahak nima ~ můj dům
tahak pron můj

sapru ata n keř druh. Ovoce se konzumuje.

tahakiél (nezcizitelný) n švagr pokud mluví muž.

sapsap n bylina druh. • n korosol (Annona muricata) ovoce se
konzumuje. Odvarem z listů se jako léčba omývají děti postižené
neštovicemi.

taham pron tvůj

saramatu n jam (Dioscorea sp.) druh, odrůda jamu 'NOWANAWUG'.

tahan pron jeho
• tahan kahapa nekava n kava část rostliny. Hlavní masa
kořene. dosl. "hlava kavy".

sasilmaga n prsteníček

Tahgen n prop hora za vesnicí Lamapruan.

sayé n hra hráči házejí stébly rákosu 'NULNUL' naplocho tak, aby
se odrazily od země. Vyhrává ten, jehož rákos doletí nejdále.
Hraje se v době, kdy liány jamů začínají na polích růst
(srov.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW') a z rákosů
'NULNUL' se staví jejich podpory 'KAMO SIT' a 'KAMÉ PIAGEN'.
Dlouhý hod 'NULNUL' symbolizuje, že liány porostou dlouhé a
jamy tak budou v zemi velké. Hra má zajistit dobrou úrodu.

takapa n tabák (Nicotiana sp.) listy se suší a kouří přímo, nebo se
prodávají na trhu.

Seku n prop duch jméno jednoho z 'IARAMES' s dlouhýma ušima.
Vyskytuje se v jedné z legend a zmiňuje se ve hře 'PIKOKAI'.
sekul n škola
seli n bylina druh. Ovocem se ochucují pokrmy.
• seli atipen n bylina druh. Ovocem se ochucují pokrmy.
senia ma ... expr nedá se říct, že ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl.
"Nedá se říct, že jsem chudý."
siksik n kapradina drobný druh. • n kapradina druh.
siosio n tanec jméno druhu tradičního tance. • n vír větrný. • n vítr
který se točí, vírek.

takiéw n hlemýžď
taknu n kotouč indický (Tectus niloticus) druh mořské mušle s
perleťovým vnitřkem. • n mušle (Tectus niloticus) druh s
perleťovým vnitřkem.
talauk adv zítra
• talauk am expr na shledanou zítra
talipapa n rohož upletená z pandánu.
talipasa n jam (Dioscorea sp.) druh. • n liána druh. Listy se přikládají
na ránu po obřízce. Tvar listů je podobný listům stejnojmenného
druhu jamů. Přikládají se na 'KAWAR' těchto jamů k zajištění
dobré sklizně.
tama adv jestli • adv pokud
tamalua n muž mladý.
tamoni n jam (Dioscorea sp.) druh střední velikosti.

tamormor n strom druh. Z větviček se vyrábějí troubele fajek.

ten n hlína • n ostrov • n země hlína i stát.

tanepes n hora jejíž hřeben končí uvnitř ostrova. srov.'TANITOU'.

Ten n prop Tanna ostrov.

tanitou n hora jejíž hřeben se táhne až k pobřeží. srov.'TANEPES'.

téniru n jam (Dioscorea sp.) kulatý druh.

tansuksuk iarames n bylina druh, dosl. "oštěp duchů 'IARAMES'".

ténkiu (z angličtiny) n díky srov.'NAMEHWAU IO LÉ TWINEK
NASES.'.

tapatapa n mořský rak (Parribacus caledonicus)
tapatapaialo n hra hra k pobavení malých. dětí. Jeden z hráčů
položí ruce na sebe dlaněmi vzhůru a druhý do nich klepe za
zpěvu popěvku "Tapatapaialo, tapatapaialo, neken nowanién fé
ik?" - "Tapatapaialo, čí kokos jsi snědl?" První odpoví něčí jméno
a schová jednu ruku do podpaží. Popěvek se opakuje i s druhou
rukou. Pak při slovech "Kamamék, silapo, silapo, wa ..." vytahuje
ruce z podpaží a nakonec vykulí oči a prsty si natáhne víčka do
legrační grimasy.
tapatu n barakuda (Sphyraena sp.) • n soltýn barakuda (Sphyraena sp.)
tapen n dveře
tapuga n kava (Piper methysticum) vypěstovaná zvláštním
způsobem. Používaná jako dar pro zvláštní příležitosti, jako
'KAUR'. • n útes osamocený kámen pod hladinou moře.
tarasolan kér expr nevadí • expr to nic
taratawol adv dělat co, otázka ohledně činnosti s přesahem do
budoucnosti. dosl. "co bude dělat". Ex.: Sylvano rewén taratawol
apa imaim? ~ Proč šel Sylvano do nakamalu?
tarol nata adv proč ohledně činnosti. dosl. "co bude dělat". Ex.:
Sylvano ramakan tarol nata? ~ Co šel Sylvano dělat?
taroltat adv možná • adv snad
tary adv dlouho od nějaké události. srov.'NY'. Ex.: Senia ma tary. ~
Není to dlouho.
tat v nedobrý být. • v špatný být. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš
se špatně.
tauar (obecný termín) n hora
Tauaraken n prop Tauaraken dosl. "Opravdová hora". Jméno hory
poblíž Lénakelu.

tepalukaluk n plíce
tepéwa n žaludek
tera n strom (Excoecaria agallocha) druh. Latex se dává na zranění z
moře jako říznutí korálem, bodnutí rybou nebo mořským ježkem.
tiantian n duch rodina 'IARAMES', trpaslíci.
tiapen n tuňák
tilywalywa n bylina původní druh s menšími listy. • n bylina
nepůvodní druh s velkými listy, sloužící jako toaletní papír.
timha n sběr mušlí na mořském břehu v přílivových jezírkách.
Obvykle práce prováděná ženami.
tisasta (z angličtiny) n katastrofa • n pohroma živelná.
to in pron jemu • pron jí • pron pro něj • pron pro ni
to nata adv proč Ex.: Sylvano rakan to nata? ~ Proč Sylvano
odešel?
togoa n jam (Dioscorea sp.) druh původem z Tongoa.
toka n tanec důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Třetí v pořadí, tančený zhruba v době, kdy se ráno
na obloze objeví 'FÉTUKAI'.
tokolau (starobylý termín) n vítr ze Z. Pokud přijde po
'IAWAKELIAWAKEL', znamená to blížící se déšť.
• tokolau tu (starobylý termín) n vítr z VSV, přináší déšť.
tonhin adv pozítří
tonihikesel adv po-pozítří • adv za tři dny
tonik pron pro tebe • pron tobě

taulai n velryba

tonio pron mě • pron pro mě

tawék adv dnes • adv nyní

tow n záhon jamů pyramida hlíny navršená na místech, kde byl
zasazen některý z dlouhých druhů jamů.
• tow tow inio n hra dětská hra se skořápkou kokosového
ořechu jako bábovičkou. Děti při klepání na bábovičku
prozpěvují 'TOW TOW INIO'.

té (starobylý termín) pron znak přivlastnění používaný kdysi a dnes
se objevující například ve jménech rostlin jako 'KAWHAW TÉ
LÉGA' nebo 'NEK TÉ KATANEK'. Dnes se běžně používá 'TAHA-'.
téhé (obecný termín) n moře
ték adv nyní zkr. 'TAWÉK'. • adv teď zkr. 'TAWÉK'.

Tramsemas n prop obr jméno obra z legend, jež jedl lidi, a kterého
nakonec zabil 'MWATIKTIK'.

tekerkhak n buřňák tenkozobý (Ardenna tenuirostris)

tsék (z angličtiny) n jam (Dioscorea sp.) druh.

tekiskisek n pávík popelavý (Rhipidura albiscapa) figuruje v legendě
o 'NUMANKUKU' a mnoha dalších. Říká se o něm, že je to šéf
ostatních ptáků.

tuan n kokosovník (Cocos nucifera) druh dávající ořechy se světle
žlutou slupkou. • adj bílý častá součást jména rostlin označující
variantu s velmi světlými, žlutobílými, listy. Ex.: napek tuan ~ bílý
napek • adj bílý
tuhu n trám hlavní trám tvořící hřeben střechy. • n vazník

teklepwé n strom druh s nepříliš pevným dřevem používaný ke
stavbě domů.
tekrekmének n strom druh. Drcená kůra je pro ryby toxická.
Používá se k lovu ryb v přílivových jezírkách. Rodina s
'NEKTUAN'.
tel n mandlovník mořský (Terminalia catappa) plody dávají jedlé
oříšky, dřevo se používá jako stavební materiál.
• tel ket n strom druh. Jeho ovocem se živí holubi 'IÉLU'.
temahwa n modlitba k místním duchům a božstvům a dnes často
jako synkretismus také ke křesťanskému Bohu. Provádí se při
plivání po vypití kavy vyřčením slova 'TEMAHWA' následovaným
přáním nebo žádostí člověka, který 'TEMAHWA' provádí. V
průběhu 'KAUR' je zvykem uspořádat 'TEMAHWA' přibližně
čtyřikrát spolu s rozdělováním laplapu v nakamalu s přáním, aby
se rány obřezaných chlapců dobře zahojily.

Tuhu n prop cesta jméno jedné z důležitých tradičních cest na
Tanna, procházející západní částí ostrova ze severu na jih.
tuitui n bylina s velkými listy, používá se pro zakrytí zemní pece,
než se na ni navrší hlína.
Tukosmera n prop hora nejvyšší vrchol ostrova Tanna, posvátné
místo a sídlo boha 'KALPAPEN'.
tul (obecný termín) n liána přesně znamená stonek liány.
• tul aimwién n liána tekutina z lýka slouží jako účinný
kondicionér při mytí vlasů. Stonek se zbaví kůry, naklepe,
uvolněné lýko se stáhne, opět rozklepe a při mytí si jím muži i
ženy trhnou vlasy aby se necuchaly.
• tul aulihiau n liána druh používaný tradičně k vázaní pirog a
k vázání při stavbě domů.

• tul kapwapwua n liána druh. Listy se přikládají na ránu z
obřízky.
• tul kawhik n liána druh. Listy se krmí prasata a dobytek. Také
se kladou jako první vrstva do zemní pece pod banánové listy.
• tul kawkaw n liána používaná k výrobě 'KEMÉLU'.
• tul nawuknawuk n liána (Pycnarrhena ozantha) používá se jako
provazy při stavbě domů.
• tul paha n liána druh.
• tul pukulpukul n liána druh. Zelené ovoce se konzumuje a
spolu se šťávou z listů slouží jako lék v případě, že dítěti sestoupí
jen jedno varle.
tupunus n šaman srov.'NAOTUPUNUS'.
twi- (nezcizitelný) n vrchol Ex.: twinek ~ koruna stromu
ty n bodlok příčnopruhý (Acanthurus triostegus)

U

Wughin (obecný termín) n prop Bůh křesťanský.
• Wughin Awsim n prop Bůh nejsvětější.
wukelekel (obecný termín) n rorýs • n salangana • n salangana
bělobřichá (Collocalia esculenta) • n salangana vanikorská (Aerodramus
vanikorensis)
• wukelekel iawota n vlaštovka rezavohrdlá (Hirundo tahitica)
dosl. "'WUKELEKEL' který si sedá", na rozdíl od rorýse
'WUKELEKEL', který si nikdy na zem nesedá. Výraz dnes častěji
užívaný, než 'IARPOAPEN'.
wulawula n housenčík dlouhoocasý (Lalage leucopyga) • n
housenčík polynéský (Lalage maculosa) pták spojovaný se
slunečným počasím.
wuliwes n kranas
• wuliwes apam n kranas větší druh.
wulupwé n banánovník (Musa sp.) druh.

ua conj nebo
• ua ... ua ... (starobylý termín) conj buď ... anebo ...

wunwun n lejsčík šarlatovobřichý (Petroica multicolor)

umé n ryba obecný termín pro ryby s hrbem nebo "boulí" na čele.
Ex.: makam umé ~ ploskozubec vysokočelý
un pron tamto nedaleko.

wyt v dobrý být. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~ Dobrý
večer vám všem.

uré interj hele Ex.: Uré, in apa! ~ Hele, támhle je!
usi (z angličtiny) n kočka
• usi la téhé n šestižábrovec červený (Hexabranchus sanguineus) •
n španělská tanečnice (Hexabranchus sanguineus) mořský plž.
uswas n chlapec • n mladík
uwow v hořet Ex.: Nekam rakauwow. ~ Oheň hoří.

W
wa aff ukaž mi to • v jít k mluvčímu. Ex.: Wa iken ek! ~ Pojď sem!
wailu (z bislamštiny) n jam (Dioscorea sp.) střední druh.
wan v péct na ohni. Ex.: Iakawan kelaka mero rasmatakan. ~
Peču v ohni jam kelaka, ale ještě je syrový.
wél n tabon Layardův (Megapodius layardi)
welag n bodlok tečkovaný (Acanthurus guttatus)
welek n bodlok druh.
wén v jít směrem od mluvčího, pryč. Ex.: Iakawén apa lawanu. ~
Jdu domů. • v odejít Ex.: Wén! ~ Odejdi!
wénes n létající ryba
werau n rejnok
werem n mušle jedlý druh z rodiny 'HIUWAN'.
wi adj nový • v táhnout Ex.: Nani rakawi hos. ~ Koza, která táhne
koně. výraz užívaný o člověku, který skrývá svůj opravdový úmysl
(velkou věc, "koně") za nějakou nevinnou záminkou (malou věcí,
"kozou"). • v rozbouřený být, moře. Ex.: Téhé rakawi. ~ Moře je
vzbouřené. • v lovit ryby. Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Dnes lovím
ryby. • v čerpat vodu ze studny. Ex.: Inwipen ita nu. ~ Už jsem
načerpal vodu.
• wi nowanhalél v chrápat Ex.: Tahak iaihgel rakawi
nowanhalél epek. ~ Můj manžel strašně chrápe.
wikwik n slizoun ryba.
win n úhoř mořský, jedlý. • v vařit Ex.: Peran an rakawin nuw. ~
Tahle žena vaří jamy.
winen v křičet o lidech. Ex.: Ieramim kér rakawinen. ~ Nějaký
člověk křičí. • v kokrhat Ex.: Mének rakawinen. ~ Kohout kokrhá.
wipek n holub stříbroramený (Ptilinopus tannensis)
wok (z angličtiny) n práce
wughin (obecný termín) n božstvo • n bůh

wutowuto n netopýr tmavě zbarvený, bez ocásku.

Tematický slovník
Člověk
blázen n ialmel
blbec n ialmel
člověk n naramim plurál výrazu 'IERAM'. • n ieram pro plurál,
srov.'NARAMIM'.

bratr (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví muž. •
(nezcizitelný) n nohra- mladší, pokud mluví muž. • (nezcizitelný) n
nawine- vůči ženě. Ex.: můj bratr (mluví-li žena) ~ nawinek
bratranec (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví muž.
dědeček n kaha (wyt) • (nezcizitelný) n repu- velmi uctivý termín.
děti (v množném čísle) n nararen • (v množném čísle) n koko
min • (nezcizitelný, v množném čísle) n narare-

dvojčata n mwilmwil

dítě (v jednotném čísle) n naren • n kowa • (nezcizitelný, v
jednotném čísle) n nare- • expr kowa meta hezké. Starý výraz
užívaný pro novorozené děti, které jsou velmi hezké. srov.'META'.

idiot n ialmel

dívka n peraswas

lakomec n iaumus

drahý adj kéikéi osoba.

mluvčí n ieni z kořene 'ENI'.

holčička n koko používáno převážně členy rodiny vůči dítěti.

mořský vlk n iarafa Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero
naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení
rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
muž n naman plurál výrazu 'IERMAN'.

chlapec n uswas • n kuku používáno převážně členy rodiny vůči
dítěti.

ne-rybář n iarapat z 'IERAM PAT' - "člověk z vnitrozemí". Člověk
nezkušený co se moře týče. Často se tak označují lidé pocházející
z oblasti 'IKPAT'. srov.'IARAFA'. Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou opravdu
zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
rybář n iarafa z 'IERAM PAHA' - "člověk z pobřeží". Člověk zdatný
v lovu ryb a pohybu na moři. srov.'IARAPAT'. Ex.: Naramim Ituga
narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Lidé z Ituga jsou
opravdu zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu o moři nevědí nic.
skrblík n iaumus

klan (obecný termín) n niko také výraz pro území určitého klanu.

starý netopýr n iaihgel wutowuto neuctivý termín pro starého a
scvrklého muže, který příliš pije kavu.

matka (nezcizitelný) n in-

trojčata n mwilmwil mhiél

mladík n uswas

trpaslík n ieramiman malý člověk, neuctivý termín.
tvrdohlavý adj ialmel

muž (obecný termín) n ierman • n tamalua mladý. • n kuku výraz
náklonnosti mezi partnery.

urozená n peran ramara žena. Titul vysokého společenského
postavení ve vesnici.

neteř n iowanién pokud o ní mluví její strýc. • (nezcizitelný) n
nawu- pokud o ní mluví její teta.

urozený (obecný termín) n ieramara muž. Titul nejvyššího
společenského postavení ve vesnici. Jeho "podřízenými" jsou
'NAOTUPUNUS' a 'IENINIKO', kteří pro něj pracují a spolu tvoří tři
základní stavební kameny tradičního života a struktury vesnice.

novorozený n napek chlapec, přen.

zloděj n iakela

panna n nesé nowankelu • n perawen wi dosl. "nová žena".

Oděv
čepice n kawhau
klobouk n kawhau
koruna n kawhau z květin nebo ozdobných listů, původní
význam tohoto slova.
náhrdelník n nowanar
nambas n kaur pokrývka penisu čerstvě obřezaných chlapců
vyrobená z listů. • n kaur pokrývka penisu dospělých mužů
vyrobená z rostlinných vláken.
oblečení n napen
pokrývka hlavy n kawhau
sukně z trávy n niu tradiční oděv místních žen nošený dnes
většinou jen při slavnostech. Na několika málo místech Tanna se
ještě udrželo její každodenní používání.
Rodina a vztahy
babička n kaha (wyt) • (nezcizitelný) n repu- velmi uctivý termín.

jmenovec (nezcizitelný) n ianhina- uctivý výraz, kterým osoba
oslovuje člověka, který má stejné jméno.
kmotr n iausek muž z rodiny, který se staral o určitého chlapce po
dobu, kdy byl po obřízce v nakamalu. Zůstává pro chlapce
důležitý, i když ten dospěje.
kmotra n iausek teta z matčiny strany, která dívce v den její první
menstruace vytvoří rituální jizvy 'NUIG KELÉL'.
láska n nolkéikéian
manžel n iaihgel • n ieramim formální výraz.
milovaný adj kéikéi

opravdový člověk n ieramim aken dospělý, zralý.
otec (nezcizitelný) n remprababička n kaha tat
pradědeček n kaha tat
prarodič n kaha (wyt)
přítel n niél
sestra n kaka Ex.: mladší sestra ~ khaka iaswas • (nezcizitelný) n
pia- mladší i starší, pokud mluví žena. • (nezcizitelný) n nohramladší, pokud mluví žena. • (nezcizitelný) n nawine- vůči muži.
Ex.: má sestra (mluví-li muž) ~ nawinek
sestřenice (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, pokud mluví žena.
sourozenec (nezcizitelný) n pia- mladší i starší, stejného pohlaví
jako mluvčí. • (nezcizitelný) n nohra- mladší, stejného pohlaví jako
mluvčí.
stará žena n peraihgel nepříliš uctivý termín. srov.'PERAN ASUL'. •
n peraihgel neuctivý termín. • n peran awas neuctivý termín. • n
peran asul uctivý termín.
starý muž n iaihgel neuctivý termín. • n ieram asul uctivý termín.
stařec n iaihgel neuctivý termín.
stařena n peraihgel • n peran awas neuctivý termín.

strýc (nezcizitelný) n mera- bratr matky. • (nezcizitelný) n rembratr otce.

semeno (nezcizitelný) n nihi- mužské.
sperma (nezcizitelný) n nihi-

synovec n iowanién pokud o něm mluví jeho strýc. •
(nezcizitelný) n nawu- pokud o něm mluví jeho teta.

srdce n nowanénau

švagr (nezcizitelný) n tahakiél pokud mluví muž. • n niél ve vztahu
k muži.

ucho (nezcizitelný) n nema taleg-

švagrová n iawugen starší výraz, dnes se používá 'KUNI'. Výraz
respektu používaný ženami vůči manželce bratra. • n kuni výraz
respektu používaný ženami vůči manželce bratra. srov.'IAWUGEN'.
vnoučata n namipe- srov.'MIPE-'.
vnouče n mipežena (obecný termín) n perawen • n peran wi srov.'PERAWEN
WI'. • n perawen wi druhá manželka po úmrtí první, nebo
rozvodu. • n perawen wi ještě mladá, neprovdaná. • n peraswas
mladá. • n peraihgel obecný termín pro vdané ženy z rodiny, např.
manželka, švagrová, ... • n peran awas první manželka muže, který
se oženil podruhé. Synonymum k 'PERAN AUPAN' a 'PERAN
AWOTISEG'. • n peran awotiseg synonymum k 'PERAN AUPAN' a
'PERAN AWAS'. • n peran aupan synonymum k 'PERAN AWAS' a
'PERAN AWOTISEG'. • n koko výraz náklonnosti mezi partnery.
Tělo
břicho n natepa-

střeva n nesega
ukazováček n kosasiwo
ústa (nezcizitelný) n nhulvagina n nua
varle n nowiervlas (nezcizitelný) n nowanu- z hlavy.
vnější rodidla n nua
vousy n numa min nulek
vulva n nua
záda n nemata
zadek (nezcizitelný) n nemanesizub (nezcizitelný) n nalyžaludek n tepéwa

dlaň (nezcizitelný) n nowanalem-

Zdraví
astma n namesan taha kahau

hlava n kahapa

bolest hlavy n kahapa ramkes

chlup (nezcizitelný) n numamwi- lidský i zvířecí. • (nezcizitelný) n
nauni- v intimních oblastech. • n numamwi- v podpaží.

dýchací obtíže n namesan taha kahau nemoc.

chodidlo (nezcizitelný) n nalek-

křeče n mének ramiwuk záchvat.

játra n nanmapen
jazyk n name- část těla.
krk (nezcizitelný) n ne- rou musí být přivlastněný osobním
zájmenem. Ex.: můj krk, jeho krk ~ nekrou, nenrou
malíček n pis aswas
menstruace n nametéan
měsíčky n nametéan
nehet n pesiwel
noha (nezcizitelný) n naleknos n nepanaghaoko (nezcizitelný) n nowanaramera- lidské.
palec n pis asul
paže (nezcizitelný) n nalempenis (nezcizitelný) n nakanplacenta n nima kowa

epilepsie n mének ramiwuk
lék n méresen
medicína n méresen
mluvení ze spaní n iarmikan
nemoc (obecný termín) n nemesan • n nemesan taha mének
srov.'MÉNEK RAMIWUK'. • n namesan taha kahau dýchacích cest,
údajně způsobená krysou 'KAHAU'. • n mének ramiwuk epilepsie,
záchvat křečí, dosl. "šlápl na tebe pták". Nemoc malých dětí, při
které dítě obrací oči v sloup a silně se třese, jako důsledek snědení
'PENOHA MES'. Jiný výraz je 'NEMESAN TAHA MÉNEK'. • n naumus
chronická únava, slabost, údajně způsobená nedostatkem krve.
Léčí se pitím vody z liány 'NEPAREPA'. • n namteketek mužů i žen,
projevující se bolestí při močení. srov.'LIPAG'. • n namitektek
projevující se bolestivým a obtížným močením. • n iuwau ramol
velké zanícené boláky na nohou a sloupávající se kůže, případně
bolesti zubů, údajně způsobená gekonem 'IUWAU'.
noční můra n naripai tat srov.'NARIPAI'.
otok n nasisan

plešatý adj rapwa

sen (obecný termín) n naripai wyt příjemný, obyčejný.
srov.'NARIPAI'. • n naripai tat špatný. srov.'NARIPAI'.

plíce n tepalukaluk

svrab n kawierawier

pohlavní úd (nezcizitelný) n nakanprostředníček n iapnam
prsa (nezcizitelný) n nahaprsteníček n sasilmaga
předkožka n iakmen malý kousek její spodní části, který se
neodstraňuje při obřízce.
ruka (nezcizitelný) n nalem- • (nezcizitelný) n nowanalemřiť (nezcizitelný) n napag nekutu-

Život
Bydlení a dům
baterka n nesia
bodec n kakel pracovní nástroj ve formě dlouhé zašpičatělé hole
ze dřeva, používaný při práci na zahradě k vykopání díry pro
setbu jamů. • n suwop zapuštěný v zemi ostrým koncem nahoru.
Používá se k odstranění slupky ze suchých kokosů.

cedník n niges
dům (obecný termín) n nima • n nima la Ten tradiční typ stavěný
na Tanna, připomínající stan áčko.
filtr n niges
háček n nowan matau rybářský.
hák n kakil nástroj ve formě písmene "J" vyrobený z
rozvětvujícího se kusu dřeva a používaný při práci na poli ke
shrabování roští nebo trávy.

síť (starobylý termín) n nakepen tradiční, vyrobená ze vzdušných
kořenů banyanu 'NASAS'. Má formu košíku se dvěma dlouhými
holemi, kterými se udržuje na místě, kudy plavou ryby.
struhadlo n kamtuai na kokos. • n kelema z ostnatého řapíku
kapradiny, používané ke strouhání při výrobě laplapu.
střecha n nahgenima tradičního domu. Její vnitřní strana.
stůl n numatiwhata vyvýšená platforma ve vesnici nebo v
nakamalu, na kterou se dává jídlo, aby na něj nemohli psi a kočky.

hlavice šípu n nowanparam dřevěný kužel, který se ostrým
koncem připevní k rákosovému stéblu 'NULNUL' a vytvoří tak šíp
k lovu ptáků 'NOWANPARAM'.

šíp n nowanparam k lovu ptáků. • n nowahga obvyklý, špičatý.
srov.'NOWANPARAM'.

hole n nim určená k lovu ptáků.

taška n karem z pandánových vláken.

hůl n kasulia k nošení věcí přes rameno. • n nowanek obecně. • n
kaseken vycházková a pod.

trám n kamaloawin • (z angličtiny: rafter) n nowarafta • n tuhu
hlavní trám tvořící hřeben střechy.

chýše n nima la Ten tradiční typ stavěný na Tanna.

uhlík n nourasekam žhavý.

kleště (starobylý termín) n kou k vytahování horkých kamenů z
ohně. srov.'KASARAWI'. • n kasarawi k vytahování horkých
kamenů z ohně. Termín nahrazující zastaralé slovo 'KOU'.

vazník n tuhu

kleština n kamaloawin druh trámu.

šňůra (obecný termín) n nul

vějíř n kilil
zahrada n nemai vysekané a vyčištěné místo v lese, které bude
použito jako zahrada.

košík n kemélu z kokosového listu.
krokev (z angličtiny: rafter) n nowarafta
luk n nemanahga
miska n nuwig katil z čerstvě očištěného kokosového ořechu.
Rozlomená na kusy slouží jako lžička. srov.'NUWIG KUWEL'. • n
nuwig kuwel z kokosového ořechu.
motyka (starobylý termín) n kwates tradiční nástroj k obdělávání
zahrad jamů.
nádoba part nuwig klasifikátor nádob a věcí určených k přenášení
(tašky, pytle, košíky, ...). Ex.: miska z kokosového ořechu ~
nuwig kuwel
nůž n nau
oharek n nourasekam
oheň n nekam
ohrada n neparepar
oštěp n newahga • n suk

Doprava a cesty
auto n loto
cesta (obecný termín) n suatu výraz jak pro obyčejnou cestu, tak i
tradiční spojující dva nakamaly. • expr suatu apam dlouhá.
letadlo (z bislamštiny) n plén
loď (obecný termín) n niko
piroga (obecný termín) n niko vahadlová, původní termín.
srov.'KENU'. • (z angličtiny: canoe) n kenu vahadlová.
silnice (obecný termín) n suatu
trámky n nowanekiatu spojující pirogu s vahadlem.
Jídlo
bambus n kamaregen stvol bambusu 'NAU MANETÉ', do kterého
je vloženo jídlo a po ucpání listy se v něm peče na ohni jako v
hrnci. Může také sloužit ke skladování potravy po několik dní.

past n nasekel ve formě košíku určená k lovu malých ptáků nebo
mořských živočichů.

hovězí vývar n nihin kurimatau

pec n nowanuman tradiční zemní pec.

jídlo n naunganan • n nahunu drobné jídlo tradičně připravované
ženami pro muže, kteří jdou pít kavu do nakamalu. Používá se k
zahnání nepříjemné pachuti po pití kavy.

plot n neparepar i živý.
pochodeň n nesia z rákosu.
proutky z kokosového listí n nowatek ma sia k výrobě košťat.
provaz (obecný termín) n nul • n namkénén ze vzdušných kořenů
'KALWAS'.
puška n kopwiél ituga občas zkracováno na 'KOPWIÉL'.
ranec n katipa k nošení věcí na zádech, především úrody ze
zahrady.
rohož n kaliawen spletená ze dvou kokosových listů proti sobě,
připomínající vzorem čelisti žraloka, občas používaná na zakrytí
hřebene střechy tradičních domků. • n talipapa upletená z
pandánu.
sedlo n kahmo mének le nima část střechy tradičních domků,
spletená ze dvou kokosových listů proti sobě kryjících sedlo.

chleba (z angličtiny: bread) n prét

káva (z angličtiny: coffee) n kofi nápoj.
kokosové mléko n nihin nién
kurkuma n nowanéamek koření.
laplap (obecný termín) n naluwel • n kakéwan druh připravovaný
na kůře stromu 'NEKFITU'. • n nasoro druh velkého l. zabalený v
listech a používaný jako dar při místních slavnostech. • n
nowanagén pokrm z jamů a listů ve tvaru válečku, občas nazývaný
slovem "simboro" z bislamštiny. • n kati vyrobený z klíčícího
kokosu 'NAPEKAK'. • n salpat z manioku, politý kokosovým
mlékem.
maso n nauga
najedený (nezcizitelný) adj natepa- renasis dosl. "oteklé břicho".
Častý, ale spíše hovorový termín. Ve správné mluvě se používá
'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak ripar menépes. ~ Jedl jsem

spoustu zralých banánů, až jsem se najedl. • adj népes správnější
výraz než 'NATEPA- RENASIS'.
pečený adj matak • adj kawan na ohni.
plesnivý adj épién cokoli mimo jídlo. srov.'HAL'. • adj hal jen o
jídle. srov.'ÉPIÉN'.
sádlo n nalepa
shnilý adj épién cokoli mimo jídlo. srov.'HAL'.
sladký expr nowanihin rawyt • adj nowanhiwyt z 'NOWANIHIN
RAWYT'.
sůl n negél
šťáva n nowanihin ovocná.
tekutina n nihin Ex.: kokosové mléko ~ nihin nién
vaření n nahuan
vařený adj kawin

není to tak, že ... expr rasolan mama ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Rasolan mama io nases. ~ Nejsem chudý.
dosl. "Není to tak, že jsem chudý."
pro (nezcizitelný) aff taha- benefaktivní pref. Ex.: kámen "pro"
úrodu banánů ~ kawar tahanepen
to pron ieram ve spojení s příslovcem místa. Ex.: tohle, tamto ~
ieram ek, ieram a
tvůj pron taham
z conj la
Čas
čas n nian
den n nian dnes používán téměř výhradně v tomto smyslu.
Původní smysl byl však mnohem širší a výraz se používal pro čas
nebo dobu. Tento smysl slova je dnes v řeči téměř opuštěný je
většinou zastupován z bislamštiny přejatým slovem "taem".

zkažený adj hal jen o jídle. srov.'ÉPIÉN'.

dlouho adv tary od nějaké události. srov.'NY'. Ex.: Senia ma tary. ~
Není to dlouho.
dnes adv tawék

zralý adj matak

doba n nian nějaké události.

voda n nu

Město a vesnice
chýše n nima imaim uvnitř nakamalu.
nakamal (obecný termín) n imaim vyčištěné místo, obvykle s
velkým banyánem, určené ke scházení mužů z vesnice, diskusím
ohledně běhu života vesnice, pití kavy, provádění všech
důležitých ceremonií a tradičním tancům. Je to centrum života
vesnice. • n prop Laminu velký nakamal v Lénakelu.
obchod n kamawra iken místo. dosl. "místo, kde se rozdělují
věci".
ohrada n nowankelu okolo vesnice.
pole n nasuman
příkop n napag rokrok chránící pole před prasaty.
trh n maket
vesnice n lawanu s lokativním pref. • n nowanapar zvláštní termín
pro části vesnice těsně kolem nakamalu.
zahrada n nasuman

již adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ Už jsem jedl.
každý den expr nian min patem
kdysi n aupaniken • n aupan zkr. 'AUPANIKEN'. • n nian kér dosl.
"jednoho dne".
konec dne expr naonin nian
konec roku expr naonin nu
léto n nian wi teplá část roku, kdy rostou jamy a jiné plodiny. dosl.
"nový čas".
nyní adv tawék • adv ték zkr. 'TAWÉK'.
poledne n lemankat
po-pozítří adv tonihikesel
pořád adv lilen
pozítří adv tonhin
prastarý adj awas
před třemi dny adv nihikesel
předevčírem adv nihin

Práce, peníze, vlastnictví
chudý adj nases nemajetný člověk, fig., do spálení stromu 'NASES'
při obřízce nemá dítě žádný majetek.

předtím n aupaniken • n aupan zkr. 'AUPANIKEN'.

peníze (z angličtiny: money) n mani

rok n nuw od výrazu pro jam - 'NUW'. Jako jméno pro rok, tak i
tradiční jména měsíců jsou odvozena od aktivit spojených s
kultivací jamů.

práce (z angličtiny: work) n wok

ráno n lapnépen

sběr mušlí n timha na mořském břehu v přílivových jezírkách.
Obvykle práce prováděná ženami.

teď adv ték zkr. 'TAWÉK'.

Gramatika a jazyk

už adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ Už jsem jedl.
včera adv lenaw

jeden art kér neurčitý člen, následuje za jménem. Ex.: Aupan
ramlafena nepen kér tonio. ~ Předtím mi dal banán. • num kér ve
smyslu "nějaký", při ukazování na něco. Ex.: Las nepen! Kér apa.
~ Vezmi si banán! Jeden je tady.
jeho pron tahan
můj pron tahak
na (nezcizitelný) prep la- značí akci provedenou na předmětu, který
je vyjádřený osobní příponou přidanou k 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje. dosl. "pracuje na mě".
nedá se říct, že ... expr senia ma ... jeden z výrazů k tvoření
negativních vět. Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl.
"Nedá se říct, že jsem chudý."

týden n nowakan • expr nowakan ek tento.

večer n lénhaiu
vždycky adv lilen
za tři dny adv tonihikesel
zima n nian awas chladná část roku, kdy se sklízí jamy a jiné
plodiny. dosl. "starý čas". • n nowanalulu přesněji část roku, kdy
jsou dny krátké.
zítra adv talauk
Čísla
0 num reka

1 num karéna
2 num kiu
3 num kesel
4 num kywer
5 num katilum
6 num katilum ma karéna
7 num katilum ma kiu
8 num katilum ma kesel
9 num katilum ma kywer
10 num katilum ma katilum
Místa
daleko adv isau ale ne příliš, například nadohled. srov.'EPEN'. • adv
epen velmi, dále než 'ISAU'.
jih n pis
jižně aff -pis sufix sloves.
kde adv ia Ex.: Ramarek ia? ~ Kde bydlí?
pobřeží n paha západní.
sever n hiu
severně aff -hiu sufix sloves.
strana n léwinpen protilehlá. • n léwinpa přilehlá.
tady adv iken ek
tam adv iken an blízko.
támhle adv iken an blízko.
tamten adv a
tento adv ek
uprostřed adv ilukan
venku adv ilua
vnitrozemí n pat ostrova, na východ od oblasti mluvící jazykem
'NETWAR'.
východ n pat také označuje místa v centru ostrova. srov.'IKPAT'.
východně aff -pat sufix sloves.
západ n paha také označuje západní pobřeží. Občas vyslovováno
ve složených slovech jako "fa", např. 'IARAFA'.
západně aff -paha sufix sloves.
Osobní zájmena
já pron io
my pron kamlau dva, bez tebe. • pron kalau dva, s tebou. • pron
kamhel tři, bez tebe. • pron kathel tři, s tebou. • pron kamar všichni,
bez tebe. • pron katar všichni, s tebou.
on pron in
ona pron in
oni pron ilau dva. • pron ilél tři. • pron ilar všichni.
ony pron ilau dvě. • pron ilél tři. • pron ilar všechny.
to pron in
ty pron ik
vy pron kamilau dva. • pron kamiél tři. • pron kamiar všichni.
Slovesné kořeny

bát se v agen v tranzitivní formě následuje suf. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ Bojím se psů.
bavit se v agién užívat si. Ex.: Sakagién. ~ Jdu na oslavu.
běžet v ai Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Poběžím k moři.
bydlet v arek Ex.: Iamarek iken ek. ~ Bydlím tady.
cítit v apién být. Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky. • v ero
účinky kavy, dosl. "slyšet". Ex.: Iamero nekava. ~ Cítím kavu.
čekat v amatan Ex.: Amatan in io! ~ Počkej na mě!
čerpat v wi vodu ze studny. Ex.: Inwipen ita nu. ~ Už jsem
načerpal vodu.
česat v el ovoce. Ex.: Ramel magko. ~ Češe plody mangovníku.
čistit v maké zeleninu, jam, brambory a pod. Ex.: Iamaké nuw. ~
Čistím jam.
dát v las musí následovat směrový suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.:
Ramlasipa nepen. ~ On mi dává banán.
dávat pozor v amap Ex.: Amap nekava! ~ Dej pozor na kavu!
dělat v ol Ex.: budu dělat, dělal jsem ~ sekol, iamamol • v atawol
co, otázka ohledně činnosti. Ex.: Namatawol? ~ Co děláš? • (z
angličtiny: work) v ol wok něco. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~
Doktor mě ošetřuje. dosl. "pracuje na mě".
dívat se v ap Ex.: Ap ru! ~ Podívej se, prosím!
• dívat se na v arep Ex.: Iamamarep lam. ~ Díval jsem se na
tebe.
dobrý v wyt být. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~ Dobrý
večer vám všem.
dohlížet v ahmut Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~ Tato
žena dohlíží na mé dítě.
doprovázet v ir Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš
mě do Ituga?
dotknout se v iap Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Já se toho
nedotýkám!
dýchat v amig Ex.: Ieram ramamig. ~ Člověk trpící astmatem.
fotografovat v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~ Chtěl
bych si tě vyfotografovat.
harpunovat v atek Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
hlad v amék mít. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~
Úroda byla špatná, lidé mají hlad.
hledat v égasin Ex.: Iamégasin nam. ~ Hledám rybu.
• hledat děvčata v rou nul dosl. "následovat liánu". Používá se
o chlapcích, kteří chodí po vesnicích ve snaze namluvit si nějaké
děvče. Ex.: Ramerou nul. ~ Následuje liánu. nahání holky, běhá
za holkami.
hledět v etai na něco, dlouze. Ex.: Ieram a rametatai lak! ~ Ten
muž na mě hledí.
hluchý v alu být. Ex.: Iakalu. ~ Jsem hluchý.
hluk v ol kalwas dělat, velký. Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus
mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme spali, když tu Iaris odešel, opil
se a dělal spoustu hluku. • v ausit tropit. srov.'OL KALWAS'. Ex.:
Kowa ramakhar apam memausit. ~ Dítě křičí a předvádí se.
hodit v atkin Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou hodil oštěpem
po ptákovi. • v aru kamenem nebo podobným kompaktním
objektem. srov.'HO'. Ex.: Iamamaru kuri. ~ Hodil jsem kamenem
po psovi. • v ho klackem. srov.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér.
~ Hodil jsem klackem po kokosovém ořechu.
holit se v akes Ex.: Iamakes numa min nulek. ~ Holím si vousy.
honit se za nesmysly v rou nalmelan Ex.: Namerou nalmelan. ~
To co děláš nemá smysl. • v rou nesega dosl. "následovat střevo".
Ex.: Namerou nesega. ~ To co děláš nemá smysl.
horečka v araparap mít. Ex.: Iamaraparap. ~ Mám horečku.
hořet v uwow Ex.: Nekam rakauwow. ~ Oheň hoří.
chrápat v wi nowanhalél Ex.: Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek. ~ Můj manžel strašně chrápe.
chtít v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~ Chci jíst
banán.

jasný v meta být. Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ Noc je jasná
a je vidět hodně hvězd.
jedovatý v akona být. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
jíst v ken Ex.: Iamken nam né nuw. ~ Jedl jsem rybu s jamem. • v
augan Ex.: Renaugan ita. ~ Už jedl. • v asepién cokoli zároveň se
dření kokosového ořechu. Ex.: Iamasepién nepen. ~ Jím banán s
kokosem.
jít v wa k mluvčímu. Ex.: Wa iken ek! ~ Pojď sem! • v an pouze s
infixem "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Jdu do
Ituga, do hlavního nakamalu. • v wén směrem od mluvčího, pryč.
Ex.: Iakawén apa lawanu. ~ Jdu domů. • v ir společně s někým.
Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš mě do Ituga? • v
iér ven, vyjít. Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Vyšel
jsem ze školy a jdu sem.
kašlat v atagel Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ Ditě má
kašel, protože je nemocné.
kojit v amha být kojený, o dítěti. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ Dítě pije mléko své matky a má plné
bříško.
kokrhat v winen Ex.: Mének rakawinen. ~ Kohout kokrhá.
koupat se v aik Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Večer se půjdu
koupat v moři.
koupit v os Ex.: Iamamos nu kér. ~ Koupil jsem jam.
kousnout v kes Ex.: kousni jej! ~ kes in!
krást v akela Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének. ~
Děti mi ukradly všechny slepice.
křičet v akhar apam Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Iata
zakřičel, až jsem s sebou škubnul. • v winen o lidech. Ex.:
Ieramim kér rakawinen. ~ Nějaký člověk křičí. • v asak o ptácích.
Ex.: Kléplépen ramasak. ~ Pták křičí.
kvést v iuk jen o banánech. srov.'AUGEN'. Ex.: Nepen ramiuk. ~
Banánovník kvete. • v augen o jakémkoli stromu mimo
banánovník. srov.'IUK'. Ex.: Magko renaugen. ~ Mangovník už
kvete.
lepší v apita být. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro je lepší,
než jam.
lhát v éiua Ex.: Naméiua! ~ Ty lžeš!
líčit se v ahwél srov.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam tahan
peraswas. ~ Matka barví své dceři tvář.
lovit v wi ryby. Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Dnes lovím ryby.
měsíčky v meta mít. Ex.: Perawen ramameta. ~ Žena má
měsíčky.
míchat v ol pelpel Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né
pislama. ~ Míchá dohromady místní jazyk a bislamštinu.
milovat v olkéikéi srov.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~
Mám tě moc rád.
• milovat se v ol to s někým, poněkud slušnější výraz, než
'NAWISAN'. Ex.: Ierman ramol to tahan perawen. ~ Muž se miluje
se svou ženou.
mít rád v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ Mám rád mou
maminku.
mluvit v eni Ex.: Eni mérek am. ~ Mluv pomalu. • v akhar Ex.:
mluvíš, bude mluvit ~ namakhar, tarapakhar
• mluvit ze spaní v armik Ex.: Tahak perawen ramarmik lapen
patem. ~ Má žena mluví ze spaní každou noc.
mnoho v ipar být. Ex.: Katar ripar. ~ Je nás mnoho.
modlit se v awhak Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Půjdu se
modlit do kostela.
mokrý v peteg být. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg. ~
Prší a tak se mi namočilo oblečení.
muset v akaiké Ex.: budu muset ~ sakaiké
myslet, že (nezcizitelný) v neki- rahmo ma Ex.: Nekik rahmo ma
iarames kér ramol namesan ek. ~ Myslím, že za tu nemoc může
nějaký démon.
následovat v awotiseg Ex.: Awotiseg in io! ~ Následuj mě. • v ir
někoho. Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Doprovodíš mě do
Ituga?

natáhnout se v iapako rukou pro něco přes nebo za překážku.
Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Natahuje ruku přes kus
dřeva, abych sebral nůž.
nebýt v ka Ex.: není (tu) voda ~ nu reka • v neka už, 'KA' s
předponou dokonavého vidu. Ex.: už není voda ~ nu reneka
nedobrý v tat být. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš se špatně.
nehoda v las peken mít. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~ Měl
nehodu na moři.
nechat v apas také ve smyslu nechtít dělat nějakou činnost. Ex.:
Iakapas nenian napuk. ~ Nechci zpívat.
nemít radost v asolkéikéian ma z něčeho, co se děje. Být smutný
z něčeho. dosl. "nemít rád". Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Jsem smutný, že prší. dosl. "nemám rád, že prší".
nemocný v nepen být kvůli 'IANEPEN', nebo 'PERANEPEN'. Ex.:
Us an ramanepen. ~ Ten muž má halucinace peranepen. • v mes
pokud je skloňováno se slovesným infixem "-k-". Ex.:
Iamakames. ~ Byl jsem nemocný.
němý (nezcizitelný) v neki- reka být. Ex.: Kowa ramakhar apam
kani nekin reka. ~ Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas.
nést v las Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Přines sem mé
prase.
nevědět v atektek existuje pouze v negativu. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Nevěděl jsem, že přijede.
nevonět v apién tat Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ To
včerejší jídlo už nevoní dobře.
neznat v atektek existuje pouze v negativu. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Nevěděl jsem, že přijede.
obtěžovat v ol kalwas hlukem, nevhodným chováním. Ex.:
Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme
spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu hluku.
odejít v wén Ex.: Wén! ~ Odejdi!
odřít se v awai Ex.: Téhé ramho io iakawai io la kopwiél. ~ Moře
mě odneslo a já se odřel o kameny. dosl. "moře mě udeřilo".
ohřát v még Ex.: Iamég nalemak. ~ Ohřívám si ruce.
opilý v apus být, cítit účinky kavy nebo alkoholu. Pokud se
vztahuje ke konzumaci kavy, obvykle nemá tento výraz negativní
konotace a často se používá jako "zdvořilostní" dotaz, jestli
dotyčný dobře cítí účinky kavy. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o
kapa. ~ Cítil jsi včera v nakamalu účinky kavy, nebo ne? • v apus
kaur riér být, do němoty. dosl. "opít se tak, až člověku vypadne
nambas". Anachronismus dnes často používaný v žertovném
tónu. Ex.: Us an ramapus kaur riér lenaw lénhaiu. ~ Ten chlap se
včera opil k nepoznání. dosl. "opil se tak, až mu vypadl nambas".
Anachronismus dnes často používaný v žertovném tónu.
otékat v asis Ex.: Nalemak ramasis. ~ Otéká mi noha.
otevírat ústa v kamoag Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
otevřít v héta dveře. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Otevři dveře, ať můžu jít spát. obvyklá fráze, používaná pokud se
člověk vrací odněkud pozdě v noci a chce vejít do chatrče, kde
spí, ale dveře jsou už zavřené. • v atalapag tašku, košík. Ex.:
Atalapag taham karem melasipen nar kér. ~ Otevři svůj košík, ať
ti do něj můžu něco dát.
otočit v hwin Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Otoč banány, co jsou
v ohni.
otrávený v akona být. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
otrávit se v akona Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Jedl rybu
kotéa a otrávil se.
oženit se v merek Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Má sestra už je
vdaná.
padat v ep o dešti. Ex.: prší ~ ramep
páchnout v apién tat Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ To
včerejší jídlo už nevoní dobře.
péct v wan na ohni. Ex.: Iakawan kelaka mero rasmatakan. ~
Peču v ohni jam kelaka, ale ještě je syrový.
pít v amnum Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Je ten kokos,
co piješ, dobrý?

plakat v asak Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Tvé dítě pláče.
platit v arou Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Budu
platit krávu ve White-Grass.
plešatý v apwa být. Ex.: Renapwa. ~ Je plešatý.
pocity (nezcizitelný) v neki- reka mít k někomu, nebo i obecně.
Ex.: Nekik reka la peran an. ~ Nic k té dívce necítím.
pomáhat v asitu Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~
Pomáhá mi naučit se místní jazyk.
poslouchat v ero Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ Poslouchám, co
říkáš.
postavit se v ail Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
posvětit v aru tradiční "požehnání" které 'IERAMARA' dává v
nakamalu. Ex.: svěcení první sklizně jamů ~ kamaru nuw
potratit v ataken Ex.: Ramataken naren. ~ Potratila své dítě.
pracovat (z angličtiny: work) v ol wok mimo práci na poli.
srov.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Doktor mě ošetřuje.
dosl. "pracuje na mě". • v asum na poli, zahradě. Ex.: Ramakan
tarasum. ~ Odešel pracovat na pole.
prdět v alepes potichu. Ex.: Salepesan! ~ Přestaň pšoukat! • v éu
nar především nahlas. Ex.: In raméu nar. ~ To je on, co prdí.
probodnout v atek rybu oštěpem při lovu. Ex.: Namail am lé
twiau né mamégasin iau tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom
hledáš želvu, kterou bys mohl harpunovat. hledat něco
očividného. "Pro stromy nevidí les."
procházet se v aliwok Ex.: Iamaliwok am. ~ Jen tak se
procházím.
průjem v ai mít. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Má průjem trvající
čtyři dny.
první kava v ol kamnum dělat ceremonii první kavy.
srov.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha
Iaruél. ~ Večer budou v nakamalu organizovat ceremonii prvního
pití kavy pro Iaruéla.
předvádět se v ausit Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~
Dítě křičí a předvádí se.
překládat v huaprai jazyk. Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~
Překládám pro Toma.
přestat padat v ahan o dešti. Ex.: přestalo pršet ~ ramahan
přímý v atuatu Ex.: dobrá řeč, dosl. "přímá řeč" ~ nakharan
ratuatu
připálený v ahu atin o jídle připravovaném v hrnci. Ex.: Rais
ramahu atin. ~ Rýže se připálila.
připravený v marua být. Ex.: Renmarua to nolan nar kér. ~ Je
připravený něco udělat.
psát v arai Ex.: Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~ Dítě ve
škole píše do svého sešitu.
pšoukat v alepes potichu. Ex.: Salepesan! ~ Přestaň pšoukat! • v
éu nar především nahlas. Ex.: In raméu nar. ~ To je on, co prdí.
ptát se v arhapek Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Ptá se na tvé
jméno.
rád (nezcizitelný) v neki- la mít. srov.'OLKÉIKÉI'. Ex.: Nekin la
perawen an. ~ Má rád tu ženu.
radovat se (nezcizitelný) v neki- ragién Ex.: Nekik ragién epek. ~
Jsem velmi šťastný.
rodit v émak Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Má žena
právě rodí.
rozbít v ataken Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ Zlomil jsem
svůj luk.
rozbouřený v wi být, moře. Ex.: Téhé rakawi. ~ Moře je
vzbouřené.
rozdávat v hoti Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu min. ~
Stařešina rozděluje jídlo tradičním cestám. při tradičních
ceremoniích přicházejí do nakamalu lidé z okolí po čtyřech
tradičních cestách ze čtyř různých směrů. V běžné řeči, například
při rozdělování jídla na konci ceremonií, se skupiny náležející k
jedné cestě označují prostě jako "cesta".

rozdělit v awra věci. Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Dělím se o
chléb se svým bratrem. • v atkel věci nebo lidi. Ex.: Iamatkel
nowanima tahak to piak tarawa mapel iken. ~ Rozděluji svůj dům,
abych udělal místo pro svého bratra.
roztrhnout v hapu pokud akci provádí více lidí, používá se
'HAIPU'. Ex.: Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak
napen. ~ Šel jsem pracovat na pole a roztrhl jsem si oblečení. • v
haipu pouze pokud akci provádí více lidí. srov.'HAPU'. Ex.:
Kamhaipu numa sia la katar min. ~ Roztrhneme napůl náš list
kokosovníku. kokosové listy se, například při výrobě 'KEMÉLU',
snadno dají roztrhnout podél řapíku. Přísloví toho využívá jako
obraz lidí, kteří se rozdělí. Používá se při loučení a rozchodech po
společné cestě nebo po setkání, případně i obrazně při rozvodu.
růst dobře v ipar dosl. "dát hodně", o plodinách obecně.
srov.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Kava dobře poroste. •
v kanan pouze o hlízách jako taro, jam atd. Ex.: Nuw tarakanan
epek. ~ Jamy dobře porostou.
rušit v ol kalwas hlukem a pod., silnější výraz, než 'AUSIT'. Ex.:
Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Už jsme
spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu hluku.
rýma v nesinahga- ramai mít. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ Mám
rýmu.
rýt v alu v zemi. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní
vytahují kořeny.
říct v eni Ex.: Senia ma io nases. ~ Nejsem chudý. dosl. "Nedá se
říct, že jsem chudý."
sadit v sy jamy. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin nasuman.
~ Lidé sadí jamy na poli. • v hau obecně. srov.'SY'. Ex.: Iamhau
paren. ~ Sadím živý plot. • v atek semena nebo mladé rostlinky a
pod. Ex.: Lenaw iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus. ~
Včera jsem šel na pole sadit zelí.
sebrat v lasita z ruky, i násilím. Ex.: Iamlasita nau to Nateman. ~
Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž.
sedět v awota Ex.: vlaštovka, která si sedá ~ wukelekel iawata
sejmout v el nem taha- úderem, dosl. "česat něčí chlebovník".
Ex.: Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan.
~ Honil jsem slepici, popadl jsem klacek, hodil jej po ní a sejmul
ji po hlavě.
sekat v arai Ex.: Iamarai nek. ~ Sekal jsem dříví.
shodit v aruita vrženým kamenem nebo podobným kompaktním
objektem. srov.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~
Shodil jsem kamenem mango ze stromu. • v hoita vrženým
klackem. srov.'ARUITA'. Ex.: Iamhoita nién. ~ Hodil jsem
klackem a shodil kokosový ořech.
silný v asanen být, o osobě, chuti a pod. Ex.: silný tabák, silný
člověk ~ takapa rasanen, ieram rasanen
skončit v nol naunin nějakou činnost. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ Dopil jsem kavu.
slyšet v ero Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ Slyším nějakého ptáka.
smát se v aliél Ex.: Ramaliél kam io. ~ Směje se na mě.
smutný (nezcizitelný) v neki- rtat být, dosl. "(něčí) vnitřek je
špatný". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Jsem smutný z mého
dítěte. • (nezcizitelný) v neki- ramahma být. Ex.: Nekik ramahma
epek to tahak perawen rakames. ~ Jsem velmi smutný kvůli mé
nemocné ženě.
spálit v ahu akry o jídle pečeném v ohni. srov.'AHU ATIN'. Ex.:
Neté ramahu akry. ~ Taro se připálilo.
spát v apel Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ Včera jsem spal špatně.
stačit v awker Ex.: Renawker. ~ To stačí.
stát v ail být zpříma. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys
mohl harpunovat. hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí
les."
střílet v arwin z luku, pušky a pod. Ex.: Iamarwin kopwiél ituga.
~ Střílím z pušky.
suchý v ausek být. Ex.: Napen renausek. ~ Oblečení už se
usušilo.

svítit v asia Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ Měsíc
svítí a tak vidíme dobře na cestu.
svlékat se v owiak o krabech, hadech a pod. Ex.: Iager ramowiak.
~ Krab se svléká.
škubat peří v alemus Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to
nahunu. ~ Oškubu toho ptáka a sním jej jako nahunu.
škubnout sebou v aur strachy. Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~
Iata zakřičel, až jsem s sebou škubnul.
špatný v tat být. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Chováš se špatně.
šťastný (nezcizitelný) v neki- ragién být. Ex.: Nekik ragién epek.
~ Jsem velmi šťastný.
táhnout v wi Ex.: Nani rakawi hos. ~ Koza, která táhne koně.
výraz užívaný o člověku, který skrývá svůj opravdový úmysl
(velkou věc, "koně") za nějakou nevinnou záminkou (malou věcí,
"kozou").
tancovat v ol napuk Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria. ~
Zítra půjdu tancovat do Lowkweria.
točit se v alalau hlava. Ex.: Tahak kahapa ramalalau. ~ Točí se mi
hlava.
trhat v akes zuby, např. slupku z ovoce. Ex.: Akes nién paha! ~
Odkousni slupku z kokosu paha.
třeba v akaiké být. Ex.: je třeba abys ... ~ tanakaiké ...
učit v atukun Ex.: Iamatukun kompiuta apa Lowanatom. ~ Učím
informatiku ve Lowanatomu.
udeřit v aruita někoho pěstí, ale pouze mezi více osobami. Ex.:
Iamaruita Iako lé nekin naman. ~ Udeřil jsem Iako pěstí
uprostřed ostatních mužů.
ukázat v atukun Ex.: Atukun ton io! ~ Ukaž mi to!
unavený v napau být. Ex.: Inapau. ~ Jsem unavený.
utéct v akem Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani makem. ~
Dítě rozbilo misku a uteklo.
vařit v win Ex.: Peran an rakawin nuw. ~ Tahle žena vaří jamy. • v
ahu Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Vařím něco dobrého.
vdát se v merek Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Má sestra už je
vdaná.
vědět v inatin Ex.: Iasinatinan. ~ Nevím.
velký v ipar být. Ex.: Io ik ipar lam. ~ Jsem starší, než ty.
vidět v ap Ex.: Sakap ik talauk. ~ Uvidím tě zítra.
volat v akoako slepice ke krmení. Ex.: Ramakoako in mének min.
~ Volá slepice ke krmení.
vonět v apién Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky. • v apién wyt
Ex.: Rakapién wyt. ~ Voní to hezky.
vrátit v las musí následovat směrový suf. '-PA', '-PENA' a pod. Ex.:
Ramlasipa nar ek. ~ Vrať mi to.
• vrátit se v léleg Ex.: Sepléleg talauk. ~ Vrátím se zítra.
vyfotit v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~ Chtěl bych si
tě vyfotografovat.
vyhrabat v éku Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ Žena
vyhrabává zemní pec.
vychovávat v atukun Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~
Stará se o dobrou výchovu dětí ve vesnici.
vykastrovat v atau Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu bude
kastrovat své prase.
vykopat v il jam, brambory a pod. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ Je
čas vykopat jamy.
vytahovat kořeny v éwin ze země při čištění půdy na zahradě.
Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin
nar. ~ Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní vytahují kořeny.
vytrhnout v lasita někomu z ruky. Ex.: Iamlasita nau to Nateman.
~ Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž.
vzít v las Ex.: Las taham! ~ Vezmi si to, to je pro tebe! • v os Ex.:
Sekos foto taham. ~ Vyfotografuji tě.
zabít v oho Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Na oslavu kaur
zabije dvě prasata. • v el nem taha- ránou do hlavy. Ex.: Iamarou
mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan. ~ Honil jsem
slepici, popadl jsem klacek, hodil jej po ní a sejmul ji po hlavě.
zadýchaný v amigamig být. Ex.: Iamamigamig. ~ Jsem
zadýchaný.

zakázaný v aniaw být. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Lidé nám zakázali sbírat suché dříví.
zarazit do země v patkin například sloupek ohrady nebo větve
rostlin při sazení. Nepoužívá se pro sazení jamů a jakýchkoli
dalších plodin s liánami. Ex.: Iamepatkin nalemen nemaiako. ~
Sadím větve manioku.
zatočit v iko Ex.: Loto ramikopen la mul iken. ~ Auto zatočilo
doleva.
zavřený v areg Ex.: Kamareg la nima. ~ Dům je zavřený.
zbořit v haipu tradiční domek. Pokud je osob více. srov.'HAPU'.
Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč už je stará, zítra ji
zboříme. • v hapu tradiční domek. Pokud je osoba jedna.
srov.'HAIPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ Ta chatrč už je
stará, zítra ji zbořím.
zemřít v mes pokud je skloňováno s infixem '-AM-'. Ex.: Tahak
kaha ramemes. ~ Můj dědeček zemřel.
zívat v kamoag tat Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Ten muž včera nespal, je unavený a zívá.
zkusit v alkut něco udělat. Ex.: Iamalkut to nalhekaman. ~
Pokouším se rozdělat oheň.
zlomit v raker Ex.: Nalemak ramraker. ~ Mám zlomenou ruku. •
v arkel úderem nebo ohýbáním. Ex.: Iamarkel nek mer to nekam.
~ Lámu suché dříví na oheň.
zpívat v eni napuk Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Lidé zpívají.
zralý v matak Ex.: Ken nepen matak. ~ Jez zralé banány.
ztratit v ataken Ex.: Iamataken tahak nau. ~ Ztratil jsem nůž.
• ztratit hlas (nezcizitelný) v neki- reka kvůli nemoci nebo
přílišnému křičení. Ex.: Kowa ramakhar apam kani nekin reka. ~
Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas.
zvracet v éwa Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ Pojedl
jsem včerejší jídlo, které bylo zkažené, a teď zvracím.
žít v miu být živý. Ex.: Kupas ek rakamus epek, mero rakamiu
am. ~ Tohle prase je velmi nemocné, ale ještě je živé. • v arek být
živý. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Tvůj otec ještě žije? • v an
někde, pouze s infixem '-AM-'. Ex.: Iaman la Ten. ~ Žiji na
Tanna.
žízeň v awawa mít. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Ve vesnici už není voda, lidé mají žízeň.
žvýkat v emai potravu, kavu a pod. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ Dnes žvýkám kavu já.

Kultura
bůh n prop Korapanemen nejvyšší vládce sídlící na hoře
Tukosmera. • n prop Mwatiktik osoba místní mytologie spojená s
rostlinami a zvířaty a úrodou. Sídlí v mýtické zemi 'LAPNUMAN'. •
n prop Kalpapen přinesl na Tanna kavu, černého kohouta a ukončil
nepřetržitý den tím, že na zemi přinesl noc, se kterou se den
střídá.
cesta n prop Nukulua jméno jedné z důležitých tradičních cest na
Tanna, procházející z Whitesand až do Lénakelu. • n prop Tuhu
jméno jedné z důležitých tradičních cest na Tanna, procházející
západní částí ostrova ze severu na jih. • n prop Karipen jméno jedné
z tradičních cest spojujících nakamaly. Tato vede mořem
rovnoběžně se západním pobřežím. V období válek byla
používána pro dosažení vesnic, ke kterým se kvůli konfliktům
nebylo možné dostat po souši.
cikády iawitaleg vynášejí ze země výhonky jamů expr iawitaleg
min kamailis nuwian nuw výraz používaný pro roční dobu, kdy
cikády 'IAWITALEG' začínají zpívat. Říká se, že tyto cikády na
svých zádech nesou nově rašící výhonky jamů po jejich setbě.
čaroděj n ieram ramol nihin specializující se na přivolávání
deště. • n ieram ramol nemankat specializující se na přivolávání
slunečného počasí.
čas míru n neprou legendární doba míru před obdobím válek a
rozdělení ostrova na klany 'KOWIAMÉTA' a 'NEMRUKÉN'.

doutnající větev n nourasekam dřevo s doutnajícím koncem,
nošené v pravé ruce muži večer po pití kavy jako ochrana před
zlými duchy.
duch (obecný termín) n iarames obvykle zlý, pocházející z 'IERAM
RAMEMES' - mrtvý člověk. • n prop Seku jméno jednoho z 'IARAMES'
s dlouhýma ušima. Vyskytuje se v jedné z legend a zmiňuje se ve
hře 'PIKOKAI'. • n prop Kiapako jméno jednoho z 'IARAMES' s
dlouhými pažemi. Vyskytuje se v jedné z legend. Kořen slova je
'IAPAKO'. • n prop Nowanuksuiu jméno jednoho z 'IARAMES',
pobývajícího v 'IKAWSIM' poblíž vesnice Lowtaliko. • n prop Kapila
jméno jednoho z 'IARAMES'. Vyskytuje se spolu s 'KAMIRAURAU'
v jedné z legend. • n prop Kamiraurau jméno jednoho z 'IARAMES'.
Vyskytuje se spolu s 'KAPILA' v jedné z legend. • n tiantian rodina
'IARAMES', trpaslíci. • n maselo rodina 'IARAMES', trpaslíci. • n iapar
rodina 'IARAMES', trpaslíci. • n léai rodina 'IARAMES'. • n kalwas
rodina 'IARAMES'. Občas je je slyšet v noci v džungli. Připojují se
tajně k lidem, kteří jdou v noci tančit na některou tradiční oslavu.
Lze je přemluvit k zabití nějakého člověka. Jejich sídlem je
"Imakalwasmin" (dosl. "dům mnoha 'KALWAS'"). • n ianepen zlý.
Pokud muž touží silně po nějaké ženě, tento duch na sebe vezme
její podobu a bude jej v noci navštěvovat. Po nějakém čase začne
muž trpět ztrátou váhy, slábnutím a různými nemocemi. • n
peranepen ženská forma 'IANEPEN'.
dům n nima awsim místních šamanů.
filtr n niges z části kokosové palmy anebo umělý, sloužící k cezení
kavy.
holení n ramhapel narameren malý obřad spojený s darováním
kavy a 'TEMAHWA', kdy si chlapec poprvé holí vousy. Od této
chvíle se může oženit.
hra (obecný termín) n nawakelan
hračka n nar kamawakelan dosl. "věc, se kterou se hraje".
hůl n nowatahwa ze zvláštního dřeva, sloužící k tanci 'TOKA'.
chřestítko n nowaneparepa vyrobené ze suchých plodů
'NEPAREPA' a ovazované kolem nohou při tanci.
jazyk n nakharan taha Lénakel dosl. "jazyk Lénakelu". Jméno
občas dávané jazyku 'NETWAR' odvozené od největší vesnice
oblasti ve které se jím mluví. • n netwar používaný na západě
Tanna. Občas v běžné řeči označovaný jako 'NAKHARAN TAHA
LÉNAKEL'. • n nakharan awas stará forma vyjadřování v
'NETWAR', používaná v dávných dobách, především v kontrastu
se způsobem používání 'NETWAR' dnes, kdy lidé "zapomínají"
nejrůznější výrazy a jazyk se ochuzuje. Staré tradiční písně
používají často slova z 'NAKHARAN AWAS', kterým lidé už rozumí
jen velice málo.
kámen n prop Kamtiwan jméno kouzelného kamene nalézajícího se
v Lownapaiu na severu Tanna. • n kopwiél taha natek k provádění
černé magie. • n kawar taha nuw k zajištění dobré úrody jamů,
nachází se ve vesnici Lowkweria. • n kawar k zajištění dobré
úrody. Ex.: kámen zajišťující úrodu banánů ~ kawar taha nepen •
n kopwiél awsim kouzelný.
kamenná tyč n kasawasau výraz pro tyče vyrobené z kamení.
Podle starších se kdysi používaly jako válečné zbraně.
klacíky n nowanek mil určené k manipulaci s nažvýkanou kavou
při její tradiční přípravě, užívané těmi, kteří se kavy nesmějí
dotýkat přímo, např. již ženatými muži.
kmen n kowiaméta jeden ze dvou tradičních 'NIKO', kmenů na
Tanna. • n nemrukén jeden ze dvou tradičních 'NIKO', kmenů na
Tanna.
košík na píseň expr karem taha napuk jméno tradice, při které
člověk věnuje muži, který ve vesnici skládá písně, pletený košík s
listy různých rostlin jako tradiční platbu za novou píseň.

Lapnuman n prop Lapnuman legendární země, ze které pochází
některé rostliny a zvířata. Její vládce je 'MWATIKTIK'.
legenda n nagé v místní kultuře je znalost určité legendy důležitý
znak náležitosti k určitému klanu. Legendy tak nejsou s lidmi
"zvenčí" obvykle sdíleny.
líčení n nesipen pigment používaný pro 'NAHWÉLAN'. • n
nahwélan tradiční malování obličeje pro slavnostní příležitosti. U
žen složité motivy na tvářích a kolem očí, u mužů jednoduchá
linka na čele. Původně byly používány pouze přírodní barvy černá
a červená.
lovec orlů n iapsagan iatkek titul osoby pocházející z okolí
Lowlipag, která má právo lovit orly, jejichž peří je používáno při
výrobě 'KWERIA APAM'.
mluvčí expr ieram la suatu člověk určený pro předávání zpráv po
tradičních cestách mezi nakamaly. dosl. "člověk cesty".
modlitba n temahwa k místním duchům a božstvům a dnes často
jako synkretismus také ke křesťanskému Bohu. Provádí se při
plivání po vypití kavy vyřčením slova 'TEMAHWA' následovaným
přáním nebo žádostí člověka, který 'TEMAHWA' provádí. V
průběhu 'KAUR' je zvykem uspořádat 'TEMAHWA' přibližně
čtyřikrát spolu s rozdělováním laplapu v nakamalu s přáním, aby
se rány obřezaných chlapců dobře zahojily.
mýtus n nagé
Nahunu n prop Nahunu žena velkého ducha 'KALPAPEN'. Říká se,
že mu po první kavě, kterou pil, přinesla jídlo. srov.'SAKALEMUS
KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
nakamal n prop Latun důležitý nakamal poblíž Ipai. • n prop
Lownanentuan důležitý nakamal v Ipai. • n prop Lowiatkelniko
jméno nakamalu poblíž Lowanatomu, dosl. "místo, kde došlo k
rozdělení kmenů". srov.'ATKEL'. • n nowanmanaga zvláštní jméno,
kterým se nazývá nakamal, ve kterém žijí "schovaní" chlapci od
obřízky až do dne, kdy z něj slavnostně vyjdou při 'KAMIR IATAW
KAUR'. Je obehnán plotem z kokosových listů nebo bambusu, aby
byl chráněn před pohledy žen, které mají vstup dovnitř přísně
zakázán v jakoukoli denní dobu.
náramek n kaukasé nosí se na paži spolu s listy 'NUMA LE NESÉ'
při slavnostech.
obr n prop Tramsemas jméno obra z legend, jež jedl lidi, a kterého
nakonec zabil 'MWATIKTIK'.
obřízka (obecný termín) n kaur jméno samotné obřízky a
přeneseně i celé doby od obřízky po ceremonii 'KAMIR IATAW
KAUR'. • expr iarames ramol kaur provedena nikoli lidmi, ale
'IARAMES'. Občas se stane, že chlapce ve věku obřízky najde jeho
rodina z ničeho nic obřezaného a s ránou zahojenou, obvykle
přes noc, z čehož pak vyplývá, že se chlapec neúčastní ceremonie
'KAUR'. Občas je taková rodina ráda a říká, že jim 'IARAMES'
pomohl, protože výdaje na přípravu obřízky 'KAUR' jsou značné.
srov.'KAUR'. • n iakmen způsob obřezání chlapců z rodin šéfů
vesnic, kdy se uřízne pouze horní část předkožky.
očištění expr awota apa le nu dosl. "sednout si do vody". Rituální
každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu 'KAUR' ve
vesnicích na břehu moře, kdy se chlapci myjí v mořské vodě.
srov.'AWOTA APA LAHAU'. • expr awota apa lahau dosl. "sednout si
dolů". Rituální každodenní mytí chlapců po obřízce v průběhu
'KAUR' ve vesnicích v kopcích, kdy chlapci scházeli dolů k moři
nebo do údolí k potoku. srov.'AWOTA APA LE NU'.
opasek n katawut z rostlinných materiálů tradičně nošený muži
při ceremonii 'NEKOWIAR'.
ozdoba nohou n nakepen podobné 'KAUKASÉ', ale nošené na
nohou při tancích v průběhu 'NEKOWIAR' a při ceremonii 'KAMIR
IATAW KAUR'. Často vyráběné z listů 'NALÉ'.

pás z mušlí n nowapelpel nošený chlapci při závěrečném obřadu
'KAUR'.

řeči neexistuje výraz pro "děkuji". Toto je pravděpodobně jeho
nejbližší ekvivalent.

pero n naio barevné, nošené ve vlasech muži i ženami při
slavnostních příležitostech. • n kweria apam ozdoba z peří
(dravých ptáků a případně slepic) nošená při zvláštních
příležitostech jako 'NEKOWIAR' některými vysoce postavenými
muži.

svatba n nauganan lé perawen tradiční, slavnost spojená s
výměnou darů.

piroga n niko malá piroga ve které se uchovává 'KAWAR'.
podsvětí n prop Iwrau místo, kam sestupují duchové mrtvých. •
(starobylý termín) n ipai místo, kam sestupují duchové mrtvých.
popel n laén z 'NEKOWISEL', vtíraný ráno do vlasů a navečer
umývaný citrónovou šťávou, aby rostly dlouhé, nebo z 'NUL
META', vtíraný do vlasů, aby byly zrzavé.
posvátné místo n ikawsim kde se nacházejí kouzelné kameny, z
"iken rawsim".
potřesení rukou (starobylý termín) expr pas iakol ik starý a málo
známý výraz, znamenající výzvu k potřesení rukou.
požehnání jamů n naruan nuw tradiční příkaz nebo povolení k
vykopání a konzumaci jamu na začátku úrody.
proroctví n namaliwok epen
proslov n newhagan důležitá řeč pronášená v nakamalu před
pitím kavy.
provázek n nowanuo z lýka stromu 'NUO' sloužící k výrobě sukní
z trávy 'NIU'.
první kava n kamnum ceremonie, při níž muž v nakamalu pije
svou první kavu. O jejím konání rozhoduje otec muže a obvykle
je pozván strýc z matčiny strany a je mu věnován laplap nebo
kava. Na některých místech se stále dodržuje starý způsob pití
první kavy, kdy otec nebo strýc nabízí k pití kavu v misce
vyrobené z banánového listu. Muž ji pije v předklonu a nakonec
sní kousek pečeného prasečího sádla, který je v kavě utopený,
jako ochranu před jedy a zkaženým jídlem.
příběh n nagé tradiční.
rákos n nowanu koko min dosl. "vlasy chlapců". Rákosové
smotky, kterými se obřezaní chlapci čistí po mytí vodou a které se
zavěšují v průběhu 'KAUR' na 'NASES'.
rákosová konstrukce n kamé piagen podpora liány velkých
druhů jamů v 'TOW'.
rituální zjizvení n nuig kelél pouze u žen, série krátkých zářezů
na zádech kolem pasu, které dívka obdrží v době své první
menstruace. Má pomáhat proti bolestem při menstruacích a při
těhotenství a znamená, že se dívka může vdát.
sen n naripai spojený s vizemi nebo poselstvím duchů. srov.'IPAI'.
slupka kokosu n kasesen část suché vláknité slupky používaná k
čištění kořene kavy. srov.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa kasisen iaké
nukenekava. ~ Podej mi slupku kokosu, ať můžu očistit kavu. • n
napeka část suché vláknité slupky používaná například jako
kartáč, ale ne k čištění kavy. srov.'KASESEN'.
slyšte expr kamai slovo, kterým vypravěč obvykle uvádí vyprávění
starých legend.
smutek n nalu období po úmrtí v rodině. Může trvat až jeden rok
a je zakončené velkým setkáním rodiny. Muži si po tuto dobu
nechávají růst vousy, ženy se stáhnou ze společenského života
vesnice. • (starobylý termín) n napkesu starší výraz pro 'NALU'.
sundal jsi mě ze stromu nases (starobylý termín) expr namehwau
io le twinek nases tradiční, dnes už nepoužívaná věta, kterou
obdarovaný odpovídal na dar. Strom 'NASES' je symbolem
chudoby. Věta tedy vyjadřuje to, že obdarovaný už není chudý. V

šaman (obecný termín) n naotupunus osoba starající se o určitý
'KAWAR' a dobrou úrodu s ním spojenou. srov.'IERAMARA' a
'IENINIKO'. • n tupunus srov.'NAOTUPUNUS'. • n ramaru nuw
'NAOTUPUNUS', který připravující první jam pro 'IERAMARA' při
oslavně 'KAMARU NUW' na začátku sklizně jamu.
tanec (obecný termín) n napuk • n nima taha niéré druh
legendárního tance, který prováděly živé kameny v době, kdy
lidský tanec ještě neexistoval. Její rytmus a figury jsou zcela jiné
než u lidských tanců. • n nowanaloumaga druh původem z oblasti
Létakeren. Říká se o něm, že jde o první lidský tanec, který kdy
existoval. • n nau důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Čtvrtý v pořadí, tančený při východu slunce. • n
napenapen důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'.
Druhý v pořadí, tančený přes noc. • n nasal důležitý druh tance
tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Pátý v pořadí, tančený ráno. • n
nuhupuka důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'.
První v pořadí. dosl. "noha prasete". • n nemawio důležitý druh
tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Sedmý a poslední v
pořadí, tančený brzy odpoledne. Následuje zabíjení obětovaných
prasat. • n kasasiwo důležitý druh tance tančený při slavnosti
'NEKOWIAR'. Šestý v pořadí, tančený okolo poledne. • n toka
důležitý druh tance tančený při slavnosti 'NEKOWIAR'. Třetí v
pořadí, tančený zhruba v době, kdy se ráno na obloze objeví
'FÉTUKAI'. • n siosio jméno druhu tradičního tance. • n kéisa
náležející k rodině 'NALÉWA'. • n kopwiélkopwiél náležející k
rodině 'NALÉWA'. • n namilo náležející k rodině 'NALÉWA'. Tančí
se pouze při slavnosti 'KAMARU NUW', na jeho konci tanečníci
provádějí pohyb, připomínající hod kamenem, kterým symbolicky
přehazují 'KAWAR TAHA NUW' směrem dolů k vesnicím u moře a
tak dávají povolení ke konzumaci jamů na začátku sklizně. • n
nowanarwiu náležející k rodině 'NALÉWA'. Tančí se pouze v době,
kdy je konzumace jamu tabu. • n naléwa rodina tradičních tanců,
jejichž důležitý choreografický prvek je rychlé přecházení
tanečníků ze strany na stranu. • n nemawio rodina tradičních
tanců, při kterých se tanečníci pohybují v kruhu.
tradice (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan z 'OL' - dělat a 'AWAS' - starý, spojený s předky. Slovo
používané pro souhrn zvyků a tradic, které udávají rytmus života,
identitu i společenskou strukturu vesnice. Dnes často z neznalosti
správného slova nahrazováno slovem 'KASTOM' z bislamštiny. • (z
angličtiny: custom) n kastom správný termín v místním jazyce je
'NOLAWASAN'.
tralala interj réiléi léilaho zvukomalebná slova používaná v
některých tradičních písních.
tyč n kamo sit jednoduchá tyč sloužící jako podpora liány menších
druhů jamů při jejím růstu.
vidlice n sapag dřevěná, ve tvaru písmene ypsilon. Používaná v
nakamalu jako držák 'NIGES' při cezení kavy.
vyzradit tajemství expr namaural nakharan
záhon jamů n khopen místo pro sazení malých druhů jamů.
srov.'TOW'. • n tow pyramida hlíny navršená na místech, kde byl
zasazen některý z dlouhých druhů jamů.
zákaz rybaření expr kamareg la téhé tradiční způsob ochrany
moře, případně součást magických obřadů, kdy se v určité jeho
části dočasně zakáže rybolov a pláž se označí klacíky s chomáči
trávy.

zakopání předkožky n khauatin lé nién zvyk, při kterém se večer
při slavnosti 'NASES' zakope předkožka obřezaného chlapce a na
místě se zasadí mladá kokosová palma, aby chlapec dobře rostl.
zlomit křídla slepice expr merekhel mének výraz označující
tradiční oběť v nakamalu kterou provádí 'NAOTUPUNUS'.
srov.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI NETA'.
zlomit větve kavy a prolít krev expr merekhel nalemen nekava
makawi neta ustálený výraz označující tradiční způsob oběti v
nakamalu.
značky na kůži (starobylý termín) n nowatatal tradiční forma
dekorace kůže, prováděná vypalováním řeřavými konci
kokosových proutků 'NOWATEK MA SIA'.
způsoby (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan společenské. • (z angličtiny: custom) n kastom
společenské. srov.'NOLAWASAN'.
zvyk (starobylý termín, obecný termín) n nolan awas
srov.'NOLAWASAN'. • (starobylý termín, obecný termín) n
nolawasan z 'OL' - dělat a 'AWAS' - starý, spojený s předky. Slovo
používané pro souhrn zvyků a tradic, které udávají rytmus života,
identitu i společenskou strukturu vesnice. Dnes často z neznalosti
správného slova nahrazováno slovem 'KASTOM' z bislamštiny. • n
nases ceremonie prováděná v předvečer závěru obřízky 'KAMIR
IATAW KAUR', spojená jednak se zvláštním tancem mužů v
nakamalu 'NOWANMANAGA', kde pálí zbytky plotu, jež obřezané
chlapce skrýval od obřízky, a jednak se zvláštním tancem žen ve
vesnici, kde pálí symbolický strom 'NASES' a tancují kolem něj. • n
kaur důležitá oslava trvající přibližně tři měsíce, jež začíná
obřízkou mladých chlapců a končí slavnostním předvedením
obřezaných chlapců v nakamalu při 'KAMIR IATAW KAUR'. • n niél
důležitá slavnost spojená s darováním velkého množství jamů a
prasat. Obdarovaný po jistém čase udělá zase 'NIÉL' pro dárce ve
stejné výši. Důležitý zvyk upevňující vztahy mezi jednotlivci a
komunitami. • n nekowiar důležitá slavnost, do které se zapojuje
velká část populace. Organizuje se v nepravidelných,
několikaletých intervalech. V jejím průběhu se tančí v určeném
pořadí několik tanců typických pouze pro 'NEKOWIAR'. Jejich
jména jsou 'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA', 'NAU', 'NASAL',
'KASASIWO' a 'NEMAWIO'. • n kamir iataw kaur velmi důležitá
ceremonie na závěr obřízky 'KAUR', při které jsou obřezaní chlapci
konečně po čase stráveném skrytí v 'NOWANMANAGA' předvedeni
svým matkám a celé vesnici. • n kamaru nuw zvláštní oslava
začátku sklizně jamu, při které 'NAOTUPUNUS', starající se o jamy,
předává první sklizené jamy 'IERAMARA'. srov.'NARUAN NUW'.
zvyklosti (z angličtiny: custom) n kastom správný termín v
místním jazyce je 'NOLAWASAN'.
Barvy
barva (z angličtiny: color) n kala
bílý adj tuan
černý adj apen Ex.: černý kohout ~ mének rapen
červený adj léwléw
fialový adj amimera epek
hnědý (starobylý termín) adj apen mérek
modrý (starobylý termín) adj amimera aken
šedý adj ramrao pravděpodobně odvozeno z 'NEMRAU'.
zelený adj amimera
žlutý adj awhia
Hry a sport

hra n tow tow inio dětská hra se skořápkou kokosového ořechu
jako bábovičkou. Děti při klepání na bábovičku prozpěvují 'TOW
TOW INIO'. • n kemal dívčí hra s provázky podobná "kolébce". • n
pikokai hra k pobavení malých dětí. Hráči se postaví do kruhu
blízko sebe. Jeden zatne ruku v pěst s ukazováčkem nataženým
vzhůru. Jeho soused jej za ukazováček chytí tak, že jeho vlastní
ukazováček je natažený vzhůru a tak dále, až se za ruce pochytají
všichni. První z nich pak ukazováčkem volné ruky klepe zleva a
zprava do posledního z ukazováčků a všichni zpívají písničku
"Pikokai". Pak první z hráčů chytí volnou rukou za ucho svého
souseda a ten chytí zase svého a tak dále, až se všichni drží jednou
rukou za uši a druhou za prsty. Pak se začnou kolébat ze strany na
stranu a zpívají písničku o 'IARAMES' jménem 'SEKU' (viz heslo) a
nakonec všichni spadnou na zem. • n karuita hra k pobavení
malých dětí. Jeden z hráčů nastaví obě pěsti a ostatní jej do nich
pěstmi lehce uhodí a křičí "karuita!". Jakmile se jej dotknou, hráč
schová pěsti za záda. Ostatní se jej ptají "Když jsi šel do světa, s
čím jsi se vrátil?" Hráč řekne něco, co má rád (sladkosti, ovoce,
hračky, ...). Ostatní mu řeknou "Ukaž nám to!" a on jim v
natažených rukách naoko ukáže to, o čem mluvil. Ostatní přiskočí
a dělají, jako by mu to z rukou všechno snědli, až mu nezůstane
nic. A všichni se dají do smíchu. • n tapatapaialo hra k pobavení
malých. dětí. Jeden z hráčů položí ruce na sebe dlaněmi vzhůru a
druhý do nich klepe za zpěvu popěvku "Tapatapaialo,
tapatapaialo, neken nowanién fé ik?" - "Tapatapaialo, čí kokos jsi
snědl?" První odpoví něčí jméno a schová jednu ruku do podpaží.
Popěvek se opakuje i s druhou rukou. Pak při slovech
"Kamamék, silapo, silapo, wa ..." vytahuje ruce z podpaží a
nakonec vykulí oči a prsty si natáhne víčka do legrační grimasy. • n
sayé hráči házejí stébly rákosu 'NULNUL' naplocho tak, aby se
odrazily od země. Vyhrává ten, jehož rákos doletí nejdále. Hraje
se v době, kdy liány jamů začínají na polích růst (srov.'IAWITALEG
MIN KAMAILIS NUWIAN NUW') a z rákosů 'NULNUL' se staví jejich
podpory 'KAMO SIT' a 'KAMÉ PIAGEN'. Dlouhý hod 'NULNUL'
symbolizuje, že liány porostou dlouhé a jamy tak budou v zemi
velké. Hra má zajistit dobrou úrodu. • n arupa la taluta hráči jeden
po druhém skáčou po jedné noze okolo hromádky dřívek v rytmu
písničky "Arupa la taluta" a snaží se je jedno po druhém posbírat.
Vyhrává ten, komu se to podaří bez toho, aby dřívka upustil
anebo upadl. • n pulumpa hráči sedí v kruhu čelem dovnitř, každý
má v levé ruce okolo dvaceti dřívek. Jedno z nich vezmou do
pravé ruky a zvednou jej nad hlavu. Jeden z hráčů skáče zvenčí
okolo kruhu po jedné noze a sbírá dřívka ostatních a hází je na
zem tak dlouho, dokud neudělá chybu a neupadne (pak
prohrává), nebo dokud nesesbírá všechna dřívka hráčů z kruhu.
Při hře se zpívá do rytmu písnička stejného jména. • n nuai
neparepa hraje se v období, kdy čerstvě vysazené jamy klíčí a je
třeba čistit zahrady ("kasiperper") od plevele. Hra má dvě
varianty. V první se hráči chytí za ruce a vytvoří dlouhou liánu
'NEPAREPA'. Pak se postupně smotají ("kasiperper") v kruzích do
velkého klubka a zase se rozmotávají. Ve druhé variantě hráči
stojí ve dvojicích proti sobě a drží se za obě ruce vytvářející
"bránu". Hráči z jednoho konce se snaží stále se držící za obě
ruce projít pode všemi bránami až na konec řady, kde se zase
postaví, vytvoří bránu a nechají projít další dvojici. Při hře se
zpívá písnička "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper
kasiperper, ". • n mamau hraná v noci, kdy dvě skupiny schovávají
v lese jídlo a navzájem jej hledají. Hraje se v době, kdy se sadí
jamy. • n karu areparep každý z hráčů si kolem sebe nakreslí na
zemi kruh. Hra začíná říkadlem-dialogem mezi dvěma hráči, po
kterém všichni zmlknout a snaží se grimasami rozesmát jeden
druhého. Kdo se první rozesměje, podrbe se, nebo plivne na zem,
musí bránit svůj kruh proti ostatním, kteří se do něj snaží dostat
bez toho, aby je jeho majitel plácnul. Pokud se hráč dostane do
kruhu, může se nataženou rukou chytit jiného hráče a obránce
kruhu nesmí ani jednoho z nich plácnout. Pokud se obránci
podaří některého z hráčů dotknout, musí tento chránit zase svůj
kruh. Při hře se zpívají různé posměšné písničky na toho, kdo

právě brání svůj kruh. • n misekmisek může se hrát i v noci. Jeden
z hráčů, představující 'MISEKMISEK', sedí zády několik metrů od
ostatních. Ti k němu přicházejí po jednom zezadu a musí se jej
dotknout. 'MISEKMISEK' musí uhodnout. Kdo se jej dotkl. Při hře
se zpívá následující písnička, která končí větou "kdo se tě dotkl?"
- "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé iamlé / iamus saré saré twa /
kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé riap ik?". • n lélu na
honěnou. • n nekrun na rozpoznávání jmen rostlin podle jejich
větví nebo kořenů. Toto jméno se také používá pro jakékoli hry,
kdy člověk hádá nebo rozpočítávadla kdy si hráči tahají krátké
dřívko, hádají ve které ruce má hráč kámen a podobně ... • n
iakestil několik hráčů se drží každý jednu z větviček 'NEK TÉ
KATANEK', které rostou ze společného stonku. Naráz všichni
větvičkou trhnou a ten, komu v ruce zůstane utržená větvička i se
stonkem pak honí ostatní a snaží se je kousnout ('KES', což je
kořen jména hry) do ruky. • n numakesem podobná hledání
čtyřlístků. Jde o to najít co nejvíce plodů rostliny 'NUMAKASEM',
které jsou na konci rozeklané do vidličky, namísto obvyklého
jednolitého tvaru. • n numanmahmapau velmi stará hra, kdy
člověk najde nějaké ovoce, které se zcela poslední (po jeho
sezóně), nebo zcela první (před jeho sezónou). Toto ovoce zabalí
do mnoha různých listů rostlin a sváže několika druhy lián tak, až
je celý balík velmi velký. Pak jej donese do nakamalu a ostatní
účastníci hry jeden po druhém rozbalují listy a liány a říkají jejich
jména až se dostanou k ovoci. Záměrem hry je naučit účastníky
jména jednotlivých rostlin.

Bůh (obecný termín) n prop Wughin křesťanský. • n prop Wughin
Awsim nejsvětější.

Politika, organizace, právo
dobrovolník n piskop bílý pracovník humanitárních organizací
jako Peace Corps.

Krajina a zeměpis
Anatom n prop Ienatem ostrov. • n prop Ikiamu starší označení
ostrova.

Peace Corps n prop piskop používá se jak pro organizaci, tak i pro
jednotlivé dobrovolníky. Ex.: Us a in piskop kér. ~ Tamten muž
je dobrovolník Peace Corps.
spojenectví expr suatu apam obrazně.

Aniwa n prop Imer ostrov.

spolupráce expr suatu apam obrazně.

Futuna n prop Iwrona ostrov.

šéf vesnice n ieniniko dosl. "hlas kmene". Z kořene 'ENI'.
srov.'IERAMARA' a 'NAOTUPUNUS'.

hlína n ten

trest n nalepenan
urozený expr ieramin aramara muž nebo žena.
válka n naluakenan
Pozdravy a děkování
díky (z angličtiny: thank you) n ténkiu srov.'NAMEHWAU IO LÉ
TWINEK NASES.'.
dobré dopoledne n rawyt lapnepen • n rawyt lakaplepen
dobré odpoledne n rawyt lemankat
dobrý večer n rawyt lénhaiu
jak se ti daří expr ratol
jak to jde expr ratol
na shledanou n imam
• na shledanou zítra expr talauk am
podání ruky n kualofa
promiň expr iksiai epek ik k jedné osobě.
Víra
božstvo (obecný termín) n wughin
Bratři nejsvětějšího srdce n prop Frére min taha Nowanénau
Awsim kongregace.
bůh (obecný termín) n wughin

Ježíš n prop Iésu
kostel n nima awhak
kříž n nekaloawin znak víry.
modlitba n nawhakan
nebesa n lénéai kde sídlí Bůh.
posvátný adj awsim
ráj n lénéai
svatý adj awsim

Příroda
duha n maraimarai
katastrofa (z angličtiny: disaster) n tisasta
nebe n lénéai
obloha n lénéai
odliv n ranakahama • n renahama mowas v nejnižším bodě.
pohroma (z angličtiny: disaster) n tisasta živelná.
příliv n renakametam • n renetam aken v nejvyšším bodě.

díra n napagkopwiél ve skále.
džungle n nekinamera

hora (obecný termín) n tauar • n tanepes jejíž hřeben končí uvnitř
ostrova. srov.'TANITOU'. • n tanitou jejíž hřeben se táhne až k
pobřeží. srov.'TANEPES'. • n prop Tukosmera nejvyšší vrchol
ostrova Tanna, posvátné místo a sídlo boha 'KALPAPEN'. • n prop
Forépa staré jméno hory 'TUKOSMERA'. • n prop Tahgen za vesnicí
Lamapruan.
jeskyně n napagkopwiél
jezero n nowanu
kámen (obecný termín) n kopwiél
Lénakel n prop Lénakel největší vesnice ostrova Tanna.
les n nekinamera
Middle-bush n prop ikpat geografický termín pro výše položená
místa v centru ostrova Tanna. Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Jdu do
centra ostrova. např. Lamlu.
moře (obecný termín) n téhé • n patpa část poblíž útesů. • n iré
mělčina u pobřeží.
mýtina n nekaugan rozlehlé místo s málo stromy, zarostlé jen
trávou. srov.'LÉNKAUGAN'.
nahoře n iles souhrnné označení pro místa položená v kopcích
nad západním pobřežím. srov.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles. ~ Jdu
nahoru. do Ipai, Lowkweria a pod.
Napagnién n prop Napagnién dosl. "kokosový dolík". Místo mezi
Lowanéai a Lénus, spojené s legendou o 'KASAWAR' a
'MWATIKTIK'.
ostrov n ten
písek n numaklakel

popel n nesihiaw vulkanický.
prales n nekinamera
prázdno n nekaugan přeneseně. dosl. "místo, kde nejsou stromy".
sopka n hiaw
štěrk n numaklakel korálový.
Tanna n prop Ten ostrov.
Tauaraken n prop Tauaraken dosl. "Opravdová hora". Jméno hory
poblíž Lénakelu.
údolí n naumus suché, bez vodního toku na dně.
útes n nehma korálový. • n tapuga osamocený kámen pod
hladinou moře.
vnitřek ostrova n prop ikpat označení pro místa mimo pobřeží ve
středu ostrova Tanna. Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Jdu do centra
ostrova. např. Lamlu.
vodopád n nyia
vulkán n hiaw
White-Grass n prop Lénkaugan
země n nemopten • n ten hlína i stát.
Počasí
blesk n nawelekaman
cyklon n nematag asul
déšť n nihin
hezké počasí n nemankat
hrom n kalwalwa
kapka n nowanalial dešťová.
mrak n napwua • n napinapan tmavý, mraky před deštěm. Ex.:
Ramapinap le nihin. ~ Chystá se na déšť.
oblak n napwua
počasí n nian
slunečno n nemankat
smrákat se v renapinap
svítat v renakak
vichřice n nematag asul
vír n siosio větrný.
vítr (obecný termín) n nematag místní kultura rozlišuje 16 jmen
větrů, která jsou dnes ale známá jen málo stařešinům a lidem
specializujícím se na magii počasí, jako 'IERAM RAMOL NIHIN' a
'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sedm z větrů je spojováno s deštěm
a ledňáčkem proměnlivým 'KAWHITÉ', devět pak se suchým
počasím a ptákem housenčíkem polynéským 'WULAWULA'. • n
siosio který se točí, vírek. • (starobylý termín) n nepelap z J, jež
nepřináší déšť. Je chladný, přichází v době čistění zahrad před
setbou jamů. • (starobylý termín) n nepelap imarég z JJZ. •
(starobylý termín) n iapu kopwiél z JZ. • (starobylý termín) n luatu
amlai ze S, přinášející déšť, teplý. Podle stařešinů "krmí půdu"
aby byla dobrá úroda. • (starobylý termín) n luatu matua ze SZ,
přináší silný déšť. • (starobylý termín) n tokolau ze Z. Pokud
přijde po 'IAWAKELIAWAKEL', znamená to blížící se déšť. •
(starobylý termín) n pai ze ZJZ.
záblesk blesku n ramawlekam
Rostliny
rodina rostlin n nuiu jejich znakem jsou dlouhé listy rostoucí z
centra do všech směru podobně jako listy ananasu nebo pandánu.

Součástí této rodiny jsou například 'NOWANIU', 'NUIU ROU' a
'NEMANKIU'.
rostlina n iélkeneka druh rostliny parazitující na stromech,
podobně jako 'NEKESEKES'. dosl. "bez nohy". • n ropian druh.
Listy se pokládají mezi trám a sedlo střechy jako ochrana proti
dešti. • n nekesekes parazitující druh, rostoucí na jiných stromech.
Říká se, že roste "bez kmene a kořenů" a po odumření
hostitelského stromu také odumře. Jméno 'NEKESEKES' se tak
používá přeneseně pro lidi, kteří se "odrodili" a zapomněli své
"kořeny" - svou vesnici a tradiční způsob života.
Byliny, keře, liány
aibika n nuwha (Abelmoschus manihot) listy se vaří nebo pečou s
laplapem a konzumují. • n nuwha apen (Abelmoschus manihot) listy
se vaří nebo pečou s laplapem a konzumují.
ananas n nowaniu (Ananas comosus) méně správná výslovnost.
srov.'NOWANUIU'. • n nowanuiu (Ananas comosus) nepůvodní druh.
Jméno mu bylo dáno podle rodiny rostlin 'NUIU'. dosl. "ovoce (z)
'NUIU'".
bambus (obecný termín) n nau • n nau nahwal druh s tenkými
stvoly, používaný k výrobě rybářských prutů a místního druhu
panových fléten. Ostré kousky stonků se používají při obřízce
chlapců a rituálnímu zjizvení žen 'NUIG KELÉL'. • n nau ikinuhum
druh se silnými stvoly, používaný na stavbu. • n nau kamaregen
nesprávný název bambusu 'NAU MANETÉ', odvozený od jeho
použití jeho stonků k vaření jako "hrnců" nazývaných
'KAMAREGEN'. • n nau maneté stonky se používají při stavbě
domů, k vaření jako "hrnec" a k uchovávání masa po několik dní.
banánovník (obecný termín) n nepen (Musa sp.) • (obecný termín)
n nemew rodina několika druhů planého banánovníku, jehož listy
'NUMANEMEW' se používají jako obal při pečení laplapu. • n natik
(Musa sp.) "divoký" druh, nicméně používaný. • n nepen ituga
(Musa sp.) dosl. "cizí banán". Druh původem z Asie. Nepoužívá se
na vaření, konzumovaný jen zralý. • n nemew apen druh 'NEMEW'
se stejným využitím. • n nemew tuan druh 'NEMEW' se stejným
využitím. • n nemew togoa druh 'NEMEW' se stejným využitím.
Pravděpodobně z Tongoa. • n iawan karéna karéna (Musa sp.) druh
dávající velké, ale málo početné ovoce. • n iwai (Musa sp.) druh
používaný k výrobě laplapu a na vaření. • n saina (Musa sp.) druh
původem z Číny. • n nakaiu (Musa sp.) druh s krátkými a silnými
plody. • n kamer druh z rodiny 'NEMEW' se stejným využitím. • n
fiétnam (Musa sp.) druh z Vietnamu. • n kaseken té Newao (Musa
sp.) druh, dosl. "hole démona Newao". • n nariram afwil (Musa sp.)
druh, jako 'NARIRAM', ale se světlými skvrnami na ovoci,
oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n iowanarep (Musa
sp.) druh, oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n
ipanhageneres (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při místních
slavnostech. • n nariram (Musa sp.) druh, oceňovaný jako dar při
místních slavnostech. • n nowanégen (Musa sp.) druh. • n wulupwé
(Musa sp.) druh. • n ketegeten (Musa sp.) druh. • n nuwnuw (Musa
sp.) druh. • n iwaiawileg (Musa sp.) druh. • n iusneka (Musa sp.)
druh. • n nepen ituga areparep (Musa sp.) druh. Ovoce se
konzumuje. • n suwit (Musa sp.) nepůvodní druh.
bylina n nowanaléwléw (Rivina humilis) dosl. "červené ovoce".
Druh dávající drobné červené plody používané k barvení tváře
nebo rukou. • n kawhaw té Léga dosl. "koruna (ženy jménem)
Léga". Okrasná rostlina, jejíž pravé jméno je 'NUAHWA'. • n
naugemet dosl. "květ slunce". Její květy se otevírají večer a zavírají
ráno. Údajně sloužila kdysi k rozpoznávání času jako "hodinky". •
n nek té katanek (Stachytarpheta jamaicensis) dosl. "strom (patřící)
Katanek" (ženské jméno). Často z neznalosti správného jména
označována jako 'NATERIS' či 'IAKESTIL' a používaná ke
stejnojmenné hře 'IAKESTIL'. Při průjmu malých dětí se žvýkají
konce větviček a šťáva z nich se dává dítěti do úst. • n nyawia
apen barevná forma 'NYAWIA' se stejným použitím. • n

numanawas druh dekorativní rostliny. Listy jsou mírně voňavé a
je možné je rozemnout v rukách a splést z nich věnce. Listy se
používají k dekoraci kavy při slavnostních příležitostech. • n
naliénalién druh používaný v magii přivolávání deště. Její jméno
připomíná dešťovou kapku 'NOWANALIAL'. • n nowankapnaiuwa
druh rostoucí v písku na břehu moře. • n nauseluauselu druh s
bílými květy. • n numanpwilpas (Zingiberaceae (?)) druh vonnými
zelenými listy. Ty se lehce promnou v rukách a vyrábějí se z nich
náhrdelníky. Při tradiční svatbě si je ženy zavěšují okolo sukně z
trávy a muži kolem krku, aby příjemně voněli. • n nalé druh z
rodiny 'NUMANAWAS'. Podobná 'NUMANAWAS' a
'NUMANPWILPAS'. Používá se k výrobě ozdob nohou 'NAKEPEN' k
tanci. • n numakasem druh z rodiny 'IARMATIN'. Používaná ke
stejnojmenné hře. • n netatan apen druh, dosl. "černé neštěstí".
Šťáva z listů se pije při srdečních obtížích, tepavosti a arytmii. • n
numatalegen kahau druh, dosl. "myší uši". • n nélkenéai druh,
dosl. "nohy nebes". Používá se při svolávání dobrého počasí. Při
bolesti zubů se listy žvýkají a šťáva na nich nechává působit. • n
narameren kamtiwan druh, dosl. "oči 'KAMTIWAN'". 'KAMTIWAN'
je 'KOPWIÉL AWSIM' ležící v Lownapaiu na severu Tanna. • n
tansuksuk iarames druh, dosl. "oštěp duchů 'IARAMES'". • n nateris
(Stachytarpheta jamaicensis) druh, také znám pod správnějším
jménem 'NEK TÉ KATANEK'. • n kélekél druh, údajně místní. • n
kélekél druh, údajně nepůvodní. • n nalua kéikéi druh, z kůry se
vyrábějí náramky 'KAUKASÉ'. • n nesikuwow ikpat druh. • n sapsap
druh. • n kyinuan druh. • n pelwit druh. • n nérgéreg druh. • n nakik
druh. • n napag rou druh. • n nolu merek (Grewia crenata) druh. • n
niayeriayer druh. • n nenum druh. • n nanumen neté druh. • n nek
ramohua druh. • n nowawu druh. • n kosio druh. • n kagkilipa
druh. • n napateker ékuhia druh. • n ikinawag druh. • n nesinani
druh. dosl. "kozí exkrement". • n nalemenman druh. Do listů se
balí krevety po lovu. • n nesikuwow iré druh. Jeho latex se kape na
drobná zranění. • n nepenepen druh. Jeho listy se přikládají na
'KAWAR' banánovníku pro dobrou úrodu. • n képiagen druh.
Kdysi se listy přivazovaly jako dekorace na sukně z trávy. • n
napilépilé druh. Když se blíží déšť a třeba například pracovat na
zahradě, pálí se v ohni k jeho zahnání. • n nekarekar druh. Listy i
ovoce jsou jedlé. • n napilépilé druh. Listy se dávají žrát
zdivočelým telatům, aby zkrotla. • n menet druh. Listy se ochucují
pokrmy. • n namalinu druh. Listy se používají k dekoraci kavy při
slavnostních příležitostech. • n seli atipen druh. Ovocem se
ochucují pokrmy. • n seli druh. Ovocem se ochucují pokrmy. • n
numanpwilpas afwil (Zingiberaceae (?)) druh. Stejné použití jako
'NUMANPWILPAS'. • n iarmatin tuan druh. Suché větévky se
používají jako smeták. • n iarmatin apen druh. Suché větévky se
používají jako smeták. • n nia druh. Svázané listy se používají k
pokrytí sedla střechy proti dešti. • n neketen (Ageratum conyzioides)
druh. Šťáva z listů se pije proti horečnatým onemocněním
smíchaná se šťávou z listů 'IOHARIR'. • n ioharir druh. Šťáva z
listů se pije proti horečnatým onemocněním. • n iakestil apen
druh. Šťáva z listů se pije při nemoci močových cest
'NAMITEKTEK'. • n ikinpagpag druh. Šťáva z rozdrcených listů se
pije proti bolestem břicha. • n nakik léwléw druh. Šťáva z
rozdrcených listů se pije proti horečnatým onemocněním. • n
napakélu druh. Šťáva z rozmačkaných listů se vtírá do kůže
prasat, která dostala svrab. • n nakik sun druh. Šťávou z
rozmačkaných listů se léčí boláky v ústech malých dětí. Omývají
se jí také místa opruzenin. • n nyawia druh. Vysazuje se po
pohřbech na hroby. Brání průchodu zlých duchů. • n numakaio
tuan druh. Z listů se vyrábí malá sukně, která se obléká pod sukni
z trávy. Balí se do nich také laplap. • n naugeplén invazivní, dosl.
"květ z letadla". Údajně přivezená na ostrov jistým bělochem,
který přiletěl v letadle. • n nauganan neken hos invazní, dosl.
"žrádlo pro koně". • n naramohua jiné jméno pro 'NEK
RAMOHUA'. • n naugen tuan jiné jméno pro 'NAUGEPLÉN'. • n
numanpiénpién listy se koření polévky. • n kararut místní druh se
žlutými květy. Hlízy jsou jedlé. • n nalimala afwil místní druh. • n
nalimala apen místní druh. • n nalimala místní druh. • n tilywalywa

nepůvodní druh s velkými listy, sloužící jako toaletní papír. • n
kahau ratai (Phyllanthus niruri) nepůvodní druh, který přejal jméno
od velmi podobné původní rostliny. • n nemaur ituga nepůvodní
druh. • n namtameta občas zaměňována s 'IAKESTIL'. Jiné jméno
pro 'NAMEWAMEW'. • n hoiei obecný termín pro několik druhů
okrasných květin. • n kasinaté ovoce se konzumuje. Odvar z listů
se pije proti silným horečkám. • n tilywalywa původní druh s
menšími listy. • n kahau ratai původní druh. Jméno je odvozené z
příběhu o kryse, která zdola viděla plody této byliny a chtěla na ni
vyšplhat, aby se jich najedla. Když ale byla nahoře, zmateně se
rozhlížela a žádné plody nemohla najít, protože ty se ukrývají pod
listy a je je vidět jen zdola. • n tuitui s velkými listy, používá se pro
zakrytí zemní pece, než se na ni navrší hlína. • n iarmatin suché
větévky se používají jako smeták. • n iakestil šťáva z listů se vtírá
do kůže k léčení neotevřených vředů a pije při nemoci močových
cest 'NAMITEKTEK'. • n namewamew šťávou z rozdrcených listů
se potírají otevřené vředy. Jiné jméno pro 'NAMTAMETA'. • n
numanuman vařené listy se konzumují. Květina slouží lidem z
centra ostrova jako dekorace při slavnostech 'KAUR'. • n kararut
zavlečený druh, okrasná rostlina.
citlivka stydlivá n iapeliapel (Mimosa pudica) rostlina.
cukrová třtina (obecný termín) n naru (Saccharum spp.) • n faifselén
(Saccharum sp.) dovezený druh se světle zelenou slupkou. • n
numnawa (Saccharum sp.) druh s červenou kůrou. • n nowanpapa
(Saccharum sp.) druh s červenou slupkou, často pěstovaný v centru
ostrova. • n nowanatepuwikwik (Saccharum sp.) druh s červenou
slupkou. • n nusua tuan (Saccharum sp.) druh s červenožlutou
slupkou, oceňovaný jako dar při místních slavnostech. • n nusua
apen (Saccharum sp.) druh s červenožlutou slupkou, oceňovaný
jako dar při místních slavnostech. • n nemnarusyl (Saccharum sp.)
druh s červenými a žlutými pásky na slupce. • n nemnawa apen
(Saccharum sp.) druh s tmavě červenou slupkou. • n nalemilaté
(Saccharum sp.) druh s velmi světlou slupkou. • n naru nawanaug
apen (Saccharum sp.) druh s velmi tmavým vnitřkem. • n
numamwikahau (Saccharum sp.) druh s výrůstky na uzlinách
(nodách). • n numataiakem (Saccharum sp.) druh se šedavou
slupkou. • n nawum (Saccharum sp.) druh se šedavou slupkou. • n
netékasua (Saccharum sp.) druh se zelenou a žlutou slupkou. • n
nalam (Saccharum sp.) druh se zelenou slupkou, oceňovaný jako
dar při místních slavnostech. • n nemnawa afwil (Saccharum sp.)
druh se žluto-červeně páskovanou slupkou. • n naléw (Saccharum
sp.) druh se žlutofialovou slupkou. • n nemnawa (Saccharum sp.)
druh se žlutorůžovou slupkou. • n nemtalekam (Saccharum sp.)
druh se žlutošedou slupkou. • n nil (Saccharum sp.) druh se žlutými
a zelenými pásky na slupce. • n niénmera (Saccharum sp.) druh.
dračinka křovitá (obecný termín) n numanarwiu (Cordyline
fruticosa) do listů se balí některé druhy laplapu. Obecný termín pro
mnoho různých variant Cordyline fruticosa rozeznávaných v
místním jazyce. Občas se sadí poblíž hrobů, protože její
dlouhověkost symbolizuje věčný život. • n nalis kauhié (Cordyline
fruticosa) druh 'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy
'KAUHIÉ', aby dobře rostly. • n nalis kelaka (Cordyline fruticosa) druh
'NUMANARWIU'. Listy se sadí to země spolu s jamy 'KELAKA', aby
dobře rostly. • n numanarwiu aswas (Cordyline fruticosa) druh s
úzkými listy nacházející se často ve vnitrozemí a sloužící k výrobě
sukní z trávy 'NIU'. • n kowiaméta (Cordyline fruticosa) jasně červená
barevná forma. Užívá se v místní tradici jako znak "červených"
rodin a k dekoraci jejich kavy při ceremoniích. • n nemrukén
(Cordyline fruticosa) tmavá barevná forma. Užívá se v místní tradici
jako znak "černých" rodin a k dekoraci kavy při ceremoniích.
durmanovec n krok (Brugmansia) dekorativní a toxická rostlina.
Při otravě rybami se pije velmi malé množství šťávy z listů.
dýně (z angličtiny: pumpkin) n kameken plody se konzumují.
epifyt n numankuku jakýkoli druh s krátkými listy podobnými
trávě, dosl. "listy malých chlapců". Podle legendy kdysi skupina

chlapců tajně pozorovala kameny, jak oslavují svůj 'NEKOWIAR'
spolu s ptákem 'TEKISKISEK', který jim tancoval. V jedné chvíli
však 'TEKISKISEK' udělal při tanci špatný pohyb, což polekalo
kameny, které se daly na útěk. Chlapci se báli odhalení, rychle
vyšplhali na stromy a stali se 'NUMANKUKU'.
ibišek (obecný termín) n nekalew (Hibiscus spp.) při léčení zácpy
malých dětí se rozdrtí listy a šťáva se jednak pije a jednak se jim
přidává do koupele. • n nekalew afwil (Hibiscus spp.) druh. Stejné
použití, jako 'NEKALEW'.
jam (obecný termín) n nuw (Dioscorea sp.) • n nowanawug iatipen
(Dioscorea sp) • (z bislamštiny) n autlou (Dioscorea sp.) "chlupatý" a
velmi dlouhý druh s drobnými kořínky původem z Pentecost. • n
kataina (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh rostoucí do šířky. • n nuw
asul (Dioscorea sp.) "chlupatý" druh. • n nowiaim (Dioscorea sp.)
divoký druh. • n nawiaim (Dioscorea sp.) divoký, dlouhý a
"chlupatý" druh. Konzumuje se. • n nampi (Dioscorea sp.) dlouhý a
měkký druh. • n kuras (Dioscorea sp.) dlouhý druh podobný
'LÉWINUW'. • n kauhié (Dioscorea sp.) dlouhý druh. • n nalemnuw
(Dioscorea sp.) druh podobný 'KAUHIÉ'. • n marum (Dioscorea sp.)
druh podobný 'KELAKA'. • n nalak (Dioscorea sp.) druh podobný
'KELAKA'. • n togoa (Dioscorea sp.) druh původem z Tongoa. • n
tamoni (Dioscorea sp.) druh střední velikosti. • n saramatu (Dioscorea
sp.) druh, odrůda jamu 'NOWANAWUG'. • n neksuka melamela
(Dioscorea sp.) druh. • n neksuka tuan (Dioscorea sp.) druh. • n
léwinuw (Dioscorea sp.) druh. • n kasélag (Dioscorea sp.) druh. • n
namio (Dioscorea sp.) druh. • n talipasa (Dioscorea sp.) druh. • n
neksuka atoato (Dioscorea sp.) druh. • n nowanihinmatak (Dioscorea
sp.) druh. • (z angličtiny: Jack) n tsék (Dioscorea sp.) druh. • n
nowanhurek (Dioscorea sp.) druh. • n namwio (Dioscorea sp.) druh. •
n neksuka nalméta (Dioscorea sp.) druh. • n nalakawug (Dioscorea sp.)
hořký divoký druh s kulatými hlízami. Jeho kultivovaná forma se
jmenuje 'NOWANAWUG'. Před vařením se několik hodin namáčejí
v mořské vodě. • (z angličtiny: long) n log (Dioscorea sp.)
importovaný dlouhý druh. • (z bislamštiny) n salamoni (Dioscorea
sp.) importovaný druh. • n téniru (Dioscorea sp.) kulatý druh. • n
nowanem (Dioscorea sp.) kulatý druh. • n nuw aswas (Dioscorea sp.)
malý a "chlupatý" druh. • n katipaténaug (Dioscorea sp.) malý druh
podobný 'KELAKA'. • (z angličtiny: Africa) n afreka (Dioscorea sp.)
malý nepůvodní druh, údajně původem z Afriky. • n kelaka
(Dioscorea sp.) malý podlouhlý druh. • n nuw awas (Dioscorea sp.)
označení druhů tradičně pěstovaných na Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU',
'NOWANHUREK', 'KELAKA'. • n nuw wi (Dioscorea sp.) označení
druhů, které nejsou na Tanna tradiční. srov.'NUW ASWAS'. • n
nowanawug (Dioscorea sp.) podobný 'NALAKAWUG', ale
kultivovaný a užívaný k jídlu. Má mnoho odrůd. • n nufi (Dioscorea
sp.) růžový druh. • (z angličtiny: rose) n ros (Dioscorea sp.) růžový
druh. • (z bislamštiny) n wailu (Dioscorea sp.) střední druh. • n nuw
sua (Dioscorea sp.) velký druh pěstovaný v centru ostrova. • n milu
(Dioscorea sp.) velmi dlouhý a měkký druh. • n narawénua (Dioscorea
sp.) velmi velký původní druh z Tanna. Jeho 'KAWAR' je v
Lowkweria, kde je tento jam považován za tradičního předka
místního klanu.
kapradina n siksik drobný druh. • n nanep druh vysoký okolo
jednoho metru. Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. • n nawitag aswas
druh z rodiny 'NAWITAG'. • n iawra druh z rodiny 'IÉLKEN APEN' s
jedlými listy. dosl. "sdílení". • n neméi druh z rodiny 'IÉLKEN
APEN'. • n siksik druh. • n nawitag apen druh. • n nawitag
rausekausek druh. • n nekawkaw mének druh. • n nawitag
mélekem druh. • n nawitag merek druh. • n kowag druh. • n
katihwata té iagnameta druh. Jeden z listů, které se při 'TEMAHWA'
v průběhu obřízky z nakamalu posílají ženám do vesnice k
zavěšení na strom 'NASES'. • n nasal druh. Muži i ženy si jej při
tanci 'TOKA' ovazují kolem hlavy. • n nawitag druh. Stejné použití
při obřízce jako 'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Jeho kořeny jedly
kameny v době než dostaly lidskou podobu a začaly jíst lidskou
stravu. • n nawirek druh. Stejné použití při obřízce jako
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Konce větviček se jí proti bolestem

břicha. • n iélken apen jméno několika druhů kapradin. Pod tímto
jménem se často uvádí i 'NARUATO', který je součástí rodiny
'IÉLKEN APEN'. dosl. "černá noha". • n iélken apen malý druh s
tmavými listy. Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. Rozdrcené listy se
používaly k vytírání očí při nemoci projevující se nadměrným
slzením starých lidí, kterou údajně způsobovaly chlupy prasat,
které jedli a které se dostaly do očí. • n iélken apen malý druh.
Součástí rodiny 'IÉLKEN APEN'. • n kelema (Cyathea lunulata (?))
ostnatý řapík kapradiny se používá jako struhadlo při výrobě
laplapu. • n nawitag rodina několika druhů kapradin. Jeho listy
ženy dávají do košíků, do nichž pak klepou rukama při tanci
'NAPENAPEN'. • n nuto rodina stromových kapradin. • n nakel
stromový druh s jedlými listy. Od této rostliny se odvozuje jméno
vesnice 'LÉNAKEL'. • n nuto stromový druh velmi podobný
'KELEMA', pouze nemá na řapíku trny. • n napinu apam velký
druh. • n nupen velký druh. • n naruato velmi velký druh, jehož
kůra sloužící k výrobě náramku 'KAUKASÉ'. Součást rodiny
kapradin 'IÉLKEN APEN'.
kava (obecný termín) n nekava (Piper methysticum) • n malamala
(Piper methysticum) srov.'NEKAVA MALAMALA'. • n nekava aramara
(Piper methysticum) srov.'TAPUGA'. • n nekava pwia (Piper methysticum)
dosl. "hladká", podle textury stonků. Kultivar se stonky s
šedozelenou barvou a tmavými skvrnkami. • n nakwuiam
(Macropiper latifolium) divoký druh s tmavými stonky, nekonzumuje
se. Rozdrcené listy se spolu s nastrouhaným kokosem ve směsi
zvané "kaluk" používají k mytí jako "mýdlo". Podle legendy ji pily
kameny v dávných časech, dříve než se na zemi objevili lidé a
běžná kava. Poté z kamenů vyšli duchové 'IARAMES', a ti pili kavu
druhu 'NAKWUIAM'. • n nakwuiam aswas (Macropiper latifolium)
divoký druh, dosl. "malý 'NAKWUIAM'". Nekonzumuje se. • n
nekava fila (Piper methysticum) druh původem z Éfaté. • n sumariag
(Piper methysticum) jiné jméno pro 'TAPUGA'. • n nekava iam
malamala (Piper methysticum) kultivar podobný 'NEKAVA IAM' s
tenkými stonky. • n nekava iam iripar (Piper methysticum) kultivar
podobný 'NEKAVA IAM' se silnými stonky. • n nekava meta (Piper
methysticum) kultivar se stonky s béžovou barvou. • n nekava iaken
(Piper methysticum) kultivar se stonky se světle zelenou barvou a
tmavými skvrnkami. • n nekava iam (Piper methysticum) kultivar se
stonky se světle zelenou barvou a tmavými skvrnkami. • n nekava
malamala (Piper methysticum) označení kultivaru s tenkými stonky. •
n tapuga (Piper methysticum) vypěstovaná zvláštním způsobem.
Používaná jako dar pro zvláštní příležitosti, jako 'KAUR'.
kávovník (z angličtiny: coffee) n kofi (Coffea arabica) kultivuje se
jako komerční plodina.
keř n numanesé (Euodia hortensis) srov.'NUMA LE NESÉ'. • n
nuahwa dekorativní rostlina, známá také pod méně správným
označením jménem 'KAWHAW TÉ LÉGA'. • n nawitalegen luw
druh, dosl. "ucho ryby 'LUW'". • n naiaw amimera druh, k léčbě
vředů. Vřed se rozřízne, rána se překryje listem a jeho řapíkem se
na list klepe aby vyšla krev a hnis. • n naknau léwléw (Acalypha sp.
(?)) druh. • n nepleg awhia (Polyscias sp.) druh. • n namelamel
druh. • n kléplépen tuan druh. • n nekolaug nek afwil druh. • n
nekeli tapatapa druh. • n nyo lakelak druh. • n nekus iawin druh. •
n numatalegen amer druh. Kdysi se řapíky listů dávaly do dírek v
ušních boltcích a listy se nosily jako náušnice. • n nekoumas druh.
Listy se dekorují jamy při slavnosti 'NIÉL'. • n nepleg afwil
(Polyscias guilfoylei) druh. Mladé listy se konzumují vařené. • n natkig
druh. Mladé větvičky se žvýkají a šťáva polyká při otravě jedem v
pokrmech. • n sapru ata druh. Ovoce se konzumuje. • n naiaw
afwil druh. Pokud kočka nebo pes často potratí, dává se jim v
době gravidity do žrádla šťáva z rozdrcených listů, aby se mláďata
narodila živá. Také k léčbě vředů. Vřed se rozřízne, rána se
překryje listem a jeho řapíkem se na list klepe aby vyšla krev a
hnis. • n nauhwil druh. Rozdrcené listy pění a používají se jako
mýdlo při mytí v mořské vodě. V rodině s 'NAMULAT'. • n
napaguw druh. Slouží k rybolovu při odlivu. Větve se namáčí ve
vodě. Pro ryby jsou toxické. • n nekolaug nek druh. Větvičkou, na

které je mnoho plodů, se propichují liány okurek nebo dýní, aby
dávaly hodně ovoce. • n numanséi (Euodia hortensis) hovorová
výslovnost 'NUMA LE NESÉ'. • n niapur ieni napuk jeden z druhů
'NIAPUR', používaný určitými lidmi, kteří skládají písně a kteří po
žvýkání jeho listů slyší melodie a slova ve zvucích přírody, zpěvu
ptáků a pod. • n nepleg akhar (Polyscias scutellaria) listy se vaří a
dávají každý den k jídlu dětem, které již mají věk a přesto ještě
nemluví. • n nowait (Polyscias fruticosa) mladé listy se vaří jako
polévka. • n niapur obecný termín pro více druhů keřů s
ozdobnými listy, často sazený okolo hrobů a jako živý plot. Z
barevných listů se vyrábí náhrdelníky. • n numa le Nesé (Euodia
hortensis) rostlina s vonnými listy, které nosí muži i ženy při
slavnostních příležitostech. Jméno dostaly podle mladé ženy
'NESÉ' z místní legendy. • n nemaur maur (Aamaranthus viridis) s
listím červenajícím v době sklizně jamů. Spolu s 'NUMANPWILPAS'
slouží k dekoraci prvních sklizených jamů předkládaných při
'KAMARU NUW'. Listy vařené ve vodě se konzumují. • n nekelkeli
nam (Euodia hortensis) varianta 'NUMA LE NESÉ' s listy, které mají
tvarem připomínat rybu 'NAM'. • n numawin (Euodia hortensis)
varianta 'NUMA LE NESÉ'. • n numanesé Ienatem (Euodia hortensis)
varianta z Anatomu.
kurkuma n néamek (Curcuma longa) rostlina.
liána (obecný termín) n nul přesně znamená stonek liány. •
(obecný termín) n tul přesně znamená stonek liány. • n tul aulihiau
druh používaný tradičně k vázaní pirog a k vázání při stavbě
domů. • n napwil kaik druh se stejným použitím jako ostatní
druhy 'NAPWIL'. • n tul paha druh. • n nul éiwéiu druh. • n soulél
druh. • n néiwaiu druh. • n nolu druh. • n nausyl druh. • n nul
pekam druh. • n iarunién druh. • (z angličtiny: agriculture) n nul
akrikaltsa druh. Celá rostlina se užívá ke krmení prasat a
dobytka. • n nawun druh. Její stonky ohřáté nad ohněm se
používají k vázání při stavbě domů. Působí také jako jed na ryby,
kdy se při lovu rozdrcenými konci stonků se klepe do vody v
přílivových jezírkách. • n tul kawhik druh. Listy se krmí prasata a
dobytek. Také se kladou jako první vrstva do zemní pece pod
banánové listy. • n talipasa druh. Listy se přikládají na ránu po
obřízce. Tvar listů je podobný listům stejnojmenného druhu
jamů. Přikládají se na 'KAWAR' těchto jamů k zajištění dobré
sklizně. • n tul kapwapwua druh. Listy se přikládají na ránu z
obřízky. • n napwil druh. Oloupanými stvoly se svazují kokosové
listy při výrobě tradičních střech. • n nowakeres druh. Ovoce je
konzumuje. • n nul nekenpuluk druh. Rostlinou se krmí prasata a
dobytek. • n nul kasek druh. Řapíky se žvýkají a šťáva plive na
tlamu psů aby dobře lovili prasata. Šťáva z rozdrcených listů se
jim také ze stejného důvodu dává do žrádla. • n nul arwow tuan
druh. Stejné využití, jako 'NUL ARWOW'. • n nul arwow apen druh.
Stejné využití, jako 'NUL ARWOW'. • n napwil merek druh. Stonky
ohřáté nad ohněm slouží k vázání při stavbě domů a také ke
svazování cukrové třtiny na poli aby se nelámala při větru. • n nul
meta druh. Stonky se ohřívají nad ohněm, aby změkly a používají
se jako provazy, které po ochladnutí ztvrdnou. • n noras druh.
Stonky se používají jako provazy při stavbě domů a také k čištění
troubelí fajek. • n nul lau druh. Šťáva z listů působí proti bolesti
hlavy. • n nul akmének druh. Šťáva z listů se pije k pročištění
břicha. • n nul iawiwer druh. Šťáva z listů se pije proti svalovým
bolestem. Rozdrcené listy se masírují do kůže v místech bolavých
svalů a křečí. • n nul mera (Vigna marina) druh. Šťáva z
rozdrcených listů se pije s vodou proti bolestem břicha a
plynatosti. • n tul pukulpukul druh. Zelené ovoce se konzumuje a
spolu se šťávou z listů slouží jako lék v případě, že dítěti sestoupí
jen jedno varle. • n neparem její na škrob bohatý kořen se peče
žvýká v období hladu, například po cyklonu. Chutí se podobá v
ohni pečenému jamu. • n neparem nuw podobná 'NEPAREM',
pouze její kořen je měkčí a vhodnější k jídlu. • n tul nawuknawuk
(Pycnarrhena ozantha) používá se jako provazy při stavbě domů. • n
tul kawkaw používaná k výrobě 'KEMÉLU'. • n neparepa (Entada
phaseoloides) pružné části používány jako provazy k uvázání jamu

na tyč, na které je pak přinesen při předávání darů např. při
slavnosti 'KAUR'. Suché plody slouží k výrobě chřestících náramků
k tanci. Voda obsažená v liáně je pitná, funguje jako lék při
bolestech zad a nemoci 'NAUMUS'. Do kůry se bije dřevem dokud
se nezačne loupat a její pruhy slouží jako velmi pevné provazy při
stavbě domů. • n nul ifa původní druh. • n nul arwow rodina více
druhů lián. Stonek používaný ke spojení hlavice šípu a
rákosového stébla při výrobě 'NOWANPARAM', také jako provázek
při svazování různých věcí. • n nul awsim (Mikania micrantha)
synonymum pro 'NUL IOWIAREN'. • n nul iowiaren (Mikania
micrantha) šťávou z rozdrcených listů se léčí zanícené oděrky, rány
a bolesti břicha. Chloupky na povrchu liány mohou způsobit
iritaci v podpaží a privátních partiích. • n tul aimwién tekutina z
lýka slouží jako účinný kondicionér při mytí vlasů. Stonek se zbaví
kůry, naklepe, uvolněné lýko se stáhne, opět rozklepe a při mytí si
jím muži i ženy trhnou vlasy aby se necuchaly. • n nul ifa
zavlečený druh, který převzal jméno původního 'NUL IFA'.
libora proměnlivá n santana (Lantana camara) rozdrcené listy se
přikládají na rány. Vůně listů pomáhá od bolestí hlavy a
ucpanému nosu. Šťáva z listů se dává na ránu po kastraci prasat
ke zmírnění bolesti.
maniok n nemaiako (Manihot esculenta)
meloun n marén (Citrullus lanatus) ovoce se konzumuje.
mučenka jedlá (z angličtiny: passion fruit) n samprut (Passiflora
edulis) ovoce se konzumuje.
orchidej n nuwnuw druh s dekorativními květy. • n nuwmer
(Corymborkis veratrifolia) pokud se jí člověk dotkne v době setby
jamů, vzejdou jejich hlízy malé a tenké nebo uschnou.
rákos (obecný termín) n nuig ze stonků se vyrábí 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', zástěny či šípy 'NOWANPARAM'. Do listů se balí
nové jamy při 'KAMARU NUW'. Listy rostlin rostoucích podél cest
občas lidé k večeru váží do uzlu aby "polapily" a zastavily
zapadající slunce když jde člověk někam pozdě.
růže (z angličtiny: rose) n ros (Rosa gen.)
sladká brambora n koléi
slzovka obecná n kamen (Coix lacryma-jobi) z plodů se vyrábějí
náhrdelníky.
tabák n takapa (Nicotiana sp.) listy se suší a kouří přímo, nebo se
prodávají na trhu.
taro n kepia (Alocasia macrorrhizos) fidžijské. • n neté (Colocasia
esculenta) vodní, samojské.
tráva (obecný termín) n nyhal obecné označení pro rodinu
několika různých druhů trav. • n nyhal iré druh. • n nyhal
iaugenkiu druh. • n nyhal nul kasek druh. • n nyhal awiwan druh. •
n nyhal nepůvodní druh. • (z angličtiny: mister Will) n mista wil
zavlečený druh údajně přinesený jistým panem Willem.
třtina (obecný termín) n naru (Saccharum spp.) cukrová.
voňatka citronová n numanaruapién (Cymbopogon citratus) z listů
se vaří čaj.
Houby, řasy a nižší rostliny
houba (obecný termín) n kaléleg jakýkoli druh, jedlé i jedovaté. • n
nepetué jedlý druh rostoucí na zemi. Říká se, že v období před
jejich sezónou je třeba dupat nohou po jejich podhoubí a volat
'NEPETUÉ', aby jejich úroda byla velká. • n kaléleg lé nek jedlý
druh, rostoucí vesměs na trouchnivějícím dřevě mangovníků. • n
kaléleg mélekem nejedlý druh rostoucí na trouchnivějícím dřevě. •
n nepawen namihew velký druh rostoucí pouze na kmenech
stromů 'LIPAG' a 'NAMIHEW'. Jedlý a oceňovaný.
lišejník n natgateg obecné jméno pro mnoho různých druhů
vyskytujících se na stromech a kamenech.

mech n natgateg obecný termín.
plíseň n neluganan na jídle. Ex.: Nauganan ramlugan. ~ Jídlo
zplesnivělo.
řasa n niawer druh jedlé zelené mořské řasy s nahořklou chutí ve
formě malých hroznů. • n lemes druh jedlé zelené mořské řasy
tvaru kadeřavých lístků.
Ovoce
ananas n nowaniu ovoce.
avokádo (z angličtiny: butter) n pwata ovoce.
banán n nepen ovoce.
chlebovník n nem plod.

kokosovník (obecný termín) n nién (Cocos nucifera) • n sliu (Cocos
nucifera) "dvojčata", dvě palmy vyrůstající z jednoho ořechu. • n
paha (Cocos nucifera) druh dávající malé zelené a žluté ořechy. • n
ianam léwléw (Cocos nucifera) druh dávající ořechy s
červenofialovou barvou vnitřku slupky a oranžovou slupkou.
Jeho voda je používaná k umytí chlapců ihned po obřízce.
srov.'KAUR'. • n tuan (Cocos nucifera) druh dávající ořechy se světle
žlutou slupkou. • n pamimera (Cocos nucifera) druh dávající ořechy
se zelenou slupkou. • n pometa (Cocos nucifera) druh dávající ořechy
se žlutooranžovou slupkou. • n iéru (Cocos nucifera) druh dávající
velké ořechy, užívá se k výrobě misek na kavu. • n gep (Cocos
nucifera) druh s malými a měkkými ořechy. Slupka mladého plodu
se jí. • n rik (Cocos nucifera) druh, který nevytváří velká květenství a
jeho ořechy je snadné utrhnout.

kokos (obecný termín) n nién • n nién nepum ještě neraší, ale
vnitřek začíná již být olejnatý. Mezi 'NIÉN ULEK' a 'NAPEKAK'. • n
nowatahwa mladý, bez vyvinuté dužniny. • n napekak s pučícím
výhonkem. • n nauselu vhodný k pití, ale zatím bez dužniny. • n
nién ulek vhodný k pití, s vyvinutou dužninou. • n nién mera
zelený.

korosol n sapsap (Annona muricata) ovoce se konzumuje.
Odvarem z listů se jako léčba omývají děti postižené neštovicemi.

mandarinka n nowanmel

mandlovník mořský n tel (Terminalia catappa) plody dávají jedlé
oříšky, dřevo se používá jako stavební materiál.

mango n magko
pomeranč n nowanmel
suchý kokos n nién mer
Stromy
adenanthera n metu (Adenanthera pavonina) tvrdé dřevo. Slouží k
výrobě pádel 'NIWÉIA' a stavbě domů.
avokádo (z angličtiny: butter) n pwata (Persea americana) strom.
banánovník n nemew aswas druh 'NEMEW' se stejným využitím.
banyan n naswaio (Ficus sp.) druh. • n namkenen druh. Považuje
se za "muže" banyanu 'KALWAS'. Nemá silné vzdušné kořeny. • n
nasas (Ficus wassa) druh. Z kořenů se vyrábí opasky 'KATAWUT'
používané muži při ceremonii 'NEKOWIAR' a sítě 'NAKEPEN'.

kryškovec n nekauk (Syzygium malaccense)
mandarinkovník n nowanmel (Citrus reticulata) ovoce je
konzumováno, z listů se vaří čaj.

mangovník (obecný termín) n magko (Mangifera sp.) • n magko
ikpis (Mangifera sp.) druh kultivovaný především ve Whitesand. • n
magko apen (Mangifera sp.) druh plodící malé červené ovoce. • n
iamak magko (Mangifera sp.) oceňovaný druh přivezený z Austrálie
jistým Iamakem.
noni n nauias (Morinda citrifolia) plody slouží k výrobě různých
medikamentů. Kůra zahání zlé duchy.
ohňový strom n numalupen (Delonix regia) nepůvodní druh, který
přejal jméno od místního druhu s velmi podobnými listy.
ostrovní liči n natem (Pometia pinnata) ovoce se konzumuje.
palma n namul tuan druh. • n napuok (Veitchia arecina) dřevo
trvanlivé, užívané k výrobě podlah v domech. Ovoce jedlé, údajně
konzumováno také duchy 'IARAMES'.

banyán n napek pwia druh banyanu 'NAPEK', který nemá vzdušné
kořeny a dorůstá menších rozměrů. • n nalwily (Ficus obliqua) druh
s kulatými červenými plody. • n napek druh, okolo kterého stojí
místní nakamaly. Vzdušné kořeny se používají jako provazy. • n
nasunan (Ficus glandifera) plody připomínají mužský pohlavní
orgán. Pokud dá manžel své ženě žvýkat určitý počet větviček,
narodí se jí příslušný počet chlapců. • n kalwas považuje se za
"ženu" banyanu 'NAMKENEN'. Vzdušné kořeny tohoto druhu jsou
používány jako provazy. Silné vzdušné kořeny se používají jako
trámy na střechy.

pandán n nuiu rou druh. Kořeny se užívají pro výrobu pastí
'NASEKEL' určených k chytání langust 'ILATÉ'. Dovnitř pasti se
vláknem z 'NUO' přiváže 'KELKEL' jako návnada. • n nemankiu
(Pandanus tectorius) listy se používají k výrobě rohoží a košíků.
Vzdušné kořeny slouží jako provázky ke svázání laplapu.

barringtonie n nawigen (Barringtonia edulis) strom s jádry chutí
podobnými ořechům.

pomerančovník n nowanmel (Citrus sinensis)

guave (z angličtiny: guava) n koapa (Psidium guajava) pučící mladé
lístky se konzumují proti bolestem břicha nebo se žvýkají a šťáva
z nich polyká proti průjmu.
chlebovník (obecný termín) n nem (Artocarpus altilis) dřevo velmi
odolné proti trouchnivění. Oceňované k výrobě pirog, které
vydrží dlouho. • n kunkun (Artocarpus sp.) druh s malými, kulatými
plody, jež se snadné péct nebo vařit. • n kun (Artocarpus sp.) druh s
velkými, kulatými plody. • n nuwau (Artocarpus sp.) druh s velkými,
podlouhlými plody.
ibišek lípovitý n nuo (Hibiscus tiliaceus) strom sloužící mj. k
výrobě 'NIU'.
jambosa černá n nekauk (Syzygium malaccense)
kaštan n nawuk (Inocarpus fagifer) plody jedlé. Ženám se dává výluh
z lýka, aby se jim narodila dcera. srov.'NASUNAN'.

papája n kési (Carica papaya) odvar z květů se pije proti
horečnatým onemocněním.
plumérie n kapwia (Plumeria sp.) jméno převzaté od
stejnojmenného místního stromu kvůli podobnosti listů.
přesličník přesličkolistý n niél (Casuarina equisetifolia) velmi tvrdé
dřevo. Slouží k výrobě palic používaných k zabíjení prasat.
pterokarpus indický n kowtuhwé (Pterocarpus indicus (?)) tvrdé
dřevo. Ze kmene se vyrábějí pirogy.
santal n nekpes (Santalum spp.) kultivuje se kvůli cennému dřevu.
strom n nek té iau dosl. "želví strom", měkké dřevo. • n niély
(Pittosporum campbelli) celá rostlina je aromatická. Při přípravě
'TOW' se listy pálí v díře, do které se následně sadí jam, aby dobře
rostl, protože jamy údajně "mají rády" vůni 'NIÉLY'. Pití odvaru z
kůry slouží jako lék proti nemoci 'NAMESAN TAHA KAHAU'. • n
nap (Euodia hortensis) divoká forma 'NUMA LE NESÉ'. Jeho větve s
listy drží ženy v rukách při tanci 'NASES'. • n nekiapen (Elattostachys
falcata) dlouho hořící dřevo, také k výrobě luků. • n kaulapag druh
'NIM'. Ovoce se jí se solí. Doporučuje se ženám v těhotenství, ale
po porodu jej naopak nemají jíst až do doby, kdy dítě začne
chodit. • n napek tuan druh banyanu 'NAPEK' se světlými

nažloutlými listy. • n nuahwa tam (Sterculia banksiana) druh
konzumovaný holuby 'IÉLU IOHNEKAM'. Ve dřevě je možné najít
červy 'PRISIN'. Z kůry se vyrábějí opasky mužů 'KATAWUT' k
ceremonii 'NEKOWIAR'. • n nalulu (iré) (Schefflera neoebudica (?))
druh nacházející se většinou u pobřeží. • n nalulu (ikpat) druh
nacházející se většinou v kopcích v centru ostrova. • n naté druh s
bílými květy. • n namulat druh s drobným červeným ovocem.
Slupka ovoce je na vnitřní straně lepkavá a slouží dívkám k
výrobě ozdob na tvář. • n nekesa druh s jádry, která poskytují
červenou barvu k barvení tváří a vlasů. • n keliakéi (Garcinia
pseudoguttifera) druh s jedlým ovocem. • n niér (Burckella obovata)
druh s jedlým ovocem. Jeho tvrdé dřevo je používáno při
stavbě. • n namiahyl druh s měkkým dřevem. Slouží k výrobě
desek. • n nihla (Semecarpus vitiensis) druh s mízou silně iritující kůži
a působící puchýře. Aby se člověk vyhnul popálení, je třeba při
dotyku pronést formuli záměny jmen "io 'NIHLA', ik N" - "já jsem
'NIHLA' a ty jsi N" (kde N je jméno dané osoby). Ve dřevě stromu
je možné nalézt červy 'PRISIN', jejichž konzumace u některých lidí
vyvolává kožní reakci. • n teklepwé druh s nepříliš pevným
dřevem používaný ke stavbě domů. • n katen druh s tvrdým
dřevem používaný k výrobě pirog. • n nel druh s tvrdým dřevem
používaným ke konstrukci domů. • n kataupeken druh s tvrdým
dřevem používaným ke stavbě. • n nafa (Alphitonia zizyphoides)
druh s tvrdým dřevem používaným ke stavbě. Jeho větvičky jsou
voňavé. • n nekfitu (Elattostachys falcata) druh s tvrdým dřevem
používaným ke stavbě. Na velkých plátech kůry se připravuje a
peče laplap 'KAKÉWAN'. Strouhané lýko se dává do krmení
prasatům aby dobře rostly. • n nekpat (Syzgium sp.) druh s tvrdým
dřevem vhodný ke stavbě domů. • n nigat (Pouteria sp.) druh s
tvrdým dřevem vhodným ke stavbě. • n natan (Myristica fatua) druh
s tvrdým dřevem vhodným ke stavbě. Vyrábí se z něj také
podpěrky hlavy 'KALUGA'. • n nekpinap (Diospyros ferrea) druh s
tvrdým dřevem. Kusy dřeva vyseknuté z kmene se žvýkají, což má
zpevnit zuby. • n kaulik druh s tvrdým dřevem. Používá se k
výrobě násad seker a výrobě 'KAKEL' k sazení taro 'NETÉ'. • n
nakuka (Bischofia javanica) druh s tvrdým dřevem. Používaným ke
stavbě domů. • n nisap druh s tvrdým dřevem. Vyřezávají se z něj
tradičně hřebeny na vlasy. • n namel (Acacia spiriorbis) druh s velmi
tvrdým dřevem používaným ke konstrukcím domů. • n nawan
(Syzgium sp.) druh s velmi tvrdým dřevem. • n napuas (Fagraea
ceilanica) druh se dřevem, které je velmi odolné proti trouchnivění.
Používané ke konstrukcím domů. • n nases (Ficus wassa) druh
stromu používaný při obřadu 'KAUR' k zavěšení listů rákosů,
kterými se obřezaní chlapci utírají po rituálním mytí. Na závěr
spálen při obřadu 'NASES'. Jeho lýko se používá jako škrtidlo při
obřízce. Listy se konzumují syrové s kokosem. • n naiéw imer
(Erythrina fusca) druh údajně pocházející z Aniwa. • n nesé rep tuan
(Scaevola taccada) druh užívaný pro léčbu kašle. Čtyři mladé
větvičky se rozžvýkají, šťáva polkne a zapije mořskou vodou. • n
nawiloawilo (Gyrocarpus americanus) druh velkých stromů, jehož
kmen je používán k výrobě pirog. • n nekatu druh z rodiny
'NAWIGEN'. Dřevo užívané ke konstrukci domů. • n kalwalwa
(Meryta neoebudica) druh, dosl. "hrom". Používá se při svolávání
deště k vytvoření hromu. • n nesipuka druh, dosl. "prasečí
exkrement". Když prasata často znečišťují vesnici, má se po nich
házet plody tohoto stromu aby se vyprazdňovaly raději v
džungli. • n nim (Tabernaemontana sp.) druh, jehož listy se jedí s
kokosem. • n napakalo druh, nepůvodní. • n nekiau druh. • n
namak (Cordia subcordata) druh. • n nakaiu (Geissois denhamii) druh. •
n nesésé nawuk druh. • n kawytaregreg druh. • n nakal (Dysoxylum
bijugum) druh. • n napateker nek druh. • n nekelha afwil (Breynia
disticha (?)) druh. • n naiéw (Erythrina sp.) druh. • n nawula aluk
(Macaranga sp.) druh. • n nawula apen (Macaranga sp.) druh. • n
nareké (Dillenia biflora) druh. • n namel keken (Acacia simplex)
druh. • n nahua druh. • n nauru druh. • n kako (Hernandia
nymphaeifolia (?)) druh. Aby vlasy dobře rostly, větvičky se drtí, při
koupeli vetřou do vlasů a následně vymyjí. • n kakao druh. Boby
se konzumují. • n nauh druh. Do listů se balí krevety po lovu.

Jeho květy oznamují čas k setbě sladkých brambor. • n nepiaw
tuan (Pisonia grandis) druh. Do listů se balí ryby, vaří se v nich a
pak se společně s nimi jedí. • n nareg (Ficus granatum) druh. Do
listů se balí žraločí maso a následně se peče v zemní peci, aby
dostalo dobrou chuť a také tím získá trvanlivost tři až čtyři dni,
takže se nemusí sníst ihned. • n tekrekmének druh. Drcená kůra je
pro ryby toxická. Používá se k lovu ryb v přílivových jezírkách.
Rodina s 'NEKTUAN'. • n namilo (Glochidico namilo) druh. Dřevo k
výrobě nosných kůlů domů a ohrad pro prasata a dobytek. • n
namihew (Melochia odorata) druh. Dřevo slouží k výrobě
'NOWANEKIATU' (část pirogy). Šťáva z rozdrcených listů se pije
při horečkách. Roste na něm druh jedlé houby 'NEPAWEN
NAMIHEW'. • n kawiétaut druh. Dřevo slouží k výrobě hlavic šípů
'NOWANPARAM'. • n kapuap druh. Jeho dřevo je vhodné k výrobě
'NOURASEKAM'. Ovocem děti střílejí z bambusových foukaček. • n
nulagen druh. Jeho očištěnými větvičkami se chlapci drbou hlavu
v době po obřízce kdy mají zakázáno dotýkat se hlavy. • n tel ket
druh. Jeho ovocem se živí holubi 'IÉLU'. • n nawula pekam apen
(Macaranga sp.) druh. Jeho tvrdé dřevo slouží k výrobě trámoví
střech. • n natuan (Dysoxylum rufum) druh. Když po obřízce
nadejde čas, aby chlapci začali jíst obvyklou stravu, smíchá se kůra
s drceným kokosem a chlapci se s ní umyjí pro zahnání zlých
duchů. Následně můžou jíst běžnou stravu. • n nanen (Ficus
adenosperma) druh. Kůra slouží k léčbě zranění. • n iapel (Leucaena
leucocephala) druh. Kvalitní tvrdé dřevo. Konstrukce všech částí
domů a ohrad pro dobytek a prasata. • n tera (Excoecaria agallocha)
druh. Latex se dává na zranění z moře jako říznutí korálem,
bodnutí rybou nebo mořským ježkem. • n newirou druh. Listy
jsou žahavé podobně jako kopřiva. Mladé listy se dávají do domu
proti myším na místa, kudy často probíhají. Údajně pokud po
nich myš přeběhne, popálí si tlapky a budou ji svrbět tak, že si je
ukouše a umře. • n naluk druh. Listy se ohřívají nad ohněm a
přikládají na klouby a záda lidem po dlouhé nemoci na lůžku,
kteří mají obtíže opět chodit. • n namam druh. Listy se rozdrtí a
přikládají na rány po řezech provedených na kůži při prováděné
tradičními léčiteli k léčení jistých druhů nemocí. • n nepam druh.
Ovoce se konzumuje. • n kastarapel apen druh. Ovoce se
konzumuje. • n nekalaka (Pouteria sp.) druh. Ovoce se
konzumuje. • n nagai druh. Poldy se roztlučou a jadérka se
konzumují. • n napkapek (Pisonia umbellifera) druh. Používá se při
svolávání deště. Jeho nastrouhaná kůra se přidává do krmení
mladým prasatům aby dobře rostly. Plody jsou lepkavé. Ve
velkém množství se sypou okolo polních plodin jako ochrana
před ptáky a divokými slepicemi, které se na ně přilepí. • n
nanemwién apen (Pipturus argenteus (?)) druh. Rozdrcená kůra se
přikládá na rány po zvířecích kousnutích a zanícených
zraněních. • n nanemwién (Pipturus argenteus) druh. Rozdrcená kůra
se přikládá na rány po zvířecích kousnutích a zanícených
zraněních. Listy se přikládají na ránu první den po obřízce.
srov.'KAUR'. • n nywen (Guettarda speciosa) druh. Strouhaná kůra se
s míchá s kokosem a krmí se jí prasata, aby jim dobře rostlo sádlo
na hřbetě. • n nawyl (Euodia sp.) druh. Symbol lidí z Létakeren.
Slouží jim také k dekoraci kavy při ceremoniích. • n namnak druh.
Šťáva z kůry se dává do žrádla psům v případě otravy. • n
nouhialag (Homalanthus ebracteatua) druh. Šťáva z rozdrcených listů
i ovoce se pije v případě, že člověk onemocní působením zlých
duchů 'IARAMES' po procházení se venku v noci. • n napwer druh.
Tvrdé a ohni odolávající dřevo. Kdysi se vyhledávaly pokroucené
kusy větví a používaly se k zavěšení hrnců nad oheň. • n
namihewel druh. Tvrdé dřevo k výrobě desek. • n neprou druh.
Tvrdé dřevo k výrobě pirog. • n nawula pekam (Macaranga sp.)
druh. Tvrdé dřevo používané při stavbě všech částí domů. • n nip
druh. Vnitřek kmene rozdrtí, tekutina z něj vytlačí a nechá
vyschnout pro přípravu škrobovité "mouky", ze které se po
smíchání s mořskou vodou vyrábí laplap nebo placky. • n kakil
apsépes druh. Z jeho dřeva se vyrábějí hlavy šípů
'NOWANPARAM'. • n neseko druh. Z rovných větví se vyrábějí
oštěpy. • n napé (Pseuderanthemum sp.) druh. Z větví se vyrábějí

tradičně hole k tanci 'NASAL'. Rostlina má mnohé léčivé účinky. •
n tamormor druh. Z větviček se vyrábějí troubele fajek. • n
nawiétaur (Geniostoma ligustrifolium) druh. Ze dřeva se vyrábějí
hlavice šípů 'NOWANPARAM'. • n koupa druh. Ze dřeva se vyrábějí
ohrady pro dobytek a prasata. • n nameliamel (Phyllanthus ciccoides)
chrání proti zlým duchům. Malá větvička se nosí skrytě s sebou
jako ochrana proti černé magii pocházející z jiných ostrovů. Kůra
se žvýká pro zpevnění zubů. • n nouhialag apen importovaný
druh, který převzal jméno od místního stromu 'NOUHIALAG'. • n
nepina (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp. neo-scotia) jeho zrající ovoce
indikuje dobu, kdy je čas sklízet jamy. Žvýkání kůry posiluje zuby
a dásně. Ovoce se konzumuje. • n lipag (Ficus septica) konce
větviček se zbaví kůry a žvýkají a šťáva se polyká k léčení nemoci
'NAMTEKETEK'. Výluh z kůry se pije proti bolestem břicha.
Větvičky se také žvýkají a šťáva se vyplivuje jako ochrana proti
zlým duchům. • n naknau awiwan (Acalypha sp.) listy se přikládají
na ránu druhý den po obřízce. První stolice malých dětí se utírá
tímto listem. • n naknau pwia (Acalypha sp.) listy se přikládají na
ránu z obřízky. srov.'KAUR'. • n nepleg (Polyscias sp.) mladé listy
vařené ve vodě se jí, zvláště v období hladu po cyklonu. • n
nalimala tuan nepůvodní druh, který přejal jméno od místního
druhu 'NALIMALA' kvůli podobě listů. • n makoni nepůvodní druh.
Dřevo je tvrdé a používané ke stavbě domů. • n sita nepůvodní
druh. Dřevo tvrdé a používané ke stavbě. Jeho květy jsou čistě
bílé. • n kapwia (Heloptropium foertherianum) odvar z listů používaný
k léčení otravy po požití jedovatých ryb. • n nahal ket (Aidia
graeffei) ovoce jedlé. Tvrdé a ohni odolávající dřevo. Kdysi se
vyhledávaly pokroucené kusy větví a používaly se k zavěšení
hrnců nad oheň. • n nekariag (Cerbera odollam) pití výluhu z kůry
slouží k vyvolání průjmu. • n nuahwa (Sterculia vitiensis) plody
jedlé. • n nesé rep (Scaevola taccada) pro léčbu kašle, žvýkat čtyři
mladé větvičky, šťávu polknout a zapít mořskou vodou. • n
numalupen původní druh, jeho jméno převzal i zavlečený ohňový
strom. • n sita (Melia azedarach) původní, menší druh, než strom
'SITA', ale stejného jména. Má modravé květy. Odvar z listů se
používá ke zmírnění následků mozkových příhod. V době kdy
kvete a plodí je čas k lovu létajících ryb. • n naknau (Acalypha sp.)
rodina několika druhů keřů. • n kakil rodina stromů, jejichž listy se
přikládají na ránu po obřízce jako první v sérii po 'TEMAHWA'.
Větve se dávají pod rohože obřezaných chlapců jako podpěrka
hlavy 'KALUGA'. • n nuwul (Pometia pinnata) s malými jedlými
plody, v bislamštině "nakatambol". • n nekelha (Breynia disticha)
sadí se v blízkosti domů jako ochrana před černou magií. • n nik
(Cordia dichotoma) strom s lepkavým ovocem často navštěvovaný
holuby a kaloni. Kůra se vaří nebo louhuje ve vodě, která se pak
pije na bolesti hlavy, žaludku, průjem a celkové bolesti těla. • n
noumerek (Acalypha grandis) šťáva z rozdrcených listů se pije s
vodou proti bolestem břicha. Dřevo tvrdé a používané na trámoví
domů. Ovocem děti střílejí z bambusových foukaček. • n nahal
(Aidia graeffei) tvrdé dřevo. Z větví se vyrábějí kolíky k upevnění
vahadla pirog 'NOWATEPLEPEL'. • n nektuan z jeho dřeva se
vyrábějí luky. Rodina s 'TEKREKMÉNEK'. • n nowaig zavlečený
druh. Plody si děti barví tváře. Pravděpodobně z 'NOWA-' - ovoce
a "ink" - anglického slova pro inkoust.
Výrazy související s rostlinami
bílý adj tuan častá součást jména rostlin označující variantu s velmi
světlými, žlutobílými, listy. Ex.: bílý napek ~ napek tuan
bylina (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy.

tenké větve. dosl. "vejce kavy". • n nalemenekava část rostliny.
Silné větve. dosl. "ruce kavy". • n nousu lé nekava část rostliny.
Silnější kořeny kavy. • n nélkenekava část rostliny. Silný centrální
kořen kavy. dosl. "noha kavy". • n nektupen nekava část rostliny.
Tenké kořínky. • n kamiaram nekava část rostliny. Výrůstky na
'NÉLKENEKAVA', ze kterých můžou vyrašit odnože. • n
nukenekava její kořen. srov.'NUK-'. • n numa nakwuiam listy
tohoto divokého druhu. Skládají se z nich "nosítka", která jsou
schopná udržet malou osobu. Listy jsou spojeny rozžvýkaným
listím stromu 'NASES'. srov.'NAKWUIAM'.
keř (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy.
kmen (obecný termín) n noukaren nién kokosovníku. • n
noukaren magko mangovníku. • n noukaren stromu.
kokosové listí n numa sia • n numa sia mer suché.
kořen (nezcizitelný) n nuk- Ex.: kořen stromu, kořen kavy ~
nukenek, nukenekava
květ (nezcizitelný, obecný termín) n nauge- • n nekowisel
rozvětvené květenství kokosové palmy, občas používané jako
metla a nebo k přípravě 'LAÉN'. • (obecný termín) n naugenepen
vlastní květ banánovníku na konci plodenství.
• květ banánovníku n nesinepen část plodenství, kde jsou
banány ještě malé a nezralé. • n neprisin (nepen) část plodenství,
kde jsou banány již zralé. • n nuahun přímá část stvolu plodenství
končící květem. • n nuan zahnutá část stvolu plodenství.
list n numa nar rostliny, obecný termín.
listy na laplap n numanemew pocházející z druhu planého
banánovníku 'NEMEW'.
nezralý adj mera • adj nowatahwa jen o kokosu, pro ostatní ovoce
se používá 'RAKAPUKA'. • adj rakapuka o jakémkoli ovoci mimo
kokosový ořech. srov.'NOWATAHWA'.
olej n nepeksi nién kokosový. Také výraz pro olejnatou vrstvičku
nacházející se uvnitř naklíčeného kokosu 'NAPEKAK'.
ovoce aff nowa- pref.
planý adj rou výraz používaný o rostlinách či jako součást jejich
jména, znamenající druh nedávající plody nebo nehodící se k
použití. např. 'NUIU ROU', planý 'NUIU', což je druh pandánu,
jehož listy nejsou vhodné k pletení rohoží a košíků, zatímco jiné
druhy pandánu se k tomu používají.
proutek n nowatek
pupen n nameren jakékoli rostliny mimo liány. srov.'NUWIAN'.
rákos n nowatek nuig jeho suché stonky. • n nulnul očištěné
stéblo rákosu používané pro hru 'SAYÉ', nebo pro výrobu šípů.
rostlina (obecný termín) n nek mimo liány, bambus a trávy.
sadit jamy expr atek tow způsob setby jamů, kdy se sadí do boku
'TOW'. • expr namsy tow způsob setby jamů, kdy se sadí do
vrcholku 'TOW'.
skvrnitý adj afwil o ovoci a stromech.
strom (obecný termín) n nek • n nek mer uschlý. • n nek mera
živý, zelený.
trs banánů n neprisin (nepen)
větev n nowatek • n nowanek stromu.

černý adj apen častá součást jména rostlin označující variantu s
červenými nebo tmavými listy. Ex.: černý iakestil ~ iakestil apen
dřevo n nek • n nek mer suché.

větvení n sapag dvou větví ve formě ypsilon.

chlebovník n noukaren nem jeho kmen.

zavlečený adj ituga část jmen některých rostlin zavlečených na
Tanna. Ex.: cizí, zavlečený druh banánovníků ~ nepen ituga
zelený adj mera nezralé ovoce nebo živá - ne uschlá - rostlina.

ibišek n naugenekalew květ.
kava n tahan kahapa nekava část rostliny. Hlavní masa kořene.
dosl. "hlava kavy". • n nowanhalénekava část rostliny. Mladé,

výhonek n nuwian nuw ignamu. • n nameren jakékoli rostliny
mimo liány. srov.'NUWIAN'. • n nuwian liány.

Vesmír
Alfa Centauri n prop Karatéi

kotouč indický n taknu (Tectus niloticus) druh mořské mušle s
perleťovým vnitřkem.

hvězda (obecný termín) n mahau • n prop Iaiapom blíže neurčená
hvězda, která vychází před 'FÉTUKAI'. • n prop Mowaimawuk blíže
neurčená hvězda, která vychází před měsícem nebo v jeho
blízkosti. • n prop Kapaumeta neidentifikovaný objekt na obloze,
možná Jupiter nebo Mars. • n prop Kwankaio pozice neznámá.

krab palmový n iager (Birgus latro)

jitřenka n prop Fétukai

medúza n nowanhaletéhé

léto expr met ramerou nekaugan apam část roku s dlouhými dny,
dosl. "slunce prochází dlouhou prázdnotou".

mořský rak n tapatapa (Parribacus caledonicus)

Magellanův oblak n prop Nowanuman nejisté, zda Velký, nebo
Malý.
Měsíc (obecný termín) n prop mawuk nebeské těleso. • n mawuk wi
když se objeví na obloze jako úzký srpek po novu. • n numanmel
v poslední čtvrti, kdy se blíží nov. • n nail ratuatu v první čtvrti.
dosl. "stojí přímo", tedy v nadhlavníku, kde se na nebi Měsíc
objevuje večer.

kreveta (obecný termín) n man sladkovodní. • n man taha téhé
mořská. • n man kalemen velká.
langusta n ilaté • n ilaté kowakowa velká.

mušle (obecný termín) n kepes • n taknu (Tectus niloticus) druh s
perleťovým vnitřkem. • n hiuwai sekau jedlá, podobná
'HIUWAN'. • n werem jedlý druh z rodiny 'HIUWAN'. • n sis jedlý
druh. • n hiuwan jedlý druh.
oliheň n iapwis
plž n kelkel druh malého mořského plže.
sasanka mořská n kaléleg

Mléčná dráha n prop Nemrau • n prop Nuafuganan méně obvyklý
výraz.

sépie n iapwis

Plejády n prop Neperawen Lapnuman dosl. "mladé dívky z
'LAPNUMAN'". Alternativa k 'NOWASWAS LAPNUMAN'. • n prop
Nowaswas Lapnuman dosl. "mladí chlapci z 'LAPNUMAN'".
Alternativa k 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.

sumýš n iewiawi nowanhurek (Synapta maculata (?)) druh podobný
hadu.

slunce n prop met
souhvězdí n prop Kasulia apam "dlouhé 'KASULIA'", tři hvězdy z
pásu Orióna. • n prop Kasulia rerparep "krátké 'KASULIA'", tři
hvězdy Oriónova meče. • n prop Kahau čtyři hvězdy trnu na ocasu
Štíra. • n prop Suatu kywer jižní kříž, dosl. "čtyři cesty", symbolizuje
čtyři tradiční cesty vycházející z 'IMAIM'. • n prop Kou pět hvězd
hlavy Býka, ve formě 'KOU'. • n prop Kilil sedm hlavních hvězd
souhvězdí Orión.
úplněk n mawuk ramépép malwia dosl. "Měsíc klepe na rybu
klipku". • n nati tawar obvyklejší termín než 'MAWUK RAMÉPÉP
MALWIA'.
večernice n prop Kéwita
Venuše n prop Fétukai na ranní obloze. • n prop Kéwita na večerní
obloze.
zatmění Měsíce n mawuk ramemes
zima expr met ramerou nekaugan areparep část roku s krátkými
dny, dosl. "slunce prochází krátkou prázdnotou".
Zvířata
divoký adj iatipen Ex.: divoké prase ~ kupas tatipen
mláďata (nezcizitelný, v množném čísle) n narare- zvířat.
mládě (nezcizitelný, v jednotném čísle) n nare- zvířat.
živočich n narmiu zkr. 'NAR RAMIU'. • expr nar ramiu
srov.'NARMIU'.
Bezobratlí
hlemýžď n nuwigen • n takiéw
housenka n mim
chobotnice n ihi dle místní tradice náleží k mořským živočichům,
kteří se živí pískem a při jejich nadměrné konzumaci hrozí
vypadání zubů. srov.'IAHAK'.
ježovka n iauto s dlouhými tmavými trny. • n mahaumahau s
krátkými trny.
korál n pesiapesia druh vytvářející "větvičky".

slávka n pal malý jedlý druh.

šestižábrovec červený n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
španělská tanečnice n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
mořský plž.
tritónka n naiu nowanawias (Bursidae (?)) podobná Charonia
tritonis.
• tritónka indická n naiu pwia (Charonia tritonis) • n naiu
(Charonia tritonis)
ulita n nuwigen hlemýždí. • n naiu spirálovitá, obvykle zkrácený
název pro tritónku. srov.'NAIU PWIA'.
zéva obrovská n iarou (Tridacna gigas)
Hmyz a pavoukovci
brouk n pulek druh, jehož larvy žijí v kořenech kokosové palmy.
Nejedlý. • n kelepes (Agrianome fairmairei) druh, jehož velké larvy
žijí v suchém dřevě, brouk i larvy jsou příležitostně konzumováni,
stádium 6. srov.'PRISIN'.
cikáda n rurian druh ozývající se večer krátkými zvonivými
zvuky. • n iawitaleg druh, který zpívá (srov.'KIT') především v
době, kdy nově vysazené jamy raší. srov.'IAWITALEG MIN
KAMAILIS NUWIAN NUW'. • n keno druh, který zpívá především v
době, kdy se sadí jamy. Pečený v ohni se jí. • n kapenkapen druh.
červ n prisin (Agrianome fairmairei) druh velké larvy žijící v suchém
dřevě, jsou příležitostně konzumovány, stádium 3, srov.'KELEPES',
'PITAS', 'IAPAU' a 'PWIR'. • n matakaiam larva žijící pouze v
kořenech kavy. • n iapau (Agrianome fairmairei) označení pro
dospělejší larvy tohoto druhu, které již nerostou a nepohybují se a
připravují se k metamorfóze, stádium 4. srov.'PRISIN'. • n pwir
(Agrianome fairmairei) označení pro dospělejší larvy tohoto druhu,
které jsou stále aktivní, stádium 2. srov.'PRISIN'. • n pitas
(Agrianome fairmairei) označení pro mladé a menší larvy tohoto
druhu, stádium 1. srov.'PRISIN'.
dlouhozobka n karamaram druh lišaje chovajícího se jako
kolibřík.
klíště n kur numanawitag
kobylka n pwiru druh luční kobylky, občas nazývaný 'PINEK'. • n
pinek druh luční kobylky, obvyklejší jméno je 'PWIRU'. • n kalaté
luční, druh. • n naulenapai luční, druh.
komár n kemak

kudlanka n kuri (Mantidae)

chřástal páskovaný n kasawar (Gallirallus philippensis)

kukla n iawlul (Agrianome fairmairei) označení pro zakuklené
'IAPAU' před tím, než se z nich stane 'KELEPES', stádium 5.
srov.'PRISIN'.

jestřáb australský n kweria Ienatem (Accipiter fasciatus)

monarcha stěhovavý n papawuk léwléw (Danaus plexippus) • n
papawuk apen (Danaus plexippus)
motýl n papawuk
moucha n kiag
mravenec (obecný termín) n maiamaia
muška n manman drobné mušky nebo okřídlení mravenci.
pavouk n iahukarem
pavučina n liélia
stonožka n napilas
strašilka n iamimer (Phasmatodea)
vážka n piétpiét
vosa n purmat
• vosa kutilka n purmat ituga
Plazi a obojživelníci
gekon n iuwau (Hemidactylus sp.)
scink n iaru kaliawen se zeleným hřbetem. Objevuje se v legendě
o žralokovi ('KALIAWEN'), kterého vyhnala z džungle do moře a
proto nosí jeho jméno.
vlnožil ploský n tagalua (Laticauda laticaudata)

kamenáček pestrý n iagaig lasem (Arenaria interpres) • n itawar
(Arenaria interpres)
kohout n mének ierman
kruhoočko australopacifické n kapaiuwer (Zosterops lateralis)
kruhoočko žlutočelé n kawhiakawhia (Zosterops flavifrons)
křídlo (nezcizitelný) n nalemkukačka nádherná n pelpel nawuk (Chrysococcyx lucidus)
kulík pacifický n itawar (Pluvialis fulva)
ledňáček proměnlivý n kawhité (Todiramphus chloris) v místní
kultuře slyšet jeho křik zprava je dobré znamení, zleva špatné. Je
spojován s deštivým počasím.
lejsčík šarlatovobřichý n pulegpuleg (Petroica multicolor) • n
wunwun (Petroica multicolor)
lori mnohobarvý n syl (Trichoglossus haematodus)
majna obecná n kaul (Acridotheres tristis)
medosavka tangarovitá n kowiamétaméta (Myzomela cardinalis)
pouze samec. srov.'KOWIAPILÉGEN'. • n kowiapilégen (Myzomela
cardinalis) pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n nemrukén
(Myzomela cardinalis) pouze samice. srov.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n
pesit (Myzomela cardinalis) v místní tradici pták, jež v sobě
sjednocuje "červené" a "černé" rodiny. srov.'KOWIAMÉTA' a
'NEMRUKÉN'.

vlnožil užovkový n tagalua (Laticauda colubrina)

mořský pták (obecný termín) n itawar termín pro malé brodivé
ptáky žijící na mořském břehu.

želva (obecný termín) n iau • n nam aramara dosl. "královská
ryba", připravována občas pro 'IERAMIN ARAMARA'.

moták tichomořský n kweria asul (Circus approximans)

Ptáci
amada tříbarvá n kamnhamena (Erythrura trichroa)
břehouš rudý n itawar (Limosa lapponica)
buřňák tenkozobý n tekerkhak (Ardenna tenuirostris)
fregatka n mének efa (Fregata sp.) • n lenkai (Fregata sp.)
holub (obecný termín) n penoha mladí lidé a děti jej nejedí,
protože podle legend jde o dívku ze země 'LAPNUMAN'. Pokud
zpívá v noci, znamená to něčí brzkou smrt.
• holub bělolící n iélu iohnekam (Columba vitiensis) často
označovaný jen jako 'IÉLU'. • n iélu (Columba vitiensis) občas
nazývaný 'IÉLU IOHNEKAM'.
• holub Greyův (obecný termín) n penoha lew (Ptilinopus greii) •
n penoha limlim (Ptilinopus greii) mladí jedinci. Říká se, že 'PENOHA
LIMLIM' přilétá jako první na stromy, na kterých zraje ovoce a
zkouší je den po dni až shledá, že je zralé, a poté ke stromu
přivede starší 'PENOHA LEW'. • n penoha mes (Ptilinopus greii)
pouze mladí jedinci, kteří mají velmi odlišné opeření od
dospělých. Přídomek 'MES' znamená "umírající", podle slabého,
jakoby nemocného zvuku, který vydává. Posvátný pták. Pokud jej
sní dítě, dostane nemoc 'MÉNEK RAMIWUK'.
• holub Mackinlayův n mak apam (Macropygia mackinlayi)
• holub pacifický n iawin (Ducula pacifica)
• holub stříbroramený n wipek (Ptilinopus tannensis)
• holub zelenokřídlý n mak (Chalcophaps indica) • n mak pelpel
(Chalcophaps indica) "druh" rozlišovaný v jazyce, s bílými tečkami v
kresbě.
housenčík dlouhoocasý n wulawula (Lalage leucopyga)
housenčík polynéský n wulawula (Lalage maculosa) pták
spojovaný se slunečným počasím.

muchálek melanéský n rusrus (Myiagra caledonica) pokud zpívá ve
špatném počasí, přijdou hezké dny.
pávík popelavý n tekiskisek (Rhipidura albiscapa) figuruje v legendě
o 'NUMANKUKU' a mnoha dalších. Říká se o něm, že je to šéf
ostatních ptáků.
pták (obecný termín) n mének stejný, nebo větší, než holub.
srov.'KLÉPLÉPEN'. • n kléplépen zpěvný. Menší, než holub.
srov.'MÉNEK'.
rorýs (obecný termín) n wukelekel
salangana (obecný termín) n wukelekel
• salangana bělobřichá n wukelekel (Collocalia esculenta)
• salangana vanikorská n wukelekel (Aerodramus vanikorensis)
slepice (obecný termín) n mének • n mének perawen • n iukenet
kadeřavá rasa, pouze na křídlech. • n kareseres kadeřavá rasa. • n
ragi kropenatá. • n makemak nízká rasa s "krátkýma" nohama.
slípka modrá n iagnameta (Porphyrio porphyrio)
sokol stěhovavý n kweria aswas (Falco peregrinus) • n mélekem
(Falco peregrinus)
sova pálená n imhir (Tyto alba) v místní kultuře obávaný pták,
posel zlých zpráv.
tabon Layardův n wél (Megapodius layardi)
vejce n nowanhalenmének slepičí.
vlaštovka rezavohrdlá n wukelekel iawota (Hirundo tahitica) dosl.
"'WUKELEKEL' který si sedá", na rozdíl od rorýse 'WUKELEKEL',
který si nikdy na zem nesedá. Výraz dnes častěji užívaný, než
'IARPOAPEN'. • n iarpoapen (Hirundo tahitica) starší a přesnější
termín. srov.'WUKELEKEL IAWOTA'.
vodouš aljašský n kakak (Tringa incana)

volavka pobřežní n pan (Egretta sacra)
Ryby
barakuda n tapatu (Sphyraena sp.)
bičonoš zobanovitý n ialinaio (Zanclus cornutus)
bodlok n welek druh.
• bodlok jednorohý n iapek (Naso unicornis)
• bodlok proužkovaný n nam le kweria (Acanthurus lineatus)
• bodlok příčnopruhý n ty (Acanthurus triostegus)
• bodlok tečkovaný n welag (Acanthurus guttatus)
čtverzubec n peruaperua (Tetraodontidae)

soltýn barakuda n tapatu (Sphyraena sp.)
štítovec n tagitofa (Echeneidae)
tuňák n tiapen
úhoř n nam lahau • n win mořský, jedlý.
zankl n ialinaio (Zanclus cornutus)
žralok n kaliawen maso žraloka je poněkud cítit. Podle místních je
tomu tak od doby, co jej 'MWATIKTIK' jednou okusil a zjistil, že
mu velmi chutná. Aby jej nikdo jiný než on sám nejedl, vymočil se
na něj a tak dal jeho masu jeho pachuť.

hadař příčnopruhý n nekariag (Myrichthys colubrinus)

Savci
kaloň n kel (Pteropus sp.) • n narekel jeho mládě, z "nararen kel".

havýš (obecný termín) n kawawigen (Ostraciidae)
• havýš rohatý n kawawigen (Lactoria cornuta)

kočka (z angličtiny: pussy cat) n usi

jehlice n lago (Belonideae sp.) ryba.
ježík n pekepek (Diodontidae)
kambala leopardí n malawin (Bothus pantherinus)
kanic n ialaken
• kanic skvrnoploutvý n kulegen (Epinepheius ongus (?))

koza (z angličtiny: nanny goat) n nani
kráva (starobylý termín, obecný termín) n kurimatau starší název,
dosl. "pes s háčky". srov.'NOWAN MATAU'. Dnes se častěji používá
'PULUK'. • (z angličtiny: bullock) n puluk pro původní termín
srov.'KURIMATAU'. • n puluk katkhatek se skvrnitou kůží.
krysa n kahau

klaun tmavý n mamau la kaléleg (Amphiprion melanopus)

kůň (z angličtiny: horse) n hos

klipka n malwia

netopýr n misekmisek světle zbarvený, s rozlišitelným ocáskem. •
n wutowuto tmavě zbarvený, bez ocásku.

králíčkovec n mihin (Siganus sp.) • n karai khatek (Siganus sp.) malá,
nedorostlá ryba. srov.'MIHIN'.
kranas n wuliwes • n wuliwes apam větší druh.
létající ryba n wénes
lulanka commersonova n nepakau (Fistularia commersonii)
muréna n iélmou černobílý tečkovaný druh. • n peku černý druh.
netopýrník n kel (Platax sp.)
odranec n luw (Scorpaenopsis macrochir)
ostenec (obecný termín) n nuwig nawuk (Balistoides sp.)
• ostenec klínovitý n nuwig nawuk (Rhinecanthus rectangulus) • n
iawati kopwiél (Rhinecanthus rectangulus)
• ostenec zelenavý n napau (Balistoides viridescens)
parmice n iaramiru
perutýn n iarpwitag (Pterois sp.)
pilníkotrn n numanahapitag
ploskozubec (obecný termín) n makem (Scaridae)
• ploskozubec vysokočelý n makem umé (Chlorurus
microrhinos)

pes n kuri
prase (obecný termín) n kupas • n kupas iéluk natuan černé s
bílým břichem a boky. • n kupas iawanawanar druh s kožními
výrůstky pod bradou. • n kupas meta druh se světlou a čistou
kůží. • n kupas pispis druh velkých prasat oceňovaný pro své
měkké maso. • n kupas kameta hnědé. • n kupas kamatau
kastrované. • n kupas iawiét které má viditelné jen jedno varle. • n
iowiaren nekastrované, na chov. • n kupas kalai s hnědými a
bílými skvrnami. • n kupas katkhatek se skvrnitou kůží. • n kupas
kalato šedivé barvy. • n kupas kapwia zvláštní druh používaný
kdysi jako tradiční dar pro 'IERAMARA'.
velryba n taulai
Výrazy související se zvířaty
ocas (nezcizitelný) n nepikpero (nezcizitelný, obecný termín) n numamwi- ptačí. Ex.:
Numamwimak ratol? ~ Jakou barvu má peří holuba
zelenokřídlého? • n naio ocasní z kohouta. Nošené jako ozdoba
při tradičních oslavách.

polozobánka červenoústá n iowanuér (Hyporhamphus dussumieri)

Věda a škola

pomec císařský n malwia ituga (Pomacanthus imperator)

pero (z angličtiny: pen) n pén psací.

pruhatec n malaw ryby v druhů v angličtině obecně
označovaných squirrelfish a soldierfish.

poznámkový blok n naua

rejnok n werau

škola n sekul

ryba (obecný termín) n nam • n metu druh hlubinné ryby. • n
kotéa druh jedovaté ryby. • n iahak druh ryby živící se
pravděpodobně korálem. Pokud jí člověk sní příliš hodně,
vypadají mu zuby. Děti ji nesmějí jíst vůbec. srov.'IHI'. • n kulap
druh velké mořské ryby s výrazně velkýma očima. • n umé obecný
termín pro ryby s hrbem nebo "boulí" na čele. Ex.: ploskozubec
vysokočelý ~ makam umé
sapín n mamau (Pomacentridae)

tužka (z angličtiny: pen) n pén

slizoun n wikwik ryba.
• slizoun hnědý n ilak (Cirripectes castaneus)

sešit n naua

učitel n iatukun
výchova n natukunan
vychovatel n iatukun
Chemie
zlato (z angličtiny: gold) n kaul

Fráze
Bojíš se psů? Nebojím se! Namagnin kuri? Iasagninan!
Budu mluvit o nějaké věci. Sakakhar in nar kér.
Budu o tom mluvit. Sakakhar lan.
Dej mi ... Lasipa tonio ...
Dej pozor na kavu! Amap nekava!
Dítě rozbilo misku a uteklo. Kowa ramataken nuwig kuwel
kani makem.
Hele, támhle je! Uré, in apa!
Hodil jsem kamenem po psovi. Iamamaru kuri.
Hodil jsem klackem a shodil kokosový ořech. Iamhoita nién.
Hodil jsem klackem po kokosovém ořechu. Iamho nién la
nek kér.

Proč Sylvano odešel? Sylvano rakan to nata?
Proč šel Sylvano do nakamalu? Sylvano rewén taratawol apa
imaim?
Předtím mi dal banán. Aupan ramlafena nepen kér tonio.
Přestaň pšoukat! Salepesan!
Pse, trhej! Kuri, kes in! dosl. "Pse, kousni jej!".
Shodil jsem kamenem mango ze stromu. Iamaruita magko kér
la kopwiél.
Slyším nějakého ptáka. Iamero kléplépen kér.
Spíš jako zabitý. Namapel ma ieram ramemes né.
Střílím z pušky. Iamarwin kopwiél ituga.
Ten muž na mě hledí. Ieram a rametatai lak!
To co děláš nemá smysl. Namerou nalmelan. • Namerou
nesega.
To je on, co prdí. In raméu nar.

Honil jsem slepici, popadl jsem klacek, hodil jej po ní a
sejmul ji po hlavě. Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in,
mel nem tahan.

To stačí! Rawker!

Chce se mi spát. Napelan ramos io. • Nekik renuwén ma
sakapel. dosl. "Můj vnitřek jde spát".

Tvé dobro. Nawytan taham.

To stačí. Renawker.

Chováš se špatně. Taham nolan rtat.

Udeřil jsem Iako pěstí uprostřed ostatních mužů. Iamaruita
Iako lé nekin naman.

Iata zakřičel, až jsem s sebou škubnul. Iata ramakhar apam
iakaur.

Už jsme spali, když tu Iaris odešel, opil se a dělal spoustu
hluku. Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas.

Já se toho nedotýkám! Iamasiapan nar un!

Váha tohoto kořene kavy je přibližně pět kilo. Napekaman
taha nukenekava ek in iwoket to kilo katilum.

Já taky. Io men.
Jdi ven! Wén ilua!
Je plešatý. Renapwa.
Je připravený něco udělat. Renmarua to nolan nar kér.
Klouže to! Remakela!

Voní to hezky. Rakapién wyt.
Vrať mi to. Ramlasipa nar ek.
Vytrhl jsem Natemanovi z ruky nůž. Iamlasita nau to
Nateman.
Zlomil jsem svůj luk. Iamataken tahak nemanahga.

Kohout kokrhá. Mének rakawinen.
Kvočna svolává kuřátka. Mének ramakoako in nararen.

Člověk

Nakou hodil oštěpem po ptákovi. Nakou ramatkin suk.

Holím si vousy. Iamakes numa min nulek.

Natahuje ruku přes kus dřeva, abych sebral nůž. Ramiapako
le nek un melas nau.

Lidé z Ituga jsou opravdu zkušení rybáři, zato lidé z Lamlu
o moři nevědí nic. Naramim Ituga narafa aken, mero naramim
Lamlu narapat.

Nebojím se. Iasagenan.
Něco jsem mu dal. Iamlasipen nar kér to in.
Něco mu dám. Seklasipen nar kér to in.
Nechci zpívat. Iakapas nenian napuk.
Nějaký člověk křičí. Ieramim kér rakawinen.
Odejdi! Wén!

Oděv
Oblečení už se usušilo. Napen renausek.
Šel jsem pracovat na pole a roztrhl jsem si oblečení. Iamwén
apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak napen.

Oheň hoří. Nekam rakauwow.

Rodina a vztahy
Dítě křičí a předvádí se. Kowa ramakhar apam memausit.

Ohřívám si ruce. Iamég nalemak.

Díval jsem se na tebe. Iamamarep lam.

Otevři dveře, ať můžu jít spát. Héta la tapen pas ikwéna mapel.
obvyklá fráze, používaná pokud se člověk vrací odněkud pozdě v
noci a chce vejít do chatrče, kde spí, ale dveře jsou už zavřené.

Je nás mnoho. Katar ripar.

Podívej se, prosím! Ap ru!

Jeho oči jsou nevlídné. Narameren renapinap.

Pojď si sednout. Wa mawota.

Jsem smutný z mého dítěte. Nekik rtat to tahak kowa.

Posadil se. In rakawota.

Jsem starší, než ty. Io ik ipar lam.

Poslouchám, co říkáš. Io iamero ik namakhar.

Jsem velmi šťastný. Nekik ragién epek.

Povlak na vodě způsobený mastnotou z dřeně kokosového
ořechu. Nahlelan taha nién.

Koho hledáš? Namégasin péhé?

Je třeba, abys měl rád svou ženu. Tanakaiké molkéikéi taham
perawen.

Kolik vás je? Jsme tři. Kamiar ky? Kamhel kesel.

Podřel jsem se při plavání v moři. Iamawai apa iré.

Má rád tu ženu. Nekin la perawen an.

Pojedl jsem včerejší jídlo, které bylo zkažené, a teď zvracím.
Iamamken nauganan hal méwa in.

Má sestra už je vdaná. Nawinek renmerek ita.
Má z tebe strach. Ramagenin ik.
Mám moc rád mou maminku. Iakolkéikéi epek tahak mama.
Mám rád mou maminku. Iakolkéikéi tahak mama.

Pokud máš bolesti, vezmi si lék. Tama ramahma, nakamnum
méresen kér.
Potratila své dítě. Ramataken naren.

Mám rád svou ženu. Iakolkéikéi tahak perawen.

Puška náhodou vystřelila a zabila jednoho člověka. Kopwiél
ituga ramaru peken iaramim kér méruap nin.

Mám tě moc rád. Iakolkéikéi epek ik.

Ten muž má halucinace peranepen. Us an ramanepen.

Mám velkou radost. Nekik ragién epek.
Mluvím ke svým dětem. Iamakhar kam nararek.

Ten muž včera nespal, je unavený a zívá. Us ek rasapelan
lenaw menapau kani menamoag tat.

Můj dědeček zemřel. Tahak kaha ramemes.

Točí se mi hlava. Tahak kahapa ramalalau.

Muž se miluje se svou ženou. Ierman ramol to tahan perawen.

Tohle prase je velmi nemocné, ale ještě je živé. Kupas ek
rakamus epek, mero rakamiu am.

Nic k té dívce necítím. Nekik reka la peran an.
Směje se na mě. Ramaliél kam io.
Stará se o dobrou výchovu dětí ve vesnici. Ramatukun
kokomin apa lawanu.
Tato žena dohlíží na mé dítě. Perawen ek ramahmut tahak
kowa.
Tvé dítě pláče. Taham kowa ramasak.

Včera jsem spal špatně. Iamapel tat lenaw.
Zhluboka se nadechni! Amig epek!
Žena má měsíčky. Perawen ramameta.
Život

Tvůj otec ještě žije? Remen ramarek ena?

Bydlení a dům
Bydlím tady. Iamarek iken ek.

Už tu nikdo není. Naramim kenareka patem.

Bydlím támhle. Iamarek a iken an.

Velký muž. Ieram asul. starý, respektovaný.

Dům je zavřený. Kamareg la nima.

Zdraví
Byl jsem nemocný. Iamakames.
Člověk trpící astmatem. Ieram ramamig.
Ditě má kašel, protože je nemocné. Kowa ramatagel mero
rakamus.

Iawilu bude kastrovat své prase. Iawilu taratau tahan kupas.
Jdu domů. Sekuwén apa lawanu.
Jsem doma. Io apa lé nima.
Jsem uvnitř. Io apa ima.
Kde bydlí tvá babička? Taham kaha ramarek ia?

Ditě velmi křičelo, až ztratilo hlas. Kowa ramakhar apam kani
nekin reka.

Kde bydlí? Ramarek ia?

Doktor mě ošetřuje. Dokta ramol wok lak. dosl. "pracuje na
mě".

Nyní bydlím ve Lowanatomu, ale předtím jsem žil v Česku.
Tawék iamarek apa Lowanatom, mero aupaniken iamarek apa
République tchèque.

Je to silný člověk. In ieram rasanen.
Jedl rybu kotéa a otrávil se. Ramken kotéa mamakona.
Jsem hluchý. Iakalu.
Jsem unavený. Inapau.
Jsem velmi smutný kvůli mé nemocné ženě. Nekik ramahma
epek to tahak perawen rakames.
Má průjem trvající čtyři dny. Ramai to nian kywer.
Má žena mluví ze spaní každou noc. Tahak perawen ramarmik
lapen patem.
Má žena právě rodí. Tahak perawen ramémak tawek.
Mám horečku. Iamaraparap.
Mám rýmu. Nesinahgak ramai.

Nejsem doma. Io ikeka apa lawanu.

Nyní bydlím ve Lowanatomu, ale předtím jsem žil v
Lénakelu. Tawék iamarek apa Lowanatom, mero aupaniken
iamamarek apa Lénakel.
Odkud jsi? Imam ia?
On bydlí daleko. In ramarek isau.
On bydlí támhle. In ramarek iken an.
Pokouším se rozdělat oheň. Iamalkut to nalhekaman.
Rozděluji svůj dům, abych udělal místo pro svého bratra.
Iamatkel nowanima tahak to piak tarawa mapel iken.
Ta chatrč už je stará, zítra ji zbořím. Nima renawas, talauk
khaipu.

Mám zlomenou ruku. Nalemak ramraker.

Ta chatrč už je stará, zítra ji zboříme. Nima renawas, talauk
khaipu.

Měl nehodu na moři. Ramlas peken apa la téhé.

Ty bydlíš támhle? Ik namarek a iken an?

Moře mě odneslo a já se odřel o kameny. Téhé ramho io
iakawai io la kopwiél. dosl. "moře mě udeřilo".

Ztratil jsem nůž. Iamataken tahak nau.

Můj manžel strašně chrápe. Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek.
Otéká mi noha. Nalemak ramasis.

Žiji na Tanna. Iaman la Ten.
Doprava a cesty
Auto zatočilo doleva. Loto ramikopen la mul iken.

Chtěl bych si tě vyfotografovat. Iakolkéikéi mos foto taham.

Jsem nejstarší z mé rodiny. Io iaghin la tahak famili.

Jdu do centra ostrova. Iakan apa ikpat. např. Lamlu.

Kavu piji pořád. Iamamnum lilen nekava.

Jdu do Ituga, do hlavního nakamalu. Iakan apa Ituga, apa
imaim asul.

Mám hlad. Naumus ramkes io. • Inamék.

Jdu do kostela. Iakan apa le nima awhak. • Sekuwén apa lé nima
awhak.
Jdu na oslavu. Sakagién.
Jdu na trh. Sekuwén la maket.
Jdu nahoru. Iakan apa iles. do Ipai, Lowkweria a pod.
Je tady jedna vesnice, jen kousek odtud. Lawanu kér apa iken,
iwoket am.
Jen tak se procházím. Iamaliwok am.
Kam jdeš? Nakan ia? • Namatuwén?
Nevěděl jsem, že přijede. Iamatektek ma tarawa.
Poběžím k moři. Sakai mwén apa iré.
Pojedu s bratrem Anicetem na trh. Sekuwén apa la maket
kamlau frére Anicet.
Překládám pro Toma. Iamhuaprai ipen to Tom.
Ty chceš jít k moři? Nakolkéikéi ma tanekuwén apa iré?
Vrátím se zítra. Sepléleg talauk.

Mám plné břicho. Natepak renasis.
Mám žízeň. Inawawa.
Máš ovocnou šťávu? Nowanihin uiken?
Matka kojí své dítě. Mama ramlasipen naha kam tahan kowa.
dosl. "matka dává prs svému dítěti".
Měl by jít pít kavu. Maramnum nekava. řekněte mu, ať přijde.
Napiju se vody. Sakamnum nu.
Nemám hlad. Iasamékan.
Odkousni slupku z kokosu paha. Akes nién paha!
On mi dává banán. Ramlasipa nepen.
Oškubu toho ptáka a sním jej jako nahunu. Sakalemus
kléplépen ek meken to nahunu.
Otoč banány, co jsou v ohni. Hwin nepen lé nekam.
Peču v ohni jam kelaka, ale ještě je syrový. Iakawan kelaka
mero rasmatakan.
Podej mi slupku kokosu, ať můžu očistit kavu. Lasipa kasisen
iaké nukenekava.

Vyfotografuji tě. Sekos foto taham.

Polévka, kterou děláš, je vždycky dobrá. Taham sup rawyt
nian min patem. dosl. "každý den".

Jídlo
Cítil jsi včera v nakamalu účinky kavy, nebo ne? Namapus
lenaw apa imaim o kapa.

Pomáhám mamince s vařením. Iamasitu la tahak mama to
nahuan.

Cítím kavu. Iamero nekava.
Češe plody mangovníku. Ramel magko.

Rád chodím na lov holubů pacifických. Iakolkéikéi naruan
iawin.

Čistím jam. Iamaké nuw.

Rýže se připálila. Rais ramahu atin.

Dal jsem mu jam. Iamlasipen nuw kér to in. • Iamlafen nuw kér
to in.

Tahle žena vaří jamy. Peran an rakawin nuw.

Dám ti banán. Sekelasipena nepen.
Dej mi banán! Lasipa nepen!
Dítě pije mléko své matky a má plné bříško. Kowa ramamha
la tahan mama natepun renasis.
Dítě pije mléko. Kowa ramamha.

Rád bych dostal banán. Iamarhapek to nepen ma seken. k jídlu.

Taro je lepší, než jam. Neté rawyt mapita nepen.
Taro se připálilo. Neté ramahu akry.
To včerejší jídlo už nevoní dobře. Nauganan lenaw renépién
tat.
Úroda byla špatná, lidé mají hlad. Nasuman ramtat, naramim
kamaimék.

Dnes rozdělují v nakamalu rýži z potravinové pomoci.
Kamawra in rais taha tisasta apa imaim tawék.

Už jedl. Renaugan ita.

Dopil jsem kavu. Io inol naunin lé namnumnemak nekava.

Už jsem načerpal vodu. Inwipen ita nu.

Doprovodíš mě do Ituga? Tanekir io kiawen apa Ituga?
Hledám rybu. Iamégasin nam.
Chci jíst banán. Iakolkéikéi ma seken nepen.

Už jsem jedl. Inaugan ita.
Vařím jídlo. Iamol naunganan.
Vařím něco dobrého. Iamahu nar wyt kér.

Jamy dobře porostou. Nuw tarakanan epek.

Ve vesnici už není voda, lidé mají žízeň. Nu reneka apa
lawanu, naramim kamaiwawa.

Je ten kokos, co piješ, dobrý? Nakamnum nién mero rawyt?

Vezmi si banán! Jeden je tady. Las nepen! Kér apa.

Jedl jsem rybu s jamem. Iamken nam né nuw.

Žena vyhrabává zemní pec. Perawen raméku nowanuman.

Jedl jsem spoustu zralých banánů, až jsem se najedl. Iamken
nepen matak ripar menépes.

Ženy nepijí kavu. Perawen rasamnumam nekava.
Žvýkám kavu. Iamemai nekava.

Ještě jsem nepil. Iasamnumanana.
Jez zralé banány. Ken nepen matak.
Jídlo zplesnivělo. Nauganan ramlugan.
Jím banán s kokosem. Iamasepién nepen.
Jsem najedený. Natepak renasis.

Práce, peníze, vlastnictví
Budu platit krávu ve White-Grass. Sakarou kurimatau kér apa
Lénkaugan.
Budu stavět kurník. Sekol nima taha mének.

Co děláš? Namatawol? • Namatawol un?
Co šel Sylvano dělat? Sylvano ramakan tarol nata?
Copak děláš? Namol nata?
Dělím se o chléb se svým bratrem. Iamawra prét to piak.
Děti mi ukradly všechny slepice. Kokomin kamaikela in patem
tahak nemének.
Dnes lovím ryby. Iakawi nam tawék.
Je čas vykopat jamy. Nian taha nilan nuw.
Jsem zadýchaný. Iamamigamig.
Kolik stojí ty zralé banány? Ky lé nepen matak?
Koupil jsem jam. Iamamos nu kér.
Lámu suché dříví na oheň. Iamarkel nek mer to nekam.
Lidé nám zakázali sbírat suché dříví. Naramim kamainiaw
kama to nosan nek mer.
Lidé sadí jamy na poli. Naramim kamasy nuw apa lé nekin
nasuman.
Mám několik kuřátek. Tahak nararen mének ripar.
Můj otec pracuje na poli. Remek apa lé nasuman.
Muži ryjí pole, zatímco ženy z ní vytahují kořeny. Naman
kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin nar.
Nejsem chudý. Senia ma io nases. dosl. "Nedá se říct, že jsem
chudý." • Rasolan mama io nases. dosl. "Není to tak, že jsem
chudý."
Odešel pracovat na pole. Ramakan tarasum.
Otevři svůj košík, ať ti do něj můžu něco dát. Atalapag taham
karem melasipen nar kér.
Přines sem mé prase. Las kupas tahak mwa iken ek.
Sadím větve manioku. Iamepatkin nalemen nemaiako.
Sadím živý plot. Iamhau paren.
Sekal jsem dříví. Iamarai nek.
Skončil jsem práci. Io inol naunin la wok.
Stavím plot. Iamol paren.
Tamten muž je dobrovolník Peace Corps. Us a in piskop kér.
Ukradl to nějaký zloděj. Iakela kér ramlas.

svých zádech nesou nově rašící výhonky jamů po jejich setbě (na
jihozápadě ostrova se toto ale říká o cikádách 'KENO').
Dnes žvýkám kavu já. Io iamemai nekava tawék.
Jeho proslov je opravdu dobrý. Nakharan taham in rapekam
epek.
Jeho proslov za nic nestojí. Ramol nakharan ralukaluk.
Lidé zpívají. Naramim kamaeni napuk.
Matka barví své dceři tvář. Inen ramhwél kam tahan peraswas.
Moře nesmí vstoupit do pirogy. Téhé tarasuwénan le napag
nowaniko. symbolická věta vyjadřující, že tak, jako je nebezpečné,
když se voda dostane do pirogy ('NIKO'), je i špatné, když někdo v
nakamalu (kde se scházejí lidé ze stejného kmene - 'NIKO') vede
řeči, které rozdělují, namísto aby spojovaly.
Na oslavu kaur zabije dvě prasata. Taroho kupas kiu to kaur.
Není dobře, aby má hlava zůstala prázdná. Půjdu
rozmlouvat se stařešiny. Rtat ma tahak kahapa tarol am nuigen.
Tanakwen makhar kam ieram asul min.
Stařešina rozděluje jídlo tradičním cestám. Ieram asul ramhoti
nauganan lé suatu min. při tradičních ceremoniích přicházejí do
nakamalu lidé z okolí po čtyřech tradičních cestách ze čtyř
různých směrů. V běžné řeči, například při rozdělování jídla na
konci ceremonií, se skupiny náležející k jedné cestě označují
prostě jako "cesta".
Sundal jsi mě ze stromu nases. (starobylý termín) Namehwau
io lé twinek nases. tradiční, dnes už nepoužívaná věta, kterou
obdarovaný odpovídal na dar. Strom 'NASES' je symbolem
chudoby. Věta tedy vyjadřuje to, že obdarovaný už není chudý. V
řeči neexistuje výraz pro "děkuji". Toto je pravděpodobně jeho
nejbližší ekvivalent.
Tvoje řeč je dobrá. Taham nakharan ratuatu. dosl. "přímá".
Uctivá věta k ocenění něčího proslovu v nakamalu.
Večer budou v nakamalu organizovat ceremonii prvního pití
kavy pro Iaruéla. Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha
Iaruél.
Zítra půjdu tancovat do Lowkweria. Talauk iakol napuk apa
Lowkweria.
Pozdravy a děkování
Brzy na shledanou. Sematu men.

Včera jsem šel na pole sadit zelí. Lenaw iamsipan pa lé nekin
nasuman matek kapus.

Děkuji pěkně. Ténkiu asul.

Volá slepice ke krmení. Ramakoako in mének min.

Děkuji za ty dobré věci. Ténkiu asul ton nar wyt min.

Gramatika a jazyk

Děkuji za hezký rozhovor. Ténkiu asul to nakharan rawyt.
Dobré dopoledne. Rawyt laplépen. • Rawyt lakaplepen.
Dobré odpoledne. Rawyt lemankat.

Čas
Dlouho jsem tě neviděl. Iasapan ik ny.

Dobrý večer vám všem. Rawyt lénhaiu to kamiar patem.

Dnes odpočívám. Iamamin tawék.

Jak se jmenuje? Nategan péhé?

Jak dlouho? To nian ky?

Jak se jmenuješ? Nategam péhé?

Kolik dní? To nian ky?

Jak se ti daří? Ratol?

Není to dlouho. Senia ma tary.

Jak to jde? Ratol? • Rawyt o rtat?

Večer se půjdu koupat v moři. Ta lénhaiu sekaik apa iré.

Na shledanou vám dvěma. Imam ilao.

Kultura
Cikády iawitaleg vynášejí ze země výhonky jamů. Iawitaleg
min kamailis nuwian nuw. výraz používaný pro roční dobu, kdy
cikády 'IAWITALEG' začínají zpívat. Říká se, že tyto cikády na

Dobrý večer. Rawyt lénhaiu.

Na shledanou zítra. Talauk am.
Na shledanou. Imam.
Není zač. Rawyt am.

Odkud jdeš? Namsipen ia? obvyklá otázka po úvodním
pozdravu.

Sklízí ovoce toho, co zasadil. Ramel nowanek ramhau.
používáno v kladném i záporném smyslu slova.

Přeji ti dobré dopoledne. Rawyt lakaplepen tonik.

Stojíš na želvě a přitom hledáš želvu, kterou bys mohl
harpunovat. Namail am lé twiau né mamégasin iau tanakatek.
hledat něco očividného. "Pro stromy nevidí les."

Uvidím tě zítra. Sakap ik talauk.
Za málo. Rawyt am.
Přísloví
Jen dělám hluk. Iamesel am. říká se poté co někdo řekne něco,
co už všichni ví, ve smyslu "Jen vám to připomínám."
Jen plácám do vody. Iamol am téhé. při lovu ryb často lidé
plácají po hladině aby vystrašili ryby a vyhnali je z úkrytů. Říká se,
když člověk předtím někomu řekl něco nepravdivého jen proto,
aby mu nahnal strach.
Ježík se raduje z mušle hiuwan. Pekepek ramagién to hiuwan.
říká se, že ježík se živí mušlemi 'HIUWAN', ale když nějakou najde,
namísto aby ji snědl hned si jen její místo zapamatuje a plave dále,
aby se vrátil později. Pak ale může přijít odliv a on se už k mušli
nedostane. Říká se o lidech, kteří přijdou o nějakou možnost
nebo událost protože si ještě předtím chtěli někam odskočit.
Přibližně "Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí."
Kaloň popadl kaštan nawuk a stále křičí. Kel ramlas pau
nawuk mamasak. říká se o lidech, kteří už mají dost, ale nejsou
spokojení a chtějí ještě více. Přibližně "Pálí ho dobré bydlo."
Koza, která táhne koně. Nani rakawi hos. výraz užívaný o
člověku, který skrývá svůj opravdový úmysl (velkou věc, "koně")
za nějakou nevinnou záminkou (malou věcí, "kozou").
Kráva už se vyprázdnila. Puluk renawiét. už se nedá nic dělat.
Stalo se, už to nevrátíme.
Krysa přeskočila sovu. Kahau ramiwuk lé imhir. říká se, že
umírající sova si sedá na zem. Pak ji může krysa bez obav
přeskočit. Říká se o projektu nebo věci, která třeba začala jako
velká, ale postupně odumřela a nebyla dokončená. "Vyšumělo to."
"Šlo to do ztracena."
Motýl a vlaštovka. Papawuk né wukelekel. říká se, že motýli a
vlaštovky následují jeden druhého. Používá se o lidech, kteří
všude chodí spolu, o zamilovaných a pod.

Ten chlap se včera opil k nepoznání. Us an ramapus kaur riér
lenaw lénhaiu. dosl. "opil se tak, až mu vypadl nambas".
Anachronismus dnes často používaný v žertovném tónu.
Večerní červánky značí změnu počasí. Napwua raléwléw, nian
tarhwin.
Velká ryba a štítovec. Namasul né tagitofa. stejný význam jako
'PAPAWUK NÉ WUKELEKEL.'.
Vezmu si něco tvého, a ty si pak také vezmi něco mého.
Seklas taham, neklas meg tahak. výraz používaný v situacích, kdy
jeden člověk často žádá, aby se s ním ostatní podělili, ale sám nic
nikdy nenabízí. "Dáš, a dostaneš".
Vysadil jsem mu květiny nyawia. Iamhaupen nyawia lan. "Pro
mě je ten člověk mrtvý." "Už s ním nechci nic mít." Podle
legendy, když byl zabit "Tagalua", lidé jej pochovali a na jeho
hrobě vysadili květy 'NYAWIA', aby zabránili jeho duchovi vrátit se
do vesnice a obtěžovat je.
Víra
Budu se modlit. Sekawhak.
Modli se za mne! Awhak tahak!
Myslím, že moje zemřelá babička je v nebi. Nekik rahmo ma
tahak kaha ramemes in apa iles lénéai.
Myslím, že za tu nemoc může nějaký démon. Nekik rahmo
ma iarames kér ramol namesan ek.
Půjdu se modlit do kostela. Sekawhak apa lé nima awhak.
Základní výrazy
Co je to tady? Nata ek?
Co je to támhle? Nata ia?
Co říkáš? Nameni nata?

Následuje liánu. Ramerou nul. nahání holky, běhá za holkami.

Hledám Sylvana. Iamarhapkin Sylvano.

Nenuť kraba, když se svléká. Tarasowiakan kam kawles. je
nedobré nutit člověka k něčemu, když on sám se k tomu ještě
necítí, když k tomu ještě nenadešel čas.

Jak se to jmenuje? Nata ik nategan nar ek?

Papoušek syl odletí umřít do Imana. Syl taremes Imana. říká
se, že papoušci 'SYL' když jsou staří odlétají na jihozápad ostrova k
vesnici Imana, kde umírají. Říká se ve smyslu, že člověk se i po
velkých cestách vrací domů. "Všude dobře, doma nejlépe."

Je to jak říkáš. Nameni farién. dosl. "Říkáš pravdu."

Podkroví domu už je černé. Nahgenima renapen. od kouře z
ohně. Říká se ve významu dlouhé doby uplynulé od nějaké
události. "Hodně vody uteklo".

Kdo jsi? Ik fé?

Posbírali werem, a na jejich místo se usadil sis. Kel werem,
sis remawinam. 'WEREM' je velká mušle z rodiny 'HIUWAN', která
se sbírá k jídlu a 'SIS' menší, taktéž jedlá mušle. Říká se, když
člověk na chvíli odejde a když se vrátí, zjistí, že někdo zabral jeho
místo.
Psí ocásek. Nepikekuri. stejný význam jako 'PAPAWUK NÉ
WUKELEKEL.'.
Roztrhneme napůl náš list kokosovníku. Kamhaipu numa sia
la katar min. kokosové listy se, například při výrobě 'KEMÉLU',
snadno dají roztrhnout podél řapíku. Přísloví toho využívá jako
obraz lidí, kteří se rozdělí. Používá se při loučení a rozchodech po
společné cestě nebo po setkání, případně i obrazně při rozvodu.

Jdu domů. Iakawén apa lawanu.
Kde je tvůj otec? Remam ia?
Kdo je to? Péhé an?
Kolik je ti let? Taham nu ky?
Kolik to stojí? Nata mani?
Mluv pomalu! Ani merek am!
Mluv pomalu. Eni mérek am.
Následuj mě. Awotiseg in io!
Nedotýkat se! Siapan!
Nevím. Iasinatinan.
Počkej na mě! Amatan in io!
Pojď sem! Wa iken ek!
Pomozte mi! Asitu lak!
Ptá se na tvé jméno. Ramarhapek to nategam.

Říkáš pravdu. Nameni farién.
To je ... In ek ...

Rostliny
Banánovník kvete. Nepen ramiuk.

To je můj dům. Nima ek tahak.

Je tu spousta kokosů. Nekin am nién.

Ty lžeš! Naméiua!

Kava dobře poroste. Nekava taripar epek.

Ukaž mi to! Atukun ton io!

Mangovník už kvete. Magko renaugen.

Vezmi si to, to je pro tebe! Las taham!

Máte u tebe doma kavu, nebo ne? Imam iken nekava ripar o
reka?

Příroda
Krajina a zeměpis
Lowanatom je dole, zatímco Lowkweria je nahoře v
kopcích. Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria in apa iles.
Počasí
Chystá se na déšť. Ramapinap le nihin.
Je horko. Kamakapan.
Je chladno. Kamarap.
Je teplo. Kamakapan.
Je zima. Kamarap.
Jsem smutný, že prší. Iasolkéikéian ma nihin ramep. dosl.
"nemám rád, že prší".
Měsíc svítí a tak vidíme dobře na cestu. Mawuk ramasia,
kamap wyt am suatu.
Moře je vzbouřené. Téhé rakawi.
Noc je jasná a je vidět hodně hvězd. Lapen rameta, mahau
ripar.
Prší a tak se mi namočilo oblečení. Nihin ramep kani tahak
napen rapeteg.
Prší hodně. Nihin ramep epek.
Prší. Nihin ramep.

Zvířata
Bojím se psů. Iamagenin kuri.
Černý kohout. Mének apen.
Jakou barvu má peří holuba zelenokřídlého? Numamwimak
ratol?
Krab se svléká. Iager ramowiak.
Nebojím se žraloků. Iasageninan kaliawen.
Pozoruji ptáky. Iamarep lé mének min.
Ptáci zpívají. Nemének min kameni napuk.
Pták křičí. Kléplépen ramasak.
Pták zpívá. Mének rameni napuk.

Věda a škola
Dítě ve škole píše do svého sešitu. Kowa ramarai tahan naua
apa la sekul.
Míchá dohromady místní jazyk a bislamštinu. Ramolpelpel lé
nakharan la Ten né pislama.
Pomáhá mi naučit se místní jazyk. Ramasitu lak to ninatinan
nakharan.
Učím informatiku ve Lowanatomu. Iamatukun kompiuta apa
Lowanatom.
Vyšel jsem ze školy a jdu sem. Io iamiér apa la sekul mwa iken
ek.

