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Olá! Eu me chamo Sofia.
Não faz muito tempo que eu nasci.
Eu ainda não falo muita coisa,
somente uns anmam mammm ammm...
para agradar meus pais!

Bonjour ! Je m’appelle Sophie. 
Je suis née il n’y a pas très longtemps.
Je ne dis pas encore grand-chose, 
que des areuh areuh … 
pour faire plaisir à mes parents.
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Já meus pais falam bastante comigo,
mas não na mesma língua.
Minha mãe fala comigo em francês
e meu pai fala comigo em inglês.

Bonjour mon petit cœur! 1  
me diz mamãe quando eu acordo de manhã.

E na hora de me pôr para dormir papai me pergunta 
Piwi darling, why won't you go to sleep? 2  

Mes parents, ils me parlent beaucoup par contre, 
mais pas dans la même langue. 
Ma Maman me parle en français 
et mon Papa me parle en anglais.

Bonjour mon petit cœur !
dit Maman quand je me réveille le matin.

Piwi darling, why won’t you go to sleep ? 

me demande mon Papa le soir quand il me met dans mon lit.

1. Bom dia, coração!
2. Piwi querida, por que você não vai dormir?
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Piwi é o apelido que me deram antes mesmo de eu nascer.
Eu tenho também um segundo nome: PERSEPHONE
É o nome de uma deusa grega!

Piwi c’est le petit nom qu’ils m’ont donné 
avant ma naissance.
J’ai aussi un deuxième nom : PERSEPHONE ! 
C’est le nom d’une déesse grecque.
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Vocês entenderam minha história?
Meus pais querem que eu seja bilingue!
Eu não sei muito bem o que isso quer dizer,
mas eu gosto muito quando mamãe recita poemas em francês
e adoro quando papai canta para mim em inglês.

Vous avez compris mon histoire ? 
Mes parents veulent que je devienne bilingue !
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais 
j’aime bien quand ma Maman me récite des poèmes en français
et j’adore quand mon Papa me chante des chansons en anglais.

13
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Sabe, minha mãe também fala espanhol.
Ela morou no Equador e depois na Argentina.
e aprendeu alemão na escola e português no Brasil.

E meu papai fala francês 
porque ele foi à escola no Canadá e na França.
E também fala alemão, porque trabalhou na Suíça,
e enfim, - vocês não adivinhariam nunca-,
agora ele está aprendendo chinês e swahili
porque ele quer ir ao Kenya para cuidar das pessoas que estão doentes.

Ma Maman, elle parle aussi espagnol.
Elle a vécu en Equateur puis en Argentine, 
elle a appris l’allemand à l’école, et le portugais au Brésil. 

Et mon Papa il parle français 
parce qu’il est allé à l’école au Canada et en France, 
allemand parce qu’il a travaillé en Suisse, 
et vous ne devinerez jamais, 
maintenant, il apprend le chinois et le swahili ! 
Il veut aller au Kenya, soigner les gens qui sont malades.
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Agora eu preciso contar pra vocês dos meus avós.
Eu tenho cinco : duas avós e três avôs.
A mãe do meu pai é a Oma, ela é suíça.
Ela fala suiço alemão, inglês e francês.
Minha mãe queria que a Oma falasse comigo em suíço alemão.

 
Maintenant il faut que je vous parle de mes grands-parents. 
D’abord j’en ai cinq, deux grands-mères et trois grands-pères. 
La mère de mon père, c’est Oma, elle est suisse. 
Elle parle le suisse allemand, l’anglais et le français. 
Ma Maman voudrait que Oma me parle en suisse allemand.
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O pai do meu pai, eu o chamo de Grand-Papa, 
é canadense, ele fala francês e inglês. 
Mas o francês do Grand-Papa é diferente do da minha mãe,  
o dele é mais cantado! 

Le père de mon père, je l’appelle Grand-Papa, 
il est canadien, il parle français et anglais, 
mais son français est différent de celui de ma Maman, 
il est plus chantant !
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O pai da minha mãe é irlandês. 
Ele fala inglês e gaélico, mas também francês. 
Eu o chamo de Gramps ou simplesmente de Grandad. 
Ele trabalha no Gana.

Le père de ma mère, il est irlandais, 
il parle anglais, gaélique et français aussi. 
Je l’appelle Gramps ou tout simplement Grandad. 
Il travaille au Ghana.
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A mãe da minha mãe é francesa,  
mas ela também fala inglês.
Eu a chamo de Babou porque ela é minha babouchka. 
Mas ela não fala russo não!

La mère de ma mère, elle est française, 
et elle parle anglais. 
Je l’appelle Babou parce que c’est ma babouchka. 
Mais le russe, elle ne le parle pas.
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Minha Babou vive com meu terceiro avô.
Eu o chamo de Grapi, um nome que vem do cacho de uva. 
Não me perguntem por quê!

Meu Grapi é o campeão das línguas.
Ele fala francês, inglês, alemão e um pouco de espanhol e de italiano.
E ele está aprendendo hebreu, grego, latim e até aramaico! 
O aramaico é uma língua que era falada há muito, muito tempo.

Quando Grapi era pequeno seus pais falavam em polonês com ele,
mas ele foi à escola na França e esqueceu todo o polonês.

Ma Babou vit avec mon troisième grand-père.
Lui, c’est Grapi, pour grappe de raisin, 
ne me demandez pas pourquoi ! 

Mon Grapi, c’est le champion des langues, 
il parle français, anglais et allemand, un peu d’espagnol et d’italien. 
Et il apprend l’hébreu, le grec, le latin et même l’araméen. 
L’araméen, c’est une langue qui était parlée il y a très longtemps. 

Quand Grapi était petit, il parlait polonais avec ses parents 
mais il est allé à l’école en France et il a oublié tout son polonais.
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E agora
vocês acham que toda essa história de línguas terminou?
Pois não terminou, não. Porque eu tenho tios e tias e primos e primas
e eles vivem todos em países diferentes:
eu tenho um tio na Irlanda, uma tia no País Basco, uma tia no Canadá e 
outra nos Estados Unidos. E ainda tenho um tio e uma tia na Suíça.
E eles falam todos várias linguas diferentes. 

Et maintenant, 
vous croyez que cette histoire de langues est terminée ? 
Et bien non, parce que j’ai aussi des oncles, des tantes, 
des cousins et des cousines 
et ils habitent tous dans des pays différents : 
j’ai un oncle en Irlande, une tante au Pays Basque, 
une tante au Canada, une autre aux Etats-Unis 
et encore un oncle et une tante en Suisse. 
Ils parlent tous et toutes plein de langues différentes.
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Ah e eu já ia me esquecendo, eu também tenho uma bisavó!
Ela só fala francês,
mas sabe algumas palavras em inglês.
E quando ela estava aprendendo espanhol ela colou palavras em 
espanhol pela casa toda.

Pronto, agora vocês conhecem toda minha família!

Ah, j’oubliais, j’ai aussi une arrière-grand-mère !
Elle ne parle que le français,  
mais elle sait quelques mots d’anglais. 
Et quand elle apprenait l’espagnol, 
elle a collé des mots espagnols partout dans sa maison. 

Voilà, vous connaissez toute ma famille.

frigorífico

Mesa

cocina

azúcar
harina

yogur
huevo
verduras
queso
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Enfim, na verdade não.
Eu vou contar um segredo para vocês:
no ano que vem um novo primo vai chegar.
Um priminho basco, francês, irlandês e espanhol !

Enfin pas tout à fait !
Je vais vous dire un secret :
l’an prochain, j’aurai un cousin,
un petit cousin basque, français, irlandais et espagnol.
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Quando eu crescer,
quero dar a volta ao mundo
e conhecer muita gente
e aprender um monte de línguas.

E quando eu tiver filhos
vou fazer como meu papai e minha mamãe :
cantarei para eles canções
em todas as línguas do mundo.

Moi, quand je serai grande, 
je ferai le tour du monde, 
je rencontrerai plein de gens 
et j’apprendrai leurs langues. 

Et quand j’aurai des enfants, 
je ferai comme mon Papa et ma Maman,  
je leur chanterai des chansons 
dans toutes les langues du monde.

Io sono contento

Do tibi rosam
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Sofia acabou de nascer.
Ela nos apresenta sua família.
Uma família  grande, que vive  
em diversas partes do mundo,

e na qual se falam muitas línguas.
A Sofia se tornará bilingue como 

desejam seus pais?

Sophie vient de naître.
elle nous présente sa famille,

une grande famille qui vit un peu  
partout dans le monde, une famille  
dans laquelle on parle beaucoup  

de langues. Deviendra-t-elle bilingue  
comme ses parents le désirent ?

Sophie et 
SeS langueS


