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Questa è Khalai. Lei ha sette anni. Nella sua
lingua, il lubukusu, il suo nome significa
“quella buona”.

• • •

Dette er Khalai. Hun er sju år gammel. Navnet
hennes betyr “den gode” på språket hennes,
lubukusu.
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Khalai si sveglia e dice all’arancio: “Per favore
arancio, cresci tanto e dacci tante arance
mature.”

• • •

Khalai våkner opp og snakker med
appelsintreet. “Vær så snill, appelsintre, voks
deg stor og gi oss mange modne appelsiner.”
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Khalai va a scuola camminando. Per la via,
parla all’erba. “Per favore erba, cresci sempre
più verde e non seccarti.”

• • •

Khalai går til skolen. På veien snakker hun med
gresset. “Vær så snill, gress, voks grønnere og
ikke tørk ut.”
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“Le arance sono ancora verdi” sospira Khalai.
“Ci vediamo domani arancio” dice: “Magari
allora avrai un’arancia matura per me!”

• • •

“Appelsinene er fortsatt grønne”, sukker
Khalai. “Vi sees i morgen, appelsintre”, sier
Khalai. “Kanskje du har en moden appelsin til
meg da!”
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Khalai passa dei fiori selvatici. “Per favore fiori,
continuate a fiorire, così posso mettervi tra i
miei capelli.”

• • •

Khalai går forbi ville blomster. “Vær så snill,
blomster, fortsett å blomstre så jeg kan sette
blomster i håret.”
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Quando Khalai ritorna a casa da scuola, fa
visita all’arancio “Le tue arance sono già
mature?” Chiede Khalai.

• • •

Når Khalai kommer hjem fra skolen, besøker
hun appelsintreet. “Er appelsinene dine modne
ennå?” spør Khalai.
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A scuola, Khalai parla all’albero in mezzo al
parco. “Per favore albero, fai crescere i tuoi
lunghi rami, così possiamo leggere sotto la tua
ombra.”

• • •

På skolen snakker Khalai med treet midt i
skolegården. “Vær så snill, tre, voks ut store
grener så vi kan lese under skyggen din.”

6

Khalai parla alla siepe intorno alla sua scuola.
“Per favore, cresci forte e impedisci alle
persone cattive di entrare qui.”

• • •

Khalai snakker med hekken rundt skolen sin.
“Vær så snill, voks deg stor og stopp
uvedkommende fra å komme inn.”
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