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Et Eärello
Endorenna utúlien
Sinome Maruvan
Ar Hildinyar tenn'
Ambar-Metta



Dlaczego Quenya?



Dlaczego Quenya?

Elficka lacina
Hiszpanskie "R"
Język zmysłowy



Tengwar







Podstawowe zwroty



Alatulya - Witamy!
Elen síla lúmenn' omentielvo - 
Gwiazda błyszczy nad godziną naszego
spotkania.



Man esselya ná? - Jak masz na imię?
Nányë ... - Mam na imię ... (Jestem ...)



Ma istal quet' Eldarin? - Czy mówisz po eflicku?
(Umin) Istan quet' Eldarin - 
(Nie) Mówię po elficku.



Melin tirië hendutya sílalë yá lalat - 
Uwielbiam patrzeć, jak twoje oczy błyszczą, gdy
się śmiejesz.
Melin. - Lubię cię.
Elyë vanima - Jesteś piękny/a.



Namárië - Bywaj!
Márienna - Ku szczęściu.
Mára valto - Powodzenia!



Hantanyel - Dziękuję



Praktyczne zadanie



Gramatyka



–r (kończą się na samogłoski, oprócz ë albo ië
  ->orco + r > orcor, tië + r > tier (spodnie)
–i zamienia ë -> lótë > lóti (kwiaty)
–i (spółgłoski) -> sairon + i > saironi (czarownicy)

Liczba mnoga



meren - "festiwal"
pilin - "strzala"
macil - "miecz"
anta - "twarz"

Liczba mnoga

lómë - "noc"
aurë - "dzień"
 lambë "język"
osto - "miasto"



minë - 1
atta - 2
neldë - 3
canta - 4
lempë - 5

enquë - 6
otso - 7
tolto - 8
nertë - 9
cainen - 10

Liczby



Zadanie praktyczme



-a -> mat- ("jeść") > máta ("je")
-ëa -> anta- ("dawać") > antëa ("daje")
 
-r -> i hína máta > i híni mátar

Czas teraźniejszy



harya- "posiadać"
ista- "wiedzieć"
cen- "widzieć"

Czas teraźniejszy

tul- "przychodzić"
quet- "mówić"
mel- "lubić"



aranel “księżniczka”
sairon “czarownik” 
mahtar “wojownik”

Czas teraźniejszy

seler "siostra"
toron "brat"
atar "ojciec"
amil "matka"



Zadanie praktyczme



Ai! laurië lantar lassi súrinen,
yéni unótimë ve rámar aldaron!
Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lisse-miruvóreva
Andúnë pella, Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni
ómaryo airetári-lírinen.
 
Sí man i yulma nin enquantuva?



An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elentári ortanë,
ar ilyë tier undulávë lumbulë;
ar sindanóriello caita mornië
i falmalinnar imbë met, ar hísië
untúpa Calaciryo míri oialë.
Sí vanwa ná, Rómello vanwa,
Valimar!
 
Namárië! Nai hiruvalyë Valimar.
Nai elyë hiruva. Namárië!



Memrise
Omniglot
https://www.elfdict.com/
http://www.elvish.org/gwaith/movie_fotr.htm
http://home.agh.edu.pl/~evermind/Lingwistyka/quenya
.htm
http://www.councilofelrond.com/languages/downloads
/quenya/CoEQuenyaWorbookLessons1-20.pdf



Namárië!

Mára valto!

Hantanyel!


