©Morten Munk Jakobsen
-Do not copy!

P
pa mahali + pahali, hvor
mahali pasipo daktari, hvor der ingen
læge er
pa give (U)
alinipa tunda moja, han/hun gav mig en frugt
paa tag, overdækining (N MA)
paa gazelle (N)
paa svæve, stige op (U)
kupaa Bwana, Kristi himmelfart
ndege anapaa, fuglen svæver
paa moto flytte på gløder/glødende trækul, (U)
genbruge gløder til at tænde op med
paa skrabe skæl af fisk (U)
paaza løfte, løfte op, rejse (U)
pacha en tvilling (N MA)
pachika klemme/presse/sætte ind (U)
pachikwa være/blive klemt/presset/sat ind (U)
padre/padri* præst, fader (N MA)
pafu lunge (N MA)
pagaa 1. være besat af ond ånd, 2. (U)
bære
pagawa være/blive besat, opføre sig skørt (U)
pahala/pahali/mahali* sted (N Mahali)
paja lår (N MA)
paji pande (hoved) (N MA)
paka kat (N)
paka smøre, male, gnide ind (U)
pakacha stor flettet kurv (N MA)
pakana grænse op til, støde op til (U)
pakari tang (værktøj) (N)
pakata holde om, tage op (U)
på skødet
Pakawa svar på historiefortællers ”paukwa”
paketi/pakiti pakke (N)
pakia læsse på, laste (U)
paku farvet plet, klat (N MA)
pako stedet er (U)
maduka pako wazi, butikkerne er åbne
pakua øse op (mad), læsse af (U)
pakuliwa være/blive øst op, læsset af (U)
pakuogea badeværelse, baderum (N PA)
pakwa være/blive smurt, malet, gnedet ind (U)
palahala sabelantilope (N)
pale der, lige derovre
palepale 1. lige der, præcis der, på det sted,
2. præcis da
palia/palilia, luge (U)
palia få noget galt i halsen, være ved (U)
at kvæles
palia mkaa dække med trækul (U)
palikuwa der var
palilia/palia luge (U)
paliondokea der var engang, det skete engang
palipo der hvor det er
palitokea der skete (U)
paliza sauti/paaza sauti løfte stemmen (U)

palizi ukrudt der skal fjernes (N MA)
pamba bomuld (N)
pamba dekorere, udstyre, klæde sig flot (U)
pamba være udbredt (U)
pambaja omfavne (U)
pambajio venteværelse (N)
pambana møde ansigt til ansigt (U)
pambano kamp, turnering (N MA)
pambanua skelne, sondre, adskille (U)
pambazua gøre klart, uddybe (U)
pambazuka blive dagslys (U)
pambazuko daggry, gry (N MA)
pambizo kant, rand, udkant (N MA)
pambizoni af sted, ud
pambo dekoration, stads, pynt (N MA)
pambua fjerne dekorationer, stadspynt (U)
pamia ramle ind i (U)
pamoja sammen
pampu pumpe (N)
pamwe kompagnoner, co.
pana der er (sted)
-pana bred, vid (T)
panapo hvor der er
pancha punktering (N)
panda vejforgrening (N)
panda signalhorn lavet af et dyrs horn (N)
panda bestige, klatre op på, stå på (U)
panda så, plante (U)
panda la uso panden
pande sider (flertal, ental upande)
pande til side
piga pande, gå til side/gør plads
pande stort stykke/klump/blok (N MA)
pandia klatre op på (U)
pandia tigge, nasse (U)
pandikiza udplante, pode (U)
pandio trappetrin (N MA)
pandisha løfte, hejse, rejse noget (U)
panga machete (N MA)
panga planlægge, arrangere, uddelegere (U)
opgaver
panga leje et værelse/lejlighed (U)
pangaboi loftvifteventilator (N)
pangana planlægge/arrangere sammen (U)
panganya stable (U)
pangia arrangere for, udleje til (U)
pangilia 1. mægle mellem, 2. skiftes (U)
pangisha udleje (U)
pangishwa være/blive udlejet (U)
pangiwa være/blive planlagt, arrangeret, (U)
tildelt
pango hule (NMA)
pango plan, arrangement (N MI)
pango leje (N)
pangua ændre planer, ødelægge planer, (U)
aflyse planer/arrangementer
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pangusa/pangusha tørre af, tørre over, støve af (U)
pangusha meza!, tør bordet af!
pania komme til arbejdet, smøge ærmerne (U)
op
pantoni færge (N)
panua udvide, gøre større (U)
panuka blive bredere, udvide sig (U)
panuliwa være/blive udvidet, gjort større (U)
panya rotte, mus (N)
panzi græshoppe (N MA)
pao akse i koordinatsystem (N)
papa haj (N)
papa banke, flagre, flimre (U)
papa moyo, hjertebanken
papai papaya frugt (N MA)
papai (børn) (N)
papasa 1. ae, berøre, 2. klappe, (U)
befamle
papasi blodmider (N MA)
papatika flagre/baske rundt (U)
papatua/pepetua 1. pille, afskalle (U)
2. brække op, 3. blomstre
papatuka folde sig ud (U)
papi liste (ved vinduer, døre etc.) (N MA)
papia være vild med, begærlig efter (U)
papo hapo i det øjeblik, lige der
papura rive, flænse (U)
para/jipara sminke sig, komme makeup på (U)
parachichi avocadofrugt (N MA)
parafujo skrue (N)
paraga klatre op (U)
paraganya forårsage ballade/rod (U)
parakacha rasle lyd (N)
parama mangle noget grundlæggende, (U)
være gold/ufrugtbar
paramia 1. klatre op på/over/ind i, 2. (U)
skændes med, gå løs på, holde fast på
parapanda trompet, horn (N)
parara hast, hastværk, heftighed (N)
pareto pyrethrum (for insekter giftig plante) (N)
bruges til at udvinde insektgifte
parokia kirkesogn (N)
paroko sognepræst (N)
paruza skrabe, afskrabe, rive (U)
pasa 1. være nødvendigt, bindende, (U)
2. være imødekommende, tjenstvillig
Pasaka påske (N)
pasha habari informere, offentliggøre, (U)
kommunikere
pasha moto varme noget, lune noget, (U)
genopvarme rester
pashana habari holde kontakten, udveksle (U)
informationer
pashkuna en hore (slang) (N)
pasi strygejern (N)
pasi aflevering i sport (N)
pasi/pasipoti pas (N)
pasi/pasina uden

pasipo uden, foruden
pasipoti/pasi pas (N)
pasisha pålægge, påtvinge (U)
pasua rive, sprætte, flå, flække, splitte (U)
pasua kuni, flække brænde
pasuka revne, sprænge, blive revet/flået/flækket (U)
pasulia flække/flå for, rive noget i stykker som (UJ)
tilhører en anden
pasuliwa 1. være/blive flækket, revet, flået, (U)
sprængt, 2. være/blive opereret
paswa 1. være/blive nødvendigt, bindende, (U)
2. være/blive imødekommet
paswa være/blive opvarmet, lunet
pata 1. få, 2. være udsat for (U)
kupata, at få
pata ajali, være udsat for et uheld (f.eks. biluheld)
patakatifu helligt sted (klasse 16)
patana komme overens, være enige, være (U)
kompatible
patanisha forsone, forlige, bilægge (U)
patanisho forsoning (N MA)
patanishwa være/blive forsonet, forliget, bilagt (U)
patano aftale, enighed, overenskomst, (N MA)
kontrakt
patapotea prøve sit held
patashika famlen rundt, røre, tumult (N)
patasi mejsel til at flække brænde, stemmejern (N)
pati (vindues)kit (N)
patia 1. få/skaffe til, 2. overhale (U)
patikana være til at få, tilgængeligt, til rådighed (U)
patiliza få hævn/revanche, straffe (U)
patisha forårsage/fremkalde/bevirke at få (U)
patishwa være/blive forårsaget/fremkaldt/ (U)
bevirket at have fået
patiwa være/blive fået, skaffet (U)
pato 1. indkomst, 2. indtag/løb (N MA)
kodi ya mapato, indkomstskat
pau/pao klør i kortspil (N)
pau stang, stav (N)
pau ya kuchomea, svejseelektrode
paua lægge tag på (U)
paua blege (farver) (U)
pauka blive bleget
Paukwa! historie! en historiefortæller kan
starte sin historie således
pauliwa være/blive lagt på (tag) (U)
pauni/paundi pund (engelsk møntfod) (N)
pawa store grydeskeer, sleve (flertal, ental upawa)
pawepo der skulle være (U)
payapaya tale nonsens (U)
payuka tale nonsens (U)
pazia gardin (N MA)
pea være moden (U)
peana give hinanden
pecha med en halten
pegi et mål af spiritus (N)
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peke anvendes således:
peke yangu, (jeg) alene, mig selv
~ yake, han/ham alene, ham selv
~ yako, du/dig alene, dig selv
~ yao, dem alene, dem selv
~ yenu, jer alene, jer selv
~ yetu, vi alene, os selv
pekecha rotere en pind/ris mellem hænderne (U)
for at lave ild eller røre/piske i mad
pekecho håndbor, håndpisker (N)
pekechua lede overalt (U)
pekee ene, enlig, alene (T)
pekesh ransage, undersøge, inspicere (U)
pekesheni ransagning, inspektion (N)
peketeka være uforskammet (U)
peku udslidt sæk på majsmølle (N MA)
pekua rode op i, rode rundt i, undersøge (U)
pekua gå barfodet (U)
pekuliwa være/blive rodet op i/undersøgt (U)
pekupeku ”uden noget”, gå barfodet, (U)
uden kondom
pele bumser, knopper (flertal, ental upele)
peleka sende, sende afsted (U)
pelekea sende til (U)
nilimpelekea barua, jeg sendte ham/hende
et brev
pelekewa være/blive sendt til (U)
peleleza spionere, undersøge (U)
pemba smigre, snakke godt for, bondefange (U)
pembe horn (på dyr) (N)
pembe hjørne, kant, vinkel (N)
~ nne, firkant, rektangel
~ tatu, trekant
pembea gynge, svinge (U)
pembea gynge (N)
pembebutu stump vinkel (N)
pembeja smigre, snyde (U)
pembejeo tilførsler (flt)
pembekali spids vinkel (N)
pembemraba ret vinkel (N)
pembeni ved siden af, til siden
pembenne firkant, rektangel (N)
pembetatu trekant (N)
pembezoni rand-, grænse-, marginal,
i margenen
pembua sigte, rense, sortere, udvælge (U)
penda lide, holde af, elske (U)
nakupenda!, jeg elsker dig!
pendana lide/elske hinanden (U)
pendea kunne lide fordi (U)
pendeka være lidt/elsket/elskelig (U)
pendekeza foreslå, anbefale (U)
pendekezo forslag, anbefaling (N MA)
pendekezwa være/blive foreslået, anbefalet (U)
pendelea fortrække, favorisere (U)
pendelewa være/blive fortrukket, favoriseret (U)
pendeza være smuk, charmerende (U)
pendezwa være/blive tiltrukket, glad for (U)

pendo kærlighed (N MA)
pendwa være/blive elsket, lidt, holdt af (U)
penga pudse næse (U)
pengine nogen gange, i andre henseender
pengo mellemrum, spalte, kløft (N MA)
penseli blyant (N)
pensi nyanya buksenederdel (N)
penya gennemtrænge, trænge ind i, (U)
infiltrere
penyewe stedet selv
penyeza gennembore, gennemstikke, (U)
indsmugle
penzi kærlighed (N MA)
pepe skal, avne (N MA)
pepea flagre, baske, vifte (U)
peperusha blæse væk (U)
peperushwa være/blive blæst væk (U)
pepesa blinke med det ene øje (U)
pepesua få til at vakle (U)
pepesuka vakle, rave (U)
pepeta sigte/rense korn (U)
pepeta knust/malet ris (N)
pepetua 1. forstuve, forvride, (U)
2. udfolde, blomstre
pepetuka blive forstuvet, forvredet, (U)
blive foldet ud, blomstre
pepo vinde (luft) (flertal, ental upepo)
pepo ånd, djævel (N)
peponi 1. åndeverden, 2. paradis
pepopunda stivkrampe (N)
pera guava eller andre ikke lokale frugter (N MA)
perege tilapia (fisk) (N)
peremende/pipi slik, bolcher (N)
pesa penge (N)+(N MA)
peta sigte/rense korn (U)
peta bøje, bukke (U)
pete fingerring (N)
petroli benzin (N)
petua > pindua
peupe tomt/rømmet/lyst sted
peusi
-pevu moden, voksen (T)
pevua tvinge til modenhed, fordærve/ (U)
forføre en yngre person
pevuka blive moden, voksen (U)
pevusha 1. modne, 2. fordærve/forføre (U)
en yngre person
pewa*pawa være/blive givet (U)
pewa centrifugal (T)
pezi finne (fisk) (N MA)
-pi? hvilken
ipi?, hvilken? (ting) (klasse 9, 10)
kipi?, hvilken? (ting) (klasse 7)
yupi?, hvilken?/hvem? (person)
pia/vilevile, også
pia snurretop, kegle (N)
piadufu parabel (N)
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picha billede, fotografi (N)
piga picha, tage billeder
piga slå, tage, udføre en handling (U)
anvendes til mange handlinger
piga makofi, klappe
piga stati, starte en motor
piga kopi, tage en kopi
piga ngumi, bokse
piga simu, ringe i telefon
pigana slås (U)
pigania slås om (U)
pigano kamp, match, træfning (N MA)
pigia udføre en handling for/til (U)
mpigie simu, ring til hende/ham
mpigie makofi, klap af ham/hende
pigilia slå i, slå ind (U)
pigilia misomari, slå søm i
pigiliwa være/blive slået i, slået ind (U)
pigo et slag, et chok (N MA)
pigwa være/blive slået, spillet, udført (U)
pika lave/tilberede mad (U)
pikia lave/tilberede mad til (U)
pikika være vellavet (U)
pikipiki knallert, motorcykel (N)
piku korttrick/fidus (N)
piku lykkes med en fidus i kortspil (U)
pikuliwa tabe en kortfidus (U)
pikwa være/blive lavet/tilberedt (mad) (U)
pilao/pilau ris ret med kød og kartofler (N)
pili anden
-a pili den anden (T)
pilikapilika en faren hid og did (N)
pilipili peber, chili (N)
~ hoho, peberfrugt
~ manga/mtama, sort peber
pima måle, veje (måle vægt), teste (U)
pimajoto termometer (N)
pimamaji vaterpas (N)
pimana nguvu prøve kræfter (U)
pimbi & wibari, klippegrævling (N)
pimika 1. blive testet, målt, (U)
2. være måleligt, vurdérbart
pimwa være/blive målt, vejet, testet, (U)
vurderet
pinda bøje, folde, sy en fold, (U)
lægge op
pindi tiden/øjeblikket
kipindi cha watoto, børnetime
pindika være/blive bøjet, krummet, (U)
buet
pindipo når
pindo en søm (N MA)
pindu refleks, spejlbillede (N)
pindu på hovedet (T)
pindua vælte, kæntre, styrte (U)
pinduka blive væltet, styrtet (U)
pindukia overstige, overgå (U)
pinduli pendul (N)

pinduliwa være/blive væltet, styrtet, (U)
kæntret
pinga modsætte, opponere, blokere, (U)
vædde
pingamana være i opposition (U)
pingamizi en forhindring (N MA)
pingika blive benægtet, bestridt (U)
pingana udfordre hinanden, vædde (U)
med hinanden
pingili stykke, del af (N)
pingili nne za miwa, fire stykker/skiver
af sukkerrør
pingo barriere, slå (dør) (N MA)
pingu håndjern, lænke (U)
pingwa være/blive opponeret, blokeret (U)
pini knappenål, sikkerhedsnål (N)
pipa en (olie)tønde (N MA)
pipi slik (N)
pisha lade passere, passere noget (U)
Mungu apishe mbali, måtte gud lade det passere
langt væk
pishana lade hinanden passere, afvige, (U)
misforstå hinanden
pishi gammelt mål > 6 pund (N)
pita passere (U)
wamenipita, de har passeret mig
pitana passere hinanden, misforstå hinanden (U)
pitapita omvandren (N)
pitia komme forbi, komme til (U)
unaweza kunipitia shuleni?, kan du smutte forbi
mig på skolen?
pitika være passabel, blive passeret (U)
pitiliza køre uden om (U)
pitio en passage, et pas (N MA)
pitisha komme forbi med noget, (U)
overbringe noget til nogen
unaweza kunipitisha kitabu shuleni?, kan
du komme forbi mig på skolen med bogen?
pitiwa overse, glemme, sove over sig, være
distraheret
pitishwa være/blive overbragt (U)
pito passage, sti (N MA)
pitwa være/blive passeret (U)
piwa illegal alkohol (N)
plagi cheche tændrør (N)
(ofte maplagi (flt))
plasta puds, plaster, tape (N)
plau plov (N)
plau pezi okseplov (N)
-po er her (suffiks)
hayupo, han/hun er ikke her
nipo, jeg er her
wapo, de er her
sipo shuleni, jeg er ikke i skole
-po da, når (infiks)
nilipoenda kazini, da jeg gik på arbejde
atakapokua, når han/hun bliver stor
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-po- hvor, der hvor (suffiks)
nilalapo, der hvor jeg sov
alipo, der hvor hun/han er
poa være/blive kold(t) (mad, humør etc.) (U)
poa!, slap af!, tag det køligt!
poa!, fedt! (slang)
pochi pung, tegnebog (N)
poda pudder, sminke (N)
podo pilekogger (N)+(N MA)
podoa påføre sminke (U)
pofu elsdyrantilope (N)
pofu blind (T)
pofuka blive blind (U)
pofusha forårsage blindhed, blænde (U)
pogoa & posoa, beskære grene (U)
pogoa pembe, afhorne kvæg
pogolewa være/blive beskåret (U)
pointi point (N)
pojaa slippe luft/gas ud, skrumpe (U)
poka snuppe, raspe, stjæle (U)
pokea modtage, acceptere (U)
pokolea tage til, modtage for (U)
pokeza aflevere noget til, (U)
overrække
pokezana veksle, skifte, gøre noget (U)
efter tur, arbejde på skift, række fra
hånd til hånd
pokonya stjæle, plyndre, bortføre (U)
pole! det var synd!, du har min sympati!,
jeg gratulere!, jeg kondolere!
”pole!” er meget anvendt og har mange
betydninger fra at trøste børn til at kondolere ved
dødsfald
poleni! > pole, men henvendt til flere
personer
-pole blid, venlig, tam, harmløs (T)
polepole! forsigtig!, langsomt!
polisi politi, politimand (N )+(N MA)
pombe lokal bryg, øl, enhver form for (N)
alkohol, sprut
pomboo delfin (N)
pomoni smækfyldt, fyldt til randen
pona blive rask, få det bedre, slippe (U)
godt fra noget farligt
ponda støde, knuse, mose (U)
f.eks. i en morter
pondeka blive stødt, knust, moset (U)
pondo stang, stage (N MA)
pondwa være/blive stødt
ponea leve af, blive reddet af (U)
ponesha helbrede, gøre rask (U)
pongeza lykønske, gratulere (U)
pongezea give lykønskninger til (U)
pongezwa være/blive lykønsket, (U)
gratuleret
pongo skriftantilope (N)
ponya helbrede, redde (U)
ponyeka være helbredeligt (U)

ponyoka slippe ud af ens greb, flygte (U)
ponywa være/blive helbredt (U)
ponza bringe i fare, udsætte for fare (U)
pooza være lammet, lamslået (U)
popo flagermus (N)
popoo betelnød (N)
popote hvor som helst, alle vegne
popotoa vride, forvride (U)
pora hanekylling (N MA)
pora stjæle (U)
pori vildnis, bush (N MA)
porini i vildniset/bushen
porojo sladder, rygte (N)
poromoka strømme, glide/vælte ned, (U)
skride
poromoko jordskred (N MA)
poromoko la maji vandfald (N MA)
poromosha få noget til at vælte ned/ (U)
skride
porwa være/blive berøvet (U)
posa være forlovet med en pige, (U)
at fri til en pige
posa frieri, ægteskabsarrangement (N)
posana være forlovet (U)
posho tillæg (mad, transport), ration,
tildeling
posoa > pogoa (U)
posolewa > pogolewa (U)
posta postkontor (N)
posti sende et brev (U)
poswa blive friet til, være forlovet med (U)
en mand
pote alle steder, hvor som helst
potea blive væk, være forkert på den, (U)
tage fejl
poteana blive væk fra hinanden (U)
Potelea mbali! Skrid!, Og hvad så!
poteza miste noget, smide noget væk (U)
potezea smide noget væk som tilhører en (U)
anden
-potofu vildledt (T)
potoka være vildspor, blive vildledt (U)
potosha lede på vildspor, forføre (U)
potoshwa være/blive ledt på vildspor, (U)
forført
-potovu vildledt (T)
povu skum, fråde (N MA)
povusha lave skumbobler (U)
poza afkøle noget, få nogen til at (U)
køle af, trøste, helbrede
pozwa være blive afkølet, trøstet, (U)
helbredt
presha stres, pres, for højt blodtryk, (N)
nerver
profesa professor (N MA)
protini protein (N)
pua næse (N)
puani i/fra næsen
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pua chuma cha pua, stål (N)
puchi stuk (N)
pukuchua afskalle korn med hånd eller (U)
maskine
pukuchuliwa være/blive afskallet (U)
pukupuku fyldt til randen, meget/mange af
noget
pukusa ryste/slå frugt ned (U)
pukusa uddele gaver (U)
pukutika falde af, falde ned, øse ned (U)
pukutisha lade falde (U)
pukutua ryste af, lade falde (U)
puleki paillet, flitterstads (N)
pulika høre efter (U)
puliza puste, blæse (U)
pulizia puste på/i, sprøjte med spray- (U)
dåse, spraye
pulizwa være/blive pustet, blæst (U)
puma banke, pulsere (U)
pumba agner, skaller (N)
pumbaa være fortumlet, være lammet af (U)
forbavselse
pumbaza forvirre, forblinde, lamslå (U)
pumbazika forblive fortumlet (U)
pumbu testikel (N MA)
pumu astma (N)
pumua trække vejret, ånde, tage en pause (U)
pumzi åndedrag (N)
pumzika slappe af, tage en pause (U)
pumziko afslapning, pause (N MA)
pumzisha lade afslappe (U)
~ mkono, slap af i hånden
puna tørre sved af, pille, skrabe (U)
punda æsel (N)
punda milia zebra (N)
punde et øjeblik, et nu (N)
punde si punde, på et øjeblik, i et nu
punga vinke med hånden, flakse, (U)
flappe
pungia vinke til (U)
pungisha upepo vifte (U)
pungiwa være/blive vinket til (U)
pungua aftage, formindske, tape sig, (U)
svinde
punguka være svært at få fat på, (U)
blive formindsket
pungukiwa være/blive aftaget, (U)
formindsket, have tabt sig
punguani en imbecil person (N)
-pungufu manglende (T)
punguza nedsætte, bruge mindre (U)
punguza chakula, spis mindre
punguzia nedsætte noget for nogen (U)
nipungusie bei, sæt prisen ned for mig
punguzwa være/blive formindsket/ (U)
nedsat
punja svindle, veksle sort, snyde med (U)
vægt/mål

punje et korn (majs, hvede) (N MA)
pupa passion/begær/iver efter noget (N)
pupia være vild med noget (U)
puputika > pukutika
pura slå frugt ned, skrælle grøntsager (U)
puruka flyve (U)
purukusha ignorere, gå let henover (U)
purukushani forsømmelse, ligegyldig- (U)
hed, ringeagt
pusa aftage, lette, holde op med at regne (U)
puto ballon (N MA)
puuza ignorere, lade hånt om (U)
puuzwa være/blive ignoreret, ladt hånt (U)
om
pwa tidevandet svinder (U)
pwagu en tyv (N)
pwaguzi en mere smart tyv (N)
pwaju natravn (fugl) (N)
pwani på/ved kysten/stranden
pwani kyst (N)
mkoa wa Pwani, Kystregionen (TZ)
pwaya være løs, passe løseligt (U)
pwea synke, tørre ud (U)
pweke ensom (T)
pwelea gå på grund, være strandet (U)
pweza blæksprutte (N)
pwita snappe efter vejret, banke, (U)
pulsere
-pya ny (T)
kiti kipya, ny stol
duka lipya, ny butik

