Obokyta
Obokyta är majoritetsspråk, i republiken Obokyt. Det är också det mest utbredda, av måckus egna språk. Får en
måcku välja på nihon och obokyta, väljer hon oftast obokyta. I bosättningar utanför Säfa Måckum, finns nästan
alltid någon som kan språket. Obokyta skrivs med en stavelseskrift, på 98 tecken. Den går under namnet moga.
Ljudsystem
Obokyta har sju vokaler, och 18 konsonanter. Dom sju vokalerna är A, O, U, Y, Å, Ä och Ö. Konsonanterna är B,
D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, sj-ljud, th-ljud ([þ]) och tj-ljud. Språket tål bara en konsonant, före och efter
varje vokal. Santovasku går att uttala, men inte Lamark: det blir "lammarr". Betoningen spelar ingen roll, för
ordens betydelse.
Grammatik
Obokyta använder samma ordföljd, i huvud-, bi- och frågesatser. Den är subjekt, objekt, predikat. Bestämningar
till ord står efter huvudordet. Prepositioner står alltid före substantiven. Andra ordföljder förekommer ibland.
Men man måste sätta subjektet före objektet, annars förstår folk inte vad man menar. Det finns inga konstruktioner
av typen huset byggdes av mej.
Substantiv
Substantiven har fyra kasus. Flertalsformerna har ändelsen -p eller -op, bestämda former -l eller -äl. Den
obestämda artikeln är u. Obokyta har ingen bestämd artikel, annat än ändelsen för bestämd form. Exempel:
• En kvinna = u rå.
• Kvinnor = råp.
• Kvinnan = rål.
• Kvinnorna = råpäl.
Ägandeformen är -m eller -ym. Exempel:
• En kvinnas = u råm.
• Kvinnors = råpym.
• Kvinnans = rålym.
• Kvinnornas = råpälym.
Adjektiv
Adjektiven har tre kasus. Komparativändelsen är -f eller -of, superlativändelsen -v eller -ov. Exempel:
• Bra = söddy.
• Bättre = söddyf.
• Bäst = söddyv.
Verb
Verben har fem kasus. Presensformerna slutar på -k eller -ak, imperfektformerna på -j eller -aj, och
supinumformerna på -g eller -ag. Futurumändelsen är -th eller -äth. Det finns ingen motsvarighet till att, har eller
hade. Exempel:
• Att skriva = ru.
• Skriver = ruk.
• Skrev = ruj.
• Har skrivit = rug.
• Ska skriva = ruth.
Imperativ finns inte: man använder imperfektformen. Skriv heter alltså ru, precis som skriva.
Adverb
Man kan bilda adverb av adjektiv, genom att lägga till -ba. Dom är oböjliga.
Pronomen
Personliga pronomen är alltid enstaviga.
1:a person.

2:a person.

3:e person.

Ental.
Ental, reflexivt.
Flertal.
Flertal, reflexivt.

lo
su
hö
ral

pu
ko
thä
fo

my
la
sjöl
sö

Övriga personliga pronomen:
• Min, mitt, mina = lonn.
• Vår, vårt, våra = hönn.
• Din, ditt, dina = pun.
• Er, ert, era = thän.
• Sin, sitt, sina = mynn.
Obokyta har inget genus. Man har alltså samma ord för han, hon och den/det.
Prepositioner
Prepositioner kan vara en- eller tvåstaviga. Man skiljer på riktning och befintlighet.
Räkneord
Siffersystemet är baserat på åtta: man räknar ental, åttatal, sextiofyratal, och så vidare. Ordet junnä motsvarar i det
systemet tusen. Men det motsvarar 512! Man bildar ordningstal genom att lägga till -tjö. Andra tal skrivs oftast
med siffror.
Interjektioner
Interjektioner är oböjliga: man skiljer inte på välkommen och välkomna.
Några vanliga ord och fraser
Hälsningsfras
Hy!
Avskedsfras
Rojjy sjoggö thä!
Ja/nej.
Yb/ka.
Jag heter…
Lo … lyppyk.
Jag skulle vilja ha...
Lo … sohhähak ma.
Min ... är dålig (om språk).
Lonn … honnyrrö lutuk.
Jag talar inte...
Lo … kajj sogak.
Talar du ...?
Pu ... sogak?
... obokyta
... obokyta
... vänyjå
... vänyja
... mabbvrommå
... mabbromma
... nihon
... nyhhånna
... suriyani
... sorryjjanna
... lamarkiska
... lammarra
... pejori
... päjjåra
... santovaski
... sanntåvvasska
... altariska
... alltarra
... si'ghoatt
... syggåtta
Vad betyder det här?
My puf lu rösajjyffäk?
Jag förstår.
Lo nyk.
Jag förstår inte.
Lo kajj nyk.
Var finner jag ... ?
… lo lyt lak?
Var finns ... ?
… lyt lutuk?
Kan du hjälpa mig?
Pu su påk dymmåtta?
Jag kan inte hjälpa dig.
Lo ko kajj påk dymmåtta.
Förlåt? Va?
Puf?
Ursäkta mig...
Su thyckobbä...
Jag ber om ursäkt.
Lo va thyckobbär jövväk.
Jag beklagar.
Lo kassy lutuk.
Tack!
Bosj!
Ordet hy betyder även fred. Frasen rojjy sjoggö thä, kan översättas med lycka till.
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