
46. En la discoteca

46 [σαράντα έξι] Στη ντισκοτέκ  (= ντισκο )
  
Είναι αυτή η θέση ελεύθερη; 
Μπορώ να καθίσω μαζί σας; 
Ευχαρίστως. 
Πώς σας φαίνεται η μουσική;     
Λίγο δυνατά. 
●Aλλά το συγκρότημα παίζει πολύ καλά
Έρχεστε συχνά εδώ;     
Όχι, είναι η πρώτη φορά. 
 ●Δεν έχω ξανά έρθει εδώ.
Χορεύετε;     
Αργότερα ίσως. 
● Δε χορεύω τόσο καλά.
Είναι πολύ εύκολο.     
Θα σας δείξω. 
● Οχι, καλήτερα μία άλλη φορά.
Περιμένετε κάποιον;     
Ναι, τον φίλο μου. 
● εκει στο βάθος, έρχεται.

46 [cuarenta y seis] En la discoteca

¿Está libre este asiento? 
¿Puedo sentarme con usted? 
¡Con mucho gusto! 
¿Qué le parece la música? 
Un poco [demasiado] alta.
● Pero el conjunto toca muy bien.
¿Viene (usted) mucho por aquí?     
No, [ésta] es la primera vez .
● No he venido aquí nunca antes.
¿Baila?     
Tal vez más tarde. 
● No bailo tan bien.
Es muy fácil.     
Yo le mostraré. 
● No, mejor en otra ocasión.
¿Espera (usted) a alguien?     
Sí, a mi novio. 
● Allí al fondo, [ya] viene. 

Τα γονίδια επηρεάζουν την γλώσσα 
 Ποια γλώσσα μιλάμε, εξαρτάται από την καταγωγή
μας.  Αλλά τα γονίδιά μας είναι  συνυπεύθυνα για
την  γλώσσα  μας.  Οι  Σκωτσέζοι  ερευνητές
κατέληξαν  σε  αυτό  το  συμπέρασμα.  Έχουν
ερευνήσει το πως τα Αγγλικά είναι διαφορετικά από
τα  Κινέζικα.  Έτσι  έχουν  ανακαλύψει  ότι  και  τα
γονίδια  παίζουν  ένα  ρόλο.  Διότι  τα  γονίδια
επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  του  εγκεφάλου  μας.
Αυτό  σημαίνει  ότι  απορροφούν  τις  δομές  του
μυαλού.  Έτσι  καθορίζεται  η  ικανότητά  μας  να
μαθαίνουμε  γλώσσες.  Καθοριστικοί  είναι  οι
παράγοντες δύο γονιδίων. Όταν ένας παράγοντας
είναι σπάνιος, αναπτύσσονται γλώσσες με τόνους.
Οι  γλώσσες  που τονίζονται  ομιλούνται  από  τους
λαούς χωρίς τους παράγοντες των γονιδίων. Στις
γλώσσες  που  τονίζονται  το  ύψος  του  τόνου
καθορίζει  την  σημασία  των  λέξεων.  Στις  τονικές
γλώσσες ανήκουν τα Κινέζικα. Αλλά αν κυριαρχεί ο
παράγων γονίδιο, αναπτύσσονται άλλες γλώσσες.
Τα  Αγγλικά  δεν  έχουν  τόνους.  Οι  τονικοί
παράγοντες  αυτών  των  γονιδίων  είναι
κατανεμημένοι  εξίσου.  Αυτό  σημαίνει  ότι  τους
συναντά  κανείς  συχνά.  Οι  γλώσσες  επιβιώνουν
μόνον  όταν  διαδοθούν.  Για  αυτό  τα  παιδιά
μπορούν  να  μιμούνται  την  γλώσσα  των  γονιών
τους. Έτσι πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν καλά
την γλώσσα. Έτσι η γλώσσα μεταδίδεται από γενιά
σε  γενιά.  Οι  παλαιότεροι  γονιδιακοί  παράγοντες
είναι  αυτοί  που  τονίζουν  τους  οποίους  ευνοεί  ο
τονισμός.  Παλαιότερα  υπήρχαν  περισσότερες
γλώσσες με τονισμό από ότι σήμερα. Δεν πρέπει
κανείς  να  υπερεκτιμά  τα  στοιχεία  των  γονιδίων.
Μπορούν  να  συμβάλλουν  στην  εξήγηση  της
ανάπτυξης  των  γλωσσών.  Δεν  υπάρχει  όμως
γονίδιο για τα Αγγλικά, και κανένα για τα Κινέζικα.
Ο καθένας μπορεί να μάθει την κάθε γλώσσα. Για
αυτό δεν χρειάζεται  κανείς  κανένα γονίδιο,  παρά
μόνο όρεξη και πειθαρχία! 

Los genes influyen en el lenguaje 
 La  lengua  que  hablamos depende  de  nuestros
antepasados.  Pero  también  los  genes  son
responsables de nuestro lenguaje. Investigadores
escoceses  han  llegado  a  esta  conclusión.  Han
estudiado en qué medida el  inglés se diferencia
del  chino.  Así  han  descubierto  que  también  los
genes son importantes, porque los genes influyen
en el desarrollo de nuestro cerebro. Mejor dicho,
los genes conforman nuestra estructura cerebral.
O  lo  que  es  lo  mismo,  determinan  nuestras
habilidades para el aprendizaje de idiomas. A este
respecto,  hay  dos  genes  cuyas  variaciones  son
decisivas. Si una variación es rara, se desarrollan
las  lenguas  tonales.  Por  lo  tanto,  las  lenguas
tonales  son  habladas  por  aquellos  pueblos  sin
esta variación genética. En las lenguas tonales es
el  contraste  entre los  tonos  lo  que determina  el
significado de las palabras. El chino es una lengua
tonal.  Pero  si  la  variación  genética  es
predominante,  entonces  se  desarrollan  otros
idiomas.  El  inglés no  es  una lengua tonal.  Esta
variación  genética  no  está  distribuida  de  forma
regular. En otras palabras: se produce con distinta
frecuencia  en  todo  el  mundo.  Pero  las  lenguas
sobreviven solamente cuando se transmiten. Por
eso,  los  niños  pueden  imitar  la  lengua  de  sus
padres.  Así están en condiciones de aprender el
idioma  correctamente.  Solo  entonces  se
transmitirá  de  generación  en  generación.  La
antigua variación genética es aquella que estimula
las lenguas tonales. Así existían, probablemente,
más  lenguas  tonales  antes  que  ahora.  Pero
tampoco  se  debe  sobreestimar  el  componente
genético. El mismo puede ayudarnos a esclarecer
el desarrollo de las lenguas, pero no existe ni un
gen para el inglés ni uno para el chino. Cualquier
persona puede aprender  cualquier  idioma.  ¡Para
eso no se necesita ningún gen, tan solo curiosidad
y disciplina!


