la viktor medranos cu finti la'e
lu dzena vanbi li'u
ni'oni'o le mi cmene po'u la medranos to me
la'o sy Medrano sy toi cu spano me la
auskalerik noi bangu co na'e xinropno i ti'e
la auskalerik poi kulnrxeuskara cu zvati le
ropno ba'o le prula'i bisli bo cedra ba'o lo ji'i
ni'u 20ki'omoi nanca
ni'o ti'ecai lo filcina stuzi cu smuni zoi sy
Medrano sy
ni'o pu le citri ne'i le spano zo'u zasti fa la
auskalerik e le kulnrkelti e le kulnrxiberia i
le spano cu xelso cecmu gi'e semto
kulnrfenisia cecmu ba'o lo ji'i ni'u 500moi i
ji'a le spano cu latmo binxo ri'a le la'ornai
gi'e latmo cecmu ba'o lo ji'i ni'u 200moi

ni'o la pilipinas cu ze'a spano cecmu ba'o lo
ji'i 1521moi i la medranos klama le vu
so'imei daplu ne'i le baxso i mi jbena fi li
1966 pi'e 01 pi'e 12 fo la pilipinas i ra'unai
la pilipinas cu ze'i merko jitro co'a lo
1898moi mo'u lo 1946moi i ca'a merko
xlura i vu ponjo jamna dicra co'a lo
1941moi mo'u lo 1945moi
ni'o la pilipinas me lo gugde noi zasti fa lo
tca'anka e lo zduriane e lo rutrkoko i grute i
le karbi be le spano bei la pilipinas zo'u
drata mutce i le spano cu mediteran zei
tcima i la pilipinas cu tropik zei tcima
ni'o le mi lanzu cu ponse loi jgina ra'i lo
remnrkaukasu e lo remnrmongolo e lo
remnrnegro e le remnrxaustralia i lo
remnrkaukasu cu klama fi la mediteran i

ji'a loi remnrnordi cu remnrkaukasu klesi i
loi remnrmediterani cu remnrkaukasu klesi
i la'a mi ponse loi jgina ra'i ro re lo'i
remnrkaukasu klesi i la'a klama fi le stici ja
stuna ja snanu ropno i ji'a la'a lo remnrnegro
cu klama fi la kubas e le stici ja berti friko i
lo remnrmongolo cu klama fi lo baxso e lo
jungo e lo mexno la'a e lo ponjo la'a e la tais
la'a e la viet la'a i la'a lo remnrxaustralia cu
klama fi lo baxso gugde i lo baxso cu
remnrmongolo joi remnrxaustralia i lo xindo
cu remnrkaukasu joi remnrxaustralia i la'a
mi ponse loi jgina ra'i lo xindo e lo ba'e
semto
ni'o su'a le mi lanzu cu klama fi lo so'imei
gugde i zo remnrkaukasu e zo remnrmongolo
e zo remnrnegro e zo remnrxaustralia cu
zasti ri'a lo cafne kluske ro'o

ni'o le mi lanzu cu ponse loi jgina ra'i lo
latmo e lo xelso e lo slovo e lo dotco la'a e lo
ropno drata la'a ne'i lo remnrkaukasu i la'a
dotcrnederlanda i la'a me la xabzburg zei
lanzu bo cedra i la'a me la otoman zei
brazma gugde
ni'o ti'e lo latmo e lo xelso e lo slovo e lo
dotco e lo dzeko'o to me lo kulnrkelti toi e lo
drata cu me lo xinropno kulnu je bangu noi
klama fi le snanu softo vi le xekri xamsi ba'o
lo ji'i ni'u 4ki'omoi
ni'o ne'i le ropno la medranos zei lanzu cu
ponse la sirkus poi muvdu i la djipsiz poi
klama fi le xindo ku'o cu gunka ne'i la
sirkus i xu la'a lanzu prenu i la djipsiz ze'u
xabju le ropno
ni'o le mi lanzu cu ponse loi latmo jgina ra'i

le spano e le porto la'a e le fraso la'a e la
italian e la rumanias la'a i lo'e latmo prenu
cu dzena klama fi la italian i lo latmo na'e
curve ri'a jgina ra'i lo drata se terdi
ni'o le mi lanzu cu ponse loi xispo jgina ra'i
le mexno la'a e la kubas la'a i loi xispo cu
jalge le spano brazma gugde
ni'o la'a le mi lanzu cu ponse loi jgina ra'i
lo jugyporto ri'a la makaus ne'i le
jungrkantoni i la'a lo drata lanzu jungo
prenu cu klama fi la futcien zei pagbu ne'i
le jungo i ne'i la pilipinas lo jungo cu tavla
bau la min nan to jungrxokieni toi
ni'o ba'o lo ji'i 1100moi lo ponjo cu klama
la pilipinas i so'o ca'a lanzu prenu cu simsa
lo ponjo prenu ro'o

ni'o lo semto noi remnrkaukasu cu ponse loi
jgina ra'i lo so'umei remnrnegro la'a a lo
so'umei remnrxaustralia la'a i lo semto cu
mixre lo xelso a lo remnrkaukasu vrici i loi
semto cu klama lo drata gugde lo gugde i le
xebro semto te klama zo'u gugdrbabilonia i
le semto ve klama zo'u glare canre gi'e djacu
i ji'a lo ba'e xrabo cu semto
ni'o lo polno e lo baxso cu remnrmongolo joi
remnrxaustralia gi'e mintu remna ra'i le
xazdo i lo liryraixa'u bemjoitco remna cu
klama fi le xazdo ba'o loi ji'i ni'u 40ki'o
nanca i mu'a mexno kulnrnauatli gi'e
mexno kulnrmaia i ku'i ti'e ro lo remna noi
me la'o ly Homo sapiens ly cu klama fi le

ba'e friko ba'o loi ji'i ni'u 200ki'o nanca i
ti'e lo remnrxaustralia cu klama le sralo ba'o
loi ji'i ni'u 70ki'o nanca

ni'o ti'e lo remna poi me la'o ly Homo erectus
ly ku'o dzena lo remna poi me la'o ly Homo

sapiens ly i la'o ly Homo erectus ly zasti ba'o
loi ji'i ni'u 1800ki'o nanca i ti'e lo remna

poi me la'o ly Homo habilis ly ku'o dzena lo

remna poi me la'o ly Homo erectus ly i ti'e le
se jutsi poi me la'o ly Homo ly ku'o cu zasti
ba'o loi ji'i ni'u 2300ki'o nanca i ti'e le

remna poi me la'o ly Homo sapiens ly ku'o
ponse lo bruna poi me la'o ly Homo

neanderthalensis ly ku'o noi morsi remna i
ti'e zasti fa lo drata remna noi me la'o ly

Homo ergaster ly e la'o ly Homo

heidelbergensis ly e la'o ly Homo floresiensis
ly i la'a dzena ja tamne ja bruna remna

ni'oni'o ne'i le mi lanzu cu zasti fa lo sonci e
lo mikce e lo ctuca e lo nobli e lo cagypre e
lo vecnu e lo fipkalte

ni'oni'o la viktor medranos cu cfagau le vi se
finti de'i li 2011 pi'e 12 pi'e 27 i le vi se
finti prula'i bo te galfi zo'u de'i li 2012 pi'e
01 pi'e 20 tcika

