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Giusy Ferreri – Novembre 
Completa con il participio passato dei verbi tra parentesi e inserisci le parole 
mancanti. 
Uzupełnij imiesłowem przymiotnikowym czasowników w nawiasach oraz wstaw 
brakujące słowa. 
 

Ho, ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho 
Ho ____________ (difendere) le mie scelte, io ho 
____________ (credere) nelle attese, io ho 
____________ (sapere) dire spesso di no, con te non ci riuscivo 
Ho ____________ (indossare) le catene io ho 
I ____________delle pene lo so 
Che non volendo ricorderò 
Quel pugno nello ____________ 
 

A ____________ la città si spense in un istante 
Tu dicevi basta ed io restavo inerme 
Il tuo ego è stato sempre più ____________ 
Di ogni mia convinzione ora 
A Novembre la città ____________ in un istante 
Il mio corpo non si veste più di voglie 
E tu non sembri neanche più così forte 
Come ti ____________ un anno fa 
A Novembre 

 
Ho ____________ (dare) fiducia al buio ma ora sto 
In piena ____________ e in bilico 
Tra estranei che mi contendono 
La voglia di rinascere 

 
A Novembre la città si spense in un istante... 

 
E tu ____________ senza dire niente 
Cercavo invano di addolcire 
Quel retrogusto ____________ di una preannunciata fine... 
 

Novembre 
La città si spense in un istante... 
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Trova le parole corrispondenti alle seguenti espressioni: 

Znajdź słowa odpowiadające poniższym wyrażeniom: 

Mówić nie - ____________ 

Łańcuchy - ____________ 

Męka, wyrok - ____________ 

Bezradny - ____________ 

Przekonanie - ____________ 

Znamię (ale też zachcianka, chęć) - ____________ 

Zaufanie - ____________ 

Ciemność - ____________ 

Być rozdartym (wahać się) - ____________ 

Obcy - ____________ 

Odrodzić się - ____________ 

Nadaremnie, bezcelowo  - ____________ 

Osłodzić - ____________ 

Posmak - ____________ 

Zapowiadana - ____________ 

 

Traduci le seguenti frasi / Przetłumacz następujące zdania: 

1. W sierpniu jest zawsze ciepło. 
2. Pamiętam luty 2001 roku. 
3. Zrobiłem dużo wycieczek w październiku. 
4. Wyjadę do Rzymu w grudniu. 
5. Urodziłem się w czerwcu 1980. 
6. Dzisiaj jest 20 listopada 2017. 
7. Pojadę w góry w kwietniu. 
8. Byłem u mojego brata we wrześniu. 
9. W lipcu kupiłem nowy samochód. 
10. Wakacje trwają od czerwca do września. 


