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Desenhos de: Kuxinalu 
Yudja, Yawakidu Yudja, 
Aridamalu Yudja.

Apresentação

Esse material apresenta o resultado do trabalho de registro 
e revitalização cultural do povo Yudja, sobretudo do conheci-
mento relacionado às músicas. Nós começamos esse trabalho 
porque estávamos preocupados com a falta de interesse dos 
jovens em aprender a própria cultura, a existência de poucos 
velhos que poderiam ensinar esses conhecimentos e a falta de 
recursos naturais para fazer alguns instrumentos. 

Então criamos uma associação para conseguir recursos para 
realizar o trabalho de revitalização cultural. 

Esse trabalho incluiu a gravação das músicas de várias festas 
que estão reunidos nestes Cds e registro das história e dos 
conhecimentos sobre as músicas e os instrumentos musicais. 

Tudo isso faz parte do patrimônio cultural do Povo Yudja. Por 
isso nós pedimos que as pessoas que conhecerem o nosso 
trabalho respeitem nossos direitos: 

1 - Todos podem ouvir as músicas e ler os textos. 

2 - Todos podem copiar e repassar para as outras pessoas,mas 
apenas para uso pessoal. 

3 - Se forem tirar muitas cópias é preciso consultar o Povo 
Yudja. 

4 - Nós não vamos comercializar o nosso produto, portanto 
não concordamos que outras pessoas comercializem. 

5 - Não aceitamos que as pessoas façam alterações ou criem 
outras obras a partir do nosso trabalho. 

6 - As pessoas podem traduzir para outras línguas o material 
que estiver na língua portuguesa. 

7 - Além disso, na nossa cultura temos cuidados especiais com 
algumas músicas: 

KUATAHA DE ABÏA – Música de Urubu Uhu Abïa (cantada 
na festa Kuataha de Abïa e Kïriwai): ela não pode ser cantada 
nem ouvida à noite. O urubu é um animal carniceiro e quando 
ouve a música seu espírito pode descer. Nós só cantamos, e 
agora que gravamos, também só ouvimos essa música pela 
manhã, por acreditarmos na força do seu espírito. 

ALI MA’I YAHA – não cantamos nem ouvimos essas músicas 
durante a noite. O horário certo para ouvir essas músicas é de 
manhã e no começo da tarde.

DURU e Ĩ ‘ÃNAĨ PARE: essas são flautas sagradas. Só a uti-
lizamos em cerimônias especiais, respeitando regras específi-
cas. Só devem ser ouvidas de vez em quando. 
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Os Juruna, como 
também são chama-
dos os Yudja, eram 
um dos povos mais 
importantes do Rio 
Xingu, porque an-
tigamente a nossa 
população era muito 
grande. Nossos an-
tepassados eram os 
antigos habitantes 
das ilhas e penínsu-
las do baixo e médio 
curso do Rio Xingu, 
um dos maiores rios 
da Amazônia. Iya’xipa na nossa língua sig-
nifica “rio principal”. Yudja na nossa língua 
significa “dono do rio”, porque na nossa 
história os nossos ancestrais libertaram o 
rio, que antes ficava preso dentro de um 
tipo de geleira ou caixa de gelo. 

A nossa história está ligada desde a 
fundação da cidade de Belém. Em meados 
do século XVIII, o resultado mais evidente 
dos primeiros cem anos de uma história 
marcada pelo aprisionamento, escraviza-
ção, guerra e predação, foi o aban-
dono de toda a região do baixo Xin-
gu pelos indígenas. 

As terras dos Yudja e dos seus 
vizinhos foram invadidas pela so-
ciedade envolvente. Nós sofremos 
todo o peso do avanço dos serin-
gueiros e de outros povos indíge-
nas na nossa terra ancestral, prin-
cipalmente os Kayapó. 

Parte dos Yudja vivia em uma 
grande aldeia onde hoje se locali-
za a cidade de Altamira, no Estado 
do Pará. Então, há uns cem anos 
atrás, o Povo Juruna fugiu da briga 

com os Kayapó e com os seringueiros e 
se dividiu. A maior parte voltou para trás, 
descendo o rio. Um número reduzido de 
pessoas subiu o Rio Xingu fugindo da bri-
ga e encontrou um outro grupo de Kaya-
pó, chamado Xikrin. Eles não ficavam 
sossegados e continuaram subindo o rio, 
até chegar à região do alto Xingu, atual 
Parque do Xingu. 
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O Povo Yudja, os Donos do Rio

Texto: Karin Yudja

Os Yudja na cachoeira Von Martius com o explorador alemão Karl Von 
den Steinen em 1884. Fonte: von den Steinen, K. 1942 (1886). O Brasil Central. 
Expedição em 1884 para a exploração do rio Xingu. Tradução de Catarina B.  
Cannabrava. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
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Migrações do Povo Yudja na Bacia 
do Rio Xingu, do século XVII até o 
século XX. 
Fonte: OLIVEIRA, Adélia Engrácia de. Os 
índios Juruna do Alto Xingu. Dédalo, ano 
VI, n. 11-12, USP, SP, 1970.

Bacia Hidrográfica do Rio Xingu,  
nos estados do Mato Grosso e Pará.  
Fonte: © Instituto Socioambiental, 2008

Bacia Hidrográfica  
do Rio Xingu
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A guerra continuou, porque os Juruna 
vieram de longe para uma área que já era 
ocupada por outros povos, como Trumai, 
Suyá e Kamayurá. Então aconteceram as 
brigas entre os Juruna e esses povos. Es-
sas guerras acabaram há pouco tempo, 
quando a expedição Roncador-Xingu teve 
contato com estes povos. Os Yudja acha-
ram que era outra briga, e pensaram que 
eles iam se acabar. Nessa época, por vol-
ta de 1950, a população Yudja era de so-
mente cerca de 37 pessoas. O nosso povo 
quase desapareceu. Então eles disseram: 

– Chega de brigar com outros povos, 
vamos brigar com esta nova sociedade 
que apareceu, formada pelos caraíbas ou 
não índios. Assim aconteceu com o meu 
povo Juruna. 

Através dos Juruna, outros povos xin-
guanos aprenderam a fazer canoa de um 
tronco só e o caxiri, a bebida fermentada 
de mandioca chamada maritxa ou iyakuha 
na língua Yudja. 

Os Yudja trouxeram outros alimen-
tos para o Xingu, como o milho, o cará, a 
abóbora, a melancia, a cana, a banana, o 
abacaxi e o mamão. Foi através dos Yudja 
que os Kayapó aprenderam a fazer arco e 
flecha e a dormir em rede.  

desenhos:Yabaiwá Yudja, Yatiwara Juruna, Mawaré Juruna

Atualmente, o povo Juruna vive no 
Parque Indígena do Xingu localizado no 
Estado do Mato Grosso, com uma popula-
ção de aproximadamente 380 pessoas, em 
cinco aldeias: Tuba Tuba, Pequizal, Paki-
sãba, Mupadá e Piaraçu. A aldeia principal 
é o Tuba Tuba, localizada no Município de 
Marcelândia, no Mato Grosso. Na nossa al-
deia temos a escola de ensino fundamental 
Kamadu, de 1ª a 4ª série e os professores 
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Acampamento yudja em uma praia em frente  
à aldeia Tuba Tuba, Parque Indígena do Xingu, 

Mato Grosso, Brasil.
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Festa Krïwai, Aldeia Tuba Tuba, 2004. 

Festa Kuataha de abïa, Aldeia Tuba Tuba, 2004. 

somos nós mesmos. Na nossa escola, pre-
servamos a cultura e os costumes como: 
histórias, conhecimento próprio, sabedo-
ria dos mais velhos, remédios tradicionais, 
danças, músicas, festas e outros.

No nosso dia-a-dia, vivemos de ativi-
dades como a pesca, a caça e temos o 
nosso próprio alimento da roça. Também 
continuamos promovendo as festas a cada 
ano, ensinando para os nossos jovens. 
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Amï Associação Yarikayu Yudja  
emïtximaha sanu, da kupe-
ri ũka bïa há sanu 2001 
he. Suduhade abï 
Yudja payũ idju taha 
kanemãĩ de kupahua-
nu ĩ dakï wïre deta, 
ũkaa. Dakš Kane-
ahã ta, mayakata du 
payũ idju bïa, kua ĩ 
kania ta. Ĩ dakš epïa 
akïrïha zaku anuta, 
idudu da te anu, abi 
du kanẽãhã de ku-
pahu duha de Iyaxipa 
de. 

A Associação Yarikayu

Texto e tradução: Yabaiwá Yudja

A Associação Yarikayu é uma organi-
zação indígena do Povo Yudja, cria-

da e fundada em 2001. Tem como 
objetivos promover a defesa do 

patrimônio cultural do povo 
Yudja bem como represen-
tar as comunidades junto 
à sociedade não indíge-
na. A associação organiza 
e executa as atividades 
econômicas e alternativas 
de produção auto-susten-

táveis, respeitando os sis-
temas tradicionais de pro-

dução e manejo dos recursos 
naturais, bem como os modos 

de organização política tradicio-
nais. Também desenvolve atividades 

de apoio à escola e à saúde, organizando 
a comunidade para os trabalhos de fisca-
lização territorial e a proteção ambiental 
dos limites do Parque Indígena do Xingu.   
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Xanã, jovem da Aldeia Pakisãba, tocando a flauta ãwã pãrẽ durante Oficina de construção de 
instrumentos musicais e gravação de música de flautas. Aldeia Tuba Tuba, junho/2006. 
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O trabalho de revitalização musical

Texto: Mawaré Yudja Suyá
Tradução para o português: Karin Juruna

Kuhae udi 2002 he amї projeto se 
kamena de emaku há da palu, karia wãwã 
udi, ĩ udi dakš ĩwãxĩxĩ abїa be ta.

Dakš projeto upanahã de pїayae txa, 
ehu be, Yudja ĩyãmã awїya zaku. Ka-
neãhã de anїda txasu, tĩtĩ de, ĩ dakš abї 
kaneãhã dube wãbi taha de. Anumeta 
kuala be wї dadei da anasẽ ide lã’ španu 
dade pãrẽ, pїreu xĩxĩ akїrїaha da pa. 
Pїreu xĩxĩ akїrїaha masehu tadei da pãrẽ 
kaita taha akїrї ta: ãwã pãrẽ, waruba ĩ 
pãrẽ karia ha taha. 

Tihidi da bїtїhu akїrїaha masehu tade 
dakš a’špãnu pãrẽ ubahu duha be. 

Museu be ada duha ulu kanemaĩ, ulu 
kanemaĩ imahua duha yabehu udi aume-
ta, maxi  udi museu be ada te. 

Daki udi pãre taratararu iwaka wãwã, 
abia wãwã udi ta, kiriwai abia. Ulu udi ki 

iwãwã te anu, ulu yãma ki he udi ubahu 
te txalu, abixa ã’ã duha, yũkaũka duha.

Projeto he udi maxi ikariku te alu,  
associação Yarikayu dju’a ulu dju ikariku 
te alu,cd,dvd,ĩ sa’ãhã ta.

Maxi udi anase hae ilaka si abï seme 
abïxa be,sekuperi be sudu hade udi ide 
papera xu alu,dai suyã hãhe na projeto 
ikuperi masehaũ alu,abïa ewãwã’a taha 
na au anu ĩ papera de abïa mamaka’a 
duha au ani, sutaha de udi na kuperi alu.

O projeto de revitalização cultural co-
meçou no ano de 2002 com a gravação de 
festas, registro e transcrição da letra das 
músicas. Através do projeto também foi re-
alizada uma expedição para a Cachoeira 
Von Martius, que fica na região antiga do 
Povo Yudja. 



13

Si
m

on
e 

A
th

ay
de

Mapa da região da taquara tĩtĩ no Parque do Xingu, elaborado pelos alunos da Escola Kamadu (Aldeia Tuba Tuba) mostrando o 
caminho percorrido pelo grupo que fez a expedição para buscar tĩtĩ na região ancestral Yudja.

O pessoal fez a expedição para bus-
car recursos naturais como o tĩtĩ, uma ta-
quara muito importante usada para fazer 
flauta. 

Retornando para a aldeia, acon-
teceu uma oficina de construção de 
flautas com a participação de toda a 
comunidade da aldeia Tuba Tuba e de 
jovens de outras aldeias. 

Durante a oficina de flautas o 
pessoal construiu várias flautas como 
pїreu xĩxĩ, ãwã pãrẽ, waruba e outros 
instrumentos musicais. Com a orien-
tação dos mais velhos, os participan-
tes da oficina fizeram uma coleção 
completa de todos os instrumentos 
musicais que o Povo Yudja conhece.

A coleção que fizemos na oficina 
foi enviada para o Museu de Cultura 

Homens cortando a taquara tĩtĩ.
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Karadĩdĩ, idoso da Aldeia Tuba Tuba, orientando o corte e a 
preparação da taquara tĩtĩ para a confecção de clarinetas Pïreu 
xĩxĩ para a coleção do  Museu das Culturas, Basiléia, Suíça. 
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Homens construindo flautas durante a oficina realizada  
na Aldeia Tuba Tuba, em 2006.
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da Basiléia. Nós também fizemos grava-
ções da flauta taratararu e das músicas 
krïwai,durante as gravações, nós próprios 
aqui da aldeia Tuba-Tuba, aprendemos 
a registrar e a fazer gravação. O mate-
rial que foi produzido através do projeto é 
organizado pela diretoria da Associação 
Yarikayu como fotos, cd, dvd, catálogo e 
outros materiais.

Atualmente a comunidade decidiu fa-
zer proteção do uso deste material que é 
patrimônio do povo Yudja, mas o trabalho 
do projeto ainda não terminou, falta fazer 
mais gravações de outras músicas, trans-
crever as letras das músicas – tudo isso 
está em andamento.



CD
 Y

ud
ja

 P
ãr

Þ 
- F

la
ut

as
 Y

ud
ja

Si
m

on
e 

A
th

ay
de



16

Este CD foi gravado em junho de 
2006 durante a realização da festa Pïreu 
Xĩxĩ. Ele foi composto como uma amostra 
dos diversos tipos de flautas tocadas pelo 
povo Yudja para acompanhar uma cole-
ção completa dos instrumentos musicais 
enviada ao Museu das Culturas de Basi-
léia/Suíça. 

Ele representa uma amostra dos tipos 
de flautas transversais, clarinetas e buzi-
nas e busca registrar os diversos tipos de 
aerofones que compõem o acervo de co-
nhecimento que envolve a fabricação de 
instrumentos e composição de músicas 
transmitidas de geração para geração por 
meio da tradição oral.    

1. Bï’arahïhï – Kũrĩkũrĩ Wata (Cocar 
de rabo de papagaio)

CD Yudja PãrÞ - Flautas Yudja

2. ‡’ ãnãĩ Pãrẽ – Tikaruti (Som)
3. Fï’ï Pãrẽ – Kïrïru (Som)
4. Kamahu ou Xaa Pãrẽ – Yũpãrẽ
5. Duru – Se, Se, Se (Som)
6. Taratararu – Ayuru (Cachorro-do-
Mato)
7. Pïreu Xĩxĩ – Dawariki (Mulher que 
foi engolida pelos bichos da água - 
História)
8. Waruba – Miala ka Arehãũ (Minha 
prima não ficou embriagada)
9. Arapadïka ou Pẽruruma – Uxixi 
Iwaka (Melodia do Pássaro)
10. Ãwã Pãrẽ – Wa’ia de (Olá, filha)
11. Wiru Wiru – Turuxari (Música do 
Sabiá)
12. Bï’a xĩxĩ – Paku

Areyaku e Yatïwara durante o registro das flautas Pïreu X†x†.

Si
m

on
e 

A
th

ay
de

/a
rq

ui
vo

 IS
A



17

Bï’arahïhï da idja arehu kara anana ĩ  
senahï dakš da areha reha. Senahï 
dju idja pãrẽ ha anu. Suyãhã de idja 
bï’arahïhï kš akïrï dupãrẽ ha bitu dade 
anana. Tĩtĩ akïrï da Bï’arahïhï ha anana. 
Da kïĩ tĩtĩ tïhaũ tade tarukawa peukš kš 
akïrï bï’arahïhï ha anana. 

Essa flauta serve para os homens e 
para as mulheres também. As mulheres 
podem tocar Bï’arahïhï quando estão to-
mando maritxa (caxiri). Os homens tam-
bém tocam quando eles estão embria-
gados. As mulheres mais velhas podem 
cortar o tĩtĩ para fazer essa flauta. Só as 
mulheres mais velhas é que tocam essa 
flauta.

Bï’arahïhï – Flauta de Pan

Texto: Kawizu Yudja

Bisaka Yudja tocando Bï’arahïhï.
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desenho: Yanuwaka Yudja
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Ĩ’ãnãĩ pãrẽ amï, tĩtĩ aũũ akïrï udi 
amï pãrẽ ha anana tĩtĩ tïhaũ tadei udi 
imama kš akïrï kïrï, ĩ dakš wãbi anu 
ta. Senahï da karia ria, tadei idja 
asũ te anu, ide se yã hinaku anana. 
Pãpã da karia bïa nahãũ amï pãrẽ 
anu, abi dawa kanea’ua dju yãhã 
ibi txuitxuda a dade kš udi amï 
pãrẽ da karia anana, ĩ ipïa anu. 

Payũ hi eziyaha autade Yudja du-
ziya imareha reha, karia a dade, dakš 
ali ibitxuda a te dade. Sutade hi eziyaha 
ide e’elu dade tese abïbï. Dube abi tade 
hi imareha tese abïbï, dawaibe. Eziyaha 
dube karia esi a dube tade. Sutade hi, 
awai anase ubahabaha te, sudade hi da 
ibaba anase tese. 

Apï, iutahaha itita idju karia iwa dju, 
anase ixudahaha, karia masehutade. 
Ida dakï eziya dubehae tade, maritxa 
karika hesi adubetade, maritxa kariku 
sese, eziyabe. Ĩ’ ãnãĩ pasa wï dju ide wï 
yãhãha, ida dakï karia kïha tade iutaha hi 
awariha ita sese, ĩ’ãnãĩ ide karia 
yãhãha. Sutade hida anasẽẽ 
hide ubïabïa. Suyaha dei ĩ’ãnãĩ 
pãrẽ pãpãa asusu duha ulube 
kaipahï anu, eziyaha maxi tš’au 
yahade. 

Essa flauta é feita com a ta-
quara tĩtĩ. Os homens é que cor-
tam a taquara para fazer essa 
flauta. Quando não tem o tĩtĩ, os 
homens cortam outras taquari-
nhas como o bï’a. Só os homens 
que tocam essa flauta e as mu-
lheres acompanham. Essa flau-
ta é sagrada, ela é usada para 

Ĩ ’ãnãĩ pãrẽ – Flauta de Pan
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Pixãyã e Isabaru tocando flauta durante festa Kuataha de Abïa na Aldeia Tuba 
Tuba, maio de 2004. Karapitu acompanhando. 

Texto: Mahurimã Yudja  
e Mawaidê Kaiabi

chamar os espíritos. Por 
isso nós não usamos essa 

flauta à toa, sem o pajé pe-
dir. O pajé usa um manto 

sagrado na festa, e dois ho-
mens vão tocando essa flauti-

nha acompanhando o pajé. 
A festa do ‡’ãnãĩ (espírito) 

era boa para curar as pessoas. O 
pessoal fazia esta festa quando ti-

nha doente, para curar as pessoas. 
Chegava muito espírito quando tinha esta 
festa, cada espírito já chegava cantando. 
O pajé pode estar sentado sozinho na casa 
onde tem caxiri. Os espíritos chegam atra-
vés do manto para cantar e ajudar o pajé 
a rezar, um de cada vez. Quando aparece 
espírito ruim, tipo onça ou outros bichos, 
o pajé avisa para o pessoal. Hoje em dia 
não temos mais o pajé, mas esta festa ain-
da existe, só quando tem caxiri.  

desenho: Mawaidê Yudja Kaiabi
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Senahïi fï’ï abe xu anana, su 
tadei idjai yũka hĩnaku te anana. Se-
nahïi kš  
fï’ĩ pãrẽ xu anana ta, da karia bïa 
tadei idjai idese yã hinaku anana. Fï’ï 
abe da hi da anana be azahaha ha 
fï’ĩ pãrẽ daa karia bïa tade hi amana 
alala dakš idja da kariaũ anana. 

O casco de tracajá musical é fei-
to pelos homens e pintado pelas mu-
lheres. Os homens tocam o casco de 
tracajá junto com a flautinha para chamar 
a chuva. As mulheres podem dançar junto 
com os homens acompanhando. 

Fï’ï abe ĩ  Fï’ï pãrẽ – Flauta de Pan e  
Casco de Tracajá Musical

Texto: Yariatu Yudja
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Dawilu pintando um casco de tracajá  
musical para a coleção do Museu das  
Culturas, Basel. 
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Kaahu wïtae da maritxa 
awi a dadeda kamahu asu-
susu da awai be dakš da 
maritxa tïhaũ hide yãhãde  
da dakš asusu te anana. 
Xaa kamahu hi idja be 
kaipa’ï anu asusu su daat-
de hi idja tïtïrï daade hida.  
Kamahu karikarikaũ ikariku dade hi 
idja itxũna txũna tade hi sã du hahe  
aumeta idja he e’u’u. 

A buzina de cabaça é feita pelos 
homens e pintada pelas mulheres. 

De madrugada, a pessoa toca a 
buzina de cabaça convidando as pes-
soas de outras casas para avisar que 
o caxiri está pronto. Esta flauta é muito 
perigosa para as mulheres. Principal-
mente se a mulher estiver grávida, se 
ela mexer com o kamahu, pode acon-
tecer um problema na hora do parto e 
levar à morte.

Kamahu – Buzina de Cabaça

Texto: Yariatu Yudja

Taikapï tocando a buzina kamahu para gravação durante oficina  
na Aldeia Tuba Tuba, junho de 2006. 
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Aridamalu pintando kamahu. 

desenho: Xadawa Yudja
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Duru dahida papã kariariaũ. Eziyaha 
ide e’elu tade kš hidji hida daa kariaria. 
Papã asusu dade hida kanea’ua djudju 
idja be duru dakš kaipa’ï anu idja ikariku 
tade hi apetase uraharaha. 

A flauta Duru não é tocada à toa. Só 
quando o pajé sonha com as flautas, as 
pessoas podem tocar. Ela pode ser toca-
da para curar as pessoas. Quando a gen-
te toca à toa, sem o pajé sonhar, a gente 
fica doente. Essa flauta é perigosa para 
as mulheres, então elas não tocam nes-
sa flauta. Quando elas mexem com essa 
flauta, podem ter menstruação forte.

Duru – Trombeta
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Isabaru tocando a trombeta Duru com seu filho Dubaré. 
Aldeia Tuba Tuba, julho de 2006.
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Texto: Yariatu Yudja

Desenho: Tawaiku Yudja.
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Amї taratararu da karia 
seha wãbi anu ĩ ipїa da karia 
seha anu. Ĩ si da karia seha be 
elu anana. 

Taratararu da karia seha ipїa nu ĩ si 
senahї ha sade idja dju labїi karia anana. 
Suyãhã hi karia hi di ha anu. 

Essa flauta de taquara taratararu é 
boa para tocar e sua música é bonita. O 
pessoal gosta de tocar e dançar. Nós jo-
vens também gostamos de tocar tarata-
raru. Ou também quando os velhos ficam 
embriagados no caxiri, aí eles tocam. As 
mulheres também gostam de dançar com 
eles. 

Taratararu – Clarineta grande

Texto: Yanuwaka Yudja

de
se

nh
o:

 Y
an

uw
ak

a 
Yu

dj
a

Pessoal tocando flauta Taratararu no pátio da Aldeia Tuba Tuba, julho 
de 2006.

Si
m

on
e 

A
th

ay
de

Taquara Txuriu, usada para fazer a 
flauta Taratararu. 
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Pãrẽ pїreu xĩxĩ da senahї kš 
karia anana su tadei idjai idese 
karia hinaku anana, senahї yãkš 
de idja ipїdїku te anana. 

Pïreu xĩxĩ é a festa dos ho-
mens. Foram os espíritos da água 
que ensinaram o Povo Yudja a 
tocar esta flauta. As mulheres só 
acompanham, elas dançam com 
os homens pegando no braço 
deles.

Pïreu xĩxĩ – Clarineta

Texto: Aduaza Yudja

Festa Pïreu Xĩxĩ na Aldeia Tuba Tuba. Saída da reclusão de Akabïla,  
dançando com o Cacique Yãyã.
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Coleta da taquara tĩtĩ para fazer flauta Pïreu Xĩxĩ.

de
se

nh
o:

 T
xa

pi
na

 Y
ud

ja

O cacique Tin†n†, da aldeia Tuba Tuba, 
com um conjunto de flautas Pïreu Xĩxĩ.
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Waruba da senahï pãrẽ ha anu, ipïa 
anu. Kahu wï tade senahï asu te anana, 
senahï kš iwaka uba hu anu. Waruba idja-
be kaipa’ĩ anu su yãhãde idja asu te anu. 
Tĩtĩ akïrï da pãrẽ waruba ha anana.

Waruba é uma flauta reta tocada pelos 
homens. A música dessa flauta é muito bo-
nita. Os homens tocam essa flauta quan-
do está amanhecendo. Só os homens que 
sabem a música dessa flauta. As mulheres 
não tocam e também não fazem essa flau-
ta. Essa flauta é feita com a taquara tĩtĩ.

Waruba – Flauta reta

Texto: Mayudi Yudja

Yabaiwá Yudja, presidente da Associação Yarikayu, tocan-
do Waruba durante a oficina de confecção de instrumentos 
musicais na Aldeia Tuba Tuba, junho de 2006. 
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desenho: Tawayaku Yudja
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Pãrẽ Arapadїka senahї kš daa 
anana, senahї iparaha ĩ awїyai dakš da 
abїanana ta. Tĩtĩ akїrї da pãrẽ arapadїka 
ha anu. 

A flauta Arapadïka é tocada pelos 
homens jovens e mais velhos. O recurso 
usado para fazer esta flauta é a taquara 
tĩtĩ. Os Yudja aprenderam a melodia des-
ta flauta com um pássaro da Amazônia. 

Arapadïka ĩ Perurumã – Flauta transversal

Texto: Areaki Yudja

Cacique Yãyã da Aldeia Pakisãba tocando a flauta Arapadïka 
durante oficina na Aldeia Tuba Tuba, junho de 2006. 
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desenho: Mawaré Yudja Suyá
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Amï awã pãrẽ daa udi se-
nahï ha dade kaahu txa tade, 
kaaha yũpïaha ha hi anu. 

Tĩtĩ akïrï udi anana awã pãrẽ 
ha, ĩ tĩtĩ kamara ta. 

Só os homens é que tocam 
essa flauta. É bom tocar essa 
flauta quando está amanhecendo 
o dia para alegrar as pessoas e o 
novo dia. 

Essa flauta é feita pelos ho-
mens com a taquara tĩtĩ ou com 
outro tipo de taquara que se cha-
ma tĩtĩ kamara. 

Awã Pãrẽ – Flauta transversal

Texto: Tamaika Yudja

Iamba tocando flauta ÃwãpãrÞ e Xadawa gravando. 
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desenho: Txapina Yudja

desenho: Pasĩ Yudja
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Wiru wiru senahï pãrẽ kš ha anu, idja 
be kaipa’ï anu su yãhã de idja asu te anu. 
Senahï kahu wš tade da duzala ũbaka 
baka yãhã ha hi wiru wiru anu. Tĩtĩ akïrï 
da pãrẽ wiru wiru ha anana sudu ha heida 
ũnïnaku te anana du pãrẽ ha.  

Wiru Wiru – Flauta Transversal

Texto: Kawizu Yudja

desenho: Tawayaku Yudja

Bisaka tocando wiru wiru. Aldeia Tuba Tuba, 2007.
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Só os homens é que tocam essa flau-
ta. As mulheres não tocam essa flauta, 
nem fazem. Essa flauta é para os homens 
tocarem quando está amanhecendo, para 
acordar as mulheres, pode ser para acor-
dar e alegrar as primas. A taquara tĩtĩ é 
usada pelos homens para fazer Wiru Wiru. 
Eles cortam, depois furam e depois já está 
pronta para usar.
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Amї bї’a xĩxĩ dju da dupadjatxade  
karara, ulu udi senahї ha dade maritxa 
awi dade udi bї’a dju karara ulu wїria de 
ĩ udi maritxa awi sẽ asusu te, iwaka ã’ã 
udi sese. Idja dakš bї’a xĩxĩ daa anana ta. 
Tĩtĩ aũ’ĩ akїrї udi anana ĩ udi dakš bї’a kš 
akїrї anana ta; tarukawa peũkš ĩ takurare 
marãxã, ta. Pae hinaku bї’a xĩxĩ abїaha.   

Bï’a xĩxĩ – Flauta de Pan
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Nakudê Yudja tocando a flauta de Pan – Bï’a xĩxĩ, Aldeia 
Tuba Tuba, junho de 2006. 

Texto: Yarimã Yudja
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Essa flauta é usada pelos homens e 
mulheres como um colar. Os homens e as 
mulheres podem tocar essa flauta. Quan-
do tem caxiri (maritxa), os homens usam 
esta flauta na festa. Ela é feita com a ta-
quara tĩtĩ fina. Eles também cortam outras 
duas taquarinhas para fazer esta flauta.
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CD da Festa Yudja Pїreu Xĩxĩ

A festa Pïreu Xĩxĩ foi gravada em ju-
nho de 2006, resultando em dois conjun-
tos de materiais de áudio: uma gravação 
ao vivo durante a finalização da festa e 
uma gravação realizada em uma casa em 
construção da aldeia nova do povo Yudja 
chamada Maitiri. Essa casa apresenta teto 
de palha e na ocasião estava sem pare-
des. 

As músicas foram gravadas em DAT e 
digitalizadas gerando sete CDs, neles está 

Homens yudja durante a gravação da festa Pïreu Xĩxĩ, à direita o idoso Karandindi e, ao seu lado,  
Tinini Juruna – cacique da aldeia Tuba Tuba/Maitiri. 

registrado o repertório de músicas dessa 
festa. A orientação da gravação foi desen-
volvida pelo ancião da aldeia Karandindi 
Juruna, ele é quem canta a melodia que 
inicia a música tocada pelas flautas. Essa 
melodia é a forma como os Yudja memori-
zam as músicas e é transmitida oralmente 
de geração para geração. Esse material 
busca reforçar o aprendizado dos mais jo-
vens e oferece um registro desse rico co-
nhecimento. 
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Pїreu Xĩxĩ Abїaha

Awai ti, kuala hea kahu kaniã de 
txasu suyãhã deti da madїka ũkaru su 
kahu. Aluni si sawai sewa txa tade kapiku 
anana, anu tade hi kaĩtade yubese ẽ’ẽ, 
duparẽ dju hi ẽ’ẽ, tade hida paa dube ẽ’ẽ 
tade iba ẽnu. 

– Wї, apa kaniã de sube ẽ’ẽ 
alu.

A hida, da hi da su sene yãhã 
de xu, aretїka nehi i’urahaseĩ ta 
Ana, txi xa be hae txasu:

– Karia si. Esedju udi karia a 
hae. 

A hi, suyãhã de ti da paa xusu, 
alune a de sebe hae a hida. Da ti 
hi suduha he idjuse karia hinaku 
suhide. Iya dibi hi ẽ’ẽ su. Sudade 
hi da kaĩtade ẽ’ẽ kuataha be, ĩ 
idjuse karia, suyãhã de ti txabuhu 
du’i au yãhã deda su dudju karia, 
dudju karia a tade hida xu txasu, 
iba ẽnãũ maku, suduha de hida pї 
ĩpãrẽ iwaka de yube ẽ’ẽ kaĩtade, 
pae hinaka a de uludju anu ta a 
hida. 

Suhidji madїka ũkaru awai 
yãhã de ti su duparẽ iwaka ima-
sehu su. Imama akїrї ĩ da karia, 
imama akїrї ĩ da karia ĩ imїnu te, ĩ 
imama akїrї ĩ da karia imїnu te, a 
idjuse daa karia su. 

Amї pїreu xĩxĩ akїrї hi xibia ha 
su. Suduha de hi txi da imasehu te 
su. Txi awїya i’urahase ha au’auyã 
hi yubese sã sese ĩ dudju kakahu 
tade ẽdaẽda te, suyãhã de hi ima-
ma yu’i karia kahaha ĩ imama karia 
kaahu a hi su, suduha de hi txa 
txabuhu imasehu pїre iwaka be su. 

Contada por: Karãdĩdĩ Yudja
Transcrição: Tawaiku Yudja

Tradução e revisão: Karin Yudja
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Abї kaniã ha duhade hi wїbїa ubahu 
su, sudade hi duu’a anїmaku su, id-
juse etu a dade ĩ dupãrẽ iwaka dasu 
anїmakana uu’a be ni a ti su pїre iwaka 
daa pae tũtũ de adїka uu’a de, adїka uu’a 
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de de pae taha ã hi duwatxuku 
wїbїa tade.

Sudade hi idjuse txa dade iya 
zaku hi dupãrẽ dju pakїrї mїnu, 
tade hida te hae alune a de anu a 
hida. Abї hi yãkurupa uu’a ha taha 
yu txitxiku te, abї xu taha hi dĩbїa 
da pїka su.

Awai duwatxuku wї tade hi iya 
be idjuse txika awaekї hi idjuse 
etu dade ixi’ixi tese, tade hi abї xu 
taha yube wana. 

– Anu a sebe dade kahanu 
anuĩ a hida, su’i pãpã karia anu da 
hida. Kaanã há duhade, sesamї ha 
duhade ixi’ixi tese su. 

– Wї alune deda anu.
A hi da, tade hida tese hae:
– Kaneana ulexixi ulube hae. 

A hida, tade hi kahu ixu txa taha 
imatxã se kš lãlã suduha he hi 
dupãrẽ daraku kahu iya pїide yãhã 
de hi iwãte, ĩda tese abї su ulu-
makayu ulube, uludju kakahu, amї 
ĩparẽ, ĩ hi akayãwš de pakїakїrї, 
anu a dade hanu uludju karia anu 
a hida. 

Senẽ su a hida, suyãhã de ti 
txi i’urahase ĩpãrẽ iwaka wããsu 
pїdaku hida makũdaũ dade da 
ẽẽdu te:

– Apaade esedju karia?
– Ẽẽdu na ipãrẽ iwakabe. 
Ĩ hi da makũdaũ dade ã’ã te, 

pae a hi, txiamї a ulube a hi ma-
rita amї amїĩ txїtxїbї wãbia anu 
hide, amїĩ taratararu, amï pїreu 
xĩxĩ wãbia anu ahi, da karia 
sade hi ali lapїkapїka, suyãhã 
de pїre iwaka pae se hae, ã’ã 
te a hida te se, pae da pїzaka 
duha ha, alu pãyũaha idju kara 
seha ha.

Su hi kããnã dupãrẽ kua 
pahidji Yudja be su. 
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Há muito tempo atrás, uma vez 
quase todos os homens da aldeia 
saíram para caçar e ficaram qua-
se um mês. Você sabe, quando as 
pessoas saem, a aldeia fica triste e 
silenciosa. Então apareceu um gru-
po de pessoas com as suas flautas. 
Primeiro, o pessoal da aldeia ficou 
com medo deles e disseram:

– Que tipo de gente é essa que 
apareceu de repente?  

Como eles eram parecidos 
com os Yudja, o pessoal da aldeia 
não ficou com muito medo. 

O chefe do grupo que apare-
ceu foi falar com eles e disse:

– Nós viemos dançar e fazer a 
festa da flauta. Nós vamos dançar 
com vocês. 

Então a preocupação do pes-
soal que estava na aldeia come-
çou:

– Ué, que será que eles vão 
fazer conosco? Na verdade, eles 
só dançaram com o pessoal, tocando as 
clarinetas. 

Esse pessoal veio de dentro do rio, 
mas também vieram alguns espíritos do 
mato, como o calango. Então, de tardezi-
nha eles saíram da casa e foram para o 
centro da aldeia para tocar e dançar. Então 
eles ficaram algum tempo na aldeia fazen-
do a festa. O pessoal da aldeia começou 
a acostumar com eles e não tiveram mais 
medo. Como a melodia da flauta era muito 
bonita, começaram a se aproximar desses 
estranhos pensando que não ia acontecer 
nada com eles. 

Os estranhos ficaram quase um mês 
na aldeia, assim eles terminaram de mos-
trar todas as músicas da flauta que eles 
sabiam. Eles cortavam e preparavam cada 
tipo de flauta. Quando acabava a música 
de uma flauta, eles cortavam outra e toca-
vam até acabarem as músicas que eles 
conheciam. As clarinetas que chamamos 
de pïreu xĩxĩ foram as últimas que eles to-
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caram, foi com essas flau-
tas que a festa terminou. 

O idoso chefe da aldeia 
acompanhava todo o pro-
cesso de construção das flautas e a festa, 
quando eles convidavam. Aprendeu todas 
as músicas de flauta, ficava acompanhan-
do os tocadores até amanhecer. 

Como na verdade esses flautistas 
eram espíritos da água que chamamos 
kanã, eles adivinharam quando os homens 
estavam retornando para a aldeia e fica-
ram com um pouco de pena das mulheres, 
porque eles já estavam gostando delas. 
Na verdade, eles estavam com planos de 
levá-las para a água com eles. Antes de 
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cair na água, os espíritos cantaram com 
as suas flautas a música que fala:

– Eu tenho dó da minha dama.
Os homens que saíram para a caçada 

já estavam voltando para a aldeia nas suas 
canoas. Então os bichos da água levaram 
as damas até a beira em fila, tocando as 
suas flautas. As mulheres disseram:

– O que eles vão fazer com a gente?
Aquelas que perceberam que na ver-

dade estavam dançando com o calango, 
começaram a fugir e escaparam do ca-
lango. Os outros bichos da água, quando 
viram algumas damas escapando, aperta-
ram forte o braço das damas com o seu 
braço, de forma que elas não consegui-
ram escapar. Assim foram entrando no rio 
com as damas e as devoraram no fundo 
do rio. 

As mulheres que conseguiram fugir 
disseram:

– Só para fazer isso que eles ama-
nheceram dançando com a gente. Fomos 
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enganadas por eles. Mas, como é que isso 
pôde acontecer? 

Os homens da aldeia que chegaram 
na beira, viram somente os pedaços do 
pulmão das damas que foram devoradas 
boiando. Eles viram as flautas. 

As mulheres contaram para eles o que 
tinha acontecido, que tinham sido engana-
das. Falaram que os bichos da água pare-
ciam com os Yudja, que falavam a mesma 
língua, que não tinha diferença entre eles. 
Contaram que eles dançaram com elas e 
no final da festa levaram as outras mulhe-
res para dentro do rio e as comeram. Elas 
mostraram as flautas encostadas na porta 
da casa para eles acreditarem. 

Com o passar do tempo, depois a tris-
teza tinha passado, aquele chefe da aldeia 
que tinha acompanhado a festa começou 
a ensinar os jovens a tocar flauta. Então o 
pessoal perguntou para ele:

– Como é que é o jeito de dançar da-
queles bichos? Como é que eles dança-

ram e tocaram as flautas? Você 
aprendeu alguma coisa com eles? 

O velho mostrou o processo 
de construção de cada flauta e foi 
mostrando:

– Essa se chama Marita, essa 
é Txïtxïbï, a música delas é muito 
bonita.  Essa é Taratararu, essa é 
Pïreu xĩxĩ, muito bom. Quando nós 
tocamos pïreu xĩxĩ, nasce muita 
criança. Por isso a música da flau-
ta é desse jeito: pode começar a 
imitar. Então os homens imitaram a 
música da flauta. 

Foi assim que os Yudja apren-
deram a tocar flauta pela primeira 
vez, para não serem 
esquecidas. Foi as-
sim que os espíritos 
da água (Kããnã) nos 
deram a sua flauta. 
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Essa festa foi gravada em 
2002 e 2004. A versão que se 
apresenta refere-se à gravação 
de 2004. 

Os Yudja apresentaram 
especial preocupação com o 
registro dessa festa, em razão 
dela ser composta por exten-
so repertório de músicas e por 
poucos idosos o conhecerem 
completamente. 

Esse material integrou-
se às atividades de estudo da 
língua materna dos alunos e 
os mais idosos da aldeia ensi-
naram os significados das pa-
lavras antigas presentes nas 
músicas. 

Na gravação realizada em 2004 foi 
possível gravar a história que explica a 
origem dessa festa, contada pelo cacique 
Tinini e sua esposa Txanï e também re-
latada pelo casal de idosos Karandindi e 
Xutã. Essa história foi transcrita e tradu-
zida pelo professor Mawaré Juruna e, em 
sala de aula, professores e alunos fizeram 
sua ilustração. 

CD da Festa Kuataha de abïa

Gravação em clareira próxima à Aldeia Tuba Tuba, 2002.
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Cacique Tinini e sua esposa Txanï durante gravação da 
história de origem da festa. 
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História do rapaz rejeitado

Contada por: Karãdĩdĩ Yudja
Transcrita e traduzida por: Mawaré Juruna
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Faz muito tempo, havia um rapaz que 
tinha uma irmã. Essa irmã se casou com ou-
tro rapaz, e como era costume antigamente, 
o marido da irmã ofereceu ao seu cunhado 
sua própria irmã para ele se casar.

Só que essa mulher não quis casar-se 
com o rapaz porque ele era feio. Por isso 
ela não quis casar quando foi oferecida 
para ele.

– Eu vou me casar com um homem 
tão feio? Ela falou.

Quando ele ouviu ela falar isso fi-
cou triste, foi para o mato. Ele sempre ia 
para o mato, até que um dia, a tarde, ele 
foi para o mato e encontrou um cipó que 
descia do céu. Quando ele viu o cipó ficou 
pensando: O que é isso? Ficou olhando e 
resolveu subir, e foi subindo para ver onde 
dava, até que chegou no céu. Lá em cima 

tudo era igual aqui em baixo, tinha árvores, 
tinha rio, tudo igual. Foi andando até que 
encontrou alguém, era o Alapa fazendo o 
arco dele no caminho, ele foi se aproxi-
mando e então o Alapa o cumprimentou:

– Você chegou meu neto?
O rapaz respondeu:
– Sim, cheguei.
– Estou aqui, assim vocês podem vir 

passear aqui. Estou fazendo meu arco. 
–Tá bom. O rapaz respondeu.
Não sei, talvez Alapa ouviu que a 

mulher chamou o rapaz de feio, por isso 
quando o rapaz chegou no céu o Alapa fa-
lou para ele:

– Você é tão bonito! Por que a mulher 
não gostou de você?

O rapaz ficou pensando: “por ele está 
falando isso para mim?”

– Tem as meninas lá. Alapá falou 
apontando para a casa dele. Espera aí 
que vou chamar. 

As filhas deles estavam socando mi-
lho: tu, tu, tu e dando risada. De repente 
pararam quando o pai delas contou que 
chegou o rapaz: “Filhas chegou uma visi-
ta, ele é muito bonito, vão lá ver!”.

Então foram duas filhas, a primeira e 
a segunda, a caçula não foi. Quando fo-
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ram se aproximando do rapaz elas davam 
risada. Quando chegaram onde o rapaz 
estava, elas cumprimentaram o rapaz: 

– Você chegou?
O rapaz estava preocupado, pensan-

do no que elas iriam fazer com ele. Então 
elas repetiram: “você é tão bonito, por que 
a mulher não gostou de você?”. 

E ele pensou de novo: por que elas 
estão falando isso para mim?

Elas pediram para o rapaz sentar no 
chão, quando ele sentou, a moça sentou 
no colo dele, mexeu nele, mas ele estava 
nervoso, com medo, talvez por isso, nem 
ficou excitado.

Quando ela levantou foi a vez da irmã 
dela sentar no colo do rapaz também. Mas 
foi a mesma coisa, o pênis do rapaz não fi-
cou duro. Então elas levaram o rapaz para 
casa, e quando chegaram contaram para 
o pai delas que o rapaz estava bom. Então 
o pai pediu para as filhas levarem ele ao 
rio onde elas banham. Aí o levaram, quan-

do chegaram na beira do rio elas pediram 
para o rapaz pular na água e ele pulou, a 
água era bem gelada e azul. 

O rapaz mergulhou, foi boiar lá do ou-
tro lado do rio e voltou de novo. Quando 
ele voltou, a moça pediu para ele sair, o 
rapaz saiu e ela começou a arrumar o cor-
po dele. Arrumou braço, pé, coluna...

Depois falou: vai de novo. O rapaz 
pulou de novo, mergulhou, foi até o outro 
lado e voltou. A moça o tirou da água de 
novo e puxou seu cabelo até ficar compri-
do, depois arrumou o rosto dele também.  
Ela falou: agora você vai só essa vez, o 

rapaz pulou de novo na água, quando ele 
voltou a moça disse: pode sair, acabou. O 
rapaz saiu da água e voltaram para casa. 

Enquanto isso lá embaixo a família do 
rapaz estava procurando por ele, mas não 
encontrava, eles pensaram que o pessoal 
tinha matado ele. A mãe dele ficou choran-
do, o rapaz ficou muito tempo lá no céu 
com Alapa. 

Depois que voltaram do rio para casa, 
a moça pediu para o rapaz sentar e ele 
ficou lá sentado na casa, aí o pai das mo-
ças falou para o rapaz: “Qual das minhas 
filhas que você gosta, pode escolher uma 
delas para você. Tem a mais velha, tem 
a segunda.” Enquanto Alapa estava falan-
do, logo chegou a filha caçula, aí ele dis-
se: “você tem que casar com ela!”. Mas o 
rapaz ficou pensando e falou só por den-
tro: “por que ele ofereceu ela para mim?” 
O rapaz falou isso porque ela estava feia. 
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deram risada e falaram: “por que ele disse 
isso para nós?” Mesmo que o rapaz falou 
só por dentro elas ouviram, então Alapa 
pediu à filha dele para banhar com o ra-
paz que casou, aí foram no rio. Chegando 
na beira do rio a mulher que ele casou, 
que era feia, tirou a sua pele, depois tirou 
a outra de novo e ficou bonita, mais bo-
nita que as irmãs dela. Então o rapaz viu 
que a moça ficou bonita depois que tirou 
sua pele velha e acabou ficando com ela. 

As pessoas que moram no céu são todas 
bonitas. Depois de banhar voltaram para 
casa e quando anoiteceu deitaram juntos. 
Quando a mulher deita, ela joga o cabelo 
dela para pingar a água do cabelo. O se-
reno que cai é a água do cabelo dela, por 
isso o pessoal passa a água do sereno no 
cabelo quando fica molhado na folha, para 
o cabelo ficar comprido. 

O rapaz ficou muito tempo com eles 
e a mãe dele ficou chorando, porque não 
sabia para onde o filho dela foi. 

Muitos dias se passaram, aí Alapa ou-
viu que a mãe estava chorando e ele falou 
para o rapaz: “Sua mãe está chorando com 
saudades de você, vai lá visitá-la”. Quan-
do Alapa falou isso, o rapaz pensou: como 
ele sabe que a minha mãe está chorando? 
E o rapaz foi, saiu de tarde, desceu o cipó 
e foi indo para casa. Chegou no pôr do sol, 
a mãe dele estava fora da casa, chorando, 

depois entrou em casa e fechou a porta. 
Logo o rapaz chegou e chamou sua mãe 
para abrir a porta para ele.

Então a mãe falou: 
– Eu não aceito que os filhos de outra 

pessoa me chamem de mãe, o meu filho 
sumiu há muito tempo, não me chame de 
mãe que não aceito. Mas o rapaz falou 
para ela:  

– Sou eu mãe, cheguei, venha me 
ver.

Então a mãe dele foi abrir a porta e 
viu que era o filho dela mesmo que tinha 
chegado.

Aí ela perguntou: 
– Para onde você foi?
O rapaz respondeu:
– Eu estava passeando por aí...
Aí a mãe parou de chorar e perguntou 

de novo:
– Porque você ficou diferente?
– Tô diferente?
– Sim, disse a mãe. 
Então o pessoal visitava a mãe dele 

porque ela chorava e depois não chorou 
mais quando o filho dela chegou. Até que 
um dia uma mulher foi chorar com a mãe 
do rapaz e viu que o rapaz tinha chegado. 
Então essa mulher falou:

– Quem é esse? E logo perguntou 
para a mãe do rapaz. Seu filho chegou?

– Sim, ele chegou.
– Onde ele estava
– Não sei, ele disse que estava pas-

seando por aí.
Então ela perguntou de novo:
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– Por que ele está diferente?
A mãe do rapaz então não respondeu 

nada.
Dai essa mulher, que viu o rapaz, saiu 

e foi contar para todo mundo que o rapaz 
tinha chegado. Ela falou que o rapaz ficou 
diferente, bonito e de cabelo longo, aí to-
dos ficaram curiosos de ver o rapaz, mas 
a mãe dele não deixava ninguém vê-lo, ela 
sempre escondia quando uma pessoa en-
trava na casa dela. Só algumas pessoas 
viram o rapaz. Essas pessoas que viram 
ele, contaram também que realmente o 
rapaz ficou diferente. O rapaz não saía de 
casa, tomava banho só dentro da casa. 

As outras pessoas que não viram o 
rapaz falaram assim:

– Como podemos ver ele?
Aí o cacique da aldeia falou: “vocês 

têm que pescar”, porque antigamente nós 
comíamos juntos, então o pessoal saiu 

para pescar. Depois chegaram com peixe 
e cozinharam, quando foi a tarde levaram 
a comida para o meio da aldeia. 

Aí o cacique convidou todo mundo 
para comer, só não foi o rapaz e o cacique 
chamou ele. Então a mãe dele disse para 
ele: eles estão chamando você, acho que 
eles estão querendo te ver.

Então o rapaz disse: tá bom.
A mãe dele o enfeitou e o levou para 

o meio da aldeia onde o pessoal estava 
comendo. Quando ele foi lá, todo mundo 
ficou de olho nele e falando “porque ele 
ficou assim tão diferente?”.        

Então o cacique falou para ele: 
– Vamos comer!
O rapaz: Tá .
Aí a mulher que não gostou dele, não 

foi comer junto com o pessoal, quando o 
rapaz estava no meio do pessoal, ela ficou 
o olhando de lá da casa dela. Quando a 
mulher ficou olhando o rapaz, outra pes-
soa falou para ela, você não gostou dele 
e agora você fica olhando ele, aí a mulher 
falou “eu gostei dele, ele que não gostou 
de mim.”

O rapaz ficou na aldeia pouco tempo 
e depois decidiu voltar, falou para mãe 
dele que ia embora de novo e foi. Subiu 
pelo cipó e chegou no céu, ele ficou uns 
tempos por lá. Depois ele resolveu voltar 
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para aldeia de novo e disse para mulher: 
eu vou de novo.  Aí a mulher dele falou: 
vou com você ver sua mãe. Então foram 
juntos, desceram o cipó e foram à aldeia. 
Chegaram a tarde na aldeia, aí alguém viu 
eles e falou: o rapaz voltou e trouxe uma 
moça junto, talvez seja a mulher dele, ela 
é bonita e de cabelo longo. 

Quando ele chegou, sua mãe disse:
– Onde você encontrou essa mulher 

que veio com você?
O rapaz respondeu assim:
– Bom, quando eu estava andando 

no mato, encontrei não sei o que era, um 
cipó que descia de cima. Então subi nele 
e cheguei no céu, lá encontrei nosso povo 
que mora lá. Aí fiquei com eles lá no céu.

A mãe dele falou: tá bom. E ela tam-
bém falou assim, a mulher não gostou do 
meu filho por isso ele foi casar lá. Aí, algu-
mas pessoas que não viram a mulher dele 
ficaram curiosos de ver, até que a viram, 
porque lá no céu eles dançam todos os 
dias, por isso quando ela veio com o ma-
rido toda tarde ela dançava. Sempre eles 
dançavam com ela.

O rapaz e sua mulher ficaram um tem-
po na aldeia e voltaram para o céu e fica-
ram muito tempo lá, onde tiveram um filho. 
Depois voltaram para a aldeia e trouxeram 
o filho para mostrar à mãe dele. 

Quando chegaram na aldeia o ra-
paz mostrou o filho para a mãe, só que 
era um periquito, então o rapaz falou para 
sua mãe cuidar do menino. A noite o filho 
dele virava gente, de dia transformava-se 
em um periquito. O primo do rapaz o viu e 
pensou em ir com ele, o primo dele que-
ria ficar que nem ele. Então o primo falou 
para o rapaz, se você for de novo quero ir 
com você. Até que um dia ele estava indo 
embora e o primo dele disse:

– Eu vou com você primo.
O rapaz perguntou a ele:
– Você está bem? 
– Sim, estou bem, disse o primo. 
Aí o rapaz levou o primo dele. Quando 

chegaram no céu, o Alapa estava sentado 

no mesmo lugar onde o rapaz encontrou 
com ele quando foi pela primeira vez. 

Então Alapa cumprimentou o primo do 
rapaz e falou: 

– Senta aqui, vou chamar as minha fi-
lhas. E foi lá chamá-las. 

As filhas dele estavam socando milho 
e dando risada, aí o pai dela foi lá e contou 
para elas. Então pararam de socar milho 
e foram ver o primo do rapaz, chegaram 
onde ele estava e falaram:

– Você chegou?
– Cheguei, disse o primo do rapaz. 
Então falaram a mesma coisa como 

falaram para o primeiro rapaz, depois a pri-
meira irmã sentou no colo do homem e ele 
namorou com ela, depois foi a outra e ele 
fez a mesma coisa, aí elas foram e conta-
ram para o pai delas que o rapaz era ruim. 
Então o pai delas, o Alapa, pediu que elas 
o levassem para o outro rio, aí levaram. 

Chegaram na beira do rio e pediram 
para ele pular na água, o primo do rapaz 
pulou e foi boiar do outro lado e voltou. 
Quando ele voltou, se transformou na ara-
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ra azul. Então o rapaz viu que o primo dele 
se transformou em arara azul e falou “eu 
te perguntei se você estava bem e você 
me disse que estava, agora você viu o que 
aconteceu com você”.

Então o primo dele foi embora quan-
do se transformou em arara e só ficou co-
mendo uma fruta que chamamos kumare-
pï. Então o rapaz voltou à aldeia. Depois 
de ficar muito tempo na aldeia, um dia o 
rapaz falou:

– Nós vamos para a roça, mãe, você 
tem que cuidar do menino.

E foram. Aí a mãe do rapaz ficou var-
rendo a casa e chegou onde estava filho 
do rapaz e falou “ele fica nos enganando 
só com filhotinho de ave” e jogou o netinho 
dela. Aí o netinho gritou com grito de peri-
quito, então a mãe dele ouviu seu filho gri-
tando lá da roça. Quando os pais chegaram 
ele contou para a mãe dizendo assim:

– Mãe, a vovó me jogou.
Aí o rapaz discutiu com a mãe dele 

“você não entendeu o que eu tinha expli-

cado a você? Eu te falei que de dia ele é 
pássaro, você já tinha visto ele!”.

A esposa dele ficou brava e falou para 
o filhinho deles:

– Eu não estou gostando do que fize-
ram com você, temos que ir embora, sua 
avó te jogou! E correu com o filhinho dela, 
aí o rapaz, o marido dela, correu atrás de-
les tentando alcançá-la, só que ela foi co-
locando as coisas no caminho dela como 
espinho, cobra e formiga. Assim ela foi 
indo até chegar no cipó e subiu até sua 
casa. 

No tempo que essa mulher não tinha 
ido embora ainda, ela ensinou várias mú-
sicas, na aldeia onde ela ficava só cantava 
uma música, quando o pessoal de outra 
aldeia convidava ela ia e cantava outra 
música e assim foi. Por isso tem várias 
músicas diferentes, foi assim que os mo-
radores das aldeias aprenderam a cantar 
músicas, uma diferente da outra. 

Depois que a mulher dele foi embora, 
o rapaz ficou com mãe sozinho, depois de 
um tempo ele resolver ir atrás dela, aí um 
cara falou ao rapaz:

– Me leva junto com você, eu tô que-
rendo conhecer lá também.

Então o rapaz perguntou a essa pes-
soa:

– Você está bem?
– Sim, tô bem. Respondeu. 
O rapaz não queria levar essa pessoa 

mas ele insistiu falando:
– Me leva que eu quero banhar lá 

igual você.
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O rapaz perguntou mais uma vez:
– Você está bem mesmo?
O cara respondeu de novo:
– Sim, estou bem mesmo. 
Então o rapaz o levou. Chegaram lá 

onde estava o cipó e o rapaz subiu primei-
ro, quando ele chegou no céu foi a vez de 
o cara subir. Quando ele foi quase pisando 
no céu arrebentou o cipó, então esse ho-
mem caiu do alto e morreu. 

Aí, o rapaz falou:
– Eu sabia que isso ia acontecer com 

você por isso te perguntei antes de você 
vir comigo.

Esse homem morreu porque ele na-
morou com uma mulher antes de ir com o 
rapaz. Por isso hoje em dia, quando cipó 
nasce, ele vai se enrolando em cada ár-
vore. 

O rapaz foi embora para nunca mais 
voltar e continua vivo até hoje lá no céu. Se 
não fosse essa pessoa com o rapaz, não 
arrebentaria o cipó. Aí as pessoas iriam lá 
banhar, depois outra ia, até nós aqui da 
terra iríamos nos juntar a eles. 

Então o povo do céu também casaria 
com as mulheres daqui, assim nós iría-
mos subir para o céu e morar com o povo 
celestial, mas só o pajé grande vê e eles 
dançam direto lá no céu. Através do povo 
do céu que surgiram essas músicas de 
produtos da roça. 

Por isso quando chega a época do 
plantio, o pessoal dança e canta essas 
músicas, as plantas nascem bonitas e ale-
gres... dizem que tem o dono vendo de 
sua árvore. Isso tem até hoje!

Assim surgiu a festa e a música de 
cada planta como cará, banana e outros. 
Se o pessoal respeitasse o pessoal do céu 
existiria o cipó até hoje.

Assim termina a história.
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Letras da Festa Kuataha de Abïa

CD 01

1.
Kãĩbi dukasela (dukaseba) 
sewaapa wï nu (ba)
Kãĩbi, Kãĩbi duka
Kãĩbi, Kãĩbi duka la (ba)
Kãĩbi, Kãĩbi duka 

2.

Kãĩbi tade waapa wï wïla (wïba)
Kãĩbi tade waapa wï
Kãĩbi tade waapa wï la (ba) 
Kãĩbi tade waapa wï

3.

Kuatapa ikianade ũ kariu la (ba), 
kariu la (ba)
Ũ kariu la (ba) kariu la (ba)
Kuatapa ikianade la (ba) ikianade la (ba)
Ũ kariu la (ba) kariu la (ba)  
ũ kariu la (ba) kariu la (ba)

4.

Uupa merĩnube wabïapa ẽdu la (ba)
Auna txakade la (ba) ẽdu la (ba)
Auna txakade la (ba) wabïapa ẽdu la (ba)
Auna txakade la (ba) ẽdu la (ba)

5.

Alukade wase la wada (ba wade)
Alukade wase la wada (ba wade)
Ubïdapa zaku e’a wada (wade)
E’a kade la wada (ba wade)
Alukade wase la (ba) wada (wade)
Yube sã sã sã wada (wade)
E’a kade la (ba) yube sãbe la (ba)
Yube sã sã sã wada (wade)
Ubïdapa zaku e’a wada (wade)
E’a kade la wada (ba wade)
Alukade wase la (ba) wada (wade)
Yube sã sã sã wada (wade)
E’a kade la (ba) yube sãbe la (ba)
Yube sã sã sã wada (wade)

6.

Kãĩbi djipade la (ba) upïdï pïdïku  
la (ba) wada (wade)

Tanawa sedu la (ba) sedu,  
sedu la (ba) wada (wade)
Wada (wade) tanawa sedu la (ba) sedu, 
sedu la (ba) wada (wade)
Wada (wade) tanawa sedu la (ba) sedu, 
sedu la (ba) wada (wade) wada (wade)

7.

Kãĩbi djipade la (ba) ala  
ube pa ela wada (kãĩ wade)
Ala ube pa ela (kãĩ) papa  
ela wada (kãĩ wade)
Wada (wade) ala ube pa ela (kãĩ)  
papa ela wada wada (kãĩ wade wade)
A la ube pa ela (kãĩ) papa  
ela wada wada (kãĩ wade wade)

8.

U’a na adïadu la (ba)
Una la (ba)
U’a na la (da) adïadu la (ba)
Una la (ba)
Darẽ kĩ kĩ kĩ la la (ba ba)
Seu’a na adïadu la (ba)
Una la (ba)
Darẽ kĩ kĩ kĩ la la (ba ba)
Seu’a na adïadu
Una la (ba)
Darẽ kĩ kĩ kĩ la la (ba ba)

9.
Waa deduwa
Seu’a na adïadu la (ba)
Deduwa waa deduwa
Waa deduwa da da (de de)
Deduwa da da (de de)
U’a na adïadu adïadu la (ba)
Deduwa da da (de de)
Deduwa da da (de de)
Seu’a na adïadu
Seu’a na adïadu la (ba)
Deduwa da da (de de)
Deduwa da da (de de)
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10.

U’a ube be yã pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)
Una kapeuna la (ba)
Ubema bema pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)
Anï kaibi yã pïdïkuna la (ba)

11.
Ena ubeũ be, ubeũ be
De’u lubeũ si, lubeũ si
De’u lubeũ si, lubeũ si
Ane ne hinaku ena ubeũ be
De’u lubeũ si, lubeũ si
De’u lubeũ si, lubeũ si
De’u lubeũ si, lubeũ si

12.
Pïrere da ĩdjãreũ
Pïrere da ĩdjãreũ pïre da la (de ba)
Pïre da la (de ba)
Una dji uku da ĩdjãreũ
Pïre da la (de ba) pïre da la (de ba)
Pïrere da ĩdjãreũ pïre da la (de ba)
Pïre da la (de ba) una dji uku da ĩdjãreũ
Pïre da la (de ba) pïre da la (de ba)

13.

Una darika de txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)
Una darika de txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)
Una txaẽda la (ba) txaẽda la (ba)

14.
Ĩdjãrẽmã maku da
Ĩdjãrẽmã maku da txakade
Bali txakade, txakade
Bali txakade wawa da (de)
Bali txakade, txakade
Ĩdjãrẽmã maku da txakade
Bali txakade, txakade
Bali txakade wawa da (de)
Bali txakade, txakade

15.
Ĩdjãrẽmã maku da
Ĩdjãrẽmã maku da txakade
Karia txakade txakade

16.

Abï kuala nana iwai la (ba)
Ẽmãĩ ãĩbidai la (ba) ube la (ba)
Ba’ï ya ube la (ba) ba’ï ya
Ba’ï ya ï’ya ï’ya 
Ba’ï ya , ba’ï’ya  ï’ya ï’ya, ba’ï’ya
Ube la (ba) ba’ï’ya
Ube la (ba) ba’ï’ya
Ba’ï ya ï’ya ï’ya 
Ba’ï ya, ba’ï’ya ï’ya ï’ya, ba’ï’ya

17.

Ube la (ba) ba’ï’ya  ï’ya
Ube ba’ï’ya  ï’ya, ba’ï’ya  ï’ya
Ube ba’ï’ya  ï’ya, ba’ï’ya  ï’ya
Ba’ï’ya  ï’ya  ï’ya, ba’ï’ya  ï’ya

18.

Maxiapa kuasa k‹ djidji la (ta)
Da pïka pïka sepa la (ta) sepa la (ta)
Txik‹ djidji la (ta) da pïka pïka sepa la (ta)
Sepa la (ta) txikï djidji la (ta) da pïka pïka
Sepa la (ta) sepa la (ta) da pïka pïka sepa 
la (ta)
Sepa la (ta) txikï djidji la (ta) da pïka pïka
Sepa la (ta) sepa la (ta) da pïka pïka sepa 
la (ta) sepa la (ta) 

19.

U’a upïdïku da la (ba) tayare yare
Tayare yare maxiapa da la (ba)
Tayare yare, tayare yare
Tayare yare, tayare yare
Una tayare yare, tayare yare
Una tayare yare, tayare yare
Maxiapa da la (ba) tayare yare
Tayare yare, tayare yare
Tayare yare

20.
Ubepe maxiatxa na wawa  
tanu la (pẽĩta ba)
Seu’a da (de) êwãxĩ wãxĩã  
nãebe seu’a da (de)
Wãxiã nãẽbe, seu’a da (de)
Ẽwãxĩ wãxĩã nãebe la (ba) seu’a da (de)
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Ẽwãxĩ wãxĩã nãebe, seu’a da (de)  
wãxĩã nãebe seu’a da (de)

21.
Kutxupa duda de
Kutxupa duda de 
Semakayu dade la (ba)
Kutxupa duda de 
Semakayu dade la (ba)

22.

Sekaria kïrï pade wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï pade wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï, wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï, wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï pade wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï, wada wada (wade wade)
Sekaria kïrï, wada wada (wade wade)

23.
Seu’a na yũtade 
Seu’a na yũtade 
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Seu’a na yũtade 
Seu’a na yũtade 
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï la (ba) pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Seu’a na yũtade 
Seu’a yũtade 
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï la (ba) pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï
Wãpïtxïrï pïtxïrï

24.
Emaĩ bide
Yũpïi saku la (ba) wada (wade)
Emaĩ bide
Yũpïi saku la (ba)
Pasepa kana la (ba)
Paede iyauna la (ba)
Iya iya iya una la (ba)
Paede uwaatxa paede
Uwaatxa iya una la (ba)
Iya iya iya una la (ba)
Iya iya una la (ba)

25.
Ude lawïla maku, lawïla maku
Ude lawïla maku, lawïla maku
Dukana karia hinaku txa du (ba)
Seu’a dju (de)
Ude lawïla maku, lawïla maku
Ude lawïla maku, lawïla maku
Ude lawïla maku, lawïla maku

26.
Udeda seu’a lawïla maku
Udeda seu’a lawïla maku
Udeda lawïla maku lawïla maku
Udeda lawïla maku lawïla maku

27.

Wari tẽ tẽ da (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũe la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Dudeme de ka’ebe anu
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Kae’ebe anu
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Wari tẽ tẽ da (ba)

28. 
Ẽ kũẽ kũ pade
Ẽ kũẽ kũ pade
Karia iwa
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Karia iwa
Yu’a mã se la (ba)
Amaka se la (ba)
Karia iwa
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Karia iwa
Ẽ kũẽ kũ pade
Karia iwa
Ẽ kũẽ kũ la (ba)
Karia iwa
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29.

Wĩpe yũ nu (ta) ude yũ nu (ta)
Wada wada (wade wade)
Wĩpe yũ nu (ta) ude yũ nu (ta)
Wada wada (wade wade)
Wĩpe yũ nu (ta) wĩpe yũ nu (ta)
Wada wada (wade wade)
Seu’a da wada (de wade),
Sekaria de la (ba) ude yũ nu (ta)
Wada wada (wade wade)
Wĩpe yũ nu (ta), wĩpe yũ nu (ta)
Wada wada (wade wade)
Seu’a da wada (de wade)

30.

Akibi de yũwï wï wï nu (ba)
Akibi de yũwï wï wï nu (ba)
Wïpe yũ nu (ta) una la (ba)
Arita tahu de (ba)
Wïpe u’a pa yũ, wïnu, wïpe u’a pa yũ
Wïnu u’a pa yũ wïnu
Arita tahu de (ba)
Wïpe u’a pa yũ, wïnu, wïpe u’a pa yũ
Wïnu u’a pa yũ wïnu

31.

Abï kuala nana iwai yũwï la (ba)  
yũwï la (ba)
Abï kuala nana iwai yũwï la (ba)  
yũwï la (ba)
Wabïa na de la (ba) karia wïŒ
Wada la la (wade ba ba)
Wada la la (wade ba ba)
Una yũwï la (ba) yũwï la (ba)
Una yũwï la (ba) yũwï la (ba)
Wabïa na de la (ba) karia wïĩ
Wada la la (wade ba ba)
Wada la la (wade ba ba)

32.

Kahu bide tana la (ba)
Ẽdu la (ba)
Iya iya iya iya
Kahu bide tana la (ba)
Ēdu la (ba)
Iya iya iya iya
Lãkũdaku tapana
Epïdïku wabia na
Ẽdu ẽdu iya iya iya iya
Labïi tapana

Labïi tapana
Wabï a ẽdu ẽdu
Iya iya iya iya

33. 

Kahu bide tana la (ba)
Ẽdu
Kahu bide tana la (ba)
Wabïa itayãpane la (ba) ẽdu
Wabïa itayãpane la (ba) ẽdu
Ẽdu ẽdu la (ba) ẽdu
Ẽdu ẽdu la (ba) ẽdu
Ẽdu ẽdu la (ba)
Ẽdu ẽdu la (ba)

34,

Ũdjarã be pïdïku la (ba)
Ũdjarã be la (ba)
Ũdjarã be pïdïku
Ũdjarã be pïdïku la (ba)
Ũdjarã be la (ba)
Ũdjarã be pïdïku
Uwa de upïdïku
Pakï de pïdïku la (ba)
Wada (wade)
pïdïku

Seu’a da wada (de wade)
Ũdjarã be pïdïku la (ba)
wada (wade)
wada (wade)
Pïdïku la (ba)
wada (wade)
wada (wada)

35.

Karia yãpãne yãkuẽtu la (ba)
Karia yãpãne yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mŒdjã yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mïdjã yãkuẽtu la (ba)
Yãkuẽtu la (ba) 
Karia yãpãne yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mïdjã yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mïdjã yãkuẽtu la (ba)
Yãkuẽtu la (ba) 
Karia yãpãne yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mïdjã yãkuẽtu la (ba)
Wabïa na beta mïdjã yãkuẽtu la (ba)
Yãkuẽtu la (ba) 
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36.

Uwa na anïmaku na la (ba),  
anïmaku la (ba)
Uwa na anïmaku na la (ba),  
anïmaku la (ba)
Abï kuala nana iwai anïmaku na,
Anïmaku la (ba), animaku la (ba)
Uwa na anïmaku na la (ba)  
anïmaku la (ba)
Uwa na anïmaku na la (ba)  
anïmaku la (ba)

37.

Anïmaku na pae la (ba)
Anïmaku na pae la (ba)
Wabïa  ita yãpã anïmaku,
Pae la (ba) e’a la (ba), e’a la (ba)
E’a la (ba) e’a la (ba)

38.

Wabïa ita yãpãnẽ de ube pae la (kãĩ)
Wabïa ita yãpãnẽ de ube pae la (kãĩ)
Seu’a da (de)
Sekaria na ita yãpãnẽ de ube pae la (kãĩ)
Seu’a da (de)
Wabïa ita yãpãnẽ de seu’a da (de),  
seu’a da (de)
Sekaria na ita yãpãnẽ de ube pae la (kãĩ)
Seu’a da (de)
Wabïa ita yãpãnẽ de seu’a da (de),  
seu’a da (de)

39.
Wabïa na ititãũ de 
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Wabïa na ititãũ de 
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Sekaria na ititãũ de
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Wabïa na ititãũ de 
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Sekaria na ititãũ de 
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)

40.
Uwa nãĩ iwa zaku la (ba)
Una la (ba) wai kuta da (de)
Una la (ba) wai kuta da (de)
Wai kuta da (de)
Seu’a na iwa zaku la (ba), la (ba)
Wai kuta da (de) la (ba), wai kuta da (de)
Wai kuta da (de) wai kuta da (de)
Seu’a na iwa zaku la (ba), la (ba)
Wai kuta da (de) la (ba)

41.

Sẽkamiĩ de la (ba) ubïdapa isãmï du, 
isãmï du
Sẽkamïĩ de la (ba) ubïdapa isãmï du, 
isãmï du
Sẽkamïĩ de la (ba) sẽkamïĩ de la (ba) 
Sẽkamïĩ de la (ba) ubïdapa isãmï du, 
isãmï du
Ukanãmã isãmï du, isãnï du
Ubïdapa isãmï du, isãnï du
Sẽkamïĩ de la (ba) sẽkamïĩ de la (ba) 
Sẽkamïĩ de la (ba) ubïdapa isãmï du, 
isãmï du
Ukanãmã isãmï du, isãnï du
Ubïdapa isãmï du, isãmï du

42.

Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)
Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)
Sekanãmã isãmï dju bïku nu (ba) biku nu
Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)

43.

Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)
Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)
Semayaka isãmï dju bïku nu (ba)  
bïku nu (ba)
Ãtãũ da si bïku nu (ba)  bïku nu (ba)  
Wayaya ya bïku nu (ba) bïku nu (ba)

44.

Pïkïkana la (ba) wabïa de
Rariwa riwa, rariwa riwa
Pïkïkana la (ba) wabïa de
Rariwa riwa, rariwa riwa
Pïkïkana la (ba) wabïa de
Rariwa riwa, rariwa riwa

45.

Unadjwa ita da nu (de ba)
U’apa ita da nu (de ba)
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Unadjwa ita da nu (de ba)
U’apa ita da nu (de ba)
Unadjwa ita da nu (de ba)
U’apa ita da nu (de ba)
U’apa ita da nu la (de ba nĩ)
U’apa ita da nu la (de ba nĩ)
U’apa ita da nu (de ba)
U’apa ita da nu la (de ba nĩ)
U’apa ita da nu la (de ba nĩ)

46.

Sawai na kube si pïa, pïa, pïa maku la (ba)
Pïa maku la (ba) pïa maku la la (ba ba)
Pïa maku la la (ba ba)
Ewïide wïide
Ewïide u’a na dju, seu’a da la (de ba)
Seu’a da la (de ba)
Pïa maku la (ba) pïa maku la la (ba ba)
Pïa maku la la (ba ba)
Ewïide wïide
Ewïide u’a na dju, seu’a da la (de ba)
Seu’a da la (de ba)
Pïa maku la (ba) pïa maku la la (ba ba)
Pïa maku la la (ba ba)

47.

Dïa dïa dïa maku la (ba)
Dïa maku la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Seu’a na bitade
Dïa dïa dïa maku la (ba)
Dïa maku la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Dïa maku la (ba) la (ba)
Seu’a na bitade

48.

Ibitãũ de la (kãi)
Bitãũ de la (kãi)
Ibitãũ de la (kãi)
Bitãũ de la (kãi)
Ibitãũ de la (kãi)
Bitãũ de la (kãi)
Ibitãũ de la (kãi)
Bitãũ de la (kãi)
Wada (wade) la (ba) la (ba)
Wada (wade) la (ba) la (ba)

49.
Pïda kanuna palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna, palĩlãũ nu (ba)
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna, palĩlãũ nu (ba)
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna, pïda kanuna
Palĩlãũ nu (ba) u’a na ĩlãũ nu (ba)
Palĩlãũ nu (ba) u’a na ĩlãũ nu (ba)
Palĩlãũ nu (ba) 

50.

Pïk‹ wabïa na da ala na te la (ba)
Pïk‹ wabïa na da ala na te la (ba)
Ala te la (ba) ala te, na te la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Ala ne te la (ba) wada (wade) wada 
(wade)
Ala ne te la (ba) wada (wade)
Wada (wade) ala na te la (ba)
Wada (wade) wada (wade)

51.

Pïk‹ wabïana da u’a na ĩlãũ nu (ba)
Palĩlãũ nu (ba) 
Pïk‹ wabïana da u’a na ĩlãũ nu (ba)
Palĩlãũ nu (ba) 
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)
Pïda kanuna, pïda kanuna, pïda kanuna
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba) 
U’a na ĩlãũ nu (ba) palĩlãũ nu (ba)

52.
Seu’a na ĩlĩlãũ 
Palĩlãũ
Seu’a na ĩlĩlãũ
Palĩlãũ
Pïda palĩlãũ
Wada la (wade ba)
Wada la (wade ba)

53.
Seu’a dju pekũnã, seu’a dju pekũnã
Seu’a dju pekũnã, seu’a dju pekũnã
Seu’a dju pekũnã, seu’a dju pekũnã
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Seu’a dju pekũnã, seu’a dju pekũnã
Seu’a dju pekũnã kũnã, pekũnã, kũnã
Seu’a dju pekũnã, seu’a dju pekũnã
Seu’a dju pekũnã kũnã, pekũnã, kũnã

54.

Apa txipane la (kãi) txipane la (kãi)
Apa txipane la (kãi) txipane la (kãi)
Awari pane la (kãi) txipane la (kãi)  
txipane la la (kãi ba)
Apa txipane la (kãi) txipane la (kãi)  
txipane la la (kãi ba)

55.
Mãĩpïri apïtxiku
Ka’ïpa apatxiku
Apïtxi pïtxiku
Pïtxiku, txiku la (ba)
Pïtxiku, txiku la (ba)
Mãĩpïri ka’ïpa apïtxiku
Apïtxi pïtxiku
Pïtxiku, txiku la (ba)
Pïtxiku, txiku la (ba)

56.

Mãĩpïri aka la (ba) lautxautxade kade
Ka’ïpa teyaya, teya
Teyaya teya
Mãĩpïri aka la (ba) ka’ïpa aka la (ba)
Lautxautxade kade
Ka’ïpa teyaya, teya
Teyaya teya

57.
Apane anï sekube yã
Mãĩpïri ne sekube yã
Ka’ïpa ne sekube yã
Wada (wade) la (ba) la (ba)
Sekube, sekube yã
Wada (wade) la (ba) la (ba)
Apane anï sekube yã
Ka’ïpa ne sekube yã
Wada (wade) la (ba) la (ba)
Sekube, sekube yã
Wada (wade) la (ba) la (ba)
Apane anï sekube yã
Ka’ïpa ne sekube yã
Wada (wade) la (ba) la (ba)

58.
Apa tïpane la (kãi) tïpane la (kãi) la (ba)
Apa tïpane la (kãi) tïpane la (kãi) la (ba)

Mãĩpïri tïpa na tïpane la (kãi) la (ba)
Tïpane la (kãi) la (ba)
Apa tïpane la (kãi) la (ba)
Tïpane la (kãi) la (ba) la (ba)

59.
Sekube pïriri sekube pïriri
Pïriri la (ba) pïriri la (ba)
Sekube pïri, sekube pïri
Mãĩpïri pïriri la (ba) pïriri la (ba)

60.
Maxipade nu (ba) pïraraku nu (ba)
Yũpĩpĩ txiapa yũpĩpĩ txiapa
Pïraraku nu (ba) 
Yũpĩpĩ txiapa yũpĩpĩ txiapa
Sepï’a yãhã kube la (ba)
Pïraraku nu (ba) 
Yũpĩpĩ txiapa yũpĩpĩ txiapa

61.
Apatxi neãnï sekubeyã beyã
Apatxi neãnï sekubeyã beyã
Sekubeyã beyã
Wãwaruya wãwaruya ruya
Apatxi neãnï sekubeyã beyã
Wãwaruya wãwaruya ruya
Awari iturapapa payã
Wari na iturapapa payã
Wãwaruya wãwaruya ruya
Apatxi neãnï sekubeyã beyã
Wãwaruya wãwaruya ruya

62.
Apada kanuna awari na itura la (ba)
Itura la (ba) itura la (ba)
Mãĩdura itxa da, mãĩdura itxa da
Awari na itura la (ba)
Itura la (ba), itura la (ba)

63.
Seu’a na yũta da tĩtĩ
Seu’a na yũta da tĩtĩ
Tĩtĩ tïpa de tĩtĩ
Tïpa de tĩtĩ, tĩ
Tĩtĩ tïpa de tĩtĩ
Tïpa de tĩtĩ, tĩ, tĩtĩ, tĩ

64.
Wadjidja kubeana pararaku
Wadjidja kubeana pararaku
Makaxi pararaku
Makaxi pararaku
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Makaxi pararaku raku
Wãĩbida kubeana pararaku
Wãĩbida kubeana pararaku
Makaxi pararaku
Makaxi pararaku
Makaxi pararaku raku

65.
Sẽpãrẽ tapeda, sẽpãrẽ tapeda
Sẽpãrẽ tapeda nu (ba)
Tapeda nu (ba)
Sawai na kuzaibi makapa
Tapeda nu (ba) tapeda nu (ba)
Sẽpãrẽ tapeda, sẽpãrẽ tapeda nu (ba)
Tapeda nu (ba)
Sawai na kuzaibi makapa
Tapeda nu (ba) tapeda nu (ba)

66.
Wãẽ wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Sekaria wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tu wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Sekaria wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tu wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tupada wãẽ wãẽ tu
Wãẽ wãẽ tu wada (wade)
Wãẽ wãẽ tu wãẽ wãẽ tu wada (wade)

67.
Pïdjaku djaku pïdjaku djaku
Pïdjaku djaku pïdjaku djaku  
Ataũ da si pïdjadjaku
Pïdjaku djaku pïdjaku djaku
Ataũ da si pïdjadjaku
Pïdjaku djaku pïdjaku djaku

68.

Ataũ da si ĩyãpãũ da (ba)
Yuri yuri, yuri yuri
Pa sekua txuhu nu (ba)
Pa sekua txuhu nu (ba)

Yuhudi la (ba)
Yuri yuri, yuri yuri

69.
Ẽ una idahu kade mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Ẽ una idahu kade mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Wãmana panu, mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Manapanu wada (wade) wada (wade)
Manapanu wada (wade) wada (wade)
Ẽ una idahu kade mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Ẽ una idahu kade mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Wãmana panu, mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Manapanu wada (wade) wada (wade)
Manapanu wada (wade) wada (wade)
Wãmana panu, mana panu  
wada (wade) wada (wade)
Manapanu wada (wade) wada (wade)
Wãmana panu, mana panu  
wada (wade) wada (wade)

70.
Baliu da epa ibali bali, bali bali
Baliu da epa ibali bali, bali bali
Ala kanuna hide una la (ba)
Epa ibali bali, bali bali
Maĩpupa ibali bali, bali bali

71.
Mariaku da na seu’a ẽwãnu la (ba)
Iya iya iya iya
Mariaku da na seu’a ẽwãnu la (ba)
Iya iya iya iya
Txide kanu la (kãi) idupãũ nu la (kãi)
Idũ la (kai) iya iya iya iya

72.
E bali bali kani
Seu’a dju seu’a dju
E bali bali kaseu’a dju la (ba) 
Seu’a dju la (ba)

73.

Ebali bali kani, sekaria da (de)
Sekaria da (de)
Ebali bali ka sekaria da (de) la (ba)
Sekaria da (de) la (ba)
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Anupïtxi pïtxi kani sekaria da (de)
Sekaria da (de) 
Anupïtxi pïtxi ka sekaria da (de) la (ba)
Sekaria da (de) la (ba)

74.
Wabïa da iwïre yãpa ne
Wabïa da iwïre yãpa ne
Wabïa na ẽdu ẽdu
Aka wilu wilu la (ba)
Wabïa na ẽdu ẽdu
Aka wilu kana la (ba) 
Wabïa na ẽdu ẽdu
Wabïa da da yãpa ne
Wabïa na ẽdu ẽdu
Aka wilu wilu la (ba)
Wabïa na ẽdu ẽdu
Aka wilu kana la (ba) 
Wabïa na ẽdu ẽdu
Wabïa da da yãpa ne
Wabïa na ẽdu ẽdu
Aka wilu kana la (ba) 
Wabïa na ẽdu ẽdu

75.

Yakawilu pa na mamaku la (ba)
Una la (ba) mamaku la (ba)
Una la (ba) 
Yakawilu pa na mamaku 
Una la (ba) mamaku la (ba)
Una la (ba) mamaku la (ba)
Una la (ba) una kï mamaku la (ba)
Una la (ba) una kï mamaku la (ba)
Una la (ba) 
Yakawilu pa na mamaku 
Una kï mamaku la (ba)
Una la (ba) mamaku la (ba)
Una la (ba) 

76.

Urita na pade la (ba) rita rita 
Rita rita
Urita na pade la (ba) rita rita 
Rita rita
Wïpa wïnu rita rita, rita rita
Wada (wade) rita da, wada (wade) rita da
Rita rita, rita rita

77.

Urita na pade nu (ba)
Wabïa na wawaũ nu (kãĩ)

Wada (wade) la (ba)
Urita da (de)
Wada (wade) la (ba)
Wabïa na wa na wawaũ nu (kãĩ)
Wada (wade) la (ba)
Urita da (de)
Wada (wade) la (ba)

78.

Urita yaku ya yaku la (ba)
Una la (ba) ya yaku la (ba)
Una la (ba)
Urita yaku ya yaku, una kï  
Ya yaku la (ba)
Una la (ba) ya yaku la (ba)
Una la (ba)
Una kï ya yaku la (ba)
Una la (ba) una kï ya yaku la (ba)
Una la (ba)
Urita yaku ya yaku, una kï
Ya yaku la (ba) una la (ba)
Ya yaku la (ba) una la (ba)

79.

Ala danesi u’a da (de) wada (wade)
Ala danesi kuaha danesi karia danesi
U’a da (de) wada (wade) seu’a da (de) 
wada (wade)
Sehunalu la (ba) karia la (ba)
Karia danesi kahua danesi u’a da (de) 
wada (wade)
Seu’a da (de) wada (wade)
Ala danesi u’a da (de) wada (wade)
Ala danesi kuaha danesi karia danesi
U’a da (de) wada (wade) seu’a da (de) 
wada (wade)
Sehunalu la (ba) karia la (ba)
Karia danesi kahua danesi u’a da (de) 
wada (wade)
Seu’a da (de) wada (wade)
Karia danesi kahua danesi u’a da (de) 
wada (wade)
Seu’a da (de) wada (wade)
Sehuanalu la (ba) karia la (ba)
Karia danesi, kahua danesi, u’a da (de) 
wada (wade)
Kaira danesi, kahua danesi, u’a da (de) 
wada (wade)
Seu’a da (de) wada (wade)
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80.
Pãpã nãĩmã deuna karia, karia
U’a ita bïa deũna karia, karia
Mãde karia, mãde karia, karia
Una karia, karia
Mãde karia, karia, mãde karia
Mãde karia, karia
Una karia, karia
U’a ita bïa deũna karia, karia 
U’a ita bïa deũna karia, karia
Mãde karia, mãde karia, karia
Una karia, karia
Mãde karia, karia, mãde karia
Mãde karia, karia
Una karia, karia

Pãpã nãĩmã deũna karia, karia la (ba)
U’a ita bïa deũna karia, karia
U’a ita bïa deũna karia, karia
Mãde karia, mãde karia, karia
Una karia, karia
Mãde karia, karia, mãde karia
Mãde karia, karia
Una karia, karia
U’a ita bïa deũna karia, karia 
U’a ita bïa deũna karia, karia
Mãde karia, mãde karia, karia
Una karia, karia
Mãde karia, karia, mãde karia
Mãde karia, karia
Una karia, karia 

81.
Riku riku riku
Riku riku riku
Riku riku riku kuda
Riku riku riku kuda
Riku riku riku kuda

82. 
Ribakuda na hide la (ba)
Ribakuda na hide la (ba)
Pẽmãmã hide la (ba) ni 
Rikuda rikuda
Rikuda rikuda kuda
Rikuda kuda

83.
Sekuaxa yaku bea nu (ta)
Sekanãmã yaku bea nu (ta)
Makarewa da la (de ba)

Makarewa da la (de ba)
Sekuaxa pe nu (ba)
Sekanãmã yakupe
Makarewa da la (de ba)
Makarewa da la (de ba)

84.
Seu’a da (de) iya iya iya maku
Makarewa da la (de ba)
Makarewa da la (de ba)
Seu’a da (de) iya iya iya maku
Makarewa da la (de ba)
Makarewa da la (de ba)
Iya iya iya maku
Iya iya iya maku
Makarewa da la (de ba)
Makarewa da la (de ba)

85.

Areu’i kana la (ba)
Abïaũ la (ba), abïaũ la (ba)
Areu’i kana la (ba)
Abïaũ la (ba), abïaũ la (ba)
Wabïa na dade abïaũ la la (ba ba)
Abïaũ la la (ba ba)
Una abïaũ la (ba), abïaũ la (ba)
Una abïaũ la (ba), abïaũ la (ba)
Wabïa na dade abïaũ la la (ba ba)  
abïaũ la (ba)

86.

Areu’i kana la (ba)
Sekanãmã ixi ixi la (ba)
Reu’i da (de), areu’i da (de), reu’i da (de)
Areu’i, reu’i da (de), areu’i da (de),  
reu’i da (de)

87.

U’a na ïsãwĩ du la (ba) du la (ba)
U’a na ĩsãwĩ du la (ba) du la (ba)
Sãwï du la (ba) sãwï du la (ba)
U’a na ĩsãwĩ du la (ba) du la (ba)
Sãwï du la (ba) du la (ba)
Sãwï du la (ba) sãwï du la (ba)
U’a na ĩsãwĩ du la (ba) du la (ba)
Sãwï du la (ba) du la (ba)

88.
Urapai ĩsãwï na duka de
Iya iyaũ na la (ba) iya  iya iyaũ na la (ba)
Urapai ĩsãwï na duka de
Iya iyaũ na la (ba) iya  iya iyaũ na la (ba)
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Iya iya iyaũ na la (ba)
Awari deũ na la (ba) warina deũ na la (ba)
Iya iyaũ na la (ba), iya iya iyaũ na la (ba)
Iya iyaũ na la (ba)

89.

Areu’i kana la (ba)
Sekanãmã upa ixi ixi la (ba)
Reu’i da la (de ba)
Reu’i da la (de ba)
Sekanãmã upa ixi ixi la (ba)
Reu’i da la (de ba)
Reu’i da la (de ba)
Ãtaũ ixi ixi la (ba)
Reu’i da la (de ba)
Reu’i da la (de ba)
Sekanãmã upa ixi ixi la (ba)

90.
Ubila na dãũ de amï sa sa
Su’i de amï sa, amï sa sa la (ba)
Amï sa sa , su’i de amï sa,  
amï sa sa la (ba)
Ubila na dãũ de amï sa sa
Su’i de amï sa, amï sa sa la (ba)
Amï sa sa , su’i de amï sa,  
amï sa sa la (ba)

91.
Anupïdji sebila na tade  
kasi amï sa sa hi de la (ba)
Rariwa riwa la (ba) 
Amï sa su’i de amï sa sa hi de la (ba)
Rariwa riwa la (ba)
Su’i da amï sa sa hi de la (ba)
Rariwa riwa la (ba) 
Amï sa su’i de amï sa sa hi de la (ba)
Rariwa riwa la (ba)

92.

Tẽ tẽ dase e’a la (ba)
Tẽ tẽ dase e’a la (ba)
Ubila na zaku e’a la (ba)
Tẽ tẽ dase e’a la (ba) e’a la (ba)
E’a la (ba), e’a la (ba)
Tẽ tẽ dase e’a la (ba)
Ubila na zaku e’a la (ba)
Tẽ tẽ dase e’a la la (ba ba)
E’a la (ba), e’a la (ba)

93.

Tẽ tẽ laku e’a la (ba)
Tẽ tẽ laku e’a la (ba)
Ubila na laku e’a la (ba)
Tẽ tẽ laku e’a la (ba) a la (ba)
E’a la (ba) a la (ba)

94.
Anupïdji seu’a na kiwi wina hu
Anupïdji seu’a na kiwi, wipïdji 
Kiwi, wipïdji kiwina hu
Seu’a kiwi, wipïdji kiwina hu
Kiwi, wipïdji, kiwi, wipïdji kiwi
Wipïdji kiwina hu
Seu’a kiwi, wipïdji kiwina hu

95.
Anu pïdji seu’a kiwi nahu
Anu pïdji seu’a kiwi 
Mãipïdji kiwi mãipïdji kiwi 
Seu’a kiwi
Mãipïdji pïdji seu’a kiwi nahu
Seu’a kiwi
Mãipïdji pïdji seu’a kiwi nahu

96.
U’a apïza hidji apïza hidji
Arãĩpa da apïza hidji
U’a apïza, apïza hidji
Arãipa da apïza hidji
Pãkãbe apïza hidji
Arãipa da apïza hidji
U’a apïza, apïza hidji
Arãĩpa da apïza hidji
Pãkãbe apïza hidji
Arãĩpa da apïza hidji

97.

Anupïdji sekaria dana la (ba)
Anupïdji sekaria dana
Apïza la (ba), apïza la (ba), apïza la (ba)
Ku’i dana apïza la (ba), apïza la (ba), 
apïza la (ba)
Anupïdji sekaria dana la (ba)
Anupïdji sekaria dana
Apïza la (ba), apïza la (ba), apïza la (ba)
Ku’i dana apïza la (ba), apïza la (ba), 
apïza la (ba)
Anupïdji sekaria dana
Apïza la (ba), apïza la (ba), apïza la (ba)
Ku’i dana apïza la (ba), apïza la (ba), 
apïza la (ba)
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98.
Iwa na mïtxã ti dawari itabe
Dawari ta rita be, dawari itabe
Iwa na mïtxã ti dawari itabe
Dawari ta rita be, dawari itabe
Iwa na mïtxã ti dawari itabe
Dawari ta rita be, dawari itabe

99.

Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)
Karai itxa awari
Awi pete nu (ĩta)
Makaxi itxa awari
Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)
Awi pete nu (ĩta)

100.

Du’a na be la (ba)
Dawari dju sã
Dawari dju sã
Du’a na be la (ba)
Dawari dju sã
Dawari dju sã
Dawari dju sã
Dawari dju sã

101.
Du’a nabaka da un
Dawari da un
Du’a nabaka dawari da nu
Dawari da nu
Dawari da nu
Dawari da nu

102.

Awari na awi tade wabaka la (ba)
Awari na awi tade wabaka la (ba)
Wabaka, wabaka la (ba)
Wabaka, wabaka la (ba)
Awari na awi tade wabaka la (ba)
Wabaka, wabaka la (ba)
Wabaka, wabaka la (ba)

103.
Awari na awi tade la (ba)
Awari na awi tade la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba)

Wabaka baka bitaũ la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba)
Awari na awi tade la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba)
Wabaka baka bitaũ la (ba) 
Wabaka baka bitaũ la (ba)

104.
Anï sekubeyã, sekubeyã
Anï sekubeyã, sekubeyã
Wari na zaku, zaku na la (ba)
Awari zaku, zaku na la (ba)
Wari na zaku, zaku na la (ba)
Awari zaku, zaku na la (ba)
Wari na zaku, zaku na la (ba)

105.
Awari ituru iturupa de
Awari na ituru iturupa de
Awari na ituru iturupa de
Iturupa de
Xaa pe awa bïa iturupa de
Awari na ituru iturupa de
Awari na ituru iturupa de
Iturupa de

106.

Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Dukana imadjiani
U’a imadjiani
Wada (wade) wada (wade)
Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)

107.

Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Txũ dade la (ba)
Txũ dade la (ba)
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Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Seu’a na yũta de la (ba)
Wada (wade) wada (wade)
Txũ dade la (ba)
Wada (wade) wada (wade)

108.
U’a adïape una la (ba) tana  
de adjidjiũ la (ba)
Txia adïa pe wa nu la (ba) tana  
de adjidjiũ la (ba)
Seu’a da (de) adjidjiũ la (ba),  
seu’a da (de) adjidjiũ la (ba)
Tana de adjidjiũ la (ba) txia adïa  
de pe wa nu la (ba)
Tana de adjidjiũ la (ba) seu’a da (de) 
adjidjiũ la (ba)
Seu’a da (de) adjidjiũ la (ba)

109.
U’a adïape una la (ba), adïape una la (ba)
Adïape u’a na adïape la (ba) la (ba)  
adïape la (ba) la (ba)
Adïape una la (ba) adïape u’a n 
a adïape la (ba) la (ba)
Adïape la (ba) la (ba)

110.
Duka na adjidjiũ seu’a adjidjiũ la (ba)
Seu’a adjidjiũ la (ba) 
Duka na adjidjiũ seu’a adjidjiũ la (ba)
Adjidjiũ la (ba), adjidjiũ la (ba)
Seu’a adjidjiũ la (ba) la (ba) 
Duka na adjidjiũ seu’a adjidjiũ la (ba)
Seu’a adjidjiũ la (ba) duka na adjidjiũ
Seu’a adjidjiũ la (ba) adjidjiũ la (ba)
Adjidjiũ la (ba) seu’a adjidjiũ la (ba) la (ba)

111.
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Akuli kani ka’ebe de wïa nu (kãi)
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Ka’ebe de wïa nu (kãi)
Hũhũ da (de), hũ da (de)
Hũhũ da (de), hũ da (de)

112.

Akuli yũpãrẽ, yũpãrẽ la (ba)
Akuli yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Akuli yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Akuli yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Akuli yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)
Yũpãrẽ, yũpãrẽ yũpãrẽ la (ba)

113.

Padjihu na tahu la (ba)
Padjihu na tahu la (ba)
Tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
Padjihu na tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
U’a dju tahu la (ba) tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)
Ũtatahu la (ba) tahu la (ba)

114.
Anu yãpã detina padjihu hi
Padjihu hide na padjihu he 
Padjihu hide na padjihu hide
Ibauta yãpãde na padjihu hide
Padjihu hide na padjihu hide
Padjihu hide na padjihu hide

115.
Anu yãpãdeti na amama hide
Ibauta yãpãde na amama hide
Anu yãpadeti na amama hide
Ibauta yãpã de na amama hide

116.

Palaũ ka pate pate la (ni)
Palaũ ka pate pate la (ni)
Palaũ ka pate pate la (ni)
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Palaũ ka pate pate la (ni)
Audane kabïta ta la (kãi)
Audane kabïta ta la (kãi)
Audane kabïta ta la (kãi)
Audane kabïta ta la (kãi)
Palaũ ka pate pate la (ni)
Audane kabïta ta la (kãi)

117.

Wabïa kïnana kï ita wase la (ba)
Wase la (ba) ita wase la (ba) wase la (ba)
Wabïa kïnana kï ita wase
Pïkï ita wase la (ba)
Wase la (ba) ita wase la (ba)
Wase la (ba) pïki ita wase la (ba)
Wase la (ba) pïkï ita wase la (ba)

118.
Wabï kï na naki dase kahu
Pae kahu pae
Wabïa kïna nakï da si kahu
Pae kahu pae
Pïkï da si kahu pae kahu
Pae
Pïkï da si kahu pae kahu

119.

Yũkau na la (ba)
Yũkau na la (ba)
Iya iya iya iya
Yũkau na la (ba)
Yũkau na la (ba)
Iya iya iya iya
Awari de una la (ba)
Wari na de una la (ba)
Yũkau na la (ba)
Iya iya iya iya

120.
Pïkï wabïa na ẽdude
Maku txa maku txa
Pïkï wabïa na ẽdude
Maku txa maku txa
Wabïa na ẽdude
Maku txa maku txa

121.
Arehu na pae la (ba)
Arehu na pae la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Arehu na pae la (ba)

Arehu na pae la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)
Arehu na pae la (ba) awari da wabakũĩ
Seu’a da (de) la (ba)
Seu’a da (de) la (ba)

122.
Kaapa na ĩmadũrĩ wase la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa na ĩmadũrĩ wase la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa pa, kaapa pa
Sekaria de la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa na ĩmadũrĩ wase la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa pa, kaapa pa
Sekaria de la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa na ĩmadũrĩ wase la (ba)
Kaapa pa, kaapa pa
Kaapa pa, kaapa pa

123.
Kuda, kuda ne wase
Kuda, kuda ne wase
Kaapa kuda, kaapa kuda
Kuda kaapa kuda
Kaapa kuda
Kuda kuda ne wase
Kuda, kuda ne wase
Kaapa kuda, kaapa kuda
Kuda, kuda kaapa kuda
Kuda kaapa kuda
Kaapa kuda

124.
Kununu da e’a wï
Kununu da e’a wï
Atade la (ba) ata la (ba)
Kununu da e’a wï
Kununu da e’a wï
Atade la (ba) ata la (ba)

125. 

Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Wabïa na ala na 
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Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Wabĩa na ala na te la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Yũka kahu padete la (ba)
Wabïa na ala na te la (ba)
Wabĩa na ala te la (ba)

126.
Yũka kahu pade
Yũka kahu pade la (ba)
Wabïa na ala na te la (ba) ala na te la (ba)

127.
Kahu bitade, kahu bitade 
Hata de la (ba)
Hi hata de la (ba)
Beri na hata de hata de la (ba)
Yũka huna te hata de la (ba)
Hii hata de la (ba)
Beri na hata de hata de la (ba)

128.
Beri dape awï beri dape awï
Ata de la (ba) hata de la (ba)
Beri da awï beri dape awï
Ata de la (ba) hata de la (ba)
Kahu la (ba) kahu bitade 
Beri na hata de la (ba) la (ba)
Hata de la (ba) la (ba)

129.

Kahu ka yanũĩ la (ba)
Yanũĩ la (ba) yanũĩ la (ba)
Kahu ka yanũĩ la (ba)
Yanũĩ la (ba) yanũĩ la (ba)
Yanũĩ la (ba)

130.
Kahu ka yanũĩ la (ba)
Wari de la (ba)
Kahu ka yanũĩ la (ba)
Wari de la (ba)
Yanũĩ la (ba) wari de la (ba)

131.
Maxipa de kahu nu (ba) kahu nu (ba)
Maxipa de kahu nu (ba) kahu nu (ba)
Aku’u me dupa, aku’u me dupa 
Dupa, dupa, dupa
Dupa, dupa, dupa
Aku’u me dupa, aku’u me dupa 

Dupa, dupa, dupa
Dupa, dupa, dupa

132.
Maxipa de kahu nu (ba) kahu nu (ba)
Maxipa de kahu nu (ba) kahu nu (ba)
Wari na de la (ba) wari na de la (ba)
Kahu pae la (ba) kahu 
Kahu pae la (ba) kahu
Awari de la (ba) wari na de la (ba)
Kahu pae la (ba) kahu 
Kahu pae la (ba) kahu

133.
Warerere da, warerere da, warere da
Warerere da, warerere da, warere da
Dapïza ĩlĩlãũ warere da
Warere da, warerere da 
Dapïza ĩlĩlãũ warere da

134.
Udepe yũ wï (ĩta) dura kua du, kua du
Udepe yũ wï (yĩta) dura kua du, kua du
Tataha sẽ wï ude yũ wï
Dura kua du, kua du
Udepe yũ wï (ĩta) dura kua du, kua du
Tataha sẽ wï ude yũ wï
Dura kua du, kua du

135.
Iludape yũ wï, iludape yũ wï 
Sekaria dju yũ wï
Dapïza dju yũ wï
Sekaria dju yũ wï
Iludape yũ wï
Sekaria dju yũ wï
Dapïza dju yũ wï
Sekaria dju yũ wï

136.
Imakayu dane si te kuadï be
Imakayu dane si te kuadï be
Kuadï be, kuadï be, kuadï be

137.

Wïda kuadïĩ sãwï la (ba)
Wïda kuadïĩ sãwï la (ba)
Dapïza dju sãwï la (ba)
Wïda kuadïĩ sãwï la (ba)
Wïda kuadïĩ sãwï la (ba)
Wïda kuadïĩ sãwï la (ba)
Dapïza dju sãwï la (ba)
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138.
Rapadji ita’ia ne la (ti)
Dakïbe sã sã, dakïbe sã sã
Rapadji ita’ia ne la (ti) la (ba)
Dakïbe sã sã la (ba) 
Dakïbe sã la (ba) dakïbe sã sã
Dakïbe sã sã
Rapadji ita’ia ne la (ti) la (ba)
Dakïbe sã sã la (ba)

139.

Apatxini sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Apatxini sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Arapa i’upa dane sapïza pa (ba)  
sapïza pa (ba)
Apadane sapïza pa (ba) sapïza pa (ba) 
Sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Arapa i’upa dane sapïza pa (ba)  
sapïza pa (ba)
Apadane sapïza pa (ba) sapïza pa (ba) 
Sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Apadane sapïza pa (ba) sapïza pa (ba) 
Apadane sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Arapa i’upa dane sapïza pa (ba)  
sapïza pa (ba)
Apadane dane sapïza pa (ba)  
sapïza pa (ba)
Apadane sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)
Sapïza pa (ba) sapïza pa (ba)

140.

Ũyãmã aukïla na ũtxĩtxã kũnu la (ba)
Seu’a da (de) wada si etae ta txa
Seu’a da (de) etaetae txa 
Seu’a da (de) wada si etae ta txa 
Seu’a da (de) wada si etae ta txa
Seu’a da (de) etaetae txa 

141.

Yãkurixi kana la (ba)
Iya da paraka’a
Iya iya, iya iya
Iya da paraka’a
Iya da paraka’a
Iya iya, iya iya

142.
Epa itxara 
Txadibi la (ba) pïri

143.
Anũmẽtã ruka ruka
Anũmẽtã ruka ruka
Aũmẽtã ruka ruka
Anũmẽtã ruka ruka
Ruka ruka pade 
Ruka ruka pade la (ba) 
Ruka pade la (ba)
Aũmẽtã ruka ruka
Aũmẽtã ruka ruka
Anũmẽtã ruka ruka
Ruka ruka pade 
Ruka ruka pade la (ba) 
Ruka pade la (ba)

144.
Yãkurupa kana la (ba) kuala da dase
Kuala da dase, kuala da dase
Yãkurupa kana la (ba) kuala da dase
Kuala da dase, kuala da dase
Kuala da dase pade, kuala da dase
Kuala da dase, kuala da dase

145.
Paepïtxi abïa dju iwa’ï na hude tãkũrã
Paepïtxi abïa dju iwa’ï na hude tãkũrã
Anumẽta behu tãkũrã, aũmẽta behu 
tãkũrã
Tãtãkũra tãkũrã tãtãkũra tãkũrã 
Aũmẽtã behu tãkũrã aũmẽta behu 
Tãkũrã anumẽta behu tãkũrã tãtãkũra
Tãkũrã tãtãkũra tãkũrã

146.
Ũrũ la (ba) ũrũ pïri la (ba)
Ũrũ pïri ũrũ pïri terĩũ i’a de la (ba)
Pïri pïri ũrũ pïri ũrũ pïri ri
Pïri ri
Terĩũ batxia de pïri la (ba) ũrũ pïri
Ũrũ pïri terĩũ batxia dibi
Pïri pïri ũrũ pïri ũrũ pïri ri
Pïri ri
Terĩũ batxia de pïri la (ba) ũrũ pïri
Ũrũ pïri terĩũ batxia dibi
Pïri pïri ũrũ pïri ũrũ pïri ri
Pïri ri

147.
Iya wiwi kade
Iya wiwi kade
Tãtãkũra tãkũrã 
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Tãtãkũra tãkũrã 
Iya wiwi kade
Iya wiwi kade
Tãtãkũra tãkũrã 
Tãtãkũra tãkũrã 
Ubepe awapẽĩ nu (ta)
Awari awapẽĩ nu (ta) tãkũra
Tãtãkũrã tãkũrã
Tãtãkũra tãkũrã

148.

Una arepãũ na la (ba) arepãũ na la (ba)
Una tinini kũ, tinini kũ
Una tinini kũ, tinini kũ
Una arepãũ na la (ba) arepãũ na la (ba)
Una tinini kũ, tinini kũ
Una tinini kũ, tinini kũ

149.
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade 
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade
Iwïrẽũ kade, djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade 
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade
Iwïrẽũ kade, djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade 
Djarẽ djarẽ iwïrẽũ kade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade
Paepïdji wabïa na da ĩdjãrẽũ dade

150.

Wĩwĩ mïdjã ta, wĩwĩ mïdjã ta seu’a da (de)
Seu’a da (de)
Wĩwĩ mïdjã ta, wĩwĩ mïdjã ta seu’a da (de)
Seu’a da (de)
Wabïa ita dupada, dela (deba)
Wĩwĩ la (ba) wĩwĩ mïdjã ta seu’a da (de)
Seu’a da (de)
Wĩwĩ mïdjã ta seu’a da (de) wĩwĩ mïdjã  
ta seu’a da (de)
Seu’a da (de)

151.
Wĩwĩ makuta
Sekaria la (de) 
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