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Pitü ja'̧a ̧Rut kuyäru'tänä ̧rä'opätümä ̧

 

• Erimeré         Nu̧ȩmí ̧kkirekuo pinü̧

• Maro ̧          Oppa kkirekuopinü

• Nu̧ȩmi          Erimere irekua pinäj̧u̧

• Oppa              Maro ̧irekua pinäj̧u̧

• Quirio̧          Rut kkirekuo pinü̧   

• Ru               Nu̧ȩmí ̧kkü̧joŗij̧u̧ pinäj̧u̧

• Boo             Ru jareünä kkirekuo pinü̧

• Adikuä ttü̧ja ̧ttü̧ru̧wa ̧Boo i'ättattü,

• Ütawiyättü ttäm̧ü̧

• Erimere tü'kü aw̧aŗu̧wa,̧

• Obe   Ru Boottü kkiţti ̧pinü̧.

•  Moa ütawiyättü Wȩnȩ 'kiekuä ttü̧ja.̧
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Pi'tä wȩyu̧tiņü̧mä'̧iņä ̧ fecha'iņä:̧

Pi'tä Rut kuyärü'tä wȩyu̧tiņü̧rü̧mä ̧
jeruwäkuäwa'a. Ja'̧waņü̧ ja'̧aņä Talmud 

pättü judio wotü ttiäre kuyärü'tänä ̧piy̧ȩ 
añonä ̧jiņa'̧a ̧'kuaŗa'̧a ̧pä'a (c. 200 a. de J.C.)

Ttüjaķuiņo̧mȩmä ̧

– Moa'i̧nä̧�nä̧ Berȩ� Berȩi̧nä̧�nä̧ Berȩ�.

Ttäḑo̧tü̧miņä ̧jȩtţinü̧'aķuä ̧jȩttiņü̧mä.̧

• Pidetä emü̧ pä'ü ij̧ȩkuä ̧jü̧nä ̧ttü̧jäp̧ü̧ isa'ka 
kko'äḑäķuäu̧̧ iyinäţü̧ jiy̧ȩnü̧ päņäm̧ä.̧ 

• Ütawi̧nä̧yä̧ Berȩ tturuwotü ttä̧ Berȩ'ka jo� mȩttü� 
ü'kä̧ Berȩwi̧nä̧nä̧ Berȩ�tü�
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1. Erimeré Nuȩmiķu̧ ttiţtim̧ü̧, 

•  wȩnȩ jom̧ȩnä ̧roȩ̧kuä ̧isotü.

•  Nuȩmi,̧ ( Maŗo-̧ Quirio)̧

• Erimeremä ̧'korujuo'ächinü̧

• Ttiţtim̧ü̧mä ̧moa nätürü̧ ttiŗȩkuam̧ü̧ jü̧nä ̧
(Rut Orfa)

2.  Nu̧ȩmi ̧Bȩlȩra'̧a ̧ppaçhiņü̧ wȩnȩ 

•  Nuȩmi ̧kku̧joŗim̧ü̧rü̧ te'äwi'inäj̧ü̧

•  Rumä ̧kkimiyaju Nuȩmiku̧ 'chinäj̧u̧.

• Rumä ̧Nuȩmiķu ppa ̧'açhiņäj̧u̧ Bȩrȩ 
ütawiyära'̧a ̧

•  Yajujuamä Nuȩmi ̧ja'̧a ̧pä'inäţü̧.

• Nuȩmi ̧mikuokojusä (a'̧u̧ ttu'jäju pä'ü 
mikuajusä)
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3. Ru pättanä ̧kkaditinü̧ wȩnȩ

• Ru pättara'̧a ̧kki'̧cha ̧pä'ü Nu̧ȩmiŗü̧ 
jä'epinäj̧u̧ 

• Ru trigo ote e'tinäj̧u̧

• Adikuä ttü̧ja ̧rurü top̧áŗiņäţü̧

• Boo trigo ote e'tü kku̧ja'̧a ̧topinú̧

• Boo adikuä ttüja ̧ttu̧ru̧waķua ̧ukuokuinü̧

4. - Boo Ruku ukuokuinü̧

• Boo Ruku u̧kuȩ kuinú̧

5. Ru ütawiyära'̧a ̧ppaj̧açhiņü̧ wȩnȩ

• Rumä ̧Nuȩmiķu ukuokuinäj̧ü̧

• Ru kki'̧kächáji ij̧ȩpiņáj̧u̧

• Nu̧ȩmim̧ä ̧Ru kuirekuorü kkȩmiy̧aj̧u̧ pá'ü 
ukuokuinäj̧ü̧

•  Ppädäkuäwä işa ̧awaruwämä ̧

• Ru jȩjäķuȩ ji'áwinäj̧u̧
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6. Ru Noȩmi ̧weja'aku jȩjiņú̧ wȩnȩ

• Rumä ̧pättara'a ̧'chinäj̧u̧

• Boo ä'omȩ adiu to'kuaja.

• Ru Boo ä'ome topinäj̧u̧

• Boomä ̧ruku ukuokuinü̧.

• Boo Ruru kku̧'kaţäw̧äţa ̧wäm̧ȩ işäţaņä ̧
aţtop̧iņü̧

7. Boo kkaŗa ̧waŗu̧waķu̧ ukuokuinü̧ wȩnȩ

• Boo aw̧aŗu̧waķu̧ ukuokuinü̧.

• Boo aw̧aŗu̧wa ̧zapatü'kanä ̧eseku ij̧ȩpiņü̧.

• Aw̧aŗu̧wam̧ä ̧irekua päi'ünä ̧ȩmoķü̧pinü̧.

8. Boo Ruru irekua päi'ünä ̧ȩmiņü̧.

• Rumä ̧kkiţtiŗü̧ kku̧näŗiņäj̧u̧
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Erimeré iţtim̧ü̧ku̧ Moanä ̧kkiņü̧

 

  Jiy̧ȩnü̧ päņäm̧ä ̧Berȩ rȩjȩmä ̧
o'kajuiyünäţä ̧ppäittüwäwä mo̧ro̧ rȩbȩwiņa'̧a ̧
ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧yaţȩ Erimeré pä'ü miķua ̧juoru 
rä'opächü Moa ütawiyära'̧a ̧idepiyü jünä ̧
kkäņü̧ 'chiņü̧. Juau̧̧ku̧mä ̧'chiņäţü̧mä ̧
Nu̧ȩmi'̧iņä,̧ ja'̧waţaņü̧ iţtim̧ü̧ taj̧u̧kuäyotü, 
yaţȩmä ̧Maro̧ pä'ü mikuinü̧ kkaŗaţä ̧Quirio̧ 
pä'ü imikua'anä.̧ Ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧Moa 
ütawiyära'̧aķu̧ 'chiņü̧'kotü ttü̧jaķuo̧mȩttü̧ 
ya'ute mo̧ro̧ päi'omȩnä ̧Nu̧ȩmi ̧kkirekuo 
Erimerémä,̧ 'korüjuo'ächinü̧.
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Ja'̧waņü̧ päi'omȩnä ̧juajumä ̧kkatä 
kkiţtim̧ü̧ku̧tä ̧kki'̧ip̧iņäj̧u̧. Juau̧̧ 'kuäopinü̧ 
o'ka'a Nu̧ȩmi ̧kkiţtim̧ü̧mä ̧ttirekuam̧ü̧ Moa 
ütawiyä ttü̧ja ̧ttim̧ü̧rü̧ ȩmiņäţü̧, yajutemä ̧
Oppa pä'ü mikuinäj̧u̧, kkarajutä Rut pä'ü 
kkimikua'anä.̧ 
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Juätü ü̧mäţü̧mä ̧to̧mü̧rȩ a'̧ȩ jo̧mȩnä ̧
'kuäopinü̧ o'ka'a taj̧u̧kuäyotü 
'korüjuo'ächinäţü̧ ja'̧waņü̧ päi'omȩnä ̧
Nu̧ȩmim̧ä ̧kkiţtim̧ümä ̧to'ajutä a'̧u̧ ttu'utä 
kkiņäj̧u̧.

 Juau̧̧ 'kuäopü mo̧ro̧, Nuȩmim̧ä ̧
kkawaruwärü Dio trigo ppuruwunä ̧jȩäj̧i ̧
tü'kü äj̧u̧ku̧ Berȩ ütawiyara'̧a ̧ppaj̧açha ̧pä'ü 
kkam̧ü̧kuädaja'a kku̧jo̧rim̧ü̧'iņä ̧juajutäku 
mänänä ̧tti'̧cho̧mȩttü̧ pä'inäj̧u̧:
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 Ttümä ̧ukutumä ̧kuidepiyutukura'̧aķu̧ 
ppa'̧äçhäţu̧kua ̧pä'äjusä, ukutumä ̧ttürü'iņä ̧
chiţtim̧ü̧rü̧'iņä ̧re ku̧jä'̧ij̧äţu̧ku̧ta'̧aņü̧ Diomä ̧re 
ü̧jäķuo̧tü̧jä ̧pä'ü we'ü kkiķuiņäu̧̧, ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧
juätümä ̧ajuäu kkäņü̧ päinäţü̧, 'cho̧ko̧tü̧jä ̧
ukutäkutä kuiŗȩjäŗa'̧a ̧ichätüjä, ja'̧waņü̧ pä'ü 
ttüaroda'anä ̧yabonü̧ we'ü pä'inäj̧u̧ täkü 
chiţtim̧ü̧mä ̧to'ajusä ukutu kuirekuamü̧ 
päi'ünä ̧kuȩmäţuku'anü̧ wotümä,̧ täkü 
buäsajusä jua'a yabomä ̧iţtiķuo̧ko̧ju̧sä,̧ ttümä ̧
ukutüttü'iņä ̧yabonäņü̧ usurä ȩmäwäju̧sä,̧ 
ja'̧waņü̧ usurä chȩmäu̧̧nä ̧jȩa'̧aţtü̧ churuwa ̧
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Diomä,̧ ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ tätukui 
kuidepiyura'̧aţu̧ku̧tä ̧päjinäu̧̧. ja'̧waņü̧ 
päjomȩnä ̧rü̧ȩnä ̧ajuäkuäwinäţü̧, ja'̧waņü̧ jäj̧i ̧
'oka'a Oppamä ̧kkimiyajuru 'chü̧'o̧pi'̧ü̧ 
te'äwi'ipütä iw̧iņäj̧u̧, ja'̧waņü̧ ja'̧aņä ̧Rumä ̧
päinäj̧u̧ we'ümä ̧kuikuättü, chiw̧a'̧iņä ̧
pä'okojusä, uku 'kui'̧chomä ̧chi'̧chäķuo̧ju̧sä,̧ 
ku̧jo̧mȩ'iņä ̧juäņȩtä ̧chu̧jäķuaj̧u̧sä,̧ 
kuawaruwä'iņä ̧charuwätä jäķua'̧a ̧uku 
ku̧ru̧wa ̧Diomä ̧ttü'iņä ̧chu̧ru̧wa ̧jäķua,̧ 
'korujuokuächomȩnä'̧iņä ̧ukuru ttü'türinomȩ 
ttü'türäkuajusä, ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ ukuttü 
'käḑip̧äçhüttü̧mä ̧Diotä jäķua'̧a ̧ttürü 
ro̧ȩpäķuam̧ä ̧pä'inäj̧u̧ Rumä. Jaw̧aņü̧ päja'a 
äj̧u̧ku̧ Nuȩmim̧ä ̧ttütäku kkicha pä'äju pä'ü 
wo̧juäçhi'̧ü̧ jua'a yabomä ̧wejokokua pinäj̧u̧. 
Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ juätü näţü̧ taj̧u̧mä ̧Berȩ 
ütawiyära'̧aķu̧ 'chäņü̧ rä'ottopa'attümä ̧Berȩ 
ütawiyära'̧am̧ä ̧rȩbȩwiņäţü̧. 
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Ttiŗȩbȩwia̧'̧a topü Berȩ ütawiyättü  
näţü̧mä ̧Nu̧ȩmiŗü topü pä'inäţü̧: Topätükui 
yajujuamä ̧¿Nu̧ȩmim̧äķü̧? pättäkuamä ̧Nu̧ȩmi ̧ 
pä'ümä okuätükuättü, a'̧u̧ ttü'äju pä'ütä 
o'ätukuittü päj̧iņäu̧̧, jua'amä ̧a'̧u̧ ttudunä ̧
Diomä ̧jȩa'̧aţtü̧, jua'a yabonü päinäj̧u̧; porü 
rädopinü̧mä ̧o'kajuiyünä ̧kku̧näŗij̧u̧sä,̧ 
ja'̧waņü̧ ja'̧aņä ̧ppaḑäçho̧mȩnäm̧ä ̧jui'ütätä 
ppa'̧açhäj̧u̧sä ̧jua'amä ̧Diomä ̧ja'̧waņü̧ ja ̧
pä'ütä jȩa'̧aţtü̧ Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ pitü nätü̧ 
taj̧u̧mä ̧Berȩ ütawiyära'̧a ̧ppaţtäçhü̧ mo̧ro̧mä ̧
trigo pättümä ̧(yam̧ü̧ wȩjä'̧ina'̧aņü̧ wȩjü̧ pänä ̧
jiņa'̧a)̧.
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Ja'̧waņü̧ ja'̧am̧ä ̧Berȩ ütawiyättü, 
Nu̧ȩmim̧ä ̧yaţȩ Boo pä'ü miķua ̧kkirekuominä ̧ 
aw̧aŗu̧waŗü̧ kku̧näŗiņäj̧u̧, ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧juȩnȩ 
rȩbȩwi'̧kotü ttü̧jaķuo̧mȩnä ̧Rumä ̧kkimiyajuru 
pä'inäj̧u̧ pättara'attü̧ trigo u̧wäj̧ü̧ ttaditomenä ̧ 
ttawäwächü chu̧kaķaţaj̧a ̧pä'äjusä, 
päjäkuamä ̧a ̧täi pä'ü wejinäķua ̧adikuä ttü̧ja ̧
ttadiata'a ü̧wäj̧u̧ kku̧kaķaţa ̧pä'ü juätta pätta 
u̧ruwam̧ä ̧Boo pä'ü mikuinü̧ kkim̧iy̧a ̧Erimeré 
miņä ̧aw̧aŗü̧wa.̧ 

Jua'atä Rumä aditü kkü̧ja ̧Boomä ̧ichi'ü 
u̧mü̧wäyotürü te'äu pä'inü̧; Diotä 
ppädätukuäku, pä'ü kkäņü̧ adikuä ttü̧ja ̧
ttu̧ru̧waŗü̧ pä'inü̧; ¿yajujua u̧wäj̧u̧ 
kaķaţäj̧u̧mä ̧tajuwajujäţtü̧?
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Pä'ü jäepäku ädätinäķu̧ juajumä ̧Moa 
ütawiyättü Nu̧ȩmiķu̧ ichäjäju, kkadita pä'ü 
jajepäkumä ̧a ̧aditi pädäkua, ja'̧waņü̧ ja'̧aņä ̧
mo̧ro̧ji ̧yo̧ȩi ̧kkäm̧äḑü̧ kkadita'amä ̧jitäbü 
päi'ünä ̧'kuäjächi'oka'a aditäju pä'a äj̧u̧ku̧ Boo 
juajurü päi'inü̧ yabokutä aditi kkarome 
pättara'̧aţtü̧ kui'̧chä,̧ jitüja tto'ka'anä ̧chäņü̧ 
kaķaţi,̧ ja'̧waţaņü̧  chumü̧wäyotümä ̧
ukurumä ̧mȩttop̧äŗü̧ juiyaku pä'ü we'äjisä 
ja'̧waţaņü̧ kuawa aḑiŗü̧jäçhi'̧o̧mȩnäm̧ä ̧ajiya 
wä'ü ttü̧ju̧näj̧o̧mȩttü̧ kuawajä ̧pä'inäķua.̧ 
ja'̧waņü̧ päkua.
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 Rumä ukuotünü rȩjȩku̧ jaŗȩyü̧ 
pä'i'ä'kojü päjinäķu̧, ¿Tta'̧aņü̧ pä'ü ukumä ̧
juiyo rü̧ȩnä ̧re kuju̧säţtü̧? ja'̧waţaņü̧ tta'̧aņü̧ 
pä'ü kko̧ro̧jäţtü̧ ichäkuawajurumä ̧kua'̧kua ̧
ro'ekujäţtü̧ päjäkumä ̧päinü̧ täkü wo̧juaşä ̧
o'kajuiyünä ̧kuimiyajuru adiu jȩ'kuä'̧ij̧ü̧mä ̧
ja'̧waţaņü̧ kuawaruwärü kkü̧nip̧ü̧ ujutü 
kuiȩ̧ru̧wäu̧̧ tü̧jaķuo̧mȩku̧ kuicha'amä,̧ ja'̧waņü̧ 
ja'̧aţtü̧ Dio israel ttü̧ja ̧ttu̧ru̧wa ̧kuiŗȩjäţtü̧ 
räkuopomenä ̧ttaw̧äŗaķu̧ pä'ü kusinäķu̧tä ̧ 
o'kajuiyünä ̧adiu jȩ'kuä'̧ij̧ü̧ mukuämä ̧iyakujä,̧ 
päinäķua ̧ja'̧waņü̧ päkua Ye adiwa'a chu̧ru̧wa ̧ 
ttürü rü̧ȩnä ̧re ku̧ja'̧am̧ä ̧kumüwäyotü'aņü̧ 
choka'anä ̧pä'ü kkädätinäķu̧.
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Ja'̧waņü̧ jäj̧i ̧o'ka'a Boomä ̧Rurü aţȩpiņü̧ 
u̧mü̧wäyotüku jiņä ̧yometȩnä ̧kkukua pä'ü, 
äţȩpäķua ̧kki'̧chia̧'a juȩnȩtä ̧päm̧äḑü̧ ȩmü̧ 
kuiti päinäķua ̧ja'̧waņü̧ jäj̧i ̧o'ka'a Rumä 
kui'ipütä ̧ppa'̧açhäçhü̧ u̧wäj̧u̧ ote ttaditomȩnä ̧ 
ttawäwuttü'iņä ̧ nipäçhomȩbü päi'ünä,̧ 
kaķaţiņäj̧u̧ kaķaţä'̧kojumä ̧isa'kua poju ikuipü 
kkü̧'aţo̧mȩnä ̧veinte kilo jomȩnä ̧jiņa'̧a,̧ 
juau̧̧nü̧ o'ka'amä ̧kkimiyaju kku̧ja'̧aķu̧ 
ppa'̧açhiņäj̧u̧, kku̧kaķaţäj̧i'̧iņä ̧kkukuomenä ̧
kki'̧äj̧i'̧iņä ̧o'kajuiyünä ̧ȩpiņäj̧u̧ kkiya pä'ümä.̧ 
isodera'̧a ̧kkirebewi'̧o̧mȩnä ̧Nu̧ȩmim̧ä ̧
pä'inäj̧u̧. 
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Jitä mo̧ro̧mä ̧tȩnȩ kuaditäjäţtü̧ toku 
jäj̧a'̧a ̧juiyo rü̧ȩnä ̧ku̧kaķaţäj̧äţtü̧, ukuru 
ppä'ädätürümä ̧Diotä ppädätüjä ̧päjäkua 
Rumä ädätinäj̧ü̧ Boo ü'ättanä ̧päj̧a'a äj̧u̧ku̧ 
Nu̧ȩmim̧ä ̧wopi'ünä ̧pä'inäj̧ü̧; juau̧̧mä ̧
chirekuominä ̧aw̧aŗu̧wa ̧ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ 
äţȩkuäņä ̧ujuturumä ̧ppäda pä'ü wa,̧ päjäkua 
Rumä pä'inäj̧u̧, juau̧̧mä ̧u̧wäj̧u̧ beipächomebü 
päi'únä ̧kuaditäķua'ado pä'äji, ja'̧waņü̧ 
Nu̧ȩmim̧ä ̧pä'inäj̧u̧: juau̧̧ttü̧mä ̧juau̧̧ i'ättanäţä ̧
cuaditajäi̧, umü̧wäyotüttümä ̧yoriso oto 
päkui'o u̧wäj̧u̧ beipächomebü päi'ünä ̧
päjinäķua.̧

20



Ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧ya'utenä ̧Nu̧ȩmi ̧Rurü 
pä'inäj̧u̧, jitämä ̧kuirekuorü kusa pä'äjusä 
adiu eseu ku̧jaķua'̧aņü̧, chu pätta u̧ru̧wa ̧Boo 
i'ättanä kuaditiyäku ütü'kü jidäwinü̧mä ̧
jiņü̧mä am̧ükuädäjujä,̧ juau̧̧mä ̧chirekuominä ̧ 
tü'kü aw̧aŗu̧wa ̧jiņa'̧a,̧ ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ pädü 
äj̧u̧kuiţtü̧ jitä yodomä ̧u̧wäj̧u̧ ote ppa'̧ȩpä ̧
i'̧chäķua ̧ü'ättattü, ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ aje i'ipü 
am̧ȩu̧'iņä ̧tu'u kkäņü̧ ku̧'kaţäw̧äţa'̧iņä ̧
adiwäţaţtü̧ 'kaţäw̧i'̧ü̧ aditü ü̧jo̧mȩku̧ täi, 
ja'̧waņü̧ ja'̧aņä ̧kuij̧ȩkuäŗü̧ kui'ü'ka,̧ au'ka ̧
a'i'omȩbü päi'ünä,̧ ä'i'ü o'ka'a ü̧jäp̧ü̧ jo̧mȩ 
kuä'arüjä,̧ ja'̧waņü̧ jo̧mȩnä ̧ttaj̧aŗa ̧päjäkusä 
pä'ü wo̧juäçhi'̧ü̧ jȩ'kuäķuȩmä ̧jiäwäkuajujä ̧
päjinäķua.̧ 

Ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧Rumä kuimiyaju weja'akua 
jȩpiņäj̧u̧, Boomä ̧i'ättanä ̧aditäji'ka u̧kuȩ'iņä ̧
kuäņü̧ au'iņä ̧kä'ädü u̧wäj̧u̧ rü̧ȩnä ̧pȩjo̧mȩ 
ä'i'inü̧, ä'a'anä ̧Rumä ttoȩ̧kuäņä ̧'chäņu̧ Boo 
ü̧jäp̧ü̧ jo̧mȩ ä'inäj̧u̧. Täkü yodo kkä'ko päia'a 
porächi'ü  ü̧jäp̧ü̧ jo̧mȩ ttä'a'a 'kuaŗü̧nä ̧jäķu̧ 
porächi'ü jä'epinü̧, 
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¿Dikua'ajäţtü̧ ukumä ̧pä'ü? päkuam̧ä ̧
ttüsä Ru kumüwäyaju pä'ü kkänü̧ ukumä ̧
taw̧aŗu̧waj̧ä ̧ujuturumä ̧ppäkuäda pä'ü ja'̧a ̧
ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ tturu kuirekua päi'ünä ̧
kuȩmaţtü̧ pä'äjusä päjinäķu̧. Ja'̧waņü̧ ja'̧a ̧Boo 
Rut-rü pä'inü: Diotä ppädäku ukumä ̧adiu 
kkiņäj̧u̧jä ̧kuirekuominäķu'iņä,̧ 
kuimiyajuku'iņä ̧ukuru ppäda'anü̧ jü̧tä ̧
am̧ükuädäjujä,̧ uku ttürü ku̧jo̧ka'̧a ̧mu̧äy̧aŗü̧ 
ku̧ju̧'aņü̧ ja'̧aņä,̧ Ru yekuekuä, ukurumä ̧
adiwä isajujä ̧pä'ümä ̧Berȩ ttü̧jam̧ä ̧wo̧juäţü̧, 
ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ jäkuepümä ̧jȩchäķuaşä.̧ 
ja'̧waņü̧ ja'̧aņä ̧ttüttü'iņä ̧yabonänü̧ tü'kü 
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kuaw̧aŗu̧tü̧ku̧ kkü̧ pä'ü kkäņü̧ täkü ä'i yo̧ȩi ̧
mo̧ro̧tä ̧tu̧wo̧jua ̧toku päa pä'ütä, a ̧päüttütä 
ukuturumä ̧ppädäkua ̧a ̧päoka'attü'iņä ̧
wȩnȩmä ̧juiya'a chu̧ru̧wa ̧im̧iņä ̧wȩnȩtü 
pä'üsä juau̧̧ttü̧ ttaḑäŗäķuaşä ̧täkü ä'i 
päinäķua.̧ Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ Rumä ̧juau̧̧ 
yodomä ̧Boo ü̧jäp̧ü̧ jo̧mȩ ä'inäj̧u̧, ja'̧waņü̧ 
ja'̧aņä ̧täkü mo̧ro̧ juoomȩnä ̧jiņä ̧yoȩ̧i ̧
porächi'ü Boomä ̧isaju ü̧jäp̧ü̧ jo̧mȩ ä'ü 
kkiw̧äçhäj̧a'̧a ̧pä'ü ttu̧wo̧juaŗü̧ päoka'attü̧. 
trigomä ̧veinte kilo jo̧mȩnä ̧ȩniņäj̧u̧ 
kku'upi'kanä ̧kä'epü wȩnü̧ ppä'ädü we'ü 
ikuinäķua.̧ iw̧u̧ isodera'̧a ̧kki'̧chi'̧o̧mȩnä ̧Ru 
tokutä jäj̧a'̧aķuäţtü̧ Pä'ü jäjepäkua 
o'kajuiyünä ̧Boo ukuokuäjimä ̧ji'äwinäj̧u̧, 
ja'̧waņü̧ päja'a äj̧u̧ku̧ Nu̧ȩmim̧ä ̧juau̧̧ttü̧mä ̧
jitämä ̧a'̧u̧kuo̧mȩ ttaţäŗip̧a,̧ isopäi'ünä ̧Boo 
piy̧ȩ o'kajuiyünä ̧iso juoepomebü päi'ünä ̧
'kuä'ächi'kü jäķua ̧pä'ümä ̧wo̧juaj̧u̧sä ̧pä'inäj̧u̧ 
Nu̧ȩmim̧ä.̧

Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ Boomä ̧ütawiyä ttü̧ja ̧
wȩnȩ rü̧ȩnä ̧jü̧ jo̧mȩnä,̧ adiku ttikua pä'ü 
ttü̧kaķaķuä'ijo̧mȩku̧ 'chäj̧i'̧kä ̧ü̧'o̧mȩnä ̧yaţȩ 
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Erimeré juiyo tü'künä ̧aw̧aŗu̧wa ̧juȩnȩnä ̧
'kuäopiyäku wopinü̧ pa'̧aņü̧: mäķuä ̧poku 
ichi'i pä'ü wopäji'ka ̧jiy̧ȩtȩ tukuokua pä'ü ja'̧a ̧
päinäķu̧, ja'̧waţaņü̧ ütawiyättü tturuwotü'iņä ̧
tomüre ruwärü äţȩpiņü̧, äţȩpäj̧äu̧̧ ttü̧'ȩjäm̧a'̧a ̧
pä'inü̧ aw̧aŗu̧waŗü̧: Nu̧ȩmim̧ä ̧Moa rȩjȩra'̧aţtü̧ 
ppa'̧açhä'̧koju taw̧aŗu̧wa ̧Erimeré minä ̧iŗȩjä ̧
mikuä pä'ü iyäju, ja'̧waņü̧ jiy̧äķu̧ ku̧wo̧jua ̧
pä'ü jidäwäkujä,̧ ja'̧waţaņü̧ kuȩma ̧pä'ü, 
ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ kuȩmäķua'̧a ̧jü̧ttü̧mä ̧pitü 
ttä'ka jo̧mȩttü̧ jikuäwa pä'ü ja'̧a,̧ jua'amä ̧
ujutu taj̧u̧ttü̧mä ̧juiyo tü'künä ̧awaruwämä ̧
toa'a juäj̧ä ̧ema'̧aņü̧ wam̧ä.̧ päiyäku 
chȩmäķu̧sä ̧pä'inü̧, ja'̧waņü̧ päiyäku 
kuȩmü̧ttü̧mä ̧Moa isaju Ruru'iņä ̧kuȩma ̧pä'ü 
ja'̧a.̧ ja'̧waņü̧ jo̧mȩnä ̧ji'̧chiçhaw̧a ̧äķuo̧mȩnä ̧
uwäpächümä ̧Rut kkirekuo minä im̧i ̧päjuriyä 
jäwä im̧iķua ̧ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ juau̧̧ jäķua ̧juäj̧ä ̧
rȩjȩ u̧ru̧wa ̧päi'ünä ̧jäķuam̧ä ̧päinäķu̧, ja'̧waņü̧ 
pä'a äj̧u̧ku̧ aw̧aŗu̧mä ̧ädätinü̧ ja'̧waņü̧ jü̧ttü̧mä ̧ 
ȩmo̧kü̧sä,̧ chȩmü̧ttü̧mä ̧ji'̧kiçhaw̧a ̧äķuo̧mȩnä ̧
işa ̧uwäpächomȩnä ̧pärätämä ̧tode'ächa 
pä'ütä ja'̧a.̧
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Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ ukutä emi pä'ü kkäņü̧ 
aw̧aŗu̧waŗü̧ iweye israel ttü̧ja ̧ttaḑo̧tü̧ miņä ̧
jȩttiņü̧ jȩttä'̧ij̧a'̧aķuä ̧jȩpü̧, ü̧jäp̧ü̧ isäya 
kko̧'äḑäķuau̧̧ Boorü iyü kkäņü̧ pä'inü̧: piy̧ȩmä ̧ 
uku ja'̧a ̧rȩjȩ ȩmü̧mä ̧pä'ü ij̧ȩkuäj̧a'̧a.̧ Ja'̧waņü̧ 
ja'̧aţtü̧ Boomä ̧ütawiyättü ttäm̧ü̧ ttä'ka 
jo̧mȩttü̧ pä'inü ukutumä ̧täkü topätujä ̧
o'kajuiyü Nu̧ȩmi ̧kkirekuo Erimeré miņä ̧iŗȩjä ̧ 
jiņäj̧ä ̧ȩmü̧ kkäņü̧ Rurü chirekua päi'ünä ̧
chȩma'̧am̧ä ̧pä'inü̧. Ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ ji'̧kiçhaw̧a ̧
äķuo̧mȩnä ̧uwäpächümä ̧iŗȩjä ̧päi'äķua,̧ 
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ja'̧waņü̧ jo̧mȩnä ̧awaruwärümä ̧ttim̧i ̧jiņü̧mä ̧
beipächoka'a jäķua'̧a ̧ja'̧waţaņü̧ iţtim̧ü̧'iņä ̧
Berȩ ütawiyänä ̧ttü̧jaķuäķuo̧tü̧ päinü Boomä.̧ 
Ja'̧waņü̧ pä'a äj̧u̧ku̧ ütawiyä ttü̧jam̧ä ̧A ̧
topätüjä ̧pä'ü ädätinäţü̧, 

ja'̧waņü̧ ja'̧aţtü̧ Diomä ̧jäķua'̧a ̧Rurü, 
Raquelrü ja'̧waţaņü̧ Learü̧rü̧ rü̧ȩnä ̧ttiţtim̧ü̧rü̧ 
iyinü̧ta'̧aņü̧ iyäķuam̧ä,̧ Berȩ ütawiyä 
ükuowunä ̧kkäķua'̧aņü̧ pä'inäţü̧. ja'̧waņü̧ 
ja'̧aţtü̧ Boomä ̧Rurü irekua päi'ünä ̧ȩmiņü̧, 
ja'̧waņü̧ Dio ttȩmäu̧̧nä ̧jȩiņü̧ o'ka'amä ̧
muchaju juo'inäj̧u̧ Rumä. 

26



Juaņu̧ o'ka'amä ̧Rumä ̧ji'̧kiçhaw̧aŗü̧ 
kuwäbekuaja'a ütawiyä ttü̧jam̧ä ̧Nu̧ȩmiŗü̧ 
pä'inäţü̧:  Dio-rü esewätüjä ̧ku̧do̧ ukuru 
ttaw̧äŗäķuaŗü̧ iyäja'a, Jaw̧aţaņü̧ juau̧̧mä ̧
kubüekuächa'anä ̧eseu ku̧ju̧nä ̧jȩäķua ̧
pättinäķua.̧
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