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PẼẼ

Tomás
Pukimabieteri
Yanomami
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1

Hei livro sikɨnɨ pẽẽ nahe pë uraho, no wayoaɨ.
Yanomamɨ yamakɨ iho, nahe pë rë kuprai.
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Pẽẽ

Pẽẽ nahe rë kuprarionowei:
Haxoriwë kahiu hakëxë ikunɨ pita a há pẽẽ
nahe pata tapramaɨ xoarayoma.

Hapa yanomamɨ yama kinɨ urihi yama atararei
tëhe pẽẽ nahe përë rarou wei. Ihɨ tëhë pita a
kãi kakukupraɨ xama ɨhɨ tëhë pẽẽ nahemo pë
horaamou xoao. Pei nahe mopë keamoumi
pei nahe mopë wai horaximamou. Hawë
mako tahu të Mahu mopë wai kuwë yaro.

Thomas Pukimabieteri Yanomami
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Pẽẽ nahe mo pë rë horaamouwei:
Ihɨ tëhë të nahu mopë wai kauu të nahe pë wai
pata hërëɨ pataɨ, nahe pë wai rë pata, xamai nahe
pë wai ha, ukëamont nahe pë wai keamou maa
tëhë peripo xii roo tëhë keamou taami exi tëha
mai nahe hëwërayou.

Pẽẽ nahe mo pë rë ukëamouwei, nahe mopë
rë keamouwei:
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Pẽẽ

Heɨ tëhë nahe pë kõte kãi hiruramotii, nahe pë kãi këyamou.
Nahe pë pexi ka kãi tamou piyëo. Ihɨ tëhë, kaɨ urakë hetu
ha nahu pë kãi yauamamou xoao pë nahe kɨ xirikipë. Suwë
pato anɨ nahe kɨ wakë yëmai, hoaropɨxo ɨhɨ tëhë nahe kiho
xirikirɨnɨ wahari há nahe kɨ yawa pëyëmakei he. Ihɨ tëhë, nahi
pë kãi yototamamou nahe pë kãi yototamamou nahe pë
kãi haropramou xoao ɨhɨ tëhë kaɨ wakë hetu ha nahe kɨhãre
makea, koporeihe.

Thomas Pukimabieteri Yanomami
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Pẽẽ

Pẽẽ nahu hena pë rë kiyamouwei arokimamouwei:

Pẽẽ nahe rë yanomouwei:

Ihɨ tëhë pẽẽ pei nahe nokɨ yua koreihe ai tëhë
nahe horaɨ koõ pehe.
Pẽẽ nahe mopë rë yuamowei:

Thomas Pukimabieteri Yanomami
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WAYAMI
TẼA
Labão
Iximaweteri
Yanomami
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Të pë wayumɨ rë huuwei hei papeo sikɨnɨ të wãha no wëaɨ
waiha hiramorewë pë iha të waha hiraamou piyëopë yaro
hira morewë penɨ tewaha nohe mohotou praɨ mao pëhe.

1
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Wayumɨ të përë huuwei
Urihihamɨ pata pë wayumɨ huu.

Wayami Tẽa

Labão Iximaweteri Yanomami
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Yaro përiyaha wahenɨ
Hei yaro pë no uhutipɨ rë kui pë wamou tao wayumɨ
tëpë nɨ yaro pë xiro wamou.
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Wayami Tẽa

Waiha xapono ahatë pë koprou koo
Wayumɨ të pë rë huuwei urihiha të pë xiro mio poko poko
upë ha të pë hato nahimou waiha të pë ramɨ rẽa há hunɨ.

Labão Iximaweteri Yanomami
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RAXA
SIPËRË KËA
MOUWEI TË
Ã ONI
Cassiano
Yanomami
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Raxa hapa mopë hoyoamou parɨo inaha taenɨ, ihiru pënɨ raxa mo
pë keaɨ puhi taopehe, si pë pataɨ tëhë, raxa pë rarou tëhë, pë wakëɨ
tëhë, pë rëkamou nohi rë no rë kuaapɨwei nahe hei sikɨnɨ ihiru pë
puhi hiraɨ, pë puhi kãi homomaɨ
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Raxa pë rë rekeamouwei:
Raxa si ha patarɨnɨ kɨ kãi rarou parɨo kɨha rarorɨnɨ,
kana akɨhamɨ a tuopë.

Raxa Sipërë Këa Mouwei Të Ã Oni

Cassiano Yanomami
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REAHU TË
Ã ONI
Valdemar
Ironasiteri
Yanomami
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Reahu të tamou nohi no rë kuaapɨweɨ naha hei sikɨ há të ã oni titia.
Inaha taenɨ hei si kɨnɨ hiramorewë wama kɨ puhi rë homoma hërɨɨwei
si kɨ.
Pata pë maɨ tëhë notiomɨ wama kɨnɨ wama të pë wãha nohi mohe tupraɨ
hëomaopë të ã oni.

1
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Weti tëhë të pë reahumou:
Ai yanomamɨ të nomaɨ tëhë, të pë si poaɨ parɨohe, ɨhɨ
tëhë të no ha teteprarunɨ, të pë yaaɨhe. Ihɨ pei të ũ pë kãi
toaɨ piyëo xo aohe, patapata pë kõkamou, yorehi si rĩya
ha taamahenɨ.

Kurata pë wãha no rë wayoaɨwehei:
Ihɨ tëhë kurata kɨ wãha no ha wayoarɨhenɨ kɨ mɨɨ mɨ hua
xoarayouhe. Kama të pë hikaripɨ tëka hamɨ. Ihɨ kɨ ha
mɨrɨhenɨ kɨ kãi yama xoamapareihe.
Ihɨ kɨ ha yaumaparɨhenɨ të pë kãi praɨaɨ xoao, ai mi titiha të
pë kãi amoamou.

Reahu Të Ã Oni

3

Heniyomɨ të pë wãha no rë wayoaɨhërɨwehei:
Henɨyomɨ të pë kãi rë huhëɨ yaro Reahu kãi yuaɨ mɨ hurayouhe.
Yaro Reahu pë kãi kõo he tëhë xapono teri pënɨ të pë nohë praɨaɨ
mɨ paohe, ɨhɨ tëhë kama xapono teri pë kãi praɨaɨ xoao.

Reahu të no rë watëprouwei:

4

Ihɨ heniyomɨ të pë há koponɨ ɨhɨ tëhë kurata u kɨ harii henao xoaohe,
ɨhɨ tëhë hixi pë kãi tɨkaɨ xoaohe. Ihɨ kɨ há tɨkɨprarɨhenɨ, kurata u kɨ ha
hixi kɨ rɨparɨhenɨ, u kɨ kãi koaɨ xoaohe.
Ihɨ u kɨ há koarɨhenɨ ɨhɨ tëhë Reahu tëri të ã rë kuonowei hamɨ,
yaro reahu pë hipëaxoakei.
Inaha Reahu të tamou kuaaɨ.

Valdemar Ironasiteri Yanomami
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WAYUMI TË
Ã ONI
Cláudio
Pukimabietri
Yanomami

28

Wayumɨ huɨ urihi hamɨ.
Ihiru pënɨ të tapë he.
Ihiru pënɨ wayumi të waha hiripou maohe tëhë, pë wayumɨ ya të
waha no wayoaɨ.
Ihiru pë puhi mohotiprou maopë. Hei wayumɨ të wãha rë kui, ihiru
pë iha yate hiraɨ mao tëhë të maprou.
Të pë wayumɨ të huuwei hikari tëka pë no niipɨ oxeprou tëhë të pë
humaɨ nii pë pataɨ hëopë.
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Wayumɨ huɨ të ã oni:

2

Wayumɨ të pënɨ yaro pë rë waɨ
wehei të ã oni:
Të pë hokëɨ koohërɨ, ai pokopoko u kuopë ha të pë kuo
koo, wayumɨ të pë kuɨ tëhë, pororo pë hamɨ të pë xĩro
kuaaɨ, hato nahi pë taɨhe.
Hõrohõroma pë kãi yoaɨhe, suwë pënɨ miõma hena pë
yoaɨhe. Kãi ãxo pë kãi tamou.

Wayumɨ të pë huu tëhë, harika të pë kãwaamou henao.
Të pë ha kawaamorɨnɨ, kurata pe kãi huuxoao. Kurata pë
hirao pë há të pë kuo xoao, të pë he wɨyaɨ. Ihɨ tëhë pata
pënɨ, huya të pë ramɨ ximaɨhe. Pata pënɨ suwë pë iha
oko pë xëmaɨ he.

Wayumi Të Ã Oni

Cláudio Pukimabietri Yanomami
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HIKARI TË
WÃHA ONI
Izaquiel
Konapimateri
Yanomami

32

Hikari të ka pë hamɨ të pë rë kuprai të ã oni awei hikari të ka ha
nii wamotima Mahu pë kua taomi, hei nii wamotima pë rë kui
wapë kãi wahëmapë hiramorewë pë iha kama pënɨ pë no kãi
ɨhɨpɨapehe, pei pë wãha kãi yãpraɨ taopehe e wa të pë wahëmaɨ
mao tëhë hiramorewë pënɨ të pë taɨ taomihe. Hei hikari tëkahamɨ
nii të pë rë kuprai të rë kui hiramorewë pë rë kuinɨ të pë wãha nohi
mohotupraɨ maopehe.
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Xiriki të ã oni:
Hikɨ pratao parɨo waihamɨ hi kɨ há xirikirɨnɨ, hi kɨ
wakë horamou xoao.

Urihi a rë mɨmouwei të ã oni:
Hapa urihi a mɨmou parɨo a ha mɨmorɨnɨ të pë a
hamaɨ koõ kiha urihi a yãi riëhëa të hë ha tamanɨ të
pë pëyëmou xoao hipë kãi tuyë mou xoao.

Hikari Të Wãha Oni

Izaquiel Konapimateri Yanomami
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Nii pë rë keamouwei të ã oni:
Ihɨ tëhë kurata si pë tikaremamou xoao. Waiha si
pë ha tikarepraɨ haikironɨ, ɨhɨ tëhë hikari tëka ixi
nohamɨ si pë keamou xoao, ohina, naxi, puu si,
kapiromɨ, ei të pë keamou hikari tëka pë hamɨ.

4
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Hikari Të Wãha Oni

Nii pë rë pata hërɨwei:
Ihɨ tëhë hikari të ka hamɨ nii opisi të pë pata hërɨ pë
opise nii wamotima pë xiro kuprou.

Izaquiel Konapimateri Yanomami
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HAKOMAHI
TË Ã
Mauro
Yanomami

Ihɨ tëhë mapë hukamou xoao, paxo ãhe pë tiyëmou piyëo yãritana
pë kãi yoamou yoprarɨnɨ mapë paxo ãhe yehiamou xoao.

Yanomamɨ pënɨ hakomahi pë tuyëɨ no matahaohe ha, hoko
ma pë rë hukamouwei naha, ei livro sikɨnɨ të wãha, no wëyëɨ.
Hoko mau pë rë kopemamouwei naha, të kãi wãha no wëyëɨ.
Urihi terimɨ pëma pë rë waɨwei, koaɨwei, pëma pë nohi
pëyëaɨ. Nohi pëyëi mao tëhë, hiramorewë pë há patarɨnɨ, weti
naha pë iaɨ kuaapë?
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Hako ma pë rë hukamouwei naha:
Hako makɨ poamou tëhë hõrõhõrõma a ka pë ha
tapramonɨ të pë ha tuamanɨ mapë hoko põamou.

Hakomahi Të Ã

Mauro Yanomami
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Hako mau rë tamouwei:
Hako makɨ poamou tëhë hõrõhõrõma a ka pë ha
tapramonɨ të pë ha tuamanɨ mapë hoko põamou.
Ihɨ tëhë yahi hamɨ ma pë paxo ãhe kãi kõamamou
xoao hërɨɨ, makɨ tuamou xoao harou hapoka a ha ɨhɨ
tëhë mau uha mau yarua mau xoao.

Hakomahi Të Ã

3

Hako mahi tuyëmou maopë:
Ihɨ ei hako mahi pë rë tuyëmou rë maowei. Ihiru pë
iha të kãi hiramopë të hiramou mao tëhë hoko mahi
pë no watë prareihe.

Mauro Yanomami
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HIKARI TË
KA TË Ã ONI
Roni Raitateri
Yanomami

Hikari tëka pë rë pëyëmouwei:
Hei livro sikɨ rë kui hikari të ka pë tamou rë kuaaɨwei naha të waha
no rë wëyëɨweɨ kamiyë yanomami pëmakɨ ihirupɨnɨ hikari tëka pë
pëyëpehe ɨhɨ ei të wãha no wëyëɨ hei livro sikɨnɨ wama kɨ kai payëri
ripraɨ hikari të kakapë hamɨ nii përë keamouwei tëpë waha no kai
wëyëɨ hɨtɨtɨwë.

1

Wetinaha të pë tamou? Urihi wa mɨɨ parɨo. Weti naha të kuo pëha
hikari të ka të pë pëamou? Pei të pë kãi xomi tamou katitiomi
kahënɨ wa të nohi yai rë tapou rë totihiawei há wa të pë praɨ
xoao weti naha të pë tamou? Pei watë wawë maɨ parɨo hii prowë
prowë ihirupɨ watë hipë koro wawëmaɨ parɨo wakãi mohiaimi: të
paimimakui watë taɨ heyatiaɨ exi tëha hikari watë kapë pëyëɨ? Hikari
hë tëka mao të hë ihiruhë pë ohiri no preaprarou.

2

48

Hikari tëka prërëno:
Tëka há prërëmarɨhenɨ wetinaha të kuo peyëo tëka
prërëno prao parɨo tëno kãi teteaɨmaɨhe hii hikɨ
xiri kimaɨ puhio pehe yaro ihiru pɨ tehikɨ wai ha xiri
kirɨnɨ pata pata tehikɨ tuyeɨ xoa kei he.

Hakomahi Të Ã

3

Hikari tëka wakë yeno:
Tehi kɨ há xirikia hai haikimarɨhenɨ te hi kɨ makë yëɨ
xoaohe tehi tTehi kɨ há xirikia hai haikimarɨhenɨ te
hi kɨ makë yëɨ xoaohe tehi kɨ wake hayërɨhenɨ tehikɨ
poko yapraɨ piyëo tëka rĩa há wawëtopramanɨ.

Mauro Yanomami
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Nii pë rë keamouwei:
Nii pë rë keamouwei wa teka há kopeprarinɨ nii wa pë
keaɨ xoao. Nii wamotima wamapë keaɨ xoao, raxa si,
naxisi, kurata sipë puusipë ei wamatëpë xiro keapë awei.

Hakomahi Të Ã

Mauro Yanomami
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KETE TËÃ
ONI
Maciel
Kepropeteri
Yanomami

Hei livro sikɨ të rë kui kete të wãha nohi wayoaɨ kure, urihi
terimɨ, urihi a hamɨ të rë kuprai.
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Kokoa:
Abril të ha kokoa xirõ rarouhe. Kokoa pë
wamou ketetiwë.

2
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Kete Tëã Oni

Pahi:
Maio të ha pahi xirõ rarouhe. Pahi pë
wamou ketetiwë.

Maciel Kepropeteri Yanomami
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Kete Tëã Oni

Apia:
Outubro të ha apia xirõ rarouhe. Apia pë
wamou ketetiwë

Wito:
Agosto të ha wito xirõ rarouhe. Wito pë
wamou naxiwë.

Maciel Kepropeteri Yanomami
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PËMAI A
URIHI HAMI
GRU PË RË
KUPRAI
Otávio
Ironasiteri
Yanomami

Kamiyë pëma kɨ ihirupɨ rë kuinɨ urihi a rë kui, urihi
terimɨ të pë taɨ xoawëmihe yaro, ɨnaha taenɨ hei sikɨ rë
kuinɨ, oru pë wãha no wayoaɨ.
Inaha taenɨ oru pë rë wamouwei pë wãha kãi
kua, oru pë no rë niniwei pë wãha kãi kua. Urihi hamɨ
ihiru pë huɨ mɨ hetuo tëhë, oru pëUrihi hamɨ ihiru pë
huɨ mɨ hetuo tëhë, oru pë no ĩhɨpɨpopehe.

Hetu pë rë kui pë preaaɨ totihiwë. Yaro urihiterimɨ pë xëɨ taohe, pei
pë orahitë a të pë kahikɨ pata ha keonɨ, pei e të kɨ pata ha yãyokoa há
xoaikunɨ, yaro pë xëpraɨhe.
Ei kɨ oru rë kui kɨ no ninimi pë nakɨ kuprawë makui. Yanomamɨ pënɨ hetu
kɨ he haaɨhe tëhë, kɨ há xërɨhenɨ kɨ kãi wareihe. Wamotima kɨ kãi. Hei pë
orunɨ yoyo pë kãi waɨhe.

Oru pë rë wamouwei, pë no kãi nini rë mai:

1
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Wata pë rë kui pë no ninimi. Inaha taenɨ,
wata pë rë kui Yanomamɨ pë ha xëhenɨ,
pe si ha ikekahenɨ pë haro yaaɨhe. Ai tëhë,
sikosiko pë hãro yaaɨhe, pë kãi hariaɨhe, pei
pë wamou naxiwë totihiwë. Pita hamɨ pë
xĩro huu. Hei pë orunɨ yoyo pë kãi waɨhe.

Pëmai A Urihi Hami Gru Pë Rë Kuprai

Otávio Ironasiteri Yanomami
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Oru pë no rë niniwei:
Hei naxomi pë oru rë kui, urihi hamɨ yanomamɨ pë huu tëhë, pe he
hao makui të pë si wëyëimihe, pë xĩro rërë hërɨɨ.
Hei naxomi pë orunɨ yoyo pë xĩro waɨhe. Ei pë oru rë kui, yanomamɨ
pënɨ yaro wamotima pë wãha hiraɨhe, miomaakahe pë wamou yaro.
Yanomamɨ pei pë hãro yaaɨhe. Yuri pë wamou rë kure naha pë
wamou kuwë.
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Pëmai A Urihi Hami Gru Pë Rë Kuprai

2

Karihirima pë rë kui:
Hei naxomi pë oru rë kui pë yai waiteri no motahawë, pë no
kãi nini he parohowë.
Inaha taenɨ, urihi hamɨ ihiru pë huu mɨ hetuo tëhë, pei pë
puhi yai moyawëopë. Inaha kuremɨ ai Yanomamɨ a tuyëmou
he yatio tëhë, posto de saúde të hamɨ he horomamotima
antiofídico u kɨ hĩamaɨ xoaopehe. Ihɨ tëhë, a harorayou.

Otávio Ironasiteri Yanomami
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Prereima pë rë kui:
Prereima pë yainɨ, pei të pë yai wãriaɨ katitouhe. Pei pë kãi prewë, Ei
kɨ yai orunɨ pei të pë matasi kemaɨ. Kuwë yaro, posto de saúde a hamɨ
yanomamɨ të rërëo xoaopë he horomamotima antiofídico u kɨ kãi
hiamapë, a haropë.

Waro pë pata rë kui:
Inaha të kuwë. Waro pë pata rë kui iro pë ɨmɨɨ rë kure naha pë kuaaɨ.
Oru horeheterimɨ kɨ pata.
Ei kɨ oru pata yainɨ wama kɨ he haaɨ tëhë, ĩhɨ kɨ orunɨ të pë nosi yai
huheaɨ taomi. Yaro horeheterimɨ rapaha, wama kɨ ɨmɨɨ tararema, pë
xomi rërëo katitio mai. Rapaha wama të pë no ĩhɨpɨaɨ parɨopë, waro
wama pë nohi pata tapou yaro. Ei kɨ orunɨ të pë yai xëpraɨ katitiohe.
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Pëmai A Urihi Hami Gru Pë Rë Kuprai

Otávio Ironasiteri Yanomami
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XAPONO
TAMOUWEI
TË Ã ONI
Absalão
Raitateri
Yanomami

Xapono a areta nowehei nopata pɨ penɨ arë tanowehei. Të no
ɨhɨpɨpope he exiuriteri mɨ të pë kai rë tanowehei totahima komixi
mais masima ei të pë rë kui tëpë no ɨhɨpɨpou haikio pehe.

Kokamou wawayou parɨo:

1
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Kokamou wawayou parɨo. Xapono awahanowayoaɨ
he awa hanoha wayoprarɨ henɨ pruka te pënɨ ataɨ
xoaohe. Ahataprarɨhenɨ totahima pë pëyëɨxoa o he,
nahi pë hakopepra rɨ henɨ komixi henape këyaɨmɨ
huuxoaohe këyaɨmɨ huuxoaohe kë praɨhahaɨ kiro henɨ
manaka pë hamɨ pë tiëɨ xoaohe aha wai kiprarɨhenɨ.
Upë yao xoaohe.

Xapono Tamouwei Të Ã Oni

2
3

Urihiteri mɨ pë rë koamou wei urihihamɨ:
Totahima pë rë koamou wei: urihihamɨ totahi ma pë koa
praɨ xoaohe nahipë há kopë prarɨ henɨ, komixi henapë
këyaɨmɨ huɨxoaohe këpraɨhai kiro he, manaka pë hamɨ
he napë tiyëɨ xoaohe. Ihɨ të hë a wai kipraɨ he.

Xapono pë no rë tapɨwehei:
Yahi pekope pë há. Tëri të pë rë kuipë yaoprou xoao
pruka pë puhi toprarou xoao.

Absalão Raitateri Yanomami
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WAIMA
Vitorino
Iximaweteri
Yanomami

Hiramorewë pë iha waima ya e si pë wãha hiraɨhe. Pei ya e u pë rĩya
ha koamaɨ mapramaɨ ha maohenɨ, ya pë hiraɨ. Yahi pë kãi tamou
ha waima si hemapë kãi yuamo u pei si henakɨ rë kakamou rë kuaaɨ
weinaha ya e të pë riya ha tamanɨ, ya etë pë hiraɨhe.

1

2

Waima u pë rë koamouwei:

Waima pë rë rarouwei:
Waima pë xiro rë rarouwei maa a kei tëhë, pë xĩro rarou.
Ai waima irokiri pë kãi wai rarou, ai pë peripohamɨ. Ai
waima napë sipe keamou yahi pë xikahamɨ. Si pë ha
patarɨnɨ, pë rë rarouwei, pë rarou nosi wetitio.

Yorehi sipëha waima yama pë yehipou.

Suwë penɨ mau upë yopramaɨhe kaɨ wakëha.

Kaɨ wakëha mau u yopramaɨ.
Suwenɨ waima kɨ tɨkaɨ.

72

Waima

Vitorino Iximaweteri Yanomami
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Yorehi sipëha waima yama pë yehipou.

3

Waima u pë rë koamouwei:
Yanomamɨ pë rë praɨaɨwei hoko sipë kãi praɨaɨhe.
Pei si pë ha tikë kahenɨ.

Pruka të pënɨ waima ukɨ koaɨhe.
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Waima

Vitorino Iximaweteri Yanomami
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4
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Waima

Waima amo:
Waima amo pë pehi tuyëmou. Pei
amopë wamou yaro.

5

Yahi pë tamou:
Yahi waima pë kãi taamou.

Vitorino Iximaweteri Yanomami
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Hiramotima nahi hii hikãi upraa, ni pëmaki
hirai. Hiramotima nahi aheteha.

HIRAMOTIMA
Eliete
Yanomami

Eliete Yanomami
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Kuremi oramisi wakë, hoko mopë wai
waima pë kãi wai a ixi.

JACU

Sávio
Iximaweteri
Yanomami

Sávio Iximaweteri Yanomami
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Hei kete si rë kui yama siha ke a rini yama si warei.

ABACAXI
Adriana
Ironasiteri
Yanomami

Adriana Ironasiteri Yanomami
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Wito pë wamou pë ha wakëni pë yauo tëhë. Kii hi
pë hewëi oru pëni tëpë tuyii hë yaru xë pë hui tëhë
pëniamou pë kai wamou.

TÍTULO

Rita Ironasiteri
Yanomami

Rita Ironasteri Yanomami
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Awei hei hii rë kui pei hipata, hi hëwëi tëhë
hinomarayou inaha tëa kua.

ÁRVORE
Autor

Autor

87

Raxa yama pë ha rëkani yama pë wai. Puu yama sipë
ha pahetiani yama pei yama ki sipë ukukuai kahikini.

RAXA
Paula
Ironasiteri
Yanomami

Urihi ano maa mapi kuprawë.
Yanomami a pauxi.
Rohana paruri tëpë, ei tëpë yaro wãha rë kui tëpë wamou.

TÍTULO
Fátima
Ironasiteri
Yanomami

Urihihami oko pë kai kuprawë kama pë pë
kahami. Yama pë kai xëitao.

OKO

Luiza
Yanomami

Luiza Yanomami
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Hehu pë hami ira pë kuprarewë yaruxe
pë kai kuprawë.

MONTANHAS
Diomar
Ironasiteri
Yanomami

Diomar Ironasiteri Yanomami
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Waima wãro yoma kini yoma pë paai
yama pëha paani yoma të pë kãi kão.
Suwë pëni u pë kãi tai tao he.

WAIMA

Igo Ironasiteri
Yanomami

Igo Ironasiteri Yanomami
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Suhi pëni të pë tikaihi pei të pë
kai minimai he

SUHI

Saturnino
Yanomami

Saturnino Yanomami
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Marõha yama pëwai të pë mihi tatiwë
ha yama pë kãi rë kai xëi. Inaha të oni
kuta o kuhe.

MARÕHA
Benito
Ironasiteri
Yanomami

Benito Ironasiteri Yanomami
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Watupa pëni yaro taretare pë waihe.
Maro pë kãi waihe.

WATUPA
Ribamar
Ironasiteri
Yanomami

Ribamar Ironasiteri Yanomami
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Hei xama kë a, pë prewë. Urihi hami pë
kuprawë, pë kãi wamou.

XAMA
Otávio
Ironasiteri
Yanomami

Otávio Ironasiteri Yanomami
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Hei yanomami yamaki raxa yama pë
wai yama pë ha, rë kani, yama pëha
tuani yama pë wai.

RAXA
Jesus
Ironasiteri
Yanomami

Jesus Ironasiteri Yanomami
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WAPAMOTIMA
WÃRIMOTIMA

1

Educação Ambiental të ha exi wama të tarema?

2

Weti naha wamaki puhi kuma?

3

Weti naha kure gás wama pe he harema?

Wapamotima / Wãrimotima
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4

Exi të pëni gás CO2 pë kuprou?

7

Exi të pëni camada de ozônio të pë warë xai he?

5

Exi të pëni gas metano pë kuprou?

8

Weti naha kure energia wama pë tararema?

6

Pei pëmaki mixiaki he rë ta tarati exi të wãha?
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Wapamotima / Wãrimotima

Wapamotima / Wãrimotima
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