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“Tü laülapiakaa muloüskaa jianjatü 
anoütakaa tü ajütpalekaa júpülaa 
jünoüjünüintün tü najütpalaa naa 

wayuukanaa yaa jülü Mmapaka Colompiä. 
Tü julüskaa tü karraloütaa jünitkimajatükaa 
tü aküatpakaa jütümaa tü laüpiakaa yootöka 
jüchikii tü ajütpalakaa.  Traducido en lengua 

materna Wayuunaiki”



¿Kasaa  wayuu tü 
ajütpalekaa? 
Jiaa tü ajütpalee muloüska maii erra 
jukumajünüin jüpushualee Tü ajütpaleeka jünaiin 
tü akuatpakaa otta jiaa jünoutüin ayatawaa 
namüin nawanee jikipükaa laülapiakaa.

Tü ajütpalekaa jemeiskaa joü juyakat wanee 
polo´oo mekieetasalü tü ajütpalekaa ashajerrüsü 
jüchikii tü akuatpakaa yaa jülu tü ajütpalekaa 
muloüskaa. Lötüsü Tü anoütakaa jüchiki tü 
ajütpalekaa erra jashajain jüchiki Tü laülawaka 
aiin otta müsia tü kajütaa aküatpaa. 



Tü ajütpalekaa anoütusü 
tü aküatpakaa jüpulaa tü 
kajütüin jia namüin naa 
wayuukana napüshualee 
otta müsia tü 
jüjütpaleekaa Mma.



¿Kasaa wayuu Tü ajütpalekaa 
muloüskaa? 
Tü ajütpaleeka muloüskaa jia aiimajakaa jukuajee Tü ajütpalekaa jünaijee 
tü karraloütakaa awakalakaja tü ajütpalekaa Jünaii tü karraloütakaa 
wanee polo´oo mekie´etasalü. 

Mekieetsalü naa jikiipükaa jülü Tü laülapiakaa muloüskaa nayaa 
alüattakaa jünaii anoütaa Tü ajütpalekaa. Erra jükümajünüin Tü wopülaa 
jüpulaa anaijatüin Tü aküatpakaa jülü Tü ajütpalekaa.

Tü kajutakaa jünain jukuatpaa tü ajütpalekaa ashajushisü (Jünaii tü 
karraloütakaa polo’oo apünüinmüin.) 
Tü anoütakaa jüwashirrüin tü aküatpakaa yaa jülü Mma colompiaa. 
(Jünaii tü karraloütakaa mekiisalü.) 
Tü kajütakaa aküatpaa otta Tü anaamiaka     (Jünaii tü karraloütakaa 
mekie’etsalü )
Tü anoütakaa jüchikii tü aküatpakaa tü anikeka, kajütpalasü jülu Tü 
woümainkat otta jia kajütüintü tú ekirrajapülekaa erraa   ashajanüin Tü 
wayuunaiki otta müsia tü alijunaiki. (Jünaii tü karraloütakaa polo’oo) 
Tü Mmapaka jojotsü Jüpülaa jüikanüintün jia jüwashirrüinka wayuu Tü 
woünmainkaa (Jünaii tü karraloütakaa aiipirrüa shikii apünuin)  
Jülü tü ajütpalekaa esü ashajüshin jüchiiki tü aküatpakaa jünain Tü 
ekirrajawakaa lötusü tü pütchikaa (Jünaii tü karraloütakaa aipirrüa shikii 
mekieetsalü) 
Tü Mma colompia jünoutüin Tü aküatpakaa jüpülaa anaiitün tü 
ajütpalekaa (Jünaii tü karraloütakaa akarraishii jikii) 
Tü anoütkaa tü jukuatpakaa Tü jüwashiirrüin Mmaa jajapülüsü Tü 
laülapiakaa müloüska (Jünaii tü karraloütakaa akarraishii jikii piamaa) 


