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YAYASAN BETANIA IRIAN JAYA 
(IRIAN JAYABETHANY FOUNDATION) 

JALAN SENTANINO.71 ABEPURA KOTAK POS 1471 JAYAPURA 99014 TELP.0967-82672 

PRAKATA 
Dalam rangka menunjang program pemerintah melalui berbagai kegiatan 
sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa 
Indonesia termasuk Irian Jaya. Maka dalam hal ini Yayasan Betania Irian 
Jaya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan usaha 
peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. 

Salah satu wujud nyata dari usaha kesejahteraan dan kecerdasan bangsa yang 
dilakukan oleh Yayasan Betania Irian Jaya, adalah terbitnya buku "BURUNG 
ENGGANG DAN KASUARf' dalam bahasa Abun. 

Buku ini dimaksudkan menjadi bahan bacaan yang diharapkan akan menjadi 
sarana latihan membaca bagi masyarakat Abun. 

Akhir kata, kami ingin mendorong semua masyarakat pembaca buku ini untuk 
dapat memanfaatkannya sebaik mungkin sebagaimana yang diharapkan. 

Jayapura, 30 April 1997 

YAYASAN BETANIA IRIAN JAVA 
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Kata Pengantar 

Maksud penerbitan buku ini adalah untuk meningkatkan budaya orang

orang yang berbahasa Abun. Lagi pula, penggunaan buku-buku ini 

akan menolong meningkatkan kelancaran membaca bagi orang yang 

berbahasa Abun . 

Bahasa Abun dipergunakan oleh kira-kira 3.000 orang yang tinggal di 

Kabupaten Sorong Kecamatan Sausapor, dan Kecamatan Moraid. 

Abjad yang dipilih untuk menulis bahasa Abun ini sengaja dirancang 

sedapat mungkin sesuai dengan abjad bahasa Indonesia. Lambang

lam bang yang digunakan untuk bahasa Abun sama dengan lam bang 

bahasa Indonesia, kecuali ada yang memakai nada tinggi seperti il, e, 
I, 6dan U. 
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Ndarn Warn si Ndarr. 9yor 

Pa wokgan dik yo gato gum do Yafet, an 
gare ye gato iwa sukdu suski. An iwa ye 
gato jam nuk sukdu suski, we an Iwa 
syaretwa. Sukdu ne se, bere an sa. 

Ada seorang anak yang bernama Yafet. /a senang 
sekali dengan orang yang dapat bercerita ten tang 
cerita rakyat. Apabi/a ceritanya /ucu, dia tertawa. 
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Sane su kam dik yo an mu. Suga an mu 
ne, an ku yetu ge we yo ga kem or nuk 
suk nai yu. Yetu ge we ne gum do, Elsa 
51 Piter . . 

Pada suatu waktu ia berjalan-jalan. Ketika itu, dia 
melihat dua orang yang sedang duduk berbicara. 
Kedua orang bemama Elsa dan Piter. 
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Yafet mitiwa jam sukdu gato Elsa si Piter 
nuk nai yu ne. An rna kern su ye we, or 
an ndo do, "A we nuk sukdu nai yu subot 
surna ne?" 

An we ki 90, "Men ka we nuk sukdu nai 
yu subot sukdu suski. Sukdu ne subot 
ndarn warn si ndarn syor ndi rno kwe din 
bo." 

Yafet ingin tahu pembicaraan E/sa dan Piter. Dia 
duduk dan bergabung bersama-sama. Kemudian 
bertanya, ''Apa yang sedang kalian bicarakan?" Jawab 
mereka, "Kami sedang bercerita cerita rakyat 
mengenai burung enggang dan kasuari yang berke/ahi 
gara-gara buah pa/a hutan. " 
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Y.afet jam sukdu ne, an iwa ndo nde, or 
an ndekwa Elsa si Piter do, "A we nuk 
sukdu gane satu 0 et." Elsa nuk subot: 

Mendengar jawaban itu, Yatet senang dan gembira. 
Lalu ia meminta kepada Elsa dan Piter, "Coba 
ceritakan kembali ceritanya itu," kata Yatet. Lalu Elsa 
menceritakannya: 
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"--- ~. 

Su kam dik yo ndam wam si ndam syor 
ok mu meret kwe b6 wa git. 

Pada suatu waktu burung enggang dan kasuari 
terbang pergi mencari buah-buahan untuk dimakan. 
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Suga ndam ge we re ok mo nat ne, ndam 
we ne ku kwe ke dik yo gato kom mone. 
Kwe ne gum do, kwe din. 

Burung ini terbang, ternyata di sekitar daerah itu ada 
sejenis pohon yang namanya pala hutan yang 
ditemukan oleh kedua burung tersebut. 
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Kwe ne bo US ndo wai or re, sane anato 
ndam wam si ndam syor ok ma, or, tom 
mo kwe ne. 

Pohon pala hutan tersebut sarat dengan buahnya 
sehingga burung enggang dan kasuari terbang dan 
hinggap pada pohon itu. 
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Ndam wam ki nai ndam syor do, "Men ka 
we git bo gato um sore! Wo b6 gato yo 
um nde t6 yo, misyar dakai kem wa ik si 
kam we 0." 

Burung enggang mengatakan kepada kasuari, "Kami 
berdua bo/eh makan buah-buah yang masak saja! 
Sedangkan buah-buah yang be/um masak biarkan 
untuk besok dan /usa. " 
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Sane, orge ndam wam git subot sukdu ga 
an ki ne, wo ndam syor yo ben subot 
sukdu ga an ki ne nde. Ndam syor ben bi 
tara re, an ndan gwes mo kwe bo ne ges 
brir bu mo bur. 

Dengan demikian burung enggang memakannya 
sesuai dengan apa yang dia katakan, tetapi kasuari 
tidak. Kasuari menendang buah-buah tersebut jatuh 
berguguran hingga menumpuk di atas tanah. 
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Ndam wam me ndam syor ben bi i sane, 
ndam wam maskwa, or, ndan gwes mo 
ndam syor ges gwa mo bur. Kwe su nap 
syer sumwak kror syik. Kwe su nap ne 
sy.er go sum bo si go bok yo toko. 

Melihat kasuari berbuat demikian, menjadi marah 
burung enggang, lalu menyepak kasuari hingga jatuh. 
Pantatnya terlikam kayu hingga sobek sehingga bulu
bufu serla ekornya terlepas. 
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Sane anato ndam syor yo ok 0 nde, 
mubot bur sor. Wo ndam wam sa, okbot 
n1m. 

A kibatnya, kasuari tidak dapat terbang, hanya berjalan 
di atas tanah. Sedangkan burung enggang dapat 
terbang. 
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Ndam syor ges ete kwe su syer sumwak 
kror syik, sane anato an git kwe bo, or, 
an nyak su bo no ne dakai syesyar satu 0 

s.u no sor. 

Kasuari terjatuh dan pantatnya tertikam kayu hingga 
sobek, o/eh karena itu buah-buahan yang dimakannya 
masih tetap utuh seperti semu/a bi/a buang air besar. 
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Ndam syor on de wa git kwe bo yo, an yo 
nai kwe bo mo nim a nde, wo eswa ma 
bursar. 

Bi/amana kasuari lapar untuk makan buah-buahan, dia 
tidak bisa mengambi/ buah-buah dari atas pohon, tetapi 
memakan yang sudah jatuh ke tanah. 
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Suga ndam syor ges ne, an go sum bo 
toko, sane anato, su re, men me ndam 
syor sum bo yo mo 0 nde reo 

Karena ekor kasuari fer/epas, sekarang kifa melihat 
kasuari tidak ada ekor /agi. 
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