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Oh Papuaku, Anda seperti pemburu hebat yang lupa cara berburu;  

Oh Papuaku, Kau seperti sungai besar yang dihentikan oleh batu kecil; 

Oh Papuaku, Kau seperti ikan yang minta ular untuk diselamatkan dari air; 

Oh Papuaku, Kau seperti penari tuli yang terus menari ketika musik berhenti; 

Oh Papuaku, Kau seperti penari terbaik yang menari dengan lagu orang lain; 

Oh Papua, Kau seperti pemuda yang ingin berlari cepat tetapi tidak tahu jalan;  

Oh Papuaku, Kau seperti seorang sopir yang tidak mampu membaca rambu jalan; 

Oh Papua, Kau seperti daun musim semi yang jatuh dan mengapung dengan angin; 

Oh Papua, Anda seperti orang yang tidak bersalah menunggu untuk dieksekusi mati; 

Oh Papuaku, Kau seperti singa yang mengikuti urutan seekor domba untuk di mangsa; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pria yang muncul ke pesta ketika pesta akan berakhir;  

Oh Papuaku, Kau seperti ikan lapar yang tidak bisa melihat kail tajam di dalam umpan; 

Oh Papuaku, Anda seperti seorang mabuk yang memukuli ibunya untuk melahirkan dia; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pilot yang ingin mendarat di dataran langit awan putih;   

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pemburuh yang selalu berteriyak waktu berburuh babi liar; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pria yang ingin menebang pohon besar dengan pisau cukur;  

 Oh Papuaku, Kau seperti orang mabuk yang kehilangan jalan kembali ke rumah setelah pesta;  

 Oh Papua, Kau seperti seorang peternak sapi perah yang membunuh sapi sendiri untuk daging;  

Oh Papua, Kau seperti seorang pria mabuk yang membongkar rumahnya sendiri untuk kayu bakar  

Oh Papuaku, Kau seperti musim semi yang gagal untuk menghasilkan rumput hijau di lereng bukit; 

Oh Papuaku, Kau seperti koala menunggu untuk dibakar oleh kebakaran hutan yang mengamuk;   

Oh Papua, Anda seperti makhluk laut terbesar yang ingin melarikan diri karena ketakutan air laut; 

Oh Papuaku, Anda seperti dua narapidana menunggu hukuman mati dan berkelahi tentang biscuit; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pria yang ingin berlibur satu minggu setelah kerja hanya satu hari; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pemilik restoran yang telah dibuat untuk bekerja sebagai pelayan; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pria yang membawa Coyote liar untuk menemani anjing peliharaan;  

Oh Papuaku, Kau seperti seorang anak nakal yang mencuri dari dompet ibu mu sendiri yang sedang mati;   

Oh Papuaku, Kau seperti nelayang terbaik  mencari nasihat dari penduduk pedalaman untuk navigasi laut;  

Oh Papuaku, Kau seperti anak cacat yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika rumah terbakar; 

Oh Papuaku, Kau seperti dua kelinci yangi berdebat tentang bagaimana mereka akan dimakan oleh serigala; 

Oh Papuaku, Anda seperti seorang pria yang tinggal di rumahnya sendiri tetapi tidak dapat melihat kebocoran;  

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pria yang menetapkan alarm, tetapi tidak pernah mematuhi suara alarm itu; 

Oh Papuaku, Kau seperti burung Cenderawasih yang tidak bisa menulis bagaimana mereka diburu dan di bunuh; 

Oh Papua, Anda seperti pendaki gunung yang mengambil memotong pendek tapi tidak pernah mencapai tujuannya;  

Oh Papuaku, Kau seperti anak buta huruf yang tidak bisa membaca peringatan tanda berbahaya di pinggir sungai buaya;  

 Oh Papuaku, Kau seperti seorang remaja yang tinggal sepanjang malam dan bangun setelah semua orang telah pergi  bekerja; 

 Oh Papuaku, Anda seorang pria dengan penglihatan yang sempurna tetapi gagal untuk melihat matahari terbit atau terbenam; 

 Oh Papuaku, Kau seperti orang tua yang sakit ingin membunuh semua babi sebelum ia meninggal tanpa berpikir tentang cucunya;   

Oh Papuaku, Anda seperti seorang pria berencana untuk membangun jembatan di sungai ketika tidak ada sungai untuk menyeberang;  

Oh Papuaku, Kau seperti seorang dokter yang pergi untuk liburan jauh dengan antidote dalam tasnya sementara anak-anaknya sedang mati; 

Oh, Papuaku, Kau seperti seorang wanita muda yang cantik di nikahkan dengan seorang criminal, tetapi tidak mengerti mengapa hal ini terjadi; 

Oh Papua, Anda seperti bola yang akan di tendang oleh pemain untuk memenangkan medali emas, tapi bola tidak pernah menerima pengakuan; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang pahlawan yang gagal menyelamatkan ibunya sendiri dari hukuman mati untuk kejahatan yang dia tidak lakukan; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang wanita yang tidak pernah tahu tentang kanker yang menyebar melalui tubuh mu sampai hari tumor mengambil hidup mu; 

Oh, Papuaku, Kau seperti seorang ibu yang dituduh melakukan sihir dan terbakar di tiang, setelah opini publik berbalik melawan jiwanya yang tidak bersalah;  

 Oh Papua, Anda seperti seorang pria yang memegang kunci rumahnya di tangan kirinya, tetapi mencari sementara anaknya sedang sekarat di dalam rumah;  

Oh Papuaku, Kau seperti pengantin pria yang meninggalkan istri barunya di kamar hotel sendiri pada malam pernikahan mereka dan pergi ke rumah pelacuran; 

Oh Papuaku, Kau seperti seorang ayah yang tidak pernah di rumah dengan anak-anaknya di meja makan dan tidak pernah membacah cerita dongenng Moyang mu; 


