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 (Markus 5:1-20)
Bahasa Kupang
Legion pung carita
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Ais ju Yesus deng Dia pung ana bua dong
sampe di dano Galilea pung sablá, di satu
tampa nama Gerasa. 
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Di situ ada satu orang laki-laki yang
takaná setan sampe gila. Dia tenga di
kuburan. Siang-malam dia tapaleuk
kuliling bukit-bukit di situ deng talanjang
bulat ko batarea tarús-tarús. Dia puku
bekin luka dia pung badan deng batu. Ma
dia kuat mati pung. Sonde ada orang yang
bisa ika sang dia, biar deng rante besi ju.
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Orang dong su ulang kali ika dia pung
kaki-tangan deng rante besi, ma dia bekin
putus itu rante deng kasi pata buang besi
dari dia pung kaki.
Dia talalu kuat sampe sonde ada satu
orang ju yang bisa tahan sang dia.
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Waktu Yesus dong turun dari parahu ko
inja kaki di darat, ju itu orang gila dapa lia
sang dong dari jao. 
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Ais dia kaluar dari itu kuburan, ju dia lari
pi ko tikam lutut di Yesus pung muka. 
Lia itu orang pung muka bagitu, ju Yesus
omong bilang, “Hoi! Setan jahat! Lu kaluar
dari ini orang su!”
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Ais, itu orang batarea karás-karás bilang,
“Heh! Lu mau bekin apa sang beta! Beta
tau Lu ni, memang Yesus, Tuhan Allah
yang paling kuasa pung Ana. Beta minta ko
Lu jang siksa sang beta!”
Ju Yesus tanya sang dia bilang, “Lu pung
nama sapa?”
Itu orang manyao bilang, “Beta pung nama

 te botong ni, banya sakali, tingka ke
banya batalyon!”
Legion,
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Ais setan dong pake itu orang ko minta
Yesus jang suru sang dong kaluar dari itu
da'era.
Sonde jao dari situ ada barapa orang yang
jaga babi satu kandang. Itu babi dong
samua kira-kira ada dua ribu ekor. Dong
ada cari-cari makan di pinggir gunung.
Ais ju itu setan dong minta sang Yesus
bilang, “Suru sang botong ko pi maso di itu
babi dong.”
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Dengar bagitu, ju Yesus satuju. Ju itu setan
dong lari kaluar dari itu orang ko maso pi
dalam itu babi dong. Ju babi yang dua ribu
ekor tu, dong balari harba-biruk turun iko
gunung pung pinggir pi dalam dano, ju
dong samua mati tanggalám di situ.
Dapa lia bagitu, ju orang yang jaga itu babi
dong samua jadi taku mau mati. Ais dong
lari pi bakastau orang kuliling kampong-
kampong di situ. Ju banya orang kaluar
datang ko mau pi lia apa yang su jadi. 
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Dong datang katumu sang Yesus, ju dong
dapa lia itu orang yang takaná setan ada
dudu di situ. Dia pung pikiran su jadi bae,
deng dia su pake pakean. Lia bagitu ju, itu
orang dong samua taku, tagal dong tau,
sapa yang bisa usir kasi kaluar banya setan
dari itu orang, na, dia memang batúl-batúl
orang hebat.
Ais dong samua bakastau kuliling bilang,
dong su lia deng mata biji sandiri itu orang
gila su bae, deng itu babi dong yang su
mati tanggalám.
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Ju itu orang kampong di situ dong datang
minta ko Yesus kasi tenga dong pung
tampa.
Waktu Yesus mau nae pi dalam parahu, ju
itu orang yang tadi takaná setan datang
minta sang Dia ko dia ju mau iko.
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Ma Yesus sonde mau. Dia omong bilang,
“Lebe bae lu pulang ko kasi tau lu pung
kelu samua, apa yang Tuhan Allah su bekin
kasi sang lu. Deng bilang Tuhan Allah
talalu sayang sang lu.”
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Ais ju itu orang pulang ko pi kuliling satu
da'era deng sapulu kota yang dong biasa
subu bilang, ‘Dekapolis’. Dia bacarita apa
yang Yesus su bekin kasi sang dia. Samua
orang yang dengar dia pung carita tu, dong
heran mau mati bilang, “Memang batúl,
ó!”
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