Feitura de Oba
1º Ebó iyawo de Oba
1 pata escura
21 acarajés
21 bolas de farinha
21 ekurus
21 bolas de feijão preto
01 orelha de pau
01 amalá bem quente
21 akasás
01 kilo de ebô
Dentro do mato fechado, passar na seguinte ordem os ingredientes no iyawo:
orelha de pau, bola de feijão,bola de farinha,ekurus,acarajés,akasas, a pata e bate no chão e
arruma em cima do ebó, por ultimo passe o ebô, e cubra todo o ebó.
Tudo isso que será passado será posto em cima do amala que estará aos pés da pessoa.
2º Ebó feitura de Oba
01 kilo de milho de galinha torrado
01 kilo de milho de galinha cozido
01 kilo de fradinho cozido
01 kilo de fradinho torrado
01 metro de morim vermelho
02 galho de folhas de pata de vaca
01 pade de wají
Embaixo de uma jaqueira, ponha a pessoa em cima do morim vermelho, passe o padê, o
milho cozido, o fradinho cozido, o milho torrado, o fradinho torrado e por ultimo bata os
galhos na pessoa, embrulhe tudo isso no morim e enterre aos pés da jaqueira.
Obs: esses ebós para a iyawo de Oba só são feitos após todos os ebós pertinentes a
iyawo terem sido feitos, os chamados ebós de entrada tradicionais indispensáveis a
qualquer iyawo.

Oro Oba
Igbá arrumado num canto do barracão, ajerè aceso num fogareiro, a
iyawo com atacam ao peito sentada no apere, um ezo feito de palha
de caroço de dendê e lasca de madeiras aceso.
Comece a cantar para Oba:
A injo
A injo murele
A injo silé Obá
Oju Obá
Silé Oba o
Pegue entao a pomba rola junto com a folha de jaqueira seca e ponha em cima do braseiro,
segure ate que ela nao consiga mais sair sozinha de cima da brasa, eleve entao até próximo
as narinas da iyawo, esse asé é que traz oba sem falhar.
A fumaça ficara cada vez com o cheiro mais forte, e todos louvando e gritando por Oba
comece então a cantar:
Oba injo
Eregan
Oba injo
Eregan
Eregan jojo
Obá injo
Eregan
De inicio então a matança de oba, um amala próximo a tudo bem quente, corte a orelha do
quadrúpede, cubra com folha de jaqueira onde ficou sem a orelha, enrole com ojá, ponha a
orelha em cima do amala e mande para um lugar bem longe dali.
Neste momento ponha também uma folha de jaqueira sobre a orelha esquerda da iyawo e
cubra com ojá.
Sacrifique então para Oba o bicho, cantando:
E kopa pe Obá
Kopa kopa pe Obá o
Kopa kopa pe Obá
Kopa kopa pe Obá o

Prossiga com os demais bichos, ao término, solte a caça para Oba caçar e também ser
sacrificada, poderá ser 2 patas (bicho indispensável p/ Oba) e uma preá na feitura, um tatu
nas demais obrigações.
Canta-se para caça de Oba:
1. Ma un ma un
Fará Ode Oba tafa ra
2. Ode Bayrá
Ode ni tafa rode
Ode ni tafa
3. Aja igbo mi o
Ara kolosun fará já
4. Ode Bayrá
já miro
5. Ara wara tafa rode
ara wara tafa ra o
Ode ire
Ara wara tafa rode
Ponha Odé para caçar com ela.
Terminada a matança, de Hun em Oba, cante alujá para ela, e para Osala, e recolha para as
esteira no Honkó.
Obs: Para se recolher Oba monta-se uma cabana dentro do honkó toda em folhas e galjos de
jaqueira, e do lado de fora do honkó fica um fogareiro aceso durante todo o tempo
queimando folhas de jaqueira secas.
Fica também um ebó ajé com 7 ovos e 7 akasas dentro de uma panela de barro com agua e
dendê.

Cantigas de Oba
1. Alakoro
Alakoro ki sajo
2. Obá Sagun
Oba Sagun já pele pe o
3. Obá Saba
Obá Saba basa rewa o
4. Oba lé luwo
Oba dudere
Oba saba o
Oba dudere
Bari ekó
Obá dudere
Bari ekó
5. Obá eleko
Ajaosi
Saba eleko ajaosi
Oromoba samoba
Obá eleko ajaosi
6. E un ofa fara man
Oba loja la oje
E un ofa fara man
Obá loja la oje
7. E nu ere ofá were
E nu ere ofá were
Fere re kun fere re
Fere re kun fere re
8. Eni popo fa bi wala
Eni popo le luwo
9. Aja biri o
Ajapa wa kolofe iya
10. E liru o
Liru odo
Ajapa kolofe idan

11. Na jize na jize
Moba do sokun
Ure ure
Moba do bi man
Ure lekó
Moba do sokun
Ure ure
12. E kopa pe Obá
Kopa kopa pe Obá o
Kopa kopa pe Obá
Kopa kopa pe Obá o
13. Ma un ma un
Fará Ode Oba tafa ra
14. Ode Bayrá
Ode ni tafa rode
Ode ni tafa
15. Aja igbo mi o
Ara kolosun fará já
16. Ode Bayrá
já miro
17. Ara wara tafa rode
ara wara tafa ra o
Ode ire
Ara wara tafa rode
18. Oba injo
Eregan
Oba injo
Eregan
Eregan jojo
Obá injo
Eregan
19. A injo
A injo murele
A injo silé Obá
Oju Obá
Silé Oba o

