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I 

lntrodu~io 

Este 3? livro de lendas MundurukÚ-Portugues 
está sendo elaborado há muito tempo. Como a cor-.... 
respondencia do redator Martinho Burum, do Rio Cu-
ruru, demora muito tempo para chegar pelo correio, 
eu mesma escrevi esta introdu9ao. 

Floriano Tawe gravou e traduziu para o portugues 
quatro lendas (Mukora, Xik, Doa e Kaxi) na sua al
deia de Santa Maria, em mar90 de 1977. Visto que 
ele é quase famoso na tribo como mestre contador 
de lendas, esperei a oportunidad e de gravar mais 
com ele. Esta oportunidade se apresentou quando - -passei dois dias na Missao Sao Francisco no Rio Cu-
ruru em setembro de 1977, quando se reuniram 700-, 
-800 Munduruku para comemorar a data de 7 de se-
tembro. Ero meio a alegria de visitar amigos e pa
rentes, Floriano reservou algum tempo para gravar 
as outras 15 lendas <leste volume, e no outro dia re
tornou a sua aldeia. 

LÚcio Al ves traduz iu estas 15 lendas em novem
bro de 1977 em Belém, onde ele estava trabalhando 
comigo. Depois de datilografá-las, mandei-as (pela 
FAB) a Martinho Burum, na Missao Velha, no Rio 
Cururu. Ele as redigiu, corrigindo minha soletra-
9ao do mundurukú, e indicando onde queria os de
senhos, e o conteúdo dos mesmos. Ele as mandou a 
Jacinto Ikopi, na Missao Cururu, que fez os desenhos 
e os mandou a mim, em Brasília, em setembro de 
1978. 

Os mapas que se seguem sao extraídos do livro 
"MundurukÚ Religion" do Dr. Robert F. Murphy 
(University of California Press, 1958) páginas 2 e 3, 
com algumas adi9oes recentes, para indicar as al-
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deias dos homens que fizeram esta cole~ao de len
das. Algumas das lendas se encontram neste livro: - -Uruben (48 no livro de Murphy), Yotoxerebu (49), 
Akurice (53). "Poy" também se encontra no 3~ livro 
de Leitura MundurukÚ (publicado pelo Summer Insti
tute of Linguistics no Rio de Janeiro, 1965) como 
parte das cartilhas e livros de leitura usados no 
programa de alfabetiza9ao mundurukÚ. A versao do 
livro d.e leitura é mais completa do que a deste livro. 
Os estudantes do folclore indígena terao interesse 
em comparar as duas verso es, e as verso es des te 
livro e do livro de Murphy. 

Nosso desejo é que estes tres livros de histórias 
dos antigos Mundurukú sirvam aos falantes das lín
guas mundurukú e portugues; que sirvam como "da
dos" para lingüistas, antropólogos, estudantes de 
dialetos portugueses, e de folclore; e também aos 
falantes da língua mundurukÚ como mina que sao da 
literatura oral da sua cultura. 

Marjorie Crofts 
Summer Institute of Linguistics 

Brasilia, Novembro, 1978 

Notas sobre os que elaboraram este livro 

l. Floriano Tawe (nasceu em 20/05/1921 em Kaba
bi) contou todas as lendas deste livro. Ele é 
chefe da maloca Santa Maria, no Rio Cururu, há 

' ..... 19 anos. Ele traduz1u para o portugues as lendas 
Mukora, Xik, Doa e Kaxi. t considerado por to
dos os membros da tribo como um mestre conta
dor de lendas. Ele e mais tres ou quatro chefes - , de malocas sao considerados os lideres da re-
giao sul da tribo mundurukú. 

- -2. Jacinto Ikopi, nascido na Missao Sao Francisco, 
no Rio Cururu, foi treinado no Seminário para 
Produ 9ao de Literatura Indígena, realizado na 
mesma Missao, no ano de 1976. Ele cooperou 
com toda alegria, fazendo todos os desenhos des
te livro, embora tudo tenha sido encaminhado pe
lo correio (e com a grande ajuda da Irma Maria 
Concei9ao). 

3. LÚcio Alves traduziu as 15 lendas que Floriano 
nao teve oportunidad e de traduz ir. LÚcio passou 
a juventude no alto Rio Cururu. Morou na Mis-- - ..... sao Sao Francisco uns anos, e tres anos em Ja-
caréacanga, no Rio Tapajós. Ele tem quase 60 
anos. Ele me ajudou bastante em diversos tra
balhos lingüísticos quando estávamos no Posto 
Indígena Mundurukú, no Rio Cururu, onde ele 
mora agora. Ele traduziu estas lendas em Be
lém, em novembro de 1977. 

4. Martinho Burum conferiu estas lendas na aldeia 
dele (Missao Velha, no Rio Cururu), corrigiu a 
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- , -soletra9ao do munduruku, e fez a solicita9ao dos 
desenhos para que os folhetos fossem ilustrados. 
Ele ensina crian9as e adultos da primeira e se
gunda série, em tempo parcial, instruindo-os no 
campo de leitura e reda9ao na língua indígena. 

Are a 
.,strada no Mapa 2 ,-----------

' 1 

Cachoei ra Do 
Chacorio 

1 

Posto de Adllinistra~io 
Indlgena • 

Missio Bacabal 
(abandonada) 

Mapa 1. Regiio do Rio Tapajos. 
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A Posto Indigepa 

o Aldeias Mundurukii no Rio Cururíi 

• Pos to Comercia 1 

o Aldeias Munduruku das Savanas 

• Aldeias Munduruku das Savanas 
abandonadas neste século 

R. Tapajos 

• Porto Alegre 

Parauarokti 

Pasto de Administra~ao 
Indigena 

Kato A 

o Arl! 

Dekodyém o 

o Caui 

6 
Mapa 2. Territorio e aldeias Mundurukü. 

Uari • 

Mukora 

Mukora osunuy. Taxit imenpit ikukpin 1Üm 
..., ... ... ~ 

osunuy agokatkat pe, i'e'em ajojoyu'um'um. Darem 

ma ip ikukug, io' e. Jay. Ajemjem ip. 

-Edaxit kay on, owago--i'e'em io'e. 

A Mucura 

Havia uma mucura. Mas da filha dele os homens nao gosta
ram. dizem os finados avós. Nao demoraram com ela. Chegaram 
(ao pai dela). 

-Quero sua filha. meu irmao, disse. 

7 



-Ite a'gu odaxit, okot--i'e'em. Imenpit mo teku 

ikukpin' Üm. Ikukpin darem ma. 

- Apl i' e 'em io'e. On pit teku ojukuk. 

-Ha 1a . 

-Cucum ip. Poro oajem io' e . Poro 0 1juwenu1a 

ug. WenÜ' a ug ip o'ju. Wenü1 bum o ' ju ip. 0 1 jeu 

poro. Ya 1uk1ug osunuy. Ya 1ade 0 1ya1uk. 

-~ essa aí, minha filha, meu genro, disse. Mas eles nao 
gostam muito dela. Ficam com ela por pouco tempo. 

-Nao! respondeu. Eu, porém, vou ficar com ela. 
-Está bom. 

Foram. O carrapato chegou. O carrapato foi tirar ~as
tanhas. Foram buscar castanhas. O carrapato trepou na arvore. 
Estava tirando castanhas. Tirou muitas. 

8 

Gebuje ip o'yayoy daxa be sü11uk am. Poyat. 

0' j eaepoyat. 

Kuyaje a•gu cebay oeku yabum. --Suibum oeku 

cebay. Dexe cebay o'e. Cebay cexe buje o'ju cekay. 
,.., ... ... ... 

-Pen aca wetadop o'e, tu1u? io'e. 

-Ka1Üma--io'e taxit. 0 1 en ma juk xeku. 0 1 jeu 

- - -juk ixe bit. Ip tagwi o'jeu. Wenu'a uk1ug osunuy. 

- -Pere. Pere'i bujep wenudup jekum•a eju 0 1tupmuy-

--mug-io'e. 

-Ka--io'e cebay. On tak wetaybit ma iboam. 

Kuyaje o•ju ip wenüy bum jetayxi abut eju. Jay. 
--- ...... 0' sui' uk ip. Pere. O'topapun gu cekco. 

-Oya1uk puk on tak, yabut--io' e jetayxi be. 

0 1jeu. Ya1uk1ug osunuy. Pere. 

Daí assaram o ouri90 no fogo para tirar as castanhas. A 
castanha sobrou. 

No outro día o pai dela (da mulher) chegou para arrumar cas
tanhas. O pai dela chegou para arrumar castanhas. Quando o pai 
chegou. foi a ela. 

-O que é que meu gen ro fez, minha fil ha? perguntou. 
-Nada, respondeu a filha. Ele fez mesmo. Trepou na cas-

tanheira. Estava tirando ouri9os de castanha. Quando terminou, 
colocou as folhas no peito dele, disse. 

-Está, disse o pai. Eu também sei fazer aquilo. 
No outro dia ele foi buscar castanha coma velha esposa dele. 

Chegaram. Tiraram castanhas. Pronto. A cesta dela nao estava 
cheia. 

' -Vou tirar um pouco mais, velha, disse a esposa. 
Trepou. Estava tirando-as. Pronto. 
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Gebujep ixe dak tüybe on tak ixe buxim oce ian 
--~.... .... ........ .... . 

o'e. Puxikceg. Wunmug jekum 1a eJU o'tupmuymug. 

-Asute juy on--io'e jetayxi be. 

WÜn. Umwi o 1at. WÜÜÜÜn. Bak'Ü. -Pog. 

Oe 1Ü. Aripit. Itayxi oeku uk 1 a be takoy. Poro dakoy 

oeku. Jay. 

Daí ele pensou erradamente que podia fazer como ele tinha 
feito (o carrapato). Puxou a folha de castanha. Colocou no peito. 

-Lá vou eu, disse a mulher. 
Caiu de lá em cima. Caiu no chao. Morreu. A esposa vol

tou em casa para buscar o carrapato. Chegou. 

10 

-01at boku. 
.~ ~ ~ 

Ixe oaJem. 0 1guwedapdap. 0 1gupuxikpuxik. 

Adaaah. 0 1je1ada. 

Gebujep oexexe ip. Xet. Xet. Jay. Wara'at 

ma. 

- -- Edaxit kay on, owago. 

-Ite a'gu odaxit, okot--i'e'em. Imenpit mo teku - - . ikukpin'um. Ikukpin darem. Jebut10 1oan amo eyJu 

ow eb e-i' e' em. 

-On pit teku ojukuk. 

Ibubum a' gu ip. Taxit pupum ip. 

Ibocewip eit kon ip cucum. Kak•ao oajem io1e- -

kak•ao. Jay kak1 ao. 

--Wa'i'a eyakuk--io'e cebe. Eit'in ajokon. 

O'ju ip. Jay. 

-Ele caiu. 
Ele chegou. Colocou os ossos (do sogro) no lugar certo. Ele 

ficou bom de novo. 
Daí chegaram em casa. Passaram-se duas noites. Um 

outro chegou. 
· -Quero sua filha, meu sogro, disse. 

-Essa é a minha filha, meu genro, disse. Mas eles nao gos-
. A # 

tam dela. Ficam com ela por pouco tempo. Voce vai so arrumar 
minha comida, disse. 

-Eu, porém~ vou ficar com ela. 
Levou. Levou a filha dele. 
De lá foram comer mel. A irara chegou. Chegou a irara. 

-Pegue um balde, disse a ela. Vamos comer mel. 
Foram. Chegaram. 

11 



-Ijoce. 
~ 

Ip cerere jeje o'jeu io' e. CÜg. 

-Eit. Eit. Eit. Eit. 

Ixe bit eit tomuwawam. -Imen ma wa'i'a 

o'yamunopapünpün. Ya'ade io'e o'yamunopapÜn. 

-~ aqui. 
SUbiu num pau deitado. Ficou em pé. 

- Mell Mell Mel1 Mel1 
Ele estava chamando o mel. Assim mesmo ele ia enchendo o 

balde. Encheu muitos baldes. 
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Gebuje oexexe ip. Dexe. Jay. Cebay ajemjem 

io'e. 

- - --Pen aca wetadop o'e, tu'u? 

--Ka'uma--i'e'em taxit. Pa'orem gu. Ip cerere 

jeje ma juk ixe bit wa'i'a kug "eit eit" i'e'em. 

-Ka. On tak wetaybit ma iboam--i'e'em cebay. 

Kuyaje ixe dak cucum jetayxi eju. Wa'i'a kug 

cucum itayxi. Ixe bit te' en ma jekukum. 

eit. 

- -

- -Ka'umgu 

-WuyjuyÜ gu xeku ektop, 

Xet. Xet. Xet. Jah. 

tu 1u--i 1 e 1 em jedaxit pe. 

Wara'at ma. Ixe dak 

warebünta. 
...... ... ..., .. ,_ 

Warebunta ajemjem. Oajem gebuje 

cekay. 

-Edaxit kay on, owago--i'e'em io'e. 

-Ite a'gu odaxit, okot. . - -Ikukpin'um mo imenpit 

Daí chegaram em casa. O pai (dela) chegou. 
-o que foi que meu genro fez, minha filha? 
-Nada. respondeu a sua filha. ~fácil. Ele estava deitado em 

cima dum pau, chamando mel. 
-Está. Eu também sei fazer aquilo, disse o seu pai. 

No outro dia ele foi coma mulher dele. A mulher tinha um 
balde. Mas ele foi . em vao. Nao havia mel. 

-Seu marido nao é gente, minha filha, disse a sua filha. 
..... . Passaram-se tres no1tes. Chegou outro. Ele era borboleta. 

A borboleta chegou. Chegou a ele (o pai). 
-Quero tua filha, meu irmao, disse. 
-Essa é a minha filha, meu genro. Mas eles nao gostam dela. 

13 



teku. Ikukpin darem ma--i'e'em. 

-Ap. On pit teku ojukuk. 

Kuyaje eit kon ma ixe dak cucum. 

-Eit'in ajekon. 

Jay tumüntitit adeat kay. 

-Ijoce. Wa'i'a eyadojot. 

TumÜntitpidi bubum jekukum io' e. 

-wa'i'a. Wara 1at 1a nopapun. 

Ficam com ela pouco tempo, disse. 
-Naol Eu, porém, ficarei com ela. 

No outro dia foram comer mel. 
-Vamos comer um pouco de mel. 

-Nopapun 

Chegaram onde tinha muitas flores. 
-~ aqui. Traga o balde. 

la chupando o néctar das flores. O balde ficou cheio. En-
cheu outro (balde). 

14 

-Ga' a- -i' e' em. Ga'a ajexe. 

Dexexe. Jay. 
.... . .. 

Kuy cebay aJemJem. 

- - --Pen aca wetadop o' e, tu'u? 

--Ka'uma--i'e'em. O'e ma juk ixe bit. Pa 1orem 

- - -gu. Tumuntitit tag ma juk ixe bit titititit' i eit pupum. 

-Ka. On tak wetaybit ma iboam. 

Kuyaje ixe cucum cebay. Ka 1Üma dujuxexem 

ma. Te'en ma jekukum. Wara 1at ma ajemjem ge

buje. Jay. 

-Edaxit kay on, owago--i'e'em. 

--Ite a' gu odaxit, okot--i' e' em. Ikukpin1 Üm apa 

mo teku--1. 1e'em. Ikukpin darem ma. Darem ma 

- -eyju ikukug. Eybut' 0 1 oan aca eyju owebe. 

-Api i' e' em wara'at. - . On pit teku ojukuk. 

-Vamos, disse. Vamos para casa. 
Chegaram. E já chegou o pai dela. 

-O que é que meu gen ro fez, minha fil ha? 
-Nada, respondeu. Mas ele conseguiu. ~ fácil. Ele chupou 

o néctar das flores. 
-Estát Eu também sei fazer aquilo. 

No outro dia o pai dela foi. Chegou em casa com nada. Foi 
em vao. Outro chegou. 

-Quero sua filha, meu irmao, disse. , ... -
-Essa e a minha filha, meu genro, respondeu. Mas eles nao 

gostam dela, disse. Ficam com ela por pouco tempo. Pouco 
tempo sÓ que ficam com ela. Vou comer o que voces arrumam. 

-Naot disse o outro. Eu, porém, vou ficar com ela. 

15 



Xet. Kabia. Kuyaje axima bum ip cucum. 

Waremuco gebuje oajem. O'ju ip. Kop idi'ipoti be. 

Passou a noite. Amanheceu o dia. No outro dia foram 
pescar. A juriti chegou. Foram. Desceram na gruta. 
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-Ijoce ma. Boceku eju deim. Daosuw juy ejat 

axima-io'e. Daosuw juy ejat axima--io 1 e. Otimtiap 

puk. 

Idibi o'tikon io' e. Kodot kodot kodot kodot. 

Diap. Axima bubum osunuy. Pere. 

-Kuy du? o' e io' e jetayxi be. 

-Hm hm--io'e. Kuy. 

-Ka. 

- - -Puuooo. Idibi o'timujem jekobie dagwi. 

-Diiibog. 

--Ga1a--io 1 e io'e. Ajexexe. 
-- .......... ... .... 

Wurug. Oexexe. Jay. Kuy cebay oajem guto 

io'e. 
- - --Pen aca wetadop o'e, tu 1u? 

- --Ka1uma--i'e 1em io'e taxit. Pa'orem gu. 

- -0 1 tikon a juk ixe bit idibi. 

-t aqui mesmo. Voce vai lá para baixo. Logo vai pegar 
peixe, disse. Logo voce vai pegar peixes, disse. Eu vou fazer o 
rio secar. 

Ele bebeu água. Bebeu, bebeu e bebeu mais. O rio ficou seco. 
Ela estava pegando peixes·. Pronto. 

-Já está pronto? ele disse a sua esposa. 
-Sim, respondeu. Já. , 
-Esta. 

Botou a água para fora pela guela. O rio ficou cheio. 
-Vamos, disse. Vamos chegar em casa. 

Andaram. Chegaram em casa. O pai dela já ia chegando de 
novo. 

-O que é que meu genro fez, minha filha? 
-Nada, respondeu a filha. t fácil. Ele só bebeu a água. 

17 



-Ka--io•e. 
" 

- - -On tak wetaybit ma iboam, tu•u. 

Xet. Kuyaje ixe dak cu,cum jetayxi eju. 

-Axima' in aja t. 

Te' en ma ixe bit jekukum. Kooop. Idi' ipoti be. 

-Ijoce. Otimuap puk. Boceku eju--jetayxi 

IDUJUJUID. 

-Tikonkon. Nopapun kuy ixe bit. o•yukpixi'um. 

-Timuapam gu. 

-Napa ma xeku o' e1 i' e' em io' e. Ga•a ajexe. 

Dexe. - -Te'en ma jekukum ikug jetayxi kug. 

Xet. Xet. Jah. Ajora oajem io' e. 

Gebuje ajora ixe oajem. Jay. Ajora oajem. 

- --Edaxit kay on, owago--01 e io'e. 

-Está, disse. Eu também sei fazer aquilo, minha filha. 
Passou a noite. No outro dia ele foi com a sua esposa. 

-Vamos pegar uns peixes. 
Mas ele foi em vao. Desceram a gruta. 

-~ aqui. Eu vou secar o rio. Voce vai lá, (disse), mandando 
a esposa. 

Bebeu água. Mas ele ficou bem cheio. A barriga ficou cheia. 
Nao secou o rio. -

-Aquele mentiuL disse. Vamos para casa. 
Chegaram. Foi com a esposa em vao. Passaram duas 

noites. Chegou. A ariramba chegou. 

18 

Daí a ariramba chegou. Chegou a ariramba. 
-Quero tua filha, meu irmao, disse. 

--Teku a•gu odaxit, okot. Ikukpin'um apa mo 

teku. Ikukpin darem ma. Ebut' o' oan aca eyju owebe. 

-Ap! i •e' em io' e. On pit teku ojukuk. 

-Essa é minha filha, meu genro. Mas ninguém gosta dela. 
Ficam com ela pouco tempo. Voces só vao me dar comida. 

-NaoL respondeu. Eu, porém, vou ficar com ela. 
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Kl,lyaje axima wüy ip cucum. 

-Axima'in ajowüy. 

Kop tida1 ibi be io' e. 

-Ijoce ma. 

--Cug. Pere. Ijajajam io' e. O'xijaja. Kedede 

xenmaku potip. Tak1Ü. IwÜywÜy io' e. Pog. Ade 

iwÜywÜy. Nopapün. 

-Iburün ma--i'e1em io'e. Ga'a ajexe. 

J exexem ip. Dexe. 

- - --Pen aca wetadop o'e, tu'u? i'e'em io'e. 

--Ka 1uma--i'e 1em. O'e ma juk xeku. Ijajajam 

ma juk ixe bit. 0 1xijaja. Akomkom cekay. 

-Ka--io' e. 0n tak wetaybit ma iboam. 

Gebujep kop. 

-Ijoce. 

No outro dia foram pegar peixe no porto. 
-Vamos flechar uns peixes. 

Desceram no igapó. 
-t aqui. 

Parou. Pronto. Defecou. Tinha tucunaré andando no rio. 
Ele flechava. Morreram. Flechou muitos. A cesta estava cheia. 

-Chega, ele disse. Vamos para casa. 
Chegaram em casa. (0 pai) chegou. 

-O que é que meu genro fez, minha filha? perguntou. 
-Nada, respondeu. Mas ele conseguiu. Ele defecou e as 

f 
, # 

ezes ca1ram na agua aos peixes. 
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-Es~á, respondeu. Eu também sei fazer aquilo. 
Da1 desceram. 

-t aqui. 

Ade axima kapkam. Axima kapkapap pe o'ju 

potip. Jay. 

-Ijoce-io'e io'e. OjowÜy buk. 

Xijaja. 0 1xijaja. - - -Kerere. 

- --Potip bog ajem--io' e. 

- - -Sap'u a•gu ixe dak oakom. Kabaw. Potip 

o'jokÜn. 0 1jo10--i1e 1em aypapa1üm.1üm. Aripit. 

Itayxi oeku uk'a dag takoy. Je•it itop takoy oeku. 

Jay. 

Havia muitos peixes passando. Foi para onde os peixes esta
vam passando-tucunaré. Chegaram. 

- t aqui, disse. Vou fl.echá-los. 
Defecou. 

-Um tucunaré grande chega-ele disse. 
Ele (o pai) caiu nágua. O tucunaré o enguliu. Comeu o pai, 

dizem os finados avós. A esposa voltou em casa buscar o marido 
da filha dele. Chegou. 
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-Potip xeku o'jokU.n ebay--o'e io'e je'it pe. 
" 

Jektop pe ixe o'e. O'ju ip. Jay. Kerereh. 
- -Xenmaku io'e taodedek ma. Tag. O'jowüy. Pog. 

Kiririk. Ce 1ü 1üm eju ma. Itabeg ma 0 1ju1uk ip. 

-WuyjuyÜ gu teku ektop--i'e'em jedaxit pe. 

Jeku1 

- - -Jepererem. Wara'at tag jenaponpon. 

Ibocewiiiip. Xet. Xet. Jah. Aware oajem 

io'e. 

- Edaxit kay on, owago. 

-Um tucunaré engoliu seu pai, disse a sua filha. 
Ela contou ao marido. Ele foi. Chegou. Pronto. As pernas 

dele estavam fora da boca do tucunaré. Ele o fl.echou. O tucunaré 
morreu. Ele o tirou. Estava vivo ainda. Tirou-o vivo. 
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-O teu marido nao é gente, disse a sua filha. Deixe-ot 
Ele o deixou. Estava indo em outro rumo. 
De lá ••• pas saram dois dias. A lontra chegou. 

-Quero tua filha, meu irmao. 

-Teku a'gu odaxit, okot. Ikukpin1Üm mo teku. 

Ikukpin darem ma. Asubit1 io' e. 

-On pit teku ojukuk--io' e. 

Aware o'tujowat jetayxi. 

-Axima'in ajat. 

Kuyaje o'ju ip. O'ju ip. Kop. 

-Ijoce ma--o'e io•e. Daxa'in ejat. Daxa-

daypa' in etaypabu. 
- . Daxadaypa o'taypabu. Pere. 0 1gusop io'e. 

Pere. Ixe jebutpidot mugegem osunuy. Osunuy. 

Pere. 

-Boka--o'e io'e. Íboce mabuk jeedop--io'e 

jetayxi be. Ag puk jeesop. 

-Essa é minha filha, meu genro. Mas ninguém gosta dela. 
Ficam com ela por pouco tempo. Que~ ver? disse. 

-Eu, porém, vou cuidá-la, disse. 
A lontra levou para sua esposa. 

-Vamos pegar uns peixes. 
No outro dia foram. Desceram (ao rio). 

-~ aqui, disse. Voce busque um pouco lenha. Busque lenha 
miudinha. 

Buscaram lenha miudinha. Pronto. Acenderam. Pronto. 
Ele estava arrumando um cipÓ para enfiar peixes. Pronto. 

-Lá, disse. Deixe ainda ficar lá, disse a esposa. Deixe pe
gar bem (o fogo). 
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0 1,.j esop io' e. --Taboe bima o•at. Bak. Daxa be. 

Pen pen pen pen pen pen pen. Kirik. Daxa bewi 

- --o•ay. Pacug. Ibutpidot o•subudotüm io•e. Sap•ü. 

Idibi be oakom. Tip. Bok. Kuy axima kug io'e. 

Coooopih. Biiidot. Axima ade o' jat. 

-Boku- -0 1e io'e. -Iburu ma. Wuyxan puk ajoyoy 

--io' e. 

Pegou fogo. Quando tinha brasa, ele caiu no fogo. Virava 
~as brasas. Se levantou do fogo. A mulher lhe deu o cipÓ para en
fiar os peixes. Imergiu na água. Mergulhou. Boiou. Já tinha 
peixe. Estava pegando peixes--muitos. Enfiou no cipÓ. Pegou 
muitos peixes. 

-Está aí, disse. Basta. Vamos assar nossa comida, disse. 
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Jexat yoyoy ip osodop. Itayxi a•gu ixat yoy ojuy 

iwim. 
- ---Iwim--io'e. Iwim cica gu bit ejoyoy--io'e 

jetayxi be. Wuydaobug beku iwipat--io'e. 

- - -Itayxi aca iwim o 1jekon. Ixe bit imen ma jexat 

0 1jo10. Xet. Dexe. Oexexe ip. 
.. -- ..... 

-Pen aca wetadop o•e, tu1u? 

-Ka1Üma--01 e io'e. 0 1 e ma. 0 1 e ma juk xeku. 

-Pa1oren gu. Daxa daypa ma juk otaypabu koam. 

Ogusop. J ebutpidot 0 1 subidotmuge. Taboe bima juk 

ixe bit o'at daxa be. Pen pen pen pen. 

kay. 

-Sap'u idibi 

-Ka--io'e. On tak wetaybit ma iboam. 

Xet. Kuyaje o'ju jetayxi eju. 

Assaram a comida. SÓ a esposa é que quería a comida bem 
coz ida. 

-Cozida-disse. Assa meio cru, disse a sua esposa. Quando 
é bem assado, a gente fica magro, disse. 

SÓ a mulher é que comeu bem assado. Ele, porém, comeu os 
peixes crus. Passou a noite. Chegaram. Chegou (o pai). 

-O que é que meu genro fez, minha filha? 
-Nada, respondeu. Conseguiu. Ele o conseguiu. Eu acendi o 

fogo. Ele arrumou um cipÓ para enfiar peixes. Quando tinha bra
sas, ele caiu no fogo. Virava nas brasas. Caiu no rio. 

-Está, disse. Eu também sei fazer aquilo. 
Passou a noite. No outro dia foi com sua esposa. 
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-Axima'in ajat. 
"' 

Kop. 

-Ijoce ma--io'e. ljoce ma. Daxadaypa'in 

etaypabu. 

Ixe dak a'gu ibabi kuk ojuy. Daxa o'taypabu 

itayxi abut. Pere. 0 1gusop. Cesop puje a'gu ixe 

dak o•at. -Bak1u. 

-Aiya! 

- - -0 1ton io'e. Daxa 0 1gupik. Pucoh a•gu itayxi 

i 1uk ojuy. 0 1taoixik. Puxik. WerixIIIIk. 0 1 jedao

xeewerik io'e. 

G ebuje ixe mukoram o' ju. 

Gebuje ixe oexe gün ma. Kuy o'ju mukoram 
. . . ...., ~ .. 
11 e' em aJOJoyu'um'um. 

-Iburun ma. 

-Vamos pegar uns peixes. 
Desceram. 

-t aquí, disse. Aquí mesmo. Busque l enha miudinha. 
Ele quería empregar o mesmo jeito dele (do genro). Sua 

velha esposa buscou a lenha. Pronto. Acendeu. Quando estava 
aceso. el e caiu nele. 

-Aiyat 
Chorou. O f ogo o queimou. A esposa pego u na perna dele. 

Quería tirá-lo (do fogo). Pegou a perna. Puxou. A pele da perna 
caiu. Ela pelou a perna dele. 

Daí ele virou mucura. 
Daí ele nao chegou mais em casa. Já foi (se virou) mucura, 

dizem os finados avós. 
t só isso. 
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Xlk 

Xik jekipit taxit o•yaoka io 1e. Ku be o'tujowat. 
. ~ . ... 

Ix1 ma 0 1 guJu imenpit. 

-Eyey eju eju--io'e. Eyey esubadipta. 

-Je 1 it o•guju. Bekicat o'ju ceweju--ikipit taxit. 

Jem ku be. Kudip 1uk1ug osunuy. Cocooooh. Pere. 

Gebujep jepere buje jexem o'e io'e. 

-Oxatum puk otupu da1odup--io'e. 

Da' odup pum o' ju. J ay. Da' odup o' tu pu pu. 

Pere. 

o Carapana 

O carapana matou a filha do irmao dela. Levou-a a roc;a. 
Foi a mae da menina que a mandou ir a ro9a. 

- Vai com sua tia , disse. Acompanhe a sua t ia. 
Mandou a filha dela. Ela (a tia) levou a crianc;a com ela--a 

filha do irmao. Saíram para a ro c;a. Estavam capinando. Pronto. 
Daí depois de terminar, iam chegar em casa. 

- Vou pegar folhas de careru para comer, disse. 
Foi pegar folhas de careru. Chegou. Pegou as folhas. 

Pronto . 
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Gebuje bekicat o'jat. O'yaoka io'e. Pa. 
Ekabek. Ixedup pe ma 0 1 guekabek, ixedupinÜn pe. 

Dexe. Oexe. 

-Oxat puk ojoyoy--io'e ixi a'opiju. Oxat'in puk 

- -osuiyoy agupacopaco i- -io' e. Agupacopaco i osuiyoy 

oxat im. 

Daí pegou a cr ian9a. Matou- a . Bateu no cangote. Embru
lhou (o corpo) naquelas folhas, bem no fundo . Chegou na maloca •. 

- Vou assar minha comida, ela (a tia) disse na escuta da mae 
(da crian<;a) . Vou assar pés dos gafanhotos (agupacopaco), disse. 
Vou assar pés de gafanhotos. 
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Ibu 0 1subu1uk1uk ibuyoy am. Sui o'sui'o'o io'e. 

- -Wuy dag o'ju sui'o'om. 

-Oxat ta am puk otibu idibi' in agupacopaco da 

am-io'e. 

- -Wuy dag o'ju taapti bum. WÜy dag oekup. 

-Ajo paxi dak agupacopaco ixan opop? io' e ixi. 

O'ju ijom. Kocokoceh. Weka weka wekap. 

O'tupmuwekap io•e. Akpig i'it•üm. 

-O'it aca! 

Tirou os dedos (da crian9a morta) para assar. Comeu os 
dedos. Foi pelo porto comendo os dedos. 

-Vou pegar água para cozinhar os gafanhotos, disse. 
Foi ao porto pega r água. Anda va pelo porto . 

. - o que será que é essa comida dela-gafanhotos? disse a mae 
(da crian<;a). 

Foi ver. Abriu as folhas. Desmanchou. Olhou e descobriu 
a finada filha. 

- ~ minha filhal 
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O' ton io' e. 0 1ju1uk je'it'Üm. -O'jokot. Ixe wuy 

-dag oeku. Pere. 0' j eu. 

-Oxat puk ojoda--a1gu o'e io'e--agupacopaco. 

- -O'jokuda. Ka'umgu. Ixi o1ju•uk. 

- --Poma aca oxat o•ju agupacopaco? io' e. 

Ikudadam io' e. -Ixe ixi ka'uma ma o' e. Da'odup 
... ... ....... 

aca 0 1tupta io'e,, imen ma tupen'uma. Oeku. Cebay 

-oeku jeorog. Dexe. Cexe buje cebay be o'e, jektop 

pe: 

-Eixit teku bekicat•üm o'yaoka--io' e. O' jo' o' o. 

Gebuje ikipit itakoma o'e jeixit kay. Daxa o'jat 
- . -daxa oyookpupu ade. 0' gusop. Isopbog pima o' jat 

jeix1t. 
.... . ~ .... ....~ 

Daxa be o' gup1k. Wunbak•u. 0' jomog. Piiiik. 

Soat oipik. Oiap. Soat kaba' orin o' jewexat. 

Chorou. Tirou sua filha morta (das folhas). Enterrou. Ela (a 
tia) ainda estava andando pelo porto. Pronto. Subía (do porto). 

-Vou cozinhar minha comida, disse, gafanhotos. 
Procurou. Nao tinha nada. A mae tinha tirado. 

-Para onde foi minha comida, gafanhotos? perguntou. 
Estava procurando-a. A mae nao disse nada. Cozinhou só 

a folha, sem a carne. O pai (da crianc;a morta) estava cac;ando. 
Chegou. Quando ele chegou, (a mae) disse ao pai (da crian9a), ao 
marido: 

-Sua irma matou essa crianc;a, disse. Comeu-a. 
Daí o irmao ficou zangado com a sua irma. Pegou muitos 

toros de pau. Acendeu. Quando estava muito aceso, pegou a irma. 
Queimou-a no fogo. Jogou no fogo. Queimou tudo. Ficou cinza. 
Ela virou cinza. 
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Kuyaje ixe ikipit ijom o'ju. 

-Oipikan ma paxi iguyba'arem? io' e. 

Xik muwexat. Ikudadam io' e taypi be. Puooh 
............. . .., 

io' e puuuuu. Ieeeeh. X1kyu owat. Xik o'jewexat. 

Gebuje xik ade o 1e--i'e1 em ajojoyÜ1üm1üm. 

No outro dia ele foi ver a irma (a cinza). 
-Será que a mulher queimou bem mesmo? 

Ela virou carapana. Ele estava procurando-a onde o fogo 
estava. Espirou nas cinzas. Os carapanas zoavam. Os carapanas 
fugiram. Ela tinha virado carapana. 

Daí tinha muitos carapanas, dizem os velhos antigos. 
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Doa 

-- -Ixe dak i'it' it ade jija huye ixi je'iyu 

o'gutabidaodaoat. Ade i' it'it. - -Jekon ojuy a ixi io'e. 

-Yopicat e' em io' e cebe ip: 

-Ma1in ma'in ma'in ma'in. , , , 

Üm. Jexi xat mucoiucoi ip. Jexi xat mu1üm-

1üm ip. Ade doa'it'iyÜ. 

--Xepxem pit bekitkit'in egutabidao--io'e jektop 

-pe. Wuymucoiucoi teyuku. 

-Hm hm--itop o'e. Ga'a eit'in ajokon. Teku 

wa' i' a eyakuk. 

A Aranha 

Ela também. porque tinha muitas crian<;as, mandou perde
las. Tinha muitas crian<;as. A mae nao conseguiu comer. As 
pequenas s empre estavam pedindo mais. Acabou. Elas e~tavam 
deixando-a sem comer. Estavam comendo a comida da mae. As 
crian<;as eram muitas. 

-Leva duas das minhas crian<;as e perde-as, ela disse ao ma- . 
rido. Estao me deixando sem comida. 

-Está bom, o marido disse. Vamos comer mel. Carr~gue 
aquele balde. 
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.__...... .... .... 
O'ju ip--xepxep eju, pug ayacat, pug agokatkat. 

--Ga 1a. 

-0 1ju ip io'e. Jebay eju o'ju ip. Wuy o'tujowat 

lp. 

-Ijocewi ma--io'e io'e. Ijoce omuy eit. Joma-

ku. 

Potok. E'Üm tag o'ju ip. Murada kug gebuje 

bit ip o'ju, murada mududum ip duduuuuh. Da'Üm. 

Bomaku o'ta'Üm wüy. Iboce a 1gu ixe cebay o'ju ip. 

--Ijoce o'jeba1arem xeku eit--io'e. Ijoce mabuk 

epesop. Ojojo buk. Ma. Ite wa'i'a. Iiiii juy oce 

tobuxik puje. 

Foram. Foi com duas-um menino e urna menina. 
-Vamost 

Foram. Foram coro o pai. Levou-as para longe. 
-Por aqui, disse. Tem mel aquí. Por aqui. - , Entraram. Foram onde nao tinha caminho. Elas, porem, 

tinham milho e foram derramando o milho. Acabou. O milho aca
bou lá, longe. Mas o pai foi para lá. 

-Aqui perdeu o rumo, disse. Fiquem ainda aqui. Vou ver (o 
mel). Me de o balde. Quando eu o achar vou gritar "iii". 
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PaoÜg. 0 1yaÜm ip io' e. 0 1ju. Toreh. 

O'yamutore. Kabido bima wa'i'a 0 1ye1a 1ede io'e. 

Oooooh. Iiiii. 

- Eku baybay~ 

Waaa. CÜgcÜgcÜg. Wa'i'a um. IxeyÜ yadiotpe 
~~ ~~ ~~ ~~ 

o r j ecugcug io' e. W a' i' a diotp e kacugcug. Ooooo 

kabido. Iiiii. Apün o'e ip. Yatore wa'i'a io'e. -A 1gu 

-o'toton ip. 

-Jomawiku juk o'ju--io'e io'e. 

Aripit. Muradadudu dag ma o'jepit ip. 

Poxerewun e be. 

Gebuje bit ip oitabidao gu oexexe ip. 

Deram o balde a ele. Ele foi. Pendurou o balde lá em cima. 
Quando o vento soprou, buzinou. Ooooo (o vento). Iiiii (buzinou). 

- Escute~ ~ papa U 
Correram. Ficaram lá em pé. (E) o balde lá em cima. 

Eles estavam em pé embaixo do balde. Ooooo o vento soprou. E 
o balde buzinou. Olharam para cima. Enxergaram o balde pendu
rado. Choraram. 

-Ele foi daqui, disseram. 
Voltaram. Voltaram por onde de~ramaram o milho. Saíram 

no caminho. 
Daí chegaram em casa. Nao se perderam. 
Outra vez levou de novo. Aquela vez nao chegaram em casa. 

Ficaram perdidos porque os levou longe. E o milho acabou. Le
vou-as onde acabou o milho. Ficaram perdidos. 
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Waram pima o'tujowat ma'guto ip. Gebuje bit 

ip oexexe gu io'e. Itabidao ip wüy jÍja o'tujowat ip. 

- -Murada o'ta'um io•e. Murada1umap pe o'tujowat ip. 

Oitabidao. 
. 

Gebuje bit ip oexexe gu. Aaaaha jebay kudadam 

ip. Oitabidao ip tip tag. 

Ibocewi o' ju ip. . -Kab1og. -Oikabiog ip. Jay • 
...., ~ ........ ~ 

Wenu'a kay oajem ip io'e. Irere jija ip. Wenuy'uk 

Daí nao chegaram em casa. As aranhas estavam procurando 
o pai. Ficaram perdidos no mato. 

De lá foram. Ficou noite. Chegaram a um ouri90 de cas
tanha. Estavam com muita fome. Queriam tirar castanhas com 
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ojuy ip kise dao 1Üm1Üm kug. 0' süí1uk'uk ip. 

10 10 ip. Iboce ma ip o•xet jekabiogap pe ma. 

--01sui-

-Imen-

pit wüy•üma joropari•abut 1 osunuy jeduk'a be io' e. 

- -Ijoxin ma ••• ijasun ma 0 1 xet ip cewi. Kaxikxik' i. 

Iximadakpe io'e waw waw waw waw waw waw'i 

akuricexixi joropari'abut ohoyÜ, ixat pupuayÜ io'e. 

- - --Wuy gu wuyju agoka wi--io'e. 

Osodop ip. Kabiah. 

uma faca sem cabo. Tiraram-nas. Comeram. Dormiram lá onde 
anoiteceu. Mas bem perto estava a velha diaba, na casa dela. 
Elas dormiram bem perto dela, sentadas. 

A meia-noite o cachorrao estava latindo--a criac;ao da velha 
diaba, os que pegavam a comida dela. 

-Nós estamos perto da maloca, disseram. 
Ficaram. Amanheceu o dia. 
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-Ga•a-io'e ip. Jomaku aju. Jomaku juk agoka 

opop. Jomaku juk eku akuriceyÜ. 

-0 1ju ip. Jem. - . -0 1jem ip e be iebog ie ip. O•ju 

ip. Poxerewun ku be. Iboce a•gu ip kaga o'om 

osodop io' e ku be. 

-Menpuk--o•e io'e ip jeixít pe. Ijoce mabuk 
-eguy. Wuyxan puk ojojo. 

Jay. Yabucat itata gu io'e ita•üm. Joropari

' abut kay oajem ip. Biriiik. J ekukum ixat pupum 

io'e. Birik birik. TumÜn'a'a mupiriririg jexat'am. 
--Parag. Parato be. 

-Sapi sapi, gato.2 Sapi, gato--i• e' em io' e. 

-Vamos embora, disseram. Vamos por aqui. Por aqui tem 
urna maloca. Foi por aqui que ouvimos os cachorros. 

, Foram. Saíram. Saíram num caminho grande. Foram. 
Sa1ram numa ro~a. Lá ficaram comendo cana na roc;a. 

-EsperaÍ, ele diese a sua irma. Fique voce aqui. Vou arru
mar comida para nós. 

Chegou. A velha nao enxergava. Era cega. Ele chegou a 
velha diaba. Beliscava no prato com a sua flecha. Estava pegando 
comida. Beliscava no prato com a flecha. Ela estava fritando al
guma coisa. A flecha fez barulho no prato. 

-Sapi. sapi, gato. Sapi, gato, ela disse. 

37 



-Aripit. J epitpin jeixit kay yadujowatwan. 

Ya'o'om ip. Waram yabum cucum io'e. Imen ma 

e' em. Parag' i parato ibima "sapi sapi, gato" i' e' em. 

- --On pukto oyabu--iixit o'e. 
--Ap--i ma1gu e'em jeixít pe. Ecewayway ku en 

-pit. Iwayway juk goku. 

--Ap~ Ocewayway gu. 

-Apt io'e. 
.., ....... ... .... 

Iixit o'ju io'e. Parag. Jedop o'gum. Jay. 

Oajem. Jexat' a mupiriririg io' e. Birik' i. Om 

yabubum. Par ag. "Sapi sapi, gato" i bima, iixít 

0 1 jewayway io' e. Xexeeeeh. 

-Eeeeit o'e io1 e. Wuyjuyu ma xe'e a'gu? 

Abuyu eyju? io' e cebe ip. 

Voltou. Ele voltou para a sua irma, levando a comida. Eles 
a comeram. Ele foi de novo buscar comida. Foi assim mesmo. 
Quando a flecha fez barulho no prato, (a velha) disse "sapi, sapi, 
gato". 

-E!!_ vou dessa vez pegar conlida, a irma disse . 
.., A " ' - A -Nao voce. porem, ele disse a irma. Voce riria. Aquela 

(mulher) é muito engrayada. 
-Nao1 Nao riria. 
-Naol respondeu. 

A irma foi. Ele deu a flecha a ela. Ela chegou. (A velha) 
estava fritando comida. Ela meteu a flecha. Estava pegando co
mida coma flecha. Fez barulho no prato. Quando a velha disse 
"sapi sapi, gato", a irma riu. Xexeeee. 

-Eeeeil disse (a velha). Será que há gente? Quem sao 
voces? disse a eles. 
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-Bitkul ikipit o' e io1 e. Imenape juk oce~ 

-Ijoma epesotl AbuyÜ eyju? 

0 1ju ip io1 e. Jay. 

-Pomawi eyju? 

-Bomawiku. Ocetabidao. 

-Topit epesot. 

Po po po po po po yabewi io' e. 

kay. 

-Weeeeil Koromi ecel 

Jay ayacat io' e. 

Jay. Taypu 

-Weeeeil Koyamuko--i'e'em io'e. Joceku 

epesop--i'e'em io'e. Ijoce ma epesop. 

-Está vendo? l o irmao disse. ~ assim mesmo que eu disse 
(que aconteceria). 

-Venham aqui! Quem sao voces? 
Foram a ela. Chegaram. 

.... --Voces sao daonde? 
-De Iá. Ficamos perdidos. 
-Vamos ver. Venham. 

Estava apalpando o corpo desde a cabeya. Chegou ao penis. 
-Weeeeil Voce será um rapazl 

Chegou a menina. 
-Weeeei! Urna menina, disse. Fiquem aqui, disse. Fiquem 

aqui. 
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Kaixao 1axixi'a3 be o'guom ip. Kaixao•axixi'a be 

- -0 1 guom ip io' e. Iboce ma ip jekonkon. Soat em ma 

kaypatpan ip. Aypan. 0 1yaypapan ip io' e. Ibun ip 
• 

osodop cexe. Yaypapan puje ip top pa'ore o'e kai

xao1axixi1a be. Iixft ma'gu koap pit. Guyjom itay

xim o'e, i'e'em aypapa 1Üm1Üm. 

Fez eles entrar numa caixao grande. Lá estavam comendo. 
Todo tempo estavam brincando. Cresceram. Ficaram muito 
tempo com ela. Quando cresceram, nao havia lugar no caixao. A 
menina foi a irma dele primeiramente. Depois tornou-se a mulher 
dele, diz os avós finados. 
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Gebujep yaypapan puje o'gujem ip joropari'abut 

io'e. 

-Ocedop pa'ore oce'e, yabut--io'e. 

-Ka--io' e. -Epejem. 

0 1gujem ip. 

Daí quando estavam crescidos, a diaba velha deixou-os sair 
(do caixao). 

-Nao há lugar para nós, velha, disse. 
-Está bom, respondeu. Saiam. 

Deixou -os sair. 
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-Daxa'in epejat--io'e cebe ip. 

Daxa bum o'ju ip. Daxa o'jat ip ade. Coooo. 

Tujupitpin ip io' e. ---Tik'aaa. - -Tik1a 1a o'jede yase ip 

io'e. 

-Busquem um pouco de lenha, disse a eles. 
Foram buscar lenha. Buscaram muita lenha. Trouxeram 

para casa. O pássaro (tik'a) falou de lá de cima delas (das crian
c;as): 
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-Jomaku ejot--io'e cebe. Joceku ecekawen. 

- --Apenen e•em? - - -Menku en em ece--io' e wasu 

be. 

- -Osunuy yaguyba'um. Jay. -Oajem io'e. 

-Apen cit cuk ece owebe? o' e io' e. 

- - --Ka1uma--io1 e. Ewebe gu juk on pit--tik'a'a be 

ma. 

-Ap1 io'e. On cuk. Eymupig cuy teku yabucat 

iape juk on e 1 em--io1 e. Eymupig cuy teku. Eyju 
. -ma JUY epegupik. Jomaku kirikrik i juy teku je' e, 

daxa musop puje. -"Ocetaybit gu du, yabut" i juy 

epe•e. Cerikrik puje juy epeguwun daxa be-i-io'e. 

-Hm hm--io'e ip. 

--Imenpit cuy omuy akurice ita be--io' e. Akuri-

-Vem cá, disse a ele. Vem cá conversar. 
-O que é que voce está dizendo? Diga o que quer dizer, ele 

(o rapaz) disse ao pássaro. 
Ele (o rapaz) ficou e se esqueceu (o que o pássaro disse). 

Chegou (a velha). 
-o que é que voce me disse? disse a ele. 
-Nada, respondeu. Eu nao falei a voce, mas ao pássaro. 
-Naol respondeu. Fui eu. Eu digo 11 aquela velha vai quei-

mar voces". disse. Ela vai queimar voces. Voces devem quei
má-lat Ela vai dizer 11vem cá danc;ar", quando ela acende o fogo. 
"NÓs nao sabemos (danc;ar), velha", respondam voces. Quando 
ela come~r a dan9ar, empurram-na no fogo, disse. 

-Está bom, disseram. 
-Mas há cachorros nos olhos dela, disse. Há dois cachorros 

nos olhos dela. Tirem água da bacía. 
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ceyÜ opop ip xepxep ita be. Bacia'a be juy idibi'in 

epeti 1uk. 

-Hmhm. 

Daxa o' gusop ip io' e ibugün .• ixima be katpuj e. 
-O'gusop ip. 

--Kuy du, yabut? io' e iixit. 

-Kuy. 

-Ka--io'e. Ha1a--io1e yabucat. Bomaku rik-

rik' i. 

--Ocetaybit gu, yabut--io'e. Ocemutaybin puk - . ece menku11. 

- --Menku--i a'gu o'e io'e. 

-0 1jerikrik. Jerikrik puje ip daxa kay o'guwun. 

-Está bom. 
Eles acenderam o fogo numa hora dessas-na noite, bem 

tarde. Acenderam -no. 
, .. --Ja esta pronto, velha? perguntou a irma. 

-Já. 
-Está, respondeu. Vamos, disse a velha. Dancem ali. 
-Nós nao sabemos (dan9ar), velha, respondeu. Nos ensine 

como. 
-~ assim., ela respondeu. 

Dan9ou. Quando dan9ou, eles a empurraram na dire9ao do 
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Wuuuuh. Bak'Ü. Pik. Yabucat o•gupik ip. Kuy ma 

o' j etaepa~paw io' e. 

Waaaaaaaaaaaaaw. 

Paw. -Xik'u. -Akurice o'jem. 

-Imen•üma--01 e io' e. Jaku idibi. 

Idibi o'tikon io'e. Paw. O'jetaepaw kuy. 

- -Pomxik'u. Waaaaaaaaaaaaw. 

-Imen'Ütna- -io' e. Jaku idibi. 
.... .... ...... .. .. .. . 

Ixeyu iohQm o' e io' e. Ixeyu dao' it' iyu ohom o 1 e 

fogo. Eta caiu no chio. Queimou-se. Eles queimaram a ve~. 
Mas logo os olhos dela espocaram. Caíram. Os cachorros sairam 
latindo. 

-Assim, nao1 
# 

Bebeu agua. 
gritou. Aqui está a água. _ 
o outro olho espocou. Caiu no chao. Saiu (o 

cachorro) latindo. 
-Assim nao1 disse. Aqui está a água. 

Eles flcaram sendo cria~o delas. Os cachorros grandes fi-
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... ~ ... ---
akurice~, akuricexixi. Yobogbog ip. Pug Ouvi 

--Longe ibutet. Pug Quebra Ferro. 
- . - -Iburun ma i'e'em aypapa'um'um. 

Notas 

1 Jurupari -- esta palavra, pela defini9ao do dicionário, quer dizer 1) 
um demonio dos tupis, 2) -entre missionários, o Diabo cristao. No li
vro 11 História da Mis sao dos Padres C apuchinhos na Ilha do Maranhao 
e terras circunvizinhas" de Claude d 1Abbeville, publicado em 1614, 
numa página de rodapé, p. 61, el e diz : 

(5) Ieropari -- l e diable, --Jurupari , o demonio incubo, um genio 
da mitología tupi. O nome é suscetível de explica9oes várias; 
entre todas afigura-se-nos mais racional a de Batista Caetano, 
por y-ur-upa ri o que vem a, ou sobre a cama, porque inclue a 
idéia de pesadelo, que o vocábulo exprime nos dicionários, e 
que o Índ-io, por nao poder explicar, atribuía a causas sobrena
turais, como a vista de um genio malfazejo enquanto dormiam. 
Alias, nao é outra a origem do frances cauchemar, do ingles 
night-mare, c;lo holandes na2t-merrie, em que o mesmo radical 
mar, mare, merrie, tem o sentido geral de incubo, demonio, 
etc. 

Nesta lenda, é usada mais como "bruxa" (witch). Os MundurukÚ usam 
jurupari para designar o diabo de cristianismo. 

2 
11 Sapi sapi gato" ele diz para fazer o gato sair do prato. Ela pensa 

que é um gato que está mexendo no prato de comida. 11 Sapi11 nao é da 
lmgua mundurukÚ. 

3 - -Ele emprega a palavra 11 caixao11 como 11 cabca grande" e nao como cai-
xao em que colocamos o morto. 

caram cria~o dos filhos da aranha. Estavam muito grandes. O 
nome dum era "0uvi Longe"; do outro era "Quebra Ferro". 

~ só isso, dizem os avós finados. 
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Ka xi 

Kaxi itayxi be ikukpin'Ümat. 0' suiwat ip 
- -jagepÜg. Itayxi be ikukpin'um. Yukpicege itayxi 

cekay. Wara•at kay ma. Wara1 at kay huye jektop 

kay gu. Imeneju ixe dak yukpicege o' e ikukpin1Üinat 

yaypan'isu. Imeneju itayxi wara'at kay ma. Cekay 
--gu. SÜgtitim ip o'ju. Axima bubum ip o'ju sugtitim. 

JesÜgtitim ip. Axima ip o'jat ade. O'gupuruk ip. 

0 1jo'o'o ip. 

O Sol 

, -
A mulher do sol nao gostava dele. Ela deixou ele so. Nao 

era amado pela sua esposa. Nao gostou mais dele. Gostou dUU: 
outro. Quando gostou do outro, nao quis mais o ;narido. Por lSSO, 

ele também nao gostou mais dela-a jovem que nao gostou dele. 
Por isso a esposa gostou dum outro. Nao gostou mais. ~ele. 
Foram tinguijar peixes. Foram pegar peixes na tingu1Jada. Pega
ra.ro muitos peixes. Secara.ro. Comeram. 
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G~bujep jexexem o' e ip agoka kay. Jeduk1a kay 

ip jexem. 
.... .... ................ .... 

J epagako o' gugege ip axima mun. Ixe bit 

ka'Üma ma. Cepagakoke pin gu itayxi be ikukpin'.Ümat 

pit. Itayxi o' suiwat. 

-Ga'a juy--io'e ibureyÜ. Ga'a du'e? Ga 1a 

aJexexe. 

-Ga1a--io 1e napa ma e'em. -- -Egru etojot--io'e 

itayxi cebe. 

-Apt io' e. On ma ojukuk wegrÜ. 

ltayxi koap o'ju jewadip tomuju. Wara'at 

-agokatkat tomuju o'ju. Ixe bit iboce ma o'suiwat ip. 

Jagepüg po'i xijap pe. Soat wuyjuyÜ oi1Üm 1Üm. MÜg. 

O'jemüg ip. KaxiyÜ 0 1 kop jetayxi eju. Wiririk 

DaÍ chegaram a maloca. Chegaram em casa. Fizeram um 
panacu para os peixes. Mas ele, nao. Nao quia panacu-aquele de 
quema esposa nao gostou. Ele deixou a mulher. 

-vamos-os colegas disseram. Vamos embora? Vamos che
gar em casa? 

-Vamos-respondeu, mentindo, a esposa dele. Traga sua 
rede. 

-Naot respondeu. Eu mesmo vou cuidar da minha rede. 
A sua mulher foi primeiramente atrás do namorado dela. 

Foi atrás dum outro homem. Mas eles deixaram ele (o marido) lá. 
Ele deitou sozinho no tapiri. Acabou toda a gente. Calaram-se. o 
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-wiririk wiririk xig' i. -Wiririk wiririk wiririk xig. 

Wara1at axima daom muwexaxan ip. Axima dao 

- -muakomkom. 

--Ajo aca o'jo'o'o ip? 

Taburut. Axima dao jojom. 

sol baixou quando a sua esposa estava lá. Estava babeando. O 
outro homem estava virando ossos de peixe. Estava botando ossos 
de peixe na água. 

-O que é que comeram? 
Espiou. Viu os ossos de peixe. 
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-Ak1Üml Axiwa'a dao--io'e. Axiwa'a. Teku ,.. 

edao axiwa' a. 

WÜnsa idibi be taomuakomkom. Are areh. 

Jewexaxan waram aximam. Oroko'a dao ixe dak 

wunsa. Are are. Pa 1um. Potip io' e potip tao 

muakomkom. DaribagÜniat, kaxibi 1a, i 1 e 1em 

aypapa 1um 1um, yukpiwa 1a 1eat 1 potip, daribagun tak 
..... .... ...... .. 

yukpiwa 1a 1 eat, kaxibi1a, i'e'em. Wunsa. Jay. 

- -Wuy1uma 0 1 e. 

-Ajo aca opop sujo ma? i'e'em Wenomuwexa-
.... ._ ,_, .... 

xatpudigresu i aca eku--i 1 e 1em jetayxi be. 

-Olhel :t osso de peixet disse. :t caratingat Aquele é osso 
de caratingat 

Jogou. Jogou os ossos nágua. Estava nadando. Virou-se 
em outro peixe-espinho de cabe9a lajé. Ele de novo jogou ossos 
nágua. Estavam nadando. Era tucunaré. Jogava osso de tucunaré 
nágua, de tucunaré pitanga, tucunaré zebu, dizem os finados avós. 
Outro tucunaré (como o zebu), tucunaré pitanga e uro outro peixe. 
Jogou os espinhos nágua. Chegou perto. 

-O que é isso? ele perguntou. Temo cheiro duma coisa que 
eu virei, disse a sua esposa. 
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Imen ma o'tobuxik io' e xijap pe poooo jagepÜg 

ma • 

-Boku--io' e jetayxi be. Ejojo. 

-Ma. 

Itayxi o'ju. Jay. 

--Xipat cit en, tapu? io' e cebe. 

-Ixe' e--io' e. . -X1pat xe' e on. 

-Topit. 

Edakapxik ijeje oabik io'e. Ka 1Üma ma o'e cebe. 

Assim ele o achou sozinho deitado no tapiri. 
-Aquelet disse a esposa. Vai verl 
-Está. 
. A esposa foi. Chegou. 

-Voce está boro, rapaz? disse a ele. 
-Nao sei, respondeu. Acho que estou boro. 
-Vamos ver. 

Sentou-se em cima dele. Nao disse nada a ele. 
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---Eparara jija--ixe bit io'e. 
(' 

Aripit. 0' jepit jektop kay. 

- Xipat tu? io' e itop. 

-Ixe1e--io'e. Xipat xe'e subo. 

-Topit. Joceku ejot--io'e jetayxi be. 

- -Suuuup. 0 1josup. Ka'umgu. Suuuup waram. 

- -Ka'umgu . 
._, . . . 

-Ga'a aJOJo--o'e to'e. 

Jay cekay. 

- - -- Xipat cica du en, tapu? io' e cebe. 

-Okpon en - - io' e Karoetadoybu, i' e' em aypapa -

'Üm 1Üm. Okpon en--io'e. Joceku ekop. 

Akadaptup ceje o' gukop wÜnxik. 0' gupirikpirik 

-Voce está com muito medo, ele diese. 
Voltou. Voltou ao seu marido. 

- Está bom? perguntou o marido. 
-Achoque sim, respondeu. Achoque está bom. 
-Vou ver. Venha cá, diss.e a esposa. 

Limpou (a vagina) dela. Nada. Limpou outra vez. 
-Vamos ver, diese. 

(O marido) chegou a ele (ao namorado). 
A # 

-Voce esta bom, rapaz? perguntou. 
-Voce será meu filho, diese Karoetadoybu, dizem os finados 

avós. Voce será meu filho, disse. Des~a aqui. 
Fez ele sentar em cima de folhas de cacaurana. Fez ele fi

car pequeno. Ficou bem pequeno. 
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- -io' e. Pirik pirik pirik pirik pirik. l' in. Yopit ma 

o'e. 

-Ha•a--io'e jetayxi be. Joceku ecepo. 

Jegrü be o' guypo. WÜn. Ukpicat itayxi io' e. 

Orooook. 0' guom yuk pe. l' in o' e. Pere. 

-Ga' a--io' e. Aceu--io' e jetayxi be. 

Kabi kay o' ju ip. 

. -Está, disse a esposa. Deite aqui. 
Fez ela deitar na rede. Ela abriu as pernas. Colocou o 

penis na vagina dela. Tomou-a. Pronto. 
-Vamos disse. Vamos subir, disse a sua esposa. • # Foram ao ceu. 
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-O'itpin jopku i juy ece--io'e jetayxi be. 

-Hm hm--io'e itayxi. 

Oeku ip. Nove be kaxi bima o' su' itpin io' e. 

-O'itpin jopku--o' e. 0 1 itpin jopku. 

-Ka--itop o' e. Ga'a. 

-Voce vai dar a luz aqui, disse a sua esposa. 
-Sim, respondeu a esposa. 

Estavain lá. Quando passaram 9 meses, ela teve dores de 
parto. 

-Vou dar a luz aqui, disse. Vou dar a luz aqui. 
-Está, o marido respondeu. Vamos. 
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0 1tujowat jetayxi WÜy. Borere'a kay, i'e'em 

awa•üm. Borere•a omuy kaxi'itkapap'a.2 WÜy bo

maku omuy ip kaxijemjemap pima. Iboce o'su'itkap 

ixe. "Parawabia" i'e'em aypapa 1Üm'Üm ibutet. Ka

roetadoybu itop. 0 1su1itkap io'e. O'jowuy ibocen 

ma. Idibi dak wita1a be omuy iwuyapti, i 1e 1em awa-
.... ..... - .. 

' u1n. Ixe 1um itaybit awaydip tagtag 1uk osunuy. 

Imenpit ogupa'Ümgu awa'Üm ekawen pit imenpit. Igo 

yamu\ven Borere'a kaxi'itkapap 1a io'e iboce. l'it 

tiptip pinayü ajokjog igodi be kaxi' itkapapti be. 
- . 
Ge~ujep kabi kay o'tujuu ip waram. Iboma 

osunuy. Ibun ma osunuy. Daosuw ma o'yaypan io'e. 

-1-aypan puje ip o'tujukop ijodi ipi kay ma' guto. 

--Ga1a--io1 e. 

Levou a esposa para longe. Levou ao monte Borere, dizem 
as finadas avós. No morro Borere-o monte onde o sol deu a luz. 
Lá ela deu a luz. "Parawabia" é o nome que os finados avós cha
mam. Karetadoybu era o marido dela. Ela deu a luz. Lavou-a lá 
mesmo. Há água na pedra-água para lavar, dizem as finadas 
avós. A minha finada avó sabia porque ela sempre andava no mato. 
Mas eu nao me fiz esquecer da fala da finada avó. Contou sobre 
aquele morro Borere•a-o morro onde o sol deu a luz. As (mu
lheres) que querem que as crian9as nas9ain bonitas, tomam banho 
naquele rio naquela água. 

Da{ ele a levou de novo ao céu. Estavain lá. Ficaram du
rante muito tempo. A crian9a cresceu muito ligeiro. Quando es
tava crescida, a levaram para baixo de novo-aqui (na terra). 

-Vamos, ele disse. 
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Daribokaydam ip o'yaisÜ. O'yaisÜsÜ ip. 

0 1yamupak io' e. Ibodiwi ip o'tadujukop daribokayda,3 

i' e' em. 

Ibocewi 0 1kop ip ipi kay waram. Kuy ixe dak 

-yaypan o' e. Imeneju ip ibuten e' em Bekitarebu i, 

darem ma osunuy huye, dao o'yaypan puye ip e'em 

- -aypapa' um' um. 

Ensaboaram a cabec;a com folhas duma semente especial 
(daribokayda). Limparam bem a cabec;a. Pintaram a cabec;a de 
vermelho. De lá levou ·a para baiJro. 

De lá desceram de novo para a terra. Ele já tinha crescido. 
Por isso o nome dele era Bekitarebu, porque ele nao demorou (ser 
crianc;a), porque logo cresceu, dizem os finados avós. 
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Gebujep cebay potip wüywúy osunuy io'e. Ade 
. - -o'Jowuywuy. Ixe ixi 0 1gupuruk. Pagakobog o'guge 

- - -yobog cica jexi kay tujuxe am, wara'at ixiat ma'guto. 

--Ga' a--io' e--aj exe. 

0 1 ju ip. WÜy1Üm agoka. 11Uuuuu11 waat io'e. 

Pariwat 0 1 suitopaoka. 

-Ejexe, tapu? io'e. 

-Ojexe. 

-Etayxixiat kay gu juy ece--io'e cebe. Ekay gu 
ku juy ece. Eku waat mudiuat. Judamku juy jewaisÜ 

--io' e. 

Daribokayda o'taüm. 

_ Daí o seu pai estava flechando tucunaré. Flechou muitos. A 
mae dele os moqueou. Fez um grande panacu para levá-los a mie. 
Essa foi uma outra mae-a mae legítima/ real dele. 

-Vamos chegar, disse. 
Foram. A maloca nao era longe. Havia alguém chorando. 

U m inimigo matou o marido dela. 
-Chegou, rapaz? perguntou. 
-Cheguei. - ... ' -Nao va a sua primeira esposa, diese a ele. Nao vá a ela 

Escute aquela viúva. ne essa semente para ensaboar a cabec;a. 
dela, diese. 

Deu-lhe a semente especial. 
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.. .. .. ..., 
-Sqata gu juy imenpit jewaisu--io1e--ta1in a. 

-Ha1a--io' e. 

0 1 ju jexem. - - -Wururu. 

- -Ibocewi o'jepen io'e. Jecon1 uk 0 1yukmuyde. 
..., .. .. .. .. ..., ...... 

boroka borokaaam o' e io' e. 

-Nao use toda a semente para ensaboar--só um pouco dela, 
disse. 

# -Ta, respondeu. 
Foi chegar lá. Andou. 
De lá buzinou. Tocou a sua buzina. Tocava "boroka 

borokaaaa". 
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-Ah1 Suiwat1ibit jexem--01 e ip warara'acat uksa 

be. 

Etaburut. -Tuybe jejojoap' in ma omuyku ian o' e 

ip io 1 e. Ixe bit idip cíca io' e. 

- --Ta. Pen aca Suiwat1 ibit o'e? o'e ip io'e. 

-Iguybudoptap karodap katorere. 
~ ............. _. 

X igxigxigxig. 

Dexe. 

-Paje1 0 1 e io' e. 

-Ijoce? 0 1 e ip. 

-Ijoce. 

Tukpo. Darem ma ÜrÜ be osodop. 

--Menpuk--o'e io'e. AÍhÍkay buk on cum. 

Parak. Jexi kay o'ju. Cereg. Oom io'e. 

-Wepagako ejat, ai--io' e cebe--jexi be. 

Wepagako ejat. 

-Aht Vem Suiwat1 ibit, disseram os da casa dos homens. 
. Espiaram. Pensaram erradamente que vinha o que já tinham 

visto. Mas ele era muito bonito. 
-Olhet O que aconteceu com Suiwat'ibit? perguntaram. 

Ele tinha penas penduradas nas orelhas. Chegou andando. 
-Com licen~at diese. 
- Está aqui? perguntaram. 
-Estou aqui. 

Deitou-se na rede mas nao demorou por Iá. 
-Esperalt disse. Vou ver mamáe. 

Entrou. Foi a sua mae. Entrou (na casa dela). 
-Mamae, pegue o meu panacu, disse a sua mae. Pegue o meu 

pana cu. 
-Eu pego, titiat disse a primeira esposa dele. 
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-On p jat, oyeyl a'gu itayxixiat 4 o'e io'e. 

-Napa en--io1e. Napa. En _ma ejat. 

Ixe o 1ju gu itayxixiat. Ixi ma o'ju ibum. Jay. 

Akxiiii. 

-Voce fala mentira disse. Mentira. Voce mesmo peguel I . 

A primeira esposa nao foi. Foi a mae que foi pegá-lo. Che-
gou. Tentou carregar o panacu grande que estava lá. 
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-Bomaku pagakobog--io'e. 

-Oaaaahl io'e ixi. Ibaca paxi o'it oeku ikug. 

Kuruko. 

-Ceeeel Ipoxi jÍja1 io' e. 

-Adedem 0 1tujuxe ip kurekoooh. Paraku. Soat 

tag 0 1gümgüm wuyjuyÜ dag io'e. "Juku pacÜ" weeee

dip wuyjuyÜ. 

-Ekay buku to etujowat, -ail io' e jexi be. 

Mudiuat kay o' tujowacat. 

- --On otujowat, oyey--i a' gu itayxixiat o' e. 
- . --Nap~ en--10 1e. Napa. En ma etujowat. 

-Itabut kuku paxi je'e,5 tapu? io'e je'it pe. 

--Itabut kuku--io'e. Ajo ju en? i juy ece--io'e 

cebe. 

-Uaaaht disse a sua mae. Parece que meu filho é forte, an
dando com isso! 

Pegou. 
-Ceeeet ~ muito pesado! disse. 

Muitos o trouxeram carregando. Botaram dentro da casa. 
Distribuiu os peixes que ele trouxe a gente. Deu a todos. Acabou 
de distribuí-los. 

A • - ' ..., -Voce leva o pe1xe, mamae1 disse a mae. 
Mandou levá-lo a viúva. 

·-Eu vou levá-lo, titia! disse a primeira mulher. 
-Voce mentiu, disse. Mentiu. Leve voce mesma. 
-Será que ela vai me aceitar, rapaz? ela perguntou ao filho. 
-Vai te aceitar, sim. 11 0 que é que tu tens" pergunte a ela, 

ele disse a ela. 
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0' ju~tujowan. 

--Judamku juy jajop--io' e jexi be. Soatam gu juy 

- -imenpit je1 e--ta'in a. 

-Hmhm. 

Ixi o' ju io' e. Jay. 

-Tu1Ü--io'e cebe--mudiuat pe. 11 Jemüg11 io'e 

o' it. Juku 0 1 it put. --" J emug" io' e o' it. 

-Oaiiiii1 io' e. Itabut kuku paxi e 1it okay, oyey? 

io' e cebe. 

--Itabut kuku--io'e. Ajo ju en? 11 Jajok" io'e o'it 

--io' e. "Judamku juy jewaisÜ" io' e. 

0 1ju ajog io'e. O'jewaisÜ. Pere. Poxerewun. 
~ ....................... ......., 

Ixe i'it o'jem uksa kay. Xig xig xig xig. Etaburut 

Foi levá-lo. 
-Essa semente é para ensaboar a sua cabe9a, disse a mae. 

Mas nao deve usar toda a semente--só um pouco dela. 
-Sim. 

A mae foi. Chegou. 
-Mulher~ disse a ela, a viúva. Meu filho disse para voce nao 

chorar mais. Disse para voce nao chorar mais. 
-OaiiiU respondeu. Será que ela vai me aceitar? respondeu. 
-Vai te aceitar, respondeu. O que é que tu tens? "t para ela 

ensaboar a cabe<;a," meu filho disse. "t para ela ensaboar a 
cabe9a," ele disse, ela disse. 

Foi tomar brulho. Ensaboou a cabe<;a. Pronto. (0 filho) saiu 
da casa dos homens. Andou coro todas as outras mulheres que es-
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etaburut. Wara'acat aoyÜ ijojom io' e. Idip kay ip 

ijojom. Iwaru ip o•tobuxik. 

-Gasü gu axima ade jija opop wuyemudiokakadi 

be-io'e ixe Karoetadoybu. Gasü gu opop wuyemu

diokakadi be ade jija. 

-Ka- -io' e ip. 

Iboce uksa be osodop io'e darem ma. 

Gebuje o'jup mudiuat kay. Jay. 

-Joceku ejot, tu1Ü--io 1e. Joceku ejot. Mudiu 

oju'uk. 

- Etabut kuku paxi en tak okay, tapu? io'e cebe. 

-Hm hm--io'e. Wetabut kuku. Ajo ju en? 
J oceku ejot. Mudiu oju 'uk. 

tavam olh~do a ele. Estavam olhando ao homem bonito. Elas o 
acharam tao diferente. 

. -~gora há muitos peixes on~e nós botamos timbo no primeiro 
d1a, d1sse ele--Tawetadoybu. Ha muitos peixes onde nós botamos 
timbó no primeiro dia. 

-Está, responderam. 
Ele ficou pouco tempo na casa dos homens. 
DaÍ foi a viúva. Chegou. 

-Venha cá, mulher, disse. Venha cá. Vou tirar a sua tris
teza/ o seu luto. 

-Será que voce vai me aceitar, rapaz? perguntou. 
-Sim, respondeu. Vou te aceitar. O que é que tu tens? 

V enha cá. Vou tirar a sua tristeza. 
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O'yf.-koe io' e. 0 1yadaptakat. 0 1yakoe. Pere. 

O'yamupak ixe dam daribokaydam. O'topadot. Pere. 

MÜg. O'jemüg io' e. Ixe o'jat jetayxim. 

Oebujep iboma ma'guto o•ju ip axima bubum 

-sügtitim jeiwacap pe ma' guto. 

Oebuje WakorÜmpu o'e cebe: 

-Pen cit ece, obuyxi? io' e. 

Raspou a cabe~ dela. Cortou os cabelos. Pronto. Pintou a 
cabe~a de vermelho com semente especial. Pintou o rosto. 
Pronto. Tomou-a como sua esposa. 

Daí foram lá de novo pegar peixes--no lago onde eles o dei
xaram antes. 

Daí Wakorúmpu disse a ele: 
-Como é que tu fizeste, meu colega: t:erguntou. 
-Nao foi nada, respondeu. Mas voce nao consegue1 
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... . ~ ..... 
-Ka1uma--101e. Ece gu k.u en pit. 

-Apt io' e. Oce ka. 

-Apt io•e. Ece gu kuka. Aihf ka eta•o--io'e. 

Eta1o kuka en. Athf da10 buje bit, kuka wetakoma 

oce-io' e cebe. 

-Ap1 io'e Wakorümpu. Oce gu iboam. 

-Ece kuka--io'e. Asubit. Aihi da10 buje bit, 

wetakoma oce-io' e cebe. 

Gebuje ixe dak jetayxi kay gu o' e. Itayxi bit 

a'gu cekay ma io'e. Ixe ma jekpiwan ma jetayxi kay 

gu o' e. TÜybe on tak odip oce ian o' e. O'ju ip 

sügtitim. Axima o'jajat ip. Pere. O'gupuruk ip. 

O'jo'o'o ip. Kuyaje ip jexexem o'e. 

Gebuje bit a'gu ixeyÜ dak o'kop waram cekay. 

Wiririk wiririk. -· Xik'u. Wiririk Wiririk. -Xik'u. 

-Naot respondeu. Eu consigo. .. .... - .. .. .-... 
-Naot Voce nao consegue. Voce ia tomar mamae. Voce ia 

tomá-la. Mas se voce tomasse, eu !icaria zangado, disse a ele. 
-Nao, respondeu Wakoriimpu. Eu nao faria aquilol 
-Voce faria, sim. Quer ver? Mas se voce tomar ela, eu !i-

caria com raiva. disse. 
Daí ele mesmo nao gostou mais da sua esposa. Mas a esposa 

gostou dele. Mas ele, de sua prÓpria vontade, nao gostou mais da 
sua esposa. Pensou erradamente que ele também era bonito. 
Foram tinguijar. Pegaram peixe. Pronto. Moquearam. Come
ram -nos. No outro dia iam chegando. 

Daí, porém. baixaram de novo a ele. O sol baixava. Baixa-
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Axima dao muakomkom oeku ip io•e. Jay cekay. 

-Boku buku ejojo. 

-Jetayxi o•guju io•e. O'jup. Jay. 

--Xipat cit en? io' e. 
--Hm hm--io•e. Xipat on. 

Edakap. Xik. Ixe bit itayxi o' ta' o io' e. 

Xipat'Ürnat o'guge ip itayxi be. Aripit. O'jepit. 

Jay. 

-Xipat tu? io'e jetayxi be. 

-Ixe' e--io' e. 

-Topit. J oceku ejot. 

Jetayxi o'josup. Sup'i. 

-Seeee. 

Sup waram io'e. 

va. Estava botando espinhos de peixe nágua. Chegou a ele. 
-Vai ver aquele. 

Mandou a esposa. (Ela) foi. Chegou. .... , 
-Voce esta bom? perguntou. 
-Sim. Estou bom. 

Sentou-se em cima dele. Mas ele tomou a mulher do outro. 
Fez uma coisa má coma sua esposa. Voltou. Chegou (ao marido). 
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.... , 
-Voce esta boa? perguntou a esposa. 
-Nao sei, respondeu. 
-Vamos ver. Venha cá. 

Limpou a vagina da esposa. 
- Exclama<;ao. 

Limpou de novo. 

-Seeee. Xipat gu boku--io' e. Ga'a ajojo. 

-Ga•a. 

0'ju ip io' e. Jay. 

--Xipat tu en, tapu? 

-Hm hm--io'e. -Xipat on. 

-Ha1a. Joceku ekop. 

0' gukop io' e. 0 1tabumupuxikpuxik. Puxik 

-Exclama<;ao. Aquele homem nao é bom, nao, disse. Vamos .... 
ve-lo. 

-Vamos. 
Foram. Chegaram. .... , 

-Vocee bom. rapaz? 
-Sim, respondeu. Estou bom. 
- Está. Des <;a aqui. 

Fez ele descer. Puxou o nariz dele. Ficou pendurado. 
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puxik puxik. Tore. Guybu io' e. Puxik puxik puxik. 

Tore. Jodiku tore. Soat tag o'tuptata. Iba dag 

o' subaduptata. 0 1 subamupuxikpuxik. J omaku taidag 
.... .... ... .... .... 

io' e. Ruprep ruprep. Ikere jija o' e. Tabuberen o' e, 

- -i' e' em aypapa 1um•um. 

Puxou nas orelhas. Ficaram pendurados. No outro lado também. 
Colocaram folhas em toda parte dele-pelo brac;o-em toda parte. 
Puxou o brac;o dele. Ficou coberto de folhas. Ficou multo f'eio. 
Com nariz muito comprido, dizem os finados avós. 
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, Gebujep ixe bit potip o'joWÜywÜy jebun tujuxe 

am jexi kay. Dexe. Oexe io'e. 
... ... .... .... 

Boroka borokaaaa. 

-Wakorempu jexem--o' e ip io'e. 

Poxerewun. Keeeere. Ikere jrja. 

Gebuje ixe itakoma o' e cekay. 

-Bitku--io' e. -- -Imegape juk cu oce ewebet UAfhf 

eceta'o" i. Xipat1Ümat kay1Üm eju ma on pit imen 

oce--io' e cebe. 

Ixe muba'atxim o'ju, i'e'em aypapa1Üm1Üm, 

-Wakorumpu tuptep tuptep puye. Muba'atxim o'ju i-

ke'.ce buye. Soat tag tuptep taidag. J omaku ikaba 

dag. Iba dag. Iguybu. Soat yobog o' e. Ixe Karoe

taydoybu osunuy. Ibun ma imenpit osunuy. Pariwat 

kay ip oeku. Pariwat o'yaokaka io' e. Pariwat pu 

Daí ele flechou tucunaré para levar a sua esposa. Chegou em 
casa. Buzinou: boroka borokaaaa. 

-Wakorümpu vem chegando, disseram. 
Entro u. Era muito f eio. 
Daí ele ficou muito zangado com ele. 

-Vai ver, disse. Foi isso mesmo que eu disse a voce: "Voce 
• .. # -va1 tomar mamae". Eu, porem, disse que nao porque eu gosto do 

mal, disse a ele. -
Ele ficou (se virou) mae da chuva, dizem os velhos antigos, 

porque WakorÜmpu estava coberto de folhas. Tornou-se máe da 
chuva porque estava feio. Tinha folhas em toda parte dele. Neste 
lado. Pelo brac;o. Na orelha. Tudo ficou grande. Era aquele 
Karoetaydoybu. Ficou muito tempo assim. Andava atrás de civi
l izados. Matava civilizados. Pegava muitos civilizados. Foram 
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jfja osuquy. Waram ip o'jeorok. Gebuje dak pari

wat o'jat ma io'e yaokam ma. Waram boceku ibuy-

xixi o' e: 

-Ajo bit en pariwat pu,, obuyxi? io' e cebe. 

-Ka1Üma--io'e. Ece gu kuka--io'e cebe. Ipa-

raru omuyku baybay. 

-Ap--io'e. Oce ka. 

Imen ma e' em io' e. 

-Oce kuka. Ajo bi en tak pariwat pu? 

- --Ka'uma, obuyxi--io' e. Ka'uma. Karibe'in 
... .. ....... ..... - . 

eguerep. Wenuy'in esuika--io'e. Wenuynom 11n. 

It1g1a 1it'it1a be ma. Xiri'in ejoWÜy--io'e cebe. 
-Yajemat' in. 

ca9ar de novo. Aquela vez o pegou para matar. De novo, o que foi 
respeitado disse: 

-Como é que voce pega um civilizado, senhor? perguntou ele. 
-Nao é nada, respondeu. Mas voce nao conseguel disse a 

ele. t medroso o 11 pai11 que vem. 
-Nao! disse. Eu consigo! 

Assim falaram. 
-Eu consigo. Como é que voce pega um civilizado? 
-Nao é nada, senhor, respondeu. Nao é nada. Voce molhe 

xibé. Quebre urnas castanhas-um pouco massa de castanha-co
loque num pote pequeno. Fleche uns nambus-uns que chegam. 
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-Xiri o'jowuy. 

Gebuje ixe jebay o'tomuwa. -A• ijooo. Cebay 

-0 1jekuyjo io'e. 

-Ijoma odop i juy ece cebe--io' e ipot. !joma i 

-juy ecece. Epararam gu juy--io' e. Ipararu juy 

omuyku baybay. 

Ele flechou uns nambus. 
Daí ele chamou o seu pai. O pai escutou. 

-nt por aqui, avo~ 11 diga a ele-ele disse ªº seu filho. nt 
por aqui" diga a ele. Nao fique com medo-disse. t medroso o 
pai que vem. 
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-Hmhm. 
"' 

e'.)000000000. Ajem io' e. 

-Ajo am on? 

O' jede gu io' e. 

--Ka'uma1 ipot ma e'em. Ijoma'Üma on. Juku 

ebiwucap. 

- -Imen ma oajem io'e. Jay. - -Ixe wenuynom 
-- -0 1suinom10 10. Xiri o'jo'o'o wenÜynom eju. Jebay 

o' subiwut io' e. - -0 1guykon. 
- . -Penp1n exe? io'e. 

--Ka'uma--io'e. Pariwat pu pin. 

-Ka--io'e. Jedamku ecewaisÜ. 

Daribokayda 0 1taÜm cebe. Daribokayda o'taÜm. 

0' j ewaisÜ. 0 1 jewamupakupak. 

-Está. 
Chegou. 

-o que é que vou fazer? 
Nao respondeu. 

-Nadat o filho disse. Eu estou por aqui. Aqui está a comida 
que vai dar a ele. 

Assim mesmo chegou. Ele (o pai) comeu a massa de cas
tanha. Comeu o nambu coma massa de castanha. Ele deu a comi
da a ele. Fez ele comer. .... 

-Voce chegou para fazer o que? perguntou. 
-Nada, respondeu. Querendo pegar um civilizado. 
- Está, disse. Lave a sua boca com essa semente. 

Deu a semente especial (daribokayda) a ele. Lavou a boca. 
Fez-se encarnado. 
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- Gasii bit imenpit epexexe ma. BÜruempitku 

epexe--io' e cebe. Gasü epejup. Pariwat epejat. 

Waram epejup. Pariwat epejat. 

ram ••• Gobebitku epexe gu--io' e. 

eyaoka. 

Epexexe ma. Wa-

-Epe'u. Pariwat 

-Ixeyu xepxem ma pariwat o'yaoka. Jebuyxixi 

.... - --Agora voces vao chegar em casa. Vao chegar tantas vezes, 
disse a ele. Agora voces vao. Vao pegar um civilizado. Vao de 
novo. Vao pegar um civilizado. Vao chegar em casa. Outra vez. 
Naquela vez, nao vao chegar em casa, nao. disse. Vao morrer. 
Um civilizado vai lhes matar. 

Eles mataram civilizados duas vezes. Foram com aquele 
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-eju ma . .. Pog. Pog. O'ya'uk ip. Axidaoam o'yadu-

juxe ip. 

Gebuje guto itayxi mudiu o'e. 
-G ebuj e bit itayxi dak o' je' ada gu ma. Oe1u. 

-Ixeyu o•yadop. Yakaraw ip o•e. Opukaka1ip1abi be 

- - -o'yamuy ip aypapa•um'um. Ixe bekicat yopit ma io'e 

--yaypan wa'um. Bocema hm. Ixe wamo osunuy. 

Wamo ba1arem. Imeneju ya'ewexat cekay ip. 

- -Kawenwen ip j eweweju bit. 

---Pugun cit mo aceJeu, obuyxi? i'e'em ip 

jewewebe ya' opiju. 

homem respeitado. Morreram. Morreram. Tiraram as cabe9as. 
Levaram as caveiras para casa. 

Daí a sua mulher ficou viúva de novo. 
DaÍ a sua mulher nao melhorou. Ele morreu. As cabe~s 

ficaram (na casa). Ficaram secas. (Os velhos) colocaram na 
ponta da lan9a. Aquela crianc;a cresceu até este tamanho (o narra
dor mostrou a altura com a mao). Ele era um feiticeiro-um pajé 
escondido. Por isso a cabe~a ia se virar para ele. (As cabec;as) 
conversaram entre si. 

-Quando é que vamos subir, senhor? diziam entre si, no 
ouvido dele (da crianc;a). 
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. . --Tat i'e'em ixe bekicat. - -Menku juy joyuku o'e 

-- --i1e 1em. "Pugun acejeu, obuyxi" i joyuku e'em. 
- - . -Napa ite--i1e 1 em cebayu. En p1t kamo ecede 

-ebikaraw bima. Ibikaraw duku mo teyuku. Ita dak ip 

itakaraw. 

--Icem? i'e'em bekicat io'e. 
- . Imen ma soat em bek1cat cucum. 

Kabia. Yajojo am ma. -- . Cug cewap 1p. 

---Pugun cit mo acejeu, obuyxi? io' e. 

--Iye--i'e'em. Wuyguybudotam puk mo atapupu. 

-Escutel dizia a crian9a. Es cut e a elas (as cabe~s), diese. 
11 Quando é que vamos subir, senhor" elas dizem. 

-Ele mente, diziam os seus tios. Voce ni.e- pode falar, porque 
# # A 

esta com boca seca. Elas (as cabe~as) tambero tem bocas secas. 
# A 

Tambem tem olhos secos. 
-~ certo? perguntava a crian9a. 

Sempre ia lá onde tinha as suas cabe9as. 
Ficou día. Foi ver as cabe9as. Ficava em pé em frente 

delas. 
-Quando é que vamos subir, senhor? perguntou (uma cabe98-). 
-Nao sei, dizia. Vamos enfeitar as orelhas com penas, ra-



Wuyaki:r;ik am puk ajat. Karodap puk atapu--i'e'em. 

-Ha'a. 

- 11 Wuyakirik1a 1am puk ajat" i joyÜku e'eml 

i 1e 1em io'e. 

-Napa ite--cebayÜ e' em. 

Itabut gu ip. Wuyakirik 1a 1a muge ip. Pere. 

- --Iguybudotap ip o'tapmog. 0 1tapmutorotoro. Pere. 

Gebuje ip kabi kay o'jeu a'gu guto. Kabi kay ip 

o 1jeu. 
...,...... ...,..., ... 

Wuuun wuuun. 

pazes. Vamos pegar capacetes ainda. Vamos pegar capacetes 1 

dfzia. 
-Está. 
-n 'Vamos pegar capacetes• aquelas dizem" ele dizia. 
-Ele mente! os tios diziam. 

Nao acreditavam nele. Fizeram capacetes. Pronto. Pendu
raram penas nas orelhas. Pronto. 

Daí subiram até o céu. Subiram até o céu. (As cabe~s) , 
s~1ram do lugar onde estavam colocadas. 
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-01jeu joyÜkuuuul bekicat o' e io' e. O'jeu 
. -Joyukuuuu! 

ApÜn o'e ip. 

--Icemant Kuy uml 

Kudeg. Kudeg. Kudeg. -Yawuy ojuy ip io' e. 

-Elas subiramt a crian9a disse. Subiraml 
Olharam para cima. 

-t verdade1 Já estao alto. 
Queriarn fl.ech.á-1as 1 mas erraram. Erraram comarco e 
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- -Yamudop,.atpan darug, om. Ixe bekicat yaypan1um1um 

o'jedau jedaruk kay. Jay. Jedaruk o'jat. Yako. 

Tag. 0 1sutaidu pÜg. Wünxik1Ü. Ixe bit 0 1ya1at. 
-- . Yakirik pit o'jeu kabi kay. Pug ma o'Jeu. Itayxi 

yukreg puye ixe bit iWÜn1Üm jeum, i'e'em ajojoyÜ-

- -1um1um. 

-Iburun ma. 

flecha. Aquela crianc;a meio-crescida correu ao seu arco. Pegou. 
Flechou bem nos olhos. A cabe~ caiu. Outra cabec;a caiu. Mas o 
capacete subiu até o céu. Urna (cabec;a) subiu. Ele subiu porque a 
mulher estava grávida e nao podia correr. dizem os velhos avós. 

t só isso. 

Notas 

1 --- ~ , Yukpiwa'a' eat e um peixe como o tucunare-zebu, que tem giba nas 
costas. 

2 
Kaxi'itkapap'a quer dizer 11 0 morro do nascimento do filho do sol". 

kaxi 'sol'; - 1it 'crianc;a duma mulher'; -kap 'nascer'; -ap 'nominaliza
dor'; -•a 'coisa redonda' ('morro', pelo contexto). 

3naribokayda - os indígenas a quem eu perguntei nao sabiam o nome 
des ta semente em portugues. O morí ema da- no inÍcio e no fim da pa
lavra quer dizer 'semelhante a semente'. 

4 
Itayxixiat qu er dizer 'a primeira mulher' ou 'a mulher legítima dele'. 

i- •dele'; -tayxi 'mulher/esposa'; -at 'nominalizador'. A duplicac;ao 
da sílaba -xi leva o sentido 'legítima'. 

5 
Itabut kuku paxi je' e ele traduz 1 será que ela vai me aceitar?'. Lite-

ralmente, traduz como 'será que ela vai acreditar?'. 
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lxima 

- -Kuyj e ixima ibun gu. Ibun gu ip xexen. Y obog 

- -gu xexen ip. Kabia bit imenpit ibun. Ixima bit ibun 

gu, i'e'em aypapa1Üm1Üm. Kuyje yobog gu ip xexen. 

Ixet pin ma ip kabiaham. Gasü ixe 0 1 e pÜg kabia: 
-- ..., ..., ,.. ... 

-Aca wuyju yobog'um cica xexen, io' e. Ixima' ip 
-pum on cum, io' e cebe. 

-Ha1a, io' e wara' at. 

- --01ju. Jagepug ma o'ju ixima' ip pum. O'jup. 

Jay cekay Oropoxi, io' e--~xima' ip kukat. 

A Noite 

Antigam.ente a noite era curta. Nao demoraram. em dormir. 
Nao dormiram muito. Mas odia era assim mesmo, comprido. 
Mas a noite era curta, dizem os velhos antigos. Nao dormiram 
muito. Acordaram ainda com sono. Um día ele disse: 

-Nós nao dormimos muito, disse. Vou pegar o pau da noite. 
disse a ele. 

-Entao, vai. disse o outro. 
Ele foi. Foi sozinho pegar o pau da noite. Foi. Chegou a 

ele-a mae dos urubus, se diz-o que toma conta do pau da noite. 
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-Aca on ixima'ip kay exew1 , io'e ceb e . 

-Ha 1a, io' e • . 

-Yobog•üm cíca toto wuyju dak xexen, io' e. 

- --Ha'a, io' e cebe. Imenpit tuk ejuy soat wuyjuyu 

exexe buje ma juy eyopco, a'gu o'e cebe . WuyjuyÜ 

exexe buje--soat exexe buje juy eyopmuwekap .. 

-Eu quero o teu pau da noite, disse a ele. 
- Está, respondeu. 
-Nós dormimos bem pouco, disse. 

, A 

-Esta, respondeu. Mas quando chegam todos do mato, voce 
abra o pau, disse a ele. SÓ quando todo o mundo chegar. voce abra 
o pau. 
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-Hmhm. 

0 1ju. - . Bomaku e dag o' JU. 

-Ta! Pebit' ip aca suju dak omuyku? io' e. 

- -0 1yopmuwekap. Yopit ma1gu o'yopmuwekap. 

- - -Etaburut ma' gu o' e. Kabiog. Kuy oikabiog ip. 

Kabiog kabiog kabiog kabiog- -wuykabiog. Kabiok 
.., .... .., .... 

cica 0 1 e. Wuyjuyu tip tag o'xexexet. Oitabidaodaodao 

-Sim. 
Foi. Foi lá pelo caminho. 

-Puxal Que tamanho será esse pau? disse (a si mesmo). 
Desatou o pau. Desatou só um pouquinho do pau. Olhou. Já 

ficou escuro. Escureceu mesmo. Ficou muito escuro. Todos 
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ip. Eetabidao. Ixima be ixe osunuy xiiiiih--jagepÜg 

ma ixima be. Iju ba'ore o' e e dag. 

Gasü ixe kabia' ip o'yopmuwekap ixe' ip kabia be 

ma ixe dak- -xiiiih. Oitaguycoi. Oitaguycoi. 

--Tat Jubeku juk xeku o' e, io' e. 

-Oro1oro o'toaybumuwekap io'e. Wekap. Wun-

poh. "Oroooom oroooom oroooom" oro'oroyÜ o'jede 

clormíram no mato e alguns se perderam. Ele ficou no escuro, 
sentado, sozínho. Nao podía ir mais pelo caminho. 

Agora ele desatou o pau do día. Estava sentado. Demorou 
muito. 

-Puxat Ele disse para este aquí, disse. 
Desatou o rabo do guariba. Desatou e botou no chao. 

110rooom orooom orooom" os guaribas cantaram-"Está para 
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io'e. 11 Kabiam wuyju". Xiiiih. Eetaguycoi ma'guto. 

Wekap--wíto egeba. 11 Wítotoh" wíto o'jede io'e. 

Etaguycoi. Wekap--wrtobararak egeba1abi. Wíto

bararak 0 1jede io'e. Xiiiih. Etaguycoi wekap. 

- -Wako egeba1abi o'guwekap wako'adit. Ixe o•jede 

- - -ma•guto. 11 Kabiam wuyju" o'e io'e. Wekap xirinunu • 
..... 41W ~41W.- ........ 

"Xiriiinuuu xiriiinuuu xirinuuu" jededem ip kabiam 

amanhecer", cantaram. Demorou de novo. Desatou a asa do mu
tum. 11 Wítotoh11 o mutum cantou. Demorou. Desatou asa de mu
tumpinima. O urumutum cantou. Ele estava sentado. Demorou 
muito o amanhecer. Desatou a asa do cujubi. Ele cantou de novo. 
"Vai amanhecer" cantou. Desatou o nambuzinho, que canta 
11 xirinu11 quando vai amanhecer. Desatou outra asa de passarínho. 
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pima. - -Wekap wara•at wasu egeba. 
(> 

Ixe kabiam kuy 
- .. -o'jede--"Okpotpot egucoicoicoicoi pusunum pusunum 

iat" wasü. Kabiah. Wuykabia. Aripit. Yoptujupin 

0 1 ju. Jay. 

-Megape gu juk oce ewebe, io' e cebe, io' e. 

Megape gu juk oce. nAg puk cuy soat jexexe11 i juk 

oce. 

Gebuje ixima ibun o' e. Ixima ibun o' e. Gebuje 
-. bit yobog 1p xexen o' e. 

Gebujep wara'at ibun cica ixima o'e. Dexe. 

-Oexe. Kabia bit ibun kuyje. Ixima bit ibun gu, io' e. 

Ixet pin ma ip e' em. 

- -Iburun ma. 

'-~ 

Ele cantou quando já era día -o pássaro que canta 11 Alimente meus 
filhos com camarao 11 •

1 Amanheceu o dia. Voltou. Levou o pau de 
volta. Chegou. . 

-Eu nao disse assim para voce, ele disse. Eu nao disse 
assim. Eu disse 11 deixe chegar todos primeiramente". 

Daí a noite ficou comprida. Ficou comprida a noite. A par
tir daí dormiram muito. 

Daí outra noite ficou compridá.. Chegou. Antigamente o dia 
era comprido. Mas a noite nao era. Sempre estavam com sono. 

~ só isso. 

Nota 
1o guariba, o mutum, o mutum pinima, e os outros pássaros que ele 
desata, cantam em diversas horas de madrugada. Os indígenas mar-, , . 
cam 1a hora•, notando qual o passaro ou qual o macaco que esta v1-
vando. 
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Mureo juap 

- -

- - -Kuyje itaybit gu aypapa1um1um mureo buten. 
' -Imeneju: mureo i 10 1om ip toy'o'om ip ixima be. 

-Ajo jit mo sube dak wuy'o'om? io'e ip. 

-Itaybit gu ip ibuten ajo wuy' o' om iam. Ibo ma 

-m.a1guto o'ju. Jay cekay. 

O Morcego 

Antigamente os velhos antigos nao sabiam o nome do morce
go. Por isso o morcego chupava o sangue deles de noite. 

-O que será que nos está chupando? perguntaram. 
Nao sabiam o nome da coisa que os estava chupando. Foi 

para lá mesmo. Chegou perto dele.~ 
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-Ajo jit mo sube oce10 1om? io' e. 

-Ka1 Üma, io' e. Mureo beku. 
-n Mureo mureo 11 eju ibutet kukug ixe cucum io' e 
-e dag- -"mureo mureo mureo". Ba'arem. 

Jeba'aremrem io'e. Imubapuk ojuy nuynuy. Aripit. 

Iboma ma jepitpin. Imen ma. Imegap ma oexe uk'a 

kay. 

-Mureo beku wuy10 1om, o'e io'e. 

Gebuje oitaybin ip ibuten mureo buten. Mureo 

ibutet o' e. 

-A, io' e ip. Ibiat poro mo wuy'o'om mureo, 

i' e' em. 

IbÜrÜn ma imenpit ibo bit ekawen. 

-O que nos está comendo? perguntou. 
-Nada, respondeu. Aquele é o morcego. 

Ele ia no caminho repetindo o nome "morcego, morcego, 
morcego" (para nao se esquecer o nome). Se esqueceu. Ficou lá 
querendo se lembrar. Voltou. Voltou para lá mesmo. t assim. 
Deste jeito chegou em casa. 

- t more ego que nos está chupando, disse. 
Daí reconheceram que o nome era "morcego". "Morcego" 

era o nome dele. 
-Ah1 teste mesmo que nos está chupando--"morcego", 

dizem. 
t só isso, esta estória. 
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Daruk juap 

Daruk o'ju, i'e'em ajojoyÜ 1Üm1Üm. Iixít o•gu-
~ . ~ ~ . 

korem io'e. WuyJuyu ma'gu koap p1t osunuy. Wuy-

juyÜ ma•gu koap pit osunuy. Ibuybit'opi iixít osunuy 
~ .... ... . 

cebe. Iixit ku dag oeku. Dexe. Ku dagw1 oexe. 

Da'o o'jo'o'o io•e--puybit da10. ! 10 10 o'tobuxik. Iixí 

- -o'gukorem. 

O Apare cimento do Arco 1 

Apareceu o arco, dizem os velhos antigos. A irma dele 
ralhou com ele. Primeiramente era gente. Era gente primeira
mente. Ele comia o que era da irma. A irma dele andava na ro<;a. 
Chegou da ro<;a. Comeu bÓia de castanha. Achou já comido. A 
irma ralhou com ele. 
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-Abu gu toma da 10 o'jo'o'o? io' e. Cexedigre-

b ' . ' uuuu., lo e. 

C exedigrebu osunuy ibutet wuyjuyÜm piina. 
- . . -Icem ma p1t, lO' e. 

Gebuje bit o'jekon gu. - - -Jekonkon gu o'e. Idibi 

dak o'tikon gu ma. Jekonkon gu ma o'e. Ade em soat 

jekonkon gu o' e. Idibi konkon gu o' e. Soan ma puybit 
..., ...... . 

o'om gu o'e. Imegap ma o'JU. - -Ipoxi gu o' e. Ipoxi gu 
........ ....... .... 

0 1 e. Cugcug o'ju. Tip tag o'ju. 
... . . . .... ..., 

Wuy o'JU ip1nun tag. 

} 

-Quem comeu a bÓia de castanha? ela perguntou. Foi 
Cexedigrebul, disse. 

Cexedigrebu foi o nome dele quando era gente. 
-~ verdade, (o irmao dela) disse. 

Daí nao comia mais. Come9ou a nao comer. Nem bebeu 
água. Nao comia. Todo dia nao comia-nem bebía água. Tudo
nao comia carne (ca9a). Assim ele foi. Ficou bem leve. Andava 
bem leve. Foi no mato. Foi longe-no centro do mato. Ficou em 

88 

........ .... ... 
Ixe kapurug pe 0 1 e. Iptog darug 0 1 e. Kuyje bit daruk 

............ .... .... 
imugege ma, i'e'em aypapa1um1um. Yobogat, yopicat 

i 1uk1ug ip jewebeam. Ibe ibipuruk etaxi'Ümat iixit bu

xim 0 1ju baka ixe dak imenpit iptop puxim ma tiwa-

terra firme. Virou pau d1arco. Antigamente o arco era feito 
mesmo, dizem os velhos antigos.2 Tiravam para si (arco) grande, 
e pequeno, para crian~as. A irma nao agüentava a sede. Ela tam-
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bu dag o'ju. Beku cambok tak wara'at o'ju. Ixe dak 

ibipuruk etaxi'Üm puye tiwabu teg ma o'ju--tiwabu 

dag ma. Ibaka dak. 

Gebuje ixe o'ju darug. Aypapa1Üm 1Üm i 1uk1ug 

jekukum jedarug. Yopog pewi i 1uk 1ug ip--kuybi ma 
............ ... ... ... 

imugege. Yopicat, yobogat bekitkit peam i 1uk1ug ip. 

Imen ma' gu ip jekukum jedaruk uk 1ug. PÜg kabia 

- - -itayxi yukregat o' ju - -i tayxi yukreg pa' um, io' e. Ixe 
_,... ... ....... .... .. 

0 1yopogmu1um. Yopog 1umgu o' e. 

- --Daruk uk'ug oceju cum, a'gu o'ju ip. 

0 1ju ip. Jay. 0 1yopmutok ip. Yopogpeg gu o' e 
....... ... ...... ... .. 

-0 1yopog 1um. Wara'at yopog•umgu. Wara'at ... 

J 

bém ficou como pau d 1arco, ficando pela beira. Um outro (o cu
nhado dele) ficou pau de mará-coama. Ele também nao agtlentava 
a sede, e por isso ficou na beira do rio. O pau d 1arco também. 

Daí ele ficou sendo o arco. Os velhos antigos andavam tiran
do-o para fazer o arco deles. Tiravam do buraco já feito. Tira
vam o pequeno e o grande para crian9as. Assim mesmo eles anda -
vam, tirando arcos. Um dia a mulher dele foi-estava grávida 
(dum outro homem) mas nao aparecía a inda . Foi ele que acabou o 
buraco do pau. Nao tinha mais buraco de pau. 

Mas foram, dizendo "vamos tirar arcos". 
Foram. Chegaram. Furaram o pau, mas nao tinha mais 

huracos. Acabou o buraco. Foi para outro-nao tinha buraco. 
Foi ao outro ••. 
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--Imen ma ace, io' e ip. 

-0 1guwekaka ip. 

Gebuje beku imen daruk o'e. 

•ug o'e--yopmuwekakam roa. 

- -lburun roa. 

-Imen ma ip i'uk-

- Vamos (fazer) assim mesmo, disseram. 
Come9aram a partir. 
A partir daÍ o arco sempre ficava assim. Tiraram assim

partindo-o. 
~ só isso. 

Notas 

1
Eu, de propósito, nao sugerí urna palavra para traduzir os títulos 

destas lendas. Muitos empregam a palavra - ju em mundurukÚ, que 
quer dizer 'ir'. As vezes LÚcio traduz •aparecer' ou, 1aparecimento 1 , 

as vez es 1se virar', ou sem verbo, 1a histÓria de ... 1 • Todas tratam 
duma pessoa que se transforma em animal ou pássaro, e - ju 'ir' leva 
o sentido de 1 ir' <leste mundo para o céu ou a transforma9ao de um ser 
humano em um ser animal ou pássaro. 

2 
t de interesse comparar a freqüencia e exatamente onde na estÓria, 

Floriano e Biboy (Amancio) usam a frase 1dizem os velhos antigos' ou 
'dizem os finados avos'. Biboy usa muito mais do que Floriano. Flo
riano usa (no meu ponto de vista) quando a estória aborda um ponto 
sobrenatural, para indicar que esta estória nao é dele, que ele nao 
viu estas coisas, a responsabilida de da veracidade fica com os velhos 
antigos. 
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Daxa ebapukap 

.... .... - - .... Ibo dak kuyayu1um1um aypapa 1um1um daxa 

0 1gubapuk ip. Iba'ore osodop. Ibu ba1ore osodop 
.... ..., .... --

daxa io' e. Wuy ma--wuy jija, - -io' e- -tibogati winabu 

io•e. 

Gebuje a 1gu cucum ip ibu ojuy. Kop. Ba•ore. 
-- .... .... .. . . 

Ka 1umgu daxa. Ijodi ka1umgu. Isopat pu OJUY ip 

jekukum. Ibu ba'ore. Beku a'gu wara•at mujujum ip 

--waxaa iat. Pareren. Sum. - - . Tumun i 1o 1om--ax1ma 

- -i'o'om--aximabog i'o'om. Imen ma. Iba•ore. Ibu 

O Aparecimento do Fogo 

Também foram os velhos antigos que descobriram fogo. Foi 
difícil. Foi difícil tirar fogo, se diz. Era longe mesmo-no outro 
lado do mar. 

Daí foram buscá-lo. Desceram a beira. Era difícil. Nao 
havia fogo. Neste lado nao existía. Queriam buscá-lo aceso. Era 
difícil tirá-lo. Eles mandaram outro pássaro-a gar9a. Ficou 
cansada. Caiu no meio do mar e um peixe grande a comeu. Era 
assim. Era difícil pegá-lo. Urna vez a coruja foi, dizem os 
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ba'ore. PÜg em kokok o•ju io1e--murekosusu1 i 1e 1em 

aypapa1üm1üm. Wa1i 1a 1it 1 it1a kug o'ju ixe bit jeba-

- -reren puje idibi be yamuakom am.. Ixe 0 1 ju. Kop 
~ ~ . .... 

tibogati wabu be. Pupum o'Jup. Pareren. Wunsa 

wa•i•a. Ixe•a jeje ixe jecÜgcÜg jebodoydoy. 

-Ibocewi waram cucum. Pareren. Wunsa. 

Ixe•a jeje jecügcüg. Axima a•gu i'o ojuy kabao. I 1o 

velhos antigos. Ela foi com baldezinho para soltá-lo na água 
quando ficasse cansada. Ela foi. Desceu. Ela foi voando para o 
outro lado do mar. Ficou cansada. Soltou o balde. Ela ficou em 
cima do balde descansando. 

De lá foi de novo. Ficou cansada. Soltou (o balde). Ficou 
em cima dele. Um peixe queria come-la, mas nao podia. Foi 
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--ba'ore. Imegap ma o'timudek. Timudek. Jay. 
" -xabog kay. 

- -Gebujep ibu am gu iba'ore io'e. ~ -Iepok cica. 

Da-

Daxa yobog cíca. Ixe taboe o'tojot i jodi. Daxa naboe 

o'tujukap. Daxa 0 1gubapuk. 0 1gusop. 

Gebuje daxadip 0 1 e. Daxa 'Ümgu kuyje. Ka 'um

gu daxa. Imusop pa'ore. Itaybit gu ip daxa n1usom. 

Imeneju ip daxa jojom \vÜy ma ikabia. 

IbÜrun ma. 

) 

assim que ela atravessou. Chegou ao fogo grande. 
Daí nao podía pegá-lo porque era muito quente. O fogo era 

grande. Ele trouxe a brasa do fogo para cá. Ele carregou a brasa 
do fogo do outro lado. Ele descobriu o fogo. Acendeu-o. 

DaÍ tinha fogo. Antigamente nao tinha fogo. Nao havia fogo. 
Era difícil acende-lo. Nao sabiam acende-lo. Por isso só viram o 
fogo de longe-só o clarear do fogo. 

~ só isso. 
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Wida juap 

.... .... .... .... 
Ixeyu dak a' gu wuyjuyu ma osodop- -widayu dak. 

WuyjuyÜ ma'gu ip koap pit. Tip tag o•ju. Jededem 
........ ... ............ 

soat em io' e 11 hi hi hi hi hi hi 11 • Pug kobe dag kenene. 

"Hi hi hi hi 11 ceteg ma o' jede io' e. 

O Aparecimento da On9a 

A on9a também era gente antigamente. Era gente primeira
mente. Foi ao mato, e aí sempre cantava "hi hi hi hi". Um (ho
mem) estava andando na canoa. A on9a chegou perto dele cantando 
"h" h" hº" 1 1 1 • 
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- --E'µm kuka mo otayxim, io'e. Imen ka mo 

-o'umcoco, io' e. 

Mug. Jexat yoy o'jemüg--axima yoy. Axima 

yoyoyan io'e. Jay. Ixe oajem wida--ayacat. 

--Pen cit cuk ece owebe? io' e. 

--Ka'uma, io'e. - -Ewebe gu juk on e'em--wida be 

ma. 

-Ap! 

pit, io'e. 

io'e. -On. -On cuk. - -Oguykit tuku mo on 

-Jexe ojuy. Korepen i'e'em. Akbeg toaybu • 
...., .., -- .., 

-Imenpuye on toton, io' e. 

-Ka, io'e. 

-Voce podía ser minha mulher, ele gritou. Assim ela ia cho
rar quando eu morrer (lamentar a minha morte), disse. Assim ia 
lamentar minha morte. 

Ele encostou-se para assar a merenda dele. Ele estava as-
eando peixe, e aquela on~a chegou a ele-uma femea. 

-o que foi que tu disseste a mim? ela perguntou. 
-N!da, respondeu. Nao falei a voce-foi a on~a. 
-Nao1 respondeu. Fui eu. Fui eu. Eu estou apaixonada 

diese. ' 
Quería chegar em casa. Olhou para trás. Enxergou o rabo 

dela. 1 

-~ por isso que eu choro, ele disse. 
-Sim, (o homem) disse. 
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--Oktom en, io' e cebe. 

-Ha'a, io'e. 

Jexat o'om osunuy. Pere. 

-Ga•a. 

O'ju. Pa1Üm. WÜrÜrÜ. WÜy o'tujowat. Ce

kobe bit iboce ma osodop. O'ju ip. Dexe. Oexe. 

-Tebeku ejop, io' e. Teku ÜrÜ. Epararam gu 

duku juy, io' e. Ipararu juy baybay omuyku. Okipit 

cuy omuyku. Aíhí omuyku. Baybay omuyku wara'at, 

io' e. OjodiyÜ juy omuyku, io' e. 

-Hm hm, io'e itop. 

..... # 

-Voce sera meu marido, ela disse a ele. 
-Está bom, respondeu. 

Estava comendo a comida dele. Terminou. 
-Vamos embora, disse a mulher. Vamos ver a minha mae. 
-Vamos. 

Foram. Sumiram. Estavam andando. Levou-o para longe. 
Mas a canoa dele ficou lá. Foram embora. Chegaram na casa 
dela. 

-Fique naquela, disse (a mulher). A! tem rede. Nao fique 
co.,!ll medo, disse. Papai é perígoso. Meu irmao vem. Minha 
mae vem. Meu tío vem, disse. Meus tíos vem, disse. 

-Sím, respondeu o marido dela. 
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- -Tekuuuu. Ibun ma osodop uru be pooooh. 

Katpuje jexexem ip io'e "hi hi hi hi hi hi hi". 

- Eku baybay. 

-Deeexe apat kug io' e. -Baku. Weeeh. Cekay. 

Ficaram muito tempo deitados na rede. De tarde eles che
garam, cantando "hi hi hi". 

-Lá vem papai. 
Chegou com o jacaré. J ogou no chao. Correu para ele (o 

homem na rede). 
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-Ite oktop, bay, i'e'em jebay be. Ite oktop. 

Ikukpir1 teku oxe, i' e' em. Xeku ibut, ibut muwenuwen. 

Ibutbet teku, i' e' em. 

- -- Menku ka oce wetadop pe ma on, i'e'em , 

iahaham soat tag, io'e. 

--Pooooh. Bugunaku. "Hi hi hi hi hi" ixi io'e. 

-Eku aihi. 

-Esse é meu marido, papai, disse ao seu pai. Esse é meu 
marido. Eu gosto muito dele, disse. Essa é sua embiara, ele 
contava da embiara. Ele tem embiara, disse. 

-Assim eu faria ao meu genro, disse, mordendo em toda 
parte do corpo. 

(O hornero ainda estava) deitado. Nao demorou e a sua mae 
chegou cantando "hi hi hi". 

~ --La vem mamae. 
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Poxerewun. Ay kug io' e. BakÜ. We. Iboma 

ma. 
. 

-Ite oktop, ~ 

a1, i'e'ern io'e. Ikukpin teku. 

lkukpin teku oxe. Xeku ibut, i'e'em. 

- - -- Menku ka oc e ogebitop pe ma on, i' e' em io' e. 

Wara• at ikipiyÜ dexe. Ixe dak dapsem kug io' e. 

-Baku. Weeeh cekay. Cawcawcawcaw iahaham io'e. 

Saiu (do mato). Com paca. Botou no chao. Corría lá mes
mo (para o homem). 

-Esse é o meu marido, mamae, ela disse. Eu gosto dele. 
Eu gosto dele. Essa é a sua embiara, disse. 

-Assim eu faria ao meu genrG, disse. 
_ O outro irmao dela chegou. Ele tinha um veado. Botou no 

1 chao. Corría a ele e ia mordendo-o. 
\ 
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-Ite oktop,, tapu,, i'e'em jekipit pe. Ite oktop. 

Ikukpin teku,, io' e. Xeku ibut,, io' e. 

- - --Menku ka oce osum pe ma on,, i 1e 1em,, imupa-

rararan io'e. 

-Wara'at ade widayu "hi hi hi hi hi hi hi hi hi". 

- -Wara' at ma io' e. Deeexe. Ixe waoda kug. Baku. 

-Juku. - -Imen kuka oce ma on, i'e'em io'e 

iahaham cawcawcawcaw. 

Peeere. "Hi hi hi hi hi hi hi" wara'at io'e. 

-Eku ajojot, io'e je'ajot pe io'e. Eku ajojot. 

• 

-Esse é o meu marido, rapaz, ela disse ao irmao. Esse é o 
meu marido. Eu gosto dele, disse. Essa é a embiara dele. disse. 

-Assim eu faria ao meu cunhado, disse, fazendo medo nele. 
Muitas outras on~as chegaram cantando 11 hi hi lii". Um outro 

chegou com veado branco. Botou no c~o. 
-Aquí está. Eu faria assim. disse, mordendo-o. 

Pronto. Chegou outra, cantando 11 hi hi hi". 
# ~ • A ; A 

-La vem o vovo, d1sse do avo dela. La vem o vovo. 
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Deeexe. -Baku. Weeeh. Iboma ma io'e. Caw-

cawcawcaw. 

-Ite oktop, ajot, i' e' em io1 e. Ikukpin teku. 

- - --Menku kuka oce onaxegebit pe ma on, i'e'em. 

- - -Menku kuka oce onaxegebit pe ma on. 

Wara1at io'e deeexe. Ceawa. "Hi hi hi hi hi 

h ." 1 • 

-Eku awawa. 

Chegou. Botou no chao. Correu para lá. Estava mordendo 
a ele. 

-Esse é o meu marido, vovo, ela disse. Eu gosto dele. 
-Assim eu faria ao meu neto, disse. Assim eu faria ao meu 

neto. 
Urna outra chegou-a avó dela, cantando "hi hi hi". , , 

-La vem vovo. 
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- -Deeexe ay kug io'e. Baku. 

---Ite oktop, i'e'em jeajug pe io'e. Ite oktop. 
... ........ .... 

-Menku kuka oce oggebit pe ma on, i'e'em caw-

cawcawcaw iahaham. 

Deeexe ijodit io' e. - -Ixe dak ay kug. Baku. 

Weeeh. 

Chegou com paca. Botou no chao. 
-Esse é meu marido, disse a avó. Esse é m e u marido. 
-Assim eu faria ao meu neto, disse, mordendo-o. 

O tio chegou com urna paca. Botou no chao. Correu a ele. 
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- --Imen kuka oce ma on, i 1e 1em io'e cawcawcaw-

caw. 

Ade o'yaoka ip puybit: dapsem, apat, ay, wao

da, mudi. Soat ma io' e. 

Gebuje jekon ip o' e. 

- --Acekon, osum, io' e. 

--Imen gu ite xat pit, io'e itayxi. lit xat•o•om gu 

ite bit. -Iyoyoy aca ite bit i'o'om. 

Itayxi ixat yoyoy io' e, i' o am. Itayxi ixat 

-Assim eu faria, ele disse, o mordendo. 
Elas r.nataram muita ca9a: veado, jacaré, paca, veado 

branco, cutia-tudo. 
Daí foram comer. 

-Vamos comer, cunhado, disse. 
-A comida dele nao é assim, disse a sua mulher. Ele nao 

come cru. SÓ come assada. 
A mulher assou a comida para ele comer. A mulher assou a 
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yoyoy. Peeere. Ixe jekonkon nuynuy. IxeyÜ bit i'in 

ma i 10 1om. Wida bit iyoyoy gu ma i 1o 1om--imen ma. 

Peeere. 0 1jepere ip. 

Kuyaje bit o'ju gu ip jeorog. 
- . --Eceorok, osum, io'e isum cebe. 

Jay itadop. 

-Eceorok, okot, io'e. Axima'in ejoWÜy. 

-Hm hm. 

- -0 1ju io'e. Jeorog o'ju. Pa 1um. 0 1juuuup. 
- - - - ............... Wururu. Kop iwabu kay. Wururuuuu. Etaburuuuh. 

-Eeetaguycoi. Itayxi io' e: 

- - --Ta. Pen aca suxe ·omuyku? 

Weeeh. Cum io1e. Jay. Nomuyxi jektop kay. 

sua comida. Terminou. Ele ficou comendo, mas eles comiam cru. 
As onc;as nao comiam assado-mas assim mesmo. Terminaram. 

No outro dia elas nao foram ca 9ar. 
-Voce vai ca9ar, cunhado, disse o cunhado dele. 

O sogro dele chegou. 
-Vaí ca9ar, meu genro, disse. Fleche peixe. 

# -Esta. 
Foi. Foi ca9ar. Sumiu. Foi andando. Desceu a beira. Es

tava andando, procurando (peixe). Demorou muito. A mulher 
disse: 

-Puxa! O que será que ele está fazendo? 
Correu. Ia. Chegou. Ela cansava o marido dela. 

# " # -Puxa! O que e que voce esta fazendo? perguntou. -(Ele nao 
estava onde havia peixes.) Sempre ficava por aí. 
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-Ta. Pen citen? io'e io'e. Axima be gu o'e. 
" 

Bomaku dopdom. 

O'jup. Akpig. Bonmaku apat ixet io' e. Caw. 

O'yaoka ip. 0 1yaah. 

-Jopku. Cawcaw ejoaha, io' e jektop pe. 

Cawcawcawcaw. 

-Etujuxe juy, i'e'em. Ga1a juy. 

-Pa'um. Koap jexexem. Deeexe. Poooo' i. 

Guycoi. -Ixe dak ixeyu buxim ma j exexem 11 hi hi hi hi 

h . hº hº" l l l • 

- --Eku osum jexem, i'e'em isum. 

-Wetadop jexem, i'e' ero itadop. 

"Hi hi hi hi hi" wüy•üma. Poxerewun. Apat - . -kug io1e. Deeexe. Baku. 

Ela foi. Olhou. Lá havia um jacaré dormindo. Ela mordeu 
na cabe9a. O matou. Mordeu a cabe9a. 

-Aqui! Morde também aqui, disse ao seu marido. 
Ele o mordeu. 

-Leve para casa, disse. Vamos embora. 
Sumiram. Ela ia na frente para casa. (Ela) estava deitada 

na rede (esperando ele chegar). Ele demorou. Ele também che
gou como elas (as ongas). cantando "hi hi hi". 

-Lá vem meu cunhado, disse o cunhado dele. 
-Meu genro vem, disse o seu sogro. 

Chegou perto, cantando "hi hi hi". Saiu do mato como jaca
ré. Chegou. Botou no chao. 
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-En cit a'gu ejat, osÜm? i'e'em. 

-Hm hm, i'e 1em. on. 
-Topit. -Piwa ece. 

Piwa. -Tuyjojom ip io' e. 

-Ak maL - -Iceman! -Cem poro i'e'em, io'e. 

-~ voce mesmo que pegou, meu cunhado? perguntou. 
-Sim, respondeu. Fui eu. 
-Vamos ver1 Abra a bocal 

Abriu a boca. Olhava os dentes. 
-Olhe1 t verdade1 t verdade1 disseram. 
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IIX\en ma j eorokorog gu ma ixeyÜ bit o' e. Ibun 

ma osunuy widayÜ xe. Iboce osunuy soat pupum 

cebeam ip: dapsem, waoda, ay, ibeat pupum, apat. 

Imen ma jexexem soat em jekukum. -Uukreg. Itayxi 

-0 1yukreg io' e. 

Cebuje widayÜ itakoma o' e cekay. l'o ojuy ip 

0 1e. 

-Tat io1 e ip. Teku wuyeixit 0 1gu1ukreg, io'e ip. 

Ajo101 Ga 1a. 

liebuje ip ibacug1ajojom o' e. Ikopi mutoro

torom ip ikopi1uk um io1e. WÜntoreh. 

- -- Ejowuy, osum. 

-Ha 1a. 

Assim eles nao queriam mais ca9ar. Ele demorou muito 
entre as onc;as. Lá estava, pegando tudo para eles: veado. veado 
branco, paca, -pegando isso-jacaré. Ele andava assim mesmo 
todo dia. A sua mulher ficou grávida. 

DaÍ as onc;as ficaram zangadas com ele. Queriam come-lo. 
-Puxa~ disseram. Aquele engravidou a nossa irma, excla

maram. Vamos come-lo. Vamos embora. 
Daí foram experimentar se ele acertava bem. Penduraram 

uma casa de caba bem alto. 
-Fleche-a, meu cunhadot 
-Está. 
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Jewünwün io'e. Poooom. Beeeg. 

-On tak ibit, osüm, i 1 e' em. Asubit. 

Beg. - -Ixe dak iwuywuy io' e. 

-Bitkut 

Flechou. Soltava a flecha. Acertou. 
-Eu também sou assim, meu cunhado, disse. Quer ver? 

Ele também acertou. 
-Olhe1 
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... . . . 
Im~n ma ip i'o ojuy jekukum. Ibacug'aJOJOm ip. 

Kedeg ibima a 1 gu ip i 1 o ojuy. Ibacug eju ma. Itayxi 

ma dak eju ma pa i' e' em ibasÜnÜda be io' e ibacug am 

-topmuybeg am i'oap puxim. Ikukpin a' gu itayxi xe 

bit. IxeyÜ bit itakoma o' e cekay i' o ojuy ip. Soat ade 

iboce wasü jekonkon jexat'a o'om: ipada, aro, wako, 

coko--wasü soat io'e. 

-Wuydukduk'am eyamuy, osÜm, io' e ip cebe. 

--Boceku omuy ya'oatxi jija. 

-Ha 1a. 

O'ju ip. Dukduk'a o'yamuy. Peeere. 
-Gebuje wasÜ wÜywÜy o'jeu ixe urr1. Wasu 

wÜywÜy nuynuy. Poooodoooo. Ade iwÜywÜy. Kat. 

Assim mesmo queriam come-lo. Estavam experimentando
-o. Se ele errasse, iam come-lo. Mas ele acertava bem (porque) 
a mulher sempre batía no cotovelo para ele o acertar. para ele 
acertar bem, para que nao o comam, (porque) a mulher gostava ..... 
muito dele. Mas elas ficaram zangadas com ele e queriam came
lo. Chegou. Acharam o pau de breu que pássaros gostam de co
mer (macage). Muitos pássaros estavam Iá comendo a fruta da , 
árvore: arara, papagaio, jacu, tucano-todos os passaros. 

1 La
, 

-Bote urna tocaiazinha, meu cunhadot disseram a e e. , , , 
tem um pe de arvore que todo passaro quer comer. , 

-Esta. 
Foram. Botaram uma tocaiazinha. Terminaram. 
Daí, ele subiu em cima, flechando pássaros. Ficava lá fle

chando pássaros. Flechava muitos. Ficou tarde. 
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Kuyaje iboma ma ip cucum. Poooodoooo. Ade 
- ..... - ..., -ma'gu iwuywuy io 1e. Ixeyu ma i'o'om. lmen ma. 

Boceku ixe ereo 1 ereoyÜ 9ajem io' e. Wara wara wara 

wara cÜgcÜgcÜg tuktuk' a ase- -yase ip. 

-Ta. E' om cuy teyÜkul o' e cebe ip io' e. E 1om 

- -cuy iteyu. Ecenapon cuy. Ijudup cuy ocetupmudot, 

io'e. 

Wacagedup o'tuptujowat ip. 

-Ha'a, io'e. 

No outro dia eles iam lá de novo. Estavam flechando. Ele 
flechava muitos pássaros. Eles mesmos comeram. Era assim. 
Lá chegaram os papagaios reais. Chegaram em cima da tocaia 
deles. 

-Cuidado1 Eles vao te comert o papagaio disse-lhe. Vao te 
comer. Foge1 t!:: essa folha que vamos mandar, disse. 

Levaram a folha de breu. 
-Está, respondeu. 
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-pa•üm. Oatat ip. Wara wara wara pa•um 
" - - -pa•üm. Oeku. Jay. Ixeyu ma•guto oajem wara'at 

--wacagedup mugege, i•e•em aypapa•üm•üm. Wara 
....,.. ........ ....... ...... ....... . . 

wara wara cugcugcug. Jecugcug ip io•e. 

--Teyukuuu! 
-Tog. - . 0 1jowuy 101 e. 

......... .......... .... ........ 
Tooot tooot tooot. Ixe wuy 

............ ......... .. ....... 
o•toptujowat. Tog wara•at io'e. Tooot tooot tooot. 

Ixe dak wüy roa o•toptujowat. Ixe dobatban soat o•ju 

io' e. Soat tobatban ip o'ju. 

Gebuje ma ixe o1kop j~dukduk1 a bewi. 
-Wiririririk. Xik1Ü. Pouuuut. 0 1jenapon io'e. 

O'jenapon. Bomaaaku--WÜy jÍja. Aripit. Aripit. 

Jepitpit ip. Kaxikxik1 i tiotpe ip io•e. TÜybe omuy 

Sumirarn. Foram embora, cantando "wara wara wara". 
Foram embora de lá. Chegaram outros, feíto de folhas de breu, 
dizem os velhos antigos. Chegaram cantando "wara wara". Sen
tararn. 

-sao eles1 
Ele os flechou. Foi embora. Levou longe a flecha dele. 

Flechou outro. Foi embora. Ele também carregou a flecha dele 
longe. Todos correram daquele papagaio. Todos foram atrás dele. 

Daí ele desceu de lá de cima da tocaia. Desceu. Correu. 
Fugiu. Foi embora. Foi para longe de lá. Eles voltaram (as 
on9as). Ficaram sentados embaixo. Pensaram que ainda estava 

112 

.... .... ... - ... .... .... .. 
ma ian. Yapunpun ip. Wasuyu dak yajem wa•um•um 

oeku io•e. Ixe kuy wüy jfja oeku daudaum. Jay. 
.. .... ... ... ... .... ..... ....... .. .... 

Oajem io'e. Cokon•un•unyu ade oaJemJem. Cug cug 
--cug. 

-TeyÜkuuul -Teyukuuul 

- -Ka'umgu. 
--Teyukuuuul i'e'em io•e. 

- - --Tal On pit goku ojo' ooool o' e io' e. 

-Puot mug. O'jeu. Weru weru weru weru. 

Jay. Duk•a kay--dukduk'a um--iptakÜbi be. Etabu-

rut. - - . Ka'umgu kuy 101e. 
- . -O'jenapon xekuuul o'e io'e. 

-Ibocewi ma o'at. Muuuug. BakÜ. Akoen sui-

but kay. Ibukudadam o'ju ip. - -Korenren. Jeeem. 

em cima. Estavarn olhando para cima. Os pássaros também cus
taram um pouco ~ a chegar naquela hora. Ele (o homem) andava 
muito longe, correndo. Chegou. Muitos tucanozinhos chegaram. 
Sentaram num galho dum pau. 

- Eles es tao aí1 
Ele nao flechou passarinhos. 

-Puxa! Eu vou come-lo, disse. 
Trepou. Subiu. Chegou a casa-a tocaia lá em cima, no 

galho de pau. Olhou para dentro. Nao estava mais lá. 
-Ele foi embora, (a on9a) disse. 

Caiu de lá mesmo. Caiu de cima. Procurou o rasto dele. 
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Suibut pe.. "Hi hi hi hi hi hi hi hi". 0' suibutobat ip 

io'e. O'ju ip. Adedem o'ju ip tomuju. Eju ma ixe 
- . - -dak cekobe kay o'jenapon io'e. 0 1jup. Wuy'uma o'e 

ip tomuju kuy. "Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi" tomuju 

-- -ip io'e. Koooop. Jekobe kay kuy taobire jija a 1gu. 

Jekobe o'ti'uk. Porog. Oom jekobe be. Wun. 

BugÜnku o 1ju tibicÜg pepu. Kooop. Wida o'kop io'e. 
- . 0 1gupaw io'e. -Pooog. Wara'at 0 1kop. Ixe dak 

- -o 1gupaw ma. Pooog. Wara1at. Paw. -Pooog. 

- -Wara'at. Paw. Pooog. Wara1at. Paw. Pooog. 

, ,,, d Foram. Arrodiaram. Sa1ram no rasto dele. Iam atras o rasto 
dele cantando tthi hi hi". Foram embora. Todos foram atrás • 
dele. Também ele correu para a canoa dele. Foi embora. Che-
garam perto atrás dele. cantando 11hi hi hi". Já ia muito cansado a 
canoa dele. Tirou a água da canoa. Entrou na canoa. Empurrou. 
Foi meio longe da beira. A onc;a desceu. Ele atirou nela. Mor
reu. Outra desceu. Nela também atirou. Morreu. Outra. Ati
rou. Morreu. Outra. Atirou. Morreu. Outra. A tirou. Morreu. 
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IxeyÜ bit soat o'yaokaka io' e. ltayxi oeku wüy ma. 

Yukreg puye iWÜn1Üm. Imeneju ixe widayÜ o' gubapuk .. 

- - -i'e'em aypapa 1um1um. Yukreg o'jepoyat. Ixe aoka 

buje bit kuka adi ka1Ümgu wida, i'e'em aypapa•Üm'Üm. 
- -- .... -Ixe eju ma wida o'gujurugrug--yukreg o'jepoyat. Dexe. 

J etayxi kay oexe. Wara'at itayxi. Ijodiat wuybadipyÜ. 

-Po1na jit ejuku? io' e jektop pe. 

-Ka1Üma io'e. , -Widayu juk adi odujupa'um, io' e. 

Ibun osunuy itayxi dak. 

gu imenpit io' e. 

- -lburun ma. 

Nota 

- - .... .. Tuybe oe'u ian. Oe•u 

111 Enxergou o rabo dela". LÚcio, quando estava traduzindo para o 
portugues, comentou: 11A onc;:a tinha vergonha da gente porque tinha 
rabo. Se nao tivesse rabo, chegaria em casa. Eu nao sei porque nao 
cortou". 

Ele matou todas. A mulher dele ficou longe das outras porque es
tava grávida e nao podia andar ligeiro. Foi por isso que a on~a 
apareceu, dizem os velhos antigos-porque ela sobrou grávida. Se 
tivessem matado ela também. nao haveria onc;a, dizem os velhos 
antigos. Foi ela que criou on~s de novo. porque sobrou grávida. 
Chegou a primeira mulher dele-a outra mulher-uma daqui-nos
sos parentes • 

-Onde tu anda vas? ela perguntou ao marido dele. 
-Em nenhum canto, respondeu. As onc;as me carregaram, 

disse. 
A mulher dele por muito tempo pensava que ele tinha morrido. 

Mas nao morreu. 
~ só isso. 
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Tawe juap 

- -Kuyje tawe o•ju. Wuyjuyu ma•gu kuyje bit 

- -osunuy. Ixeyu dak wuyjuyu o'jo'o kuyje tawe. 

Wuyjuyii o'jo'o ip. Agokatkat pÜg o'jo'o. Tip tag 

oeku io•e. Ade a'gu xiri o'joWÜy. Kuy a 1gu jexe ojuy. 

Jeduk•a teg ma•gu kuy oeku. 11Aya aya aya" bekicat 

wa io' e. 

-Wa gu! io'e ixi. Wa gu. Eku ebay jexem, 
-- .... .... ........ 

io' e, xiri kug-ienpirisak'umat kug gu, io' e. Tawe-

'Üm ebay kay, io'e. 

Imeneju ixe 0 1ya 1ijojo kuy, uk•a teg ma oeku 

huye. 

-Aca juk ~'gu iboce opop ip, io'e io'e. 

A Estória do Macaco Prego 

Antigamente o macaco prego apareceu. Era gente antigamen
te. Os macacos pregos comeram gente antigamente. Comeram 
gente. Comeram um homem. Ele (o homem) andava no mato. Ele 
fl.echou muito nambu. la chegar em casa. Estava bem perto de 
casa. Estava bem perto de casa. Um menino estava chorando. 

-Nao chorel diese a sua mae. Nao chore. Lá vem teu pai 
chegando com nambu, ela disse-com aquele que tem carne azeda. 
Teu pai nunca traz macaco prego, disse. 

Por isso ele ouviu (ela falar), porque já estava perto de casa. 
-Eu ouvi (os macacos) bem ali, ele diese (a si mesmo). 
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Perexik jebut. Aripit. 0 1jepit taweyÜ jojoap 

kay. Iboma o'juuuup. Jay. 

-Ijoce juk opop ip, o' e io' e. 

Weruh. O'jeu. Weruuuu. Jay. Cekay. 

-Popoooh. Toaybu1ikibi kug io'e. 

- - --Imen gu! i'e'em io'e. Odaopipi duka on pit 

co' a wesem, i' e' em io' e. 

(lp takÜbi xirik ceco'a jewexe). 

--Ija gu, o'e io'e. 

Agokatkat kay 0 1 ju. Popoooh. 

-Ta! lxe toaybu1 ikibibogl io' e. 

El.e deixou a ca9a (o nambu). Voltou para onde viu os maca
cos pregos. Para lá ele foi. Chegou. 

- Estao aqui, disse. 
Trepou. Chegou aonde eles estavam. Estava mexendo. 

Mexeu o toco do rabo do macaco. 
-Nao fa~a assiml disseram. Estou com perna doÍda de subir 

e descer montanhas, diese. 
(Para ela, subida de galho de pau é morro). 

-Nao é esse, disse. 
Foi para o homem, mexendo. 

-O toco do rabo dele é grande, disse. 
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Seseseeee. Ixe bit cekay a o'jedau. Caw. 
-o' tabua. WÜn. BakÜ. Pog. IxeyÜ o' jo' o' o. Ixe' um 

- - . agok~tkat•um ip o'Jo'o'o. Pere. 

' O macaco prego estava falando. Ele (o macaco) correu a 
cabe~a do homem. Mordeu o nariz dele. Caíram de cima. 
Morreu. Os macacos pregos o comeram. Comeram o homem fale
cido. Terminaram de comer. 
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Gebuje pagako o'guge io'e tujuxe am itayxi kay. 
.. .. .... .. .. ... ... 

Pagako o'guge. Pere. Parak'u. 0 1guom pagako be. 

-Ga' a, 0 1 e ip io' e. 

Uk1 a kay ip o'tujuxe. Ibugün oexe ixima be. 
._ .................... 

Xig xig xig xig. Dexe. B akÜ. TÜybe oktop oexe ian 
- -o' e. Akpig pagako io' e. 

--Ajo aca ijop? io' e io' e. 

Wekap. Akpig. - -•urna itop'um. 

Daí fez um panacu para carregar (o resto do homem) a sua 
mulher. Fez um panacu. Pronto. Botou (o homem) dentro do 
pana cu. 

-Vamos embora, disseram. 
Levaram para casa. Foi nessa hora da noite. Estavam an

dando. Chegaram. Botou no chao. (A mulher) pensava que o seu 
marido chegou. Olhou. Era um panacu. 

-O que é isso? perguntou. 
Desmanchou. Olhou. Era o seu marido falecido. 
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- --Oktop acal 0 1ton io'e. 

Gebuje ma kuy soat 0 1jepucug, i'e'em aypapa-

1üm1Üm. Soat o'jepucug io' e: tawe, beku daje, 

wfto io' e-soat tomuju. Itakoma ip o' e kuy. 11 0 ojuy 

ip. Ixe 0 1jenapon ayacat je'it eJu. O'ju ip. Bomaku. 

Jay dat kay. 

-Odaxijom ece, wamoool 

-Tal Acamo odoptapidareeel i' e' em io' e. 

Tiikap. Jay dapsa kay. 

-Odaxijom ece, wamo~ 

- --Ta! Odoptapidare aca mo, i' e' em. 

• 

-~ meu marido, mesmo! ela chorou. 
Daí todos os animais ficar.am em fila, dizem os velhos anti

gos. Todos ficaram em fila: o macaco prego, o queixada, o mu
tum -um atrás do outro. Ficaram brabos com ela (a esposa dele) 

A I 

querendo come-la. A mulher fugiu coro o filho dela. Foram em-
bora. Chegaram lá perto de um lacrau. 

-Salve-me, pajé! 
-Exclama9ao. A minha flecha (o ferrao dele) nao é muito 

perigosa, respondeu. 

120 

Passou. Chegou a tocandeira. 
-Me salve, pajél 
-Exclamac;ao. Minha flecha nao é muito doÍda, respondeu. 

Ibocewi o'juuup. Jay wara'at kay. 

-Odaxijom ece, wamol 

--Tal Odoptapidare aca mo, i' e' em io' e. Eda-
. . ,.., .. 

XlJO gu ka on. Ekayku eju, io' e. Eku wamoat, okok 

jededem io' e. 

"Okokokokokok" ibo ma ya'o okok, i'e'em 

- -aypapa1um1um. Jay. -Oajem. 

-Odaxijom ece, wamol io1e. 

Kuy soat tomuju ijasün ma. --Bugunaku ip i' o 

OJUy. 

-Jodiku ekap, io' e io' e. 

-- -Jenogpikadi 0 1gukap. Ixe soat o'yasu. Poooo-

do. Aaaade puybit o'yaoka. Pere • 

-Bokaaal o' e io' e. Daxa' in egusop. 

De lá foi embora. Chegou a um outro. 
-Salve-me, pajél 
-:-Exclama9ao. Minha flecha nao é muito doÍda, respondeu. 

Eu nao te salvaria. Vai lá com aquele,1 disse. Ele é um pajé, -o 
sapo pequeno estava falando. 

A voz daquele (pajé) é do sapo que canta "ok ok ok ok". dizem 
os velhos antigos. Chegou. 

-Salve-me, pajél disse. 
Já tinha todos os bichos atrás dela bem perto. Já vinham 

A I 

perto querendo come-lo. 
-Passe aqui atrás. respondeu. 

Ele fez ela passar atrás dele. Ele matou todos (os bichos). 
Ele matou muita cac;a. Terminou. 

-Está aí, ele disse. Fac;a um fogo. 
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-Daxa 0 1g_1=:lSOp. Puybit o'jat io'e. 0 1tapsoy 

puybit. Daaapsoy. Duuuu. Ade jfja. 0 1jepere. 

Pere. 

Ela o acendeu. Ela pegou a cac;a. Pelou toda a cac:;a. Tinha 
muita. Terminou. 
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--Kuy apa, io' e okok pe. 

-Ka. Ajok, io' e. Ajok. Ecewewuy. 

-Hm hm. 

-A 1 gu o' ju io' e. 

-Ecekorepen gu duku juy imenpit, -a'gu o'e. 

Ecekorepen gu juy. Axima juy je'Ü, io1 e. Ag puk 

cuy ip je1Ü. Gebuje gu juy ejat. 

-Hmhm. 

- -A 1gu o'ju wuy kay, -io' e. Kop wuy be. 0' jewe-

Oajok jeokokat ug. -0 1jewewuywuy. Boku a'gu wuy. 

- -aximaxiri je'u'um o'e iokokat pibun io'e. Iokokat pi-
... ... ... . ' 

bun a'gu je'u'um ax1ma ade kuy. 
.. .... - .. --Pen aca su'e aximayu je1u 1um? 

-Já está pronto, disse ao sapo. 
-Está. Vai tomar banho, disse. Vai tomar banho. Lava-te. 
-Está. 

Ela foi. - "' - , - . -Nao olhe para tras. disse. Nao olhe para tras senao o pe1xe 
vai morrer, disse. Deixe-os morrer. Daí vai pegá-los. 

1 

-Esta. 
Ela foi ao porto. Desceu ao porto. Lavou-se. Tomou banho 

tirando a sujeira. Lavou-se e muitos peixes estavam morrendo 
por causa da sujeira dela. Por causa da sujeira dela muitos 
peixes já estavam morrendo. 

-Por que é que os peixes estao morrendo? 
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0',\jekorepen io'e. Korepen. AximayÜ je1Ü1Ütn. 

- -Cocococo. Burumaku o'jat io'e. Kuy aximayÜ o'je-

'ada o'jekorepen puye. Ade gu o'jat. Pere. 0 1jeu 

io'e. 

-Juka, io' e. Ade gu oe•ü. 

-- --Imegape gu juk oce ewebe, io' e cebe. 

Olhou para trás. Os peixes iam morrendo. Ele ia pegando
-os. P_;gou alguns. Os peixes já ficaram vivos porque ela olhou 
para tras. 
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Ela nao pegou muitos. Pronto. Subiu (do porto). 
-Agui está, disse. Nao foram muitos que morreram. 
-Nao foi assim q~e eu disse a voce, ele disse a ela. Voce nao 

- - - - - -Kuyjobit'um en, io' e. Kuyjobit'um en. Ekpiwat ma 
-- -mo eggebiyu komupi kudadam je'e, io'e cebe. 

- -Imen'um pima bit kuka adi axima wuyokokat 

pibun aca oe' ü 1Ü, i' e' em aypapa 1üm 'Üm. J ewewuy

wuy bima ma axima kuka adi oe 1ü1ü--wuyokok·at 

pibun, i'e'em aypapa 1üm 1üm. 

Pere. Puybit o'joyoy ade jÍja. Puybit o'gupu

ruk. Duuuu. Ade jÍja ixe okok o'jo'o'o. Okok pidao 

obedece, disse. Voce nao é obediente. Por causa de voce seus - , 
netos vao procurar timbó, ele disse a ela. 

Se nao fosse assim, os peixes morreriam sÓ por causa de 
nossa sujeira, dizem os velhos antigos. Quando nos lavamos, os 
peixes morreriam só de nossa sujeira, dizem os velhos antigos. 

Pronto. Assaram muita ca9a. Moquearam a ca9a (os pei
xes). O sapo comeu muito mesmo. "Osso de ca9a que o sapo co-
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opop, i' ,.,e'em aypapa1Üm1Üm. Okokpidaobi. Kogünpi 

o' subidop. "Okok pidao 11 puybit tao be ip e' em. 

--Puybit tao ade jija osodop. 

- -Iburun ma. 

meu11 é o nome do campo onde isso aconteceu, dizem os velhos an
tigos. 110kok pidao" eles chamam os ossos de ca9a, (porque) tinha 
muitos ossos de ca9a lá. 

t só isso. 

Nota 

1 - , Na expressao 11 vai la com aquele". a palavra 11aquele 11 refere-se a um 
sapo. "Eles matam o sapo, cozinham e passam o caldo nos olhos e no 
rosto e ele torna-se pajé. t o sapo okok." (LÚcio explicou). 
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Nognoi 
....- ........ -- --Nognog osunuy kuyje. Ixe dak osunuy. Nognog 

-- -- -- --ibutet nog'a ade buye. Nog'a ade buye Nognog ma 

ibutet. Imeneju ip e• em Nognog i ma. J eorog cucum 

kuy ma io' e jejoap puxim. -- .... .... ... Nog'a ade jija ikug jei be 

- ---soat tag ijebit tag. Imeneju kuy ma cucum jeorog 
- ... - - .... --kabiog ma. Pa 1um. Wuy•uma dak a•gu cucum tip 

pe. Orokxik. Beku ade re•odit ajemjem cekay io•e. 

Ibeat aokakam nog•a uk'ug nuynuy. -- -Nog•a uk1ug nuy-

O Pai da Pulga 1 

Nognog era do tempo antigo. Ele existía. O nome dele era 
Nognog porque tinha muitas pulgas. Por isso eles o chamaram 

-- -- # 11 Nognog11 • Ele ia cac;ar muito cedo para que ninguem o visse. 
Tinha muitas pulgas nele-nos pés-em toda parte do corpo dele. 
Por is so ele ia ca9ar bem cedo. Quando ainda era noite, sumiu. 
Nao ia longe no mato. Entrou no mato. Chegavam muitas cá.bas a , 
ele e ele matava aquelas cabas. Ele estava tirando bichos de pe. 
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- '-

---~ 

nuy. Ikopi aokakam. Wegpo. Eekabek. Wara' at. 

Eekabek. Wara•at. Eekabek. Wara•at. Ade yaoka

kam. 

Matava cabas enquanto estava tirando bicho de pé. Matava. Em
brulhou. Matou muitas (cabas). 
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Gebuje jexexem. Bugün ixima be ma jexexem 
... ... ..... ... ...... .... - ... ... 

soat em. Xig xig xig xig xig xig xig xig xig. Ip kug 

j exexem io 1 e xig xig xig xig xig xig. Ixe bit a 1 gu 
.... ... .... ............ 

cag•uma. Daum gu ma xigxig jeipi buye--jeipibun. 
....... .... .... 

Cecak pa'ore io'e. Taobiweg eku iam ma ip kug xig 

xig xig xig xig. "Pirem pirem i nasÜ" "pirem pirem 
. ...... ..... ... .... 
1 nasu" "pirem pirem i nasu" jexexem, io'e. 

- - -
- 11 Pirem pirem i nasu" io'e o'it, i'e'em ixi abut. 

... .... ... ... ... 
Ptrem pirem pirem pirem. J edaxa mupirem -

- --pir em ip io' e jejoap puxim. Dexe. Ibugun 
.... ..... ... ... 

ikopi wak umum jekukum ixi io' e wuyjuyu dag "juku". 

Daí ia chegando. Nessa hora-de noite mesmo-chegava 
todo tempo. Ele chegava fazendo 11 xig xig xig11 com o pau. Ele nao 
pisava. Vinha devagar porque os pés doíam. Nao podia pisar. 
Para dar a impressao (para dizer) que ele estava pisando, ele batia 
com o pau "xig xig xig". Ele ia chegando dizendo "apaga o fogo". 
"apaga o fogo", "apaga o fogo". _ 

-
11 Apaga o fogo", "apaga o fogo 11 , disse meu filho, a velha mae 

dele dizia. 
Eles iam apagando os fogos para que ele nao fosse visto. 

Chegou urna hora dessas~ A mae dele ia dando as cabas para o 
pessoal, distribuindo (dizendo 11 aqui está"). Dava para todos. 
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-Imen ma soat kabia jekukum. Kuy Pacuuu. f' Wedip. 

ma j eorokorog. Pa'Üm. Jejoap puxim. Xig xig xig 
... .... .... .. 

xig xig xig. Pa'um. Jay. Awaydip pe. Tok. Po-
... ~ ... ... 

tokxik. Nog'a uk1ug io' e. Koreybu. Apen ka 0 1ya-

1Üm? Ade jfja ma nog sui be soat tag ijebit tag. 

Assim todo dia ele andava, saindo cedo para cac;ar para nao ser 
visto. Ele andava, sumia, chegou, entrou no mato. Estava tiran
do bicho de pé. Nunca acabava-(tinha tantos). Tinha muitos bi-

130 

-Wenpoh. Ikopi aokakam nuynuy. Imuekabekbeg ade 

io' e. J exi kay tujuxe am. Dexe. 

--Juku, ai, i' e' em io' e. Ibit1Üm ikopi jemuko ma, 

i' e' em. Iwak a, i' e' em. Ikopi uk ojuy, okat, i' e' em • 

Ikopi uk ojuy, okat, i'e'em jexi be napa ma. lkopi uk 

ojuy, okat, i'e'em. lkopi uk ojuy eju ma, okat, ar, 

i'e'em. l'uk pa'ore jfja ikopi oeku. 

-Ka, i'e'em ixi. 

11 Juku". Pacuuuh. WuyjuyÜ dag iÜmÜm io'e i'o 

am. Iyoyoy ip. l'o'om ip. Imen ma wara'at kabia 

dak. Soa~ kabia imen jekukum ikopi aokakam. Ime-

-gap ma dajekcoyÜ ipog ceje oabik io'e--ixexecap pe 

ip. Jay. Wegpoh. Ikopi aokakam. Jay. DajekcoyÜ 

chos de pé no pé (e pulga) em toda parte do corpo. Estava matando 
cabas, embrulhando-as para levar a sua mae. Chegou. 

-Aqui está, mamae, dizia-o que nao tem filho (um tipo de 
caba)-o tipo que comemos, dizia. Sao quase para voar, dizia. 
Querendo tirar caba, anoiteceu, dizia. Quando eu ia tirar caba, 
anoiteceu, dizia a sua mae, mentindo. Quando ia tirar caba, anoi
teceu, dizia. Mesmo quando eu ia tirar caba, anoiteceu, dizia. 
Estava muito difícil para tirar. 

-Está, dizia a mae. 
Ela ia distribuindo a gente, para eles comeram. Assavam. 

Comiam. Foi assim no outro dia. Todo dia ia assim -matando 
caba. Assim mesmo (Nognog) se sentava em cima duro buraco dos 
caititus-onde dormiam. Chegou. la matando caba. Os caititus 
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xen oajem io' e. Porog porog porog. Oom ip jexe

xecap pe. Bik bik bik. O'tomudip io'e. Pog. O'yao·· 

--ka pug. Kurekoh. Dexe. -- . Ibugun oexe io' e. -Xig 
... .... .... ...., ~ 

xig xig xig xig xig j exem. 
..., ~ ,_. ... .... .. 

-"Pirem pirem i nasu; pirem pirem i nasu; 

pirem pirem i daxa" io'e 0 1it, i'e'em ixi io'e jejoap 

--puxim--jenog1a joap puxim . 
. - -B aku. Daj ekco kug. 

-Ajo1a 10 aca o'it o'yaoka? o'e ixi io'e. 

Xiririk a. Akpig. Dajekco io' e. 

chegaram para dormir. Entraram no lugar de dormir. (Nognog) 
fechou (o buraco) e matou um. Carregou-o. Chegou. Numa hora 
dessas chegou, andando coro pau.2 

-"Apague o fogo" disse meu filho, a mae disse, para que ele 
nao seja visto-para que nao enxerguem os bichos de pé. 

Botou no chao. Tinha caititu. 
-o que é que meu filho matou? a mae disse. 

Alumiou. Olhou. Lá estava o caititu. 
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-Dajekco dobatban eju ma okat, a[, i'e'em jexi 

be napa ma. Taximxim eju ma ibu 'un •üm cica, i' e-

1em. 

- - -Akurice dak yopit ma ioho io' e. 

- - --Ite eju ma teku ibu1un1um cica oeku. Dajekco 

aoka ojuy okat. 

Ixi dak itabut. 0 1jo'o'o ip io'e. Pere. 

Gebuje ixipit oajem. -- -Ce'ajug oajem. Jay. 

-Tapu, io' e ixi. 

-Ajo? io'e. 

--Exipit cuk oajem, io'e. 

-Ka, io•e. Ojojo buk, io'e jexi be. 

-Ha' a, io' e ixi. 

-Anoiteceu quando eu estava atrás dos caititus, mamae, ele 
disse a mae, mentindo. Os cachorros nao queriam deixar os ~ai
titus, disse. 

(O cachorro dele era pequeno). 
-Ele nao queria deixar (os caititus). Querendo matar os cai

titus, anoiteceu. 
E a sua mae acreditava. Comeram-no. Prontq. 
Daí a irma do pai chegou. A sua tia chegou. 

-Meu filho, disse a mae. 
-O que é? perguntou. 
-Sua tia chegou, disse. 

# A --Esta, respondeu. Vou ve-la, disse a mae. 
-Vai, disse a sua mae. 

Foi. Chegou a tia dele. 
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0 1ju. Jay je'ajüg kay. 

-Wuykat, .--aJug, io' e. 
"] 

-Wuykat, --io' e ce' ajug. 

. --AJem tu, --ajug? io'e cebe • 

-Hmhm. .-OaJem. 
- -(Ka'Ümgu kato igebuje, i' e' em aypapa 1um1um. 

Ka'Ümgu "kato" io'e, "hm hm" io'e "oajem" ). 

-Boa tarde, titia, disse. 
-.Boa tarde, responden a sua tia. 
-Chegou, titia? perguntou a ela. 
-Sim, cheguei. 

(Naquele tempo nao diziam "lembranc;as", dizem os velhos 
antigos. Nao diziam "lembranc;as" mas só "sim, cheguei", dizi
am). 3 
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- --Teku uru. 

Tuk. - -Uru be o'jepo io' e. Poooh. I' it cekay 
--jija io' e. 

-Jepom on, aí, i'e'em jexi be. 

-Menpukt i ma'gu ixi e'em cebe. 
- . -Jepom on, o'e io•e. 

-Ha1 a o•e io'e. J 

Tuk. O'jepo. Nog pum ixe dak--ayacat tak. 
,....... .... .... .... ........ 

Nog cedag o•e. Iboce ixe xipat'umat ceweju o'guge 

io'e. Nog o'guybak cebe. Imeneju ip je1arererem 

io' e. Arereh. 
.... . .... .... .... 

-Tat Apen aca suboyu? ixi 0 1 e. 

Teg. Daxa 0 1 gusop wexikta kug. 

io' e-nog muxikuxig. Pitpiix. Akoooh. 

j eakoakom io' e. 

-Está aí a rede. 

-Imuxikuxig 
- . ImeneJu 

Ele deitou na rede. Ele estava deitado. A filha da tia gosta
va muito dele. - .. --Vou me deitar, mam.ae, disse a sua mae. 

-Esperaí, respondeu a sua mae a ela. 
-Vou deitar, disse. 
-Vai, responden. 

(A filha) deitou (com ele). Ela também pegou bichos-amo
c;a. Ficou com bichos. Ele fez urna coisa que nao presta com ela.4 

Descobriu pulga nela. Por isso estavam mexendo (na rede). 
-Puxat O que será que elas tem? a sua mae disse. 

Acendou o fogo com tocandeia, queimando a pulga. Ela (a 
moc;a) se espantava. Por isso ela se espantava. 

135 



-Pen aca sujop tak? 
" 

o'e io'e. 

Xiririk a. Oooo. -- -Ibonmaku nog'a cedag io' e 

-ij ebit tag. Kiiii. 
- --Tu1ul o'e je'it pe. --Ecewurug. 

--1' it o' jewurug io' e. 

-WuyjuyÜ gu teku. 

Tokxig. Je•it akodip kay 0 1tujowat--ipitako kay. 

-"Daxadaypa'in etaypabu" io'e io'e. Imegape juk 

oce ewebe. Jewebuyxijo buk ibut1Üm cuk en. Nog

nog'a boku, io' e. 

-Ha'a, o'e io' e. 
- . Daxa o' gusop ip. Pere. 

-Joceku eda1i. 

Daicoe' i io' e daxa ase. Daicoe. 

-o que é que ela tem? disse. 
Alumiou. Muitost Tinha muitos bichos no corpo dela tam -

bém. : 
-Minha filha, disse a filha, acorde! 

A filha se acordou. - ~ -Ele nao e gente! 
Desceu da rede. Levou a filha a beira do mato, no bananal. 

-"Busque um galho de pau" disse, foi assim que eu te disse. 
Voce nao queria esperar para experimentá-lol 5 Aquele é bichol 

-Está, respondeu. 
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Acenderam o fogo. 
-Espalhe as suas pernas aqui1 

Espalhou as pernas em cima do fogo. Ficou naquela posi~ao. 

-Cogcog ece joceku, io' e. 
.. .... .... .... 

Cogcogcogcog io' e je'uk pe. Duoooo. --Nog 0 1 -

jedu io'e. 
-1um. 

-Kuy, 

Tuk. 

-Pororororo pikpig. Waram. Waram. 

io'e. - -Jeedop igasu bit, io' e ixi. 

Jeweju ma je'it o'guyxet. Ixe Nognog 
....... .... ... 

ixet osodop io'e. Pooo. Wurug. O'jewurug. Ka-
- -1umgu. 11 it ceweju io' e. 

---Ajugl io' e. 

-Ajo? io' e ixipit. 

- E' it teku oiwat. 

---Hm hm, io' e. Ikabap'Üm teku. "Odaopipi jija" 

i teku o'e. Oweju ma teku ikabap. Oweju ma teku 

xexen, io' e. Taopipi teku. "Odaopipi" io' e. 

-Bate aqui (na barriga), a mae diese. 
Estava batendo na barriga e as pulgas ca{ram e estavam quei

mando no fogo. Outra vez. Outra vez. Acabaram as pulgas. 
-Já, disse. Deixe ele agora, diese a mae. 

Deitou (a filha). Com ela mesma (coma mae) ela deitou. 
Fe-la dormir. Nognog estava dormindo. Acordou. (A mo~a) nao 
estava mais com ele. A mo~a estava com ela (a mae). 

-Titiat disse. 
-o que é? disse a irma dele (do pai). 
-Sua filha me deixou. 
-Sim., respondeu. Ela nao está acostumada. "Minhas pernas 

doem"ela disse. Está acostumada (a dormir) comigo. Comigo ela 
dorme, disse. Tem dorna perna. "Minhas pernas doem", ela 
disse.6 
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-Ic~man, aJÜg, io' e ixe dak. On tak odaopipi 

ma, io 1e. (Ixima be kawenwen--iximadakpe io'e.) 

-On tak odaopipi ma dajekco dobatbacam odaopipi, io' e 

--co'a ajorokrok1a 1Üma wuyamudeudeu. 

(Daudaum ma'gu oeku, io'e. Apen ka o'jedau 

suipiat? Napa ma e' em). 

Kabia. Ikabia io'e. -Kuy ma o' ju jeorog. Pa-
-'um. -lboma ma 1guto o'ju. Xik. --Ibo ipog pe. Weg-

poooh. Ikopi aokakam io' e. Katpuje dajekco aokam 

e 1em. Pa. Pog. -- -Pug ma o'yaoka igebuje dak. Ixi-

ma be ma oexe. 
,_, ..... .... ,_, ..., ..., 

Xig xig xig xig xig xig j exem io' e ip 

kug. 

-
11 Pirem pirem i nasÜ", "pirem pirem i nasÜ", 

. ..... ..., ..... ..., ..., 
"pirem pirem i nasu" "pirem pirem i <laxa" io'e o'it, 

i'e'em ixi, io'e. 

-t verdade, titia, ele disse. Eu também tenho dor nas per
nas. Minhas pernas doem porque estava correndo atrás de caiti
tus, sub indo e descendo serra al tal 

(Ele nem corria! Como é que uma pessoa com pés doÍdos de 
bicho de pé podia correr? Ele mentia.) 

Amanheceu o dia. Ele foi embora cedo cac;ar. Sumiu. Foi 
Iá de novo. Estava sentado naquele buraco matando caba. De 
tarde ia matar caititu. Matou. Morreu. Naquele dia também ma
tou um. Chegou de noite. Chegou andando com pau "xig xig xig". 

- -"Apague o fogo". "Apague o fogo" disse meu filho, disse a 
mae. 
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. ~ . ~ . ~ 
P1rem p1rem p1rem. -Cedeg uk1a be. 

':-"' x1g. -Baku. Ibut io' e. 

-Teku juk exat, tapu, ixi 0 1 e io' e. 

- -Ixat jekonkon osunuy. Pere. 

-Kuy apa, af, 0 1 e io' e. Yabucat xe gu juy 

- -o 1 ukbog ocekon. 

Ixio'eio'e: 

-Tapu, io1 e, ekitpit etayxi o•jat. Ekitpit etayxi 

o 1jat, io•e. 
..,.. ~ ... 

-Ajo'oan cit? io'e Nognog. 

-Oh91a 1oan, io'e. 

-Ceorok gu mo a 1gu boyÜku, io1e. L>n pit mo 

a 1gu weorok. Dajekco dak taobun1Ümat1Üma on yao

kakam. Co•a ajorokrok tag'Üma on jekukum dau-

Todos estavam apagando os fogos. Ele chegou em casa, an
dando (com pau). Botou (o caititu) no chao-a ca.;a dele. 

-Aqui está tua comida, rapaz, a mae disse. 
Ele estava comendo. Terminou. 

-Já, mamae disse. Vou comer mais com a velha (com a tia). 
A mae disse: 

-Rapaz, disse, teu irmao tomou tua esposa. Teu irmao tomou 
tua mulher, disse. 

-Para comer o que? respondeu Nognog. 
-Para comer a buzina, respondeu. 
-Ele nao ca9at disse. Eu, porém, sou cac;adorl ~ corro 

muito matando caititu. Eu subo correndo montanhas altas. E ca -
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-- ... ... ... 
daum. Ikopi dak on ••. ikopi pa'oremat taypu mog-

....... • 1 mog, io e. 
............... 

Ip mogmog on. Pa'orem xe•e ite i'Üma! 

Gebuje bit Nognog tak o'jeorok gu ma io•e. 

Poooh. Taobu•ün jeorokorog. ürü be ma o'e jebu-
... -- ... ... 

but•uk muydedem aca, i'e'em aypapa•um•um. Jecon-

•uk muydedem o.' e io' e. Oro. Soat em ixe'uk kug ma. 

--Ajom acamo oju? i'e'em io'e. 

-Puybum kuka eju, Nog? i'e'em ip cebe. 

-Ap, i'e'em. Waokaka kuka ip. 

bas .•• cabas difÍceis para tirar eu tiro. exclamou. Eu bota va pau 
para tirar caba. Nada é impossTvel para mimt 

Naquele dia Nognog também nao ca~u. Ficou deitado. Nao 
quis cac;ar. Ficou na rede, tocando a taboca dele, dizem os velhos 
antigos. Ele ficou tocando a taboca. 1 Passou todo dia com a taboca. 

-O que será que vou virar? ele disse. 
-Voce vai virar cobra, Nog? disseram a ele. 
-Nao, respondeu. Eles iam me matar. 
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-Dan gu kuka eju, Nog? i'e'em ip io'e. 

-Ap, i'e'em. Waokaka lruka ip. 

Soat pe a 1gu e 1em. 

-Kaxim ka eju, Nog? i'e'em ip cebe io'e. 

-Ap, i'e'em. "Goku kaxi" i kuka o'e'e ip • 
• 

Soat pe io' e. 

- -- Doam gu kasu eju? 

-Ap, i' e' em, Waokaka kuka ip ibean tak. 

--Puybum gu? i'e'em ip. 

-Ap, puybum tak kuka ip waokaka ma. 

-Kabikodepum gu kuka eju, Nog? o'e io'e. 

-Hm hm, o1 e io'e. Hm hm. 

-Voce vai virar lacrau, Nog ? perguntaram. 
-Nao, respondeu. Eles iam me matar. 

Surgiu tudo. 
-Voce vai virar sol, Nog ? perguntaram. 

- # # -Nao, respondeu. Iam dizer "la esta o sol". 
Falaram de tudo. 

-Voce vai virar aranha? 
-Nao, respondeu. Iam me matar, se eu virasse isso. 
-Cobra? perguntaram. 
-Nao. Se eu virasse cobra, iam me matar. 

A ---Voce vai virar cruzeiro do sul, Nog? perguntaram. 
-Simt respondeu. Simt 
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-.. ... ., ... 
Uru. Jugru o•guyuru io•e. Uru uru uru. Kuy 

" 
um. Kuy um cegrÜ o•e io'e. Umum pima ip a'gu o'e: 

- ---Badi du juy mo eom, Nog? io'e ip. 

- - --Aca imen•uma~ warara'acat o'e io'e. 

-Ajo? 
• -0 1jekuyjo io•e. 

- --Badi gu juy mo eom~ io' e ip cebe. --Wadit mug 

ma. 

-Hm hm, io'e. 

Uru uru uruuuuu. --Imegap ma o'jeu. Kabiko-

depu kay o 1ju. Kabikodepu be opop, i'e'em aypapa-

- -1um1um. 

- -Iburun ma. 

Ele suspendeu a sua rede.ª Suspendía. Já ficou alta. A rede 
dele já ficou alta. Quando estava um pouco alta já, disseram: 

A ---V oc e vai entrar dentro, Nog? perguntaram. 
-Nao diga assimt um outro disse. 
-O que é? 

Escutou. 
-Nao entre bem dentro (dopé), disseram-lhe. SÓ encostado 

(ao pé). 
- Está, respondeu. 

Subiu. Subiu assim mesmo. Ele foi para o cruzeiro do sul. 
Ele fica no cruzeiro do sul, dizem os velhos antigos. 

~ só isso. 
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Notas 

1
Quando LÚcio come9ou a traduzir esta lenda, ele traduziu no~ como 

'pulga' , mas depois com a palavra 'bicho de pé 1 • A descri9ao de 
Nognog, tendo dificuldade em andar, dá a idéia que ele tinha muito bi
cho de pé. Mas o problema da mo9a pegando bichos dele na rede dá a 
idéia de pulgas. Eu nao sei se refere aos dois bichos ou se a estória 
mudou. Hoje em dia 1nog 1 quer dizer 'bicho de pé'. 

2 - , 
A descri9ao desta caba e complexa porque ele trouxe urna caba que 

eles nao cornero. LÚcio explicou: 11 Há dois tipos de caba-uma é 
grande e eles a cornero. Mas Nognog matou o outro tipo. O povo co
meu de noite, quando ele chegou tarde, e nao notou a diferen9a." 

3 -"Nao diziam 1lembran9as 111 • A inda hoje em dia os Mundurukú con-
servam o costume de despedir-se de todos os adultos da maloca quan
do alguém vai viajar. O que vai viajar vai de casa em casa e diz a 
todos os adultos, individualmente, "cum on" (eu vou) e o outro sempre 
responde 11 kato juy cebe ip" (de lembran9as a eles). t urna parte da 
cultura mais ou menos formal que ainda praticam. t considerado um 
e:ro social nao despedir-se assizp. e por isso F1oriano explica que 
nao foi um erro social naquela época, porque nao havia o costume. 

4 . -"Fez urna co1sa que nao presta com ela" - um eufemismo para o ato 
sexual. 

5 ...... - . . -11 Voce nao quer1a esperar para experimentar como ele era" esta 
muito perto duma repreensao que um adulto MundurukÚ faria a outro 
adulto. 

6 -- -- ' ' -A resposta de Nognog a sua tia e depois a sua mae descrevendo como 
ele era excelente ca~dor, é o melhor exemplo que já achei nas lendas 
de alguém que se elogia. 

7 LÚcio diz que a taboca era kererebe 1uk. Veja nas Lendas Munduru
kÚs, volume 2, a descri9ao e desenho des ta taboca. 

8 
LÚcio diz: 11A cruz do cruzeiro do sul é a rede dele, se diz." 

143 



Muo juap 

-Kuyje osunuy agokatkat ibu bu 'uat. Koap pit 

a 1gu jewetayxidada am, i'e'em aypapa1Üm 1üm. Pog. 

-- -Bugunaku ikug nuynuy io' e. Aohon. 

- - -
Aoyii bubum. 

Yaoho e'em. Pog. Itayxi je1u 1um. Waram ma aoyu 

bubum. - --Imen ma je'u'um ip itayxi. -Pog. Taobuk 

- -e' em. Waram imen ma. Pog ma'guto. - -Ka 1umgu 

cebekitkit--ixe ma. Ixe ma xipat gu huye, je1ü 1üm 

itayxi. 

O Aparecimento do Sapo. 

Antigamente havia um homem com quem ninguém queria se 
casar. Mas primeiramente ele casava, dizem os velhos antigos. 
Casava, mas nao demorava com a esposa, e ela ficava pálida e a 
mulher morria. Casou-se de novo. Sempre acontecia assim
morriam as mulheres. Ficavam magras. (Casou-se com) outra
assim mesmo. Morreu de novo. Nao tinha crianc;as. As mullie
res dele morriam porque ele era ruim. 
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-Ta! Ite ma teku xipat gu, aoyÜ o' e. 

Itaybit o'e ip. Imeneju ibu bu'u o'e aoyÜ be 
-gebuje bit. Itaybit ip o' e. 

Gebuje tip kay o'ju. Kogünpi kay o'ju. Jekabi 
. .... ..... ... ........... ... 

be Jagepug ma. Jagepug ma jeduk1a be o'e gebuje bit--
. -ixe aca. ~ .... ... ... .. ........ 

Ka 1umgu wuyjuyu wara1at--ixe aca--jagepug 

-Ele mesmo nao presta, as mullieres disseram. 
Reconheceram (isso). Por isso as mulheres nao queriam 

casar com ele-(porque) reconheceram (isso). 
Daí ele foi ao mato. Foi ao campo. Foi ao campo dele so

zinho. Ficou sozinho na casa dele depois disso-ele só. Nao tinha 
outra gente-ele só. Mas havia outras gias (nome dum sapo) que 
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roa. Imenpit warara 1acat muoyu dopdom cexe jeway

wayway io' e. WuyjuyÜm ip jewexaxan. "Ühuhay 

- - -uhuhaah" ayacayum dopdom ip cexe. Aypapa'um'um 

iboma kapkam io' e- -pariwat kayayat. 

-Eku kerepo 1 exebu epeceba 1Ümco, i' e' em ip. 

Epejojol 

moravam perto dele, brincando com ele. Elas iam virar gente. 
Estavam rindo-as que viravam mulheres-com ele. Os velhos 
antigos passavam lá-os velhos guerreiros. 

-Escuteml Voces vao assombrar o japu, disseram. Vao verl 
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-~ 

Ceba1Ümco ojuy a'gu ip cucum. Daum gu io'e 

xijxij. MÜg mÜg mÜg mÜg mÜg. •üm. Akxik. Ixe 
.. . .. .. .. 

aca Jagepug ma. -Ceba'umco ba1 ore io' e. -Ya'opipi 

jÍja ip. Imeneju ip kuy ma jemÜgmüg. Dexe. Jexe

xem ip. Ixet tuk' a be. Yakoekoem ip. Yamupak-

Estavam querendo assombrar. Iam andando devagar (mas) 
(os japus) paravam de cantar. Se acabou. Olharam. Acharam ele 
sozinho lá. Nao podiam assombrá-las (porque) escutavam de longe. 
Por isso já ficavam calados. Chegaram a casa dele. Ele estava 
dormindo em casa. Pelaram a cabe9a dele. Pintaram a cabe9a 
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upag ip. (:1 Kuyaje a'gu ip cucum ibocewi--tuk'a bewi. 
....... ... ... ... 

Mug ma wuyjuyu e 1em io'e. Kuy guto ip cekay ajem-

jem ayacayÜ io'e--ade. ÜhÜhay ÜhÜha. Jewayway· 

ip. Aripit. A' gu ijo ojuy jepitpin ip. 
... ... ... ... 
Um um um um 

Üm. Ka 1Ümgu. Dexe. Akxik. JagepÜg ma io' e. 

Kuy cesura ka1Ümgu yaejuat yapak. Aripit. J e-pitpin 

1p. 

Gebuje ip cucuman. Pariwat kayayat c-ucum. 

Waram pima imen ma io' e. 

-Kerepo exebu epeceba1Ümcol i'e'em 1p Jexem 

pima. 

dele. No outro dia iria. De lá saíram de casa. A gente se calava. 
Já muitas mulheres vinham de longe rindo. (Os homens) voltavam 

..... -para ve-lo de novo. Nao ha:\da nada. Chegaram. Olharam. Ele 
estava sozinho. Nao tinha mais urucu na sua cabe~a. Voltaram. 

Daí eles iam mesmo. Os guerreiros iam. Outra vez foi 
assim mesmo. 

..... --Voces vao assombrar o japu quando forem para casa, disse-
ram. 
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-Ajo-eju mo su' e dak jeway-W"ay nuy-.nuy? 

Cucum ip io ' e. Ka 1Ümgu wuyjuyÜ. Waram pi-
- - -ma gebuje bit ka ' umgu 0 1 e. Kuy o ' ju muom. 

IbÜrÜn ma ibo bit imenpit. 

-Com que será que ele está rindo? 
Foram. Nao havia gente. Foram outra vez, 

mais. Já virou sapo (ra). 
t só isso. essa (estória)._ 

Nota 

-mas nao estava 

1
Kerepo. LÚcio dizque tem dois nomes em portugues: japu e xexéu e 

que ninguém pega. Ele para de cantar- quando a gente fica perto e é 
muito difícil pegá-lo. 
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Muraycoko juap 

Muraycoko dak iixít 0 1 gukorem io' e. Ixe dak 

ibu ibit o pin ma osunuy. Jekipit 0 1 gukorem. Ixe dak 

da 1 0 ma o'jo 10 1 0 io'e. Ixe osunuy jedop1aduktatam 

itaybu be. Xik. Dexe. Oexe. Da 10 i'o'o io 1e. Ixat 

ip i 1 0 10. 

A Transformac:;ao de Muraycoko 

A irma ralhou com Muraycoko. Ele cozinhava bÓia para ele. 
Ela ralhou com o irmao (porque) ele comia comida. Ele estava 
sentado no cantinho fazendo flechas. (A irma) chegou. A bÓia es
tava comida. Ele a tinha comido. 
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-Abu gu toma da'o 0 1jo 10 10000? -io'e iixit. Mu-

raycokoo:)h~ Imegam ma mo ceorok'Üm, io' e. 

-Icem ma pit, io' e. 

--lpi jija cebe iboap o' e . - - -Imeneju o' jekon gu ixe 

kabia. 

-Juku puybit~ -a 1gu 0 1 e ip. 

-Obibu'u apa, io' e. - - -Kuy juk on pit ocekonkon. 

- - -Imen ma \vara' ar ekabia dak puybit muwenuwen 

1p: 

-Juku puybitl 

-Obibu' u apa on pit, i'e'em. - -Kuy juk ocekonkon. 

-Quem comeu a bÓia? a irma perguntou. Foi Muraycokot 
Assim mesmo, e ele nao é cac:;ador, disse. 

dia. 

-~ verdade, disse (o irmao). 
Isso doeu muito para ele. Por isso ele nao comeu naquele 

-Vamos comer1 disseram. 
-Nao quero, respondeu. Eu já comi. 

No outro dia também foi assim. Eles o convidaram comer. 
-Está aqui a comida1 
-Nao quero comer, respondeu. Eu já comi. 
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.. 

... ... ... ,., 
Idibiat tikonkon ma io•e. Kon. Imen ma soat 

em. Soat kabia jekonkon gu io1e. Puybit o•om gu. 
Idibiat tikonkon ·ma. Imenpit iguycüg gu io• e--icokcok 

ma soat em. Icokcok ma soat em. Imenpit ipi imu

koremap iixrt pe. Iguycüg gu bit imenpit io•e--icok

cok ma. Itayxi dak cekay gu ma osunuy--wara1at 

kay- -agokatkat kay itayxi. Imenpuye ipi jrja cebe 

iboap. 

Ele só bebia água. Foi assim todo tempo. Todo dia nao co
mia. Nao comia póia. SÓ bebia água. Mas nao ficou triste- ficou 
alegre todo te~·. Ficou alegre todo tempo, mas doeu que sua 

. irma ralhou cóm~ ele. Mas nunca ficou triste-ficou alegre mesmo. 
A sua mulher também nao gostou dele-gostava dum outro homem, 
a sua mulher. Isso lhe do(a muito. 
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Waram pima ip o•ju komupi uk•ug io'e. Komupi 
-uk•ug o'ju ip. Komupi ip 0 1ju1uk1uk. Pere. Oexexe 
--1p. Sugtitim o'ju ip deim--jomaku--Iwajodibukti be, 

. - -i' e' em aypapa1um1um • 

-Ga'a~ 

0' ju ip io' e. _, ---- .... --lguycug gu ma o'ju jeoho'a kug. 

Jeoho'a muydedem ip jesüm eju. Jesüm eju ip jeo

ho1a kug io' e jebodoyap tagtagtag ip. Boooh. Ime-

• 

Num outro dia eles foram tirar timbó. Foram tirar timbó. 
Tiraram timbó. Pronto. Chegaram em casa. Foram tinguijar 
para baixo-para lá-no igarapé Iwajodibukti, dizem os velhos an
tigos. 

-vamos emborat 
Foram. Ele foi alegremente coma flauta-tocando a flauta. 

Foram todos dois com seu cunhado. Foram com seu cunhado com 
a flauta para onde descansava. Estava tocando a flauta. Assim 
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gap ma ip o'kop tiwabu be. SÜgtitim o'e ip. Axima 

o' jajat ip ade. Iboce ixe axima bubum Muraycoko 

io' e. Coooopi. Soat pupum: daxeu, daxeubita yo

picat tak io' e. 
.. ... .. .. 

-Cewida teku gubog, i' e' em io' e--wenuynom pe 

e 1em-da10 be. 

# 

desceram a beira. Tinguijaram. Pegaram muitos peixes. La 
Muraycoko pegava peixes. Pegou todo tipo: traíra e traíra pe
quena também. 

-Vai ficar grande a comida deles! falou da castanha ralada
da comida fe ita de castanha e peixe.1 
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..... ... ... .. 
Imen ma. Boceku ade jija a' gu ibut kuy. 

-Wara•at agokatkat itop etabun ma itayxi kay o' e io' e. 

Ixe bit ka1Üma ma o' e imenpit. Itop pit cekay gu ma 

o'e gebuje ma. Cekay gu o'e. Oibu1un ma. Jeixit 

kay ma jebut o'tujowat io' e. 

-Teku obut, tu•ü, io' e-axima. 

-Axima i.p o'jat. Ade o'jat ip. 0 1gupuruk ip. 

Ixe .dak imenpit axima o' jajat. Pagako 0 1 gugege ip 

io' e. Pere. 

Assim mesmo já tinha muitos peixes pegados. Um outro 
homem a vista do marido mesmo. queria a mulher dele. Mas ele 

' -nao disse nada. Mas o marido nao queria ela mais. Nao queria 
mais. Nao quis máis ela. Ele levou o peixe dele a irma dele 
mesmo. 2 

-Aqui está o peixe que peguei, irma. disse. 
Pegaram peixe. Pegaram muitos. Moquearam. Ele tam -

bém pegou peixes. Fizeram panacus. Pronto. 
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-O'ju ip koap ixe itayxi wara•at kay kuy agokat-

kat kay o'e huye. IxeyÜ kanomüm o'ju. Jesüm eju ip 

o'ju. Jay. -Surabudodot•a be oajem, i'e'em ip aypa-

- - -pa1um•um. Surabudodot•a be oajem io'e. 
.. .... . .. ... . .. 

-Ijoce apa on Jecum, osum, io'e Jesum pe. Ijo-

- . -ce on Jecum. 

--Idap, osum, io1 e·. Ajexe ma. 
--Ap! io'e. Wexe ba'ore ma. Okukpin1um cuk 

oguy wuyixft xe, io' e. Obimutorok cuk adi wuyixft, 

io' e jesüm pe. Otayxi dak cuk adi xipan gu okuk. 

-Vamos emboral 
Eles foram na frente porque a mulher dele já gostava de 

outro homem. Eles foram atrás. Foram como cunhado. Chega
ram na serra chamada Surabudodot•a, dizem os velhos antigos. 
Chegaram a serra Surabudodot' a. 

-Vou ficar aqui, meu cunhado, disse ao seu cunhado. Vou fi
car aquí. 

-Nao, meu cunhado, respondeu. Vamos voltar para casa. 
-Nao, respondeu. Nao posso voltar para casa. Minha irma 

nao gostava de mim, disse. Minha irma falou mal de mim, disse 
ao seu cunhado. Minha esposa também me tratou mal. Minha es-- -posa nao me respeita, disse. Por isso eu nao vou voltar para casa. 
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- -Obuyxim gu juk otayxi okuk, io' e. Imeneju on jexem 

-gu. 

--Idap, io' e isum. Ajexe ma. 

-Ap! io'e. 
. ... . ... 

EJexe, osum, io'e Jesum pe. Ejexe. 

Ga'a ajexe, osüm, i'e'em. 

-Apt io'e. - -Jexem gu on. 

- --Ejexel Jewemudadaybotbon en, io'e jesum pe. 

-Ap! -io' e. Ojexe gu. 
-Iboce osunuy. Iboce oikat pin isum tujowat ojuy 

uk'a kay. 

-Eeeeei! io'e. - . Enomubapug cuy mo eJeku, o-
- . sum, io'e .. 

-Nao, respondeu o seu cunhado. Vamos voltar. 
-Naol respondeu. Voce volte, disse ao seu cunbado. Volte. 

Vamos voltar, meu cunhado, disse. 
-Naot respondeu. Eu vou voltar. naol 
-Voce vai voltarl Voce está se maltratando, disse ao seu 

cunhado. 
-Naol respondeu. Eu nao vou. 

E ele ficou lá. Anoiteceu quando seu cunhado estava queren
do (sem resultado) levá-lo para casa. 

-Exclama<;iot disse. Tu vais abertamente-náo vais andar 
escondido, meu cunhado, disse. 
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Jeoho'a o•yakakaka iboce--Surabudodot'a be. 

Ibocewi o'jup. Dexe. Oexe. Jetayxi o•guko· 

remrem ixe dak. 
... .. ... .., . 

Jeixit o'gukoremrem io•e. 

E, com isso, quebrou a taboca dele Iá-na serra Surabudo
dot•a. 

De lá foi. Chegou em casa (o cunhado). Ralhou coma sua 
mulher, e ralhou com a sua irma. 
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- --Xipan gu poro juk adi osum ejukukt io'e cebe. 

- -Xipan gu poro juk adi osum ejukukt Okay bit cuk 

xeku osüm ikukpin osunuy, io•e. Oxe bit cuk osüm 

ikukpin osunuy imenpit, io'e jeixft pe, jetayxi be dak 

o'e. 

Kuyaje a•gu itayxi oeku ixat tujowan. Iixft oeku 

ixat tujowan. Jay. lboce jekukum--Surabudodot1a 

be. 

-Juku exat, taput 

-Ite je ejomuy. Tejeku xik'i ejomuy. 

-Hm hm. 

WÜnxik. 

-Voce nao tratou bem do meu cunhadot disse a ela. - Nao tra
tou bem do meu cunhado. Eu, porém, gostei muito do meu cunha
do, disse. Eu sempre gostei muito do meu cunhado, disse a sua 
• - # irma e a sua esposa tambero. -No outro dia a sua mulher foi levar comida a ele. A irma 
dele foi levar comida. Chegou. De lá ia a serra Surabudodot•a. 

-Aqui está sua comida, meu irmao. 
-Bote aí. Bote aí (sentado). 
-Está. 

Botou lá. 
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V 

-Idibi puk etibut 

Idibi bubum cucum iixft io 1e. Sok sok sok sok. 

-Ipi be ikotkon jexat. Pu' iiih. Ixikxig. -l'o'om gu. 

WÜnxik. Jay. 

-Busque água. 
A irma ía buscar água. Ele enterrou. Ele enterrava a co

mida. Jogava fora. Nao comía. Botou. (Ela) chegou. 
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- --Teku juy etig'a, tu'u, i'e'em io'e. 

--Kuy paxi tapupu o'jo'o? i'e'em iixit. 

- --Kuy, i'e'em. Ak1i. l'o wa'um aca. 
.... ... -- .. CIW' .... 

Idibiat tikonkon ma. Kon, Idibi konkon aca 

io' e. Imen ma soat kabia jekukum. IsÜm takoy ojuy 

j ekukum soat kab ia. 

--Ajexe, osumt kabia bun nuynuy io'e. 

-Wexe ba'ore. osüm, i'e'em io'e. 

- --Ejexet Jewemudadaybotbon en, i'e'em jesum 

pe, io' e. 

- - --Wexe ba'ore ma, i!e'em io'e. Cum on gasu bit. 

Dexe. Imen ma jexexem. Iixft a' gu jekukum 

ixat tujowatwan. l'o'om gu io'e. Ixikxig ma. Idibiat 

tikonkon ma. Soat em ma jekonkon gu o' e. Idibi 

konkon aca. Wara' at kabia imen ma. Aripit boceku. 

-Está aqui a tua panela. minha irma. ele disse. 
-Será que meu irmao já comeu? perguntou a irma. 
-Já. respondeu. Nao custa comerl 

Ele só bebía água. só água que bebia. Assim ele ia todo dia. 
Todo dia o seu cunhado ía buscá-lo. mas ele nao ia (para casa). 
Ele (o cunhado) passou o dia inteiro dizendo "vamos voltar para 
casa. meu cunhado", e ele respondía 11Nao posso voltar para casa, 
meu cunhado". 

-Voltel Voce está se maltratando! dizia ao cunhado. 
-Nao posso voltar. dizia. Eu vou (embora deste mundo) agora. 

Assim a irma ía-levando comida a ele, e ele nao a comia
só jogava fora. Nao comia-só bebia água. No outro dia foi assim. 
Voltou lá. Muraycoko estava dan~ando. Fez um desenho de lagar-
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................. 
Da'i'irrt o'e Muraycoko io'e. Xekpu 0 1 subumogmog - ~-wita1a be. 0 1gubarararak suram xekpu. W1to o•jo-

mog, dapsem, bio. Bio biogbuk o'jomog. IbÜrü 
... .... .. ...... 

opop, i'um tak e'em aypapa1um1um. Iboce ma iixit 

-oajem io'e. Jay. Da'i'im kuy io'e. Muraycoko kuy 

da'i'im: 

-Wedem tak on wexat'in ma 

w edem tak on wexat' in ma 

i Muraycoko, Muraycoko. 

Bio dak on wexat'in ma 

Bio dak on wexat'in ma 

i Muraycoko, Muraycoko. 

Dapsem tak on wexat 1in ma 

Dapsem tak on wexat'in ma 

i Muraycoko, Muraycoko, 

ta na pedra. Pintou·a com urucu: lagarta, mutum. veado, retrato 
de anta-foi tudo isso, dizem os velhos antigos. Lá mesmo a sua 
irma chegou. Ele já estava dan9ando. Muraycoko já estava dan-
9ando e cantando: 
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Eu fa90 virar todo bicho. 
Eu fa90 virar todo bicho, 
disse Muraycoko. 
Anta também eu fa 90 virar 
Anta também eu fa90 virar, 
disse Muraycoko. 
Veado também eu fa~ virar 
Veado tamb ém eu fa~o virar 
disse Muraycoko, 

-da' i' im o~ e Muraycoko io' e, JeJu am. 

-Juku exat, tapu. 

Dexe. Iixit: 

-Ite je ejomuy, i' e' em io' e. Idibi' in puk etibu. 

Idibi bubum jekukum idi' ipoti be--Surabudodoti 
. - -be, i'e'em aypapa1um 1um. Idi'ipoti omuyku Surabu-

dodoti. Idibiat tikonkon ma io' e. 

-Ajexel 

-Ap~ Wexe ba 1ore gasÜ bit. Cum on. 

Jay. IsÜm io1e. Ixe a'gu ibun nuynuy. 

-Ajexe, osüm~ 

-Apt i'e'em io'e. -Wexe ba'ore ma, osum, 

i 1 e 1 em. - - -Cum on gasu bit. 

Muraycoko disse, cantando, para se virar. Chegou a irma dele. 
-Aqui está tua comida. meu irmao. 
-Bote aí, disse. Traga água. 

. Ela ia buscar água no igarapé que se chama Surabudodoti, 
~1zem os velhos antigos. (O igarapé Surabudodoti existe). só bebia 
agua. 

-Vamos voltar para casal 
-Nao~ Nao posso voltar agora. Vou (me virar). 

O cunhado demorou muito por lá, querendo levá-lo para casa. 
-Vamos voltar para casa, meu cunhado. 
-Naot respondia. Nao posso voltar. meu cunhado, disse. 

Vou (me virar) agora mesmo. 
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Waram gebuje bit puk a 1gu iboce ma io:'e. 

Imen da' i' im io' e: - . Wedem tak on wexat 11n ma 

Wedem tak on wexat 1in ma 

Xekpu dak on wexat1 in ma 

i Muraycoko, Muraycoko 
- . Kapido dak on wexa t' 1n ma 
- . Kapido dak on wexa t' in ma 

i Muraycoko, Muraycoko 

i' e' em ibibodo. 

Gebuje amam isÜm oeku cekay. Cum k11y. 

Jay • . Oajem. 

No outro dia ainda estava lá· dan~ndo/ cantando assim: 
Eu fa4Y0 tudo virar 
Eu fa~ tudo virar 
Largata também eu fa4Y0, 
disse Muraycoko. 
A mae de mandioca também eu fa~o 
A mae de mandioca também eu fa~o, 
disse Muraycoko, 

ele dizia-o cantico dele. 
Da{ o cunhado foi com ele a Última vez. Já ia (se virar). 

Chegou. 
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- -Ikuyaje oajem isÜm kuy ma. Ka 1umgu kuy io' e. 

Tooooh. Akowen suibut kay. Jem. Dobat. Koooop 

idixidi be. Iixít a'gu tomukadi io' e. Kop. Jay tÜyap 

-pe. Ka 1Ümgu. Wegbag. Itig'a o•yaokaka--ixat tojo-

Jocap. Ixe iixít a'gu tomuju o'ju io'e. Bomaku oi

ren. Yoko' a o' ya' o. Waodam o' ju, i' e' em aypapa-

- - -1um 1um. Ixe isum o'jup bomaku. Idixidi be o'kop 

io'e. Kop. Timudek pa'ore o'e cekay. Ixe be bit 

idibi timucak put. Ipoxi gu o'e. Idibi jeje ma o'ju 
...... ....... .... .. .... 

xigxig--idibi dag. Idibi o'timucak. Imeneju ipoxi gu 

0 1e. Jekonkon 1Üm puye ipoxi gu. Jay. Ibo o'guwexat 
> 

deko. Koatakoara be opop. Bodiku 0 1ju deim. 

• # ... 

No outro d1a o seu cunhado chegou bem cedo. Ja nao estava 
mais. Coitado. Procurou o rasto dele. Seguiu o rasto. Foi atrás 
dele. Desceu no rio grande. A sua irma saiu atrás dele. Desceu 
(a beira). Chegou ao lugar dele, mas nao estava mais. Quebrou a 
panela de barro em que sempre levava a sua comida. Mas a irma . , , . 
ia atras dele. La deu fome. Comeu fruta. V1rou-se veado branco, 
dizem os velhos antigos. O seu cunhado foi lá. Desceu no rio 
grande. Desceu (a beira). Nao podia atravessá-lo. Mas ele podia 
pisar na água. Ficou leve. Andava em cima dágua-na água. Pi-

, - - -sou na agua. Por isso nao era pesado. Porque nao comia, nao 
pesava. Chegou. Lá ele fez o coatá. Fica no morro de Koatokoa-
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BoooomahÜ. Ixe isÜm 0 1kop tomuju. Cokon ixe bit 

o'ju. Wek wek wek wek wek. Timudek pa'ore o' e 

cekay. Ixe cokon o'ju, i'e'em aypapa1Üm 1Üm. 

IbÜrÜn ma boku imenpit. 

ra. De lá foi para baixo-lá. O seu cunhado desceu atrás dele. 
Ele se virou tucano (cantico do tucano). Nao podía chegar a ele. 
Ele se virou tucano, dizem os velhos antigos. 

~ só isso a estória. 

Notas 

1"Falou de castanha ralada ••. 11 o narrador explica isso porque a pala
vra cewida tem dois sentidos: 1) comida feita de castanha e peixe. em 
que ralam as castanhas e misturam com peixe moqueado, e 2) banhei
ro dos porcos. 

2"Ele levou o peixe dele a irma dele mesmo". Isso é muito signifi-.. . . ~ . 
cante na cultura Munduruku. Antes de ter contato com m1ss1onar1os e 
ter casamentos na Igreja, quando um 11 casal" comec;ou a ter relac;oes 
sexuais, o rapaz também comec;ou a levar comida ~"esposa" para co
zinhar. O fato de Muraycoko levar a comida a irma indica que tam
bém nao considerou a mulher dele como esposa. 
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Akurice ebapukap 

Dacekore ayacat osunuy- -yaypan' isu. Ixi o' ju 

ku be. - --º' s uiwat jagepug ma. Ixe ixi ku be oeku ibun 

--kabia bun. - - -Ka' umgu ikipiyu dak. J eorog oeku ip 

soa t. Ixi o ex e. Ku be oeku ixi ibun. Gasü ixe Karo-

Como os Cachorros Apareceram 

- ' Dacekore era uma mulher-uma moc;a. A sua mae foi a ro-
c;a. Deixou-a sozinha. A mae demorou o dia todo na roc;a. Os ir
maos também nao estavam (em casa). Foram cac;ar-todos. A 
mae estava na roc;a. Demorou na roc;a. Agora Karopitobu chegou. 
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-. .-pito bu oalem. Jay. Idip agokatkat. Idip oajem ido-

ctet waremaptim io' e. Gasü ixe cekay o' e ayacat. 
- .... .. .., --Ta, io' e. Aca on xipat gu imenpit, i ma' gu o' e 

Karopitobu cebe. 

Ayacat ma cekay. 
- - --Asubit, io'e. Xipat gu juy on imenpit. 

0 1ta10 io'e ayacat. Ceeee. Akurice o'jece. 

lbun osunuy. 

Gebuj e ma ixe kawenwen osodop ayacat eju. 

-Soat cuy mo jeejat ip, io' e. Puybit pu je' e ip--
........ - ....... ...... . 

mudi. Mudi ipipog iom puje yopogmutokutog, io' e. 

Cewekodiptatem. Yaokakam. Ay dak ipi be bima, 

yaokakam. Idibi be yakom puje dak yaoka but. Da

jekco ipi be jeeom. IxeyÜ dak yaoka but je' e, i'e'em 

Ele era bonito, aquele homem. Chegou bonito-todo pintado de ge
nipapo. A mo9a o queria. 

-Exclama9ao. Eu nao sou bom, nao, Karopitobu disse a ela. 
Mas a mo9a o queria. 

-Vai verl disse. Nao sou bom, nao. 
Tomou-a. Enganchava. O cachorro ficou enganchado muito 

tempo. 
Daí ele explicou tudinho para a mulher (que iam nascer ca

chorros). 
-Eles vao pegar tudo, ele disse. Vao ser ca9adores de cutia. 

Quando a cutia entrar no buraco, vao furar o pau, disse. Vai fe
chando, matando. E quando a paca entrar no buraco de chao, vao 
matando. Quando cair na água também, podem matar. E os caiti
tus vao entrar num buraco no chao, mas eles também podem matá-
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- - -1em kawenwen cebe gebuje roa. Xipan cuy mo bekit-

kit ejukuk, io' e. IxeyÜ jemudadaybot'Üm, io' e. Exan 

jeejajat ip: dajekco, dapsem- -soat jeejat ip. 

-Ixi oexe io' e kaxicug. lbun oeku. Dexe. Ixata 

kug awaydayoyoyda kug. 

--Tu'ut i' e' em jexe buje--juku exatat 

vv 

-los, ele disse, explicando tudo para ela. Cuide bem dos meninos, 
disse. Nao os maltratem, disse. Vao pegar tua comida: caititu, 
veado, -vao pegar tudo. 

Passou tempo. A mae chegou ao meio-dia. Chegou com co
mida -com cará assado. 

-Minha filha, disse quando chegou-aq~i está tua comida. 
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- -Ya!o kay'um. -Cejak'um io' e. Poooh. 

-Tu'Ül waram. Juku exataL 

- -Ya' o kay'um. - -Jexi a'o kay gu. 

- p en e i t en? ixi o 1 e io' e. 

O' jetaburut. Ak1ü.ma. Agokatkat eju io' e. 

Cak. 0 1gucak yuk pe. 

-Ite ma juk yukpiwat io' e agokatkat. Ite ma juk 
.... ..... . ., '' . yukpiwat. Kuy ma juk a' gu oce "xipat gu JUY on t. 

Osunuy imenpit ibun io' e. Ukreg. O'yukreg. 

Cekaxi oajem. 0' su 1 itkap. Kap. Ebadipdip i' it' it 

o' e--agokatkat eju xepxepxep. Ixi o' ju io' e. 
- - . -TapuL io' e je' it pe. Eixiyu opop iwaru ma. 

EixiyÜ o'kapkap, io'e. Iwaru ma opop ip. 

Ela nao respondeu. Nao quería responder. Estava deitada. 
-Minha filha, disse de novo. Aquí está tua comida. 

Nao respondeu. A mae nao respondeu. 
-o que é que está fazendo? a mae disse. 

Espiou. Olhou. Ela estava com um homem. Pisou na sua 
barriga. . 

-Ela mesma foi culpada, disse o homem. Ela mesma fo1 cul-
pada. Eu mesmo disse 11 eu nao sou bom, nao". .... 

Ela ficou por muito tempo. Ficou grávida. O mes dela c!1e
gou. Deu a luz. Teve quatro cachorrinhos-dois casais. A mae 
dela foi. 

-Meu filho, disse ao seu filho, seus sobrinhos estao bem dife
rentes. Seus sobrinhos nasceram. Sao muito diferentes. 
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-Jeedop ip, io' e wara'at xipacat pit. 

eyÜku, io' e, yaypan puje. 

Osubut'o 

ip. 

ka. 

Jay wara'at kay. 

--TapuL io' e, kuy eixiyu o' kap. Iwaru ma opop 

-TeyÜku oyaoka, io' e. 

0 1 ju ijom. Jay. 

--Pu e'iyu? 

-TeyÜku, io' e. 

Xepxep o'guju. Ixe bit o'yaoka. 

Ime~puye ixi ip o.'tujupa'um tip pe. 

Xepxep o'yao-
- . Wuy o'tuJo-

wat ip--agoka be gu. Ixe itakoma'Ümat jekukum ce

kay io'e ijojom--jeixiyÜ jojom. Yaypan puje ip jexi 

- Deixa eles estarem, disse o outro (filho) que era bom. 
Quando cresceram, vou comer a embiara deles, ele disse. 

Ela chegou ao outro (filho dela). 
-Meu filho. disse. teus sobrinhos nasceram. Sao muito dife

rentes. 
-Vou matá-los, disse. 

Ele foi ve-los. Chegou. 
-Cade seus filhos? 
-Sao eles, respondeu. 

Ela mandou dois a ele. Ele os matou. Matou dois. Por isso 
a mae escondeu no mato (o outro casal). Levou longe-nao estavam 
na maloca. o (tio) que nao estava zangado ia sempre visitá-lo~. 
ver os sobrinhos. Quando cresceram, pegavam bÓia para a mae: 
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xat pupum 0 1e--mudi, dajekco, ay, dapsem. Soat 

pupum jexi xan. Ixe ijodit cucum. Jay. Waw waw 

waw waw waw waw waw cekay io'e. Etaburut. Ak•

ma. Ijodit ip. 

cutia, caititu, paca. veado. Pegaram tudo para comi_?a da mae. 
Aquele tio ia (ve-los). Chegou. Latiam a ele. (A mae) espiou. 
Olhou. F oi o tio deles. 
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-Ixeet - -i' e' em je' iyu be. Ejodit a. 

- -Jay. Jekonkonio'e. Pere. Iboce Pu1un. 
-nuynuy jeixit xe. 

... ... ..... 
-Ta. Jepin on, tu•u, i'e'em io'e. 

-Puybit puruk kug jexexem agoka kay. 

j ekukum soat em. 

Imen ma 

- --Wuixiyu jom, i'e'em. 

- - -Wururu. Jay. Ak. Tobuxikxig ip. Waw waw 

waw. Taburut. 

-Ixeet - - -i'e'em jeiyu be. Ejodit a. 

- -Pu•un. Jekonkon nuynuy io' e. Puybit puruk 

tujuxexem soat em uk' a kay. 

-Ta. - - -0n tak wuixiyu ojojo, ixe 0 1e--wara1at--

yaokakaat ip. 

- Nao fa 9am íss o l dísse aos filhos . t s ó s eu tío. 
Desístír am. (Ele) c hegou . Comía (14). Terminou. Ficou 

l á com a s ua irma. 
- Está. Vou vol tar , mínha irma, disse. 

C hegava em casa com bÓía seca. Assim fo i todo tem po . 
- Vou ver m eus s obrinhos, dízia. 

la anda ndo . Chegou. (Ela) olhou. (El e) os achou. (Os ca
chorros) lat iam. (A i r ma) espiou. 

- Nao fa9am issol dízia aos filhos . :t: só o seu tío . 
Desist iram. (Ele) ficava comendo todo temp o. la l evando 

comida m oque ada para casa. 
-Puxal Eu também vou ver meus sobrinhos , ele disse-o ou

tro - o que os matou. 
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Ixe a 1gu o'ju io 1 e. Yaypapan o'e kuy i 1 iyu. 
-Taoberen ip o' e. Ixe o' jup. Poxerewun. 0' jem io1 e. 

Waw waw waw waw. Etaburut. Ixi o'e io'e ak'ma . 
• 

Yaokakaat ip. 11 Ixee" i gu o' e cebe ip. 

- - -
- 11 Ixeel 11 i ece e'iyu be, tu'ul i a 1gu o'e io'e. 

-Caw. 0 1yakpidaa ip. Pog. 0 1yaoka. Waram 

p1ma ijodit \Vara' at o' jup. Ixe kay bit ip itakoma gu. 

-Ixeel i' e' em ixi. Ejodit a. 

Ele foi. Os filhos já estavam grandes-estavam altos. Ele 
foi. Saiu (no terreno da irma). Saiu. Latiram. (A mae) espiWo 
A mae disse "Olha! o que matou a eles". Ela nao disse "nao fa-
9am isso! 11 • 

- 11 Nao fa9am isso! " diga aos teus filhos, minha irma, ele 
disse. 

Morderam o cangote dele. Morreu. l\i1ataram. No outro dia 
o outro tio foi. Com ele, porém, nao ficaram zangados. 
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Yaypan o' e ip. 
-- -- ... ... 

-Gasu bit on 0 1 iyu dujupa'um, io' e ixi jekipit pe. 

e ebay nomuju on tujowan ip. 

Bodiku deim o'ju. 0 1kop. Karepitobu nomuju 

o' ju. Ijodi akurice yobog gu- -taxegebitbit a. Imen-
- -eju yobog gu ip. Ijodi bit Karopitobe naxegebitbit. 

IbÜrÜn ma ibo bit. 

-Nao fa9am assim! " a mae disse. t só seu tio! 
Cresceram. 

-Agora vou carregar meus filhos, a mae disse ao seu irmao. 
Vou carregá-los para o seu pai. 

Foi lá para baixo. Desceu. Foi atrás de Karopitobu. Aqui 
(na terra) os cachorros sao pequenos-sao os netos deles. Por 
isso sao pequenos. Mas aquí eles sao os netos de Karopitobu. 

t só is so, esta estória. 
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Ay 1 ebapukap 

Ay dak o'ju. -J eorog ip cucum warara 1 acat e Ju 
... .. ... .. 

ma•gu cucum. Imenpit yajem1ibit gu puybit aoka buje 

-ixe bit jeorokorog pima. Warara1acat dapsem aoka-

kam. Pog. Imuwekakam ip. Ixe cucum. Jay. Imu

wekakaap kay. 

-Ajo aca o'yaoka ip? 

Etaburut. 

- 1 Üma dapsem! io'e. 

Como a Pregui9a Apareceu Aquí 

A preguic;a também se virou (era gente). Eles iam ca9ar com 
os outros. Mas nunca chegou com os outros quando matava cac;a, 
quando cac;ava e os outros matavam veado. Partiram. Ele ia lá. 
Chegava aonde estavam partindo. 

-O que será que eles mataram? 
Espiou. 

-Foi veado, disse. 

176 

Coooo. - -J edayentok' ixik1 ixig jomaku kisem. 
-I 1uk1ug. 11 Ay ay a yaya". - - . Jug. Wunp1g. Dapsem tap 

pe. Pen pen pen pen. Dapsem en i'e am. Jexi kay 

tujuxexem. Dexe. 

Ele pegava carne da sua prÓpria coxa e cortava com faca, gri
tando (com dor). Botava (para embrulhar). Botava no cabelo do 
ve~do. Virava, para dizer que era carne de veado.2 Levava a sua 
mae. Chegou em casa. 
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-- ._, -- 4IW 4IW 

-Ka'umgu apa, ai, i'e'em. Teku a'gu cekopak 
-pit, i'e'em, jedayen o'oan jexi be. 

- - -Imen ma soat em. Jeorog pima jekukum yajem-

- -
• 1ibit 1um a'gu puybit aoka huye warara'acat kay io'e. 

- -Imen ma jedayen 0 1oan. Dexe. Jexexem. 
- --Teku a' gu cekopak pit, ai, i' e' em. 

Iyoyoy ixi io' e. 
... ..., ,... .... . ...,, 

Tuybe iceman dapsem en tan. 

I 1 0 1om ip. PÜg em 0 1suba 1Ümco wara'at io'e. 0 1je-

-munem. 

- Nao tem (nada), mamae, disse. Esta é (sÓ) carne de veado, 
disse, para a mae comer a carne da coxa dele mesmo. 

Foi assim mesmo todo o tempo. Quando iam ca9ar, nunca 
chegou a.os outros quando mataram ca9a. Assim fez a sua mae co
mer a carne da coxa dele. Chegava em casa. 

- Aqui está carne de veado, mamae, dizia. 
A mae assava, pensando que realmente era carne de veado. 

Comiam. Urna vez um outro o assombrou. Escondeu-se. 
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- --Pen acamo suxe dak cekopak pupum? io'e. 

0 1jemunem ceba1ümcom. CÜÜÜ cüüü. Guycoi 
.-ªJem io' e. Jay. 

- Como é que el e pega carne de veado? perguntou (a si mes -
mo). 

Escondeu-se para assombrá-lo. Estava em pé. Lá vinha 
ele. Chegou. 
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-Ajo aca o'yaoka ip? 

Itaburut. Ak. 

- 1üma dapsem, io' e. 

Coooo. Joceku jedayen o'joixik itabun io'e. 

- -Keneg keneg. "Ay ay ay ayaya". Kiririk. Wunpig. 

Pen pen pen. Ekabek. Pouuut. Ixe o'jenapon uk'a 

kay. Oexe. Ixi be o'e; 

-Temaku juy omuyku ikuat kug gu, io'e. Jeday

en kug aca juy omuyku. 

O . ' Dexe. exe io e. Jay. 

-Teku a' gu juy cekopak pit, 
0:-

a 1, o' e io' e. 

-Cekopak guaca tekuuu, ixi o'e. - -Edayen a! 

- - -Een1 0 1oan a poro mo ent io' e. 

Gebuje ixe ay o•ju. Ibodi ma o•ju topaya ma. 

- -Iburun ma. 

-O que será que mataram ? 
Ele estava lá espiando ele. Olhou. 

-Aht Foi veado, disse. 
Pegou. Lá tirou a carne da coxa a vista dele (do outro). 

Cortava. Gritava. Tirou da coxa. Botou no chao. Enrolou. Foi 
embora. Ele (que estava espiando) foi embora para casa. Chegou. 

' -Disse a sua mae: 
-Aquele nao vem trazendo comida boa, naot disse. t com 

carne da coxa dele que ele vemt 
Chegou. 

-Aqui está carne de veado, mamae, disse. 
-Essa nao é carne de veado, a mae respondeu-é carne da sua 

coxa. Voce nos fez comer sua carnet exclamoµ. 
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Daí ele virou preguic;a. Lá ficou com barriga para cima. 
t só isso. 

Notas 
1
Ay significa duas coisas, dependendo do tom da palavra. NÓs nao 

escrevemos o tom porque os ind(genas já entendem tudo pelo contexto. 
Ay, com tom 2 (mais ou menos alto) signüica 'paca'. b com tom 4, 
que é laringaliza~ao, significa 'pregui~'. 

2 - - ; . "Carne de veado" tem duas expressoes: dapsem en que e, literal-
mente, 'carne de veado' (veado carne) e cekopak. -pak quer dizer 
1vermelho1

' mas nao sei o sentido da outra parte da palavra. 
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Poy 1 

I ""' )111111 

'' "'' 

Poy bio xat•a o•ya'o'o io'e. Igudup tiotpe o'to

buxik bio. 

- En cit oxat' a o' om ijoce, io' e poy be. 

O Jaboti 

O jaboti comia comida da anta (fruta). A anta o achou em
baixo do buritizeiro. 

-:t voce que está comendo meu buriti aquit disse ªº jaboti. 
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Cak cak cak cak cak. Kaerep pe o' guom. Iboce 

poy osodop. Ibun imenpit osodop. Poooh. Jay. Da

jekcoyÜ oajem. Kaya kaya. Igudup tiotpe ip. Jay. 

Pen. 0' guypen ip. 

-En <:it ijoce, Yaoti? io' e ip cebe. 

-Hm hm, io'e. On. 
- - --Apenpen en ijoce? 

Pisou. Botou lá dentro da lama. Lá estava o jaboti. Ficou 
lá muito tempo deitado (na lama). Chegou. Os caititus chegaram 
para ca9ar. Chegaram embaixo do buritizeiro. Viraram o jaboti 
de dentro. 

-t voce que está aqui, jaboti? perguntaram. 
-Sim, respondeu, sou eu. , ..... , -o que e que voce esta fazendo? 
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-Ka.,Üma, io'e. Bio omuom ixat'a 0 10 huye. 

-Ta. Aca eceweik, io' e ip cebe. Eceweik. Bo-

maku xeku o'ju. 

-Hm hm. 

Xeku ijuap. 

Poy o' ju io' e. - -Wururu. Jay bomaku. JekapÜn 

pe. 
._... .... 2 

-Pugun on? i 1 e 1em. 

-WÜy ma, i'e'em. Ecajem'Üma. 

-Ap! Oajem. Kuy bit oajem, i' e' em poy. 

Wurürü. Jay. Igudup kay. -Tuntano io' e. 

-- --Pugun on? 

-WÜy ma en, i' e' em. .Ecajem 'Üma. 

-Ap! Oajem. Kuy bit oajem, i ' e'em poy. 
,... .... .. .... 

Wururu. Jay. C ekonkonap kay. 

-Nada. respondeu. Foi a anta que me botou (aqui) porque co
mi o buriti dele. 

-Exclama<;ao. Vai te vingart disse. Vai te vingart Ele foi 
para lá. Lá está o rasto dele. 

-Está. 
O jaboti foi andando. Chegou lá aonde tinham quebrado um 

pau. 
-Ainda estou longe dele? perguntou. 
-Muito longe. respondeu. Voce nao chega. nao. 
-Naot Vou chegar! Vai custar, mas chego lá. disse o jaboti. 

Andando, chegou lá onde tinham cagado--já tinha crescido 
wn buriti grande. 

-Ainda estou longe? 
..... # 

-V~ce esta muito longe ainda, disse. Nunca chegará. 
-Naol Eu chego! Vai custar, mas chego, disse o jaboti. 

Esta va andando e chegou onde eles comiam. 
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-- --Pugun on? 

- --Wuy ma en, i'e'em. - -Ecaj em' uma. 

-Ap! -Oajem, i' e' em poy. Kuy bit oajem. 

Iximamam eju jekukum xigxfg wurürü. Jay. 

Igudup tüntano ma'guto. 

-- --Pugun on? 

-WÜy ma en, i'e'em. Ecajem'Üma. 

-Apl i'e'em poy. Oajem. Kuy bit oajem. 

-Imen ma o' ju. Kabiapiiiih. Boceku wÜy'Üm 'Üm 

o·e. 

-PugÜn on? 

-WÜy ma, i' e' em. WÜy1Üm 1Üm ma apit imenpit. 

-Oajem on, i 1 e-1em poy. Oajem. Kuy bit oajem. 

- - -Wururu. Jay. Ceapun kay. 

- Estou long e? 
-V~ce está muito longe, respondeu. Voce nao chegará. 
-Naol Vou chegar, disse o jaboti. Vai custar, mas chego. 

Ele andava de dia e de noite. Chegou a um buritizeiro onde 
cagou. 

-Estou longe? 
-V~ce está muito longe, disse. Nao chegará. 
-Nao! disse o jaboti. Vou chegar. Vai custar, mas chego. 

Foi assim mesmo. Vivia andando-todo o dia e a noite. Da( 
ficou perto. 

-Estou longe? 
-Muito longe, disse. Mas nao está muito longe, nao. 
-Chego, disse o jaboti. Chego. Vai custar, mas chego. 

Estava andando e chegou onde ele tinha quebrado (pau). 
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-- --P\lgun on? 
- --WÜy ma, i'e'em. Ecajem 1uma. 

-Ap! i'e' em. Oajem. 

Wurürü. Jay. Jekonkonap kay. 

-PugÜn on? 

-WÜy ma, i'e' em. Ecajem 1Üma. 

-Ap! Oajem, i 1e 1em poy. Oajem on. 

- -Bomaku 0 1 jup. Bomaku cekonkonap' isu o' e io' e. 

-- --Pugun on? 

- --WÜy1Üma, i 1e 1 em. Ijasun en. 

- -Abim o'jup. Jay. Tun kay oajem io' e. Ijajaap 

kay. 
......., ... ... 

-Pugun on? tun pe o' e io' e . 

- --Wuy1uma. 0 1e io'e. 

- Estou long e? 
- Muito longe, disse. Nao vai chegar, nao. 
- Naol disse. Chegol 

Estava andando. Chegou onde tinha comido. 
- Estou long e? 
-Longe mesmo, respondeu. Nao chegará. 
-Naol Chego, disse o jaboti. Chego. 

Foi lá onde nao faz tempo que tinha comida. 
-Estou longe? 

- # """' , -Nao e longe, disse. Voce esta perto. 
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Foi indo. Chegou a bosta dele, onde cagava. 
-Estou longe? ele disse a bosta. 
-Nao é longe, respondeu. 

- --Ajem on, io'e. 

Ibocewi 0 1jup. Jay. Topap kay io' e. 
-- --Pugun on? 

-WÜy1Üma, io' e. 

-Ka. Ajem on. 

Ibocewi o'jup. Jay. - -Boceku cekonkonap kuy-

-'urna 0 1 e io' e. 
-- --Pugun on? 
- ...., .... .. 

-Wuy •uma, io'e. Ajem en. 

- -Ibocewi poy o 1jup. Jay. Tun kay oaj em io' e- -

tun' isu - - kuy' Üma- - k~pusukuruy a -- tünokok gu mabuk. 
-- --Pugun on? io ' e. 

- -- Wuy'uma, io' e. 

-Ka. Ajem on. 

- Vou chegar, disse. 
Daí ele foi. Chegou ao lugar/ cama dele. 

- Es tou long e? 
- # -Nao e longe, respondeu. 

-Exclamac;ao. Vou chegar. 
Daí foi. Chegou onde havia comido pouco tempo atrás. 

- Estou long e? 
- # - A - Nao e longe, nao, respondeu-voce vai chegar. 

Daí o jaboti foi. Chegou a bosta dele-bosta fresca-nao faz 
tempo -anteontem-a bosta nao estava velha ainda. 

-Estou longe? perguntou. 
-Nao é longe, nao, respondeu. 
-Está. Vou chegar. 
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Ibocewi o'jup. Ja. TÜn'isu--kapusu ma. 

-Pugün on? 

-WÜy1Üma, io' e. 

- --Ajem on, poy 0 1 e. 

Ibocewi o' jup. J ay. Topap kay io' e. 

-PugÜn on? 
. 

-WÜy1Üma, o'e. IjasÜn en. 

- - -O'jup. Jay. Tun kay io1 e--ijajaap 1isu jija. 

-- --Pugun on? 

-IjasÜn en, io' e tÜn io' e. -Ijoxin ma. 

0 1 jup. Jay. Oajem bio kay. Akpig. Ixet o'to

buxik. Poooh. 

-Teka1 o' e io' e . . 
Jay. 

Daí foi. Chegou a bosta fresca--de ontem. 
- Estou longe? 
-Nao é longe, nao, respondeu. 
-Eu chego, o jaboti disse. 

Foi de lá. Chegou ao lugar (de dormir). 
- Estou long e? 

- # A # -Nao e longe, respondeu. Voce esta perto. 
Foi. Chegou a bosta bem fresca. 

- Estou long e? 
A , 

-Voce esta bem perto, a bosta respondeu. Bem perto. 
Foi. Chegou a anta. Olhou a ela deitada. Achou a anta dor

mindo, deitada. 
-Está aí, disse. 

Chegou. 
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-Ajg.-be aca oce? 

Taxibada kay o'jegebu io' e. 

-Taxibada be ocecawl io' e. 

-Piwa. Orok. Taxibada ma oom jebi be. Caw. 

Bio o'ay io'e. 0 1jenapon. Caw caw caw caw. Aripit 

-aripit aripit. Baraku. Pog. Poy o'yaoka bio io' e. 

-Bul io' e poy. En toto adi .omuom, io' e. Bitkul 

On aoka! 

Iboce a'gu imuweka ojuy osunuy. Korereeeeh. 

-o que é que vou fazer? 
Lembrou-se do saco (escrotal) dele. 

-Vou morder no saco dele, disse. 
Abriu a boca. Meteu o saco dele na boca. O saco entrou na 

boca. Mordeu. A anta se levantou. Foi embora. Ia mordendo. 
Dava voltas. Caiu no chao. Morreu. O jaboti matou a anta. 

-Bem feito1 disse o jaboti. Voce me botou dentro da lama, 
disse. E .•• está vendo1 Eu te mateU 

Lá ele queria parti-la. Estava andando em redor da anta. 
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Cekisese gu ixe bit. Ka 1Ümgu kise. Jay. Wida oa-

• - • 1 Jem io e. 
- - . -Penpen c1t io'e. -en, Yaoti? 

-Ka'Üma, io' e. Bio jopku oyaoka. - . Imenp1t we-

kisese gu, io' e. 

Nao tinha faca. Nao havia faca. A onc;a chegou. 
-Que está fazendo, J aboti? perguntou. _ 
-Nada, respondeu. Eu matei urna anta. Mas nao tenho faca, 

disse. 
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-On pit wekise opop, io' e wida. 

Wida o'takatkat. Jug jug jug jug jug. Pere. 
.... ...., ......... ..... ........... 

Pagako o'guge. Pagako be o'guomom. 

-Ta. On idibi kon puk, poy 0 1 e io' e. Pagako 

buk cuy eguporan. 

-Hm hm, wida o' e. 

-Poy 0 1ju idibi kon. Bomaku idibi o'tidobuxik 
-gu. Corororok. 0 1 xijojok io'e. Pen pen pen pen. 

Jei be ma o'jewemudirem. Aripit. 

wida kay. 

- -Wururu. 

-Pug~n cit idibi omuyku, Yaoti? io' e. 

Jay 

-WÜywÜy ma juk omuyku imenpit, io' e io' e. Bo

mamaku. 

-Ta . . On pukto otikon, wida 0 1 e io' e. 

-Eu, porém, tenho faca, respondeu a onc;a. 
A onc;a cortou. Pronto. Fez um panacu e botou dentro do 

pana cu. 
-Está. Eu vou beber água, o jaboti disse. Voce enche meu 

pana cu. 
- Está, a onc;a respondeu. 

O jaboti foi beber água. Nao achou água lá. Urinou e se 
molhou na urina dele mesmo. Voltou andando. Chegou a onc;a. 

-Onde fica a água, Jaboti? perguntou. 
-~ um pouco longe, respondeu. Mais para lá, respondeu. 
-Está. Eu também vou beber, a onc;a disse. 
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-Pen aca suxe o'e wepagako be? io'e. 
" -Koce koce. 

gako be io' e. 

Etaburut. Akma tunpu ma cepa-

--Tal 

Kiririk kiririk. 0 1tÜnpu1uk1uk. Wida epagako 

be o'tÜnpumuomom. Poy o' ju1uk 1uk ien jepagako 

beam. Pouuuut. O'jenapon. Poy o'ju. Wida oeku 

idibi kudadam. Kuy poy \VÜy oeku. Jay korekore 

kay. Xiiih. J exíntabi be. 

-O que é que ele fez no meu panacu? disse (a si mesmo). 
Ahriu. Espiou. Olhou. Foi só o hucho no panacu dele. 

-Puxal 
Tirou. Tirou o hucho de dentro de panacu e meteu o hucho 

dentro do panacu da on<;a. O jahoti tirou a carne para o panacu 
dele. Foi emhora. o jahoti foi emhora (enquanto) a onc;a estava 
procurando água. O jahoti já estava longe. Chegou ao sapo. O 
sapo estava sentado na porta dele. 
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.. .. .. .... 
-Ta. Penpen citen? o'e io1 e. 

--Ka1uma, io' e. -Ijoce ma on. 

-Poma jit ejeku? io'e poy be. 

-Ka1Üma. Jeorog. Bio oyaoka wüy jÍja, i 1 e 1em. 

- -Imenpit wekaotate gu imuyun am. 

-Ijoce opop kaota, io' e korekore. 

-Ijoce buk on obutmuyun, poy 0 1 e. 

Porog. Oom tuk'a be. Iboce osunuy jebut

muyunuyun. Jay. Wida oajem io' e. 

-Poma jit poy o'ju? io'e korekore be. 

-Ijoce omuy, ioJ e korekore, jebutmuyunuyun 

omuy. "Bio oyaoka WÜy jÍja" io'e. "Wekaotate gu" i 

xeku o' e poy. 

-Puxa.! O que é que está fazendo? perguntou. 
-Nada, disse. Estou aqui mesmo. 
-Onde é que andou? perguntou ao jaboti. 
-Em nenhum canto. Fui cac;ar. Eu matei uma anta muito 

longe daqui, disse. Mas nao tenho sal para salgá-la. 
-Há sal aqui, disse o sapo. 
-Entao vou salgar minha carne aquí, o jaboti disse. 

Entrou na casa dele. Ficou lá salgando a carne. A onc;a 
chegou. 

-Onde foi o jaboti? perguntou ao sapo. 
-Está aqui, respondeu o sapo. Está salgando a cac;a dele. 

"Matei urna anta muito longe daqui" ele disse. 11 Nao tenho sal" ele 
disse--aquele jaboti. 
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-Obµt xeku o'jajat1 o'e wida. Obut xeku o'jat. 

Ixe gu o'yaoka--on1 Pa 1Üm yaokam onL io' e wida. 

Weporore bum puk on. Oju, io' e. Weporore bum on. 

Xit pum puk on. -Yaokam on. Obut xeku 0 1 jat. 

Pa'Üm. Wida jeduk' a kay oeku. Aripit. Jay. 

Oajem. 

-Poma jit poy o'ju? 

-Ijoce omuy, korekore o'e io' e . Wetamuday 

xeku. AxÍ' adim o' sutamudayday, io' e korekore. 

-Padop. Coooh. O'taoixik m a ' gu io' e . 

-Sahl Kanabu ma aca otabÜixikL 

Pere. O'jedaoepere io 'e. Padop waram. 

Ka 1Ümgu. 

-Ele tomou a minha carne, exclamou a onc;a. Ele tomou a 
minha carne. Nao foi ele que a matou-fui ~· Eu vou matá-lo, 
disse a onc;a. Eu vou buscar minha enxada. Vou, disse. Vou 
buscar minha enxada. Eu vou buscar um ferro de cova. Vou ma
tá-lo. Ele pegou minha carne. 

Sumiu. A onc;a foi para casa dele. Voltou. Chegou. 
-Onde é que o jaboti foi? 
-Está aqui, respondeu o sapo. Ele queimou os olhos. Quei-

mou os olhos coro água de pimenta, disse o sapo. 
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Meteu o bra90. Pegou a perna (do jaboti). 
-Exclamac;ao1 Eu peguei a raiz do pau1 

Soltou a perna. Meteu outra vez. Nao tinha nada. 

-Ijoce poy omuyL io' e. 

- -Sooooh. Ipi 0 1 jokotkot wida. Ka'umgu. Wara-

1atkÜy dag. Ka 1Ümgu. Kuy poy o'jem. Kuy wara'at 
- -tag oeku guto. 

. -~ -, ,,,,.,.... . . 

-o jaboti está aquil (a on9a) disse (para si mesmo). 
Estava cavando. A onc;a cavou aterra. Nao havia nada. 

Cavou outro buraco. Nao havia nada. O jaboti já saiu. Já andava 
em outro canto. 
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-Napa ma en e' emL io' e korekore be. 

Wegpa. Korekore 0 1yaoka wida. 

Ibocewi poy 0 1 jup. Jay. Bomaku. 

IbÜrÜn ma. 

..... " -Voce esta mentindo, disse ao sapo. 
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Bateu. A onc;a matou o sapo. Morreu. 
:Qaí o jaboti foi embora. Chegou lá. 
~ só isso. 

-Pog. 

Notas 
1
Poy é uma epopéia mundurukÚ. U ma parte aparece no 3<? Livro de 

Leitura MundurukÚ (publicado pelo Summer Institute of Linguistics no 
Rio de Janeiro, 1965) como parte das cartilhas e livros de leitura usa
dos no programa de alfabetiza9ao mundurukÚ. Essa estória é a predi
leta de todos aqueles livros. Todos os estudantes estudam rigorosa
mente para chegar aquele livro. Naquela parte o narrador contou os 
encontros de Poy coro um jacaré, um macaco-prego, urna on9a e uro 
veado. Floriano conta aquí outra parte da epopéia, o encontro coro 
uma on9a (diferente da outra estÓria) e a anta. Espero colecionar a 
epopéia inteira antes que os que a sabem morram. 

2
A pergunta pugiin on? significa, literalmente, "quando (futuro), eu?" 

Eu traduziria "quando será que vou chegar (a anta)?". Mas LÚcio tra
duz 11 ainda estou lo~ge dele?". que seria, literalmente, 11 wüy du on 
cewi? ". (longe, pergunta, eu, dele). 

3Lúcio explica que a on9a se enganou, pensando que era a raíz duro 
pau, quando, na realidade, foi a perna do jaboti, e por causa do enga
no, o jaboti .escapou. 

4
Eu tenho a impressao que Floriano ou se esqueceu do resto desta 

estória ou desistiu de terminar a narra9ao. 
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Orüben 

cf . 
Ay, itayximat tak, i'e'em ip aypapa'Üm•üm. 

-Ixe dak ay ma itayxi osunuy. Ku be jekukum jewago 

e ju ku kotkon. Awaydayoyoyda ümüm iwago tayxi a' -

gu cebe ta'o am ma. Ku be nuynuy ku kotkon. Pere. 

ürÜben 

Tinha um homem e a mulher dele era uma pregui9a, dizem 
os velhos antigos. A mulher dele era uma pregui9a. Ele andava 
na ro 9a com o irmao dele, cavando. A mulher do irmao dele dava ,. 
cara assado para ele comer. Ele(s) estava(m) cavando a ro9a. 
Pronto. 
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-IbÜrÜ ma bukt 

Jexexem ip: 

-Ga1a ajexe. 

Ixe bit iboma ma cu cum ay bima. Pa1Üm. Jay 

tÜytÜyap kay. 

-ÜrÜbent i' e' em. 

-Ajo jit? i'e 1em ay. 

-Jomaku ekop. 

-Daap1 i'e'em. Omuwarawaram mo etayxiyÜ, 

i 1 e 1 em. "Erawadadaaaa mo a' gu etayxi nuy" i mo ip 

e' em owebe. 

- -Wiririk xig. Kopkom io' e . Imuykonkon nuynuy 

-Já chega (para hoje)l 
Iam para casa. 

-Vamos para casa. 
Ele ia para lá onde a pregui9a estava. Sumia. Chegava no 

lugar dela. 
-ü rÜb en! diz ia. 
-O que é? dizia a pregui9a. 
- Des 9a para cá. 
-Nao, dizia. As mulheres de voce(s) fala(m) mal de mim, 

dizia. "Os dentes da tua mulher sao como semente de biribá11 , 

elas falam de mim. 
Descia. Ele dava cará assado para ela. Lá ficava brincando 
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awaydayoyoydam. Iboce imukaypatpatpan nuynuy. 

Iboma ma katkan. Katpuje jexexem. Waram pima 

imen ma. Ku dag cucum jewago eju. Ku be ip dop

dom ku kotkon. Iwago tayxi awaydayoyoy cebe ta' o 

am ma'gu. Imenpit ay be ma taümüm. Ay be tadu

jowatwan cucum. Pa'Üm. J:ay tüytÜyap kay. 
- - --Urubenl 

-Ajo jit? i' e' em? 

-J omaku ekop. 

-- Daapl i' e 1 em. Omuwarawaram etayxiyu. 

-11 Erawadadaaa mo a' gu etayxi nuy" i mo ip e' em 

owebe. 

com ela. Lá ficava até tarde. Ele chegava em casa tarde. No 
outro dia foi assim mesmo. la a roi;a com séu irmao. Ficaram 
na ro9a, cavando-a. A mulher do seu irmao assava cará para ele 
comer. Mas ele dava para a pregui9a. Para a pregui9a ele leva
va. Sumiu. Chegou aonde ela estava. 

-ürübenl 
-O que é? dizia. 
-Des 9a para cá. 
-Naot dizia. As mulheres de voce falam mal de mim. "Os 

dentes da tua mulher sao como semente de biribá" elas falam de 
mim. 
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W eririk xikÜ. Kopkom. Imukaypatpan nuynuy 
- - -ikug. Imuykonkon awaydayoyoydam. Dexe. Katpuje 

jexexem uk'a kay. Waram pima imen ma. Ku be ip 

cucum ku kotkon io' e. Soooh. 

Descia. Brincava com ela. Dava cará aseado para ela co
mer. Chegou tarde em casa. No outro dia foi assim. la a ro~a e 
ficava lá cavando. Terminaram. 
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-Gafa ajexe, okot, i'e'em iwago. Juku exata, 

i' e' em. 
- .. ...., ...., 

Iwago tayxi awaydayoyoyda umum cebe. Pa'um. 

Koap ma cucum. Potok. Jay. 

- ü rübenl - -i'e'em, tomuwawam. Jomaku ekop. 

--Daapl i' e' em. Omu\vara\varam mo etayxiyu. 

11 Erawadadaaa mo a' gu etayxi nuy" i mo ip e' em owe

be. Napa e' em imuwarawaram ma' gu ip. 

Imen ma soat em jekukum. Ku dag jekukum 

io'e. 
...., ..... .... -

Iwago tayxi awaydayoyoy taumum a'gu cebe. 

Cebe ta'o am ma'gu taümüm. Iboma ma tadujowat

wan, ay bima. Ay muykonkon jekukum. 
.. ...., ....,...., 

Waram p ~map jewago tayxi ecogpuda o'tadujowat 

ay agobu eju tamutoro am, io' e. WÜntore. Ay be 

-Vamos chegar em casa, meu irmao, disse o irmao. Aqui 
está tua comida--dizia, dando cará assado da esposa do seu irmao 
a ele. 

Sumiu. Ele ia na frente. Entrava. Chegou. 
-ÜrÜbent dizia, chamando-a. Des<;a para cá. 
-Nao! dizia. As esposas de voce falam mal de mim. "Os 

dentes da tua mulher sao como semente de biribá11 elas falam de 
mim. Ela mentía que elas falaram mal dela. 

Andava assim todo o tempo. la a ro9a. A mulher do irmao 
dava cará assado a ele, e ele dava a ela para comer • . Levava aí 
mesmo onde a pregui9a estava. la dando comida a pregui9a. 

No outro dia levou a mi<;anga da mulher do irmao para levar 
' . a pregu19a para pendurar no pesco90 dela. Colocou no pesco<;o 
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0 1tamog yagobu eju. Ka1Ümgu. Iwago tayxi o'jeka•üm 

--jecogpudam. 

-- --Cogpuda 0 1jedaepa1um, io' e. 

Waram pima o'ju ip ku be. Jay. Ku be osunuy 

io' e. Pere. 

-Juku exata. 

Awayda o'taüm cebe iwago tayxi. 

ma o'ju. 

-Pa'um. Ibo-

- - -Gebuje iwago ceba'umcom o'ju io'e. 

--Tal - - -Penpen aca mo suxe dak j ekukum? 

0 1j.u io1 e. CÜg. Tomuju o'ju. - -Wururu. Jay. 
...., ....., ..., .... 

Wuy1um. Wuy 1um pima: 

- - --Urubenl 

-0 1 tomuwa io' e. 

-Ajo? io' e io' e. 

dela. Nao havia. A mulher do irmao sentiu falta da mi9anga dela. 
-A mi9anga desapareceu, disse. 

No outro dia foram a ro9a. Chegaram. Estavam na ro9a. 
Terminaram. 

-Aquí está a tua comida. 
Deu cará a ele-o cará da esposa do irmao. Ele sumiu. Foi 

lá. 
Daí o irmao foi assombrá-lo. 

-Exclama9ao. O que será que ele está fazendo? 
Foi. Ficou em pé. Foi atrás dele, andando. Chegou. Ficou 

perto. Quando ficou perto. a chamou: - - --Uruben! 
-O que? respondeu. 
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-Jopiaku ekop. 
--Daap! Omuwarawaram mo etayxiyu. "Erawa-

dadaaa mo a'gu etayxi nuy" i mo ip e 1 em owebe. 

Weririiii. Kopkom io' e. 

Gebuje cecogpuda o'tadobuxik yagobu eju. 

- ---Ta~ io' e. Teku poro otayxi ecogpudaal io' e. 

Waram pima ixe iwago o'ju yaokam, cecogpuda 

bu am--jetayxi ecogpuda bum. Ixe o'jup. Jay. Je

kitpit eta1umpi. 
-- ...... ...... ... 

-Urubenl o'tomuwa. 

-Ajo jit? io'e ay. 

-Jomaku ekop. 
--Daap! io' e. Omuwarawaram mo etayxiyu. 

"Erawadadaaa mo a'gu etayxi nuy" i 1 e 1 em ip owebe. 

, 
-Desc;a para ca. 
-Nao1 As mulheres de voce falam mal de mim. "Os dentes 

da tua mulher sao como semente de biribá11 elas falam de mim. 
Desceu. 
Daí ele viu a mic;anga da sua mulher no pescoc;o dela. 

-Puxa1 disse. Lá está a mic;anga da minha mulher1 disse. 
No outro dia o irmao dele foi matá-la, pegar a mic;anga. para 

pegar a mic;anga da sua mulher. Ele foi. Chegou quando o irmao 
nao estava ciente. 

-ÜrÜbent a chamou. 
-O que é? respondeu a preguic;a. 
-Desc;a para cá. 
-Nao1 respondeu. As esposas de voce falam mal de mim. 

"Os dentes da tua mulher sao como semente de biribá" elas falam 
de mim. 
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Weririii. O'kop io' e. Xig. Wegpa. Ixe bit "' 

o'yaoka iwago. Iwago o'yaoka ay. Jekitpit tayxi--ay 

itayximat--itayxi o'yaoka. Kiririk. Jetayxi ecogpu-

da 0 1ta 1uk. - -Wunpig. Daxadaypa yakpijoreg io' e da-

xadaypa o'yaoka iam. Dexe. Oexe. 

Desceu. Ele bateu (nela). O irmao mais velho a matou. O 
irmao mais velho matou a preguic;a-a mulher do irmao mais mo90. 
A mulher que era preguic;a-matou (aquela) mulher. Tirou. Tirou 
a mic;anga da sua mulher. Botou um galho de pau no pescoc;o dela 
para dar a impressao que foi o pau que a matou. Chegou em casa. 
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-Juku ecogpuda, io' e jetayxi be. 

Waram pima ikitpit o' ju io' e. Jay tüytÜyap pe. 

- - --Uruben~ 

- -Ka 1umgu. 

-ürüben~ 

Ka'Ümgu. Cede1Üm io' e. 

-Ta~ - -Pen aca suxe o' e? 

Akoen. Ikudam o'ju. Akpig. 

0 1yaoka iwago. 

-Kuy ce 1u io' e. 

va. 

-Ayaaaahl 

0 1 je' Ümcoco. 

IbÜrun ma ibo dak. 

-Aqui está tua m~anga. disse a sua mulher. 
No outro dia o irmao mais moc;o foi. Chegou aonde ela esta-

- - --Uruben1 
Nada. 

-ürüben1 
Nada. Nao respondeu. 

-Exclamac;ao. A onde é que ela foi? 
Procurou-a. Foi procurá-la. Olhou. Já estava morta. O 

irmao mais velho a tinha matado. 
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-Ayaaaa, chorou por causa da morte dela. 
~ só isso. 

Yotoxerebu 

Yotoxerebu1 ayacat ibu bu'u ixe dak agokatkat pe 

-osunuy. Imeneju puybum o' e itom. 

itom osunuy. 

Puyxerempum 

.... ... ":"" 

-Otonakucuk'a bum on cum, a1, i'e'em jexi be. 

-Ha'a. 

Pa'um. Cucum tip tag. Jay puybu dopdopap pe. 

-Topaxereee! i'e'em. Jomaku ekop. 

-Hm hm. 

\ 

Yotoxerebu 

Yotoxerebu era urna mulher que os homens nao queriam. 
Por is so ela gostou duma cobra como marido dela. A cobra -papa
gaio ficou sendo o marido dela. - ' --Vou buscar fruta de sorva, mamae, ela disse a sua mae. 

-Vai. 
Sumiu. la no mato. Chegou aonde a cobra estava. 

-Topaxereee! dizia. Desc;a aqui. 
-Está. 
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vV 

Puybu pukopkom um wi. Jay. Iboce tabi 10 1om 
• 

nuynuy. Pere. Kaypatpan dopdom ip. P e re'i buje 

oto eju jeuhum. -Oto'a uk1ug. -Ya op' a uk' ug nuynuy. 

T ototompuuuh. Yanopapun ayacat ekco. Dexe. J exi 

kay jexexem. 

A cobra descia de cima. Chegou. Lá tomava ela. Pronto. 
Ficavam brincando. Quando terminaram, ele subia na soveira 
para tirar a fruta. Tirava a fruta. Derrubava. Enchia o cesto da .. -mulher. Chegava a sua mae. 
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vu 
V\./ 

" ,... ':"' -Juku otonakucuk1a, a1, i'e•em. 

Ixi yaümüm soat pe jekukum. -11 r Juku otonaku-

cuk'a' io'e i'it". Ya'o'om ip. Imen ma jekukum io'e 

soat em. Iboma ma jekukum. 

-Aqui está a fruta mamae, dizia. # 

• n • ta a A mae dava a fruta para todo o mundo, dizendo aqu1 es 
fruta de sorva" disse minha filha. Comeram-na. Assim acontecia 

# sempre. la la. 
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- ._. ":""' 
-Otcfnakucuk1a bum on cum, a1, i'e'em. 

-Pa'um. Jay puybu dopdopap pe. 

-Topaxereeel 

Puybu pukopkom cekay. 

Ibocewi dopdom kaypatpan. P ere. 

-Ibocewi oto'a uk'ug jeuhum. Tororogpuuuh. 

-Nopapun cekco. 

-Igebuje jexexem uk1a kay. Dexe. 

-Teku otonakÜcuk1a, aí. 

Imen ma jekukum soat em io' e . Ikipit itabi o' e 

cekay. 

-Apen aca mo suxe dak otonakÜcuk' a bubum ? 

io'e. 

-Vou buscar fruta de sorva, mamae, dizia. 
Sumiu. Chegou aonde a cobra estava. 

-Topaxereeel 
A cobra descia. 
Daí estavam brincando. 
De lá tirava fruta de sorva. Derrubava. Enchia o cesto dela. 
Daí ela chegava em casa. 

-Aquí está a fruta, mamae. 
Assim andava o todo tempo. (Mas) o irmao dela ficou des

confiado dela. 
-Como é que ela tira fruta de sorva? disse (a si mesmo). 
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- 1 4 

' 

Tomuju 0 1 ju. Imenpit ibapug gu. O'jup. Jay. 

- - -Wuy'um pima o'jemunem. 

--Topaxereeel o'tomuwa. 

-Ajo aca omuyku Topaxerebu? io'e ikipit. 
.......... ... ......... 

Itabeee ijojom. Puybu pukom io' e. Keneneee. 

Jay. Kaypatpan ip dopdom. 

Ibocewi oto'a ug jeuhum. -Tororogpuuuh. 

- --Imenmen aku poro mo teku jekukum, io' e ikipit. 

G ebuj e ixe dak yaokam- -ibu aokam. Ixe dak 

0 1 subuaoka. 

--Topaxereeel · 0 1tomuwa io'e. Jomaku ekop. 

Werererereg. Puybu 0 1 subukop. Wegpa. 0 1 -

subuaoka io ' e. Pog. Pig. Jodek. Dayxadaypa o'ya

oka iam ma. Puot. Dexe. Oexe. 

Foi atrás dela. Mas escondido. Foi. Chegou. Escondeu - se 
quando esta va longe. 

-Topaxereeel ela o chamou. 
-O que será Topaxerebu? disse o irmao. 

Estava espiando. Lá vem a cobra descendo. Vinha descendo. 
Chegou. Estavam brincando. 

Daí subía para tirar fruta de sorva. 
-1i: assim mesmo que ela andal disse o seu irmao. 

Daí ele vai matar-matar a cobra. Conseguiu matá-la. 
-Topaxereeel o chamou. Des~a aquí. 

A cobra desceu. Ele o matou. Morreu. Colocou um galho 
de pau atravessado no pesco~o para dar a impressao de que o pau a 
matou. Foi embora. Chegou em casa. 
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Wá.ram pima iixit o'ju io'e. Jay toptopap kay. 

-Topaxereeel 

- -Ka 1umgu. 

-Topaxereeel waram io'e. 

- -Ka 1umgu. 

- --Apen aca suxe 0 1 e? 

Akoen. Akpig. Kuy itopu ikipit o' subuaoka 

io'e. 
- -Iburun ma. 

No outro dia ~ sua irma foi. Chegou onde estava (a cobra). 
-Topaxereeet 

Nada. 
-Topaxereeet disse de novo. 

Nada. 
-O que é que ele está fazendo? 

Procura va. Olhou. O irmao matou o marido/ cobra. 
~ só isso. 

Nota 

1Foi uma surpresa para mim achar um nome terminado na silaba -bu 
que é nome duma mulher. -bu quer dizer "semelhante ao dedo" e é 
usualmente a Última silaba de nome de homem. O vocativo para qual
quer homem ou menino é daybul, que quer dizer 'penis'. ~ também 
de interesse que nunca usam o nome completo, na estória. ~ sempre 
"Topaxere". Sempre abreviam nomes-ainda boje em día. 
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1 

Akurice 

Akurice kuyje o'jebapuk jeorokat kay. Ixe oa

jem cekay akurice. Itaek gu. Jeohom 0 1 tujuxe uk•a 

- - -kay. Dexe. Iohom ma 0 1 e- -itaek gu. Waram pima 
. - . Jeorog o'Ju. 

Gebuje itayxi o'e cebe: 

--Ire ma akurice o'jeorok, io'e. Imen ma buk 

- -eju, io'e oho iwat tayxi. Ebay'a juy ejo'o. 

- --Ta. Imen1ma, io' e ip. 

C ekÜyjowa' Üm eju ma oeku, i' e' em aypapa' Üm -
-1um. 

(Imen1Üm pimaap akurice kuka adi wuy'o'o, 

i'e'em ip.) 

--Ebay'a juy etun'o cejaja huye, io 1e. 

O Cachorro 

An.tigamente o cachorro apareceu a um cac;ador., O cachorro 
chegou a ele. Nao era brabo. Levou para casa e ficou sendo cria
c;io dele. Chegou. Ficou sendo criac;ao dele-nao era brabo. No 
outro dia foi cac;ar. 

Da( a sua mulher lhe disse: 
-O cachorro cac;ou com fome, disse. Vai assim mesmo, 

disse a mulher do dono do cachorro. Come teu pai (seu dono). 
-Puxa1 Nao diga isso-disseram. 

Nao escutou bem (custou escutar), dizem os velhos antigos. 
(Se nao fosse assim, o cachorro ia nos comer, disseram.) 

-Come a bosta do teu pai quando ele caga, diese. 



(Imeneju beku akurice nün10 1om jekukum jere 

bima.) 

-Hm hm io'e. , 

Jeorog o'ju soat em. Iboma tip tag cucu~. Wi-

da kay aj emj em. Jay. - - -Ixeyu kawenwen jekukum wida 

eJU. Tip tag jekukum io'e. Jexem pima jee1uk1ug-

tawadi1uk1ug o'ju. Peredu. Jedaruk o'jepere e be. 

Jay. Wida oajem. 

-Ebay kuka xeku ojo'o, i'e'em akurice be. 

(Por isso os cachorros comem a bosta quando tem fome. } 
-Sim, disse. 

Durante todo o tempo foi ca9ar. Ia lá pelo mato. Chegou 
perto da on9a. Chegou. Andava conversando coma on9a. la pelo 
mato. Quando ia chegar em casa. foi tirar "tawadi" (uma casca de 
pau igual ao papel de cigarro).1 Foi. Deixou a flecha dele no ca
minho. A on<;a chegou. 

-Eu ia comer o teu pai (dono), (a on<;a) diese ao cachorro. 
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-Apl i'e'em akurice. Ejo'o kuka xeku baybay. 

-Apt i'e'em wida. Ojo'o kuka xeku. 

-Apl i'e'em. Ejo'o gu kuka xeku. 

-Asubitl 

- -Topuyxijojom nuynuy io'e. Suuup. Ka'umgu. 

Op'uk pit cetuk1Üm beatagku e' em. -Sup'u. Cetuk1Üm 

io'e. 

-Ajo-eju ka suju o'jece? i'e'em. Beku 

tanebubuap. 

Puxik. Ceee. -Ixe bit a' gu io' e: 

-Jubitku apit, i' e' em. Gasü wasÜ wÜywÜyap, 

io' e tatotecat. 

I 

-Nao1 respondeu o cachorro. Voce nao ia comer meu pai. 
-Nao! disse a on9a. Eu o comeria. 

- A --Nao1 respondeu. Voce nao o comeria. 
-Quer ver? 

(A on9a) experimentou a flecha dele (do outro). Passava a 
flecha. Nao enganchava a flecha. Nao enganchava. 

-Com que é que esta engancha? (a on<;a} perguntou. Essa 
aqui engancha. 

Puxou. Enganchou. Ele (a on9a) disse: 
-Essa aqui, sim, dizia. Agora, essa é para flechar passa

rinhos (a ponta com urna bolinha de pau). 
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Pu'Xik. C eeee. 

-Jubitku apit. 

- -Itabucap cica. 

Gebuje waram pima o'jeorok. Soat em wida a-

- -jemjem io' e. Ixe dak itaybit gu ma jexat pum osunuy 

wida dak. Imeneju a' gu akurice be jabi o' yabiÜm. 
,,,.,., .... .... ...... 

Tuybe guyjom oyabibu ian o' e. 

Ibocewi akurice cebay kay itakoma o' e. 

--Ta! Ejo'o gu ka xeku baybay, io'e. Asubitl 

Ixe ma ka aoka. 

-Apt Ojo 10 ka xeku. Toopit, io 1 e. 

Waram pima 0 1ju tip tag. Jem. O'jem. Kaw-

-kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw. Putmug. 

io'e. Jay. Oajem akurice ceuap kay. 

-Tat Aca bodiku ekapl 

Puxou. Enganchou. 
-Essa aqui, simt 

Ele (a on9a) acreditava muito (naquela fl.echa).2 

Wida o'jeu 

Da~ foi ~ac;ar de novo. Todo dia a onc;a chegava. Ele (a on-
9a) tambero nao sabia pegar bóia para si. Por isso ele deu o seu 
nariz para o cachorro. Pensou que ia tomar depois. 

De lá o cac~or_;o ficou brabo coro o pai dele (da on9a). 
-Puxat Voce nao consegue comer meu pai, ele disse. Vai 

vert Ele mesmo te mata. 
-Naot Eu o comia. Vao ver, (o cachorro) disse. 

No outro dia foi ao mato. Seguiu (o rasto da on9a). O ca
chorro estava latindo. Trepou. A onc;a trepou. O cachorro 
chegou onde ela trepou. 

-Puxat Passe para lá. (a onc;a disse). 
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- -A 10 kay1um akurice. Waw waw waw waw waw 

-waw. 0 1gubapuk. Jaaay. Cebay oajem io'e--oho 

iwat. Ukup. -0 1jowuy. Tiikap. Pog. 

-Gebuje beku wida itakoma akurice kay o'e. Kuy-

je bit a'gu itakoma gu ma oeku. Tip tag jekukum. A

kurice eju ma kawenwen ip j ekukum. Itabidao buje 

dak tujuxexem e kay tujujemjem. Imeneju ma o•guta

koman. Akurice o'yabibu. Imeneju wida bit jabipap-

-'um o' e. Akurice o'yabibu. -Yabipapat o'jat, i'e'em 
- -aypapa 1um 1um. 

IbÜrÜn ma. 

O cachorro nao obedeceu. Estava latindo. Mostrou. Chegou 
o pai dele-o dono do cachorro. Flechou. Morreu. 

Daí a onc;a ficou braba com o cachorro. Mas antigamente nao 
estava braba coro o cachorro. la pelo mato. la conversando coro 
os cachorros. Quando o cachorro se perdia, ele (a onga) levava 
pelo caminho. Por isso mesmo ficou braba-porque pegou o nariz 
dele. Por isso a on9a nao cheira longe. O cachorro pegou o seu 
nariz-pegou o jeito de cheirar do nariz dele, dizem os velhos an
tigos. 

t só isso. 

Notas 

lH# # a poucos anos atrae sempre usavam esta casca de pau para fazer 
cigarros. Hoje ainda, quando falta papel de cigarros, empregam esta 
casca. 

2 
~Úcio diz que a on9a se enganou, acreditando muito na flecha que usa 

so para flechar pássaros. 
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