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LENDAS WAUR.A 

por 

HARALD SCHULTZ t 

As lendas f oram colhidas em 1964, durante uma . estada 
de quatro meses na aldeia waura, situada a ma~gem de um 
dos Iagos do rio Batovi. O narrador era Praguai, um dos 
homens mais velhos da tribo. Falou em waura ao microfone 
de um gravador de som. O indio Ikiana,. filho de mae waura 
e pai kustenau, traduziu o texto gravado para o vernaculo, 
que aprendera quando cozinheiro num Posto Indigena, e o 
ditou ao pesquisador. Termos chulos foram substituidos 
sem altera~ao do sentido. 

, 

G£NESE - Primeira Versio 

En.tao, o filho de Mor~o vai passear de noite e entra no casa. de 
Jatoba, (I) e vlu m~a. fllha. de Jatoba. Esta presa.(2) Ai Morcego fala: 
"Eu vou namorar de voce. Voce nao fala pra sua mae". "Pode!" Falou. 
Ai val deitar junto de tllha de Jatoba. Ai vai deitar com ela, deitou, deltou, 
deitou. Bem de ma.nhfi. cedo Morc~o vat fora e fol embora.. Ninguem 
outro sabe. 

Ai falou: "Ja tem. fllho de Morc~o na barriga da m~a". 
Depo~ de tr& lua na.sceu Kwamuty. Kwamuty, pal Morcego, mae 

e Jatoba. 

Quando Kwamuty flea grande, fica menino, grande ja, ai mae dele, 
vov6 de Kwamuty: "Oade seu marido?" O pai fala: "Oade seu marido?" 
- "Quem trabalhou ~te menino? Mae de Kwamuty nao !ala. Ai flea 
quieto. Medo do pai dela: "Fala pra mim, nao sou brabo. Quem fez seu 
filho ?'' Mas menina nao fala. Tem medo do pai que bate. Fllha de 
Jatoba nunca fala nada. 

1. Jatoba - arvore, Lequminoaa, de cuja casca tribos da reqieio do alto Xinqu (e de 
outras) preparam canoos. 

2. "Esta presa" - refere-se a reclusao das meninas e dos meninc., para alcanQar 
o statu.a de adulto. Vide Gle»B6.:rio. 
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Quando filho ta grande, ta andando, ai pai dele, vovo de Kwamuty, pai 
do Jatoba falou pro pessoal dele: Vai la no patio. Vai falar pro gente 
tudo, quem fez filho de este minha filha.. Quem deitou com ela, voce?" -
''Nao, eu nao fiz!" - "Nao, eu nao fiz!" Toda gente fa.lou. 

Ai pal dele falou: "Vamo mandar tres Pariatu (3). 
outra tribo. Parece que outra tribo fez este filho". 

Vamos buscar 

De manha cedo Pariatu foi. Foi chegar Ia na outra tribo. Vai chamar 
"Pau" (0 informante diz: "Mesma coisa que este ai'' indicando um tronco. 
"Ja tern Jatoba"). 

Ai Pariatu vai buscar. Ai outra tribo ja vem. Chegou la no roc;a. 
Ai grita, grita, grita... "UUUllI" ... outra tribo grita. Ai ja tem menino 
de Kwamuty. Nao e pai dele que vem. Pai dele ficou outra tribo Morcego. 
Ai de ma.nha cedo, outro tribo Pau, ta pintando com carvao, 6leo de Pequi, 
vai pintando, entao tem outra tribo Pequi. S6 Pequi mesmo. Ai nao tern 
Sol (4) mesmo. Nao tern nada gente, Waura, Mehinaku, Civilizado, Trumai, 
Txicao, Suya, Kajabi, nao tern gente nenhuma ainda. 86 Morcego que 
tem. Pau so. Ai outra tribo vem e Pau vem, ate chegar la perto de casa 
de Jatoba. O chefe de Pau vem. Vai sentar la no meio do patio. ("Mesma 
coisa que o Pentoti (5) sentou no patio" - o informante, refere-se aos 
ensaios de Javari, quando um "Pentoti" chefe ficticio dirigiu os Suya 
ficticios, representados por meta.de da tribo Waura. O "chefe" Suya exibia 
no Ia.bio inferior, um disco de algodao, em pluma espichado num aro de 
cip6 a guisa de adOrno labial dos Suya) . Ja falou: "0 gente de Pau vai 
lutar". Ai lutaram, lutaram. 

Ai Kwamuty val sentar Ia no patio. Vai sentar junto de vovo. Mae 
dele ficou la em casa. Nun ca sai. Parece que tern vergonha de sair fora ! 
Ta chorando, chorando. Ai Kwamuty sai sentar no patio, no meio do 
patio. Ai Kwamuty fica quieto, nao ta alegre, nao ta rindo nada. 

Quando ja acabou de lutar, ai Pau tudo vai embora la na aldeia deles. 
o pai dele tambem. vovo de Kwamuty fala pro pessoal dele: "Quem 
trabalhou este menino? Como chama esta tribo que fez este menino?" -
"Nao sei!" disseram os Pau. "Eu nao vi. Eu nao sabia!" 

Ai pal de Kwamuty <o informante refere-se ao avo de Kwamuty) fala : 
"Vamos chamar outra tribo de Morcego. Vao quatro Pariatu chamar tribo 
de Morcego••. 

De manha vao embOra quatro Pariatu. Ai outra tribo Pau fica. Ta 
misturando com gente de Jatoba, esperar tribo de Morceg.o chegar. Ai 
Pariatu chegou la no casa de Morcego. Ai grita. 

Ai Morcego escutou. Ai Morcego ta alegre. Ta rindo: "Ja vem Pa
ritu ! " Ai Pariatu chegou perto de casa de Moree.go. Ai para. Ai um dos 
Morcegos apanhou banco. Botou la no meio do patio. Vai, pega na mao 
de Pariatu. Ai senta. Ai levanta. Buscar outro no brac;o, ai senta. Ai 
todo mundo senta. Pariatu vai sentando no patio. Ai chefe de Morcego 
fala: "Quem foi que mandou buscar gente? Quem mandou voce buscar 
gente?" - "Foi Capitao de Jatoba" - "Por que?" - "Ah, porque ja tem 

3. Pariatu - mensaqeiro enviado especialmente para convidar tribo vizinha. Vide 
Gloss6rio. 

4. "Nao tem Sol" - quer d izer: o Sol criador dos homens ainda noo tinha nascido. 

5. Pentoti - chefe dos Suya, tribo do alto Xingu. 
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menino, filho de Jatoba. Ninguem conhece pai dele. Ai manda buscar pra 
conhecer o pai ! " 

Ai tudo mundo Morcego: "Eu que fiz o menino. Eu que fiz o menino. 
Eu que fiz". Todo mundo Morcego falou. Ai outro f alou: "Eu que fiz 
o menino. Eu quero casar com filha de Jatoba. Eu que fiz!" - Ai outro 
f alou: "Nao, eu que fiz. S6 fui eu I" - Ai tu do fala: "Nao, fui eu, fui eu, 
eu quero casar". 

Ai Kwamuty escutou. Agora ficou alegre. Agora Kwamuty crescer, 
vai f azer gente. De manha Pariatu vai embora. Ai chegou Ia no casa de 
Jatoba. Ai grita, grita. Ai chefe de Jatoba pega banco. Bota la no meio 
do patio. Pega na mao de Pariatu. Vai sentar. Puxa outro, vai sentar. 
Puxa outro, vai sentar. TUdo mundo sentar la no aldeia. do Jatoba. Ai 
Jatoba, chefe de Jatoba vai buscar bebida. Ai senta. la, fala pro Pariatu. 
Ai Pariatu conta: "Ja vem Morcego! Todo mundo vem. Ninguem fica''. -
"Chega amanha ?" - "Nao, chega hoje. De tarde chega." 

Ai Jatoba faz bebida. Quando Morcego vem, vem no caminho ai Kwa
muty ta alegre. Kwamuty vai sentar junto de pai dele, Morcego. Ta alegre. 
Vai pular. Vai chorando com pai dele. Ai o pai vem. Ate de noite Morcego 
chega la no case. de Jatoba. Morcego grita, grita, grita. Ai Kwamuty ta 
rindo. Ta alegre. Ai Jatoba sabe: "~. este meu filho gosta de trabalbar 
Morcego. Morcego e pai dele! Casa de Morcego nao presta, e muito feio!" 

Ai mae de Kwamuty s6 fica quieto. Nao fa.la nada pro pai. S6 ~pai 
dela que fa.la, ta brabo. Ai pai dela ta chorando, chorando, tern vergonha 
mesmo. Agora pessoal dele, Jatoba, ja sabe de Kwamuty. Vai conhecer 
pai de Kwamuty, Morcego. 

Ai pessoal ta f alando: "Puxa, porque @ste filho do Capitao gos ta de 
trabalhar este pessoal cha to, cara muito feia ?" Tudo mundo f ala. Filha 
de Jatoba !8. chorando, ta chorando. E Kwamuty ta alegre. Ta rindo. Ai 
de manha cedo, Morcego vai se pintar. Ai Morcego trouxe de comida de 
fruta de pau, trouxe bem cheio de saco. Todo mundo trouxe. Quando de 
manha cedo, ai mae de vovO de Kwamuty apanha urucu e vai pintar 
Kwamuty. Passa urucu na ca~a.. amarra algod8.o no br~o. bota cinturao 
de algodao. Bota no pesc~Q de colar de caramujo. 

Ai quando ja ta pronto de pinta.r, Morcego vem. Morcego vem gritando. 
Ta -gritando. Ai vovO de Kwamuty vai sentar la no meio do patio. Kwa
muty senta junto de vovo. Ai mae fica la no casa. Parece que ja tem 
muita gente, Pau. Tern chefe de Pau. Ta misturado com gente dele, 
gente de Jabota. Por isto mae dele fica s6, Ia em casa, ta com vergonha 
de filha dele. S6 chorando mesmo. 

Ai, cedo, Morcego, vem, para perto de casa de Jatoba. Ai o chefe de 
Jatoba vai apanhar banco e bota la no patio. Chama capitao de Morcego 
e senta Ia no patio. 

Ai Kwamuty senta la no meio do patio. Ai ta alegre. Ta rindo. Ai 
pai de le chega perto de casa. Ai chef e Ia no casa ta rindo. Ta alegre. 
Ai vai lutar Huka-Huk.a. Fazer Huka-Huka (6). Morcego nao e? Vai 
luta.r com pe5S0al de Jabota! Lutaram, lutaram. Ate ja acabou luta.r todo 
Morcego. 

6. Huka-Huka - Lu ta corporal tipica de tribos do alto Xinqu. 
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Ai o pai de Kwamuty ja f ala: "Chega, pessoal, chega ! " Ai pessoal de 
Jabota foi embora pra ca. Pessoa! de Morcego foi embora pra Ia. Ai pessoal 
de Jabota apanha comida. Bota Ia no chefe de Morcego. 

Ai Kwamuty f oi embora no ca.sa de vovO. Ai deita junto de mae d~le. 
Ai mae ta chora.ndo. Ta chorando. Ta vergonha. Ai vovo falou: "P<>rque 
ta chorando? Nao pode chorru-. Deixa - pode casar com Morcego. Pode! 
Porque ta chorando?" 

Ai filha de Jabota. nada. S6 fica quieto. Ta chorando. Ai Morcego 
vem. Morcego val apanhar flecha. Trouxe mUita flecha. Val pagar me
nino. Morcego que f~ Kwamuty. Entao Morcego vai pegar mOc;a. Vai dar 
presente. Af apanha flecha, arco, penas, brinco, peito de arara (braceletes>, 
chapeu (diadema). Ai paga. Ai deu vov6 de Kwamuty. Enta.o Morcego vat 
pagar Kwamuty. Morcego que f~ Kwamuty. Morcego que fez Kwamuty. 
Morcego que val pagar. Val pa.gar. Ai de manha, ai agora o gente de 
Jatoba, sabe, pai dele e Kwamuty. Vai conhecer todos, sabem. De manha 
cedo o Morcego vai embora. 

Morcego embora. Chegou la no ca.sa. Ai filha de Jabots. fica solteira. 
Entao gente ficou sabendo que Morcego trabalhou muito. Fez Kwamuty. 
Entao fica solteira. 

Af Kwamuty cresceu. Fica crescendo ate f'icar homem. Flea cres
cendo. Kwamuty val la, passear no ma to. Val procurar cupim (7). 
Aquele que tern no chao. Que tudo buraco. Ai Kwamuty vai a.char Ia no 
ma.to. Ai trabalhou, fomicou. NA.o tern nada de mulher. Tem buraco den
tro. Ai chamou e vlu. Ai Kwamuty fomicou cupim. Nao e gente nao ! S6 
cupim mesmo. Ai viu de cupim. Ai Kwamuty vai f ornicar. Amanha vat 
fomicar. Amanha val fornicar. Amanha val fornlcar. Amanha val fornicar ! 
Ai leite (8) ficou IA dentro do cupim. Ja tern filho de cupim. Kwamuty ja 
tem filho la dentro do cupim. Tem dois mulher (filha.s). Ate, l\i Kwamuty 
vem. Depots Kwamuty vai olhar no cupim. Ate chega la perto do cupim. 
Ai vai escutar menina que esta grltando dentro do cupim. Ai Kwamuty ja 
escutou: "Meu filho ja esta grande. Esta dentro do cupim!" 

Ai apanha machado, quebra cup1m. Quebra. cupim. Ai viu menlnas, 
duas mulheres. Ai falou: "Embora. La no casa. Embora, meu filho!" Ai 
foi embora junto. de pai dele. Kwamuty Ievou para filho. Ficou la no casa. 
Ai ficar menina. Ate gra.nde. Ai ficou mOc;a, m~a bonita. Pomba de filha 
de Kwamuty ja bonito. Ai ficou mOc;a, cabelo comprido. Ai mOf;a vai ficar 
junto do pal dele Kwamuty. Fazer comida de pai. Fazer todo dia. Ai, 
am.anha, amanha, Kwamuty vai apanhar Ia no ma.to Olho de arvore de 
tucum (9). Entao fazer cama, noo e? Rkde (lO). E foi la no ma to, Kwa
muty, ate chegou IA no casa de On~a.. Ja tem tribo de OnQa. Aquele eu 
fa.lei faz tempo, Tsumare (11), aquele On9a que ficou la no ceu. Ate 
chega perto de casa de Onf;a. Kwamuty vai chegar, ai tira palha de 
tucum (12) ! Ai On~a escutou. Ai fala pr& gente: "Vamos matar este 

7. C'.lpif? - casa de termitas. 

,· 8: refer~:!!e _ c;_o _ s3men masculino. 

- 9-. - 61lio de tucum - folha nova, ainda fechada. 

10. Rede - pu~a de apanhar p ei:ites. Trata-se de uma tecnico especia l de pesca. 
Vide Glossario: r9de-cama. 

11 . Tsum.are - constela¢o da On~. 

12 . Palha de Tucum - Folhas da palmeira Tucum, Bactria Nlosa Mart. 
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homem I" - "Embora ! " Ai Onca pega. tudo fie cha. Ai Kwamuty f oi perto 
de casa de On~. Ai Onca entrou no mato. Ai ta fechado, fechou Kwa.m.u
ty. Ai Kwamuty vat ficar no meio de gente de On~a. Ai Kwamuty tira 
Olho de tucum. Ai tira. Ai Viu chefe de Onca, nome de Tsumare. Ai 
Tsumare falou pro Kwamuty: ''Tio, o que voce esta fazendo a.qui mesmo?" 
- "Estou tirando seda de tucum par.a cama de pescar ! " 

Ai Kwamuty f alou pro Tsumare: "Porque voe~ vem atras de mim ?" -
Ai Tsumare falou: "Nao, s6 estou olhando de vooo. Ai meu pessoal quer 
ma.tar voce". 

Ai Kwamuty fa.lou: "Voce, tambem vooo nao gosta de mim. Voce vem 
matar eu!" 

"Nao, eu gosto de vooo". - Ai Kwamuty falou : "Vore nao pode matar 
eu. Voce vai casar minha filha. Ja tem duas fllhas. Ja tem duas moQaS 
bonitas". 

Ai Onca falou. "Nao, tio, eu nao quero mata.r voce, eu quero casar sua 
filha". - "Pode!" Kwamuty falou. Tsu.mare fala: "Vamos embora pes
soal". - Ai, tudo pessoal embora. Ai Kwamuty vat embora. Chega. la no 
casa dele. Ai chegou, a.i f alou pra filha: "Quase que eu morre t" -
"Porque, papai ?" - "Nao, ja tem outra tribo de Onca, quase matou eu. 
Mais perigoso. Ai eu falei pro chefe de Onca.. E chefe de Onca. eu fa.lei, 
Onca vai casa.r de voce". 

Ai filha de Kwamuty nao quer casar OnQa. Ai falou: "Nao, pal. Ai 
vooo faz pau. Voc6 ja sabe fazer gente. Pode fazer mesmo. Qua.ndo ja 
ta pronto, ai eu vou embOra". 

Ai pai falou: "Nao, minha filha.. Voce vai casar mesmo. Eu nao gosto 
de outra tribo". 

Filha entao fa.la: "Voce faz mesmo. Voce ja sabe fazer gentel" 

Entao Kwamuty val apanhar arco, ma.ch.ado e facao e vai procurar 
pau-chefe (13) (grosso) . Ai achou, val derrubando. Ai cortando em tr!s 
ped~os. Depots apanha. facio, tira. casca. Depots abre no meio com ma.
cha.do, pr&. ca. Quando abriu apanha facao. Ai corta aqui. Mesma coisa 
de fazer este remo. Fa.zer perna dele, e bra.co dele, cabeca, e s6 pau. 

Ai fazer outro. Fazer outro. Quando ja ta pronto, ai Kwamuty apanha. 
de fumo. Kwamuty apanha fumo. Ai fuma.r bastante. Ai Kwamuty vat 
sentar a.qui, vai fumar. Ai Kwamuty vai fazer assim: "F'F'F'F'F'F'F'F"'. Ai 
fumaca vai sair no bOca de Kwamuty. AI este pau virou de mulher. Vlrou 
de mulher, dois, e uma, este tres. 

Ai Kwamuty passa fuma9a. ' 'F'F'.F'F'F'F'F"' a.i ja virou de gente. (Demons
tra que passa a fumaca ao c<>mprido do corpo ! ) . Bem bonito. Bem bonito. 
Virou! 

Depois Kwamuty apanha de cera. Ja ta pronto perna dele. Mulher 
vai andar. Nao t em pomba, nao. Kwamuty apanha cera. Kwamuty faz 
pomba de cera mesmo, preto. Fazer outro pomba.. Fazer outro pomba. 

Quando ta pronto, af apanha. prego. 1tste prego mesmo. Apa.nha pau, 
botar como dente de mulher. Quando ta rindo, abre bOca dele, nao presta. 
OOca dele mais ta preto. Abre a bOca, ai fica preto la no dente. Ai Kwamuty 

13. Pau-Chefe - arvore hem qrossa. 
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falar: "Nao, nao esta cert;o mesmo. Ta ruim". Ai tira pau e joga fora. 
Depois ja vat arrumar outro dente. Vai apanhar bacaba. Ja tern caro<;o 
de bacaba. Tira semente de bacaba. Quando ja ta seco, ai bota, fazer 
dente. Ta pronto. Por isso que este dente ta quebrado. Nao e duro. :S:ste 
ai dente de gente, caro~o de bacaba. Entao este dente quebra. Kwamuty 
quern fez. 

Ai Kwamuty mandou: "Vao embOra. Pode amanha cedo voce vai la no 
outro tribo. O chef e de On<;a vai casar". 

Ai Kwamuty falou: "Amanba cedo voce vai, apanba seu rede. Vai 
embora. Voce val casar chefe de On<;a. Voce nao vai outro casa nao, 
chefe de Veado, outra gente, nao, s6 chefe de On<;a". 

"Ta!" - Amanha, ai mO<;a vat embora. Tudo, ninguem flea. Ate chega 
la no casa de Tsumare. Ai mulher de On<;a val banhar e viu mulher la 
no Iago. Ai chega Ia no casa, ai falou: "Parece que ja tem seu mulher". 
- "Quantos?" - "Tres!" - "Onde?" - "La no lagol" 

Ai marido delas vai buscar. E Tsumare foi. Mas primeiro antes val 
buscar. Foi la. Ai chegou la nas mulheres e fala: "Va.mos embora. Eu 
quero casar de voce!" - Nao, mulher nao gosta. Entao Anta foi primeiro 
na frente. Chegou. Mas mulher nao quer. - "Nao, voce nao ! Voce e 
muito feio". - Ai Anta foi embOra. Ficou trist.e ! Foi la no sua casa. 
Ai Vea.do foi: - "Vamos embora, mo<;a, eu quero casar de voce". Ai mulber 
falou: "Nao, eu nao gosto de casar de voce. Tern perna mais fino! Voce 
tern bra<;o demais fino, tern perna mais fino. EU. quero casar com chef e 
de On<;a. ~ chefe de voce!" Ai Veado fol embora. Depots, outro vem. 
~ Porco-Queixada. Vern. Chega la no porto de mc)<;a, fala pro mo<;a: 
"Vamos embora mO<;a. Eu quero casar com voce. Eu quero voce". Ai 

mO<;a falar: "Nao, eu nao pode de casar com gente feia. Voce e muito sujo. 
Voce nao val banhar toda hora. Nao quero. Eu quero casar chefe de 
On<;a. Voce nao, voce e homem feio". 

Ai Porco-Queixada ta triste e vai embora. Ai outro vem: ~ Cai ti tu. 
Caititu foi. Chegou la no p6rto de mO<;a. Falou: "Varno embora mO<;a. 
Eu vou buscar voce". - Ai, mo<;a falou: "Nao, voce e muito f eio. Seu 
nariz demais redondo. Nao presta". - Ai Caititu embora. Esta trlste. 
Depots vem Tamandua. Chega la perto de On<;a. Fala pro m~a: "Embo
ra, mc)<;a. Eu quero casar de voce". - Ai mo<;a f alou: "Nao, voce nao. Eu 
nfi.o gost;o de voce. Voce e homem chato, seu nariz e demais comprido, seu 
rabo e demais comprido. Eu quero casar com homem bonlt;o, com chefe 
de voces eu vou casar". - Ai Tamandua ta triste e vai embora. 

Ai outro vem ! Tudo indio, pessoal de Tsumare. Pessoa! de Tsumare 
e todo bicho, Capivara. Nada. Quando ja acabou, ai falou: "Capivara nao, 
voce nariz demais curto, seu nariz redondo. Voce nao. Tern seu dente 
de voces eu vou casar". Ai Tamandua ta triste e vai embora. 

Ai quando ja ta pronto, pessoal foi. Ai Tsumare, chefe de On<;a, chega 
la perto de m09&. Ai Tsumare fala: "Va.mos embora m<><;a, eu falar com 
seu pai". Ai m~a fala: "Nao, eu quero casar com chefe de On~a". -
Ai On~a falou: "Eu sou chef e". Entao cara de chefe de On~a nao e 
born, nao. Mais feio. Pouquinho de cara dele. Assim no corpo ma.is 
bonito. S6 corpo mais bonito. Ai mO<;a fala: "Nao, eu nao quero casar 
de voce. Seu corpo mais bonito pouquinho, sua cara mais f eia. Eu quero 
casar de chefe de On~a. Chefe de On<;a, meu pai que falou ! " 

/ 
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Ai Tsumare fala: "Poi e, seu pal conta. Sou eu. Eu chefe. Voce nao 
rquer eu, entao eu vou embora. Entao voce casa outro. Entao voce val ficar, 
-voce val ficar, voce nao gosta. de mim". 

Entao outro Onc;·a, aquela que flea assim, "Wau!" Aquele mesma 
coisa de outro On~a. nao tem unha nao, e de nome de Wau. (Nao identi
ficou o animal em questao. Informante afirma que nao tern unha, nao 
arranha como onc;a, tem cara pequena. e orelhas pequeninas e quebra os 

·OSSOs de gente, mas nao e onc;a.D 

Ai Wau la pra tras chega la no mOc;a, fa.la: "Embora, mOc;a". Ai mOc;a: 
·"Voce e mais bonito. Ah, vamos casar este homem. i:ste e chefe. :S: 
chef e mesmo". 

Ai vao embora. Ai as filhas de Kwamuty casa. Ai Tsumare esta triste. 
Ta brabo de homem dele. Ja pegou mulher dele. Ta brabo dele. Tsumare 

·nunca mais conversa com amigo dele. 

Ai de noite, ai este Wau val no patio. (Mesma coisa que capitao 
·Malakieaua (14), diz o informante). 

;/ 
"Amanha cedo vamos pescar, amanha cedo vamos pescaaaaar, ma.tar 

peixe, traz um bocado de peixe pra mulheeeeer! Pega arco!" (15) 

Ai nadal Fica quieto. Todo mundo ta brabo Wau. Ai tres mulher 
.falou: "Eh, nao e chefe I Ja viu, pessoal ta brabo". 

Ai Tsumare tambem ta brabO. Nunca fala nada. Ai mulher, filho de 
:Kwamuty ta f alando: "Nao e chefe este". 

Ai, amanha de noite, Tsumare vai no patio, no meio do patio. Vai 
:f alar com pessoal dele: "Pessoal, amanha cedo vao pegar arco, vamos 
embora pescar. Cada um traz um bocado de pence". Ai pessoal todo tl\ 
alegre. Ta rindo. Ta falando: "l!:, vamos embora.. Va.mos pegar peixe. 
Vamos todo mundo amanha". 

Ai mulher es ta escutando. "l!: ele mesmo, o capitao. Chef e de Onc;a. 
Aquele ai nao e chef e. Eu falei pra voce ontem, aquele nao e chef e. 

:£ste ai no patio e Tsumare. it quem meu pal falou". Ta brabo pra irmao 
dele: "Meu pai conta pra mim, chefe de Onc;a e care. ma.is feio. :S: corpo 
bonito, mas cara demais f eio um pouquinho". 

De manha cedo pega arco e vai embora. Pessoa.I de Tsumare todo. 
·vai pescar. Ai vai junto de pessoal dele. Tsumare vai junto. Vai levar 
flecha de Javari, (16) aquele que faz tisssuummm <assovio). 

Ai pessoal vai na frente. Tsumare vem la pra tras. Vern la pra tras. 
Ai vai chegar Ia no mais longe um pouquinho. Ai Tsumare vai chega la 
no meio do caminho. Ai Tsumare f a.z doenc;a e bota no 61ho. E olho ta 
doendo, ta inchado, olho de Tsumare. 11:: mentira. Ai Tsumare: "Eh, meu 
pessoal, meu olho ta ruim, meu pessoa.l. Voces vao pescar s6! Eu vou 
embOra, meu 61ho ta ruim". - it mentira. Pessoal todo sabe. Tsumare 
va.i roubar mulher de amigo dele. 

14. Capitcro Mala{raua - Atual chefe dos Wauxa. 

1 5. O informante imitou as ordens cantadas, como scro dadas pelo chefe da aldeia, 
no patio. Repete-se, para dar enfase, vogais de algumas palavras. 

16. flecha de Javari - flecha com silvo, que e um coco com orificio, inserido na 
haste da flecha. Estas flechas, que emitem um 0'6sovio, scro tambem a !'iradas para 

dar aviso da chegada do atirador. 
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Ai chegou la. Ai outro amigo cbegou: "Amigo, entao Capitao, ah,.. 
seu 6Iho ta doendo?" Ai falou: ''1::, meu olho ta doendo. Eu vou voltar!" 
Ai amigo falou: "N6s vamos pescar!" Ai Tsumare falou: "Pode pescar. 
Eu vou voltar, meu Olho ta doendo". Ai pessoal todo ta sabendo, ta. 
falando: "Pode ir embora. Eu vou pescar s6, vou trazer peixe!" 

Ai outro ta falando: "Vamos embora, vamos embora pescar assim.. 
messmo!" 

Mas Tsumare nao quer. Ai outro falando: "Capitao pode falar. Pode· 
pegar mulher, que, quando chega 18. no casa rouba mulher de homem que 
e chato! it mulher seu mesmo. Veio pra casar com voce." (fala ba.ixinho• 
o informante). "Pode ir embora". 

Ai Tswnare fala: "Te logo pessoal!" E pessoal todo: "Pode ir em
bora, pode embora". Ai Wau vai pescar e Tsumare volta: "Meu Olho ta 
doendo bastante". 

Ai pessoal dele sabe. Ai chega la no casa do gente, tira de este olho 
e joga fora e bota bonito Olho. (Fez outro 61ho). Ai apanha flecha de 
Javari, ai joga. E flecha faz iiiiiii, ai joga outra, iiiiiii e ai vem. Vem 
ate no patio. Ate no ca.sa do m~a. Ai Tsumare vai. E ai mulher, filha 
de Kwamuty val olhar. E Tsumare falou: "Tra.z meu flecha, chama sua. 
irma, chama outra. Traz meu flecha". 

Ai mulher falou: "Vamos entrar, vamos levantar flecha de homem" .. 
Ai irma dele apanha outra, apanha outra, ai val. Ai m~a chega perto
do homem. Ai Tsumare pega na mao, br~o. Ai fala: "Vamos embora 
pra casa. Eu quero casar com voce. Aquele homem nao e chef'e, nao. 
so eu sou chef e. ~te seu marido nao e chefe nao. 86 e homem cha to". 

Ai mulher val entrar na ca.5a de Tsumare. Vai casar. Ai pessoar 
dele chegou de noite. Veiu trazer peixe. Traz gente mesmo. Foi mata.r 
pessoal de Kwamuty. Traz tudo gente, menino, crian(fa, homem, tudo· 
morreu. Ai traz. Chegou de noite. Cada um traz peixe, cada um traz 
gente, bem cheio de comida de Tsumare. Nao e peixe, e s6 gente de· 
Kwamuty. Entao filha de Kwamuty ta chorando, ta chorando: "Nao quero 
comer gente". Mulher de Tsumare nao quer comer gente, pessoal dele 
mesmo (17). 

Ai Tuuma.re apanha faca. Bots. na mio. Ai bota na mulher dele: "Pode 
assar mesmo. Pode assar pra comer". 

Ai mulher d~le nAo quer gente. bra'tQ de menlno: "Pode assar peixe ! " 
d1z Tsumare. 

On(fa nio e bom nao. MOQa va.1 sair fora. Chega, vat sentar Ia na outra 
casa. Ta chorando, ta chorando. val chora.r. 86 que marido vai assar · 
gente, pessoal de Kwamuty. Vai a.ssar. On~a val assar. 

Ai filhas de Kwamuty apanham espinha de pau. Tira l!iste pauzinho .. 
Ai ta chorando. Ai marido fala, val na sombra de casa l Ai mulher 
risca na mao com pauzinho (18) . Vat pintando na mao. Ai ta ehorando .. 
Chora. Ta triste. Sabe porque? Marido vat comendo o gente dele, nao e? 

(0 informante explica: "Ai m<>'ta fez as linhas da. mao! £ste ja tem: 
(bra(fo). Jtste ja tem. S6 mO(fa fez este I (linhas da mao).) 

17. S6 trouxeram gente que as on~s mataram. 
18. frzeram as linhas tia mao. Nao ficou claro o motivo. 
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Ai Tsumare fala: "Cade meu mulher? Porque meu mulher nao vem 
•Comer assado de pence? Mulher. venha. comer I" 

Ai mulher fala: "Nao. eu nao pode comer meu gente. Nao pode co
.mer meu gente! Porque voce nao fala pe~al seu pr& nao matar meu 
gente? Voce que casou eu, meu pat mandou eu casar voce. Voce nao pode 
matar meu gente. i!:ste e alm~o de meu gente". M~a ta brabo marido 
dela. Tsumare ta triste. ta quieto. Mulher dele ta brabo: "Eu quero 
.comer pence! ~ pence! Pode mandar seu pessoal matar para mim. Gente 
eu nao pode. Eu vou embora ama.nhA". 

Ai marido delas ta triste. Tsumare casou tres mulheres. Ai. de noite, 
ai Tsuma.re vai sair. Vai la no patio. Vai falar com pessoal dele: "Meu 
mulher ta brabo comigo." Fala pro pessoal dele: "Porque eu falei voces 
val matar gente dele. Meu mulher nunca comeu este pence, este e gente 
dela. M.inha mulher gosta. comer de pence. Entao meu mulher que falar 
largar eu. Ta brabo comigo. Eu que falei todo pessoal. Voce matar 
gente dele!" 

Ai de noite Ca pi tao fala: "Peee~soooaaal. Ma.nh8. voces matar s6 
pence mesmo. Meu mulher nao quer comer geeennnte ... comer pesssoooaaal 
rdele. Pessoal dele e este. 86 peixe pode trazer bastante I Ai mulher come I 
·Outra coisa voce nao pode trazer. Voce nao pode matar de.ste mulher, 
pessoal dele. meu sogro, nao pode. Voce para. 56 matar bicho pra comer 
de pence. Meu mulher ta brabo comigo". 

De manbA cedo. pessoal vai pescar. i: pescar mesmo. Vai la no Iago 
·pescar peixe: matrinchao, pirara. qualquer coisa de peixe pessoal dele 
traz. 

Ai chega I Ai mulher de Tsumare ta alegre. ta rindo, s6 peixe veio. Ai 
romeu. Vai cozinhar. vai assar. comer. todo. Entio On~a para. Nunca 
vai matar gente, pessoa.1 de Kwamuty. E ja filha de Kwamuty ta brabo de 
marido. Ai para. Ai ficou s6 amigo. Ai chegou la no casa. Pessoa! chegou com 
bastante peixe: curimata. pirarara, ai mulher ta rindo. rindo, alegre. Faz 
beiju. vai assa.r pence tudo. Depois Tsumare apanha bebida. Bota no 
]>8.tio. Vai pegar de peixe. Ai fica comida de on~a. Ai peixe ficou comida 
de on~a. Nao vai comer gente -nio, s6 vai comer peixe. Ai tem bast.ante 
de peixe. Ai nao come mais de gente. Ai Tsumare vai fornicar, vai forni
car mulher dele. vai f omicar mulher dele, cinco d.ias ja tem barriga. filho 
de Tsumare. Ai para. Nao vai fornicar ma.is. Nao vai fornicar ma.is 
ate fica dez d.ias. Ai barriga ta grande. Ai j& Tsumare ja tem mae. ::S: 
nome de Eperiro. Ai barriga ja ta grande de mulher dele. Ai Tsumare 
foi Ia no ro~a, sua ro~a. Foi na r~a. Ficar mae d@le Ia no casa dele. 
Depots falou pro mulher. m~a, e nome de Atanemakalu. mae de Sol. Ta 
grande barri.ga de Atanamakalu (Mae de Sol) ja tem dois de menino. 
que e Sol e Lua. 

Ai vai, marido ia la no r<>Qa. Ai Atanamak.alu sentou la no casa. Ta 
fiando algodao, fiando algodao. Ai sogra vem. mae de Tsumare vem. Ta 
varrendo. Ai mulher ta sentado aqui. bem cheio, grande de barriga. Ai 
sogra dele vem. Ta varrendo, ta varrendo. Ai mae de Tsumare gosta s6 
de soltar vento: "Txim, txim, txim tximl" Ai vem perto de mo~a. Ai 
m~·a vai fazer de algodao. Ai m~a vai bOtar na bOca o algodao. Depois 
que m~a _, aqui tem mae dele de Tsumare. vai soltar vento, depois que 
m~a nao gosta de vento dela. Fala pra sogra (cuspinha): "Porque voce 
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gosta de soltar venro?" Af aquele mulher Atanamakalu falou: "Porque· 
gosta. de solta.r vento, txim, txim, txim"? 

Ai mulher falou: "Voce nao gosta de miln. Eu vou ma.tar voce!" At . 
apanhou facao grande, ai corta pescoc;o e vai embora. Af morreu de m~a. 
Tem barriga grande. Ja tern filho. Af mae de Tsumare apanha de fa
cao, corta de pescoc;o. Ai mOc;a morreu. Ai innao dela falou, ta gritando: 
"Oh, porque voce esta matando minha irma. Vou ma.tar voce". 

Af mae de Tsumare sai fora, correndo, fugiu no mato com medo de
Tsumare. Tsumare ta la no roc;a. Ai mae dele sumiu, foi embora la no 
ma.to. Outra menina vai cha.mar marido de Atanamakalu. Ai cha.ma. 
"Mulher seu ja morreu ! " Ai marido vem. Marido -corre, corre, logo. Af_ 

. chega la no casa. Ai outra mulher, irma dela, falou: "Porque seu mae 
matou minha irma ?" - "Eh, nao sei. Cade ela? Vai matar minha mae" .. 
- "Sua mae ta la no maro, fugiu". 

E Tsumare val procurar. Nao achou nao. Foi longe. Ai falou:
"Aquele tem formiga. Ja tem formiga la no chao, aquele carregado" .. 
Tsumare falou: "Vovo, voce vai espiar aquele meu menino. Voce vai entrar 
na pomba da mft..e dele". 

Ai formiga fol entrar na pomba dela. Formiga entrou. Atanamakalu 
ja morreu ! Formiga. en tr a no pomba e f oi, viu menino dois no barriga 
dele. Dols menino. ~ Sol e Lua.! 

Ai formiga volta. Sal fora. Ai conta pro Tsumare: "Ja tem seu·. 
filho. Ja tem doisl" - "Tem dols?" - "~. tem dois, seu filho!" "Ja ta 
pronto!" - "Ja rabriu olho?" - "Ja abriu olhol" "Quase nasceu?" Por
que seu mae ma.ta sua mulher? Quase que nasceu seu filho. Ja tem no. 
barriga da mulher. Ja tem dots. Mesma coisa que voce, ja tem rabo!',. 
Formiga falou. 

Ai Tsumare f alou: "En tao val cortar rabo". Ai apanha f aca, ai corta 
barriga da mulher (o informante lndica a barriga de la.do, de cima a . 
baixo). Entao viu menino. Tsumare apanha, apanha facao e corta rabo· 
de Sol. (0 lnformante pega o seu ossinho da coluna vertebral e diz: 
"Voce ja viu este, e rabo!") Depois apanha de Lua. Corta tambem rabo. 
Af abriu olho. Quando Tsumare corta, abre barriga, tira, corta rabo, tira. 
outro, corta rabo, apanha panela. Ai bota dentro de panela. Apanha tam
pa. Ai fecha. Nao tern mae. Como e que vai criar? - Pai dele deixa 
dez dias, ai fica grande. Sol fica grande, vai andando dentro da panela 
de barro grande. Lua tambem vai andando dentro da panela. Af depois. 
gente vai ca.var buraco la no patio. No meio do patio vat ca.var buraco. 
Va.i enterrar mulher de Tsumare. Depois apanha, bOta la no rede, bota 
la no patio pra enterrar. Val enterrar, val enterrar, acabou. 

Ja tem filho. Fi-cou Ia em casa dentro de panela. Vai ficar dez dias .. 
SOI val andando dentro de panela. Ai quando gente vai la no ro~a. tudo, 
tudo, ninguem gente fica la no casa de Tsumare vai tudo pas.sear, mulher 
dele val tambem, ninguem menino fica. Ai Sol vai levanta.r. Abre a 
tampa da panela, ai sai no chao. Lua sal no chao. Sol anda dentro de 
ca.sa. Vai procurar comida e viu de mingau. Ai bebe. Acabou. Ai viu de 
peixe assado. Ai apanha, come. Ai come de beiju. Af bebeu bebida. 
Quando ja esta com barriga gr.ande, ai vai entrando dentro de panela. 
Ai val ficar quieto dentro de panela. Ai gente vem. Quando gente vem. 
passear, ai ta com sede, ai va.i procurar comlda: "Ue, cade comida?" Ai 

• 
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vai procurar bebida: "Ue, cade meu bebida?" Ai vai procurando em casa: 
''Ninguem vem aqui em casa. Quem bebeu minha bebida ?" 

Ai Sol ta escutando la dentro da panela. Irmao dele, Lua, ta escutando. 

Ama.nh8., tudo mundo, gente fala: "Quem comeu comida?" Ai outro 
fala: "Nao e fllho de Tsumare?" ~. foi! Vamo ver amanha. Amanha tira 
terra. Bota tudo terra no chao. Ninguem viu rasto de gente no chao. Ai 
de manhi saiu tudo. Ai quando nio tem nada gente, ai Sol levanta. Tira 
tampa da panela. Ai sai e Lua sai tambem. Val andar dentro de casa. 
E viu comida dele. Ai comeu comida. tudo. Ninguem guardar nenhum 
pebte, nada ai dentro de casa dele. E qua.ndo esta com barriga cheia ai 
entra na pa.nela. Entra outro tambem. Ai fecha e fica quieto. Ai gente 
chega, chega, chega. Ai mie procura comida. Nadal Ai viu rasto dele, 
rasto de Sol: "i:ste e fllho de Tsumare ! T8. grande ja. J a cresceu ! " Ai 
Tsumare: "Vamos ver este menino que ja esta. grande. Va.mos abrir 
tampa de panela. :S:ste menino ja comeu muito comida de gente t" 

Abriu e viul Ja ta grande assim (informante mostra tamanho de 
menino de uns cinco a.nos). Ta grande. Vai andando. Ai falou. Sol 
fala pra mae dele, nao e mae dele, e irmao da mae dele, pra criar: "Ma
mie, voce faz beiju pra mim. Eu vou la na roca, comer a.mendoim". 
Ai mie dele faz beiju. Faz outro beiju. Faz outro beiju tambem pra irmio 
dele, Lua. Ai vai I Tira faca. Ai vai Ia no r~a. sen ta. Viu a.mendoim. 
Ai ca.var, come, come. Ai chegou aquele passarinho, mesma coisa que 
aquele inambu grande, perdigao, ai ta falando: "Coitado. Seu mie ja 
morreu, menino. Seu mae morreu, menino. So tem irmi de sua mae. 
Voce nao sabe. Sua mae morreu. Ta enterrado no meio do patio!" 

Ai Sol escutou: "Que e isto, Lua?'' - "Nao sei. :S:ste passarinho, vamos 
escutar mais". 

Ai passarinho falou: "Seu mae morreu! So tem irma de sua mae. 
Seu mae mesmo morreu. Ta la enterrado no meio do patio!'' Vamos 
pegar passarinho!" Sol falou. Ai Sol vai. Ai Lua levanta, ate chega, 
ve o passarinho. Ai Sol vai pegar. Pegar no braco. Pegar na. perna dele. 
Ai, passarinho vai gritando: "Nao, voce nao pode matar eul" Ai Sol fala 
pro Lua: "Lua, traz pedra, traz I" Ai Lua correu, e Sol pega na pedra. 
Vai amolar no trazeiro do passarinho: "Cru, cru, cru ... ah ! " passarinho 
falou: "Aiaiaiaiai naol Vou contar pra voce! Nao amola mais meu tra
zeiro, vou contar de sua mae". 

Ai sol ta e ai con ta: "Oh, Sol, seu mie morreu. Morreu ja ! Seu mae 
ta enterrado no meio do patio. Voce tem irmao de seu mae pra criar de 
voce. ~. seu mae morreu I" 

"Onde vai enterrar, meu vovo?" pergunta Sol. "Ta enterrado no meio 
do patio". E Lua fala: "Embora Sol! Embora, vamos procurar mae. On
de este homem enterrou nossa mae ! " Lua f ala pro Sol. Ai embora. Ate 
chega la no casa, chega la no casa e vai procurar mae dele, procura mae 
dele. Ai viu de buraco, ta .enterrado mae dele. Ai Sol fala: "Lua, eu 
achei mae. Ta aqui. :S:ste homem enterrou nossa mae. Ei, acheil" 

Ai Lua vem. Senta ai. Ai Lua fala: "Eh, Sol, vem! Vamos cha.mar 
nossa mae: "Mamae, veml Mamae, vem!" Mora Ia dentro do buraco. 
Vai chamar, vai chamar. Ai vem. Ai Sol falou: "Voce fala primeiro, 
Lua". Ai Lua fa.la primeiro! Aqui tem buraco redondo, ja dentro mae: -
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"Mae! Mae! Mae!" - Nada! Depots e Lua.: ''Mae! Mae! Mae!" Nada! 
Depois Sol fa.la: "Mae! Mae!" Ai mae dele fa.la, la dentro do buraco, 
pouquinho mesmo. Ta fraco: "Slum!" - Ai Sol fa.la: "Vem a.qui, mae!" 
- "Eu vou!" Ta fraco. Ai, depois que Lua fala: "Mae!" "Mae!" Mae 
fa.la nada. Depots Sol: "Mae!" "Sium!" Ai Sol fala: "Mae!" Ai mae 
dele fa.la.: "Sium" Ai: "Vem aqui, mae!" - "Ja vou!" Ai Sol que fala 
pro Lua: "Mae vem! Ta bom mesmo. Mae vem aqui!" Cha.ma! Chama! 
Vai chamar, ate chamou ba.stante. Ai viu de ca~a.. cabelo sair fora. 
Mae de le cabelo vai sair fora. Ai Tsumare vlu, f alou pro mulher dele: 
"Val chamar os filhos. Mae dele morreu. Parece que filhos quer cha.mar 
mae dele. Vem la do buraco f" 

Ai outra mulher, Irma dela sai fora e chama: "Olha, filhos, vem a.qui. 
Deixa seu mae, que ja morreu mesmo. Deixa ai este buracof -Deixa seu 
mae ficar dentro do buraco. Nao chama. mais ! " 

Ai Sol ta brabo. Ta falando mae dele: "Nao, meu mae morreu. Nao 
e meu mae. Voce e irma de meu mae pra criar eu!" 

Ai falou: "lt verdade, seu mA.e morreu, deixa seu mae ficar ai dentro 
do buraco. Nao cha.ma mais seu mae ! " 

Ai Sol falou pro Lua: "Meu lrmao, delxa, nossa mae ficou dentro do 
buraco". - "Ta born!" Lua. f.ala. Ai salram. Foram embora. Ai chegou 
la no casa. Ai pal dele conta: "Voce sabe, sua mae morreu. Foi sua vov6 
que matou! Quern contou pra voce?" - "Fol passarinho!" "Deixe sua 
mae ficar Ia no buraco ! " 

Ai Sol falou: "Cade meu vovO?" - "Beu vovO sumiu Ia no m.ato", 
pai falou. De manha cedo, Sol fa.la pro pai, Tsumare, pra f azer flecha, 
bem ba.stante de flecha. Fazer flecha pro irmao dele, Lua. SOI falou. E 
Lua: "Vamos ma.tar passarinho?" - "Vamos". Chegou la no rnato, cinco 
de flecha. Vai fazer cerca de flecha. Chegou ! Ai ta pronto. Sol falou: 
"Ernbora!" Chegou la no casa, falou pro pal: "Pai, faz minha flecha!" 
Ai foi no ma.to, fazer cerca, ate acabar cerca. Ai foi embora. Ai, de ma
nha falou pro irmao: "Va.mos Lua. Vamos caf;ar passarinhol" - "Vamos". 
Ai chegou no lugar onde fez cerca de flecha. Fincou outra flecha, ate 
a.ca.bar. Ai fol embora. Falar ma.is pro pai: "Pai, fa.z flecha bastante 
flecha. Nao e pouquinho. Bastante flecha mesmo. Faz flecha pro meu 
irmio Lua!" Ai f 'ez flecha bastante e flecha pro Lua bastante. 

Sol falou pro Lua: "Embora, Lua! Va.mos ma.tar passarinho". Ai 
surniu, foi la no mato. Ai chega f azer cerca, ate acabar flecha. Ai cerca 
ta fechado de flechas. De manha, madrugada, apanha de cab&fta. Tira 
cinza. Bota dentro de cabac;a, bem cheio. Depots apa.nha arco. Ai raspa 
ca.sea de arco. Ja tem bastante casca de arco. Ai vai rolar na rnao. Faz 
bola. Ai joga. Ai virou gaviao ! Ai fa.la: "Born, bonito!" Ai este ho4 

mem faz gaviao. Ai, volta. 

De manha cedo, vem. Madrugada pouquinho. Ta galo cantando. Ai 
Sol vai levantar e vai chamar irmA,o dele, Lua. "Lua, embOra I Va.mos IA 
no ma.to!" Sol quer matar Tsumare, pai. 

Ai sai. Foi la no mato. E Lua val. Sal tambem no mato. Vai pas
sar jenipapo e barro branco no corpo, e carvao, urucu. Mesma coisa que 
Javarl. 

Ai chega de manhii. cedo, al Sol grita. Grita, gritando, gritando, tudo 
mundo, gente gritando. Ai flecha, ja tem cerca de flecha. Ja virou de 
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gente. E SOI fuma e !uma~·a sai no bOca d4He e flecha ja virou gente, 
virou de Waura, Mehinaku, Civillzado, Trumai, Kajabi e Suya. Nao, Suya 
e sucuri. E Cherente, e Matipu, Xavante, TxikAo, todo, todo indio virou (19). 

Ai Sol, apanha borduna e mata (20) pessoa de pai dele, Tsuma.re. E ai 
Tsumare saiu e f oi dentro de casa, dentro de palha, escondido. Tsumare 
ta escondido. Ai Sol vai procura.r pai dele. Quer matar de pal. Nao achou 
nao, ai fala pro Lua: "Lua, cad~ pal? Voce nao viu de pai? Sumiu!" 

Ai Lua falou: "Sumiu no ma to. Nao sei que ! " Ai SOI ficou brabo de 
Lua: "Voce que ja contou pro meu pai ?" - "Nao, eu nao conta pro pai. 
Pai mesmo sabe de g·ente. Papai que sabe que n6s de pessoa que matar 
pai. Ai papal medo, escondeu!" 

Ai Sol tern ca.rabina 44 na mao e vat ma.tar tudo, anta, veado. 
Ai morreu todo bicho. Sol matou! Lua ma.tout Ai ficou um Tsumare. 
Pessoa.I dele morreu. E Tsurnare sumiu no mato. Quando Tsumare ficou 
la no casa, ai Sol entra e matou logo pai dele. Ai pai dele sumiu! Ai 
morreu tudo gente de Tsumare. Morreu tudo. Ficou uma. da casa de 
chefe de Tsumare. Pessoa! dele morreu. Filho de Tsumare matou. Sol 
matou, Lua matou ! Matou de an ta, veado, matou de tamandua. 

Ai gente vai ficar la no patio. Ai vem. Ja tem Waura, tern Kuikuro, 
Nahuqua. Ai tudo pessoal do Sol fica olhando. Ai Sol apanha agua 
fria, apanha fogo pra esquentar agua, bem quente, agua fervendo, fervendo. 

Primeiro que a tribo de Waura foi. Chama chefe de Waura. E Sol 
fala: "Pode pegar este agua quentel" Nao quer beber ague. quente? 
Waura falou: "Nao, eu nao quero beber ague. quente". Apanha de carabi
na. Antigo de Waura nao sa.be atirar de ca.rabina. Ai apanha de flecha. 
Bota na mao de antigo de Waura. Ai Waura atirar peixe. Ai Sol falou: 
"Born, este flecha fica seu. Outro quando vai c~r, mata bicho com 
este flecha". 

Depots chama Kamayura. Ai Sol bota carabina. E vovo de Kamayura nao 
sabe de carabina. Bota de agua quente e vovO de Kamayura nao hebe. 
Ai nao quer beber ague. quente, vovO de Kamayura. Ai pega area e beta 
na mao de Kamayura. Ai Kamayura pega area e flecha. Ai "este a.rco 
fica para voce ! " 

Nota: - Aten~ao, o informante repete a mesma narra
tivai nomeando as outras tribes xinguanas. 

TOda tribol Ai ja tem Civilizado. S6 olhar. Ai fala pro vovO de 
Matipu. Nao sabe de atirar de carabina. Nao quer beber de agua quente. 
Depois Kalapalo... ai depois chama de Civilizado. Tudo ja vem vovo de 
Civilizado. Ai Sol bota carabina na mao de Civilizado: "Voce atira este!" 
Ai vovO de Civilize.do sabe atirar carabina. Ai Sol falou: "Ah, born, este 
arma fica pra voce". - Apanha agua quente. Ai bebe. Ai Sol apanha de 
veado e anta bota pro vovo de Civilizado: "l!::ste e seu comida!" 

Por isto Civilizado come anta. Depois quando ja tudo ta pronto, Ci
vilizado, ai acabou f 

19. as flechas se transformaram em gent& somente ap6s terem sido atlnqidas pelo 
fumo do tabaco. 

20. "ma ta": o informante quer dizer agrlde. 
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RESUMO 

Voando, o Morcego entra na casa do Jabota. Enamora
-se da filha m~a. Dessa uniao nasce Kwamuty. Ninguem 
conhece o pai e a m~a nao o revela. Quando o menino ja 
esta grande, o avo envia mensageiros para convidar a tribo 
vizinha dos Paus, pois o mesmo quer descobrir quern e o pai 
de seu neto. Quando convida a tribo dos Morcegos, todos se 
declaram "pai" e com arcos, flechas, adornos de penas, pa
gam pelas relagoes ilicitas com a filha do Jatoba. Ninguem 
casa com a moga. 

Os convidados se adornam com tintas usuais ao 
visitarem os Ja.toba e sao recebidos com todas as cerimonias 
tradicionais, inclusive as lutas corporais. 

Ao se tomar homem, Kwamuty mantem relag6es sexuais 
com um cupim. Escuta vozes humanas dentro do cupim, 
depois de certo tempo. Quebra-o e dele saem duas meninas 
bonitas, suas filhas. 

Kwamuty visita a tribo dos Ongas. O chefe, Tsu.mare, 
quer mata-lo, mas desiste, quando Kwamuty lhe promete suas 
filhas em casamento. Mas, as filhas nao querem se casar 
com Tsumare. Mandam que o pai, faga tres mogas esculpi
das de um tronco grosso para que tomem o seu lugar. Kwa
muty sopra fumaga de tabaco e as bonecas criam vida; de 
cera f az o 6rgao sexual e de cocos de Bacaba, entalha os 
dentes. 

As mo<;as vao para casar com Tsumare,. o chefe dos On<;as. 
Esperam no Iago, no lugar do banho e logo surgem: An ta, 
Veado, Porco-Queixada, Caititu, Tamandua e Capivara, su
cessivamente, para casar com as tres mo<;as. Estas os rejei
tam, porem, encontrando defeitos em cada um deles. 
Finalmente vem o chefe da aldeia, Tsumare, mas as mo~as 
tambem nao o querem; acham que o seu corpo e bonito, mas 
a car a, f eia. 

Vern depois o bicho "Wau"! Aquele, e a mesma coisa 
do que a outra on~a. Nao tern unha. Tern cara pequena 
e orelhas pequenas. Quebra OS OSSOS de gente,. mas nao e 
on<_;a. Wau conta as m~as que e chefe da aldeia. As mo
<;as acreditam, acham-no bonito e casam-se com ele. 

No patio da aldeia, quando Wau quer dar ordens ao povo, 
ninguem obedece. 
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Na noite seguinte, Tsumare convida seus homens para 
uma pescaria e todos obedecem com satisfagao. As m~as 
descobrem assim, que ele e 0 chefe, e que foram enganadas 
por Wau. 

Na ·manha seguinte OS homens vao pescar. Tsumare 
alega que um olho esta doente e volta para a aldeia. Tsu
mare coloca um novo olho. Ao aproximar-se da aldeia, atira 
flechas com silvo, anunciando sua chegada; manda que as 
mogas apanhem as flechas. Estas receiando de inicio, 
finalmente vao apanhar e levar as flechas a Tsumare e este 
as leva para sua casa e casa-se com elas. 

Os homens voltam da pescaria trazendo gente morta. 
As mulheres nao querem comer came humana. Choram e 
acusam o marido deter mandado matar gente de sua familia. 
Querem comer s6 peixe ! 

Tsumare ordena que seus homens~ de ora em diante s6 
matem peixes. As mulheres ficam muito satisfeitas, dei
xando de brigar com o marido. 

Atanamakalu, uma das tres mulheres esta gravida. 
Varrendo o chao, sua sogra, aproximando-se de Atanamakalu 
solta gazes. A sogra mata a nora quando esta a critica por isso, 
e foge logo para a mata. 

Tsumare manda que a formiga entre no ventre da sua 
mulher morta e a formiga informa que ha la dois meninos, 
ja prontos para nascer, com olhos, tudo, e com rabo. 

Tsumare abre o ventre da morta, retira os meninos e 
corta-lhes o rabo. Sao Sol e Lua. 

Guarda-os dentro de uma panela muito grandee a tam
pa. Quando todos estao ausentes, Sol e Lua deixam a 
panela, bebem o mingau de mandioca, comem os beijus; 
Mais tarde sao descobertos, porem, ja estao grandes e deixam 
definitivamente a panela. 

A mae de Sol e Lua foi enterrada no patio. Sol e Lua 
vao para a roga para comer amendoim e um passarinho 
conta-lhes que sua mae esta enterrada no patio. Os dois, 
na sepultura da mae, chamam-na procurando convence-la 
a sair da cova e voltar a vida. Tia e pai demovem os irmaos 
dessa ideia. 

Sol e Lua pedem ao pai para lhes fazer muitas flechas. 
Os dois vao para a roga. O Sol embola "casca de arco" com 
cinza nas maos e atira para oar, criando assim o gaviao. 
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Logo fincam flechas no solo, formando uma cerca. So
pram fuma~a de tabaco nas flechas e as transformam em 
gente. Sao os "vovos" de todas as tribos da regiio do alto 
Xingu,. inclusive os Civilizados. 

Sol e Lua resolvem matar o pai, Tsumare, On~a; ele 
foge e se esconde, prevenido do que ia acontecer, mas Sol e 
Lua matam toda a popula~ao da aldeia dos On~as, inclusive , . . o propno pa1. 

Quando todos os homens recem-criados estao reunidos 
no patio, Sol oferece "agua quente" aos indios que a rejeitam, 
enquanto que os Civilizados a aceitam por bebida. 

Em seguida, Sol oferece uma carabina aos indios, mas 
eles nao sabiam usa-la,. por isso, deu-a aos Civilizados. Os 
indios receberam arco e flechas, pois logo souberam atirar 
com estas armas. 

Aos Civilizados sao destinados como alimento: anta, 
veado e outros mamiferos que os indios nao comem. 

G£NESE - Segunda V ersao 

Morcego prirneiro esta ai. Nao nada gente. Nao tem civilizado e nem 
fndio. 86 tern Morcego e Jatoba. Entao de noite, Morcego vai andan
do, vai andando. Ai viu casa de Jatoba e viu filha, rn~a bonita. Ai fica 
presa. M~a ja esta presa. Ja viu m~a. Ai fala. Ai vai deitar junto de 
rnOc;a. Ai Morcego f ala: "Eu quero namorar voce ! " - "Pode!" Ai nem 
pai sabe. Pai de rnoc;.a nao viu Morcego, rnae dele nao viu Morrego ! Ai 
Morcego deitou com m~a, deitou, deitou, deitou muito. Ai ja esta filho de 
Morcego na barriga de m~a. Ate barriga grande, mae dela viu. 

"Ue, quern deitou com voce?" - Ninguem sabe, nern gente. Ai mae de
la fica zangado. "Quern trabalha de voce?" Esta m6c;a nao fala, nao fala 
nao. Ate grande barriga. Kwarnuty nasceu, filho de ~rcego. Kwamuty 
e pai de fndio. tndio fala Kwarnuty: "VovO ! ", Kamayura, todo indio. Ai 
civilizado tambern. Entao Sol e pai de todo indio. tndio fala: Pai I para 
Sol. :S:Ste Sol (o informante indica para o ceu) que fez todo indio e civili
zado tambem. 

Entao Lua, irmao dele, tambem fala "Pai". Nao e tio nio. EntB.o que 
Sol fez civilizado, Lua tambem ajuda. 

86 sol fez arco, fez flecha rnuito. Fez cercado, mesm.a coisa que este 
(paus fincados verticalmente no chao da parede da minha casa) e Lua tam
bem ajuda., tambem arco e flecha, muito, e fincou no patio. Qua.ndo o cerco ja 
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esta fechado, ai Sol fazer fumo (1) e Lua tambem fazer fumo. Ai Lua vai fi
car la no meio de arco e flecha, borduna, (2) tudo junto. Ai Sol flea tambem 
dentro. Ai Lua fumar e o Sol fumar tambem, ai fuma bastante, ai t'uma~a 
sai na bOca. de Lua. Ai fumaQa saiu. Ai depois Sol fica no outro lado. Ai 
fuma! Ai fuma~a sai da bOc:a de Lua, fffffff, ai fum~a val no arco e tudo 
arco e flecha vira. gente, vira gente, civilizado, muito (Ikiana abre os bra~os e 
os move ao redor para indicar o grande nfunero de pessoas). Ai Sol tam
bem fuma, e fum~a sai da bOca, fft'f, no outro lado e passa no arco e flecha 
e borduna, e tOctas armas vira gente tudo, tudo fica sentado, quieto, ta ale
gre, viu filho ai, pai do Sol para tomar con ta. Ai On9a (3) fala: "Meu filho 
apanha panela, poe bast.ante de agua para esquentar, para esquentar bem 
quente." 

Ai Lua apanhou agua. Ai chega. Tsumare fala pro fllho, Sol: "Traz 
chefe de Waura, vovo de Waural Ai Lua fala, ai "Pai", e nome de nada, 
nao tem nada para nome gente. E OnQa fa.la: "1!:ste ai flea pro nome de 
Waura!" Ai fala "Ta certo?" - "Ta certo!" Ai Sol vai apanhar vovo de 
Waura. Ai traz, apanha copo de aluminio tira agua quente, ai apanha agua 
quente, ai bota pro vovo de Waura. "Ai, toma este!" Ai vovO de Waura 
nao quer. Ai guarda. Apanha carabina e da vovo de Waura. Waura nao 
sabe mexer, nao sabe abrir. Ai Lua guarda. Entao On~a fala: "Apanha 
arco ! " Ai Sol val apanhar arco. Ai da pro vovo de W.aura. Apanha :t1echa 
tambem. Ai vovo de W:aura e bom pra atirar com arco. Ai pai do Sol fa
la: "Born, este fica pra arma, s6 flecha mesmo!" Ai depois chama vovo de 
Kamayura. l!:ste fica mesmo nome de Kamayura. "Ta certo?" - "Ta cer
to ! " Ai ficou. Ai apanha arma e vovO de Kamayura tambem nao sabe 
a.tirar com carabina. Ai apanha de agua quente. Ta com medo de beber 
quente. Depois apanha arco tambem. Ai vovo de Kamayura e bom de 
a.tirar flecha. ~ bom de matar jacu, peixe I 

Depois chama vov6 de civilizado. Ai Sol apanha de carabina. Ai da pro 
vovo de civilizado. Ai civilizado ja sabe atirar. Ai Lua fa.la : "Bonito de 
voce. Voce fica mesmo com cara.bina. itste e seu!" Ai Sol apanha agua 
quente: "Bebe &tel" Ai civilizado bebe agua quente. Ai o pal do Sol fa.la: 
"£ste sabe de atirar de arma, fica com nome de civilizado". "Ta certo!', 
Ai fica nome de civilizado. 

RESUMO 

No princfpio nao havia gente, nem fndios e nem civilizados. 
S6 o morcego andava "por af". Viu o pe de Jatoba, onde mo
rava uma mo~a bonita, filha de Jatoba que se encontrava em 
reclusao. 

Amaram--se as escondidas do pai e mae da mo~a e dessa 
uniao nasceu Kwamuty (Aqui, aparentemente, o informante 
''pulou" diversos trechos do mito, pois continua logo com os 

l . fumo - fuma9a de tabaco. 

2. borduna - tacape, clava, arm.a de golpear. 

3. On~a, Tsumare - Pai de Sol e Lua - v ide Genese I. 



~8 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XVI 

criadores dos indios Sol e Lua, irmaos, sem explicar de onde vie
ram e quern sao os pais). 

Sol e Lua fizeram muitos arcos e flechas. Fincaram-nos 
no chao para formar uma cerca. Sopraram fuma~a de tabaco 
sobre OS a~COS e flechas que logo se transformaram em gente -
indios e civilizados. Desta maneira fizeram muita gente. 

"Os indios chamam Sol e Lua de pai! Lua nao e tio nao!" 
0 pai dos irmaos Sol e Lua, Tsumare, e quern deu aos homens 
seus nomes tribais atuais. Ofereceram agua quente e carabina 
aos indios. :tstes nao queriam beber agua quente e nem sa
biam atirar com a carabina e por isso receberam por armas, ar
co e flechas e a agua fria. Os civilizados aceitaram agua quen
te e sabiam atirar com a carabina e foi por isso que deram-lhes o 
nome de civilizados. 

SOL FAZ GENTE DE PEDRA 

~ SOI que faz gente no Morena ( 1). Tudo gente, Kamayura, Mehmaku, 

Sol que vai arranjar o chefe de indio, waura, Kalapalo, Yauala ti, 
tudo indio. Sol que arranjou. Fez chefe. 

Chef e e Sol, que apanha chef e, apanha banco. Ai sen ta la no meio 
do patio. E Sol pega na mao, no br~ chefe de Waura, e fala, chama 
tudo pessoal. Entao fala pro chefe: " l!:ste e a.i gente de voce!" Fala 
pra gente, todo mundo. Ai fica tudo mundo. 

Sol cha.ma outra tribo. Waura ai flea pert.o de chefe de Waura. Ai 
fala pra gente: ":ti:ste ai e chefe de voces ! Fica pra chefe". 

Ai chama outra tribo, Kamayura. Val la no patio. Ai chama uma 
gente grande. POde sentar no meio do patio. Ai chama tudo Kamayura. 
Ai fica tudo ai. Sol fala pra gente de Ka.mayura: "Voce fica junto de 
este (Chefe, vovO de Kamayura) . l!:ste e seu chefe. Mostro seu chefe, 
este!" 

Ai Kamayura fie a jun to de chef e de Kamayura. Depois cha.ma de 
tribo do Api-Apa. Chama. vovO dele. Ai senta no meio do patio. Ai 
chama gente. Fica tudo perto de chefe. 

Ai Sol fala: "'£ste fie a chef e de voces ! " Ai gente fica jun to dele. 

l . Morena - trecho na margem da confluencia dos rios Ronuro/Ba X>vi-Kuluene. 
lmportante nas Jendas dos Waura. Vide Glossario. 
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Ai ehama Yaualapiti. Mesma eoisa tambem. Arranja de ehefe. Ai 
fiea gente junto de ehefe. Ai cha.ma de todo, todo indio: Kuikuro, Kala
pa.10, Nahuqua, ja ace.bou! Nao tem mais nada. Morreu tudo. Sobrou s6 
um ehefe. Nao tern gente dele. Tudo indio ja tem ehefe. Sobrou um 
ehefe. Nao tern gente. Flea sozinho. 

Ai Sol fala pro Kwamuty (2) : "Vovo, ja tern ehefe, sobrou (3). Nao 
tern gente. Flea .s6 assim". 

Ai Kawamuty f alou: "~. esp era ai ! Ve.mos escondido la no mato". 
Kwamuty falou. 

Ai Sol falou: "Porque, vovO? Nao tem, chefe. Entao vamos levar la 
no mato. Flea sozinho la no mato escondido. Ficar sozinho la no m.ato 
escondido. Ficar sozinho. Nao tem gente dele. Sobrou um chef e. En tao 
s6 vai escondido la no mato". 

Depois, amanha, e Sol mandou Waura mora.r a.qui. La no Tse.live.pi. 
~ Sol que arranja lugar pra Waura, vov6 de Waura fica.r la. 

Ai Lua mandou de chef e de Kamayura, vovO de Kamayura fica.r IA no 
Iago (perto do POsto Leonardo (4), explica o tra.dutor-informante). 

Entao Sol mandou vovo de Trum8.i fica.r 18. no Naria pert.o do Morena, 
pra ca. 

Ai Sol mandou vovO de Yaualapiti Ia pert.o do POsto Leonardo, pra ca. 
Entao Lua mandou o vovO de Aueti mora.r me.is pra cima perto do 
Curisevu, e Mehinaku, Aueti ta.mbem. 

Entao Lua mandou vovO de Kuikuro fica.r la no Kuluene. Ai todo 
mundo ficou no lugar, .s6 Lua flcou sozinho Ia no Morena. Depois ficou 
vovO de C1vilizado la ta.mbem. Ai Lua falou: "VovO, este vovo de civili
ze.do vai mora.r onde ?" , 

"Val morar me.is longe. Vai arrumar luga.r mais longe". Ai vovo 
de Civilizado ficou me.is longe. 

Ficou sozinho chefe Ia no me.to, no Morena. Nada, nada gente. Ficou 
sozinho. Entra pouquinho no ma.to, ai fica bem limpinho. Flea la. Nao 
e pedra, nao. lt Sol que f~ chef e. Tem mao, tem arco, ficou sozinho 
chefe. 

S6 Trumai que sabe. Ka.mayura que sabe. ~ vovo de Trumai que sabe. 
~ perigoso. Nao e pedra, nao. ~ gente mesmo. 

Todo dia Kamayura vai buscar a.rco dele, (~) de gente que vai morar 
sozinho Ia no Morena. Quando Kamayura vai busear arco dele, chega 
perto. Ai morre. 

Quando Trumai vai. Chega perto de vov6 de arco dele, ai morre. Pe
rigoso ("Entao vamos tirar fotografia?" - Nao vai perto nao, flea Ionge. 
E perig-0so", acrescenta o tradutor-informa.nte) . 

2. Kwamuty - personagem importante nos lendas waura. Vide Genese I e II. 

3. sobrou - "sobrou um chefe" - nao ha mais gente para ele, nao tern "povo de.le! " 

4 . Posto Leonardo - Pos!o de administrat;ao do Parque do Xingu. 

5. buacar arco dele - buscar o arco do chefe petrificado. 
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Ai espera de vovO de chef e de Kamayura. Fala pra ~ste menino vat 
nascer" (6). Vamo botar remedio tOda hora. Ficar forte. Vai apanhar 
arco d~le". 

"Quando filho de mulher nasceu, ai flea. Ai flea, vai botar remedio 
todo dia. Vai botar remedio de crian~a, ate ficar grande, forte. Ai fica 
para chefe de felti~o (7). Sabe fa.zer felti~o". Ai quando flea homem, 
ai pai de le f alou: 

"Entao vat buscar arco do chefe de Morena, que tem la no mato de 
Morena. En tao vai buscar arco para mlm". 

Ai filho fol embora. Quando chegou perto de gente, pal dele falou: 
"Entao vai buscar I" - Entao homem val, quase que pegou na mao dele. 
Ai homem morreu. 

Parece que ja tem bastante de osso de bicho, anta. Quando anta 
passa pertinho, ai morre. On~a passa pertinho, ai morre. Ja tem dentro 
de Morena Iago pequenino. Agua mesmo. Quando bebe, ai morre. Tem 
tudo na beirada do Iago, osso de bicho. (Tem muito. Vatuku (8) conta 
pra mim. Trumai sabe. Quase que Vatuku viu! Diz o tradutor). 

Tem lagoa pequenininho. Quando anta vem beber agua, ai morre. 
Agua que mata. Nao e agua, s6 veneno. La tem osso basta.nte. Ninguem 
sabe. 86 Trumai sabe, Kamayura sabe. 

Ai entao o chefe dele flea la no Morena. Ja tem. Nao acaba nao. Nao 
e pedra, e gente mesmo. Todo mundo conta pra mim. E banco mesmo. 
Ai Sol fez assim ... fffff (assopra), ai banco dele virou pedra. Primeiro e 
gente, depois Sol fumou, ai Sol falou : "Arranjei la no ma.to limpinho, la 
no mato botou la no meio do banco". Ai Sol falou: "Voce flea aqui". 

Ai Sol fumou. Ai gente virou pedra. Mesma coisa que boneca. Ficou 
la. E chef e mesmo. Sobrou de chef e de indio. Ai ficou la no Morena. 
Ai virou pedra I 

Todo dia que Kamayura vai buscar arco dele, vai apanhar flecha, quando 
chega perto, ai morre. Ai Kamayura morre. Depois Kamayura fol buscar, 
chega perto de gente, ai morre. Gente que ma ta. Chef e que ma ta todo 
dia. 

No Iago tudo e limpinho. Nao tem pau. Quando gente chega, ai ficou 
longe. Fica mais longe - uns cento e cincoenta. metros (informante-tra
dutor), quando voce vem perto, uns trinta metros, quando vem, vem, chega 
perto de gente, ai voce morre. Ai Kamayura fica mais longe. Kamayura 
olha. Entao delxa ai, deixa ai, por isto Kamayura nao vai la ma.is. 

Agora, nao e muito tempo. Nao parece dez anos, Wahu (9) fol la. 
Ai Wahu vlu. Flcou mais longe. Ai nao morre nao! 

6. vai naacer - menino que nascera dentro em breve. 

7. ficar para ch•f• de feiti~o - tornar-se sabedor de todos os "fei~i~os" , conhecedor, 
dominando-oo de tal maneira que nao lhe podem fazer mal. 

8. Vatuku - Vatuku e morador da aldeia Waura no rio Batovi, fndio de aldeia 
vizinha, mora ha muitos anos com. os Waura. Afirmam que Va~u.k.u "quase" viu 
o homem de pedra. Vatuku e conhecedor da lenda e afirma que tal figura de 
pedra realmente existel 

9. Wahu - parece tratar-se de fndio Kamayura, ainda vivo, que conhece o lugar 
onde se encontra a figura de pedra. 
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Tern perto machado de pedra, tem muito. Ai Kamayura fala: "Entao 
deixa af este gente, ma.is perigoso, quase tudo morreu gente." Entao deixa. 
Ai ficou la sozinho. 

RE SUMO 

Sol fez todas as tribos de indios. Escolheu seus chef es, 
mas sobrou um chefe, "nao tem gente dele! ". Entao Sol re
solveu leva-lo para o mato, num lugar "limpinho", perto do 
Morena e este ficou la sentado num banco, arco e flechas 
nas maos. 

Sol assoprou fumo de tabaco por sob re o chef e e trans
formou-o em pedra. 

Sol destinou os lugares de morada para cada tribo. 
Os Kamayura ( que moram perto do Morena) iam para 

a mata, tentando apanhar as armas do chefe solitario. 
Aproximando-se demais, morria. Era o feiti~o do chefe 
solitario que os matava. 

Existe:rµ la muitos ossos de animais, inclusive de on«;as, 
que morrem ao aproximarem-se demais do "chefe de pedra ! " 
Existe tambem uma lagoa pequena. Quern dela bebe, morre. 

Os Kamayura criaram um menino, com um tratamento 
especial para torna-lo forte e resistente a feiti~os. Manda
ram-no buscar as armas do chefe de pedra. "Quase que pega 
na mao ! " e morreu. 

Os Kamayura resolveram deixar o "chefe de pedra" na 
mata, por ser tao perigoso. Desde entao "ficou sozinho". 

"SANGUE DE LUA" - (Eclipse) 

Vovo de Aueti foi pescar. Foi sozinho. Vai dormir la no mato. Ai 
de noite, quando lua cheia, vovo de Aueti e.sta dormindo muito. De re
pente ja tern sangue de lua ( 1). ~ste pescador foi pescar. Levantou. ViU 

l . sanque de lua - fenomeno celeste. Os Wau.ra o descreveram como sendo uma 
eclipse lunar. ~ o momen!'o propicio para as transforma\;oes: "Virou pedra!" xa
mas 500 "feitos" somente quando tern "sangue de lua", informam OS Waura. 
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sangue de tJua. Foi sozinh.o. Nao tem companheiro. Senta 
Olha na lua e viu sangue de lua, bem preto de sangue de lua. 
grita. Entao grtta, a1 virou pedra.! 

no fogo. 
Ai grita, 

Entao ficou 18 na mata. Vov6 de Aueti ficou la no mato, sentado no 
banco. Parece urubu (2). Ficou 18 no mato. Mulher dele vai f azer beiju. 
Fazer beiju: E5perar marido chegar. Espera homem. Ta dormindo, de 
noite: "Ue, que e isto? Meu marido nao vem. Ficou la no mato. Virou 
de bicho. Nao sabe que, anta, veado?" 

Ama.nha, cunha.do dele foi la olhar. Chega la onde ta dormindo. Viu 
rede, viu flecha. Procurou. Ai viu cunhado dele virou pedra! 

' Falou: "lh, meu cunhado virou de pedra! Que e isto? Ja tem sangue, 
nao e? Ai este homem virou pedra e ficou la no ma.to"". 

Tirou rede. Pegou as coisas dele. Foi embora.. Chegou la em casa. 
Fa.lou pra mulher dele: "Seu marido ficou la no ma.to. Virou de pedra. 
Ta sentado la. 

Ah, mulher dele ta chorando ! Primo, filho dele, tudo ta chorando. 
Ai f icou Ia no ma to. l!:.5te e tribo de Aueti. Tem do is tribos EnomanhA e 
Aueti. 

ESCADA DO CtU 

Kamukwaka (1) subiu na casa. Tudo gente subiu. Ai Ka.muk.waka 
falou pra uma gente: "En tao vooo val jogar flecha". 

Ai gente jogou flecha. Mas flecha nao f oi la no ceu. Ai flecha. vol ta. 
Flecha volta e cai no chao. Apanha outra. Ai flecha quase chega la 
no ceu. Volta e cai no chao. Depois pessoal dele falou: "Kamukwaka, entao 
vai jogar flecha ate ficar la no ceu. Ate flecha vai pendurar la no ceu". 

Kamukwaka puxa a corda do ·arCO, joga flecha. E KamukwakA jogou 
flecha no ceu. Fioou la no ceu. Ponta pegou Ia no ceu. Ai jogou outra. 
Ai f'icou. (0 informante tradutor demonstra com meu IS.pis como e. 
primeira flecha "ficou no ceu", a outra pega na extremidade da prtmeira, 
e assim por diante). Ai ficou Ia no ceu. Ai jogou outra, pegou na 
outra. Ai fol dois flecha. Ficou la no ceu. Atirou outro, 
a.tirou outro, ate flecha foi ate o chao, chegou la no chao. Duas carreiras 
de flecha. 

2. "parece urubu" - refere-se ao banco em que esta sentado, em forma de urub1:1-
·rei de duas cabec;as. 

1. Personagem mrnco. Vide Glossario. 
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Kamukwaka fumou muito. Ai fum~a saiu no bl'>ca de Kamukwa, 
lea. Ai flechas viraram cip6-escada (2). Ai fica dois. 

Ai ja tem Sol. Quer fazer cobra de algodao. Tira o algodao dos 
bra~os. das pernas, ai algodao virou sucuri. :£ Sol que fez. Kamukwaka 
e cunhado de Sol. Sol f oi morar no Kamuk.waka. Sol casou com irma 
de Kamuk.wakA. Entao Sol falou pra mulher dele pra fazer buraco co 
trad.utor diz que o inf ormante esta "fazendo mistura" dos Msuntos). Sol 
apanha de algodao. Bem comprido de algodAo. E Sol fuma bastante. 
Ai Sol, fum~a sai da bOca de Sol. Ai algodao virou de cobra grande, 
nome de Capisalabi. Dizem que e cobra multo maior que sllcuri. Ai Sol 
falou pro Capisalabi: "Entao, voce vai comer Kamukwak8.. Vai comer 
tOda gente, todo pessoal de KamukwakA. Quando ja ta acabado, comeu 
gente de Kamukw~. af voce come KamukwakA. Ai acabou gente de 
Kamukwak:A. 

Ai Capisalabi fol. Foi entrar na casa de Ka.muk.wak8.. Cobra fala. pro 
Kamukwa.kA. "Eu quero comer voce". Ai K.amukwa.k:A pega. menino, joga 
la. Ai cobra. come. Come gente. Vai embora. Va.i la no casa dele. Entra 
18. no casa, af dormir. 

Meio dia cobra levanta. Val 18. no casa de Kamukwaka. Vai pedir 
comida. Pefisoal dele pra comer. Ai KamukwakA pega um do pessoal 
de le, vai jogar la fora. Ai cobra come. 

Ai cinco horas, cobra vai levanta.r. Val pedir outro: "Eu quero ,comer 
gente I" - Ai Kamukwaka pega um gente e joga 18. fora. Ai come. Ate 
tudo dia que fala, todo dia, ate quase acabar gente de Ka.mukwakA. 

De manha, meta noite, Kamukwa.ka vai cantar dentro de casa. Dentro 
de casa Kamukwaka canta. Ka.mukwaka falou pro bugio. Bugio vai la 
adiante: "VovO, voce vai 18. adiante". Quando de manha cedo Kamukwa.kA 
falou: "Voce.. val na frente no ceu". Ai Bugto vai canta.r, val cantando, 
·vat la no ceu, e gente de KamukwakA f oi atras de bugio, e bugio f oi la 
adiante. Ficou · um KamukwakA dentro de casa. Depots que vai. Entao 
Sol ta. dormindo no casa dele, e Captsalabi ta dormindo no casa dele. 
Entao Sol ta subindo 18. no ceu. De manha cedo Kamukwaka ja fol. Ja 
tern irmao dele. Entao Ka.mukwaka falou :"Vamos subirl" - Entao vem 
mulher subir, tem medo. Ai Ka.mukwaka falou: "Entao voce fica em 
easa. Apanha de panela grande. Val fechar porta. Fica debaixo da 
panela". Kamukwaka deu pro irmao dele facao grande: "Cobra quando 
entra.r na ca.sa, quando sair atras, ai voce corta cabe~a dele I" - Ai foi. 
Sol Ievanta. Ta escutando barulho de KamukwakA la no ceu. Ai Sol ta 
brabo de cobra. Vai chamar cobra: "Levanta, vai comer gente. Gente 
subiu la no ceu ! " - Ai cobra levantou, foi la no casa de KamuJf\vakA. Ai 
nao tem nada de gente IA. S6 tem casa. Ai cobra entra. Espia, espia 
de pessoal. Nao tem. Ai: "0 que e este?" Espiou buraco dele: "Enta'o 
sumiul" Ai vira la pra tras. Ai cobra foi atras, ate cabec;a dele foi Ia 
longe e rabo fora. Ai mulher levanta, levantou, apanhou facao e corta 
rabo dele. Caiu no chao. Ai cobra fala: "Que e isto?" Ai corta mais 
pedac;o. Corta ped~o, peda~o. Entao cabe~a. volta no chao. Cobra quase 
foi cabec;a la no ceu. Quase que vai entrar no ceu, rabo pendurado. Ai 
mulher corta rabo, af cai no chao, ped~, ped~o. Vai cortar, vai cortar, 

2. Cip6-escada - nas ma las da regioo ex isle este cip6 achatado e ondulado pare
cendo uma escada. 



44 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XVI 

ate cabec;a chega la no cas·a, por cima de casa. Ai corta, corta. Bem. 
cheio ficou casa de pedac;o de carne de cobra. Cobra ma.is grande. Corta, 
.::orta, ate cabec;a. entra ila casa. Ai mulher apanha facao, corta pe~~· 
Cabec;a cai no chao. Ai morreu ! 

Ai mulher foi carregando la no agua. Jogou o carne la no Iago. 
Mulher vai carregando, vai jogando, vai jogando ate a.ca.bar. Ai ficou,. 
virou puraqu!. Mulher vai carregando, ai vira de puraque. Ai apanha 
mais de came, joga la na agua. Ai vira puraque. 

Ai ficou uma mulher, irrna de Kamukwaka. Ja tern filho dele. E 
hornern. Filho de Ravero. Entao apanha canoa: "Entao varno embora!"" 
Ravero vai saindo, vai rernando, vai remando. Ai filho falou: "Mae, eu 
quero fruta de pau". Ai val remando, vai remando. Ai viu ot~tro fruta. 
born: "Mamae, eu quero aqu@le fruta ! " - MAe dele apanha. Da na mao 
dele. Ai come. Ate meio dia, fllho ta falando: "Mae, eu quero este, quero· 
este". Ai mae dele falando: "Que e isto. Eu nao pos.50. Vamos remar, 
vamos chegar la na casa. Voce vai buscar". 

Ai Ravero apanha filho dela e joga la no ma.to. Ai menino virou 
rnacaco. Quando mie d@le apanhou o filho pra jogar, ai gritou: "kui-kui
kui!" Ai mae dele falou: Ta born, vai ficar macaco. Pode ficar no 
ma to. En tao gente vai comer voce". Mae dele f alou. Por is to todo· 
indio goo.ta de macaco. "Entao voce vai ficar cornida de gente!" Acabou. 

RE SUMO 

Sol fez uma cobra de fios de algodao e mandou-a devo-· 
rar todos os indios da familia de Kamukwaka. 

Para escapar do morticinio, Kamukwaka atirou uma 
flecha do ceui espetando-a la, e depois, outras, consecutiva
mente cada uma presa na extremidade final da outra, forman
do uma carreira ate a terra. Soprando fumo de tabaco, trans
f ormou as carreiras de flechas em "escada-cip6". Todos 
sobem, menos uma mulher que tern medo de subir. Kamuk
waka entregou-lhe entao um facao e mandou que se 
escondesse debaixo d'uma panela grande, a fim de se proteger 
da enorme cobra. 

Quando a cobra veio para comer gente, a mulher cortou
-a sorrateiramente em muitos peda~os, jogou-os n'agua,. 
transformando-os em peixes eletricos. 

A mulher abandonou o lugar com o filho utilizando 
uma canoa(?). Mas, como o filho pedia frutas insistente
mente, aborrecendo sua mae, esta o jogou na mata, onde 
o menino se transf ormou em macaco "para ficar comida 
de gente". 
Nota: t:ste ultimo paragrafo parece nae fazer parte da mesma 
lenda, mas foi narrada sem solu~ao de continuidade. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XVI 45 

TSUMARE-·ON~A E 0 PARRICfDIO (1 ) 

On~ e pal do Sol. Esta no ceu. Preto com dois olhos luminosos -
restrela. Tsumare casou com filha de Kwamuty. Onc;a "trabalha.U muito 
no mulher dele. Ai ja tern barriga de dois meninos. Ai dois nasceu. 
Primeiro Sol nasceu, depots nasceu Lua. Ai mae do Sol morreu. Quando 
ja tava barriga grande, quase que nasceu, ai mae do Sol morreu. Ai, 

· marido, Tsumare, Onc;a, pal do menino falou pra f ormiga "va.i dentro do 
trazeiro!" Ai formiga entra na pomba d6le, val olhar. "lt homem!" Ai 

--.iormiga viu o Sol la no barriga do mae. E viu outro, Lua. Ai sai. Ai 
oonta pro Tsumare, e onc;a: "Ja tern filho seu! ~ hornern, e homem, dois 

: homens". Ai Tsumare pegou fa.ca e abriu mulher dele, tira, abre a bairriga, ai 
apanha menino, apanha Sol, apanha Lua. 

Ai apanha panela muito grande mesmo. Ai Sol fica dentro de panela e 
Lua tambem. Ja nasceu os dois. Ai apanha tampa, mesma coisa que 
~te pra fazer beiju. Ai tampa. Ninguem viu, ninguem viu ate tres dias. 
Ai fica grande. Ai quatro dias, ai fica hornem. Ai val andando. Sol vai 

.:andar (demonstra com a mao altura duma crianc;a). Ai pai dele Tsurnare 
esta escutando, meia noite, de barulho. Pai dele levanta, apanha pra 

. alumiar, ai ve menino, tern dois, ai f'echou, ai pal dele vai deitar, dormir. 
Ai vovo sabe, vovo de Kwamuty sabe. Ai, ta deitado, ai e s6 falando 

~Kwamuty. Ai Tsumare - Kwamuty, Kwamuty e sogro dele, nao e? Ai 
fica homem, ai fica mesma coisa que este menino. Ai papal tira, vai 

. andando, af f ala pro pai dele: "Papai f az minha flee ha!" Ai pal, Onc;a, 
faz flecha, arco, bastante de arco. Ai, depois Sol foi ca~·ar. Falou pro 
irmao dele, Lua. Ai Lua f oi la no patio. Ai Sol fala pro irmao dele: 

··"Oh Lua, meu irmao, vamo ma.ta este homem (fala baixinho) . Va.mos 
matar o pai ! " - "Porque vamos matar este pai ?" - "Nao, vamos matar 
mesmo este pai ! " Ai Lua nao quer ma.tar pai. Ai ta escutando bastante 

:conversa do pal, ai nao quer matar pai, Lua nao quer matar pal. Ai falando 
basta.nte pro irmao dele, ai con versa bastante, nao quer nao matar ! Ai s6 
.fala: "Nao quero ver matar meu pal!" Ai Lua dizendo: "Pois e, porque 
voce fala besteira assim de matar?" Ai Sol fiz: "Nao, s6 estava falando 
assim". Acabou (2). Entao tern outro. Pai de Arlra.nha mora no POsto Leo
.nardo (3) (lgarape Tuatuari). La no S.P.I., (4) ai mora. Aldeia de Ariranha, 
ja tem pai. Pai e nome de Puityanu. Puityanu e gente mesmo. Puitya
nu e filho de Ariranha. Entao Ariranha fala pra todo mundo irmao 

-.d@le: "Vamos pescar?" E pai val ficar, mae fica. Ai pai dele falou: 
"Voce vai onde? Vai pescar sozinho?" - "Nao, vai tudo este meu irmao!" 
- "Ta bOm, po de ir". Ai o Ariranha f oi apanhar es ta Ondic a as re des 
de pesca com varas compridas). E este ai, tudo Ariranha, pegou este, 
vai pegar peixe. Ariranha nao tem canoa, nfi.o e? Ai Ariranha val tocio 
:mundo. Val mergulhar. Ai outro que nasceu primero, a.1 fala: "Born 
vem todo mundo, vem pra ca!" - "Varno, vamo embora, vamo matal" Ai 

l . A primeira parte deste mito e comPoSta de trechos do Gemese I contada por Ikana, 
tradutor dos outros texX>s. 

2. Acabou - realmente o con!oador parece ter interrompido aqui a primeira pa rts para 
enxertar uma outra est6ria, a do parricidio das ariranhas. 

3. Posto Leonardo - Pos!oo de administra1;ao do Parque Nacional do Xingu . 

.C. S.P.I. - Servi~ de Protecao aos fndios. 
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todo mundo volta. Ninguem fica. Ai vai Ia no pOsto, espera de pa[ 
dele banhar. Ai Ariranha todo escondido, todo mundo escondido. Ai 
quatro horas pai dele levanta. Ai mulher dele falou: "Voce vai onde?'~ 
"Vou. banha". -"Pode ir". Ai homem vai embora, ate pai dele, Ariranha, 
pai dele chega la no agua, a.i sen ta. Depois, ai este homem f ala: "ltste· 
meu filho esta demorando muito. Tou com fome. Nao tra.z para miin 
pebte, porque nao mora a.qui?" Ai tudo mundo, filho escuta. Ai, depots: 
vai levanta, vai banhar. Ai mergulhou. Ai Ariranha correu todo mundo •. 
bota "rede de cama" na cab~a. Ai morreu pai. Outro pega pau, mata de 
cabe{:a. Ai morreu. Ai filho de Ariranha correu todo mundo, · vai pescar .. 
af depois volta, af vem. Tudo ta alegre. Ai chega la no casa, apanhou 
bastante peixe. Ai chega IA. Mae dele tomou conta: "Seu pai morreu .. 
Quem matou seu pai?" - "~? Morreu?" Ai o Ariranha ta chorando. Fol 
chorando todo mundo, chora, chora. Todo mundo triste. Mentira ta, 
triste. Ai ta chorando muito. Ai uma ta alegre. Ta falando: Ha! Ha! Ha!, 
outro irmao dele, e mulher, filho de Puityanu. Ai fala: "Porque voce· 
esta a.Iegre? Voce Ja matou seu pal?" - "~. fui eu, fol todo mundo que 
matou papai!" "He, vamos matar voce!" Mulher apanhou pau, ai Ariranha 
correu tudo. Vai mergulhar. Caiu n'agua. Sumiu tudo. Foi embora .. 
Acabou. 

RESUMO 

0 informante come~a contando a respeito do nasciment<> 
do Sole Lua, menos detalhado, porem, no momento em que 
os dois irmaos planejam a morte do pai, sendo Sol, o autor 
intelectual e Lua reagindo contra a ideia,. o contador da 
est6ria muda bruscamente para outro parricidio,, o do das· 
Ariranhas que sao muitos irmaos que matam o pai e fogem. 
da mae enfurecida. 

JAVARI DOS PA.SSAROS 

Tribo de Inambu (1) f~ Javari. Todo dia faz Javari. Waura chama 
Tsulukateju. Todo dia faz Javari. Toda dia faz Javari. Todo dia faz; 
Javari. Todo dia faz Jav:ari. Sol vai junto. Sol vai. Fala: "Entao voce· 
vai mandar tres Pariatu chamar tribo de Sol". Sol que f alou. 

Entao Paritu fol chamar so eu, tribo de nos.so pessoal, On{:a pintada .. 
On{:a preta, todo, todo bicho. ED.tao es.5e inambu, a tribo de Gaviao., 
Gaivota, Mutum, tudo Passarinho" (2). Ai Passarinho que faz Javari. 

1 . Inambu - passaro da fcrmilia dos Tinamideos. Os passcrros e certos mam:iferos 
~m importancia na estratificm;;ao dos participantes do }avOI'i. 

2. Tudo Passarinho - estratificacao dos par~icipantes do j0go do J avari, representando 
diversos animais. 
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Enta.o Pariatu foi buscar outra tribo de Sol. Ai sol vem, traz gente 
de pessoal dele, Veado, Anta, Onca Preta, tudo gente vem (3). 

Ai Passarinho flea 18. no outro. Passa.rinho e que faz Javari. Entao 
tribo de Passarinho mandou trt'.!s Pariatu. Foi Ia na outra tribo de SOl. 
Ai Pa.riatu chegou Ia na aldeia de SOl e Lua. Tudo gente es~utou: "Ah, 
ja vem Pariatu. Ja vem Pariatu. Gente. Pessoal! Traz banco no meio 
do patio" <•>. Ai Pariatu senta no meio do patio. Ai Sol fica chefe. 
Val 18. D(} patio. Ai chama outro de chefe (5). Ai chefe vem. Depois 

dele. Ai vem. Ai vem no patio de chefe (6) para conversar. Primeiro Sol 
cha.ma chefe dele. Ai vem. Ai vem no patio de chefe para conversar. 
Primeiro Sol chama chefe. 

Entao Pariatu fol embora. Ai outra tribo Sol chegou la na outra 
tribo, na casa d·e Inambu. Ai grita. Ai de manha cedo va.i pin tar (7). Botar 
6leo de pau no corpo. Ai Sol vem. Ai Sol faz arco, flecha ponta de facao, 
corta tudo gente. 

Ai ja ta Javari. Ai joga flecha... Ai Gaivota (8) foi primeiro. Flechou 
boneca (9). Tudo ta pronto de outra tribo de Passarinho. Ai outra tribo 
de Passarinho dancando. Ai Gaivota vem na frente. Ai chefe de Sol 
correu. Menino f oi Ia, jogou flecha. De pois outro, outro, tudo Gaivota 
jogou flecha. Ai Sol vem. Ai tudo Passarinho mistura de gente de Sol. 
Ai joga flecha. Ai Sol va.i. Sol fala pro um pessoal. Ai vai. Tira 

flecha de ponta de fa.ca. S6 matou uma pessoa. Entao chefe de Inambu 
nao gosta de Sol. Fala besteira (10) de Sol. "Nao, voce nao e chefe", de 
Sol. Chefe de Inambu falou: "Voce nao e chefe porque voce mata minha 

gente. Voce e muito cha.to porque voce ma.ta meu pessoal". Entao Sol 
ficou muioo brabo e foi embora no aldeia dele. Levou tudo pessoal. 
Ninguem ficou Ia no patio. Foi Ia na aldeia dele. 

Sol matou uma pessoa, pe8soal de Passarinho. Sol flechou na barriga. 
Faca furou. Sangue saiu. Ai morreu. Chefe de Passarinho ficou brabo. 
Entao pessoal de Sol correu tudo. 

Inambu que fa.z Java.rt. Outro ano faz Javarl. Todo a.no faz Javari. 
Entao Pariatu vai chamar tribo de Sol. Sol matou muito pessoal de 

3. 1udo qente vem - refere-se aos participantes do javart. 
4. traz banco no meio do patio - e de boa eUqueta oferecer um banco para sentar, 

aos v i'Sitantes, no meio do patio. Tais bancos normalmente soo guardados na casa 
de mascaras ou de moradia. 

5. quando cheqa, o Pariatu chama X>dos os chefes das casas, um ap6s outro. Nos 
w aura, porem, existe 0 chefe qeral da aldeia. 

6. pcrllo de chefe - vernaculo imperfeito do informante a dizer: o chefe vem ao pa~io. 
7. vai pintar - visitan~s e mensaqeiros, antes de entrar na aldeia a que se desti

nam adornam o corpo com padr0es de diversas c6res. 
8. Gaivota - Os meninos nao-iniciados sao as "qaivotas" durante os jogos do Javari. 
9. flechou boneca - duran~e os ensaios do Javari, os participantes adestram-se, 

atacando uma boneca feita de oapim e palha amarrados num pau, fincado no patio. 
10. fala besteira - falar de maneira deacontrolada , aqreSt1iva. 
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Inambu. Matou tudo. Ficou um chefe. Depots Sol faz fwno mais com
prido, charuto. Ai Sol fUma. Ai pessoal de Inambu morreu tudo. Ai Sol 
ficou la, faz fum~a assim: fffffffff. Sol que ma.tau. Ai esta trfs.te de 
Sol. Ai Sol faz fwn~a assim: fffffffff. Entao gente de Inambu levantou 
tudo. Todo gente de Inambu levantou (11), Todo dia que faz Javari. 

Entao todo a.no Pariatu val chamar tribo de Sol. Entio SOI vem junto 
de pessoal d~le. Ma.tou gente bastante. Entao Sol vai fumar. Ai gente 
de Inambu levanta. Todo dia. Todo dia, Sol matou gente de Inambu. 

Trumai ma.is sabe Javari. Kamayura sabe. waura pouquinho sabe 
Ja.vari. Vov6 de Aueti que sabe de Javari. vov6 de Trumai sabe de 
Javari. Aueti sabe muito de Javari... 

RES.UMO 

O Inambu, chefe dos Passaros resolveu realizar o Javari 
para o que treinavam todos os dias. Mandaram mensageiros 
para a aldeia de Sol onde moravam os mamiferos. 

Os moradores da aldeia de Sol foram realizar o Javari na 
aldeia do Inambu. Durante os jogos, Sol com uma flecha com 
ponta de faca, matou um dos Passaros. 

0 Inambu, chefe dos Passaros ficou muito zangado e 
xingou o Sol, que, aborrecido, f oi-se embora com todo o seu 
pessoal. 

Todos os anos, Sol voltava para o Javari e matava Pas
saros. Matou todos. Entao,, Sol acendeu um charuto 
comQrido e soprou o fu:pio por cima dos mortos que logo 
ressucitaram. 

b informante enumera as tribos que sabem fazer o Java
ri: os Trumai, os Aueti, os Kamayura. "Os Aueti sabem 
muito!" 

SOL FAZ KW ARUP 

Sol f~z Kwarup, Cantador (1) e sapo (2). OUtro cantador e Anta. 
Pa.riatu e Sol que mandou. Pari:atu que foi buscar gente. Vai buscar 

11. levan~u - ressuscitaram. 

I. Cantador - cantor, dirigente das cangoes em coro. 

2. Nos mi~s dos Waura, as outras tribos sao frequentemente identificadas com 
animais. 
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peixe muito. O nome de Pariatu e Piranha vermelho (3). Pariatu f oi. 
Pariatu vai buscar pence, s6 pence. Foi buscar chef e de pence. Chefe de 
peixe e Peixe-cachorro (4). Pariatu e Piranha vermelho. Lutador e Pi
cote (Bicuda) (5). Af Pariatu vem ate chegar casa de chefe, Peixe-cachor
ro. Ai para! 

Uma pessoa vai buscar banco. Vai botar no patio. Ai pessoal vai 
buscar de Pariatu. PuXla.. Af senta. Ai vai buscar Qutro. Senta. Ai 
todo mundo senta. 

Depois o chefe de Peixe-cachorro vat no patio pra conversa..r. Ai vai 
chamar outro capita<> tambem. Ai ja vem tudo conversar no patio. Ca
pitao ta falando, conversando no patio. Fala, cha.ma outro chefe, fa.la. 

Ai, amanha cedo Pariatu ja foi embora. Quando sol mals alto, cedo 
de manha, af pessoa.l, chet'e de Peixe-cachorro f.alar pro pessoal dele: 
"Varno, vamo embora, gente tudo!" Ai tudo vat. Homem vai. M~a vai. 
Tudo, tudo vai. Homem vai lutar. Mulher nao. Mulher s6 vai sentar. 
So vai escutar. Homem levou taquara de Javari (6). 

Ai fol. Af, o chef e dele vai na frente, Peixe-cachorro. Mulher vat na 
frente. Entao homem fica la pra tras. Todo homem val! 

Ai vai caminhando ate chega la no Jacare (7). Af chefe senta. Va.i 
sentar. TOda gente vat sentar, descan~. Melo dia, chefe fala: "Va.mo 
embora pessoal". ltle vai na frente. S6 homem fica. Vai 18. pra tras. 
Vai caminhando, caminhando, ate que chega. perto la de casa de Sol. 

Ai pessoal escutou cantador Sapo pertinho cantando. Pessoa! para. 
Val sentar tudo para pintar. Vai passar urucu. Ta pintando perto de chegar 
la no ca.sa de Sol. Chefe dele fa.la: "Varno sentar pouquinho pessoal. 
Pode passar no corpo 6leo de pequi, 6leo de pau. Pode passar no corpo 
urucu". Ai todo mundo senta. Mulher tambem flea. tudo pintado. 
Passa na cara urucu. o chefe tambem fica pintado. Quando ja ta 
pronto de pints.do, o chefe dele fala: "Entio vs.mos embora!" - O chefe 
vai na frente.-' Mulher vat na frente. S6 homem fica atras. Vai cha.mar 
Pariatu. Val pedir comer, vai pedir bebida. Mas o chefe, Peixe-cachorro, 
nunca fala. S6 gente faz besteira pro Pariatu. En tao es re chef e s6 flea 
quieto. Outro chefe fica. quieto. Todo chefe flea quieto ( 8). S6 pessoal 
fala. besteira, pede comida, pede pence cozido, moqueado, beiju, mingau, 
mingau de pequi, s6 fala besteira. Ta chegando perto de casa de Sol. 
("Nunca fndio nao viu nada", informs. o tradutor Ikiana). 

Sol vai ficar chefe. S6 f ala besteira. de noite, pessoa.l. Ama.nha cedo 
vai passar carvao. Vai pintar. Passa urucu. Val bota.r no corpo 6leo 
de pequi. Cada um pega. de 6leo de pau, passa.. Mas, pouquinho sol alto, 
tudo ta pronto, ta pintado. Entao pessoal de Sol tudo ta. pronto. Ta 

3. Pira2lha Termelha - trata -se de uma esp9cie tipica para a reg iao. Vide Glossario . 

4 . Trata-tie do peixe-cachoITa ou pei.xe cadela de ou~s reqioes do Brasil, Aceatro-
rhynchua ll)Pec., peixe voraz, e considerado 'chefe' dos pe ixes. 

5. Bicud.a, pe ixe do mesmo genero que 4. t menos a g ressivo. 

6 . Taquara Ida Ja?arl - fl echas especiais com ponta rombuda recoberta de cera. 

7 . Jacare - um pouco abai.xo da confluencia Ponuro/Culuene, onde atualmente se en
con~a a base aerea do alto Xing u. Jacare e nome regional indigena para Iago. 

8. O chefe bom. no conceito dos Waura, deve s er controlado e equilibrado, tanto em 
comporta men!'o como em suas expres&Oes. 
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pintado. Af outro tribo vem. Vem o chefe na frente. Ai para perto de 
casa de Sol. Ai Pariatu vai apanhar banco. Bota no meio do patio. De
pois vai buscar chefe. Ai senta. Ai chefe fica olhando no pessoal dele. 
Ai outro chefe senta no lado. Ai outro chefe senta no outro lado. Ai 
mulher vem. Mulher senta junto de chefe. Ai bomem fica ma.is longe. 
Homem vai danr;ar. Tudo vai danc;iar, ate acabou. 

Ai homem fica junto de chefe. Outra gente vai pra ca, vai cantar 
perto do chef e de Kwarup. Ai e Sol que f ala pro lutador filho do Onr;a, 
Tsumare. Lutador ja vem no patio. Ai Sol chama outro lutador. Vem 
no meio do patio. Chama outro lutador. Ai cha.ma outro lutador. Ai 
cha.ma bem bastante de lutador. Ai Sol y,ai falar pro outro chef e, pedir 
lutador. Ai lutador ja vem. Vai lutar com filho de Onr;a, vai lutar. 
Depois outro vem. Depots outro vem. Ai outro vem. Tem bastante 
lutador. Ja veio outro. Tudo ja acabou de lutador. Pessoa!, vem outro 
pessoal. Vai ai ja ta misturado tudo no meio do patio. Cada um luta 
com outro. Cada um Iuta com outro. Ai todo mundo ja Iuta, gente. E 
Iutador s6 olhando. J;: s6 g-ente ta Iutando. Mulher s6 sen,tado la junto 
de chefe, s6 olhar. Ai vai lutar, lutar, lutar, lutar, muita gente vai lutar, 
e, cedo ja acabou. 

O chefe fala pro pessoal: "Ja ta pronto pessoal. Pra ca gente de Peixe
-cachorro. Pessoa! .de Sol foi pra la. Acabou lutar!" 

Depois dois homem apanha taqua.ra (Urua) (9), vai danr;ar. Ai mulher vai 
danc;iar junto de homem. Ai outro pega taquara, vai danr;ar. Mulher 
danr;a junto de homem. Quatro homens danr;ando. Primeiro homem foi 
danc;iar la na casa de Sol. Ai fol la no outro casa. Ai para no meio da 
casa. Ai traz peixe. Cada um traz peixe. Traz bastante peixe. Ai vai 
tocar taquara (Urua). Ai vai outro casa. Ai para. Ai outro homem 
traz peixe. Val sair no outro casa. Gente traz peixe. Tudo acabou de 
casa. Ai homem para. Vai buscar peixe, bem bastante peixe, bota la no 
chef e. Ai outro peixe bota la no chefe. Ai, depois vai danr;ar ma.is com 
taquara (Urua). Agora nao ganha mais d,e peixe. Ai acabou. E chefe 
de peixe, Peixe-cachorro f ala pro Sol: "En tao embora ! " - "~. pode ir 
embora!" Sol falando. Ai chefe de peixe fala: "Entao embora pessoal, 
embora". - Meio dia, ai pessoal dele vai na frente. Chef e fica pra tras. 
Mulher tambem. Vai, vai, vai ate chegar la no Jacare. Ai para. Vai 
dormir la no Jacare. Amanha cedo vai embora. Ate meio dia passa do 
Morena. Entao vai embora Ia Ionge, pra baixo. Ate chegar la no Diaua
rum (10). Ai dorme no Diauarum ate ir embora. Ai chega la no casa 
dele. Ai todo mundo chega no casa dele, de tarde. Vai chegar la casa, 
ate tudo chegou. Capitao chega, tudo capitao chega, ate acabou. 

\. s RESUMO 

l~ol, criador dos homens, realiza a festa funeraria do 
Kwarup. Envia um mensageiro a tribo dos Peixes. 

No mito sao descritos1 detalhadamente, OS preparativos 
dos convidados, sua viagem e chegada a "casa do Sol", com 

Iii. taquara, Urua, Buzina de ltwarup, dois gomos de taquara amarrados em paralelo, 
com bucal. Vide Glosaano. 

10. Diauarum - P6sto de Administrac;a:o da Funda<;O:o Brasil Central. 
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as tradicionais cerimonias de recep~ao, em que os chefes sao 
conduzidos a bancos colocados no centro do patio e cumpri
mentados pelos chefes da aldeia hospedeira. Identicas ceri
monias de recep~ao sao realizadas atualmente em tais 
ocasioes. 

E relatada a cerimonia do Kwarup, com as lutas corpo
rais entre os homens das diversas aldeias e as dan~as com 
buzinas compridas de taquara. Os dan~arinos entram e saem, 
de casa em casa, nas quais lhes servem peixes. 

Acabada a festa do Kwarup, os visitantes regressam 
imediatamente. 

SOL FAZ A FLAUTA JAKUf 

Ai Sol fez Jakui. Sol fez de Jakuf la no Morena. Sol mora la no 
Morena. Jakuf dan~a tOda noite. De dia, s6 dentro de casa de mascara. 
Sol que fez de Jakuf pra dan~ar. Sol arruma de comida, peixe, pimenta,, 
bebida, bebida de pequi, de manhA cedo Pariatu foi la no tribo de Mel 
(das abelhas) . Ai Pariatu vai buscar mel. La todo dia dan~a. De dia 
e de noite. Pariatu foi de manha cedo. Foi chamar a tribo de Mel. De 
tarde Pariatu t{t gritando. Ta gritando. E o Mel esta escutando gritando. 
Ai ja vem Pariatu: "Pariatu quern?" - "Pariatu de Jakui!" - "Ah, e?" 
Ai, mulher , vai fechar casa (1) . Nao vai entrar nao. Fecha de casa. 
MulhN vai ficar dentro casa. Nunca m.enina vai olhar de dan~ar Jakui. 
Nunca mulher vai olhar. 86 homem. Ai para perto de gente. Fica perto 
de casa. Ai para. Uma pe.ssoa vai buscar de banco. Botar no meio do 
patio. Vai buscar o homem. Vai senta.r no meio do patio. Apanha ou
tro. Ai senta. Ai fica todos- sentados (2). Sao tres Pariatu. Ai nunca 
mulher flea vendo. Pariatu sen ta Ia no meio do patio. Chef e de Mel vai 
Ia no patio. Val chamar outro chefe. Chefe vai no patio, ai chama 
outro chef e. Ai vem. Chama outro chef e, ai vem. 

Ai s6 falar, falar, conversar Ia no meio do patio. Tambem outro 
chefe. Pariatu esta sentado la no meio do patio. Outro chefe tambem. 
Conversa. Pessoa! dele fica muito quieto. Pariatu sai amanha. 

Entao vai embora de ma.nha cedo. Ai chega de tarde na aldeia. Sol 
mais alto pouquinho, gente de M.el ja fol, tudo, tudo, mulher nao val, 
mulher nao vai, mulher vai ficar. S6 homem vai. Leva de Jakui. Cada 
um leva. Cada um leva. Para levar cinco Jakui pra dan~ar. 

l . "mulher fecha a casa" - e-lbes vedado ver as flau!-as Jakui. 

2 . t costume, entre os Wa u:r:a e ouras tribos do a lto Xingu, colocar bancos no patio 
da a ldeia para os mensaqeiros iPariatu) a sua cheqada. Sao a li cumprimentados 
pelos chafes da aldeia. 
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Ai Sol faz comlda. Espera. de outra trlbo chegar, f azer comida de la. 
Ai Sol faz. Apanha de veneno mistura.do de mingau. Ai ja vem outra 
tribo de Mel. Ja vem. Ai Sol fa.zer veneno, misturado de comida: Min
gau, beiju e pebce cozido, moquea.do. Bota no barriga de peixe. Vai 
ma tar gente de Mel, outra tribo. Ai fez comida. 1ndlo chega la no 
casa de Sol. Chama de Pariatu. Pariatu vem. Apanha comidb.. Ai leva. 
Apanha bebida. Ai leva. Ai t6da gente val beber. E bebida ja ta mis
turado de veneno. £ Sol que fez. Peixe cozido ta misturado de veneno. 
Bebida ta. misturado. Ai amanha cedo vai lutar. Passa urucu primeiro. 
Vai pintar. Qua.ndo ta pronto, pintado, ai pessoal ja fol la no 
meio do patio. Vai lutar (3). Vai lutar, vai lutar. Quando acabou 
de lutar, Sol ja foi dan~ar. Nern mulher nao viu. Nunca 
mulher viu, nem menina de mulher viu. Nao pode. Nem nenezinho 
nao viu. Tudo s6 homem viu ! S6 crian~a de homem <menino). Mulher 
s6 flea quieto. Nao fica rindo. 86 fica quieto. Rir nao pode. Homem 
val dan~ar. Outro vai de.near. Outro va.i dan~ar. Jukui ta misturado 
dancando com gente de Sol. Ai Sol vai dan~ar. E gente de Mer vai dan1;ar. 
Af vai misturando gente de Mel e gente de Sol. Ate cedo. Ai Sol ta. fican
do doente. Mel f oi beber de veneno. Ai fica doente. Ai nao danca mais. 
Ai fica deitado. Todo niundo deitado. Ai quase Sol morrer. Quase fol 
embOra. Tudo mundo bebeu de veneno. S6 sent.e dor de cabe~a. febre, 
ta vomitando. Tudo vomitando pessoal de Mel. Ja tem um pessoa que 
nao bebeu de veneno. Ja entra no casa de Sol. Sol ta la no patio. 
Uma pessoa nao bebeu de veneno. Ai fica bom. Entra na case. de Sol. 
Vai deitar junto d·e mulher de Sol. Entra na casa de Sol e viu mulher de 
Sol. Abriu pema dela e vai fornicar. Marido dela ta. la no patio. For
nicou, f ornicou. Quan do leite saiu, ai todo gente de Mel flcou bOm. Ai 
homem fomicando, leite saindo, vai sair fora. Ai gente de Mel fica bOm. 
Born mesmo. Nao ta doente mais. Ai uma pessoa fa.la pro sol: ''l!:ste 
homem ta fomicando sua mulher por isto esta gente nA.o val morrer mats, 
vai ficar bom". Ai Sol entrou na casa dele e ba.teu na mulher. Bateu, 
bateu. Af chef e de Mel fa.la: "En tao va.mos embora, pessoal". Ai Mel fica 
la no Morena. Ai no Morena ja tem gente de Mel, bastante. ("Nao e gente 
nao. S6 mel mesmo. Quando voce vai no ma.to, ja tem bastante meL 
la no Morena!" Acrescenta o tradutor-informante). 

Ai Mel vai embora. Quando chega la no casa dele, chegou, pessoal 
chegou tu do. Ja chegou chef e tambem. 

Pronto. 

RESUMO 

Sol fez a flauta Jakui e mandou mensageiros a tribo de 
Mel convidando-a para vir dan~ar. 

Enquanto os homens dan~am com a flauta Jakui, as 
mulheres fecham as portas das casas cuidadosamente, pois 
e-lhes vedado ver as flautas. 

O Sol prepara os alimentos para a festa, enquanto espe
ra os convidados, pondo veneno na bebida, nos beijus e peixes 
moqueados. 

3. lutar - realizar lutas corporais de compe~C(Io esportiva, comuns a maioria das 
tribos do alto Xinqu. (Huka-Huka) 
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Depois de ingeri-los, a "gente de Mel" quase morre. 
Existe um homem da "tribo de Mel" que nao comeu e nao 

ficou envenenado. :&!ste homem entra numa das casas 
fechadas e mantem rela~oes sexuais com uma das mulheres 
do chefe Sol, que se encontra no patio da aldeia. 

No mesmo instante e conseqiientemente ao ato sexual, 
todos os homens da "tribo de Mel" recuperam a saude. 

Em seguida, os "homens-mel" voltam para sua aldeia, 
ficando o mel no Morena - "Nao e gente nao. 86 mel mes
mo. Quando voce vai no mato, ja tern bastante mel, la no 
Morena", diz o infOTmante. 

SOL E LUA QUE MORRE E RESSUSCITA 

Sol vem aqui. Vem la dentro de agua, Kuluene. Sol vem dentro 
de cabaiea pequena. Sol vat ficar dentro. Sol faz buraco, ai entra. 
Apanha cera, tampa buraco. 

Entao tucum faz buraco pequenininho (1), ai Lua vat ficar dentro. 
Tampa de c~ra. Ai vem. Sol vem. SOl vai dentro de cabac;a. Fica mai.s 
leve em Cima de agua, bem levinho. 

Ja tem dentro gente, Sol. Ai outro vai dentro, no barriga do tucum, 
Lua. 

Fol la mergulhar. Ai ficou. Pence comeu Lua. Sol vai em cima de 
agua, pegar cachoeira, vai embora. 

Chefe de pebce comeu Lua, nome de Yulebe, comeu Lua. Sol vai 
embora sozinho ate chegar no Morena. Sai fora no mat.o: "Cade meu 
irmao?" fala pro povo de Kwa.muty. "Nao sei, parece que bicho comeu 
seu irmao". Kwamuty f alou. EntA.o Sol ta triste. SOI faz flecha, t'az 
arco. Entao vat na beirada da lagoa, em cima de pau. Esperar de peixe 
que vem. Vem tucunare grande. Ai flechou. Apa.nha. faca, abriu. Tira 
tripa. Nao achou irmao dele. Jogou n'agua, foi embora. Depois outro 
peixe vem. Abriu barriga dele. Nada. Ai flechou bem basta.nte de peixe. 
Abriu barriga, nada. Ai vem Cara. Ja viu Cara vem comendo terra. 
Parece que aquele fuma~a. it fumo mesmo. Cara vem perto de SOI. Entao 
Sol falou. En tao Sol pega cords. de arco, pega flecha. En tao Cara f alou: 
"Nao, voce nao flecha eu. Voce nao sabe de seu irmio?" "Nao!" "Yulebe 
comeu seu irmao. Tem casa grande bem no meio de barriga dele. Comeu 
seu irmao, o Lua". 

Sol sabe ! Sol f alando: "Ei, coitado, meu irmao morreu. Bicbo eomeu 
meu irmao, Lua". Sol fa.la pro Cara: "Vovo, oomo vou ma.tar este bicho?" 

1. Deve ser: Faz buraco pequenininho no tucum. 
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- ''En tao vai apanhar anzol. En tao val buscar". Ai Cara val embora ! _ 
"Amanh8. voe~ vem!" Sol falou, "Voce pega anzol e bota na bOca daquele 
bicho, ai puxa, sai fora. Ai eu tiro osso de meu irmao". Sol f oi embora. 
Chegou la em casa, falou: "Vovo, meu irmao morreu". - "Quem falou ?" -
"VovO, Cara falou pra mim". - "Como e vai matar?" - "Cara falou 
pra buscar anzol aquele passarinho que canta aqui de noite, corujinha. 
Corujinha tem anzol grande. Vai pedir ." Ai Sol vai embora. Chega na 
casa. de corujinha: "Vovo, eu quero anzol grande para puxar meu irmao 
que morreu". Ai corujinha deu anzol pequenininho. Chegou la, mostrar 
pro povo de Kwamuty: "Aqui vovO!" Ai Kwamuty falou: "Nao! :S:Ste 
e muito pequeno. Pede mais grande ! Ai pega bicho ! " Ai Sol vai buscar 
mais. Chega na ca.sa de Corujinha: "Eu quero grande, vovo ! " - "Nao, 
s6 tern pequeno". 

Ai Sol faz varrer casa. Entao poeira vai entrando no nariz de 
corujinha. Ai corujinha fez assim: "chhchh ! " Ai anzol caiu da bOca de 
Corujinha. e Sol apanha, anzol grande e correu pra ca.sa: "Aqui, meu vovo, 
a.qui anzol grande". - "Ah, este e born pra pegar peixe gr an de". 

Amanha Sol f az linha de algodao. Ai puxa bem cornprido. Faz mats 
grosso, mesma coisa. que este corda. 

Sol fa.la: "Quern vai botar isca? Que isca, peixe?" Kwamuty falou: 
"Nao, apanha um pouquinho de sal (2), bota no anzol. Amarrar duro, 
duro. Amarra sal. Ai sal joga na agua. Ai chama Cara. Cara v.em. Ai 
Sol fala: "Varno ver como e, vovO?" - "J!:, ja cheguei!" - Entao apanha 
meu isca e bota no bicho". 

Ai Cara apanhou isca e fol embora. Passou perto de casa de Yulebe. 
Ai Cara Ievou U>da isca. Yulebe viu: "Que e isto? Eu quero comer este". 
- Cara falou : "Vamo, come este". Peixe grande pegou, ai comeu. Ai 
Cara pegou corda e puxa e Sol escutou. Ja vai puxando. Ai pegou na 
bOca de Yulebe. Sol puxa duro. Ai correu. Saiu no patio. Todo mundo 
pessoal dele falou: "Ei, como e?" - Peixe, pessoal de peixe falou: "Ei, 
chef e rnorr.eu l" Ai puxou ate la em cima. Ai saiu no patio. Sol peg a, 
puxa, ate chegar no patio. Bota la no chao. Ai Sol apanha fa.ca, abriu 
barriga. Viu osso de Lua. 

Sol fala: "Coitado rneu irrnao morreu". Tira osso. Bota no jirau 
Tira cabec;a. Bota. Ai Sol furna. Tem osso de Lua.; SOI fUma - ffffffff 
- ai Lua levantou. 

Lua falou: "Gostoso, dormir bem''. Ai Sol falou: "Nao, Lua, voce ja 
morreu!" Ai fica junto de Sol; "Entao, amanha vamos arranha.r (3) voce, 
Lua! Voce ja rnorreu!" Ai fica junto de Sol. 

"Entao, arnanha vamos arranhar voce, Lua. Vamos arranhar". Sol 
faz arranhador. Ta pronto. Apanha arco. Lua apanha arco. Bota la 
fora. Sol levanta, pega arranhador de peixe (4). Vai arranhar Lua no 
brac;o. Lua. ta rindo: "Nern d6i naol" Doeu nada, nada. Entao Sol fala: 
"Entao vamos quebrar pimenta". Apanha bastante pimenta. Quebra. Bota 

2. Deve referir-se ao sal de plantas aqua~cas de fabrica9ao Waura. 

3. arranhar - sangria, escarifica¢o. 

4. arranhador de ,P•ix• - instrumento usado para escarificar, sangria. t feito de um 
peda90 tria ngular de cabaca, com dentes do peixe-cachorro inseridos e afixados 
com re•ina. 
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no dente do peixe-cachorro ( c:i). Ai arranha. Flea doendo. Lua gritou: 
"Aiyaiyai l" Morreu Lua.! 

De pois irmao fez fumac;a. Lua levantou. Lua f alou: "Nao, meu irmao, 
~ste nao presta. D6i demais. Quando arranha ai morre gente". Entao 
lavou, lavou, lavou, la.vou, lavou. Entao bota pouquinho dentro de dente 
de peixe. Passa pouquinho de pimenta. Pa~a no dente de peixe-cachor
ro. Bem pouquinho. "Entao vamo arranha.r voce. Arranhar ma.is. Entao 
flea bom". Ai arranhou pouquinho: "Ta bom!" Lua falou: "Aqui arranhar 
mais, entao fica born". Ai arranhou pouquinho. "Ta bom ! " Lua falou: 
"Aqui arranhar ta bom". Primeiro doeu muito. Ai Lua morreu. Ai Sol 
f az fumac;a, ai Lua levanta. Ai misturou pouquinbo de pimenta no dente 
de cachorro, ai ficou bom ! 

RESUMO 

Sol fez um buraco numa cabac;a, entrou e fechou a 
abertura com cera. Foi deslizando na superficie d'agua. 
Lua fez um buraco num cooo de tucum, entrou e fechou o 
buraco com cera. N'agua, logo afundou e f oi engulido pelo 
chef e dos peixes, Yule be. 

Sol em vao, procurou pelo irmao, perguntou a todos, sem 
poder encontra-lo. 

Sol amea~ou o peixe cara com seu arco e flechas e o 
Cara revelou-lhe que Lua tinha sido engulido pelo chefe 
dos peixes, Yulebe, e ac'Onselhou-o a pesca-lo com um anzol 
bem grande. 

A corujinha tinha anz6is! Sol foi falar com ela, mas 
ela s6 lhe entregou um anzol "pequenininho". Sol, entao fez 
varrer o chao da casa ea corujinha espirrou muito, deixando 
cair um anzol grande. Sol apanhou-o e fugiu. Mostrou-o 
ao avo, Kwamuty) que o achou born. 

Sol torceu algodao para preparar uma linha de pescar. 
Kwamuty aconselhou-o a usar sal como isca. 

Sol chamou o Cara, ped.indo-lhe que levasse a isca para 
perto da casa de Yule be. O chef e dos peixes logo enguliu 
a isca e Sol puxou-o firmemente ate chegar no patio! Re
tirou os ossos de Lua do interior da barriga do peixe e os 
colocou no jirau. Soprou fumac;a de tabaco por sobre os os
sos e logo Lua acordou: "Gostoso dormir!" - "Voce nao dor
miu; voce morreu! ", responde Sol. 

Sol resolve submeter o irmao a escarificac;ao. Poe sumo 
de pimenta nos dentes do escarificador. D6i tanto, que Lua 

5. no dente do pei.xe-cachorro - no arranhador, instrumento de aangria. 
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novamente morre. Sol soprou novamente fum~a de ta
baco sobre o corpo morto de Lua e o ressuscita. 

Finalmente, diminuiu a dose de pimenta e Lua gostou. 

SOL FAZ MULHERES DE SANGUE 

En tao e Sol, dois mulheres de Sol. Mulher dele falou : "Vamos pra 
roc;a!" pro Sol. - "Nao", Sol falou. "Voce vat, vai vooo mesmo. Eu nao 
quero ir la no roc;a". 

Ai mulher dele dots val 18. no roc;a. Mulher fol sozinho. Depots 
amigo dele, Yavanama vai roubar uma mulher de Sol. Roubou dots 
mulher de Sol. Irmio dele levou tudo pra outra casa. 

Af marido ficou sozinho na casa. Sol ficou sOzinho. Esperou mulher 
d~le. Esperou, bem meio dia. Mulher nao chegou na casa d&le. Yavanama 
roubou dots mulher dele. 

Af Sol f oi procurar mulher dele. Foi la na roe; a. Ai c6st.o ficou 18. e 
mulher dele sumiu. Sol falou: "Quern roubou minha mulher? Entao vamos 
banhar. Vamos esconder perto do rio. Esperar que mulher vem banhar 
junto de outro homem. Sol foi banhar primeiro. Depots escondeu no 
ma.to perto do la.go. De ta.rde mulher dele vem. Vai b.anhar junto de 
homem, nome Yavanama. Vem dois mulher. 

Sol falou: "Ei, porque voce roubou mulher?" Ai mulher dele vat 
banhar. S6 fica la na beirada do Iago. Sol faz aquele m.Osca, mutuca (1). 

Sol que t'az. Ja tem mulher dele banhando. Marido tambem. Joga mu
tuca.. Mutuca vai voando. Senta no corpo. Fura o corpo. Bebe muito 
sangue. Bem, mutuca, nome de Eputi, barriga bem cheio de sa.ngue. 

Af mutuca vem. Senta na mao de Sol. Ai Sol quebra barrlga dele 
e ttra sangue de mulher dele. 

Depois Sol vat fUmar. Ai fum~a sai na bOca. Ai sangue vtrou de 
mulher. Sol que fez mulher de sangue. Ai mulher ficou jUhto de Sol, 
ca.sou com Sol. Ai outro marido ja apanhou de mulher dele (2). 

Entao mutuca vai beber sangue. Ai Sol fuma, ai vira mulher, fica 
s6 com mulher. Sangue virou de mO<;a. Ai ca.sou com Sol. 

Foi la no Morena. 

RE SUMO 

Sol tern duas mulheres. Seu amigo, Yavanama, as 
rouba. Sol se esconde perto do Iugar de banho. A tardinha 
Yavanama vem com as duas mulheres. Sol manda que a 
1. mutuca - mosca hematophaqa. 

2. apanhou de mulher dale - apanhou a mulher dale. 
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mutuca lhes extraia sangue. Quebra a mutuca, cujo corpo 
esta cheio de sangue das mulheres, sopra fuma~a de tabaco 
e transforma o sangue em novas mulheres, com as quais 
se casa. 

LUA FAZ ARARA VERMELHA 

£ Lua. que f e.z are.ra vermelha.. Quando Lua vai arranhar no bra~o. 
nao e outro bra<:o e bra~o dele mesmo. Vat tirar sangue, tire.r sangue ai 
guards., bem cheio de ca~. Ai guarda. Lua guarda. 

Quando de manha, s.1 sangue virou arara vermelha, bem vermelha, 
sangue mesmo. 

Sol viu. Sol ts.mbem quer fazer arara vermelha. Sol pegou cera 
preta, pegou urucu, pa.ssou no corpo. Guarda. Cera virou de arara bem 
azul. Lua viu I 

Sol f alou: "£, nio e tao bom nio ! " Depots f azer de nOvo. Fa.zer 
outro. Ai vtrou aquele arara preto. 

Ai Sol ta.lou: "£ ruim mesmo. Como e que Lua sabe f azer arara. ver
melha.? Eu nao set fe.zer. Vou fazer de nOvo". 

Fez de nOvo de cera e guarda. Virou de a.rare.. Aquele papagaio. Lua 
viu, flea quieto. Lua sabe fazer arara vermelha. 

Sol apanha cera pouquinho, faz outro. Ai guarda. De manha cera. 
Virou periquito: "£ ruim mesmo ! " disse o Sol. "C'omo e que faz arara 
vermelha ?" Falou pro irmao d~le, Lua. 

Ai Lua f alou: "En tao traz o dente de peixe-cachorro. Vs.mos arranhar 
sangue". 

Ai Lua. levantou e apanhou o dente de peixe-cachorro. Vai tirar 
ague.. Molha o bra~ de Sol. Arranha, arra.nha, arranha. Ai Lua tira o 
sangue de Sol. Fica numa panels.. Tampa e guards.. Ai Lua fa.la: "Nao 
mexe, Sol, deixa ficar. Amanha este sangue vira arara bem vermelha. Voce 
val ver". 

De manh8. sangue virou de a.rare. bem bonito, vermelha. Lua falou: 
"Viu, Sol, sangue virou arara vermelha, viu ?" 

Sol flea alegre. Ta rindo. Sol faJou besteira (1) pro irmao dele, Lua. 
Entao Lua ta triste. Vat ficar com outra tribo, Kapant-panin. Lua vai 
ficar chefe de Kapani-pa.nin, la no outro lugar. Ai foi, ai Sol nao sabe 
que Lua sumiu. 

Depots Sol falou: "Cade o Lua?" - Ai vovO de Kwa.muty ta la. Ai 
Kwamuty vovo de Sol: "Voce nao sabe de seu irmao? Voce ficou brab<> 
de seu irmao, fa.lou besteira. Ai ficou com outra tribo". - "Entao vai 

1. falar besteira - pronunciar amea~. Ximbem se aplica a quern fala sem fun
damento. 
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morar onde?,, - Ai vovo falou: "Pra ca, pra ca, pra ca <o informante 
explica apontando, com o indicador para tOdas as direc0es>. Af Sol nao 
sabe nao. 

Ai Sol pergunta: "Como e - pra ca?,, - Ai Kapani-panin (2) s6 mexe 
com o dedo em todo lugar e diz: "Nao, pra ca!" E Sol nao sabe nao. E 
Sol nao sabe onde Lua foi morar. 

E Sol viu o dedo parar: "Ah, pra cal" - De manha cedo Sol vat. 
Chega la na tribo de Kapani-panin, la no Morena. Ai chegou pessoal de 
Lua e viu Sol: "Ah, Sol ja vem, parece que vem bl.hScar irmao dele". 

Lua escutou, apanhou camisa, veste, bota cinturao, poo rev6lver, bota 
sapato, 6culos, chapeus, rel6gio de pulso, bota barba, ninguem sabe que 
e Lua. 

Ai fica. Lua que fez camisa dele. Sol chegou la e nunca lembra 
mais de Lua: "Que e isto? Cade Lua?" Ai foi dormir junto. RMe de 
Lua e cama. Ai dormir. Amarra rede de Sol. Ai fala: "-Cade Lua?,, -
"Nao sei. Ficou la na outra tribo". 

De manha Sol vai embora. Ate chegou la no Cuiaba (3), falar pra 
vovo de Kwamuty: "Nao viu vovo onde mora Lua". Ai Kwamuty falou: 
"~ seu . irmao mesmo que voce conversou. :a:ste e seu irmao. Nao e 
Kapani-panin. Nao viu 6culos? Nao viu chapeu? :ll:ste e Lua mesmo!" -
"Porque voce nao traz seu irmao?" - "Eu nao sabial" 

Sol volta, buscar irmao dele. Chegou no casa de Lua. Lua bota ca
misa e tudo. Sol falou: "Nao, meu irmao, voce e Lua mesmo. Meu irmao, 
vamo embora ! " 

Ai traz, vai morar junto de case.. Casa de Sol. (Kamukwaka). 
Depois que Sol fala mais de besteira de Lua. Entao Lua vai sumir. 

Vai morar la no Japunatevi. Ta triSte. 
Sol vai bU£car. Apanha canoa. Sol vem aqui no Batovi. Vai buscar 

irmao dele. Sol vem aqui. Passa este Iago Conde se encontra &. aldeia) 
ate chegar la no BatoVi, onde mora Lua. Chega 18. no casa de Lua. E 
Sol viu de Lua. Tem o corpo ruim, todo enrugado, cara, corpo, olho de 
Lua. Ai viu. Irmao dele viu: "Que e isto Lua? Nao pode fazer besteira". 
Pegou na cabeca e tirou a camisa. Nao e corpo, e camisa de Lua. Sol 
tira, apanha, fica limpo. Af joga fora. Sol flea la, pega na cabeca de Lua.. Ai 
tira camisa dele, mesma coisa que aquele cobra (4), ai joga fora. Ai irmao 
dele levou, vai morar junto no Morena. 

RE SUMO 

Nota: 0 presente mito parece compor-se de dois. 
Lua, homem, extrai sangue do pr6prio bra~o, enche com 

o m.esmo uma caba~a colocando-a de lado e espera. 0 san
gue se transforma em arara-vermelha. 

2. Engano. Quero esta falando com Sol e Kwamuty. 

3. Cuiaba - nCio se refere a cidade de Cuiaba, capital do EsXido de Mato Grosso, 
porem a certo lugar, ou ponto geogr6fi.co, afluente, lago ou semelhante, que nao 
foi possivel verificar com exatidCio. 

4. Cobra - os Waura afirmam, que, em cada cobra sucuri lEunectes murinus) exis· 
te na realidade uma pessoa humana. Vide Gloss6rio. 
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Sol, seu irmao, procura imita-lo,. mas s6 consegue fazer 
.arara-caninde, arara preta, papagaio e periquito,. que os 
·waura consideram aves menos bonitas. Sol fica insatisfeito. 

Lua mostra ao irmao, como fazer arara-vermelha. 

Sol, ofende Lua, seu irmao que, aborrecido, se afasta e 
·vai morar com a tribo dos Kapani-panin. 

Kwamuty o avo, explica a Sol onde deve procurar seu 
.irmao. Sol sai para busca-lo, mas, Lua disfar~ou-se tao 
bem,. que nao e reconhecido. 

Sol, finalmente, o descobre e vivem juntos de novo. 
Mais uma vez, Sol fala "besteira" e Lua resolve morar 

·Com a tribo dos Japunatevi. Sol segue-a, tira-lhe o disfarce, 
~um couro de cobra,. que vestia por sobre o corpo. Os doi.s 
,moram juntas no Morena. 

I 0 ROUBO DO FOGO 

Uma de rap6sa (I) faz fogo. Sol vai procurar fogo. Nao tem fogo . 
. Ai vov6 de le f alou: "Tem f ogo la, voce vai la no amigo, no me de le 
Waulu. Voce vai buscar fogo la" . 

...... 
Sol chega la na casa de Waulu: "Voce o que quer amigo?": "E'u quero 

~fogo". 

waulu da um pouquinho. Pedacillho pequeno de fogo. Sol leva. 
Apagou la no meio do caminho. 

Ai waulu da mais pequeno ainda. Sol leva. Apagal Ai volta de 
.novo, buscar · fogo. Leva puuquinho. Apaga no caminho. 

Ai SOI ta brabo. Fala: ''Vou apanhar tudo deste fogo". Volta. Ai 
:fala: "Porque amigo voce nao da bastante f ogo pra mim. Tou brabo 
coin voce. Vou apanhar todo seu fogo". - wa.ulu falou: "Nao pode nao . 
. Eu dou mais". 

Sol tirou todo fogo. Foi embora. Ai SOI correu. Waulu correu atras . 
. Sol fala: "Nao, nao, voce vai ficar. Pode ficar, eu sou perigoso, tenho 
:pimenta!" Waulu tern medo de pimenta. Ai Waulu para. Nao quer 
.correr mais. Sol cbega em casa, faz fogo. Ai ja tem fogo. 

(0 tradutor-informante diz que "Waulu e mesma coisa de unha de 
cachorro, focinbo curto, orelha de onca, c6r de veado ! ) . 

1. raposa - pequeno ·cachorro silvestre, tambem chamado Quaraxaim, especialmen-
te no Rio Grande do Sul. Neste caso, o informante tentou inden!'ificar o persona
qem, animal mi~co, com a raposa. 
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MATAPU - Primeira Ve:rsio 

Aquele pau, mesma. coisa que aviao. Quando Pequi ta caindo, chefe 
foi Ia no patio fala.r pra gente: "Entao, vamo fazer Ma.tapu (1)." -

"Va.mos!" 
De manM vai passar urucu. Meio dia, ai Pariatu vem. Vem buscar

sombra de peixe. Gente de Peixe mesmo. Ai ja foi. 
De tarde Pariatu chegou Ia no Sarivapuhy (2) ... bem pintado, 6leo de 

Pequi, 61eo de pau, fio de a.lgodio no bra~o. perna, cinturao de algodio,. 
pena de arara, (3) ai Pariatu vem. 

Ai chefe senta la no patio. Cada um fazer Matapu. <Mesma coisa 
que Sapukuyaua (4), acrescenta o informante-tradutor). Vai criar. Vaf 
criar. De manh.8., homem vai fazer Matapu. Vai quebrar pau. Cada um 
faz. Todo junto gente fez. Matapu fica pronto tres dias. Quando tudo· 
ta pronto de Matapu, a.i chefe dele fala: "Va.mo pescar. Quando chegar,.. 
vamos pintar ~ste Matapu!" 

De manha, madrugada, gente vai pescar. Todo mundo gente fol pescar. 
Chega de tarde com peixe bem bastante. Cada um traz. Chega, vaf. 
assa.r peue. 

De manh.8. cedo chefe foi la no patio: "Vem pra ca gente. Va.mos; 
pintar este Ma.tapu!" 

Ai todo mundo vai. Vai pintando Matapu. Vai pintando. 
Uma pessoa foi pescar. Vem pescar no la.go. Chega. Vai pintar Ma

tapu. Meio dia acabou. 
Gente vai pintar o corpo. Pa:ssa urucu, 61eo de pau, 6leo de PequL 

De tarde vai pessoal de Matapu Ia na casa de chef e. 
Capitio mandou embora. Ai Matapu ja foi embora. Ai outro Matapu_ 

foi no outro casa. Ai bum-bum-bum mulher mandou embora. Ai foi em_ 
outro casa, bum-bum-bum mulher mandou embora. Ai foi em outro casa, 
ai bum-bum-bum mulher mandou embora. Ate passar em tOdas as casas 
da aldeia. Ai acabou ! 

Ai comida dele vem no patio. Bebida vem. Beiju, peixe moqueado,. 
peixe cozido. Tudo mundo come e bebe. Ai acabou tu<io. Comeu comida 
dele. Ai Matapu vai embora. 

Matapu vai apanhar flecha. Vai pa.gar comida. Cada traz flecha, 
colar de caramujo, traz. Matapu vai pagar comida. Ai capitao leva de· 
presente. Ai guarda. 

En.tao Matapu vai embora. Vai neste Iago. ~ sombra de peixe .. 
Matapu vai dentro de agua. ~ gente mesmo - Peixe I 

1 . Matapu - Placa de madeira fina de forma elitica, pintada de pre~, vermelho e 
bronco, accionada em movimento rota~vo no alto de longa vara, atada a uma c:or-· 
da; provoca assim um zunido forte. Representa a "sombra" ou "alma" de pei.7:es 
e nao deve ser vista pelas mulheres. 0 ri~ual e realizado no come~o da estm;ao 
chuvosa, quando nao ha mais muito peixe no Iago e rios. Os pequis maduros ;a: 
come~am, a cair. 

2. Sarivapuhy - nome de aldeia Waura. 

3. refere-se aos enfeites usados nas festas. 

4. Sapukuyaua - temido espfri~ d'6:gua que captura "sombra" de qente. 
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RESUMO 

E um relato incompleto do desenrolar da "festa do 
Matapu". Consta apenas dos preparativos e da despe
dida dos Matapu. Na realidade, quando os homens fazem 
zunir os Matapu no patio, as mulheres fecham as portas das 
easas para nao ve-los. Ao fim do ritual, as mulheres mandam 
os Matapu embora. Os homens do grupo dos Matapu reti
ram-se simbOlic·amente,. marchando por um trecho da 
estrada que conduz ao Iago. Com isto, o ritual esta terminado 
e as mulheres podem voltar a frequentar o patio da aldeia, 
onde servem bebida e comida aos homens. Os zunidores sao 
guardados na "casa de mascaras". 

MATA.PU - Segunda Versao 

~ peixe que faz Matapu. Quando pequi ta caindo, ai todo peixe faz 
Matapu. O chefe d~le, nome de Lapa.yakuma, chefe de peixe. E outro 
chef e e US.pi, peixe-cachorro. 

Entao Pa.riatu foi cha.mar peixe. Foi Ia. outro lago, tem peixe (1). 

Foi buscar. Ai vem logo. Mesma coisa de Kwarup, cha.mar outra tribo. 
tncllo ir la. 

Quando pequi ta caindo. Ai Paris.tu f oi outro Iago, !pa.vu (2) , a.i peixe 
vem logo. Outro Pariatu f oi no Morena, cha.ma de Peixe. Ai Peixe vem. 
Ai outro Paris.tu foi perto de Kumukwaca. Tem muito peixe Ia., Matrin
cham. Ai vem. 

Ai peixe que f~z Matapu. - Ai chefe, vovo de Waura falou : "Entao 
vamos fazer Matapu". Ai fez Mata.pu. Mesma coisa que capitao Mala
k.iyua falar ontem no patio - "Vamos fa.zer Matapu. Vamos beber pequi. 
Pequi ja ta caindo". 

Ai Pariatu fo1 la no Ipavu, cha.mar peixe. Ai peixe vem aqui. Mu
lher que faz bebida. Faz mingau e sops. de pimenta. Ai f az bebida. 
Cozinha primeiro pequi. Quando ta mole pequi, ai tira, mistura com 
beb·ida. Ai flea gostoso. Pica bem amarelo. Entao Peixe vem, chega na 
casa de outra gente. Perto de vovo de Wa.ura. Ai chega. tudo. Vem junto 
este velho cantador. Nao e Matapu. ~ outro, e papagaio que Waura 
cha.ma. CUri (3). Vem junto de Matapu (os Curi estavam ca.nta.ndo na hora 

1. "tem peixe" - refere-se a tribo dos Peixes. 

2 . Ipavu - Laqo perto do rio Culuene. 

3. Durante o ri~al do Matapu, aparentemente, existem dois g rupos cerimoniais: os 
Matapu e oa Curi. 
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que o informante contava a lenda !) Vem junto de Matapu. Entao este CUrJ... 
e s6 cantador. Entao Matapu que e o chefe. Entao Matapu fala pro 
Curi. Ai vem junto, vai ajudar Matapu comer pequi. 

Ai Pariatu chegou meio dia. Ai f oi la no patio. (Mesma coisa que 
aquele ontem). Depois que gente dele chega aqui. Melhor de capitao· 
falar. Depots vai outro casa. Depois vai outro casa. Depois acabou tudo 
casa dele, ai comida vem. 

Ai Pariatu chegou. Foi la no patio. Ai para pouquinho. Depois. 
Pariatu fala pra gente dele: "Vai la, vai pedir comida I" Depois um s6, 
vat. Chega la. Senta aqui. Fala pra gente: "Voce vai pedir comida. 
Ai pessoal dele, Matapu vaJ. la. Ai mulher de capitao conversando. 

Depois outro fol outro casa. Tambem um. Depois outro veiu pra ca,. 
outro casa. Tudo vai pedir comida, bebida dele, sopa de pimenta. Depoils 
outro foi pra ca. Pra ca tem tres de Matapu, val pedir comida. 

Quando tudo ja acabou de casa, ai comida vem. Comida dele vem. 
:a: bebida, vem aqui, tudo vem la no patio. Ai gente come la no patio. 
Come tudo la no patio. Primeiro comeu, depois ja tudo acabou comida, 
ai Curi vem. 

Ai amanha chefe dele !ala pra gente: "Amanha val la no mato. Pega 
machado. Quebra pau no meio, faz Matapu. Cada um fa.z Matapu. Cada 
Matapu tern nome dele. Japayakuma, chefe de Matapu, Matrincham. :ggte 
Matapu e sombra de peixe, sombra de Matrincham. Este peixe-cachorro 
tambem, sombra dele. Tudo e sombra de pelxe, Cara, Tucunare, Picota, 
tudo peixe. Tudo e sombra Matapu. E tambem Matapu, quando gente 
ta doente, ai este Matapu pega sombra de gente. 

Quando tudo pronto Matapu, amanha chefe dele fala: "Vamos apa
nhar pequi". Ai Matapu val a.panhar pequi la no mato. Cada um traz 
pequi. Cada um. Todo mundo val apanhar pequi. Ai Matapu traz pequi 
la no patio. Matapu traz bastante pequi la no patio. Ai Matapu fala. 
pro mulher: "Vai buscar pequi la no patio". Ai cada uma mulher vat. 
Cada uma val levar pequi 18. em casa. Cozinhar e fazer bebida de Matapu. 

Ai o gente dele vai apanhar casca de pau. Aquele pau tern no mato. 
Tern leite. Passa no corpo de Matapu e passa barro branco. Ai fica. 
branco. Depois pega 6leo de pau. Aquele ta pintando na cara. Vai pin
tar peixe. Cada um faz sombra de Matrincham, Picota, Peixe-cachorro, 
Cuiu-Cuit1, qualquer peixe, La-Pipira, Acari, Cara. 

Entao capitao de Matapu, Japayakuma pra cabe~a e vermelho. La 
no rabo dele, preto. Entao mulher dele, cabe~a e branco, no rabo, preto. 
E o chefe de Matapu e mais grande. ·Aquele peixe, mesma coisa de 
Puraque. Aquele e sombra dele. Waura chama Tukupala <os Matapu tem 
tamanhos diferentes. Sao grandes os que representam peixes grandes, e 
pequeninos, os que representam peixinhos). 

Melo dia ja es ta tudo pronto de pintar. Ai est.e Curi so can tar~ 

Nunca para de can tar, nunca deitar na rede. Cantar de di.a e de noite. 
Toda noite sem parar. Matapu descan~a na rede; Curi nunca. 

O que grita uuuuu e vovo de Matapu. Depots gente passa urucu. 
(As pinturas acima se ref erem as decora~oes dos zunidores). Ai passa. 
6leo de pau e carvao. Flea preto. Cada um passa urucu na cabe~a. Cada 
um pinta cabe~a do outro. Ai pronto. 

Ai mulher tambem pinta. Mulher fa.z ulurizinho. Ai ao meio dia 
fecha porta, fecha porta em tOdas casas. Ai Matapu vai no patio (Gira 
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os zunidores ! ) . Ai mulher nunca viu. S6 homem ve. Ai Matapu f oi no 
casa de ca pi tao. Mulher dele f alou: "En tao voce val embora.. Quando 
chega em casa ai fala: "Voce nunca bebeu pequi. Nunca comeu comida". 
Ai mulher mandou embora. 

Ai outro Matapu vai no outro casa. Ai mulher falou: "Vai embora. 
Quando voce chegar em casa, ai voce fala pra sua mulher: "Eu nunca 
comi la, eu nao comi peixe la, nunca bebida nada". 

O vovo de Matapu canta kii-kiiti. Quando tudo Matapu ja foi em 
casa. Ai tudo Matapu vai embora. Ai Curi flea. Primeiro que Matapu 
vai embora. 

Ai Matapu foi embora. Ai vovo de Matapu foi em casa de capitao. 
Ai mulher dele falou: "Vai embora. Quando voce chega em casa ai voce 
fala pra sua mulher: "Eu nunca comi la. Eu nao comi peixe la. Nunca 
bebi nada". 

Ai peixinho vai em casa do capitao. Ai mulher de capitao fa.la: "Vai 
embora. Quando voce chega em casa. ai voce fala pra mulher: "Eu nunca 
comi la. Eu nao comi peixe la. Nunca bebi nada". 

Ja acabou. 86 ficou um Curi. Entao chefe dele fala: "Entao abre 
as portas". 

Ai mulher tudo abre as portas. Danc;a junto de Curi. 
En tao quando Matapu ja f oi embora tudo, ai gente vai buscar necha 

pra pagar comida. Matapu vai pagar com.ida. Da pra outro. Da pra 
outro, tudo, tudo. Quando ja ta pronto, ai vai embora. Ai capitao manda: 
"Pode abrir portal" Ai mulher dani;a com Curi. Ja danc;ou muito. Ai 
mulher manda Curi embora. Ai Matapu vai na frente (4) e C'uri vem 
atras. Ai acabou. 

I RESUMO 

Notas do autor: 0 informante procurou relatar o 
decorrer da festa do Matapu. 

1. 0 chefe da aldeia convida os homens para reunidos 
no patio preparar os zurtidores - Matapu. 

2. No dia seguinte, todos os homens saem para derrubar 
uma determinada arvore, lascando seu tronco. 

Preparam os zunidores na "casa de mascaras" da aldeia, 
durante varios dias, acompanhados de canto dos homens. 

Pintam os zunidores com os padroes representativos e 
estilizados indicando diversas especies de peixes. mac·ho e 
femea. 

3. Sai um grupo de homens (Matapu ?) para a coleta 
de frutos maduros de Pequi, no cerrado distante. Entregam 

4. Ja fol mandado embora anteriormente. 
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OS Pequi as mulheres para o preparo de bebida e mingau, 
que sao oferecidos,. no patio, no dia seguinte. 

4. Ritual dos. zunidores: Cada homem preparou um 
par de zunidores, amarrados em corda comprida numa vara 
longa e forte. Os ho mens se dirigem ao patio em pares, para 
fazer soar os zunidores. · 

As mulheres retiram-se para o fundo das casas, manten
do as portas f echadas, pois el as nao devem ver os zunidores. 

5. As mulheres convidam os Matapu a deixarem a al
deia. Partida simb6lica dos Matapu, em dire~ao ao Iago. 

Os Curi, cantores,, ficaram na aldeia, na "casa de 
mascaras", cantando. As mulheres abrem as portas das suas 
casas, pod en do vir ao patio. Of ertam bebida e comida a 
todos os homens, inclusive aos Matapu, que, apenas simbO
licamente deixaram a aldeia, voltando logo. As mulheres 
dan~am com os Curi. Em seguida tambem os convidam 
para deixar a aldeia. 

YUESKWITYUMA OU AP ASSA 

Tern la maloca de Apassa. (1). Sempre que a gente de Waura e todo 
indio, nao so Waura e vovO de Waura, vai la conversar com Apassa. Foi 
uma pessoa, foi Waura, foi, ate chegar la no Apassa. 

Ai Apassa f alando: "El, quem e isto que vem aqui ?" - "J!: outra tribo 
que vem aqui". 

Entao Apassa falou pra este homem: "Vamos lutar?" - "Vamosl" -
Entao passa urucu, nao e? Vai lutar la no patio, Apa&a. o homem de 
tribo de Waura esta chegando la perto de casa de Apassa. Ai Apassa val 
chamar. Val lutar no patio. Ai Apassa !ala: "Como e amigo, voce nao 
quer lutar?" - Ai vovO de Waura falou: "Entao eu vou lutar com vocel" 
- Apassa tern no meio do patio uma pedra grande. La no meio do 
patio. Ai homem vem. Ai para no meio do patio. Ai Apassa va.i lutar 
com o homem. Apassa pega perna dele, vai jogar no chao. Ai cabec;a. do 
homem vai no pedra, quebra cab~a do homem. Ai morreu. Apassa que 
mandou ma tar! 

Todo dia vovo de Waura fol la na casa de Apassa. Apassa manda 
quebrar ca~a na pedra la no patio. 

Ai outro foi, morreu. Outro f oi, morreu. Ai um falou mandou fazer 
cabec;a bom. Ai homem de menino, quando menino nasceu, ai vai bOtar 

l . Apassa - Espirito maligno temido. 

--
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todo dia remedio. Ai flea duro. Flea grande. Hom em f alou: "En tao, 
quando filho de mulher nasceu, menino, ai pai dele ta dando todo dia 
remedio. Passa de remedio no brac;o, no pescoco, na perna dele, passa 
tudo, tudo. Quando menino ta grande, fica homem, al fica preso, nao e? 
Ai menino passa, quando vai arranhar, tudo, tudo de remedio, remedio 
de pau, passa 6leo de caroeo de algodao, que d6i. Ate quando menino flea 
grande, fica homem. Ai braco dele fica grande, pescoeo ta grande, pema 
grosso. Ai bom de lutar. Ai sai fora. Fol la no patio. Ai capitao que 
mandou: "Vai la na aldeia de Apassa. Vai matar Apassa. Apassa que 
matou tu do nossa gente. Agora voce vai matar Apassa", f alou pro lutador. 
E homem vai. Lutador vai. Sa0iu cedo: Chegou meio dia la no Apassa. Ai 
Apassa ja viu. TUdo mundo ta gritando: "Que e isto? Ai vem de outra 
tribo. Vamos lutar. Vamos lutar!" (0 tradutor-informante acreseenta: 
Nao e lutar mesmo, e s6 matar! ::S:: mentira dele falar - "Vamo lutar, 
e matar mesmo ! "> Ai homem chegou la no casa de Apassa. Ai dois 
Apassa fol buscar. Apassa foi falar: "Como e amigo, voce ta bom tnesmo? 
Entao vamo lutar?'' - "Eu vou! Eu nao tenho medo!" - "86 eu que 
pode, eu vou matar voce!" - Ai Apassa foi na frente. Foi olhanq~ '\)ra 
tras pro homem. Chegou la no patio. Ai ta lutando. Ta gritando. Ai 
Apassa pega na mao de homem. Ai homem pega na mao de Apassa. Ai 
puxa e pega na perna dele, de Apassa e jogou la na ponta de pedra e que
brou cabeca de Apassa. Ai morreu ! 

Ai outro vem. Outro chama. Ai fala: "Val lutar?" Ai pega na mao, 
puxa mais duro. Pega na perna dele e joga na, ponta de pedra. Quebra 
a cabec;a, ai morreu. 

Ai outro Apassa ja vem. Ai morreu tambem, outro, outro, ate ta 
acabando de Apassa. Ai morreu tudo homem, ta acabado de homem. 
Quando morreu todo homem, ai lutador val na cruia dele. Matou tudo, 
matou crianca., menino, matou ate acabar. Entra outro casa, matou, 
matou, matou, ate acabar. Ai sai fora. Entra no outro easa, matou, 
matou, matou. 

Tem uma mulher de Apassa que tem barrlga grande. Ja tem menino 
dentro de ba.rriga. Ai mulher levantou, saiu fora. Correu. Foi la no 
mato. Sumiu. Ai lutador fo_i procurar, procurar, nao achou nada. Ai 
fieou uma mulher, nao e? Picou la. Nao vem morar junto de casa. 
Fica morando la no mato mesmo. ' 

Quando passou duas luas, nasceu filho de Apassa. Nasceu filho dele. 
Quando grande, ai fica doi:s Apassa. Ai morreu tudo gente dele, fica 
s6 dois. 

Tambem, Apassa e perigoso, pega de sombra (2). Quan do homem ta 
doente, vai la no mato, ai Apassa pega sombra, sombra dele fica junto 
de Apassa. Ai homem ta doente. Quase que homem morreu. 

Ai depots Paje val fumar, beber, bastante de fumo, ai doutor ja viu 
sombra (3) que fica de Apassa. Ai, quando doutor vai falar de Apassa, 
Apassa traz sombra de homem, af homem fica bom. Ai homem vai f azer 
mascara de Apassa. 

2. Os espiri:-Os \Apast10 apns1onam a "sombra" do indio que adoece, e, se nao lhe 
fOr devolvida a "sombra", morre. 

3. "Sombra" ou "alma", que foi oprisionada pelo Apassa. 

\ 
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RESUMO 

Os Waura visitavam os Apassa. ~stes quando lutavam, 
matavam os Waura a traigao, quebrando-lhes a cabega numa 
pedra, escondida no patio da aldeia. 

Os Apassa sao espiritos temidos que furtaram a "som
no desde cedo, para torna-lo forte e born lutador. 

O jovem foi para a aldeia dos Apassa. Matou todos, 
menos uma mulher gravida, a qual fugiu para a mata. Esta 
e O filho sao OS fulicos sobreviventes dos Apassa. 

Os Apassa sao espiritos temidos que furtam a "som
bra" do indio, que adoece. Os chamados dos Waura em 
transe, provocado pelo fumo de tabaco em jejum, procuram 
convencer os Apassa a devolver a "sombra" por eles aprisio
nada. Se nao o conseguem, o doente morre. 

Se for devolvida a "sombra", restabelecer-se-a a saude 
do indio e, entao, os Waura preparam mascaras Apassa, 
usando na cabega uma cabaga. 

0 BICHO-CASA MEHEHE 

L8. tem bicho de Mehehe. Mesma coisa que casa. Nao e casa mesmo, 
e bicho. Mata gente. Mata vovo de Waura. Todo dia vovO vao pescar. 
Quando vai pescar, chuva ta comec;ando. Ai vovo de Waura fica dentro 
de casa. Entrou na casa. Amarrou rede. Ta dormindo. Ai esta casa 
ta caindo em cima de gente. Ai morre. 

Waura val pescar. Vovo de Waura vat. Quando chuva ta come9ando, 
ai fala: "Varno la dentro de casa, amarrar rede. Ai ta dormindo. Ai 
casa cai em cima de gente e ma.ta. Todo dia Mehehe mata gente. De
pois come. Bern cheio casa, de osso de gente. Pra ca. (0 informante 
mostra em certa direc;ao>. Bem cheio de osso de gente. Nome de Mehehe. 

Entao, homem fol pescar. Quando choveu, muita chuva, ai: "Entao 
vamo dormir la na casa. Fazer moqueado de peixe". Depois que esta. 
dormindo, ai casa cai. Comeu gente. 

En tao, uma gente que sabe: "Como e que esta gente morreu aqui? Pa
rece que este Mehehe comeu. Va.mos matar este Mehehe". Entao corta 
pau, faz ponta, bem fino. Faz cinco pau. Entao cinco de gente vai pescar. 
V:ai matar Mehehe. Chega, mata pence bastante. Ai fala : "Vamos dor
mir dentro deste". - "Embora ! Esta e casa perigosa, ma ta gente. Entao 
vai matar noo. Vamos morrer tudo". - "Nao, nao vai matar nao. va
mos fazer cinco pau com ponta e matar este bicho". 
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Ai gente entrou no casa. Amarrou rede. Ta amarra.ndo 
rede, a.qui. Quando ta dormindo, ai apanha pau e bota pra cima, 
ponta pra cima. Tambem outro. Tambem outro. Ai ta dormindo. Bem 
madrUgada, ai case. caiu. Caiu hem em cima de gente. Ai ta fura.ndo. 
Pau furou este Mehehe. Ai Mehehe morreu! 

Ai gente falou: "Ja viu? Fe.lei: Va.mos me.tar este bichol Ai Mehehe 
morreu. Acabou I" 

Ai nao tem me.is gente morrendo la. Entao gente chegou La em casa.. 
Ai foi falar: "Aquele bicho morreu!" - "Ta muito beml" Todo mundo 
ta rindo. Ta alegre. Ai homem ja f oi embora. Foi la no Mehehe. Ja 
viu Mehehe morreu. 

Ai falou pro Mehehe: "Voce nunca mais mate. gente. Voce nunca 
mais mata gente. Voce para la. Voce mata gente, entao gente mata 
voce. Ta brabo de voce. Depois casa nunca mais caiu em cima de gente. 

Acabou. 

RE SUMO 

O bicho Mehehe era como uma casa. Quando alguem 
estava na rede. dormindo, o bicho-c·asa Mehehe caia-lhe em 
cima, matava-os e depois comia-o. A casa estava cheia de 
ossos de gente. 

Cinco homens resolveram matar Mehehe. Prepararam 
cinco paus com pontas agudas, que fincaram no chao da casa, 
com as pontas para cima. Armaram suas redes e dormiram. 
De noite, o bicho Mehehe caiu, querendo matar os homens, 
mas foi furado pelas langas e morreu. 

Desde entao o bicho Mehehe nao matou mais ninguem. 

0 ROUBO DO PuLUPULu 

Outro tribo mora aqui. (0 informante aponta para oeste). Nao e 
longe nao. ~ a.qui no ma.to. A tribo de Pexekubuhu (1). Nossa aldeia e 
Piolaga, outro e Kamayute, aldeia velha. em outro lugar, nao tem casa, 
tem Pequi, TsarivaripUhu, tem casa de mascara no patio, aldeia antiga de 
waura. 

Casa de mascara ta de pau grosso, nome de PU.Iupulu. Meia noite 
apanha pau comprido. Homem levanta pau ate chegar la em cima. A1 
deixou cair em cima de Plllupulu. ~ mAscara mesmo, bem pints.do, passa, 
pinta carvao, fazer cobra, fazer laku, a.rraia, tudo ta pints.do, PUlupulu. 
Ta pintado dentro de casa de mascara. 

1. Pexekuhuhu - tribo desconhecida , provavelmente imaginaria. 
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Entao ja tem Iago. Nome de lago mesmo. Bem dentro de gente de 
Sapukuyaua. bicho, Tukuxe (2). Jakui (3) tambem, tambem Kulu (4), Gente 
mesmo, mora dentro de agua. Entao quando amanhecer, ja tem gente 
de Pexekubuhu. Sapukuyaua escutou: "Ei, vamos roubar ele. Vamos 
roubar gente de P\llupulu". - "Vamos" - "Ta." - Meio . dia chuva ta 
come<;ando. Chuva tem bastante. Come<;ando, come<;ando, ate de noite. 
Matlrugada, chuva. Ai Sa.pukuyaua foi. Piranha (5) ja fol. Pirarara (6), 

tudo mascara vai roubar Pulupulll. 

Ai Pexekubuhu ta dormindo, quando chuva ta caindo. Ai Sapukuyaua 
l'ai buscar de P\llupulu. Chuva amea<;ando madrugada. Sapukuyaua fol. 
Chegou la no casa de Pexekubuhu. Entrou na casa de mascara. Ai tira 
fora de Plllupulu. Vai levando Pillupulu. Todo Sapu'k.uyaua puxa, vai 
puxando ate chegar la no Iago. Ai Pillupulu vai la dentro de agua, la 
fundo. Sapukuyaua que roubou. 

Quando de manha cedo, todo mundo levantar. Pillupulu vai no Iago. 
Ai chuva para. De manha cedo gente Ievantou. Ai vai no casa de mas
cara. Ai nao tern PUlupult1. Ai falou: ''Cade PUiupulu?" Todo mundo 
procurou. Ai viu rasto de Sapukuyaua puxar PU.Iupulu: "Vamos buscar 
eie?" - "Vamos!" - Ai Pexekubuhu vai buscar, ate chegar la no Iago: 
"Nao tern, "Pillupulu ! Ta dentro de agua, dentro de Iago. Pexekubuhu 
tem medo de mergulhar, buscar Pt1Iupuh1. Ai homem falou: "Deixa! Dei
xa ai!" 

Ai Pexekubuhu ja vai embora. Todo mundo ta triste. Nao tern Pu
lupulu. Sapukuya.ua ja roubou. Barulho grande dentro de Iago. Outro tri
bo escutou. Pt1lupulu ficou dentro de agua. Ai Pt11upulu ficou la no 
agua. Nao tern mais Pex.ekubuhu ! 

RESUMO 

Os Pexekubuhu tinham uma casa de mascaras no patio 
da aldeia. Nela havia um Pulupulu, mascara feita de um 
tronco ricamente adornado. Os Sapukuyaua, Tukuxe, Jakui 
e Kulu moravam dentro do Iago, pr6ximo a aldeia. Resol
veram roubar o PUlupulu. Numa noite de chuva os Pexe
kubuhu estavam dormindo. Os espiritos d'agua entao 
arrastaram o PUlupulu ate o lago e o levaram consigo. 

De manha, os Pexekubuhu seguiram os rastos. Os Pe
xekubuhu nao quizeram mergulhar, pois tinham medo, e 

2. Tulmxe - mascara gigantesca de palha, cuja "cabeqa" e um disco do diametro 
de cer-ca de um metro, ou mais. Tambem representa temido espirito d'agua. 

3. Jakui - 0 "chefe dos espiritos" no conceito dos fndios. E representado por um.a 
masoara, rosto, e duas flautas. 

4. '.Kulu - Os Waura chamavam de Kulu, mascaras de rosto, talhadas em madeira, 
um pouco menores que as correspondentes e semelhanws mascaras Jakui. 

5. Piranha - deve tratar·se de mascara semelhanw a que representa o pei.xe .Pirarara. 
Em 19~. exis~iam apenas mascaras que representavam os peixes Pirarara e Cuiu
-Cµiu. 

a. Pi.rarara - vide 5. 
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por esse motivo, nao puderam reaver o Pl'.ilupulu, que ficou 
"la no fundo". 

Nao existe mais a tribo Pexekubuhu! 

"CAMISA" DE ON~A 

Dois mulher vai outra roc;a. Ja tern casa na outra roc;a. Entao 
mulher, filha tambem fala. Mulher que fa.la: "Filha, vamo la na outra 
~a". - "Ta!" Mulher f oi dois la na outra r~a. Vai doi.s homem. Ho
mem faz camisa de onc;a (1). Virou de onc;a. M~ma coisa de onc;a. 

Mae e filha vao dormir na roc;a. Homem vem atras, gritando. Virou 
onc;a. Chega la na casa. ~te homem quer matar mulher. Mulher foi 
la no jirau (2). La em cima escondido. Mae dele vai escondido. Ai onc;a 
entra. Outro onc;a entra. Nao e onc;a, e gente mesmo. NA.o tem medo. 

Ai onc;a tira camisa. Guarda. Outro tira camisa, guarda.: "Cade 
eles?:' - "Nao sell" "Varno dormir pouquinho! ?" 

Ai tira camisa. dele e guarda. Outro tira camisa (3) e guarda. Ho
mem ta deitado. Dormindo. Outro deitado, dormindo na rMe de dorm:ir. 

Mulher ta escutando por cima do jirau. Mulher falou pra mae dele: 
"Mae, vamo matar este homem". MOc;a apanha camisa, veste. Mae apa
nha camisa ... dele, bota (4). Camisa de onc;a. Foi. Correu. Pegou pesco
~o do homem. Morreu ! Ai mae dele correu, pegou no pescoc;o, homem 
morreu. Comeu barriga dele. Outro comeu barriga dele. Deixou la 
dentro de casa. Ai mae falou: "En tao vamo embora, vamo esconder Ia 
no mato". 

Mae e filha for am embora. Virou onc;a. Nome dele e Paiitsupalukaka. 
Nao e onc;a, e gente mesmo! Mora para ca, aqui. Voce ja viu aquele 
campo la, nome de Makuyavatako. La mora. Nao e onc;a. Mulher mesmo. 
Morreu homem I 

RESUMO 

Duas mulheres, mae e filha, foram sozinhas para uma 
ro~a distante. Dois homens as seguiram. Transformaram
-se em on~as, vestindo uma "camisa de on~a", para matar as 

1. Camisa de on~ - Indumentaria, que tem o poder de transformar uma pessoa no 
animal que representa. 

2. Jirau - armacao de varas, geralmente colocada debaixo da cobertura, ao alto. 
Bom esconderijo. 

3. ma Camisa - neste momenta, volmam a ser homens. Vida Gloss6rio: "Camisa". 

4. bata Camisa - transformaram·Se em oncae. 
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mulheres. Elas esconderam-se sobre o jirau,. no alto, debaixo 
da cobertura da casa. 

Nao encontrando as mulheres, as o~ resolveram ir 
dormir. Tiraram as "camisas" e se transformaram nova
mente em homens. 

As mulheres combinaram matar os homens. Vestiram 
as "camisas de onga", transformaram-se naqueles animais 
ferozes e mataram os homens. Resolveram, entao,, fugir para a 
ma ta. 

As on~as-mulheres ainda vivem la, "nao sao ongas, sao 
gente mesmo!" 

0 HOMEM FRA.CO 

Tribo de Malukaia (1), Kaluana mora junto. Pra ca. Tribo do Ka
luana, filho de capitao, nome dele Kaluana. Bem grande, alto, homem 
forte, duro (2), nao sabe lutar, s6 mole, s6 mole. Quando luta, ai cai no 
chao. Qualquer crian~a derruba no chao, nome de Kaluana. Ja e casado. 
86 sabe fornicar. 86 mole. Nao fica duro, nao. Quando lutar, qualquer 
menino, criant;a, derruba no chao. 

Ja tern outro companheiro dele. 86 sabe lutar. s: duro, lutador. En
tao a tribo de Yalampihi (v.1) esta fazendo Kwarup. Mora pra ca, perto 
de Vetyili (v.1), vovo de Kutanabu (3), mora no Yalambi (v.t) tribo de 
cuiaba (4). 

Pariatu vai buscar tribo do Kaluana. Chamar pessoal do Kaluana. Che
ga la no cuiaba do Kaluana. Ai pessoal viu, gritar de Pariatu: "Ah, 
Pariatu vem ! " Senta no patio. Chefe de Kaluana, pai de Kaluana foi 
no patio. Pediu de outro chefe. Ai viem. Chama outro chefe. Beim 
bastante chefe pra sentar no patio. Amanha cedo Pariatu vai embora. 
Kaluana falou pro pai dele: "Pai, eu quero ir junto!'' Pai d~le falou: 
"Nao, voce nao vai. Voce e muito mole. Voce nao sabe lutar. Qualquer 
criant;a derruba voce no chao. Voce vai ficar. ~ muito mole. Ate parece 
mulher seu. Quando voce vai la eu s6 fico triste. La, quando voce vai 
lutar va.i derruba.r no chao. Eu vou ficar triste". 

I. Malukaia~ Yalampihi, Vetyili, Yalambi - name de tribes e lugares desconhecidos, 
provavelmente imaQinarios. 

2. duro - referem-se, com este adjetivo, a rapazes que se destacam nas lutas cor
porais. Nes!'e caso deve ter sido dito, por engano, pelo informante, pois repetiu o 
contrario: "e s6 mole!" 

3. Xutanabu - o mesmo que Kustenau. 

4. Cuiaba - aldeia, lugar de morada. 
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Ai tribo foi sozinho. Ka.Juana ficou sozinho. Pai dfile ficou brabO, 
ai ficou. Mae dele falou: "S6 rnulher vai, pra leva.r cornida (5),,. 

Tern tudo homem fornicou mulher dele. Quando mulher foi embOra, 
marido ficou. Ai outro hornem pegou mulher dele. Fornicou. Todo ho
mem fornicou f Mulher dele vai caminhar. Ai mulher dele para. um 
pouquinho. Sogra foi ernbora. Mulher de Kaluana ficou la :'lo meio do 
caminho. Ai outro chegou. Fornicou. Foi embora. Ai todo mundo vai 
f ornicar no caminho rnulher de Kaluana. Fomicou ate chega.r la na. tribo 
de Yalampihi. 

Qua.ndo sol bem alto, pessoal val embora tudo. Ai fica sozinho. Quan
do sol ma.Ls alto, Kaluana fala pro povo dele: (Mulher dele foi adiante, 
sol bem baixinho. Quando sol ma.is alto, Kaluana fol atras) "Vovo, faz 
comida para mim. Sopa de pimenta ! Panela bem cheio". Ai Kaluana 
vem. Vem la no meio do caminho. Ja viu pau grosso. Vai pintar. Nome 
de Moagga. Pau e vermelho. Ai bota na pimenta. Ai fa.la: "Amigo, eu 
quero que voce me da oleo pra eu bota.r no meu corpo pr& firar bem 
duro f '' - Ai deixou pimenta la no ma to. Pau virou de gente. Entao 
Kaluana conversou com o pau. Ai pau falou: "Mulher seu ja fol embOra. 
Todo mundo que f ornicou. Fornicou sua rnulher I" 

Ai &te pau virou de gente: "Entao vamos arra.nhar voce! Ai arra
nhou, arranhou. Ai bota oleo, passa tudo no corpo. Ai pau f alou: "Varno 
luta.r I" Ai Kaluana luta la no rneio do ma.to jun to de Malukaia, trtbo 
de gente. Entao Kaluana ficou junto de Maluka.ia. Ai val falar pro Ka
luana: "Entao vamos lutar, Kaluana !" Entao lutou ate Kaluana .ficaa
duro. 

Entao MalukAia falou: "Voce ja e duro. Voce ja sabe lutar!" SOI 
a&Sim, pouquinho alto de sol, pessoal de Kaluana chegou na outra tribo 
Yalampihi. Meia noite Kaluana vem! Ja gritando. Ja gritandol Pai 
dele, tOda gente ja escutou: "Quem vem IA atras?" Veiu s6 Kaluana. 
Kaluana ficou longe. Ja vem junto de gente de Malukaia. Entao gente 
ja ficou junto de Kaluana, ficou longe. Ja tern companheiro. Ja amarrou 
corda debaixo do joelho. Kaluana amarrou algodao (6) . Ai tribo de Ma
lukaia ficou escondido no corpo de Kaluana. Ai Kaluana ficou duro. Ai 
mulher dele foi levar comida e bebida pro marido. Ja tem rnuito urucu (7) 
no corpo dela. 

Ai Kaluana falou pro mulher dele: "Voce nao vem. Eu tenho meu 
companheiro. Meu companheiro nao quer urucu. Nao quer mulher vern 
aqui. Meu companheiro e perigoso". 

Mulher dele falou: "Come peixe, ta qui". - "Nao, quero peixe, beiju, 
bebida". Ai rnulher dele foi embora. 

De manha, ele vai se pintar. Todo pessoal d~le val passar urucu. 
Passar 6leo de pau no corpo. 

Entao Kaluana vat la longe. Nao fica junto de pessoal dele. Kaluana 
ja tern companheiro escondido no corpo de Kaluana. Entao quando sol 

5 . a esp osa de Ka luana foi com os o·ltros da aldeia. 

6 . amanar alqodao - os lutadores e nrolam muitas volxxs de fio de a lgodao debai..:.to 
dos foelhoi:;. 

7. uruCD - tinXI para adornar o corpo, Bba ozellcma. 
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ja pouquinho alto, af pessoal de Kaluana val acliante. Val dan~ando no 
melo do patio. Kulu.ana fica la atras. Bem atras de gente dele. Pessoa! 
dele foi la adiante. Ai para. Ai a tribo de Yalampihi chama de lutador. 
Vem Ia no patio. Chama outro. Vai la bem bastante de lutador. Ai tribo 
de Yalampihi fala pro KaJuana: "Embora, vamos lutar!" Ai Kaluana foi 
lutar. Vai lutar com tribo de Yalampihi. 

Pegou na mao dele. Puxou. Pegou na perna dele. Ai derrubou no 
chao. Ai Kaluana ficou duro. Primeiro era mole. Qu.alquer crian~a derru
bava no chao. Agora t'icou lutador. 

Ai, depois que outro Iutador vai lutar, pessoal de Kaluana correu no 
patio, misturando com tribo de Yalampihi. Tudo Iutando no patio. Mes
ma coisa que Jamarikuma Iutar (8). 

Quando sol pouquinho mais alto, ai acabou de Iutar. Ai Kaluana pega 
flauta e vai dan~ar. Vai la no casa pegar peixe. Danc;ando, dan~ando 
ate Malukaia falou: "Vamos embora, Kaluana. Nao presta de urucu. it 
ruim, urucu ! " 

Ai Kaluana fol la no patio. Falou pro pai dele: "En tao vou embora 
pai". - "Va.i embora filho!" Pai dele ficou alegre. Ta rindo porque 
filho dele nao ta fraco mais. Ta duro. Mulher falou: "Eu quero ir em
bora com voce". Kaluana falou: "Nao! Voce flea, voce vai embora junto 
do meu pal". 

Kaluana vai embora com tribo, companheiro dele. Ai foi embora. 
Ficou em casa de Malukaia. Depois gente dele passou, val embora. Ai 
mulher dele passa. Ai outro homem vai fornicar mulher dele, fornicar ... 
Ai Kaluana ta morando junto de Malukaia. Ai em casa, pai dele falou: 
"Kaluana nao veio ! " Ai pai dele e mae dele ta chorando. 

Ai pai dele f alou: "En tao on~a comeu meu filho la no meio do cami
nho". - Nao morreu nada, s6 ficou jun to de Malukaia. 

Entao cunhado ' de Kaluana pegou dente de piranha, cortou todo cabe
lo (9) de mulher de Kaluana. Ai mulher de Kaluana ficou presa (lO) la na 
casa. Nunca vai sair. Nunca vai banhar. S6 de noite vai evacuar. Ka
luana morreu ! 

Nao morreu nao. So ficou junto de Malukaia. Kaluana ficou um 
mes junto de MalukAia. Ai fol embora. Maluk.aia falou: "Voce entao 
val embora, Kaluana. Coitada de sua mulher, parece que ta chorando". 
Malukaia m,andou embora. 

Quando meio dia, ai Kaluana chegou la na aldeia. Toda crian~a viu: 
"Ja vem Kaluana. Kaluana traz mUito peixe moqueado, assado". 

Ai chegou em casa, viu mulher d~le. Nao tern cabelo. Irma de Ka
luana cortou cabelo. Ai mulher ficou pr~o. Ai Kaluana chegou. Pai 
d~le ta alegre. Pai f alou: "Ue, voe~ cbegou ! ? On~a nao comeu voce la 
no caminho?" - "Nao, eu fiquei pescando com Malukaia". Kaluana fol 
la no patio conversando com pessoal dele ! 

8. P.efere-se a luta das mulheres do qrupo cerimonial das Jamadkum.Ci, que lutam 
desordenadamente. 

9. cortou cabelo - aos viuvos e cortado o cabelo. Ficam em reclusao ate que ele 
cres~. 

lO. ficou prisa. - ficou em reclusao. 
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RE SUMO 

Kaluana era indio alto e gordo, mas era fraco e nao 
sabia lutar. Qualquer crian<;a derrubava Kaluana numa 
luta corporal. 

Convidados para o Kwarup, todos foram. Kaluana 
tambem queria ir mas seu pai, envergonhado, nao consentiu. 

A mulher de Kaluana foi com a tribo. Ficava um pou
co para tras e tinha rela~oes sexuais com todos os homens. 

Kaluana foi atras de todos. Falou com a arvore Moagga, 
que lhe deu um oleo para passar no corpo, e de pois transf or
mou-se em gente. Treinou Kaluana ate que se tornou bo1n 
lutador. Kaluana lutou muito com os indios da tribo Malu
kaia. Amarrou fio de algodao debaixo do joelho e Malukaia 
escondeu-se nele. Kaluana ficou muito "duro" - born 
lutador! 

Entao, seguiu e alcan<;ou os outros na aldeia vizinha 
onde se realizava o Kwarup. 

A mulher de Kaluana estava tOda adornada com tinta 
de urucu. Ela levou comida e bebida para o marido, que as 
rejeitou, alegando que tinha um "companheiro que nao gos
tava de urucu". 

Kaluana derrubou todos. Era o mais forte. 0 pai fi
cou muito alegre ao ve-lo assim bem sucedido. 

Ao voltarem para a aldeia~ Kaluana resolveu ficar com 
os Malukaia. 

Em sua aldeia natal foi tido como morto. Cortaram os 
cabelos de sua mulher e submeteram-na a reclusao. 

Passado algum tempo, Kaluana voltou. Seu pais fica
ram alegres. Kaluana foi conversar com os homens n.o 
patio. 

ALDEIA DAS MULHERES 

Yapuxi, mulherf Nao e homem, nao. Tem cinco. 86 mulher. Uma 
esta prl!sa, nunca vat sair la no mato. Vai ca~ar bicho, nem nada. S6 
quatro vai, ca~ador! NA.o tem marido. 56 mulher. Tribo de Yapuxe
nexu (1). 

1. Yapuxenexu - txibo desconhecida, provavelmente imaqinaria. 
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~te mulher Ya.puxenexu sabe ma.tar bleho. Vai caQar, mata anta, 
m.ata veado. Ai chega. Traz tres anta. Val cozinhar. Mulher vai co
zinhar. Depois guarda molho. Faz bebida d@le. l!: mOlho de anta. Bebida. 
Cozinha primelro. Depois tira carne, depois guarda o mOlho. 

Comeu came. Depois bebe mOlho dele. Amanha sal, mata anta. Traz, 
chega la em casa. Ai bebe mOlho de anta. Outro apanha facao. Corta ! 
Outro val cozinhar. Guarda mOlho. Ai eomeu tOda came. 

Amanha cedo val e~ar. Matar blcho. Traz anta, eomeu s6 anta. Nem 
comeu pence. Nern eomeu jacu, macaco, nada. S6 anta. Nao tern mart
do. S6 mulher. Tribo de Yapuxenexu. 

Amanha cedo, foi c~ar. Val matar anta. Ficou uma pre.so. Irma 
dele. Nao e homem nao, s6 mulher, ficou. Outro ja foi la no mato, ca~ar 
anta. Matou anta, traz, traz anta. Quando ja fol, mais pouquinho sol 
alto. Ai outra tribo Yulepe ja sabe fa.zer felti~o. Chegou la na easa 
de Yapuxenexu. Nao tern nada. S6 tem uma presa, irma deles. M~a 
bonita. Ai f alou: "Meu amigo, cad@ to do seu amigo?" - "Fol ca~ar ! " 
Ja tern bastante mOlho de anta, beblda deles. "Mingau que e este?" -
"l!: de minha irma". - Ai apanha de feiti~o. Ai ta misturando no molho 
dele. Falando. Fol outro. Ai mistura de f elti~o. Ai fa.la. outro: "Bebida 
de outra!" Ai mlstura de feitl~o. Ai fala: "Bebida. de outra!" - Ai mis
tura de feiti~o. "E ~?" - "Sou eu!" - Ai mistura de feitl~. Ai YUlepe 
falou: "Quern val ca~ar?" - Sol que mandou (lste homem Yulepe mlsturar 
felti~ na bebida deles. Ai Yulepe val embora: - "Vou embora!" Vai em
bora. Quando sol ma.is alto, meio dia, ai as mOc;as ja vem. Traz tres 
anta~. Chega la em casa. Ta com fome. Ta com medo. Vai apanhar 
beblda dele. Bebe. Outro bebe. OutTo bebe. Ai delta na rede. Outro 
delta na rede. Ai vomita, vomita, depois morre! Ficou s6 a mulher 
presa. E irmi dela tOdas morreram. Todos morreram. Ficou s6 uma 
que estava presa. Ela chora. Chorando, chorando, chorando, chorando, 
sozinha. Nao tern pessoal, gente dela. Chorando. 

Sol vai la falar pra Yapuxenexu. Sol e Lua, f oram dols. Chegaram 
la em casa e falaram pra Yapuxenexu: "Entio, seu irmao morreu tudo?" 
Ela nao f alou nada. S6 ficou quieta, chorando. 

Ai Lua falou: "Entao seu irmao morreu tudo?" A mOc;a flea quieta, 
s6 ehorando. 

Ai Sol falou: "Seu irmao morreu?" Ela flea quieta, s6 chorando. Ai 
Sol vai ehorar tambem. Lua chorando tambem. Todo mundo ehorando, 
chorando, ehorando, chorando. 

Acabou. 

RE.SUMO 

Cinco mulheres da tribo Yapuxenexu vivern sozinhas. 
Nao tern marido. Uma esta em reclusao. As quatro vao 
ca~ar antas e veados todos os dias. Cozinham os bichos e 
guardarn o caldo, que depois bebern. 

Durante a ausencia das quatro mulheres chegam indios 
da tribo Yulepe e perguntam a mo~a em reclusao, de quern 
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-e o caldo. A mo~a informa. Yulepe poe feiti~o no caldo, 
"por ordem de Sol! " 

Voltando para casa, as mulheres bebem o caldo de anta 
·com o feiti~o. Deitam-se na rede, come~am a vomitar ·e 
morrem. A m~a fica s6zinha e chora muito. Depois apa
rece Sole Lua e perguntam se ela perdeu as irmas. A m~a 
nao responde e continua chorando. Sole Lua tambem 
acabam chorando muito ! 

MESTYUM.A 

Chefe ... este e outro hist6ria. Entao chefe falou: "Vamos fazer Mes
tyuma. l: comida de Pequi". 

De manha cedo mulher faz uliiri. Tudo mulher faz uliiri. Cedo 
acabou. 

Ai s6 homem vai pintar la no patio, na casa de mascaras. Passa urucu 
na cabeca. Cada um passa urucu na cabec;a, no cabelo. Oleo de pau, 
oleo de Pequi no corpo. Amarrar algodao no cinturao e braco. Amarra 
pena de arara junto de pena de tucano e Ve-Congo tambem. Ai passa 
na cara carvao. / 

Ai duas pessoas foram la no mato. Ai grita. Vem ai, vem ai, vai 
gritar, gritar,=-vai no patio e val la na casa do Capitao. Grita perto da casa 
do Capitao. 

Ai mulher vem. Pega no brac;o. Outra mulher vem, pega no brac;o. 
Ai tern banco no meio do patio. Ai mulher traz dois homem. Senta no 
meio do patio __, o chefe de bic.ho. 

Ai junta gente, vai. Dois vai outra casa. Ai para no outra casa. Ai 
mulher traz. Senta no patio. Ai, depois, outro gente levanta. Grita la 
no mato. C-Orreu bastante. Ai para no outro casa. Ai mulher pega no 
bra.co. Traz. senta no patio. Mulher que traz. Ai depois traz comida 
dele. Mulher traz junto de comida e bebida tambem. 

Ai, depois outro levanta. Ai no mato, ai grita. Ai vem. Para no outro 
casa. Ai mulher pega no br~o. senta no patio. Ai mulher vai buscar 
comida. Mulher traz comida dele, bota Ia no meio. (Repete-se mais 
algumas vezes). Ate acabar casas. 

Quando cedo, de tarde, gente vai no patio chamar cantador: "Cantador, 
vem aqui!" - Ai cantador vem. Vai danc;ando, cantando, e mulher vai 
cantando tambem:. E homem val tudo danc;ando e mulher vai dancar 
junto. Ai acaba.r no outro casa. Ai para. 

Meia noite cantador vai levantar. Vai cantando, vai cantando, vai 
ca.ntando, vai cantando, ate sol baixnho. Ai para. 

E Capitao manda embora. Manda outro embora, ate acabar ... 
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RESUMO 

Descreve, provavelmente, apenas o cerimonial que an
tecede a uma excursao para coleta de frutos niaduros de· 
pequi. Com detalhes sao contados os preparativos, a recep
~ao feita a determinados homens, que talvez representam. 
bichos. O cerimonial termina com dan~as no patio da. 
aldeia. 

INC ESTO 

Ja tern tribo de Arakuni. Arakunt vat fornicar irmA. d6le. Primeiro· 
que Arakuni nasceu ! De pois irmit na~ceu ! Ai fornica ! Irma, m~a 
bonita. Ai irma dele fica preso na casa. Ai Arakuni val fornicar, bas
tante, todo dia fornica. 

Af pai dele de Arakuni nao sabia de Arakuni fornicar irma. Mae· 
dele nao sabe tambe·m que Arakunt delta com irma. Todo dia fornica, 
fazer menino. 

De manha cedo mae dele vat bUJScar mandioca. Pai dele vai tambem 
buscar mandioca na roc;a. Ficou m~a presa, irmao de Arak:uni. En
quanto que mae vai sair, vai deitar junto de irma. Abre perna dela,. 
fornica, pronto. · 

Amanha cedo Arakuni vat pegar de Jenipapo, passa no corpo. Tud<> 
gente e pessoal de Arakuni vai pintar de Jenipapo tudo, tudo. S6 Arakuni 
que gosta. aquela pinta de peixe (1). Waura fa.la Peene. Outro s6 pinta.r, 
mesma coisa de ultiri (2). TUdo gente .gosta pintar, ultiri, ulllri, ulllri,. 
tudo, tudo. 

Ai, quando de noite, meia noite, e Arakuni levanta e vat deitar junto· 
de irma. Mae dele ta dormindo. Pai dele ta dormindo. Ninguem sabe .. 
Arakunl vai deitar com irma dele. Madrugada Arakuni levanta, deita jun
to de irma. Abre perna e f omica, f ornica. Quando de manha ced<> 
Arakuni levanta e deita na sua rede. 

Quando mae chega da roc;a com mandioca, chama a m~a para se
gurar c~sto pesado carregado de mandioca. Ai m~a sa.1 fora. e viu tud<> 
ta pintado e passa de Jenipapo. 

Ai mie dela fa.la: "Ill, quem ta trabalhando minha filha?" ta imagi
nando. Fica quieta. Depois acabou con tar (3). 

1. "aquela pinta de peixe" - pintura de corpo com padroes, que aimbolizam deter
minada.s eapecie• de pei!xes. 

2. ullirl - tanguinha feminina, dobradura de entrecasca. t representada na pintura 
de corpo por um triangulo, qua tam.Mm siqnifica o 6rqoo aexual feminino. 

s . a m~a conf ... ou a mae. 
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Cinco horas, ai gente vai senta.r no patio. Vai ficar, sentar. Ficou 
-no meio Arakuni. Sentou no patio. 

Ai mae dele ta olhando: "Quem trabalhou minha filha ?" 
. pra ca e viu Arakuni, corpo pintado de Peene, como pirarara. 
de uluri, e s6 Arakuni dif erente. 

Vai espia.r 
Todo gente 

Ai mae val f alar pro marido: ":tste irmao dele ta fornicando irma ! " 
Ai pai ficou bra.bo. Apanhou pau, ba.teu, bateu, bateu, bateu, tambem 
irma. Nunca a. mae dele faz comida. 86 bateu. Todo dia bateu nele. 
Ai Arakuni sumiu ! Foi la no outro casa. Vai morar jun to de seu amigo. 
Chegou la. Amanha Arakuni vai. Entra. no casa de mae dele, pega pau, 
bate nela, bate nela (4). 

Depots de amanha foi, entra na casa de mae dele, pega pau, bateu, 
· ba.teu. Nunca. faz comida (5), nunca. faz beiju, nunca faz bebida, nada. 
Ai Arakuni vai morar outro casa. Todo dia que mulher bateu, todo dia. 

Entao Arakuni fala: "Entao eu vou sumir. Eu vai embora. Eu val 
morar la longe. La no Iago grande, pra ca. La longe. Ai Arakuni 

.. fa.lar: "Entao eu vai morar outro Iago! Eu nao quero morar junto de 
mae. Mae ta brabo. Todo dia nao faz comida pra mim. Eu vai embora 
la no Iago grande". 

Entao .Arakuni vai apanha.r taquari (6), apanha bem basta.nte. Araku
ni quebra no meio pra fazer calc;a, camisa, mesma coisa que este sapu
kya.ua (7) . Faz num dia. Amanha ta pronto. Camisa de Arak1.llli fica um 
dia. Quando ta pronto de camisa de Arakuni, ai vai embora. Faz aquele 

·chocalho de cabac;a. Ai vai embora. Vai descer o rio. E Arakuni vai 
dentro do agua (8). Arakuni vai embora. Vai morar outro Iago. 

Ai, amanha cedo vai falar pro amigo, pa.rente dele, foi: "Vamo la no 
mato, amigo, voce vai ver meu calc;a, meu cam1sa. esta ai no mato. Eu 
·va.i vira.r sucuri (9). Ai vai anda.ndo, vai andando, ate chegar la no ma.to. 

Arakuni vai mostrar cal~a. camisa que fez. Arakuni falou: "Viu, amigo 
todo dia meu mae bate eu. Todo dia meu pal bateu eu. Entao 
.eu vou morar outro maloca, eu nao quero morar junto de mamae. Voce 
ja viu meu calc;a? Ja ta aqui. Voce nao vai ter medo de miin!" 

Ai homem vai ficar pouquinho longe. A1 Arakuni vem, abre calc;a 
dfile, entrou. E ai Arakuni virou sucuri, bicho, cobra grande. Nao e 
sucuri nao, e outro. 

Ai amigo dele tem medo. Arakuni falou: "Vo~ nao tem medo nao, 
sou eu ! sou eu mesmo. Eu nun.ca ma.ta gente. Sou eu. Eu sou chefe 
de gente. Ja tem todo pessoa.l" ( lO). 

4 . t pouco claro 0 texto, pois, eviden;emente, e a mere (e 0 pai) que pune 0 filho, 
batendo nele, e nao vice-versa. 

5. "nunca faz comida" - a mae nao prepara os beijus e bebidas costumeiras da ali
mentaQO:o diaria, pois o filho a decepcionou e, ela quer puni-lo. 

6. Taquari - vara que usam para fazer flechas. 

"'J . Pt:epara uma indument6:ria de mascara. Tais indumentarias como macacao in
tem<;a e manqas compridas e calc;as sao feitas de uma especie de junco (?) a par
te que cobre a cabec;a, tem franjas, que descem por sobre 0 corpo. 

8. 0 indio submerqiu, nadando debaixo d'agua, pois se transformou em "bicho" -
espirito d 'aqua. 

9 Sucurl - Cobra d'agua de proporc;oea avantajadas, Eunectea murin.ua. Os Waura 
aTfirmarn, que.' em cada sucuri, existe na verdade uma pessoa humana, um homem . 

. 10. alvez menc1onando outl'Oll homena-sucurie. 
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Ai Arakuni vat andando com sucuri grande. Ai tira cal~a. at guarda: 
"Vamo embora?" - "Vamosl" Ai chega de noite la em casa. Ai de 
manha cedo Arakuni vai embora. Ai desceu no rto, foi embora. Vai ate· 
chegar la no c~rca de matar peixe (11). Ai chega, ai viu amigo. Arakuni 
ja vem. Chega 18.. Ai irma dele f alou pra Arakuni: "Amigo, voce val. 
embora on de?" 

"Eu vou morar la longe no outro Iago. Todo dia meu mae nao faz-. 
comida, bateu, meu pai tambem bateu. En tao vou embora ! " 

"Voce pode ir embora!" Ai parente vai levantar (12). Arakuni pas-· 
sou, embora. Ate chega la no Iago. Ai Arakuni f oi mergulhar. Ai levan
tar, ai ja va.i ernbora. Ate chegar la na outra cerca. Ai tern outro amigo 
Arak:uni chega la: "Amigo, passa pra mim pra ca pouquinhol" ''Porque?" 
- "Eu ja vou embora. Minha rnae nao faz comida pra mim". "Nao, voce
fica ! " - "Nao, vou embora I Levan ta a cerca um pouquinho eu vou 
embora. Se voce nao quer levantar a cerca, eu ma to voce ! " Ai amigo 
levantou e Arakuni foi embora. Quando chegou la na cerca, Ia na b6ca. 
do Batovi. Ai chegou la. Ai flea outra gente. Ai passa. Fala : "Levanta 
a cerca amigo". Gente fala: "Porque?" - "Nao, eu vou rnorar outro Iago. 
Meu mae bateu, rneu mae nao faz cornida para rnirn, meu pai ta brabo· 
comigo. Eu quero rnorar outro Iago". Ai gente falou: "Nao, fica aqui 
rnesmo. Deixa seu pai ficar brabo''. - "Nao, todo dia nao f az rornida, nao 
f az bebida para mirn porque trabalhei rneu irma. Eu quero ir embora. 
Levanta cerca um pouquinho para mim". 

Ai gente nao quer levantar a cerca, Arakuni ta brabo. "Se voce nao quer 
levantar, eu rnato voce". - "Nao, voce fica!" Ai Arakunt ta brabo. Ai 
correu bastante, correu, correu. Ja tem homem. Ai Arakuni cortou pes
co~o de homern. E Aralruni Ja passou. 

Ai, ja tern outra gente: "Oh, seu filho foi embora. Voce bateu todo· 
dia no filho. Vat rnorar longe!" "Entao vou buscar!" F~ beiju bas
tante, fez bebida, val junto irma tarnbem, ate chegou la no rio de Ara
kuni. Ai mae dele chamou: "Meu filho onde voce vat?" "Eu vou: 
embora!" - "Porque?" "Porque todo dia voce bateu eu. Porque ett 
trabalhet sua filha ! " "Nao, voce nao vai embora ! " - "Nao, eu vou 
embora, porque voce nao da comida.." Ai foi ernbora. 

Ai, em casa ta chorando. Todo dia ta chorando. Ai, qua.ndo Arakuni 
entrou la no Batovi, ai Arakuni vai cantar (13). Arak:unt ja tem na cab~ 
chapeu de rabo de ve-congo. Ai Arakuni canta e conta pro cocar (0 
informante agora canta!) "Veni Kuhenicol" "Voce ja viu rneu chapeu?'~ 
fa.la pra gente. "Voce ja viu meu chapeu gente? Ate Arakuni passa 
Morena e nada, nada fundo. Arak:uni vai ficar nadando debaixo d'agua 
e levanta e vai ernbora. Ate Arakuni chega la no Diauarum. Ai afundou 
la no meio do Iago do Diauarum. E nada ernbaixo. Depots levanta. Foi 

11. Cin:a de matar peix• - Cercado de paus fincados no leito do rio, fechando·o de 
margem a margem. Os w aura constroem tais cercas, para impedir que OS peiJces 
passem. Colocam covos nas aberturas, onde os peixes fo::am presos. 

12. Levan tar - abrir uma passaagem pela cerca, levan~ando alguns dos paus horizon
tais que prendem os verticais entre si. 

13. Val can~'Clr - para este fim fez e levou um "chocalho de caba9a", Conforme re-
latado acima. 
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embora outra vez. Ate chegar outro Iago. Canta: "Traz meu cinturao de 
algodao. Traz meu cinturao de algodao l" 

Vai passa.r Arakuni de Diauarum. Vai ate chegar no Iagoa 
grande, pra ca, mais fundo. Arakunl chega IA no Iago, ai 
vai mergulhar. Vai ficar no fundo d'agua. Nao tem pau IA. 
86 agua. 86 Iagoa grande. No rio grande, Iago gra.nde. Nao tem nada 
pau. Ja tem Iago dentro, s6 tem veado, mesma coisa que esta casa. 
Waura falar: "Agamakuma". 86 tem pica-pau (14). Quando pica-pau 
atravessa Iago gra.nde, nao tem pau. Onde val sentar. Vai sentar, ai cai no 
Iago. Piranha come! Agora quando vai atravessar, cai no Iago. Piranha 
oomef Quando gaviao vai passar, nao tem nada pra sentar, cai no Iago. Ai 
piranha come I 86 tem cabec;a dentro de agua, veado, Agamakuma -
mesma coisa que aqueie boi, ja tern aqueie chifre. Ai pica-pau atravessa 
Iago, n§..o tem nada pau. Ai pica-pau senta aqui no cabe9a de Agamakuma, 
nos chifres. Ai cabec;a vai afundando, afundando. Ai pica-pau vai voan
do. Ai pica-pau senta na cabec;a de Agamakuma. Vai furando, vai furan
do e cabeQa afunda. Ai pica-pau vai embora, ate viu cabec;a de Aga
makuma (o inf ormante repete a Ultima frase varias ve7.es). Ate chega 
la no outro la.do. Ai senta IA. Cinco Iua, ai chega la no ma.to. Ai Ara
kuni vai embora. Depois, quando Arakuni chegou la no Iago, a! Arakuni 
chega, vai afunda.r no rn.eio do Iago. Arakuni vai mora.r dentro de 8.gua. 
Mae deie ficou pra ca. Arakuni foi mora.r bem Ionge. Ai Ara.kuni vem 
pra ca, no casa de mae. Foi morar Ionge, nao e perto, e longe, nao e 
nos Xukarramae, e mais longe. 

Acabou. 

RE SUMO 

Arakuni mantinha rela~oes sexuais com sua irma, as 
escondidas. Quando todos os rapazes adomaram o corpo 
com o padrao do uluri, Arakuni preferiu pintar-se com o 
padrao do pebce pirarara. Sua mae o ve assim,. diferente dos 
demais, e descobre que e ele quern esta tendo rela~oes sexuais 
com sua pr6pria irma. Pai e mae do rapaz o punem, surran
do-o com um pau. A mae o deixa passar fome durante 
varios dias. 

Arakuni, por isto, resolve abandonar sua casa paterna, 
morando em casa d'um amigo. Depois, prepara uma vesti
menta que o transforma em cobra sucuri. Assim deixa a 
aldeia, submerge e vai descendo o rio Batovi. 

Todos, entretanto, procuram demove-lo da ideia,, inclu
sive sua mae e irma, mas Arakuni parte. Passa pelo Morena 
ate chegar a um Iago fundo ·nas imedia~oes de Diauarum. 
Enquanto nada, Arakuni canta ao som do chocalho de 
cabaga, que levou consigo: "Veni Kuhenico" - "Voce ja viu 
meu chapeu! ?" e outras cangoes. 

14. Piea-pau - nome vulqar qe ave da fam£lia dos Piefdeoa. 
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Arakuni mergulha e atravessa o fundo Iago. Ha veados tao 
,grandes, com chifres, como uma casa. Os Waura os cha
mam de Agamakuma. Quando as aves sobrevoam o Iago 
sentam nos chifres de Agamakuma. A cabe~a do bicho 
d'agua afunda e as aves caem n'agua, onde sao devoradas 
pelas piranhas. 86 o pica-pau consegue atravessar o Iago. 

Arakuni resolve morar no meio do Iago, no fundo d'agua, 
longe de sua mae. 

ROUBO DOS FILHOS 

Kamukwaka vem ai no canoa. Chegou la perto do Morena. Ai calu 
n'agua. Caiu n'agua tudo. Acabou. 

Depois vovO de Kamayura: "Vamos buscar K.amukwakal Vamos bus
car Kamukwaka!" - Ai foi. Pa no Iago. Vai cantar. VovO de Ka
mayura cantar. Vai cantando, vai cantando. Ai Kamukwaka gritando 

dentro de Agua: Kaaauuu!" Ai chama, ai chama. Ai KamukwakA sal 
fora d'agua. Chega perto de vovo de Ka.mayura. Ai K.amukwaka correu. 
Vai apanhar menino, filho de Kamayura. Pegou todo menino, ai calu 
n'agua. VovO de Kamayura vai embora. Nao tern menino. Kamukwaka 
que roubou. Chegou la em casa. Falou pra todo mundo. 

Entao vovo de Kuikuro falou: "Varno pegar Kamukwaka!" Kuikuro 
vem tudo. Leva tudo menino. Vai chegar la no casa de Ka.mukwaka. Entao 
cantador vai cantar, vai cantar ... ai Kamukwka vai grltando dentro de 
agua: "Kaaaaa!" Ai, cantador falou: "Ja vem!" Vai cantando, cantando. 
Kamukwaka sai fora. Sai fora, todo mundo de Kamukwaka. Chega perto 
de Kuikuro. Ai Kamukwaka correu. Pegou filho de Kuikuro. Pegou 
todo filho de Kuikuro. Botou la no Iago. 86 homem ficou. Pai deles 
vai embora, chorando. Chegou la no casa deles. Ai falou ! Mulher dele 
falou: "Cade filho?" Filho ficou la no Kamukwaka, que roubou ! Ei, meu 
filho ficou la dentro de agua". Ai todo mundo chora. 

RESUMO 

Os Kamayura foram buscar Kamukwaka, que caiu 
n'agua no Morena. Kamukwaka rouba-lhes os filhos e 
Ieva-os para o fundo do Iago. Tristes, os Kamayura, contam 
o fato para os outros indios. 

Os Kuikuro resolvem pegar Kamukwaka. Cantam perto 
do Iago. Kamukwaka sai d'agua e Ihes rouba, tambemi todos 
os meninos. S6 ficam os homens. Os Kuikuro choram, pois 
tambem perderam seus filhos. 
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VIAGEM AO CE.U 

Tern uma tribo, tribo de Jakiekek.u (1). Tem quatro irrnao. 86 ho
mern. Jakiekeku fala pro irmao: "Vamos pesca.rl" 

"De dia nao I Varnos ilumiar de noite que ma.ta peixe I" (2) 

Ai vai, vai quatro horn.ens. Pega canoa. Embora, ate chega no outro 
tribo tambem. Escutou outra tribO dan~ar de Jakui. Ai Jakiekeku fala pro 
cornpanheiro: "Varnos. beber bebida dos homens, Jakui ! " - Ai Jakiekeku 
chega na rnaloca de outra gente, rneia noite. Ai o gente: "0 que voce 
quer?" - Eu quero beber bebida. de rnandioca, e doce, rningau!" - Ai homem 
falou: "Nao, nao tern rningau de mandioca, s6 tern bebida de Pequi!" 

Ai Jakiekeku bebe. Todo irmao de Jakiekeku bebe bebida de PeqUi. 
Nao e mingau de rnandioca. 

Ai este hornern falou pro Jakiekeku: "Voce vai onde?" - "Vou pescar 
de noite, ilumiar peixe!" - Ai vai. Val rernar, remar, remar. Ate che
gou outra tribo. Esta cantando Jakul, dan~ando. 

Ai Jakiekeku fa.la pro irmao: "Va.mo beber, bebida de Pequi! _ Eu 
quero bebida de rn.andioca ! " - Ai encostara.m na outra. tribo. Val andan
do, chega la fora no patio. Cbega no patio. Ai outra tribo viu: "O que 
e isto?" - "SOu eu. Eu quero beber bebida de mandioca, mlngau". Ai 
outro indio falou: "Nao, nao tem nada, amigo. S6 tem bebida de milho ! 
Misturado de Pequil" Jakiekeku quer beber mandioca. Desceu no canoa.. 
Foi embora. Vai remar, rernar, rernar. Ai chegou na outra trlbo. Escutou 
dan~ar de festa de Jakui. Ai falou: "Eu quero beber bebida de mandioca. 
Eu gosto de rnandiocal" Nadal Nao tern. 

Irmao dele falou: "Vamos embora ?" - "Va.mos I" - Ai val, vai, vat 
andando ate chega no patio. Ai gente viu. "Quem e voce?" - "!!: eu ! " 
- "0 que voce quer ?" - "Eu quero beber rningau de mandioca ! " - Ai 
gente f alou: "Nao, nao tern bebida de mandioca. 86 tem bebida de Pequi I" 

Ai Jakiekeku falou: "Nao, eu nao quero Pequl. JS. bebi bastante. Eu 
quero bebida de mandioca". Ai Jakiekeku nao bebe nao. Ai Jakiekeku 
f alando: "Te logo, amigo. Vou pescar I" _, "Pode ir pescar ! " - Ai Ja
kiekeku f alou: "Te logo". Vai remando, rernando, rernando, ate chegou 
ate outro tribo, ta dan~ando de Jakui. Ai falou: "Varnos beber bebida de 
rnandiocal" - Irmao dele falou: "EmbOral Varno?" Ai chegou Ia no 
patio: "Quern e?" - "~ eu. Eu quero beber de bebida de rnandiocal" -
"Ah, pode, aqui tem mingau de mandioca. Tern!" - Ai Jakiekeku bebe. 
Bebe de rningau de rnandioca. Bebe, bebe. Ai Jakiekeku falou: "~ bom, 
amigo, eu vou pescar". - "Pode ! " Ai desceu no canoa, rcmando. Ai 
para .. Apanba palba de buriti (3). Ai tern fogo, alumeia! Vai alumeiar, alu
meiar, alumeiar. Ai ma.ta peixe, ma.ta peixe, ate chega. 18. no Papapa.13.
suco ( 4). Alurneia. Ai viu pintado. Pintado grande. Nao e pintado mes
mo. E bicho. Bicho que virou de pintado. Ta dorrnindo la no fundo 

1. J~kiekeku_ - tndios d~-~~ 
2. mwniar - pescar com fachos acesos. 

3 . Palha de Buritl - folhas secas da palmeira Buriti, Mauritia ap. 

4. Papapalaauco - tribo ou lugar desconhecido, nome sem explicdcao. 
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d'agua. Ta raso. Ai ta dormindo. Ai Jakiekeku alumeia. Alwneia, alu
meia, ai viu de pintado, bem grande, parece aviao, aquele teco (5). Ai 
falou: "Ai esta pintado. Vamos matar pintado!" - Ai pegou flecha, arco, 
ai flechou. Ai pintado levanta, correu, leva flecha. Ai Jakieke'k:.u apanha 
remo. Vai remar bastante, remar, remar, remar, remar, remar bastante 
mesmo. Ate pintado para, la no meio do caminho. Apanha flecha. At 
ficou dois no couro do pintado. Ai pintado correu. Ai Jakiekeku corre 
tambem. Corre, corre, corre, corre. Entao canoa de Jakiekeku vai subir, 
vai subir, vai subir. Jakiekeku foi no ceu, meia noite. Por isso agua tern 
la no ceu (6). Ai gente viu. Tudo gente viu la no ceu (7) . Jakiekeku 
alumeia. Gente viu alumeia.r la no ceu. Ai gente falou: "0 que e isto? 
Que e isto? Quern gente foi la no ceu?" - Ai gente grita: "Ei, Jakiekeku 
vai no ceu. :t!:ste e homem, pescador, vai no ceu". 

Ai Jakieke'ku escutou gente falar la na terra. Ai Jakiekeku ficou la 
no ceu. Ai gente ficou la na terra. Ai Jakiekeku fala: "Ah, nao e bom 
nao, ficar a.qui no ceu!" - Jakiekeku fala: "Como, porque vou ficar no 
ceu ?" - Ai fala: "Entao vamo embora". - Ai, rem.ando, remando, reman
do... O informante corrige: Nao e assim nao. Vai no ceu. No ceu parece 
este, este n 'agua. Ai viu aquele passa.rinho Martim-Pescador. Ai Jakie
keku viu. Ai Martim-Pescador viu: "Como e meu amigo?" - "Eu estou pes
cando". - Ai Jakiekeku: "Voce tambem, amigo?" - "Estou pescando 
mesmo". "Voce vai embora mesmo!" disse o Martim-Pescador. Ai Ja
kiekeku foi embora. Foi remando, remando, remando, ai viu outro pas
sarinho, aquele Jaburu. Esta sentado em cima de pau. Ai Jaburu fala: 
"0, amigo, voce vai onde? Vai pescar? - Ai Jakiekeku falar: "Voce 
tambem vai pescar?" - Ai falou Jaburu: "Voce vai embora, amigo?" -
"£, pode ir embora". - Ai ta remando, ta remando, ta remando, remar, 
remar. Ai chegou. Chegou la no casa de passarinho. Nao e casa de 
Jaburu, chegou no casa de passarinho. Ai ja tern urubu. Nao e urubu, e 
outro, que tern cabe~a dois. Quer comer Ja'k.iekeku. Ai urubu falar : "Va
mos comer Jakiekeku". - "Varno embora", diz outro urubu. Sempte que 
Jakiekeku criar periquito, ta criando, ta criando, ate periquito morreu. 
Jakieke'ku foi enterrar. Ai sombra de periquito foi no ceu. Ai periquito 
f ala: "Olha, meu amigo, Jakiekeku ja veio de urubu, quer ma.tar voce". 

Ai Jakiekeku apanhou panela grande, vai botar Jak.iekeku dentro de 
panela, irmao dele, irmao dele, irmao dele, tudo. Apanha tampa, ai foi 
f echar panela grande. Ai urubu entrou no casa de periquito : "Cade 
homem?" - Ai periquito falou: "E, homem ja foi embora!" - "£? Ja foi 
embora ?" - Ai urubu voltou, foi embora. 

Ai Jakiekeku mora junto de periquito la no ceu. Vai embora, mora 
bastante, mora, ate periquito falar pro urubu: "Oh, amigo, vamo levar 
este amigo, pra levar rapaz na terra". 

Jakiekeku vem aqui na terra. Ai periquito pediu dois de urubu: "Va
rno levar este homem, amigo!" - "Ta!" Ai urubu Ieva de Jakiekeku. E 
outro leva de irmao dele. E outro Ieva de irmao dele. Ate ficar um. Ai 
desceu no chao. Tudo mundo ficou la no chao. Ai, pronto! 

5. Teco - Re fere-se aos avioes pequenos, monomotores, apelidados "Teco-~eco". 

e. Por haver aqua la no ceu. 

7 . Genie da terra viu . . . 
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Ai Jakiekeku falou pro urubu: "Muito obrigado, vovo, voce e vovo 
mesmo. Voce trouxe eu. Entao eu vou bater timbo, matar peixe. Quando 
peixe morreu, fica podre, ai voce come!", Jakiekeku falou. 

Ai urubu falou: "Ta born I" E J a'l.dekeku fala: "En tao quando val 
ca<;ar e viu veado, vai matar: e quando ficar podre, ai voce come. Quando 
vou no mato e vejo anta, vou matar e vou deixar la no mato, e quando 
ficar podre, ai voce come!" "Ta obrigado!" - "Quando eu vou matar outro 
bicho, quando bicho podre, ai voce come!" Todo dia eu vou matar blch<• 
para voce. Peixe, tudo, tudo, todo dia. Entao Jakiekeku falou: "Entao 
nunca acaba sua comida. Eu arranjo a comida, voce que trouxe eu. Vo
ce e vovo mesmo". 

"Entao vamos embora." Entao foram embora. Chegou la no ca;5a de 
Jakiekeku. Chegou la no casa. Ai falou. Outro falou: "Jakiekeku, porque 
voce vai no ceu?" - "Eu matei pintado!" - "lt?" "Entao eu fiquei Ia 
no ceu. Entao ja tern meu amigo periquito, mais born. Quase eu morri la 
no ceu". - "Porque?" - "l .. a no ceu tern urubu com dois cabe<;a. Quase 
que urubu come eu. Ma.s, la tem bicho. Tern urubu dois cabe<;a. Perigoso. 
Mata gente, come gente". 

Acabou. 

-
Quatro irmaos dru/ tribo Jakiekek resolveram pescar a 

noite com o auxilio de 'rac11o cesos. 
Remando, passaram por diversas aldeias indigenas, que 

estavam. festejando. Os pescadores pediam mingau de 
mandioca, ,mas os indios s6 tinham outras bebidas. 86 na 
ultima tribo, pela qual OS pescadores passar~m, havia min
gau de mandioca. 

Viram um grande peixe (Pintado) •no lugar chamado 
Papapalasuco. Atiraram diversas flechasi mas, o pence fugiu. 
Perseguindo o pintado, a canoa come~ou a subir e chegou , 
no ceu. 

Nao acharam agradavel a cerimonia no ceu e procura
ram voltar a terra. 

No ceu encontraram o Martim-Pescador, o Jaburu e o 
Urubu-Rei. Avisados pelo Periquito, os quatro pescadores, 
souberam que o Urubu-Rei queria devora-los. Esconderam
-se debaixo duma panela grande. 0 Periquito conseguiu 
estabelecer a amizade entre os quatro irmaos e o Urubu-Rei 
e convence-lo a leva-los de volta a terra. 

Em agradecimento, os Jakiekeku prometeram matar 
muitos bichos, cuja carne podre serviria de alimento para os 
Urubus-Reis. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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KAPONOTEJ.A CASA COM A FILHA ·no TROV.AO 

Peixinho fol Ia no casa de Kwamuty. Fol Ia no casa de Kwamuty. E 
nome de Kaponoteja. Kwamuty fala pro peixinho Kaponoteja: "Voce vai 
no ceu ! Voce vat matar Trovao. TrovA.o mais perigoso matar todo gente, 
entao voce matar Trovao". Entao Kwamuty falou pro peixinho 
Kaponoteja. 

Ai Peixinho fol no ceu. E filha de Trovao - Trovao tern tres filhas 
mOc;as. Kwam.uty falou: "Tern tres filhas de Trovao mais bonita, mOc;a. 
Pode casar filha de Trovao. Pode Trovao ficar brabo com voce, bate na 
vara dele, ai morre ! ", Kwamuty f ala. 

Ai Peixinho foi no ceu. Ate chegou la no casa do Trovao. Filha. de 
Trovao Viu peixe Kaponoteja. Af Kapono~eja chama, ai m<>c;a foi. Delta 
jun to de Petxinho ate madrugada. E pat dele val procurar: "Como e, 
cade minha filha ?" Ai pai dele fica brabo. Pega a borduna dele, bateu, 
bateu. bateu, quase matou Peixinho Kaponoteja. Kaponoteja falou pro 
Trovao: "Voce nao mata eu! Eu vou matar voce. Eu quero duro para 
matar gente. Voce ma.tar uma gente, eu matei bastante gente, vou matar 
"Voce vat amanha fazer canoa pro meu pai". - "Quanto?" - "Cinco, 
"Nao, eu nao mata voce. Eu nao pode ma.tar voce. Voce vai ficar junto 
de minha filha. Vai casar minha filha. Ta bom este?" 

Entao Kaponoteja falou: "Voce sabe, voce quer eu ficar aqui, eu 
fico a.qui em sua casa". 

Trovao fala: "Ta born, muito bem, mUito obrigado. Voce flea junto 
de mlnha fllha., casa mlnha filha". Entao f ala: "Eu nao quero falar 
mats besteira com voce. Entao voce nao pode mais falar besteira 
comigo" ( 1) • 

Af Kaponoteja ficou junto de Trovao. Casou com filha. Quando Ka
ponoteja ja casou com filha de Trovao, af Trovao f ala pro filho: "Minha. 
filha, seu martdo vai fazer para mim canoa de casca de Jabota bem 
grande. Vai f azer". 

Ai filha falou: "Quanto de canoa ?" - "Cinco canoa para mim, tres 
grande, e dais pequeno". Ai filha de Trovao falou pro marido dela: 
"Voce vai amanha fazer canoa pro meu pai". - "Quanta?" ........ "Cinco, 
tres grande e dois pequeno!" - "Voce vai mesmo?" - "Vou amanha!" 

Ai mulher dele falou: "Eu vou jun to de voce ai de manha". Filha de 
Trovao levantou, fez beiju. Quando ta pronto de beiju, vai com marldo 
e quando ta no mato, procura jatoba. 

Ai marido pega no machado. Ai f az canoa. Ta pronto de tarde, ta 
pronto canoa. Ai embora. 

Amanha cedo vai sozinho. Mulher fica. Faz canoa. Ate de tarde ta 
pronto canoa. 

Amanha val fazer outro canoa. Ate tarde ta pronto canoa de casca 
de jatoba. 

1. "falar besteira " : ameac;ar. 
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Amanha foi fazer outro canoa pequena, amanhii. foi fazer outra pe
quena. Ai fica cinco, tres grande, dois pequeno. 

Amanhii. val queimar (2). Manha cedo vem junto de mulher. Vai 
queimar. Ap~nha de sape bastante. Ai vai queimar canoa. Vai queimando 
canoa., val queimando canoa, vai queimando canoa, vai queimando canoa. 
Ta queimando um dia, ta queimando canoa. Falou pro gente que vai 
carregar canoa. Vai botar la no Iago. Amanha vai carregando, botar · 
Ia no Iago. Buscar outro, vai carregando la no Iago. Buscar outro, vai 
carregando la no lago. 

Ai Kaponoteja foi na casa dele. Vai falar pro mulher dele: "Canoa 
de seu pai jS. ta pronto. Tern tres grande e duas pequenas". 

Ai mulher dele vai f alar pro pat: "Pai, canoa seu ja ta pronto. Ja 
ta no Iago". 

Ai fica alegre. Ta rindo. Ta rindo mesmo. Ai vai levantar, ai chama 
irmao dele, de nome Yebe, amigo do Trovao. (Ja sabe? Nao? Entao ja 
tern primeiro Trovao que nasceu. Quando ja ta grande, ai irmao dele, 
nome Yebe, nasceu, depois outro irmao dele nasceu. Nome dele Kalakai. 
Quando Kalakai ta grande, ai outro nasceu, nome de Enukaintsu. Ai 
fica quatro irmao de Trovao - s6 Trovao sabe f azer barulho, irmao fica 
quieto, s6 Trovao f ala besteira, mata gente - acrescentado pelo tradutor
-informante). 

Ai Trovao f alou: "Meu amigo vamo la no Iago, vamo ver canoa. Filho 
que faz para mim. Todo n6s, voce tambem''. OUtro irmao, todo irmao 
levantar, vai olhar canoa. Chegou Ia no Iago, viu canoa bem grande. Ai 
Trovao ta alegre. Trovao fala: ''1!:ste grande para voce, este grande tam
bem e seu, este pequeno para voce, este pequeno para. mim. Eu quero um 
grande e um pequeno". Falou pro innA<>. Irmao fala.: "Ta certo, pode 
ficar I" _, 

Trovao falou: "Voce uma de ca.noa, voce uma de canoa, voce uma de 
canoa e eu dois". 

Trovao chegou la no casa dele. Trovao falou pro mulher dele: "Ja 
tern meu canoa mais bonito. Marido de filha fez para mim". Mulher 
dele ta rindo. Amanha Trovao, de noite, Trovao !ala pra filha: "Filha 
voce val amanha pescar. Amanha vai junta de seu marido, vai trazer 
bastante peixe para seu pai comer. Outro seu tio, outro seu tio, outro seu 
tio, tudo val comer a.qui". 

De manha, madrugada, Kaponoteja vai pescar e mulher vai junto. 
Matou peixe. Matou peixe. Matou peixe. Matou peixe. Matou peixe (3). 

Kaponoteja apanha pau seco, fazer fogo pra moquear peixe. Assim os peixe 
assado. De tarde, Kaponoteja chegou la no casa. Traz bastante peixe. 
Mulher dele f alou pro pai dela: "Pai, venha. comer peixe. Tern peixe 
bastante. Ta aqui peixe moqueado. Vern comer". 

Ai Trovao chama de irmao dele. Chama de amigo. Cha.ma todo ami
go que entrou la no casa do Trovao, comer peixe, comer peixe._ Todo dia 

2. Com o aWc:ilio de fogo doo a devida form a as canoas de casca de jatobcl. 

3. Repeti~ao de frases indica "grande quan tidade". 
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Trovao mandou marido da filha pescar, todo dia.. Amanhi vai pescar. 
Amanha fala: "Vai pescar!" - Todo dia traz peixe para casa. 

Ai Trovao fala pro filha. Seu marido val fazer roca pi·a mim. A 
filha fala pro marido: "Voce vai fazer r~a pro meu pal". Ai Kaponoteja 
ja vai na r~a. Fa.zer roQa. Fazer outra r~a. Fazer o r~a. Ai Kapo
noteja apanha facao. V.ai rocar ate acabar roca. Vai a.panhar machado, der
ruba ate acabar pau, apanha machado, derruba ate acabar pau, derruba 
ate acabar pau. Quando roca. ta seco, ai pau seco, Kaponoteja ja apanha 
fogo, queima r~a, queinia r~a. quei.ma. r~a. ai ta pronto. 

Amanha Kaponoteja ja tira de maniva de mandioca pra plantar ate 
acabar rot,;a. Planta milho. Amanha vai plantar ate acabar. Quando ja 
ac.abou roca, planta outro, milho tambem. Plantar, plantar ate acabar. 

Kaponoteja ja fala pro mulher dele: "Roca de seu pai ja ta pronto. 
Tr& roc;a". Filha fala pro Trovao. Chega la no casa de pai dela: "Pai, 
a ro9a ta pronta. Bern cheia roca de mandioca. Outra roc;a tamb~m. 

cheia. de milho. Outra roca tambem, chela de milho". 

Ai pai dela ta alegre. Ta rindo mesmo. Trovao fa.Ia pra filha: "Mi
nha filha, eu quero seu marido f azer casa para mim. Duas casas grandes". 

Filha val falar pro marido: "Voce vai fazer casa de meu pai. Uma 
grande, uma casinha pequena". 

De manha Kaponoteja trabalha casa. Busca pau. Busca embira, vara, 
sape, ate ta pronto casa.. Ai fazer outra ate acabando. Ai Kaponoteja ja 
falou: "Pronto, casa de seu pai". 

Mulher dele f alou: "Sua casa ta pronto, pal". - Pai vai olhar. Ta 
alegre. Ta rindo. De noite Trovao fala pra filha: 

"Filha, seu marido f azer para mim porta de casa". Ai filha vai contar 
pro marido dela: "Amanha voce va.i fazer porta pro meu pai''. - Ai, de 
manha Kaponoteja ja fez porta, faz outro, f az outro. Ai acabou. Ta fe· 
chado. Ai falou: "Ja ta pronto porta. de seu pai!" - A1 mulher dele vai 
falar pai dela: "Porta de sua casa ta pronto, pai!" - Ai Trovao vai 
olhar: "Que born.. Ah, muito obrigado. :S:Ste seu marido nao e vagabundo, 
nao. Seu marido trabalha casa bonita, trabalha r~a. faz canoa, busca 
peixe, iSeu marido muito bonzinho". 

Ai Kaponoteja ficou la no Trovao ! 

RE SUMO 

Kwamuty (her6i mitico dos Waura) pediu ao peixinho 
Kaponoteja para ir ao ceu~ e acabar com o Trovao, perigoso 
matador de gente. O Trovao tern tres filhas. Kaponoteja 
casa com uma delas. 0 pai fica brabo, tentando matar Ka
ponoteja, mas finalmente concorda com o casamento. 

O sogro submete Kaponoteja a diversas provas. Cons
truir canoas de casca de jatoba,. pescar e fazer casa. Kapo
noteja e bem sucedido em tudo, e fica morando na casa do 
Trovao. 
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KAUV ARAKATI E 0 TROVA.O 

Tern vovo de Aueti (1). Trovao matou! (2) Nome de vovo de Aueti 
e Kauvarakati. Quando Trovao bateu na cara dele, ai caiu no chao. 
Ai vovo de Aueti levanta e grita: "Aiyaiyail" e canta: "He-he-he-nha 
Bet.sea-petsee!" ('3). 

Irmao dele fala: "Vovo! ~ voce amigo? Morreu?", irmao dele norne 
Mapuyana. Ai vovo de Aueti fica ton to, fica ton to, depois fica b<>m I 

ORIGEM DO BEIJU 

Caititu - Caititu mora aqui. Tem a ro~a de Caititu. Caititu sabe 
fazer a ro~a de mandioca. E'ntao Kw,amuty fez o Iago (onde estao os 
Waura!). Kwamuty mora aqui. Entao o Caititu mora perto. Bern ai, 
vizinho. Ai Kwamuty f~ o Jakui. Kwamuty ja sabe de Caititu. Vai 
comer beiju. ~te mandioca de beiju, Cai ti tu fez. En tao Kwamuty mora 
aqui. Ai todo dia Kwam:uty vai buscar beiju na casa do Caititu. Comeu 
beiju, corneu beiju. Bebeu mingau de mandioca, todo dia, i.todo dia. En
tao Kwamuty faz Jak.ui. Ai Kwamuty trabalhou de J akui. Kwamuty 
fol trabalhar no casa de Caititu, trabalhar de Jakui. Quando Kwarnuty 
vai embora, trdz beiju, todo dia vai buscar beiju na casa de Caititu. Entao 
o vovo de )Vaura nao sabe de comer de beiju. Nao sabe fazer de beiju. 
Sol tambem nao sabe e Lua tambem nao sabe. S6 Kwamuty sabe, que 
f oi morar jun to de beiju, todo dia buscar. 

Entao Sol fala. pro irmao dele, Lua: "Lua, va.m.o procurar beiju. Onde 
Caititu mora?" Ai Sol mora la no Morena. Depots Sol vai procurar 
Kwamuty. Sol falou: "Lua, vamo procurar vovO! Onde mora vovO?" -
"Nao sei ! " - Ai Sol vem. Vern, ate Sol fica. a.qui. Ai viu Kwamuty. Ai 
Kwamuty viu Sol. Ai fez beiju escondido. Bota no jirau, escondido. So 
tern uns graozinhos de beiju. E as formigas estao carregando. E Sol viu! 
Aquele f ormigao, sauva, nao e? Formiga vem, peg a um grao. Carrega. 
Foi embora. Ai Sol viu. Sol falou pro vovo; Sol pega formiga e fala : "E, 
o que e isso?" Ai Kwamuty falou: " l!:ste e beiju. Pode comer. E gos
tooo beiju". Sol f.alou: "Quern fez este?" - "Foi Caititu. Caititu mora 
bem ai, perto do meu casa". 

Entao Lua fala pro Sol: "Vamos matar Caititu. Varno bern ai roubar 
cornida dele. £ste mandioca vai ficar pra comida de gente. Todo gente 
e Waura e todo tribo. Fica pra comida deles". 

1. Aueti, tribo do rio Corisevu, alto Xingu, Brasil·Central. 

2. Trovao atacou-o. 

3. 0 informante Ikiana afirmou, que ninguem conhecia mais o significado dos pala· 
vras tla canC(io. 
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Entao Sol apanha flecha. Trabalha tlecha, borduna. De manha ce
do: "Vamo, vamo embora!" Vai junto de Lua. Val dois homem. Vai 
matar Caititu. Ai chega perto de casa de Caititu. Espera Caititu val 
entrar. Abre de porta. Vai mijar (1). Af Sol vai pegar flecha. Puxa 
corda do aroo e at flechou. 

Ai Sol grita: He-he-ho! Ai Ca.ititu sumiu la no mato. Deixou comi
da tudo. Sol matou gente de Caititu. Ai Caititu correu no mato. Sol 
pegou beiju, massa de mandioca, pegou tudo. Lua val fazer r~a. Sol 
vai fazer roc;a. Ai vai plantar massa de mandioca (2). Ai flcou comida 
de indio. 

RE SUMO 

--
Somente a tribo dos Caititus tinha mandioca e sabia 

fazer beijus. Os Waura nao sabiam ! As outras tribos 
tambem nao. O ancestral Kwamuty visitava os Caititus e 
comia beijus todos os dias. Kwamuty la trabalhava na 
confec~ao da flauta sagrada Jakui. Sol e Lua foram visitar 
Kwamuty que fazia beijus, mas escondeu-os no jirau. 

Sol e Lua viram que 'algumas formigas carregavam 
graos de beiju. Provaram, gostaram muito e perguntaram 
quern os tinha feito. Kwamuty indicou-lhes a casa dos Cai
titus. Sol e Lua resolveram mata-Ios e roubar-lhes a man
dioca para que servisse de alimento para todos os indios. 

ROUBO DAS GALINHAS 

Vovo de Aueti vai buscar galinha dentro de agua. it lugar de Ma
cauaye. Tern lago. it !undo. Ga.linha, galo fica tudo la dentro de agua. 
TOda hora grita: Krek.re-kum, k.rekre-kum, krek.re-kum. Vovo de Aueti 
escutou. 

Quando de manha cedo, gallnha canta: Krek.re-kum, k.rek.re-kum, 
k.rekre-kum. 

Waura, Kamayura nao tem galinha nao. Esta dentro de agua. 
Krekre-kum, krekre-kum I 

Um chefe de Aueti, e vovo de Aueti val no meio do patio. Val falar 
pessoal: "Varno roubar galinha pra mim la dentro de agua!" 

l. Quer d izer que o Caititu abre a porta da malooa, feehada durante a noite, e sai 
para urinar. 

2. Refere-:se as raizes de mandioca, ou melhor, as ramas, que soo usadas para o 
replcm~io. 

7 
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Ai outro chefe falou: "Nao, vamo e'>perar ate que menino nasceu. 
Af vaID<> botar remedio. todo dia, pra fica.r duro. Ai vai buscar la dentro 
d'8.gua''. 

Quando o menino nasceu, ai tira gordura de veado. Veado que mais 
corre. Quando veado vai andando, ai correu bastante, ai tira gordura 
de veado. Ai passa (o informante demonstra uma friccao na perna e 
no pe ! ) Passa todo dia. Ai tira gordura. de cobra. Cobra que corre 
mais depressa. Ai passa gordura. 

Quando morcego vai voando, ai tira gordura de morcego. Ai todo dia 
passa, quando morcego anda (O informante demonstra com a mao o zigue
-zague do v&> ! ) • 

Ai tira buritl. Pa~a no menino, no pe, toda hora. Voce sabe de 
buriti fica seco. Ai fica leve. Ai passa, ai homem flea leve. 

Quando menino ja esta grandinho, todo dia passa remedio. Quando 
fica homem, mesma coisa de Gaivota <Referencia aos status dos rapazes 
nos jogos de Java.ri!), ai passa remedio. Ai fica magrinho. Nunca pe
sado. Bem assim mesma coisa que este papel, leve, leve (o informante 
tern um peda~ de papel na mao). 

Ai, voce sabe. Tern Iago, tern bicho perigoso. Come gente, chama 
Ilumakum.8., que cria galinhas, (0 informante explica tratar-se de uma 
Piranha gigantesca, relacionada com a enchente ! ) . 

Ai, quando menino val ficar homem, ("mesma coisa que este Gai
vota (1) !") entao chefe falou: "E'ntao voce vai busca.r, voce vai sozinha. 
Ninguem outro vai. Quando outro vai, ai morre. Ja tem perigaso piranha 
Ilumakuma". Ai homem leva de saco. Leva milho. Ai vai, vai, val, vai. 
Chega la no Makauvaye. Ai para. La beirada de Iago. Esperar galinha 
que sai fora d'agua. 

Quando meio dia, galinha. sai fora. Val la no mato. Vai comer cami
da dela. Ai galinha vai sair, sair, bem bastante de galinha, de galo, e 
filho dele. Tim, tim, tim, tim, e mulher gruk, gruk, gruk, gruk e gala. 

Ai homem jogou milho. Ai vem. Joga outro. Ai vem. Ai galinha 
preta, galo preto krekre-kum, krekre-kum. Ai vem perto do homem. JA 
ta perto. Ai homem vat corre:r,. Pega tres, bota dentro de saco. Pega 
outro, bota dentro de saco. Pega. outro, bota dentro de saco. Pega dais 
homem. Pega uma. de mulher. Ai ja correu. Ai homem ta correndo. Vai a cor
rer. Vai a correr. Ai bicho vem atras. Ai correu. Ai agua. vai crescendo, 
crescendo. Vai pra la. Vai pra la. Ai homem correu. Ai bicho ja vem 
atras. Anda atras de homem ate ficar la longe, mesma coisa que Posto 
Leonardo. Ai quebrou uma asa de galinha... Ai pegou jogou fora. Ai 
agua para. Ai bicho nio correu mais. Ai bicho tudo para. Ai homem 
vai embora. Levou s6 dois, uma e mulher, outro homem. 

Homem chegou la em casa, fa.la. pro chefe: "Aqui ta galinha de chefe, 
seu mesmo". 

Ai chefe do indio cria galinha. Nao e pessoal nao, s6 chefe. l!: chefe 
que cria de galinha. Ai chegou la no fora. Botando comida fora. De 
manha, quando meio dia, ai galinha grita: krekre-kum. Ai outro grita 
la longe: krekre-kum. Ai outro grits. na aJdeia de Aueti: krekre-kum. 

l . Gaivota - adolescen~, que durante OS jOg06 do Javari pertencem cl classe das 
nao-iniciadas. 
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Ai outro grita no Macauyave: "krekre-kuml" Ai tudo galinha fala: "kre
kre-kum". Ai galinha vai ficar na aldeia de vovo de Aueti. 

Quando galinha vai fornicar rnulher dele, trabalhar menino, ai tern 
ovo, tern bastante ovo. Ja tern rnuito filho, todo dia, todo dia. Ai vovo 
de Waura vai buscar. Leva panela grande. Vai pedir. 

Quando chegou la na aldeia de Aueti, fala pro capitao: "Eu quero de 
galinha!" - "Quantos?" - · "Tres". Ai chefe de Aueti da. Waura da pane
la ('2). Pron.to. Ai galinha fica na aldeia de Wa.ura. Ai todo indio vai 
pedir: Kamayura, Mehinaku, Yalapiti, Kuikuro e todos. 

RE SUMO 

Os indios nao tinham galinhas naquele tempo. S6 
existiam num lugar chamado Macauaye~ um Iago. As gali
nhas viviam debaixo d'agua. Eram guardadas pelo dono, 
Ilumakuma, que era uma piranha gigantesca e muito 
perigosa. 

Os Aueti resolveram roubar as galinhas. Quando nasceu 
um menino, submeteram-no ,a tratamentos para torn3i-lo 
leve, veloz e forte. Fizeram-lhe Jric~oes com gordura de 
veado, de cobra, de morcego e com casca de buriti seca. 0 
rapaz, preparado desta maneira, saiu, levando milho e um 
saco. Pegou diversas galinhas e galos e correu, mas, foi 
perseguido por Ilumakuma, pois as aguas do Iago cresceram 
e s6 cessaram de crescer quando o indio quebrou e jogou a 
asa de uma das galinhas. 

As galinhas :roubadas foram entregues ao Chefe dos 
Aueti, cuJa familia era a unica que as criava. 

As galinhas multiplicaram-se e foram cedidas a todas as 
tribos que as pediam. Ainda hoje alegram-se com o canto 
dos galos. 

A VOZ DOS ANIMAIS 

Tracaja bem grande. Mesma coisa que este 'l'Ukuxe, bem grande, bern 
pesado. waura fala Ityukuma. Vai rnatar. Todo dia rnata gaviaol Ga
viao grande. Mata! Gaviao vem por cima de casa de Ityukuma, esperar 
de cabe~a sair fora. Quando cabega. de Tracaja sal fora, ai gaviao pegou 
no pesco<;o e Gaviao val voar, vai voar, vai voar, ate quase vai no ceu. Ai 

2. refere-se as panelas fabricadas pelos Waura e permutadas com as tribes do Alto 
Xingu. 

I 
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.. Tracaja pegou de perna de gaviao, quebra de asa, ai gaviao morreu. 
·'Cai no chao, af morreu. 

Tracaja vai la no case.. Ai outro gaviA.o V·em esperar Tracaja. Ai quando 
··Tracaja sai fora, ai gaviao pegou no pesco~o. Ai vai la no ceu, quase 
que chega no ceu. Ai Tracaja quebra de asa de gaviao, ai ca.i no chao . 

. Ai morreu. 

Todo dia, de manhB., todo dia, todo dia Tracaja matou gaviao. Ai, 
·amanha, filho de ca pi tao, chef e de gaviao, chefe de passarinho. Gaviao 
grande, filho fa.la: "Vou matar este bicho". Falou pro pal dele: "Eu ja 
triste, vou ma.tar ~te bicho que ta matando nossa gente". - "Pode ir Ia 
ma tar ! " f ala pai. 

Ai pai dele fa.la: "Ouida.do, voce vai morrer!" Ai m~ falou: "Nao, 
eu nao vou morrer. Eu vou ficar duro. Eu fico brabo ! " 

Ai filho de chefe f oi. Chegou la no casa de tartaruga. Ai esperar ! 
Ai sol mais alto um pouquinho, ai Tracaja sai fora. Ai sal fora com 

.Pesco~o. Ai filho de chefe vem. Pegs. no pesc~o de Tracaja. Ai pai dele 
olhando. Ta la no ceu. Tudo gente dele ta olhando, mulher, crian~a., 
tudo ta olhando. Ta voando, voando, voando, voando, af Tracaja fica 
quieto. Nao morreu nao. Nao. Flea quieto. Ate quase foi la no ceu. Ai Tra.
caja virou, quebra de cabe~a. quebra de asa de gaviao, de filho de chefe. 
•Quebra de pens. dele. Ai vem caindo. 

Ai tudo mnndo ja grita: ":S:i, filho do chef e ja morreu ! " Ai caiu no 
-chao. Ai Tracaja levanta, entra no casa, ai fica. Ai tudo mundo, pes.5oal 
·dele ta chorando. Ai de noite o chefe vai Ia no patio falar pra gente: 
"''Vamos ma.tar este bicho! 1l:ste bicho matou meu filho". 

Ai outro c~ef e vem: "Nao, voce espera ate menino nascer. Ai vamos 
passar remedio todo dia. Ai fica forte. Ai ma ta bicho". 

Ai, quando menin-0 nasceu, ai passa remedio tooa hora. Passa reme
dio. Ai vai can tar: "Vakuyu toani, vakuyu toani ! " Ai cresce depressa. 
(0 informante-tradutor nao sabe traduzir as palavras da can~ao). Vai 
canta.r, vai cantar. Ai fica grande. Ai, bra~o grande, pema grande, 
_pesco~o grande, ficou fc;rte, ficou gra.nde, ficou alto. Ai o chefe dele fala: 
"Vamos pessoal. Va.mos. Vai experimentar. Vai carregar pedra grande". 

Ai ja foi carregando pedra grande. Vai avoando, vai avoando ate 
··chegar la no ceu. Ai solta pedra. Ai vem. Ai vem pedra. Ai cal no 
chao. Ai chefe dele falou: "Ta bom, voce vai matar bicho. Voce ja ta 
bom. Voce e mals forte. Voce vai carregar pedra". 

Ai Gaviao vem. Chega perto de Tracaja. Espera Tracaja sair fora. 
Quando Tracaja sai fora, ai pega no pesco~o pra levar, Ievar la, a.voar no 
ceu. Quando fica quase la no ceu, ai Tracaja vai mexer assim. Ai vira. 
Ai Gaviao vira tambem. Ai Tracaja vira tambem. Ai G.aviao vira, ai nao 
quebra asa nao. Ai Tracaja vira, ai Gaviao ja virou, ate chegar la no ceu. 
Ai Gaviao solta Tracaja. Tracaja vem sozinho. Vern, vem caiu por cima 
.de ponta de pedra. Quebra tudo, cabe~a. corpo, morreu Tracaja. 

:S:i, Gaviao ta alegre, ta rindo, quebra tudo... ai tem sangue muito no 
-chao, ai vai cha mar pessoal. Ai Pariatu f oi, vat cha.mar tu do, tribo de 
passarinho, ve-congo, pomba. 

"Ja viu de ve-congo? Bioo dele tem sangue de Tracaja. Apanhar 
.sangue. Fazer bico dele (passarinho que faz de sangue, t'azer bico" - ex-
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plica o informante-tradutor). Bico de Ve-Congo, pomba, tem sa.n.gue de 
Tracaja. Tambem nariz de pomba, qualquer coisa de passarinho. E onc;a 
fazer a lingua dela de sangue de Tracaja. Ai Onca va.i gritar, e aquele 
Mutum, aquele outro pa to que fica em cim.a do buriti: "yunyunyunyun" -
Anhuma - bico dele, a lingua de onc;a. 

Ai Onc;a foi la no ma.to. Ai Anhuma falou: 
amigo?" - "Vamos!" - "Eu quero sua lingual" 
de Onc;a. - Lingua de onca: "Yumyumpum" nao e 

"Nao, vamos trocar
Anhuma quer lingua 
tao bom. 

Ai Onc;a f alou: "Eu quero ! " Ai Anhuma pegou lingua de Onc;a. Ai 
fica: "Humhumhum ... " Ai Anhuma faz com Onc;a. Ai todo mundo es
cuta Anhuma: "Ai tem Oneal" Ai Onc;a falou: "Va.mos trocar, amigo, eu 
quero sua lingua. Trocar pra lingua de Anhuma. Anhuma da lingua, 
ai Onc;a da lingua. Ai Orn;a ficou com lingua de Anhuma. Ai vai no.· 
mato, ai grita: "Humhumhumhum" - "Ta bom, amigo?" - "Ta certo!" 

Ai Anhuma foi la no mato: "yumyumyum" - "Ah, ta born, ta certo!'~ 
- Ai ficaram com as Unguas. 

Tambem pomba fez bico bem bonito de sa.ngue de Tracaja. E bico de
ve-congo nao e bonito nao, s6 feio. Mas bico de Pomba bem bonito. Ai 
Pomba lavou btco dela e botou la no sol pra secar. Lingua de Ve-Congo· 
e de Pomba. Lingua de Pomba: "prraa, prrua", bonito mesmo, e de 
Ve-Congo. Ai Ve-Congo entrou na casa de Pomba: "Va.mos trocar, amigo?' 
E'U quero sua lingua ficar pra miin. E mtnha lingua ficar pra voce". _ 
"Ta!" 

Ai P<>mba deu sua lingua e Ve-Congo trocou. Entao o Pombo ca.nta 
la no mato: "hum:hum:hum". "Hum:hum:hum". "Ta bom amigo?'~ 
Lingua bonita. Ai Ve-Congo grita la no mato: "prrua, prrua!" _ "TS.. 
born amigo?" - "Ta certo. Muito obrtgado". 

Ai ficou lingua de P<>mba pra Ve-Congo, e lingua de Ve-Congo ficou 
pra Pomba. Entao outro V'eio, Beija.-flor, com lingua de Sapo grande: 
"tu-tu-tutu" e Beija-flor que faz. Lingua grande. E Sa.po faz: "tiin-tin
tin". Ai Sapo escutou lingua de Beija-Flor: "tu-tu-tu-tu". Ai Sa.po en
trou na casa do Beija-flor, fala: "Vamos trocar, amigo, eu quero sua 
lingua. Fica pra mim. E minha flea pra voce. Voce sabe minha lingua. 
mais pequena, fica pra voce. E sua, mais grande, fica pra mim". - "Ta!" 
- Sapo deu lingua dele, e Beija-flor da lingua pro Sapo. 

Ai Sapo foi Ia no mato: "tu-tu-tu-tu"! Ai vem. "Ta bom amigo!'" 
- Ai Beija-flor grita: "tin-tin-tin". "Ta bom amigo!" - "Ta certo!" 

Acabou. 

BE SUMO 

O Tracaja matava todos os dias gente da tribo dos 
gav1oes. O filho do chefe dos gavioes resolveu matar o Tra
caja, mas tambem morreu. 

Os gavioes resolveram entao, preparar um rapaz por meio 
de "remedios"' para se tomar bem forte. Quando mo~o, 0 
gaviao agarrou o Tracaja, voou com ele muito alto e soltou-o. 
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O Tracaja caiu em cima d'uma pedra pontuda e se despeda
~ou, cobrindo o chao com sangue. 

A on~a e muitos passaros vieram para fazer lingua e 
·bicos desse sangue. Nao . satisfeitos,. porem, com o som que 
conseguiam emitir, resolveram troca-las entre si, ate que 
eada animal ficou com o som que lhe era agradavel e hoje, 
seu caracteristico. 

TROCA DO MILHO COM A MANDIOCA 

Tribo, gente nome de Kamamaka, nunca vai pescar ! Nunca sabe de 
pebce, nada. Todo dia vai falar pra rnulher dele: "Amanha. vou pescar. 
Amanha vou pescar ! " Nunca flecha peixe, nada. Nunca pega pebce. Ai 
mulher dele fica triste, parece que nao sabe rnatar peixe. 

"Amanha vou pescar!" - Nao traz peixe. So traz rede. Nern pei
xinho, nern tracaja (1), nem passarinho. Outro dia vai pescar. Nao traz 
pence. Chega de tarde. Todo dia vat pescar, nio traz peixe. Todo dia 
Kamarnaka vai pesce.r. Nao traz peixe. Vai sazinho. Nao tern compa
nheiro nio. Nao traz peixe nio. Entio mulher vai ficar triste. 

Entao de noite, irmao dele falar pro Kamamak& na casa dele: "En
tio varnos pescar arnanha. Bem rnadruga.da eu levanto. Chamo voce, 
vamos embora!" 

Ai dormiu. Levantou de madrugada, meia-noite. Nao, e outro. Vai 
outra. tribo entrar na casa de Kamamaka: "Vamos pescar!" Nao e irmao 
dele. Prirneiro irmao dele vai. Ai irm8.o dele vai dormir. Ai tribo de 
Amuiati entrou: "Va.mos pescar!" - "Entao vamos embora! " Leva s6 
pouquinho, pedacinho de beiju, pedacinho de caba~a. Dentro tem de 
bebida, bem pequeno. Chegou 18. perto do rio. Ai Amuiati vai ficar de 
piloto (2). Nao e de dia, s6 de noite de Amuiati mata peixe. De noite 
flecha peixe. 

Ai Karnamaka nA.o sabe. Nao lembra nada. Ate quando de manha 
cedo, ai Kamamaka f alou: "Que e is to? Que tribo de gente e es ta? Como 
.chama tribo?" Ai Amuiati falou : "~. voce nao sabe meu nome?" - "Nao, 
eu nunca vi voce ! " - "Eu moro la no ceu. Meu nome e tribo de 
Amuiati. Eu que sabe fazer de peixe (8), matar peixe", fala. pro Kamamaka. 
Ai canoa ta cheia de peixe, matrincha, trairao, qualquer peixe. 

I. Tracaja - quelonio d'agua, Podocnemis unifilis, existe em toda Amazonia e tern 
a capacidade de subir a maioria das corredeiras, o que a grande tartaruga do 
Amazonas nao consegue. 

2. flear de piloto - usar o remo como leme; o que "fica de piloto" principalmente 
dirige a embarcacao; nao rema. 

3. aabe faz:er de peix• - sabe pescar bem. 
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Entao Amuiati falou: "Vamos parar aqui. Vamos encosta.r canoa" _ 
Apanha flecha, foi la no mato. Foi cac;ar. Vai procurar comida dele. Ai . 
Kamamaka ficou sozinb.o na canoa, assando pelxe. Amuiati foi, outro 
flcou. Amuiati vai cac;ar la no mato. Traz de comida de cobra grande .. 
Ai Kamamaka f alou: "Pode comer peixe ! " Ai Am uiati f alou: "Nao ! Pode
comer. Vou matar meu comida". Ai traz cobra grande. Chega la na . 
canoa. Corta pedac;o, pedac;o. Ai Amuiati vai assar, comer cobra. Entao 
fala pro companheiro: "Embora!" Entao foi embora. Ai chegou. AL 
Amuiati fol embora no ceu. Kamamaka vai embora na casa dele. Ai vai 
embora no ceu. Kamamaka traz bastante peixe. Chegou la. Ai mulher
de Kamamaka ta alegre. Ta rindo. Marido traz bem bastante de peixe. 
Ai todo mundo comeu peixe. De manha chegou la em casa assar peixe. 
Toda mundo comeu. De manha Kamamaka vai pescar. Vai junto de 
Amuiati. Ai traz peixe. TOda hora traz peixe, todo dia traz. Vai junto· 
de Amuiati. Amuiati matou peixe, bem bastante. Ai Kamama.ka traz. 
KamamakA foi pescar junto de Amuiati. Entao Kamamaka ficou amig01 
de Amuiati. 

It todo dia. 
Ai f oi embora.. 
Kamamaka foi 
Amuiati. Passa 

Ate que Kamamaka val pescar junto de mulher dele. 
Levou de mulher. Ate chega la na aldeia de Amuiati. 

na aldeia de Amuiati. Kamamaka vai morar junto de· 
dez meses. Ai Kamamaka val embora. Val embora da 

aldeia, 18. na casa. 

Ai Amulati falou: "Amuiati comida e este de mandloca. Amuiati s6 
planta mandioca. Entio milho de KamamakA que planta. £ comida de
Kamamaka. Entio milho Kamamaka que planta. E comida de Kama
maka s6 milho, milho. Bebe mingau de milho. Nao tern mandioca, nunca.. 
comeu beiju, mingau de mandioca. Nunca comeu, s6 milho". Quando en
tao Amuiati vai embora, fala pro Amuiati: "Entao eu vou embora!" -
"Pode ir embora ! " En tao Kamamaka vai embora, tern comida dele, leva 
de mandioca. Ai amigo dele deu milho: "Quando voce chegar em casa,. 
voce planta milho". 

Chegou Ia em casa, plantou milho. Quando chuva acabOu, Kamamaka. 
faz a roc;a, f'az outra. Quando pau secou (4), queimou roc;a (5), queimou 
outra roc;a. Ai KamamakA planta milho (6), s6 milho uma roc;a. Depois, 
planta outra roc;a. 86 mandioca. Ai ficou comida dele. · 

Kam·amaka foi buscar la no ceu. Ai Kamamaka ja t-em milho. AL 
quando todo ta pronto de milho, Kamamaka apanha milho, come milho. 
Outra gente pega de milho e planta. Entao todo indio, tribo de waura,. 
vovO de Kamamaka vai plantar milho. Kamamaka foi buscar o milho la 
no ceu! 

RE SUMO 

Kamamaka nao sabia pescar. Voltava sempre sem. 
peixes e sua mulher estava triste. Seu irmao convidou-o a. 
pescar de madrugada. Prometeu chama-lo cedo. Meia-
4. pau •ecou - depois da derrubada, os troncos ficam secando ao sol, antes de se

rem q ueimados. 

5. queimou ro9C1 - queimou os troncos derrubados. 

£. ml.lho - a maioria das tribes do alto Xingu a limenta-se principalmente de mandioca;:
milho nao e plantado em- tao grande escala come 0 e por outras tribos. 
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-noite entrou gente da tribo dos Amuiati. Pensando ser o 
irmao, Kamamaka saiu com ele para o Iago. Ficou sur
preendido ao ver gente que nunca antes tinha vista e 
perguntou quern era. - "Eu moro la no ceu, sou Amuiati. Eu 
sei pescar muito bem ! " respondeu. Encheram a canoa de 
peixes. 

Amuiati trouxe uma cobra grande do mato e assou-a para 
si. Amuiati voltou para o ceu. Kamamaka levou muitos 
peixes para a aldeia e todos comeram. Todos os dias saia 
para pescar com Amuiati. Kamamaka e sua mulher foram 
visitar o amigo Amuiati. Ficaram la muito tempo. Ao sair,. 
Amuiati ofereceu-lhes milho, que antes nao conheciam. Ka
mamaka ofereceu mandioca ao amigo, que este tambem nao 
tinha. 

Passaram a plantar roc;as de milho e roc;as de mandioca. 
Todos os indios receberam milho e o plantaram. "Kamama
ka e que foi buscar 0 milho la no ceu" 

J 
JAMARIKUM.A 

Tem outra tribo, Kamatipira l Gente dele, Kamatipira, foi pescar, 
todo mundo. Ficou s6 mulher. Homem foi todo pescar. Foi la no Iago. 
Vai dormir tres, cinco dias. Cinco dias pessoal ta morando no Iago. 
Mulher de tudo mun do f alou: , "Marido nao vem. Nao traz peixe ! Tao 
morando la no Iago!" 

J a tern ficado um la no casa de Ka.mat ipira. ~ homem. Ai fica chefe 
de mulher. Amanha apanha r emo. Foi la olhar pessoaJ. Pes.soal que ta 
morando la no Iago. Nao vem. Entao mulher fica com fome. Ai ja foi, 
vai chamar pessoal dele. Vai remando. Chegou la. Homem falou pro 
pessoal : "~, mulher espera de voce todo mundo. Voce foi morar aqui. 
Porque nao vai embora levar peixe? Todo mulher ta com fome ... " 

Pessoal dele falou: "Ainda nao tern peixe. Nao tern peixe, nao!'' 
Homem Kamatipira foi embora. Disse: "Vamos embora". "Nao, vamos 
pescar, de pois de amanha embora ! " 

Ai homem de Kamatipira f oi embora. Ch€gou la no casa, no casa 
de mulher. Ai homem foi la no patio -falar pra mulher: "Marido seu tudo 
ta brabo. Ficou la no Iago. Parece que vem matar tudo n6s, voce I . .. ,, 
homem conta tudo la no patio. Mulher vai tudo no patio: ''Entao vamo 
embora, tudo sumir. Varno fazer outro lugar!" 

Hornem falou: "Porque marido vem tudo ma tar eu, voce, tudo ! " Mulher 
vai chamar todo mulher no patio. Bem cheio de mulher. O homem 
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falou : "Vai ficar outro tribo, Jamarikuma!"... "Vamos fazer outra tribO 
Jamarikuma. Arranja mulher de nome Jamarikuma!" ( 1) 

Ai mulher val cantar de noite, ate de manha. Ai vai banhar. Ai vai 
cantar, ate cinco, ai vai banhar. Todo dia mulher dancando, Jamarikuma. 
O chefe de mulher vai procurar peneira. Apanha do is peneira, o chef e 
de Jama.rikuma. (0 homem ficou pra chefe de J amarikuma, antes cantador 
J amarikuma, chefe - tern dois chefe - chefe e homem nome de Kamatipira). 

Entao vai no mato. Traz tatu grande. Val f azer buraco. Entao vai 
morar la no fundo do buraco. 

Ai Jamarikuma danc;a todo dia. Ai Kamatipira fol la no mato. Vai 
procurar tatu grande. Kamatipira achou tres tatu. Vern junto de Ka
matipira , la no ca.sa. 

Ai mulher falou pro tatu: "Vovo, val fazer buraco para mim. Eu quero 
morar la dentro de buraco. Mulher falou pro ta.tu grande. Ai mulher 
vai apanhar comida - cupim. Ai traz cupim. Ai tatu come. Tatu come. 
Quando ja acabou, f az buraco. Ate fun do. Ai flea la no fundo. E Kama
tipira fala pra mulher: "AmanhA cedo embora. Amanha cedo embOra!" 

Entao este m-enino-mulher (2) val junto. Entao este menino-homem, 
ficar ! Entao Kamatipira falou: "86 mulher, crian9a de mulher, embora". 

E mulher danc;a de noite, danc;a de noite. Val cantar ate madrugada. 
Ai para pouquinho. Ai val cantar ate meta noite. Ai val danc;ar ate 
madrugada. Ai vai pintar, passar urucu. Cedo, Kamatipira vai passar 
urucu ( 3) . Mulher tambem vai passar urucu, s6 urucu, Homem Kamatipira 
passa 6leo de pau, 6leo de pau, 6leo de pequi. Apanha, bota no cabelo para 
plntar cabec;a de urucu. Bota brinco, rabo de Ve-Congo. Amarra colar de 
unha de onc;a. Passa carvao na cara. 86 homem, mulher nao. 

Ai Kamatiplra passa, pinta. Entao mulher val apanhar rabo de ve
-Congo, vai pindurar no pescoc;o. Ai mulher flea bonita. 

AmanM cedo, quando ja ta pronto de pintar, val cantar, cantar. Mais 
alto pouquinho de sol, ai cantador de Jamarikuma fala pra Kamatipira: 
"Voce val na frente!" Fala pra Kamatipira. Depois todo mulher vai 
a tras. Ta.tu tambem vai na frente. Vai dois tatu. Um fica. Nao quer 
ir. Fol embora. Ai ta tu vai dois na !rente, f azer buraco. Depois Kama
tipira vai la pra tras de ta.tu. Depois mulher vai, vai tudo mulher 
Jamarikuma. Vai entrar no buraco, danc;ar. Ai menino-mulher vai. Mae 
dele levou. Homem vai ficar. Kamatipira fala: "Fica s6 menino-homem. 
Mulher de crianc;a. leva. Eu nao quero de homem ir junto. Pai dele quer 
ma.tar todos n6s. Pai dele ja vem. Eu nao quero vai junto ! " 

Tatu foi na frente. Fazer buraco. Dormir la no meio do buraco. La 
no fundo. Ai para. Ai quando mulher entra no buraco, ai marido chegou. 
Traz bocado de pence. Ai nao tem mulher na aldeia. 86 crianc;a nene, 
ficou. Botou dentro de pilao. Chegaram la em casa. Tudo homem. Ai 

1. No livro d e KARL VON DEN STEINEN - Atraves do Bra sil Central - e assinala
do num mapa a tribo dos Jamarikuma no rio Tami!'atoala ou Batovi - Quando 
subi aquele rio em companhia de meu informante e interprete, o indio Ikiana, 
este me mostrou o "porto" da aldeia das mulheres Jamarikuma , aldeia esta situada 
"um .:->ouco mais longe, na ma!u". 

2. Crian~as do sexo feminino. 

3. Adorno seu corpo com tin ta vermelha de u rucu (Bixa orella na). 
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falou pra crian~a: "Cade sua mae?" - "Ah, minha mae tudo sumiu I& 
no buraco". 

Ai todo mundo, marido, ta chorando, chorar, chorar. Ai crian~a ta 
chorando dentro do pilao. Mulher f oi embora. Sumiu. 

Ai foi embora no meio do buraco. Dormiu, amanha cedo tatu vai 
levantar, fazer buraco. Fazer buraco. Ai mulher foi embOra, fol dan~r. 
Mulher vem la pra tras. Tatu val junta de Kamatipira fazer buraco. 
Fazer buraco ate meio dia. Ai para. Val parar. Ai mulher chega. Ai 
tatu falou pra mulher: "Val morar onde?" - "Fazer mais buraco, eu quero 
morar longe. Val dormir tres dies, ai chega outro maloca. Ai vai ficar. 
Ai voce vem fora. Ai voce chega la no seu casa". 

Ai tatu falar: "Val Ievantar, fazer buraco ate vai dormir la no meio". 

Ai de manhA. ta.tu levanta, faz buraco, ate dormir la no fundo tam
bem. Vai dormir ai. Kamatipira falou pra mulher: "Amanha cedo tatu 
levantar. Vai fazer burs.co ate meio dia. Ai buraco ja vem pra fora. Ai 
vai, vai, vai fazer buraco. Ai saindo pra fora. Ai ta.tu vai saindo fora. 
Depois outro tatu sal fora. Ai Kamaitipira val saindo fora. Ai mulher tudo 
vai saindo fora. Ai viu lagoa grande. Lagoa grande. Ai Kamatiplra falou: 
"Entao vamo morar a.qui!" Entao Jamarik.uma mulher va.1 ficando. 

Amanha Kamatipira falou: - "Vamos f azer casa grande t (Mesma 
coisa que casa de capitao, acrescenta o tradutor-informante> Varno fazer 
casa!" Ta pronto casa. Outro fazer outro ca.:sa. Ta pronr-0 de casa. 
Fazer outro casa, fazer outro. Depois fazer outro. Depois fazer outro, 
ate Kamatipira f azer cinco de casa de Jamarik.uma. 

Depois Kamatipira falou pra mulher: "En tao, amanha voce vai buscar 
cupim. Vai mandar este homem embora, la na aldeia". 

Ai ta.tu embora. Amanha mulher foi buscar cupim. Tatu comeu, ou
tro tatu comeu. Ai comeu comida. Ai mulher: "Entao voce embora, 
vovo. Toda dia voce come la no mato cupim. Eu arranjo de sua comida, 
e cupim. Entao cupim vai ficar comida de tatu!" 

De noite Kamatipira no patio falou pra mulher: "Chama todo mulher 
la no patio. Entao voce vai ~aprender jogar flecha. Varno fazer flecha. 
Entao quando voce sabe fazer flecha, mesma coisa que eu fazer flecha 
(0 tradutor-informante acrescenta: ''Capitao cria Jamarikuma. Quando 
capitao morrer, ai acaba Jamarik.umal" referindo-se a atual aldeia dos 
Waura). 

Amanha cedo val la no patio. Traz canabrava bastante. Ai mulher 
val banha.r, quando chega la no casa, Kamatipira falou: "Varno fazer mais 
fazer arco, flecha bem bast.ante. 

Ai de tarde Jamarikuma danc;ar. Jamarik.uma dan9ar. Ate de noite, 
madrugada. Ai mulher val sentar no patio. S6 sentar, depois levanta, vai 
cantax, vai cantar ate de manhi cedo. Ai mulher vai banhar, val banhar 
la na lagoa. Lagoa rasa. Mulher vai banhar. Quando tudo mulher ja 
vai banhar, quando chega la no casa, Kamatipira falou: "Varno fazer mais 
flecha. Mulher f a.z flecha". 

Meio dia, Kamatipira val buscar comida. Val pagar flecha que mulher 
fez de flecha de Kamatipira. Kamatipira val apanhar bebida, bem bas
tante de bebida. Vai apanhar pebce de assado, moqueado. Traz la no 

• 
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patio, cozido. Mulher que vai comer, vai apanhar bebida. Ai mUlher 
vai pintar, pintar ate acabar pintando. Ai vai danc;ar no patio. Depofs 
vai la no casa de Kamatipira. Vai danc;ando dentro de casa de K.amatipira. 
Ja danc;a, danc;a. 

Ai vai. Vai out.To casa danc;ar. Val cantar, cantar. Ai sai outro 
casa. Vai cantando, vai cantando. Ai sai fora. Vai cantando. Ai sai 
fora. Fol Ia no outro casa. Vai cantando. Ai sai fora. Tudo vai cantando 
dentro de casa. Ai, quando ja ta pronto, acabou de casa, vai sair fora, 
sair no patio, val dancando no patio. Vai danc;ando ate tarde. Kamati
pira val apanhar comida dele. Ai traz no meio do patio. Ai Jamarikuma 
para um pouco. 

Ai para, para no patio. -Ai chegou comida no patio. Ai mulher senta, 
tudo la no patio, comer, comer pebce moqueado, peixe cozido, bebida. Ai 
quando ta pronto, mulher vai danc;ar no patio. Ai, de noite va.i danc;ar. 
Vai danc;a.r no patio. Ai de noite vai dan<;ar ate de madrugada, ai para. 

Ai mulher vai sentar no patio. Ai levanta, vai danc;·ando. Vai dan
c;ando. Depois vai ba.nhar Iago. Ai mulher foi banhar. Foi banhar todo 
mundo, mulher. Ai ja vai mulher chegando 18. no casa. Mulher vai 
danc;ar. Mulher vai dan<;ar. Ai, meio dia, ai para. Mulher vai pintar. 
Mulher vai pintando. Vai passar urucu. 

Ai Kamatipira val pintar tambem. Ai Kamatipira falou: "Amanha 
voces nao danc;ar mais. Voees para amanha. Depois de amJl,nha voces 
danc;a". - "Ta". Ai danc;ando, danc;ando a.te de tarde. Ai para. Ai. comida 
ja vem (4). Vai comendo. Depois levanta, val danc;ando ate de noite. Ai 
para. Ai comida vem. Vai comer. Amanha cedo danc;ando, dan<;ando, ai 
de tarde, mulher para. Ai Kamatipira falar: "Nao. Ta pronto. Nao 
dan~a mais nao. Fica la em casa. Todo mundo deitar no rede la no 
casa seu. Todo casa ! " 

Mulher parou de dan9ar. Ai cantador de Jamarikuma ja falou: "Ta 
pronto, meu chefe (pro chefe Kamatipini!)'t. Ai Kamatipira traz co
mida, bebida bastante la no patio. Mulher comeu. Ai mulher vai buscar 
flecha, vai pagar comida. Ai pagou comida. Mulher da flecha, arco. Ai 
mulher falou: "Ai, voce guarda de flecha seu chefe. Voce faz comida todo 
dia pra mim. Ai pra pagar comida. Ai Kamatipira apanhou flecha, guar
da. Ai guarda. Ta pronto. 

Acabou. 

RE SUMO 

Os homens foram pescar e na beira do Iago ficaram 
durante muitos dias, nao mandando peixes para as mulheres 
e criangas na aldeia. 

Um homem, de nome Kamatipira, remou ate os pesca
dores, que tinham muito peixe, mas nao queria cede-los. 

Regressando, Kamatipira, contou as mulheres que os 
homens viriam mata-las, a todas. 
4. Ap6s os ceremoniais, os Waura cosmmam servir comida e bebida no patio. 
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Resolveram abandonar a aldeia. Kamatipira f oi para 
o mato e voltou com tres grandes tatus-canastra. Mandou 
que cavassem um tunel, pelo qual o homem e as mulheres 
escaparam. 

Deixaram todos os meninos na aldeia abandonada, mas 
levaram consigo todas as meninas. 

Sairam num lugar distante, onde fizeram nova aldeia. 
Kamatipira ensinou as mulheres a confecgao · e uso de 

arco e flechas. As mulheres dangavam muito. 
Fizeram muitas flechas para Kamatipira, seu C·hefe, 

que, em retribuigao, lhes fazia a comida. · 
Comentario: Os Waura realizam um ritual que muito se 

assemelha ao relatos deste mito. 
Dois grupos de mulheres dangam no patio, de tempos 

em tempos. Cada um e chefiado por uma mulher, que se 
destaC'a por enfeites especiais. Os dois grupos, no conjun
to, sao chefiados pelo pr6prio chef e da aldeia, que parece ter 
esta fungao cerimonial. 

Durante a temporada de Coleta do agua-pe, do qual OS 
Waura fazem sal-de-plantas, todas as mulheres acompa
nham 0 chefe da aldeia, para colher para ele grandes quanti
dades daquela planta. Em retribuigao, o chefe oferece-lhes 
bebida e comida, que coloca no patio, ao regressarem todos 
do trabalho. Raras vezes, as mulheres realizam lutas cor
porais esportivas entre si, que se assemelham as quase 
diarias lutas dos homens. 

Pelo fim da esta~ao seca, as mulheres preparam flechas 
(?) e, durante um ritt!al,. entregam-nas ao chefe, que 
dependura-as em feixes na sua casa. 

RAPTO DA MULDER DE MULUKUH& 

Passarinho nome de Mulukuhe (1). Entao Mulukuhe vai busca.r outra 
tribo de mulher. Foi, chega la. Entrou na casa de outra tribo. Af falou: 
"Como e amigo?" - "Eu venho aqui bU5car mulher para mim". - "Ta!" 

Mulukuhe ja casou de mulher de outra tribo. De ma.nha ja vai 
embora. Levou mulher dele. Outro homem vai junto. Ate chegar la 
no igarape (2). Homem fala pra Mulukuhe: ''Va.mo banhar, amigo?" 

I . Mulukuhe - nao foi identificada a especie de passarinho. 

2. IqaMpe - Pequeno curso d' aqua, c6rreqo. 
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"Varno". Ai outro homem vai roubar dele. Ai senta na beirada do 
igarape. Homem banhou. Mulukuhe val banhar. Lava cabe~a. Passa 
terra no corpo (3). Quando Mulukuhe mergulhou, ai homem apanha 
mulher na mao e esconde no mato. 

Mulukuhe ficou dentro d'agua. Mulukuhe Ievantou. Nao tern nada 
da mulher dele: "Ue., deixou mulher dele ntll rede. Sumiu. Ul\lri ficou 
na rede". Ai Mulukuhe levou ul\iri. 

Chegou em casa de noite. Mae dele fa.Jou: "C'ade sua mulher?" -
"Nao, outra gente roubou la no mato. Eu trouxe o uluri". 

"Deixa, vai arranjar mais mulher ! ' ', irmao dele falou. Ul\iri guar
dou. Ficou junto dele. Quando foi passear, leva ultiri. Fornicou la no 
mato. Fornicou ulfui. 

Ovo ficou dentro de ul\iri. Nao e gente nao, (Mulukuhe) e pas
sarinho ( 4). 

Depois irmao dele vai la, abre mala del'e, viu ovo dentro de ulllli.. 
Irmao dele apanha. Quebra Ovo dele. 

Mulukuhe chegou, falou: "Cade meu uluri?" Mae dele falou: "Seu 
irmao quebrou. Nao presta voce trabalhar (5) de ul\iri. Entao seu irmao 
rasgou tudo de ulfui, quebrou ovo". 

Ai Mulukuhe sumiu no mato. Foi embora de vergonha. Mae dele 
falou: "Deixa, voce nunca mais vem aqui. Pode ficar la no ma to". 

Ai Mulukuhe ficou la no mato. 

RE SUMO 

Um rapaz-passaro, de nome Mulukuhe, casa com mo~a 
de outra tribo. Vao junto banhar-se. Durante um mergu
lho prolongado de Mulukuhe, outro homem lhe rapta a 
mulher, deixando s6 o uluri dela, que Mulukuhe guarda. 
Na mata, Mulukuhe pratica o coito com o uluri, as escondi
das. Mas, seu irmao encontra um ovo no uluri e descobre 
o que aconteceu. A mae, sabendo do fato, ralha com 
Mulukuhe que foge para a mata, envergonhado, para nunca· 
mais voltar para sua casa. 

Nota: 0 mito parece contar como Mulukuhe se trans
formou em passarinho. No entanto, e comum nos mitos 
Waura, atribuirem uma estreita identifica~ao entre homens 
e animais, ref erindo-se a outras tribos. O fa to do~ irmao 
de Mulukuhe ter encontrado .um ovo no uluri de sua mulher, 
corrobora a ideia da tribo em questao,, ser de passaro ou ter 
em si a faculdade Iatente. de tornar-se passaros. 

3. Passa tena - limpar-se, esfreqando terra ou areia, durante o banho. _ 

4. Refere-se a Mwlukuhe. 

5. "Trabalhar" wr re la gees sexuais. 
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CONTO SOB RE RELA~.AO EXTRA-CONJUGAL - I 

Mulher falou pro marido: "Varno na ro~a?" - Marido falou: "Nao 
voce vai sozinho ! " 

Mulher dele f oi na ro.;a. Chegou la. Outro na.morado f oi atras. Che
gou la na ro.;a. Fala pra mulher: 

"Cade seu marido?" 

"Nao vem ! " - En tao fica jun to. 

Depoi.s marido vem. Chega IA, atras. Ai homem ta capinando man
dioca. Marido gritando la, homem escutou. ~condeu no meio da ro.;a. 

Ai vem, marido vem, mulher fa.la : "Meu marido j a vem!'' - Homem 
escondeu. 

Depois, marido pega fogo. Queima capim (1). Ate chega la onde esta 
o homem. Capim mais grande, grande, tem dentro gente. 

Marido fala: "Eu quero queimar este!" - Mulher fala: "Nao, tem 
dentro minha cavadeira ! '' 

Homem falou: "Tira, quero logo queimar este. Flea limpinho aqui". 
Tocou fogo. Queimou corpo do homem, queimou cabelo. Homem levan
tou, correu la no mato. 

Marido falou: "Que e isto?" - "~ veado!" fala mulher dele. ~ veado 
mesmo ! " - Homem sabe. - "Fica la no mato, IA no Iago, vai beber s6 
Agua!" 

Marido vai, embora junto de mulher. Chega la em casa. Fala la no 
casa de mascaras: "Cade ele? Ficou la no ma.to, homem. Vi trabalhar meu 
mulher la na r~a I 

De tarde Pariatu chega. Pariatu chegou ! 

Mae dele (do homem) pergunta: "Cade meu filho?" - Todo mundo 
fala: "Nao sei, ta la no matO''. 

Pariatu chega la em casa. Gente vai apanhar banco. Val botar no 
meio do patio. Depots vai buscar Pariatu. Senta la no meio do patio. 
Depois Capitao chega. Ai vai conversar la no patio. (Homem) Ficou Ia 
no mato. Chegou de noite. Entrou em casa. Mae dele fa.la.: "Pariatu 
chegou ! - Onde esta voce? Porque voce nao vem? Vem so de noite?" 

"Nao, eu estou ocupado la na ro~a. Por isso nao venho ! ... Pariatu 
esta ai, rnae?". 

"Esta la no patio t" 

Hom em f ala : "En tao voce pega de tesoura, mamae, corta meu cabelo". 

"Porque vai cortar cabelo de noite? Vai cortar de dia, s6 e born de 
dia !'' 

l. Os Waura juntam as ramns de plantas arrancadas e a s ervas daninhas e m mon
tes e as queimam. Apreciam o rogado sempre limpo. Assim, queimando um monte 
ap6s outro, o marido se a proxima do esconderijo do a ma nte de sua mv.lhsr. 



102 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XVI 

"Nao, eu quero voce corta de notte ! " 
"Entao, como queimou seu cabelo?" 
"Tomei capim, en tao queimei meu cabelo ! " 
"Voce nao pode queimar seu cabelo. Voce e merda!" - Entao homem 

!icou com vergonha, correu la no mato ! 

RESUMO 

Um indio manda que sua mulher va sozinha para a 
ro~a. La ela se encontra com o namorado. 

Mais tarde vem o marido. Avisado em tempo pela 
mulher, o amante se esconde dentro de um amontoado de 
ramas secas. 

O marido incendeia as folhas secas aproximando-se do 
esconderijo. A india procura afasta-lo, sugerindo _que nao 
queime ali, mas o marido o incendeia. 0 indio escondido 
corre, chamuscado. 

Para nao ser visto assim pelos companheiros, s6 volta 
depois do escurecer. 

Pede a sua mae que lhe carte o cabelo ( queimado) , pois 
quer ir ao patio para conversar com um mensageiro de 
outra tribo, recem-chegado. 

A mae nega-se a cortar-lhe o cabelo e o xinga. Enver
gonhado, o homem esconde-se na mata. 

CONTO Sl>BRE RELA(;.AO EXTRA-CONJUGAL II 

Outro homem vai namorar outra mulher! - (Marido) Ja viu. Ta 
tumando tudo sentado IA no patio. 

Por isto marido vem fumar la. Mulher faz beiju dentro de casa. 
Marido dela fica delta.do perto. 

Chega fora de c&Sa. Outro homem cha.mar na.morada dele, homem fala: 
"Que e isto? Cade seu marido?" 

"Meu marido es ta la no patio, fumando ! " ~ homem mesmo (marido 
que fala). Mulher esta fazendo beiju la. 

Ai homem (marido) falou: "Entao entra no casa s6 seu brac;o". Ai 
brac;o entra. Ai homem pega no brac;o. Puxa, puxa duro, ate tirar fora. 

Homem correu ! Entra Ia no ca.sa, deita na rede. Homem traz e joga 
brac;o no patio. 
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Ai todo rnundo grita: "Que e isto? De quem e este bra~?" - Hornern 
fa.la: "Eu tenho bra~o. Eu tenho, que e isto? - De quern e este br~o?" 

Horn em f ala: "Eu tenho bra~o ! Eu tenho l" 
Vai na outra casa, vai na outra casa: "Voce tern seu bra~o?" 
"Eu tenho l" 
"Deixa ver ! " 
"Voce tern seu bra'io?" 
"E'u tenho ! " 
"Deixa ver ! " - Ai vira, rnostra rnesmo bra.Qo. 
Ai horn em 1'ala: "Cade seu bra~o? Outro I?" 
"Ta qui!" 
"Vamos mostrar para mim ! " 
"Ta qui, rneu bra~o ! " 

"Ai apanha palha, alumeia e viu que outro bra~o nao tem. A1 homem, 
ate de rnanha cedo morreu. Sai sangue, muito sangue. 

Enterraram no patio! 

RE SUMO 

Um indio namora a ·esposa de outro. O marido enga
nado descobriu. A noite deita-se ao lado da mulher, ocupada 
a fazer beijus dentro da casa, e responde ao amante no lugar 
da mulher, ~onvidando-o a por o bra~o para dentro. Oma
rido agarra o bra~o do amante e puxa com tanta violencia 
que o arranca. 

O amante corre e deita-se em sua rede. O marido joga 
o bra~o no patio no meio dos homens la reunidos a fumar. 

Pergunta a todos, se tern os dois bra~os, ate descobrir 
a qual deles falta um, que seria o amante de sua mulher. 

0 homem mutilado morre exangue no dia seguinte e e 
enterrado no patio. 

CONTO SoBRE RELA~A.O EXTRA-CONJUGAL III 

Jakui, cara de mascara! Quando menino na.sceu, nasceu, foi, ficou 
na casa de mascara, ate crescer grande (1). 

1. "cre1cer qrande" - Nao observei reclusao de meninos na casa de mascaras. 
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Gente dele talou: "Vamos pescar tudo!" Fol pescarl 

Nunca mulher viu est.e menino que ficou dentro de casa de mascara. 
Nunes. gente viu. S6 homem viu. Ate ficar grande, ficar homem. 

Foi pescar gente dele, todo mundo. Ficou este homem. De noite 
que saiu fora (2), Val procurar mulher. Falou com m~a. Val deitar 
com m~a. Foi deitar com m~a. 

Outro foi falar, cha.mar companheiro (3) . Nada! Chama compa.nheiro, 
cha.ma companheiro, cha.ma companbeiro ! 

Ai fala: "Cade meu companheiro? Cade meu companbeiro? Cade meu 
companheiro ?" 

Um fala : "Seu companheiro ta com m~a ! " 

De manha conta tudo: "1tste homem vai fornicar mulber! Va.mos 
ma.tar ele. Homem cha.to, vai t'ornicar mulher! Entao vamos matar". 

Homem · correu la. Correul Vai dentro de J akui (4). Botar cara de 
Ja.kui. 

Sol ta pouquinho, ai Jakui 5ai fora. Vai na casa de Capitao. Vai pedir 
comida. Depois vem. Traz comida. Val outra casa. Traz comida. Traz 
comida. Vai outra casa. Traz comida ! 

Gente que vai ma.tar! ( 5) Sabe que deitou com mulber dele. - Outro 
(o rapaz perseguido) entrou na casa de mascara com medo de morrer. 
Companheiro quase que matou. 

Sumiu la no mato. Entao ficou na outra tribO. 

RE SUMO 

Um menino foi criado dentro da casa de mascaras, ate 
se tornar rapaz forte. Nunca foi vista, a nao ser pelos ho
mens que freqiientavam a casa de mascaras. Quando a 
maioria dos indios foi pescar, o rapaz aproveitou-se para ter 
rela<;oes sexuais com uma das mulheres. Um seu compa
nheiro conta o fato ao marido, que resolve matar o rapaz. 
~le se esconde, vestindo a indumentaria de mascara Jakui 
e de madrugada vai de casa em casa pedindo comida. Nao 
obstante e descoberto e perseguido, foge para o mato e 
resolve viver com outra tribo. 

2. "de noite safu, foraH - Pessoas em reclusao: meninos adolescentes, m&cinhas, v iu-
vos, s6 saem durante a noite. Vide Glos s6rio: Viuvo. 

3. Compcmheiro - pa rece que havia mais do q ue um m enino em reclusao. 

4. "dentro do Jakui" - ves~iu a indumentaria e mascara de Jakuf. 

5. "C:.nte que Tai matar" - deve eer o ma r ido da a d ultera. 
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M6~A CASA-SE COM 0 TIMBO 

Mulher foi no mato. M~a. Viu timb6 (1). Bern bonito tlmb6. Mu
lher viu: ":a!ste timb6 mais bonito. Eu quero namorar este timb6 ! " 

Mulher foi embora. De noite, timb6 virou gente. Chegou la no casa 
e chama a mc'.)(;a: "Mc'.)(;a!'' - Mc'.)(;a foi la fora. M~a nao sabe: "Que e 
isto?" - "Voce foi ontem la no mato. Voce viu eu. Viu timb6 ! - Ah, 
este timb6 mais bonito. - Eu quero namorarl Voce falou!" Ai timb6 
escutou. "Ah, born, vamo entrar em casa". Ja casou com moc;a. Timb6 
virou gente. Casou moc;a bonita, timb6. 

De manM mulher dele: "Varno banhar?" - "Varno!" - Ai vai no 
Iago. Ai para. Apanha um pouquinho de agua na mao. Bota na b6ca. 
Lavar bOca. Lava. na mao. Nao e homem nao. ~ timb6 mesmo. Ai 
homem matou todo peixe ! 

Ai trouxe peixe bastante. Todo mundo, sogro dele come. Depois 
cunhado falou: "Varno la, vamos pescar I" Ai foi. 

1:ste horn em nun ca banha ! Quan do va.i banhar, vai mergulhar no 
meio do Iago, ai morre todo peixe. 86 que lava na mao um pouquinho, 
ai morreu peixe. Todo dia que faz. 

Quando fala pra ele: "Vamo.s pescar!" - Foi. Ai lava brac;o dele. 
La no meio do Iago, lavou brac;o, ai morreu todo peixe. Ai traz. Outro 
sogro dele nao gostou: ":Sste horn em e chato. Ta acabando peixe. Tudo 
de peixe". Ai sogro falou, fe.la pra filha dele: "Voce manda seu marido 
embora. Ta acabando peixe n'agua. Pouco de peixe ta ficando la" (2). 

De noite, homem fala pra mulher dele: "Vam·o passear. Varno la no 
matol" - 'Wamo!" - Ai vai junto de marido. Vai la no mato. Ai 
homem virou timb6 de nOvo. Ai mulher ta chorando. Fica brabo pai 
dela que mandou homem embora. 

RE SUMO 

Uma mo~a viu na mata um timb6, que achou muito 
bonito. De noite,. o timb6 se transformou em homem. Vi
sita a mo~a e casam-se. De manha, quando iam banhar-se, 
o marido-timb6 s6 passava agua em partes de seu corpo. 
Ainda assim, muitos peixes morriam e ele os levava para 
casa e todos comiam. Algum tempo depois, o sogro conie
~ou a temer que OS peixes f0ssem exterminados. Pediu a filha 
que mandasse o marido embora. ~le voltou, entao para o 
mato e transformou-se novamente em timb6. A mo~a 
ficando triste chorou muito. 
1. Timb6 - Cip6 venenoso com qua os indios envenenam a agua pa ra pesca r. Exi:;· 

tem d iversa s especias de cip6s, chamados pop ularmente "Timb6". 
2. Nas "pescarias de timb6" dos Waura, o timbO era usado como l:iarragem. Os 

p ei.xes, assustados, eram enxotados pelos indios para covos, colocados na aber
tura d'uma parede divisora, ou eram flechados. Apena s a lguns morriam ;:iela 
acao do ve neno de timh6. Tambem usavam timh6 para ex~rminio total de peixes 
de um lut;far escolhido. 
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M6(;A CASA COM 0 FOGO 

De noite que m~a acende f ogo. Viu f ogo bonito. Ai m~-a falou: 
"£1, este fogo e bonito. Eu quero namorar @ste". 

Fogo escutou ! De noite, quando madrugada, fogo virou de gente. Dei
tar junto de m~a. M~a falou: "Quem e voce?" "Voce nao sabe, aquele 
que voce falou pro fogo. Nome de fogo mesmo". Ai casou com m~a. 
Nunca val banhar. Nunca! 

Quando val banhar ai apaga. Nao tem mais marldo. TOda hora nao 
banha. Amanha, amanha, amanha, amanha, amanh& mulher fala: "Va
rno banhar?'' - Ate chegar na beirada de rlo, ai para. Sozinho mulher 
dele val banhar. Ai cunhado, mOc;a, tambem vem. Falou pra irm8. dele: 
"Porque seu marido nao banha ?" - "Nao, nao pode. £ste homem peri
goso. Vai a.pagar. ai nao tem mais marido". Ai irma dele falou: "N6s 
vamos apanhar agua. Varno molhar ele. ·Nunca toma banho seu marid<.5''. 

Ai cunhada apanha agua. Ai homem fala: "Nao, nao!" Ai grita. Ai 
jogou agua na cara do homem. Acabou. Morreu ! Ai virou carvao. Ai 
apagou. Ai virou de carvao pequeno, morreu. 

Irma ta brabo: "Porque molhou este homem ?" - Nao tem mais ma
rido. Chegou em casa falou pro pal dela. ll:ta, pai dela ta bra.bo tambem. 
Porque esta mulher joga agua no homem? Agora minha filha nao tem 
mals marido. 

RE SUMO 

Uma india viu o f ogo e achou-o muito bonito. 0 fogo 
se transformou em homem e a moga casa-se com ele. 

O marido nunca toma banho. Os parentes estranharam 
este fato e um dia, a cunhada atirou-lhe agua no rosto. 0 
fogo apagou-se e o homem morreu, transformando-se num 
pequenino carvao. Sua esposa chorou muito ! 

CASAMENTO DA FILHA DA ON<;A 

it homem. Gente. Nao sabe tribo nao. S6 sabe gente. Fala pra 
mae dele. VovO de waura. Homem m~o. mesma coisa que Meskate (I). 

Nao tem mulher. Fala pra mae dele: "Mamae, eu vou passear. vou la 
no ma to ca~ar". - "Pode ir ! " 

l . Meskate - filho do capi!'<lo Kraptat dos Waura. Meskate e adolescente, em reclusao 

, 
I 

I 
I 

} 
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Foi sozinho. Chegou Ia no mato. Entao vai andando, vai andando. 
Nao sabe caminho dele, estrada. Entao ate de noite nao achou caminho. 
Ai dormiu la no ma to. Viu pau quebrar no chao (2). Tem buraco grande. 
~Buraco grande de pau. Pau seco. 

Entao quando de noite, este homem vai dormir dentro de buraco de 
.Pau. Nao achou seu caminho. Dormiu no buraco de pau. ~ ca.sa de 
cobra. Dormiu, entrou na ca.sa de cobra. Dormlu ate de manha cedo. 

Ai cobra ja esta escutando barulho. Ja vem. Traz comida.: an ta. co
bra traz anta.. Outra traz ta.mbem anta. Depols cobra. vai trazer anta. 
Chegou la na casa dele. Deixou la no patio. Ai entrou no casa dele. 
Mulher ja pa.ssou. Rabo dele ja ta pindurado. Ai rabo nao entra na casa, 
.s6 cabec;a entrou. Rabo ficou la no patio. 

Esta escutando barulho. Ai homem acordou. Levou arco e foi embora. 
Homem levou arma de cobra. Vai procurando caminho. Nao acha nao. 
86 acha outra tribo de Onc;a. Chegou cedo la na casa de Onc;a. Onc;a 
foi tudo passear. Ficou um chefe dele. Ja tem chefe de Onc;a, ja tem 
1ilho, m~a bonita.. Fie.a presa. Gente dela vai sa-ir tudo. Val la no 
roc;a.. Outro vai pescar. Vai cac;ar bicho. Ai homem vai escondido la 
na. casa de Onc;a. 

Mulher vai sair fora. A mulher pr~a. mOc;a. Viu homem. Ai cha
mou: "Vem a.qui mOc;al" Ai m6c;a ja foi. M&;a falou: "0 que voce quer?" 
- "Eu quero namorar voce. Quero casar com voce". - "En tao vamos la 
em casa". Ai homem entra em casa. Apanha banco. Senta la perto da 
mulher. Ai pai dela vem. Mae dela vem. Cunha.do vem. Cunhada vem. 
Todo primo, todo parente vem, bem cheio a casa. 

Ai mae falou pra filha dela: Quern e isto?" - ''&te homem gosta de 
mim e vai casar". 

Mae dela f alou pro marido: "~. filha, es ta ca.sad.a. Nao sei a tribo 
do marido dela". 

Ai cha.ma todo pessoal. Ai todos parentes entraram em casa. Ai fa
laram: "Cunhado ! Cunha.do! Cunhado ! " Fala tudo cunhado. 86 !ala 
cunhado. Nenhuma Onc;a fa.la amigo, nada. Onc;a s6 fa.la tudo cunhado. 
Menino f ala cunhado. Tudo fa.la cunhado. 

Ai casou com a filha de Onc;a e ficou la na casa do Onc;a. Ai sogro 
falou la no patio: "Entao amanha vamos pintar e vamos lutar com este 
homem". 

De manM cedo a tribo de Onc;a vai pintar, pintar. Pouquinho, sol 
alto, dois homens foram la no patio pra lutar. Depots chamou o homem: 
"Cunha.do vamos lutar?" - "Va.mos!" ~te homem ja foi no patio. Val 
lutando. Ate meio dia esta acabado. Tudo acabou de lutar, gente dele. 

Depois chama outra tribo de Onc;a. Primeiro e On<;a pintada que vai 
lutar. Quando ja acabou, tudo pronto, Onc;a pintada de lutar, ai Pariatu 
vai ja chamar tribo de Onc;a. preta. 

Ai Onc;a preta tudo ja vai lutar com o homem. De tarde, Onc;a preta 
ja vai embOra. Ja acabou de lutar. Ai ja vai chamar outra. tribo. Aque
la Onc;a, mesma coisa. que veado, como e, sussuarana. 

2. pau Quebrar - tronco caido. 
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Ai vem. Chega. la em casa. de On~a. pintada. Val lutando ate de tarde.-. 
Ai acabou de Iutar. De manh§. cha.ma outra. tribo de Jaguatirica, que e · 
pequena. 

Tambem vai lutando. Lutando ate de tarde. Ai acabou. De manha 
cedo vai chamar outra. trlbo. Aquela onc;;a pequena. Como e? Maracaja. 

Maracaja vem tudo. Tudo val lutando com o homem. De tarde ja 
acabou tribo de Maracaja. Vai embora. Ai acabou tOda tribo de Onc;;·a. 

Homem ficou. De noite cunhado dede falou: "Cunha.do, vamos pescar?',_.. 
- "Vamos l" - Nao foi pescar. Foi c~ar fruta de pau (3). Cunha.do achou 
fruta de pau. Ai falou este homem: "Val subir em cima de pau esperar· 
an ta. Vern comer fruta ! " 

Meia noite este homem escutou barulho de anta. Vai andando. Que
brando pau. Ai fala : "Cunhadol Ja vem!" Onc;;a falou pro homem. Pri
meiro que eu quero atirar flecha. Quero matar primeiro. Anta chegou·. 
perto de Onc;;a. Ai Onc;;a pulou em cima da -cabec;;a da anta.. Onc;;a pulou 
pegou pescoc;;o da anta. Depois anta ja vai correndo. Anta correu, Onca 
vai correndo atras. Ate chegar la Ionge. Ai morreu! Ai Onc;;a traz pro 
cunhado. Ai cunhado falou: "Voce vai ver minha arma, e ma.is perigosa" _ 

De madrugada outra anta vem. Chega perto de Onc;;a. Cunha.do puxa 
corda do arco e flechou. Flecha pegou bem na. cabec;;a de anta. Ca.tu 
no chao e morreu. 

Cunha.do dele falou: "Entao vamos embOra. ! " Levou duas anta.s. Che
gou na casa do sogro. Sogro esta rindo. Esta alegre. Cada um comeu . 
tripa.. Comeu corac;;Ao. Pedac;;o de came. Mentna tira pe, sangue, come 
pedacinho de came. To do mundo comeu came. Onc;;a f alou pra filha 
dele: "Seu marido ta born. Pode ficar aqui. Pode casar. ~ forte. Luta-· 
dor, born c~ador. Pode casar!" 

Ai todo dia este homem vai cac;;ar. Nao mata peixe nao, s6 traz anta_ 
Todo dia vai buscar comida de sogro dele. Comeu onc;;a todo dia ( 4). Ai 
tudo fala €6 "Cunha.do" pra ele ! Ficou tudo cunhado. Todo dia vaf 
cac;;ar. Traz veado. Outro dia traz ant a. Traz porco, porco queixada. 
capivara. Todo dia traz comida dele, bicho ! 

RESUMO 

Um rapaz foi ca~ar sozinho. Pernoitou num tronco oco, 
que era morada das cobras, que estavam ausentes e voltaram 
de noite, trazendo as antas que haviam ca~ado. 0 rapaz· 
acordou com o ruidoi saiu e levou consigo o arco das cobras. 

Andando, o rapaz chegou ate a aldeia das On~as. Nin
guem estava,. s6 uma m~a bonita. 0 rapaz lhe prop6e 
casamento. Quando as On~as regressaram para a aldeia,, 
cumprimentaram o rapaz. 

3. fruta de pau - frutas silvestres. 

4 . comeu on<;a !-odo dia - as on<;as comeram todos os dias. 
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Resolveram adornar o corpo para lutar no patio. Vern 
~as Ongas-pintadas, On~a-preta, Sussuarana, Jaguatirica e 
·Gato Maracaja. Tbdos lutam com o rapaz. 

A noite, um dos cunhados convida-o para pescar. Nao 
.foram pescar, foram ca~ar, sentados no alto d'uma arvore. 
_A on<;a mata a primeira anta, correndo atras dela e abatendo
-a. 0 rapaz mata a segunda com tiro certeiro de seu arco 
(das cobras?). A anta cai no lugar. Na aldeia todos co

.meram a carne. 
Os sogros ficaram satisfeitos, dizendo para a filha: "Po-

9e casar com o rapaz. Pode ficar aqui. E born lutador, e 
·born ca~ador!" O rapaz trazia ca~a todos os dias. 

ON~A MATA FILHO DE CHEFE 

A tribo de Kutanabu (I) foi la no mato tirar 6leo de pau! Sai fora. 
·O filho de chefe de Kutanabu vai la no outro casa de morada. Nao tern 
nada de gente. Fica uma de namorada dele. Ja tern filho. Marido foi 

.sair. Filho de che.fe- de Kutanabu chega la na casa de namorada e fala: 
"Cade seu marido?" - "Marido foi Ia na ro~a". - '~Vamos deitar na rede?" 
·"Vamos. Eoi deitar junto. Abriu pema dela. Fornicou. Quando vai 
fornicar, filho de namorada apanha beiju. Ja tern dentro caro~o de Pe
,qui, beiju de homem. Quando ja ta pronto, ai mulher levanta. Homern 
Jevanta. Mulher falou: Voce vai onde?" - ''Eu vou la no rnato, tirar 
6leo de pau". Apanha arco. Nao tern beiju dele, e falou: ""£ste m.enino 
-comeu meu beiju, tern caro~o de Pequi dentro". 

Ai rnulher falou: "Entao vou fa.zer rnais beiju para voce". - "Nao, 
deixa, eu vou embora". Foi sozinho no mato. Chegou la no ma to, viu 
on<;a. Filho de capitao flechou, flechou, flechou. Flecha nao pega nao. 
Acaba flecha. Apanha arco. Ai vai ma.tar on~a. On~a pegou arco. Que
brou arco. Quebrou arco do hornem. Home·m fala: "En tao vou lutar". 
Nao tem flecha. Luta, luta. Onc;a vai arranhar todo homem, bra~o, corpo 
.ate rneio dia, ai quase homern morreu. 

Homem vem. Chega la em casa. Gente fala: "Que e isso?" "~ 
onc;a. Pegou eu. Arranhou todo meu corpo. Ta rasgado". 

Tudo mundo dele chorou. Tudo ta zangado. Ta deitado na rede 
gritando. Ai ate de manha filho cie capitao morreu. 

Ai faz buraco no meio do patio. Faz dois buraco (2). ~ filho de 
chef e. Ta enterrando la no patio. 

1. Kutanabu - o mesmo que Xustenau. Vide Glossario. 
:2. Chefe.s e filhos de chefes scro enterrados num tunel, que liga dois buracos cavo:dos 

verticalmen!>e no patio da aldeia. Vide Glossario. 
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Chefe falou. Entao chefe vat falar pra gente. Mandou uma pessoa. 
buscar outra tribo de Makuluku (3). Fol buscar. Vem pra matar onc;a. 
Amanha pessoal foi. Foi chamar Makuluku. Capitao que mandou bus
car o chef e. Tribo de Makuluku. Hom em chegou na aldeia de Makuluku. 
Ai fala: "Que e amigo?" - "Chefe. filho de chefe morreul." - Makuluku. 
falou: "Quem matou?" - "Foi onc;a. Foi onc;a que comeu la no mato!" 

Entao Makuluku falou: "Entao eu vou matar ama.nha, Vou sozinho~ 
Vou levar s6 uma flecha". - Vai andando, vai andando, ate chega la no 
mato, viu onc;a. Onc;a vem. Quer matar outro indio. Vem perto. At 
flechou. Flecha pegou no ouvido, buraco do ouvido. Onc;a morreu. Ma
kuluku vai embora. Chega la na casa de capitao: "Ja ta pronto Capitao~ 
Onc;a morreu. Pode ir buscar!" - "Morreu?" ''it, morr~u!" Tira rede· 
e vai embora na aldeia dele. Gente vai buscar onc;a. Todo mundo genre 
vai buscar. Ate chegar la no mato, viu onc;a que morreu. Ta ca.rregand0< 

onQa. Leva Ia no patio. Vai enterrar junto de filho de chefe. 
Ai enterrou. Fica tres dias. Passa urucu. Mesma coisa que aquele

mulher que morreu a.qui. Vai tomar banho. , Depois passa urucu. 

RE SUMO 

O filho do chefe dos Kutanabu aproveitou a ausencia da, 
tribo para ter relagoes sexuais com a esposa de / outro indio .. 
Em seguida o filho do chefe vai para a mata onde e atacado 
por uma on~a. Suas flechas nao conseguem acabar com a. 
fera. Seu brago esta fraco demais para mata-la com o arco~ 
0 indio, muito ferido, volta para casa e morre. E enterrado, 
num tunel subterraneo no patio da aldeia. Os Kutanabu. 
chamam a tribo vizinha dos Mukuluku, cujo chefe mata a 
on~a. Esta e enterrada na sepultura do filho do chefe. 
Ap6s tres dias termina o luto geral. Todos. se pintam de 

,... 
novo com urucu. 

ROUBO DAS ARMAS DA ON~A 

Ja tem a tribo de On~a. Perigoso. mata gente ! Todo dia mata. gente~ 
Gente apareceu na casa de On~a. ai mata. 

Entao outra tribo, Yusi. Vai buscar arma de Onc;a, arco de ca~a. 
Entao Yusi ficou pra c.unhado dele, Onc;a. Nao e cunhado dele, s6 men
tira. Entao ficou com nome de Mun6ri pra buscar arma de Onc;a. Tem 
dois nome. Arma mesmo que este carabina, nao e flecha nao. 

Ate meio dia chegou la no casa. de Onc;a. Yusi chegou la no casa. 
de Onc;a. 

3. Ma kuluku - tribo desconhecida. 
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"Ah, homem vem ! " 
Yusi falou pra Onca: "Voce nao sabe eu?" 
"Eu nao sabe de voce ! " 
"Eu sou cunhado de voce. Voce casou com minha irma ! " 

111 

Entao Onca falou: Como vai cunhado"? - Rede dele esta balancando. 

"Ah, voce esta passeando?" Once, falou. "Que e que voce quer, cunhado?" 
"Eu quero buscar sua arma ! " 
"Voce vai embora hoje?" 
"Nao, eu vou dormir aqui. Vou embora amanha. cedo!" 
"Ta bom cunha.do ! " 
Ai ja tern aquele de noite que alumeia (1). Yusi apanhou de noite, 

tirou e botou no Olho dele. Ai Yusi ta dormindo, dormindo na casa de 
Onca. Ai Onca levantou e viu aquele bicho: "Ue, este homem nao ta 
dormindo nao. Todo dia Olho dele esta olhando !" Ai Onca quase mata 
este homem. 

Quando de manha cedo, Onca fala: "Cunhado, vamos banhar?" Ai 
Mun6ri: "He, he, dormiu muito!" Ai leva.ntaram, foram banhar, chega
ram no Iago, banharam. 

Ai chegaram em casa. Ai Mun6ri falou: "En tao eu ja vou embora". 
"Ah, voce ja vai embora, hoje? Vai levar minha arma mesmo?" 
"Sim, vou levar sua arma ! " 
"En tao Ieva ! " 
"Da sua carabina, tres pacotes de balas ! " En tao Mun6ri levou. Foi 

embora. Foi longe um pouquinho. Onca val atras. Vai buscar arma dele ! 
"tl!ste homem vai levar minha arma, en tao vou matar voce ! " Chegou 
la, Mun6ri olhou: "Ue, que e isto?" 

"Nao, s6 tou passeando!" - Vai passando, vai pMsando, ai viu Onc;a:. 
la atras: "Cunha.do, ue, que vai atras de mim? Voce vai ma tar eu ?" 

"Nao I" Onca falou, "eu nao quero ma tar voce ! " 
Ja tern arma carregada, ai Mun6ri ja viu Onc;a, bem atras. Ai Mun6ri 

qua.se mata Onca. 
Onca falou: Nao, eu nao quero matar voce. S6 quero buscar minha 

arma". 
Ai Mun6ri f alou: "S6 eu vou ma tar voce ! " Ai Mun6ri atircu por 

cima da cabeca, ai Onca correu. Ai Mun6ri levou arma dele, foi embora. 
Ai Onca. voltou na casa dele, quase que Mun6ri matou. Chegou la, 

ai Mun6ri ja f oi embora, levou a.rma. dele. 
Depots que este Mun6ri foi ao ceu. Ficou Ia no ceu. Entao Onca 

ficou na. casa.. Mun6ri levou arm.a de Onca, levou arco, Ievou flecha. 
Parece que e carabina ! ~ flecha de Onc;a, parece que e arco n1esmo. 

RESUMO 

A tribo das On~as e muito perigosa e mata todos que a 
visitam. A tribo de Yusi resolveu buscar as armas das On<;as. 
Um deles se faz passar por cunhado da On<;a, adotando o 
nome de Mun6ri, para enganar. Pernoita em casa da On<;a> 

1 . aquele que alumeia - vac;ialume. 
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mas, por precau~ao, coloca vagalumes em cima das palpe
bras fechadas. A On~a levanta de noite para matar o 
visitante, ve os vagalu·mes e acredita que Mun6ri esta 
acordado. 

-
Mun6ri parte levando as armas da On~a, mas e perse-

guido por ela, a qual quer mata-lo para reaver suas armas. 
Mun6ri atira por cima da cabe~a da On~a e leva as armas. 
Mun6ri vai ao ceu e a On~a volta pa_ra casa. 

MURI~OCA (MOSQUITO) 
' 

Muric;oca (1): Waura fa.la EiyU., casou com 
e. :E vovo de, nao e vovo nao, nao .sabe, casou 
Casou com moc;a, Muric;oc.a. 

outra tribo. Nao sei que 
eom filha de outra gente. 

" 
Nunca foi pescar. Nunca foi cac;ar. Ai mulher dele ficou com fome. 

Sogro dele ficou com fome. Nunca come pence. 

Sogro fala pra filha dele: "Voce fala. pro seu marido, amanha voce 
manda seu marido pescar. Eu tou com fome. Eu nunca como peixe". 
Mae de moc;a falou. 

Ai mulher dele falou: "Voce vai pescar amanha. Minha mae ta com 
f ome, meu pai ta com f ome, minha irma, tu do ta com f ome". 

Ai Muric;oca ta triste: "Eu, amanha vou cac;ar. Vou matar macaco, 
jacu, vou matar peixe pirarara, vou trazer ! " 

De manha cedo Muric;oca foi embora pescar. Quando chegou la no 
lago foi esperar veado. Muric;oca nao tern areo. Ai chegou perto do 
lago. Ai sentou em cima de pau, espera.r veado. Veado passou. Ai Mu
ric;oca avoou, hummmmmm, ai sentou na cabec;a do veado e .furou cabec;a 
de veado com nariz dele. Ta dormindo. Parece que veado morreu. Ai 
Muric;oca bebeu sa.ngue. ·Barriga bem cheia de sangue. Barnga bem 
grande. Ai foi embora. Ai foi em casa e falou pra mulher dele: "Eu 
matei veado. Ta Ia na beira do Iago". 

Mas veado nao morreu. So ta deitado. Ai mulher dele f alou: "Vamos 
comer carne. Ta la". Ai sogra foi, levou f ogo, todo mun do foi, levou 
comida, farinha, beiju. 

Ai Muric;oca ficou na casa. 86 mulher d~le vai. Ai cbega no veado 
e moc;a proclU'a veado. Viu veado ta deitado. Ta dormindo ai no chao. 
Ai moga falou: "Mae, veado ta ai. Ta grande. Carne bastante. Varrios 
comer". 

1. Murigoca - mosquito, pernflongo, tambem chamado carapana no Amazonas. 
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Ai, apanhou bastante fogo. Sogro f az jlrau pra moquear came. Apa
nha faca. Abriu barriga do veado. Sogro pega facao, corta barriga do 
veado. Ai veado acorda e viu gente. Correu, levantou e fol embora: "Ei, 
que e isto? Nao morreu nao. Ja val embora". Veado sumiu la no ma.to. 
Mae ta triste. Sogra ta triste: "Que e isto. Voce nao sabe c~ar. Mata 
nada". Ta braba de marido e f ilha. 

Muric;oca ficou la em casa. Nao fol junto de sogro. Ai falou: "Vamos 
embora!" - "Va.mos!" - Ai, mulher dele falou: "Vea.do ja fol embora. 
Correu. Minha mae nao comeu nada. Eu nao gosto de voce. Voce nao 
sabe cac;ar. Voce e multo mole. Voce nunca vai pescar. Vou largar de 
voce". 

Muric;oca fica muito quieto. Nao falou nada. 

"P<>rque voce e mentira? Voce vai embora!" M69a faloul "Tira sua 
rede. Voce vai embora, eu nao quero mais voce. Voce nunca traz comi
da pra n6s, minha mae". 

Ai Muric;oca fala pra mulher dele: "En tao traz panela pra mim". 
Mulher dele apanha panela e da na mao do marido. Muric;oca vai vomi
tar. Ai sangue de veado sai dentro de panela. Vomita, vomita e panela 
cheia de sangue de veado. "Entao leva esta panela pra sua mae comer I', 

" falou Muric;osa. "Ta aqui molho de came, ,, - Mae dela ta brabo. Falou: 
"Nao, voce larga mesmo minha filha. Voce nunca vai c~c;ar, nunca val 
pescar. Voce vai embora pra outra tribo. Eu nao quero comer este 
mOlho de came', . 

Ai Muric;oca tirou rede e foi embora. Foi morar com outra tribo. 

RE SUMO 

o mosquito (muric;oca) casou-se com uma mo~a de outra 
tribo. Nunca vai pescar, nunca vai cac;ar. A esposa e os 
parentes es'tao famintos e descontentes. 

Insistem para que o genro va cac;ar (a sogra fala com o 
genro somente por intermedio da filha). 

Nao possuindo arco e nem flecha, o mosquito ataca um 
veado com seu ferrao, chupando-lhe o sangue. 

0 veado adormece. 0 mosquito volta a aldeia e avisa 
que matou um veado. Todos vem, mas o veado acorda e 
corre. 

Descontente, a esposa manda o marido embora. :l!:le, 
querendo remediar sua incapacidade, vomita o sangue 
que chupou do veado e o oferece a sogra, mas esta comida 
nao e aceita. 

~le desata a rede e vai "morar com outra tribo" ! 
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A RO(;A DO GA VIA.OZINHO, V AKUIUKUYu 

Gaviao, aquele gaviaozinho pequeno, Vakuiukuyl1, vai casar com gente 
de outra tribo. 

Tern outro, e tribo de KuxUlu. Kuxwu s6 faz rocinha sozinho. Entao 
Vakuiukuyl1 nunca faz roc;a. 86 KuxUlu faz roc;a. Vakuiukuyu s6 delta 
em casa. Fala: "Nao vamos fazer roc;a nao, s6 vamos passear!" 

Entao Kuxulu fala besteira de Vakuiukuy\i: "Ei, homem chato! Nunca 
faz roc;a. Porque este hom·em ca.sou com a moc;a? Todo Kuxulu faz roc;a ! " 
Mentira, vai passear no ma to! 

Quando de manha cedo, VakuiukuyU, vai sair fora. Vai la no mato. 
Entao viu pessoal dele, todo passarinho, qualquer passarinho, tucano, ve
-congo. E'ntao Vakuiukuy\i falou, chefe falou: "En tao, voce faz roc;a para 
mim ! " la pro pessoal. Cada um pessoal dele pega de machado, um pega 
de f'aca, vai roc;ar, derrubar pau, bem grande a roc;a. 

Ai Vakuiukuyl1 ta la em casa. Ficou la em casa. Nao vai la no 
roc;a. Ai pessoal de Vakuiukuyu faz roc;a bem grande. Quando ta pronto, 
ai fala: "Ta pronto, chefe!" 

Ai Vakuiukuyu mandou pessoal dele embora la no ceu. Ai vai em
bora pra casa. Ja casou com outra tribo. 

De manha cedo Kuxulu vai derrubar pau ... e s6 mentira. Nao tern 
um pau derrubado. Chega na roc;a. Ai Kuxillu nem lembra mais da ro~a 
dele. Perdeu ! Ta misturado com a roc;a de Vakuiukuyu. 

Ai Kuxwu chegou la: "Uai, que ta misturado minha roc;a ! Eu nem 
lembro mais minha roc;a. Ai s6 roc;a de voce ficou be·m grande ! " 

Chega la quando bem seco, af Vakuiukuyu vao queimar a roi;a ! Meio 
dia vai queimar a roc;a. Queimou a roc;a, ficou bem limpinho. Ai fica 
com a roc;a. Vakuiukuyl1 nunca vai plantar a roc;a. 

Ai Kuxulu f'alou: "Ei, este homem nunca vai plantar roc;a ! Nunca 
vai plantar!" 

Todo dia Vakuiukuy11 vai falar pro pessoal: "Entao voce vai amanha 
cedo. Todo mundo vai ! Ninguem vai ficar. Um leva machado, outro 
leva enxa<ia. Vai plantar roc;·a!" 

Vakuiukuy\i vai embora, vai la na casa de mulher. De manha, todo 
mundo apanha de mandioca, rama de mandioca (1). Chega la na roc;a. 
Planta, bem cheio a roc;a de Vakuiukuyu. 

Pessoa! dele f alou: "Ta qui. A roc;a tu do cheio ! " 

"Entao muito obrigado!" Vakuiukuyu vai embora na casa dele, ate 
vai crescendo mandioca. 

Ta grande, mulher dele vai buscar. Vai buscar! Ate quando sogra 
dele ta ficando brabo de Vakuiukuyu, fala pra filha dela: "Ah, seu marido 
nunca vai junto de voce na roc;a. S6 voce vai!" Ta brabo. 

1. rama de mandioca - planta-se peda<;os do galho que sao parcial ou k>talmente 
enterrados. 
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Ai filha de marido (2) ta escutando. En tao Vakuiukuyti ta alegre ! 
Quando sogra. flea brabo, Vakuiukuyu fica quieto, ta triste. 

Entao Vakuiukuyti falou pra mulher: "Porque seu pal ta brabo?" En
tao mulher falou : "Minha mae ta brabo porque voce nunca vai junto na 
ro~a! " 

"Sim!" Vakuiukuyti falou, "entao eu vou largar de voce (S), vou em
bora!" ... "Nao quero mais voce!" Entao, de manha, Vakuiukuyti foi embora, 
chegou la na roi;a. Vakuiukuyti chega la na roc;a. Nao quer ficar mais 
com mulher d~le, de sogra dele, que f ala besteira. 

Levou comida dele, levou mandioca. Chegou la na roc;a, levou comida 
dele. Vai levar la no ceu. 

Ai ficou s6 pau, bem cheio de pau la na roc;a, s6 pau I Vakuiukuyu 
levou Ia no ceu. Largou mulher dele, foi embora. 

Depois de amanha, sogra dele val apanhar ma.ndioca. Chegou la na 
roc;a. Nao tem nada ! Procurou ma.ndioca, nada ! Chegou em casa falou 
pra filha dela: "Seu marido foi embora ! Levou comida no ceu. Ficou 
s6 pau. Nao tem mais comida pra n6s. Nao tem mais beiju, mingau de 
mandioca. Nao tem nada ! " 

RE SUMO 

O gaviaozinho Vakuiukuyu casou com uma moga da 
tribo dos KuxU.lu. Os Kuxulu s6 faziam rogas pequenas, 
Vakuiukuyu nunca fazia roga alguma. 

Os Kuxulu ficaram descontentes com a preguiga de 
Vakuiukuyu nunca fazia roga alguma. 

Vakuiukuyu entao pediu ao "pessoal dele", t6da quali
dade de passaros que fizessem uma roga bem grande. 
Vakuiukuyu descangava, enquan.to os passaros faziam uma 
grande derrubada. 

Os Kuxulu fingiam _que iam para sua derrubada, mas, 
na realidade foram espiar a roga de Vakuiukuyu, que para sua 
surpresa, era tao grande que chegava aos limites das suas 
rogas. Vakuiukuyu tinha um grande mandiocal. 

Algum tempo depois, a mulher de Vakuiukuyu foi para 
a roga a fim de colher as raizes de mandioca. Todos os dias 
ia~ e o marido nunca a acompanhava. Isto aborreceu a 
sogra que criticou o genro. 

Vakuiukuyu ficou triste com a queixa da sogra e resol veu 
abandonar a esposa. 

No dia seguinte foi a roga e levou t6das as plantas 
consigo para o ceu. 

Quando a sogra foi a roga para colher, encontrou s6 
paus. Nao havia mais comida alguma! 
2. filha de marido - maneira confuse de relater do informan te . 

3 . la rgar - abandonar. 
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MAPUKAUYAWA CASA-SE COM UMA MULHER-BICHO 

Entao e nome de Mapukauyawa. Mapukauya.wa vai morar na outra 
ro~a. Foi ! Arnanha cedo fala pra mae dele: "Nao, eu vou la na ro~a. 
Vou dorrnir tres dias la na ro~a! - "Pode ir!" Foi dormir la na roc;a. 
Quando Mapukauyawa chegou la na ro~a. ja tern casa. Amarra rede. Ja 
foi la capinar roc;a. Capinou roc;a, capinou roc;a, capinou ro~a. capinou 
ro~a. ate meio dia. Ai vai la na casa. Rede ficou la em casa sozinho. Nao 
tern companheiro! Ai Mapukauyawa chegou Ia em casa. Viu mulher. 
Mulher foi atras. Nao e mulher nao, s6 bicho. Nome Yapuxenexe, mesma 
coisa que mulher. Ta deitado na rede: "Ue, voce ta ai?" - "ltf" ai deita 
jun to. 

Mapukauyawa ja casou de Yapuxenexe. Casou de bicho de mulher. 
Ca.sou mesmo. Amanha blcho falou pro mart do: "En tao eu vou pescar ! " 
Mulher val pescar. Nao e mulher mesmo, e blcho. Chegou, traz peixe 
bastante. Comeu junto de martdo. Fazer cozldo, peixe moqueado. S6 
deitar junto. Deitar junto. Ate dormir muito, Mapukauyawa. 

Ai este homem flea magro: "Entao vamo embora!" Mapukauyawa fa
lou: "Vamo Ia na outra aldeia. Va.mo ver mae!" Ai levou mulher dele. 
Chegou la em casa. Mulher dele ficou escondido la no mato. Mapukauyawa 
foi embora sozlnho. Chegou la em casa. Falou pra mae dele. Falou pro 
pai: "Eu casei com bicho, nome Yapuxenexe". 

Entao Mapukauyawa apanhou dente de piranha, cortou cabelo tudo, 
tudo (1). Nao tern nada. Ai Mapukauyawa vai morar outra casa, escon
dido. Ficou preso. Nunca va.i evacua.r de noite (2). Nao vai urinar, nada 
(mesma coisa que Kregma (3) ) . Ficou preso, preso. 

Ai de noite, mulher dele vai procura.r, gritar: "Ka! Ka! Ka!" E 
entra em casa. Entra em outra casa. Ai mulher de Mapukauyawa ficou 
triste, mulher mesmo, escutando (4) aquele bicho gritar la no mato. 
Procurou marido dele. Bicho procurou Mapukauyawa! 

Mapukauyawa ficou gordo, ate ficar forte, bem gordinho. Mulher dele 
falou, bicho que falou: "Cade marido?" - "Nao sei. Nao vii " Nunca 
menino contou de Mapukayawa. 

Melo dia, cinco horas Mapukauyawa vai lutar no patio. ( 5 ) Val lutar, 
val Iutar, vai Iutar, val lutar, val lutar la no patio. Ai mulher dele, bicho 
vai. Val falar pro menino: "Menino quern e este?" Menino falou: "Nao 
&Sei nao sei o norne !" Ai fala pra outro menino: "Quem e este?" Menino 
responde: "Nao sei!" Bicho fala: "Quern e este homem?" Ai menino 
fala: "Voce nao sa.be? !:ste e Mapukauyawa!" Ai bicho levantou, correu, 
apanhou facao, cortou o pesco~o de Mapukauyawa. Morreu ! Mapukauyawa 

1. cortou cabelo - com o maxilar d e p iranha. Aos viuv os o cabelo e corta do rente 
antes de entrarem em recluscro. 

2 . Os recluses s6 p od em sair d uran te a noite! t: erro do informante , d evid o a su a 
pobreza d e linguagem no vernaculo. 

3. Kreqma - era um v iuvo em reclusao na aldeia dos Waura, por ocasioo da minha 
esta da. 

4 . escutando - deve ser "escutava-se". 

5. lutar no patio - Te rminada a reclusoo os viuvos e rapazes podem participar das 
das lu!'as corporais. 

j 
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caiu no chao de cabec;a (6), morreu. Pai dele apanhou pau quer matar 
este bicho. itste bicho correu. Virou (7) gente. Ai correu. Bicho correu Ia 
adiante. Pai de Mapuk.auyawa vai correndo atras. Depois bicho virou de 
gente. Virou de jacu (8). Depois virou de pomba. Foi embora no mato! 
(0 informante grita imitando a voz dos bichos em questao ! ) 

Ai mae dele chorando. Pai dele, todo parente chorando. Ai faz buraco. 
it filho de chefe (9). Ai f az dois buracos. Enterra la no patio. De pois faz 
Kwarup. Faz sombra de Mapukauyawa. Ai chama, todo indio vem (10). 

Todo tribo, vovo de Kamayura, vovo de Yaualapiti, de Matipu, de Aueti. 
Ai ind.lo vem olhar sombra de Mapukauyawa, filho de chefe. Mapu
kauyawa morreu I 

RE SUMO 

Mapukauyawa foi capinar a ro~a. Dormia numa casa 
de ro~a e encontrou uma mulher de nome Yapuxenexe, que 
na realidade era um "bicho". Casaram-se ! Todos os dias 
Yapuxenexe pescava. Comia os peixes cozidos e moqueados. 
Mapukauyawa emagreceu. Resolveu voltar para a aldeia. 
Deixou sua mulher-bicho escondida no mato. Contou aos 
pais que casou com um "bicho". 

A rea~ao dos parentes, foi dar-lhe o tratamento de viuvo, 
pois cortaram-lhe o cabelo rente e puseram-no em reclusao. 
Sua mulher veio procura-lo, entrando em todas as casas 
sem encontra-lo. Yapuxenexe ficou triste, gritando ao longe, 
na mata. 

Depois de engordar, Mapukauyawa saiu da reclusao e 
lutou muito no patio da aldeia com os outros homens. Sua 
mulher veio procura-lo perguntando aos meninos quern era 
o homem que lutava. os~ meninos nao revelaram o segredo, 
exceto um que lhe contou o nome. Yapuxenexe pegou d'um 
f acao e cortou a ca be~ do marido,. que morreu. 0 seu pai 
correu atras da mulher-bicho para mata-la com um pau. 
Yapuxenexe transformou-se :em gente para poder correr, 
depois em jacu, pomba, e sumiu na mata. 

Na aldeia todos choraram muito. Mapukauyawa, fllho 
de chefe teve sepultura e ritual mortuario de acordo com a 
tradi~ao. 

16. deve ser: a cabeca de Mapukauyuwa caiu no chao. 

7. Vlrou - transformou-se. 

8. Jacu - ave, Penelope spec, que sabe correr velozmente. 

9. fllho de chefe - as sepulturas de chefes sao feitas com dois buracos verticais li. 
gados en!<re si por um tune!, onde depositam o defunto. ' 

10. todo fndio vem - para a realizagao do ritual do JCwarup convidam as tribos da 
6re11 do Alto Xingu. Vide Glossclrio: Kwarup. 
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VISITA A. ALDEIA DOS PEIXES 

Vovo de Aueti foi pescar no Makauvaya. Foi pesca.r. Chegou la no 
Iago. Matou peixe, matou peixe, matou peixe, matou peixe, matou peixe. 
Escutou barulho de gente. Nao e gente nao. l!! s6 peixe dentro de agua. 
Peixe ta conversando, falando: "Que e isso? Parece que tern gente, pes
cador. Vamos ver". Foi la. Foi remando, rernando, remando, rernando, 
remando. Tem aquele Meriel (1). Tem fruta pequena. Ja tern fruta pe
quena. Ai Matrincha pequeno virou gente e subiu no Merici tirar fruta. 
Aqui tern outro cornpanheiro. Ficou la dentro d'agua. 86 peixe. Um 
virou de gente, subir o Merici. Tirar fruta. Fruta caindo n'agua. Outro 
corneu, s6 peixe. Vovo de Aueti chega perto: Matrincha correu. Correu 
tudo ernbora. Matrincha ficou s6 um. Matrincha virou gente. Vovo de 
Aueti falou! Ai, Matrincha falou: "Ahn! Matrincha falou pro vovo de 
Aueti: "Voce esta pescando a.i? - "Eu estou pescando, meu filho". Vovo 
de Aueti falou: "Voce vai embora. Vou levar na minha casa". Este 
peixe virou de gente. Nao ta homem nao, so pequeno. Aueti virou de 
peixe. Foi junto de Matrincha, falou Matrincha: "Entao vamos embora. 
Vou levar la na minha. casa, casa de peixe". VovO de Aueti chegou la no 
casa. de peixe. Matrincha falou: Vov6 ficou de pai dele. Tern rnuito de 
cornida, excremento de gente, fruta de pau. Bem cheio de comida de 
peixe. VovO Aueti chegou la. Ai peixe Matrincha falou: "Esta bebida 
esta fedendo muito, e ruim". Depois Matrincha falou: 'JVamos banhar, 
pa.i". - "Va.mos!" Vai junto de pai dele, levou la no rio, vovo ·de Aueti. 
Ai viu trairao dormindo. Ta dormindo. Viu tudo peixe, cara, trairao pe
queno, pacu, todo peixe, arraia. Arraia e fundo de fazer beiju (2). Comeu 
beiju. Todo dia bebeu. Todo dia corneu excremento de gente. Matrincha 
falou: "Varnos pescar?" - "Varnoo!" Matou peixe, dentro de agua. Ja 
tern outro peixe. l!! cornida de peixe. :l!:ste peixe e sornbra de gente. En
tao ja tem peixe, rnesma coisa de peixe. Entao come. lt Matrincha, pira
rara... chegou la em casa, ai falou: "Pode comer comida. Ai comeu este:rco 
de gente, fruta de pau, todo dia. Peixe esta assando. Misturando junto 
de peixe. Quando cozinhar peixe tira excremento, mistura. Amanha vai 
pescar, vai pescar, vai pescar, vai pescar, va.i. pescar, ate vovo de Aueti mora 
junto de peixe. Comeu tudo de esterco de gente, tOda hora! 86 pescar. 
Nunca foi la na. r~a. so vai pescar, comer de esterco. Entao. ai falou: 
"Amanha vou pescar. Vai pescar jl,Ulto de vovo de Aueti. Entao vovo de 
Aueti nao quer comer comida dele, fala.: "Vou embora. Nao quero mais 
comer de comida ruim de esterco de gente, fruta. Nossa tribo nao come 
esterco de gente. S6 come beiju, pequi". Entao Matrincha falou: "Pode 
ir embora". Vovo de Aueti foi ernbora. Quando chegou la em casa outro 
amigo falou: "Voce foi onde?" - "Eu estive dentro d'agua junto de Ma
trincha. Comi comida de peixe. ~ esterco de gente. lt ruim comida dele. 
E vi arraia, e vi tOda mulher f azer beiju. 

RESUMO 

Um antepassado dos Aueti estava pescando com muito 
sucesso. Um dos peixes, Matrincha transformou-se em 
1. Merici - e mesme que murici, fruteira, Byrsenima sericea, D.C. 
2. .Arraia e 'funde de fazer beiiu - arraia tem formate redondo e achatade, asseme

lhando .. se a um "funde de assar beijus", que sae muitas vezes fundos de panela 
de barre cozide. 
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gente e subiu num pe de murici para ver quern estava ma
tando tantos peixes. Viu o Aueti e convidou-o para ir a 
sua aldeia. 0 indio transformou-se em peixe e foi com o 
Matrincha. Na aldeia dos peixes serviam s6 excrementos 
misturados C'Om beiju e bebida. 0 Aueti nao gostou. Foram 
tomar banho no rio. La dentro d'agua havia muitos peixes. 
Havia outros peixes que serviam de comida para os peixes; 
eram "sombra de gente". Aueti cansou da comida e resol
veu voltar para a sua aldeia. Contou tudo o que vira aos 
companheiros. 

Mo(;A CASA-SE COM A COBRA SUCURI 

Entao, tribo de vovo de Waura. de mulher, foi banhar. 86 mo9a vai 
ranhar. Tres m{>ga vai banhar de madrugada. Foi banhar, tooa hora que 
foi banhar. Nao e casada nao. 86 madrugada que vai banha.r. 

Ai sucuri (1) vem. Nao e sucuri, nao e cobra. Vem. roubou mulher. 
Sucuri mora dentro d'agua. Ai sucuri vem. Ai espera de mulher. Ai 
.quando mulher vai banhar de madrugada. Tres de mulher vai banhar, 
chega la na agua, passa no cabelo de sabao. Nao e sabao nao. Mesma 
coisa de sabao/ Casca de pau. Ai passa no cabelo. Limpa no cabelo. 
Depois m{>ga vai mergulhar. Ja tern sucuri. Sucuri virou gente dentro 
de agua. Md~o forte, gra.nde, bem bonito. Ai mulher mergulhou. Ai su
~11ri virou gente dentro de agua. Ai sucuri apanhou, pegou na mao dele, 

. levou la no ca~a dele. 

Ai companheiro falou: "Embora!" - "Vamosl" Nao achou nadal Su
curi Ievou. Sucuri que virou gente. Chegou Ia em casa, falou pra mae 
dele: "Seu filho (2), bicho pegou la dentro de agua. Levou tudo". 

Ai mae dele vai chorar. Irmao dele, tudo vai chorar. Todo dia mae 
dela chora. Vai chorando. 

Ai gente f alou: "En tao fazer Kwarup". Irmao dele falou: "En tao 
fazer Kwarup. Eu quero que sombra de meu filho flea la no patio". 

Entao todo mundo vai conversando. La no patio, s6 homem. Pedir 
mae dele. Ai mae foi no patio. "Como e pessoal? Entao fazer Kwarup 
pra seu filho. Todo mundo ta triste. Entao fazer Kwarup pra sua filha". 
Tudo canta no patio. Tudo vai dan~ando no patio. Quando mesma coisa 
que este Kwarup, ai Pariatu vai chamar outra tribo. Chega na outra 
tribo. · 

1. sucuri - cobra d'agua de proporqoes avantajadas, Eunectee murinws. 

2. seu filho - deve ser: eua filha. As irmos voHaram a aldeia e contaram a mO:e 
o que aconteceu. 
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Esta m~a mora dentro d·e agua, junto de marido. ~ sucuri que rou
bou mulher. Marido falou: "En tao vamos ver seu mae ! " Ai vem. Foi 
olhar sombra de mulher dele no Kwarup. Chegou la no casa dela. Ai 
sogro fala: "Sua filha ta qui!" E mae dela falou: "Vern aqui!" Marido 
dela virou homem. Cobra virou gente. Ai val junto de sogra dele. Ja tem 
filho. Filha tambem foi junto de mae. De noite pessoal chega do mato. 
Ta derrubando. 

Amanha que foi pintar de Kwarup. Pinta de Kwarup. Sombra dele, 
desta mo<;a, pau. Ai marido dela vai cantar, e cantador, ta cantando. 

Ai todo cunhado dele vai dan~ar junto. Amanha cedo vai pintar. En
tao outra tribo vai pintar. Ai vem. Ai chefe vem. Senta perto de c~a 
no patio, perto de casa. Tem no meio do patio sombra de mo~a pra fazer 
Kwarup. Ai nao morreu nao! Ai lutar. Entao este m~a. pai dele pediu 
pra lutador vem la no patio. Pediu outro lutador vem la no patio. Cinco 
de lutador. Outra tribo vai lutando. Quando acabou, outra tribo vai lutar. 
Val lutar outra tribo. Ate acabou t<'X:la gente de lutar. Tribo de Kamayu
ra, Auetf, Kalapalo, acabou de lutar. Ai s6 vai dan<;ar. FJ.auta vai 
dan~ar (3). Vai la no casa. Para no meio da casa. Ai todo gente da 
pebce. Da peixe. Ate vai na outra casa. Ai da pebce. Ate acabou casa. 
Dan<;ar. Ai homem traz peixe e da tudo pro gente la no patio. 

Ai, amanha cedo tudo outra tribo val embora. Ninguem fica. Nin
guem ficou. Tudo embora. Ai chegou la. Amanha fazer Leik.i (polvilho 
de mandioca) . Bota no patio Leiki. Apanha pequi, bota la no patio. Fazer 
bebida. Misturado. Ai todo mundo bebe la no patio. Kwarup ja ta pron
to. Outra tribo fol embora. Acabou Kwarup. Entao sombrai de m~a 
acabou. Ai m~a t'alou : "En tao eu vou embora ! " Mae dele falou: "Eu 
vou junto!" - "Vou junto la no casa de seu marido". 

Entao foram embora. Sogra dele vai junto. Ate chega la no Iago. 
"Eu vou embora morar no Iago de marido". Chegou la no casa de marido 
de filha. Dormiu cinco dias la dentro de agua. Ai homem falou: "Entao 
vamos levar sua mae ! " - "Vamos levar sua mae na sua casa". En tao 
filha falou: "Vamos embora, mae ! " Dormiu um dia na casa da mae dela, 
ai filha foi embora. Entao filha falou: "Eu agora nunca mais venho 
aqui! Vou embora". Tern dois homens. Irmaos dela. Uma mulher casa
da com cobra. 

RESUMO 

Tres mo~as banhavam-se de madrugada, sozinhas, todos 
os dias. A cobra sucuri, transformada em gente, raptou 
uma delas. 

As outras contaram a mae o acontecido e tooa a popu
la~ao da aldeia resolveu realizar o Kwarup, ritual funerario, 
para o que convidaram muitas tribos vizinhas. 

3. 'l'Cli dan~r - Terminadas as lutas corporais, os homens, aos pares, danc;am de 
casa em casa , na s quais en!'ram, tocando compridas flaut06 de ta quara. Os mo
radores dao-lhea peixes. 
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Veio tambem a sucuri, transformada em gente, com a 
esposa e filhinho. Pai e mae reconheceram a filha. 

Realizaram-se os rituais de que se compoe o Kwarup; as 
lutas corporais, e as danc;as com flautas de taquara, de 
casa em casa. Terminado o Kwarup~ todos os visitantes re
gressaram imediatamente as suas aldeias. 

A mae resolveu visitar sua filha. Ficou durante cinco 
dias debaixo d'agua. Genro e filha levaram.-na de volta 
para casa. A filha entao falou: "Eu agora nunca mais venho 
aqui. Vou embora ! " 

AS Mo(;AS E SEUS MARIDOS AVES-PESCADORAS 

Entao Soc6-boi, Waura chama Unu, casou com m~a.. Tern tres filhas. 
Casou com Martim-pesca.dor. Tern outro ca.sou com Gaviao (1). Aquele 
ta comendo peixe. Waura cha.ma Takanhakuma, Gaivota. Ai tern tres 
homens. 

Entao Soc6-boi que s6 mata trairao pequeno, s6 e s6. Quando vai pescar 
traz trairao. Quando Galvota vai pescar traz pacu, traz peixe-cachorro. 
Quando Martim-pescador vai pescar s6 traz tucunare, nenhum outro peixe, 
s6 tucunare. 

Entao SOc6-boi traz s6 trairao, nenhum outro pelxe. Todo dia vao 
pescar. Sogra gosta deles. Sogra e sogro gostam tambem de Gaivota. 
Cunhados gostam! Cunhadas gostaml Todo dla vai pescar. De manha 
cedo vai. Amanha val pescar. Amanha vai pescar. Tambem Soc6 vat 
pescar. Todos vao pescar. Nunca vao na roca. Nunca faz roca. Nunca 
planta milho, mandioca, bate.ta, melancia, feijao-fava, nada. 86 vao pescar. 
Nao vao ca9ar nunca. Nunca! 

Entao Gaiv~ta vai amanha ~ pescar. Traz peixe, pacu, s6 pacu. Ama
nha cedo vai fazer outro servi~o. Capinar roca. Plantar. Soc6 nunca 
fol fazer a roca. Martim-pescador todo dia pescar. Depois amanha vai 
fazer a ro~a. Fazem a r~a.. 86 Gaivota e Martim-Pescador e Soc6 
nunca f az a r~a ! 86 pesca. Traz peixe ! 

WAULU - I 

Menino todo dia chora, menlna mulher. Todo dia chora! Entao de 
noite que chora, mae dela puxa no bra~ e bota Ia fora. Ai fa.la: "Ta qui 
filhol" pra Waulu, bicho: "Vern buscar filha. aqui. Pode criar!" Ai ja 
vai embora. Volta pra casa dela. 

1. Gaviao - 0 informan!-9 queria dizer "Gaivota". 
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Ai bicho pegou cria.nc;a. na mAo e levou em casa. De manha cedo 
a mae procure.: "Cade meu filho?" Fala pra gente toda.. Ninguem viu. 
"Eu nao vi filho. Bicho ja levou. Nome de Waulu. E, Waulu ja levou 
filha m(>ca ! " 

Ai menina ficou na casa de Waulu. Mae dela chorando. Ninguem 
sabe que menina ta morando em casa de Waulu. Entao esta menina 
ficou junto de Waulu ate fic.ar gr&nde. Ficar mOc;a. Flea presa ate ficar 
grande. Mesma coisa que filha de capitao (1). Grande, ja casou com 
Waulu. 

Mae que f alou: "Pode levar". En tao menina ficou la com bicho. 
Ninguem sabia. Ninguem sabe nada! Ai, qua.ndo menina ficou grande, 
mO~a. ai homem vai passear: "Vou ca~ar!" Homem chega perto de casa de 
Waulu. Ai viu pa.ssarinho. Ai jogou flecha. Ai flecha caiu dentro de 
casa de Waulu. Ai homem foi apa.nhar flecha e viu casa de Waulu. 

Ai homem entrou e viu m(>ca. Ta sentada. Homem falou: "Quern e 
isto?" - "Voce nao sabe. Eu sou aquela que minha mae falou - "Waulu 
pode le var". 

Marido dela, Waulu, ta pescando. Ai homem fa.la: "Quem sabe desta 
mulher". - Ai mulher falou: "Voce nao sabe, mae quem deu eu pra 
Waulu". 

Ai homem falou: "Ah, ja sei! Entao eu vou casar com voce". Waulu 
nao sabe. Ta pesca.ndo. De tarde Waulu chegou. Homem fica escondi
do em cima do jirau. Waulu traz um bocado de peiX.e. M~a vat cozinhar. 
Waulu sai pra casa de mascara. Vai tocar fla.uta de Jakui. Dan~ando 
Jakui. Ai homem desceu. Foi comer todo assado junto de mulher. 

Quando Waulu vem, homem flea escondido. Waulu nao sabe. Todo 
<lia, todo dia, homem ta dormindo junto de mulher. Waulu ta danc;ando 
no patio. Nern entra em casa. 86 pega Jakui e s6 danc;ando. Entao o 
homem todo dia deita com a mulher dele. 

De manha cedo Waulu pega flecha e vai pescar. Entao mulher chama 
-0 homem: "Va.mos banhar". Entao vao banhar juntos. Todo dia. Todo 
dia. Ate mOc;a ja tern filho dele. Filho de Waulu, nao. Fllho· de gente 
mesmo. Trabalha tudo, todo dia. Qua.ndo barriga ja esta grande, crianc;a 
grande, ai nasceu filho dele. Ai Waulu esta dan~ando no patio com Ja
kui. Nern entra em casa. Nunca viu outro homem trabalhar mulher dele. 

Ai quando menino nasceu. Ai nasceu. Ai neneztnho ta grita.ndo: 
"Ua, Ua ! " Waulu ta escutando menino chorando. Ai Waulu falou: "Va.
mos ver este manino! Vamos ver este menino, care. dele! Mesma coisa 
de minha cara, de minha mao, cabec;a, corpo, perna. Varno ver este 
·menino ! " "Quando outro trabalhou meu menino, eu nao quero ! Vou 
ma tar esta crianc;a. Quando eu s6 trabalhei, vou ficar com ele ! ". 

Ai Waulu correu. Homem ta escondido no jirau, Waulu entrou em 
-casa e viu nen~ho e falou: "Ei, quern fez este menino f oi outro. Eu 
nao quero este. En tao vou matar" . Ai homem vem: "Nao, eu fiz ! Agora 
vou ma.tar voce". Ai Waulu foi embora. Com mMo do homem. Entao 
homem falou: "Eu que fiz este menino. it meu filho. Esta e mtnha mu-

1. filha do capitao - no momento de ditar a presente lenda, a filha adolescente do 
capitao dos Waur6 estava em reclusoo. 
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·1her. Voce nao e gente. Voce e bicho". Entao Waulu foi embora. En tao 
-homem f alou : "En tao vamos em casa de seu pai, sua mae, seus irmaos. 
Entao vamos embora". 

Ai homem Ievou a mulher. Chegou em casa dela. Ai gente viu : "Ei, 
·~eu filho ta aqui". Mae dela chorando. Falou: "Quern criou voce?" Foi 
o bicho Waulu. Depois que este homem entrou na casa de Waulu ai 
falou: "Eu quero casar com voce". Ai homem ficou junto do sogro. 

·Entao Waulu ficou sozinho, nao tem mulber. Entao outro "?lomem foi 
.apanhar mulher dele. 

Acabou. 

RESUMO 

Uma menina chorava muito. Aborrecida, a mae 
·-colocou-a fora de casa, dizendo: "Waulu, vem levar minha 
filha ! " O bicho Waulu a levou e a criou. Ninguem sabia 
·onde estava a menina. Quando cresceu, Waulu casou-se 
·com ela. 

Na ca~ada,. um homem perdeu sua flecha que caiu den
-tro da casa de Waulu. Waulu estava ca~ando e sua mulher 
·estava s6, em ·casa. O homem entrou e viu-a. Lembrou-se 
do caso da menina que chorava e desapareceu. 0 homem 
escondeu-se no jirau da casa, mantendo rela~oes sexuais com 
a mulher de Waulu. Waulu ia pescar todos os dias, de 
tarde dan~aya na "Casa de mascaras" com a flauta Jakui 
-e nada sabia da atua~ao do homem. 

Da uniao da mulher de Waulu e do homem, nasceu um 
·filho. Waulu ouviu os gritos da crian<_;a :e desconfiou. "Se 
for meu filho vivera, se for de outro homem, devera morrer!" 
·Quando Waulu quiz assassinar a crian~a, apareceu o pai e 
mandou-o embora. 

O homem ea mulher voltaram a sua aldeia. Ao chega
rem, os parentes da mo~a choraram muito. 0 homem foi 
:aceito na familia e Waulu ficou sozinho, sem mulher. 

WAULU - II 

Aquele Waulu, mesma coisa de onc;a. Primo, todo dia primo vai 
.comer pimenta. Amanha vai comer pimenta.. 

De manha cedo val comer pimenta. Amanha val comer pimenta . 
.Amanha vai comer pimenta. Todo dia primo va.i comer pimenta.. 
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Waulu vai plantar pimenta. Entao primo dele val comer pimenta. 
todo dia. Mulher dele fa.z. Come pimenta de beiju (1). ~ primo de Waulu~ 

Entao Waulu planta pimenta aqui. Planta pimenta, planta outro lugar 
bem bastante de pimenta. Entao primo dele pode comer pimenta todo· 
dia. Nao e homem, nao. it menino. De manha mulher de Waulu faz 
beiju, af primo dele tira beiju, come com pimenta. Bem meio dia mulher
de Waulu faz beiju. Ai primo dele vat para la., val comer beiju com 
pimenta. De tarde primo dele vai comer pimenta. De manhA cedo val 
comer pimenta. Meio dia vai comer pimenta. Nunca come came! Nun
ca come peixe ! 86 come pimenta I TOda hora come pimenta. Nun ca come 
jacu, peixe, nada, nada, so pimenta, so. 

Entao de manha cedo, Waulu !ala pra mulher dele: "Entao faz beiju. 
e da peda~o pro primo e diz: "Ta qui beiju, menino, pode comer pimenta". 
Menino comeu pimenta. Depois comeu outro, comeu outro. Ai comeu 
pimenta forte, ai vai morrer. Comeu pimenta forte, ai val morrer. Ta, 
doendo bOca bru;tante. Menino comeu pimenta bem forte. Quando pimen
ta vai na boca de menino e dentro quebra pimenta, ai caiu no chao, ai 
morreu ! Af levantou. Morreu ! Ai levantando, levantando e cair, e at 
morreu! 

De tarde Waulu procura menino. "Cade menino. Onde foi menino?••· 
Ta procurando primo dele: "Foi comer pimenta ! " Ta procurando_ 
Waulu chegou perto de pe de pimenta. Ai falou : "Oh, pimenta, voce nao 
viu menino, meu primo?" Pimenta falou: "Seu primo morreu!" - "Quem 
matou?" - "Fui eul Todo dia seu primo vem comer meu fruta. Mexe· 
minha cabe~a. Comeu meu piolho. Arranca meu cabelo ! " - "En tao,. 
ca.de?" - "Ta qui. Morreu logo". 

Entao Waulu ficou brabo. Pegou pau, bateu nele. Bateu nele, pimen-· 
ta. Bateu, bateu, bateu. Todo ta quebrado. Apanha menino, carrega pra 
casa. Ai chorou, chorou. Chegou la em casa. Ai pediu aquele bicho gran-· 
de, vira-bosta. Waulu foi buscar. Chegou la, falou: "Amigo, meu primo 
morreu ! " - "Quem matou ?" - "Comeu pimenta forte. En tao voce val 
fazer buraco pra mim enterrar". Ai ja foi. Chegou na casa. de Waulu, 
fazer buraco bem fundo. Ai fol buscar menino, ai enterrou. Botou no. 
patio pra enterrar. Ai fez buraoo fundo. Botou dentro de buraco. Waulu 
apanha cesto pra cobrir cabe~a dele. Cobriu cara de menino. Depois joga. 
terra. Vai enterrando. Depois Waulu apanha agua. Vai banhar. Ba.nha 
todo mundo. Mesma coisa que mulher de Kregma morreu. Vai banhar,. 
nao e? Vai banhar, todo mundo! 

Waulu pega 6Ieo de pau, 6leo de pequi. Vai la no patio. Ai chama 
pessoal. Ai passa urucu (2). Cada um passa urucu. Cada um passa urucu. 
Cada um passa urucu. Crian~a pequenina passa urucu. Menino pequenO'· 
passa urucu. Mulher passa urucu na cabe~a. no cabelo. 

Af, de noite, Waulu falou: "EntAo vamos fazer Kwarup. l!:ste menino 
e demais born. Vamos fazer sombra d~le. 

Ai pessoal d~le foi Ia no mato buscar pau. Pau chega la no patio~ 
(Ja viu patio de Kamayura? Tem sepultura. Muitos paus fincados nl). 
chao). Waulu que faz. Primo morreu, a.i Waulu faz sombra d~le. 

l . d• b•ifu - beiju com pimento. 

2 . pama urucu - depois do luto oficial. 
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Ai Pariatu vai outra tribo. Tribo de Vea.do. Tribo de Porco. Ai 
Veado vem. Ai chega. Ia no patio. Porco vem. Chega Ia no patio em 
.casa de Waulu. Quando ta perto, Veado vai gritando (S). Pedindo comi
<ia deles. Pariatu vai levar comida. Leva peixe. Leva mingau. Leva 
beiju. Levou la no mato pra tribo de Vea.do comer. 

Ai outra tribo de Porco chegou. Ai chega perto. Ai grita. Ai Pariatu 
levou comida, peixe cozido, peixe assado, beiju, tudo. 

De manha cedo, Veado vai pintar. Passa urucu. Vai pintando. Porco 
tambem ta pintando. Sol bem alto, tribo de Vea.do vem. Tribo de Porco 
vem. Ai chega la (mesma coisa que aquele Pentoti (4)). Chefe dele senta. 
Pessoal fica perto. Pessoal de Waulu flea pra ca no patio. Ai pediu 
lutador (5). Lutador foi la no patio. Chama. outro lutador. Foi la no 
patio. Chama. outro lutador. Foi la no patio. Chama. outro lutador. Foi 
la no patio. Chama bem bastante de lutador. 

Ai Waulu fala pra gente de Veado. Waulu pediu lutador de tribo 
de Vea.do. Ai Vea.do vem. Vai lutar. Depois outro vem, outro vem. Vai 
lutar. Quando tudo pronto de lutar, ai gente dele vem atras. Ficou la 
misturado de pessoa.l de Waulu. Cada um luta. Cada um luta com outro. 
Todo mundo luta, luta, ate o chefe dele falou: "Chega! Chega! Chega!" 
Ai Veado vai embora. Vai parar um pouquinho la. Todo mundo senta.. 
Depois Waulu chama lutador. Chama lutador. Chama lutador. Depois 
cha.ma outro. Vai Ia no patio bem bastante lutador. Ai fala pra chef e 
de tribo de Porco. Val chamar chefe dele: "Entao voce manda um luta
dor pra lutar com gente". Chefe de Porco falou: "Entao voce vai lutarP' 
Fala pro pessoal dele. Ai p~oal dele fol la no patio pra Iutar. Ai outro 
foi atras. Depois manda outro. Outro correu atras. Outro lutou ! Tudo 
acabou de lutar. Ai pessoal dele vem misturar com pessoal de Waulu pra 
lutar. Ai lutando, lutando, cada um lutar com outro. ltste luta com outro. 
i:ste val lutar com outro. Tudo vai lutar. Ta lutando. Ta lutando. 

Sol pouquinho alto, chefe falou: "Chegal Chega!" Ai tribo de Porco 
correu. Foi embora. Ai tribo de Vea.do vai dancar. Toca flauta (6). Vai 
uma casa, entra. Sai de casa. Entra outra casa. Sal de casa. Entra outra 
casa. Sal de casa. Entao Vea.do vai dancar pra ca e Porco vai dancar 
pra la. Entra casa, sai fora. Entra outra ca:sa, sai fora. Entra outra 
casa, sai fora. Melo dia ta pronto. Acabou. 

Entao Waulu mandou chefe Vea.do embora: "Entao voce vai embora!" 
Depois falou pro chefe de Porco: "Voce vai emboral" Ai Porco vai em
bora. Outra trtbo ja foi embora. Acabou. 

RE SUMO 

Um menino,, primo de Waulu, todos os dias come pimenta 
com beiju, em quantidade. Certo dia o menino come pi-

3. vai qritando - anunciando a chegada. 
4. Pentoti - chefe da tribe dos Suya, que tinha sido convidado pelos Waur(t pnra 

a luta do Javari, em 1964. 
S. Lutador - para a luta corporal, conhecida na regifxo do al!>ci Xingu comumente 

por Huka-Hu.ka. Vide Gloss6:rio. 
(}. toca flauta - flautas e spec1ais de dois Ion gos gamos de taquara, qua sao 

levadas de casa em casa, por dois indios que dan9am ao eom de seu ritm.o. Vide 
Glonario. 
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men ta, especialmente, forte e morre ! Waulu fala com o pe. 
de pimenta, perguntando por seu primo. 0 pe de pi
menta explica que o menino morreu e que foi ele mesmo· 
quern o matou, pois, "todo dia seu primo vem comer minha 
fruta ! etc." Waulu o "mata" a pauladas, quebrando-o. 
Waulu pediu ao "vira-bosta" para fazer um buraco no pati0> 
e la .enterrou seu primo. 

Passado o Iuto ofictal, todos se adornam de novo, pin
tando o corpo com urucu e 61eo de pau. Por ter sido "um. 
menino born demais! ",, resolveram realizar o Kwarup, ritual 
funerario. Convidaram a tribo dos Veados e dos Porcos. 
Realizaram competi~oes de lutas corporais no patio, dan~a
ram e tocaram flautas de casa em casa. No fim, os convi
dados vol taram as suas aldeias. 

, 

VE - CONGO MATA GENTE / 

Ve-Congo mata gente. Come gente la no Kuluene. Todo dia vovt> 
de Yaualapiti que vai matar Ve-Congo. Ja tern filho de · Ve";'Congo. Ai 
vovo de Yaualapiti foi fazer t1echa pra matar. Chega la na casa de
Ve-Congo viu gente, ai corre. Ai mata. Ve-Congo fura Olho. Tira olho. 
Ai gente morreu. Ai Ve-Congo vem comer. Todo dia vovo de Yaualapiti 
vai matar Ve-Congo. Chega perto de Ve-Congo, ai corre. Pega cabec;a, 
senta na ca~1a de gente. Tira Olho. Ai homem caiu no chao. Ai 
Ve-Congo come. 

Vovo de Yaualapiti quer matar Ve-Congo. Tirar rabo dele. Nao, nao
e Ve-Congo, e bicho! Depois, amanha, gente vai: "Vamos matar Ve
-Congo". Chega la pert-0 de casa de Ve-Congo, ai Ve-Congo viu: "Pem, 
pem ! " Ai gente correu. Ai senta na cabec;a. Ai tira olho. Ai cai. Ve
-Congo comeu tudo gente. Todo dia que come. 

Entao o chefe falou, vovo de Yaualapiti: "Entao esperar de este mu-· 
lher filho nasceu. Vamos botar todo dia remedio pra matar Ve-Congo". 

Entao gente falou, esperar filho de mulher na:scer. Ai filho de mu
lher nasceu, ai passa remedio t-Odo dia. Passa remedio nenezinho. Todo 
dia passa remedio. Quando ta grande menino, fica homem. Vai crescer_ 
Fica homem. Ai ficou grande. Fazer flecha. Ja sabe flechar passarinho. 
Fazer calc;a, mesma coisa que este Sapukuyaua. Fazer camisa, mesma. 
coi.sa que &te roupa, misturado de pedra. Camisa fica duro. Bico de 
Ve-Congo nao fura. Ta duro. Ta pronto, ai foi. Capitao mandou embora .. 

"Voce vai matar Ve-Congo. :t!:ste bicho mat-Ou gente bastante". Al 
homem faz flecha bastante. Amanha ja vai, sozinho. Chega la perto de 
casa de Ve-Congo. Ve-Congo viu! "Pem, Pem!'' Ai Ve-Congo correu. 
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"Quem vai matar este homem ?" Ai homem botou calca, botou camisa. Ta 
fechado de cara. Ai ficou perto de Ve-Congo. Ai flechou. Ai este homem 
ja flechou. Flechou, bem bastante que este homem matou de Ve-Congo. 
Matou homem, rnatou criancta, matou rnulher, rnatou cinco .ie chefe de 
Ve-Congo ( 1). Ate cinco horas, este passarinho correu la no ma to. Ve
-Congo ta com medo deste homern. ~te homem ta escondido Espera 
que chefe de Ve-Congo vem. Chefe de Ve-Congo correu. De tarde, chefe 
de Ve-Congo chega. Dois chefe. Outros chefes morreram todos. Ai vem. 
Senta em cima de casa. Ai homem flechou, caiu, morreu ! Ai mulher dele 
vem. ~ste homem flechou. Caiu no chao. Ai pessoal dele vem. £ste 
homem flechou. Caiu no chao, morreu. Ai Ve-Congo ta sumindo la no 
mato. Ai hornem vai esperar. VovO de Yaualapiti espera. Fica la. Ai 
de tarde, ai volta. Ve-Congo senta la no casa. Ai homem pega arco, 
flechou. Ai flechou, flechou, bem bastante. Ai correu Ia no mato. Ai 
homem e:spera. Bem baixinho de sol ai vem Ve-Congo : "Pem, pem, pem" 
- senta Ia em cima de casa. ~te homem flechando, flechando. Matou 
tudo. Ve-Congo ta acabando. Acabou tudo. Morreu tudo. 

Ai este hornem tira rabo dele, bem bastante. De manha cedo chega em 
casa. Leva rabo de Ve-Congo pra mostrar gente dele. Chegou Ia no 
casa dele. Homem vai levando rabo dele. 

£ste bicho morreu tudo. Nao sobrou nada! Ai chefe falou : "Ja mor
reu Ve-Congo?" - "Ja, matei bastante!'' Cada um tern rabo dele. Cada 
um tem rabo dele. Cada um tern rabo dele. Cada um tern rabo dele. 
Todo mundo pega de rabo de Ve-Congo. 

De manha cedo vai fazer cocar de Ve-Congo (2). Fazer cocar de Ve
-Congo. Fazer cocar. Fazer cocar. Fazer cocar. Bem bastante de 
penacho de rabo de ve ... congo. Depois este homem vai matar Ve-Congo. 
Ai chama chefe de Yaualapiti. Ai vern. Vern no patio. Ai fala pro .., 
capitao: "Eh, capitao, ta aqui rabo de Ve-Congo. Pode guarda.r". TUdo 
traz rabo de Ve-Congo. Cada um traz. Tudo traz rabo de Ve-Congo. Ai 
capitao apanha rabo de Ve-Congo, penacho. Ai guarda. Depots que ca
pitao pagou chefe, vovO de Yaualapiti, chefe dele pagou rabo de v e-congo, 
com unha de onca ( 3), da pra est~ homem que matou bastante de Ve-Congc 
Ai paga com colar de unha de onca. Um colar de caramujo, cinturao de 
caramujo. Tres. Ja pagou. Agora vovO de Yaualapiti nao vai morrer. 
Nao tern bicho pra matar! 

RES.UMO 

Os passaros, chamados "Ve-Congo" (pelos Waura), ma
tavam muita gente dos Yaualapiti, furando-lhes os olhos. 

Os Yaualapiti tentaram matar os "Ve-Congo",. mas estes 
er am mais fortes. 

1. Chefe de Ve-Con90 - Os Waura afirmam que o "chefe" duma colonia destes pas
saros (Oatinop• Thidia Muller) e maior c;ue OS demais. 

2. Cocar de "V&-Conqo" - diadema de penas amare las da cauda daquele passaro. 

3 . Unh:x de cn~a - colar feito com unhas de on9a. 
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Os Yaualapiti resolveram criar um menino com trata
mentos especiais, fortalecendo-o com os "remedios" de que 
dispunham. Quando o menino tornou-se homem, manda
ram-no matar os "Ve-Congo!" 

Chegado a colonia daqueles passaros, o rapaz flechou 
todos, exterminando-os. 

Trouxe muitas penas amarelas da cauda dos "Ve-Congo" 
que distribuiu a todos no patio da aldeia. O "'capitao" 
presenteou-0 com varios adornos valiosos. 

Desde entao, nunca mais os "Ve-Congo" mataram os 
Yaualapiti. 

M.AE-DA-LUA 

I 

Vovo de Waura escuta Mae-da-lua canta t6da noite. Ai apanha flecha 
e matou dois. 

Ai de noite, ai canta: "Kwau, Kwau!" - Waura chama de Kwau. Ai 
grita de noite: "Kwau, Kwau". Vovo de Waura nome de Valameri. Todo 
dia mata Kwau de noite. Mata de noite. Mata de noite. Todo dia. 

Entao af Kwau falou. Tribo de Kwau talou: "Que e isto? Como Cha
ma nome deste homem? Porque mata n6s, tribo de Kwau ?" - "Nao sei. 
De noite vamos buscar!" - Kwau falou que vai buscar Valameri. 

Todo dia Va.lameri matou Kwau. Pega pau, bate, mata Kwau. Entao 
o chefe de Kwau: "Entao vamos buscar Valameri". 

De manha cedo que Kwau mandou um pessoal na casa de Valameri. 
Kwau virou gente mesma coisa de gente. Ai cedo, Valameri vai la na 
ro~a. Todo mundo vai la na ro~a. Kwau chegou la na casa de Valameri. 
Ficou uma mulher la em casa. Nao foi na ro~a. Ja tern bebezinho. 
Entao s6 deitar. Kwau entrou na casa. Falou: "Cade gente?" - "Foi 
passear, foi fazer a ro~a". Kwau falou pra mulher. "Como chama?" -
"Nome de Valameri!" mulher falou, "nome dele Valameri!" - "Ah!" 
En tao, Kwau vaJ. emrora. Chega la em casa. Ai fala pro chef e de Kwau: 
"Aquele homem, nome dele e Valameri!". 

E o chef e de Kw au falou: "En tao vamos buscar de noite quando 
Valameri ta dormindo, bem madrugada. Vamos buscar. Vamos tirar rede 
dele. Vamos carregar, de noite, Valameri vai deitar. Ta dormindo". 

Kwau ja vai embora. Todo mundo vai embora. Vai buscar Valameri. 
Valameri ta dormindo. De madrugada Kwau entra em casa. Tira a rede 
dele. Tira corda, tira corda. Vai levar la no Iago, la no Iago na agua. 
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La no outro lago. Valameri vai embora. Kwau que levou. valameri ta 
dormindo, nao acorda nao. Ate chega la mais longe, demais longe. Chega 
Ia no lago. Ai ta amarrado no meio do Iago. Tern tudo de agua cheio. 
Ai chegou la. Ai Kwau espera. Amarrou rede dele la no meio do Iago. 
Ai Kwau deixou la no rneio do lago. Kwau vai embora. Ficou sozinho. 
Quando bem ba.stante de rnadrugada, amanhecer, Valameri ta levantando 
pra urinar. Vai levantar. Viu agua: "Uai, que e isto? Ta escuro. Nao 
tern nada sol, bem escuro". Ai Valameri ta triste. Ai Valameri falou: 
"Quern que trouxe eu pra ca?" 

Ai Kwau falou: "Fui eu. Todo dia voce ma ta a gente. En tao ca pi tao 
mandou eu buscar voce". 

Ei, ta triste, ai Kwau vai embora la na casa dele. Valameri ficou la 
no Iago sozinho. Ai Kwau f oi embora.. 

Ai Valameri ta escutando cantar de Jao, Inarnbu; "Ua, eu vou 18.!" 
Valameri vai a.nda.ndo, vai a.nda.ndo, vai a.ndando ate chega la no mato. 
Chega la no mato viu Inambu. Ta amarrado a rede. Ai tem fogo. Fogo 
de Inmbu. Ai chegou la. Ai Valameri falou: "Vovo, eu quero deitar junto 
de voce". Inambu falou: "Nao, nao pode. Minha corda nao aguenta. 
Se voce deitar jun to, arrebenta corda e voce cai no chao e ai apaga f'ogo". 
"Nao, eu vou deitar junto de voce". - "Nao!" - Ai Valameri levantou, aJ 
vai deitar junto de Inambu. Ai cords. rebentou. Caiu no chao. Ai Inambu 
ja voou, levou fogo. Ai ficou escuro. 

"Uai, que e isto?" Valameri falou. Entao, ja viu gaviao. Gaviao pe
queno, nome de Yujatapa. Ta gritando. "Ho". Valameri falou : "Eu vou 
la neste homern". Valameri ja foi. Escutou cantar de gaviao. "Eu vou 

' laP' Vai andando, vai a.ndando, ate chegou la no gaviao. Ai falou: 
"Vovo!" - "He? Voce tava. a.qui?" - "lt, eu tava passeando. Kwau levou 
eu la longe no Iago. Voce vai levar eu na minha aldeia". 

Gaviao falou: "Primeiro eu vou avoando ate chegar perto de sua casa. 
Qua.ndo chegar perto, ai eu grito. Ai voce embora". - "Ta". - Ai, gaviao 
avoou la em cima. Ai sentou perto de casa de Valamerl. Ai nao esta 
escuro. De manha cedo gavia.o ta gritando. Valameri ja escutou. Le
vantou. Foi ernbora. ate chegar la na. case., perto de ga.viao, ai falou: 
"Vovo, vem ! Ta Ionge minha casa ?" - "Nao, ta perto. Enta.o voce vai 
embora. Voce vai a.qui, vai andando, vai andando, ai tern sua casa, sua 
f amilia. Nao ta longe, ta pertinho, pode 1r l" 

Valarneri escutou e vai ernbora. Chega la perto de gaviao, fala : "Vovo, 
ta longe minha casa ?" - "Nao, ta perto. Pode ir por aqui. Ai voce ja 
vai sozinho". 

Cedo chegou em casa. Mae dele ja viu: "Ah, meu filho, rneu filho, 
quern traz voce?" - "Foi gaviao quern trouxe. ~ o Kwau que levou eu 
bern longe. Nern nao vi nada. Dentro do lago. Kwau arnarrou minha 
rede no rneio do Iago". "Ta fundo?" - "Nao, ta raso". - "Voce vern de 
canoa ?" - "Nao, eu venho no raso". 

Mae dele chora. "Entao voce ficou magro, ficou s6 o.sso. Cinco dias 
que nao come!" Ai Valameri falou: "Eu nao comi nada de fruta, nao bebi 
agua, nao achei nada de rnato. Bern grande de Iago". 

Valamerl conta. 
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RE SUMO 

Todas as noites um indio Waura matava os Mae-da-lua, 
Kwau. Os Kwau (Mae-da-lua) resolveram buscar o homem, 
de nome Valameri. Durante a noite desataram a sua rede 
e 1evaram-no para o meio do Iago. Quando acordou, tudo 
ao rector estava escuro. ~le escutou o canto de passaros na 
mata e o seguiu. Encontrou o Inambu, deitado na rede. 
Valameri tambem quis deitar na rede do Inambu, que pre
vine-o de que a corda nao aguenta com o peso e o fogo, que 
fica debaixo de sua rede, apagar-se-ia com a queda. Mas, 
Valameri deita na recle e cai no chao. O Inambu,, porem 
foi ligeiro, voou e levou o fogo consigo. Um gavi8.ozinho se 
prontifica a guiar Valameri de volta para casa. A mae de 
Valameri chora ao ver o filho. Valameri ficou muito magro 
pois nao comeu durante varios dias. 

, 
I 

TUKUTUTu 

Tukututu, aquele gaviao que ande. de noite quando tem Iua, ai grita 
tuk-tuk-tuk-tuk""(, mesma coisa que gavtao. Unha dele assim (0 informante 
mostra os dedos da mao I). Coruja I 

Todo dia quando vov6 de Waura foi pescar, ~te coruja fol, tira 6lho, 
tire. Olho, morreu tudo. Todo dla me.ta gente de noite. 

Quando vovo de Waura foi pescar, dormiu la, af coruja tira olho de 
companheiro, ai morreu. Ai gente quando f oi pescar, at tira olho, ai 
moITe. (0 informante repete a mesma coisa varias vezes) Todo die. 
me.ta gente. Tira Olho. Ate o chefe, filho de chefe foi pescar. Ai coruja 
matou I Tira olho d6le, filho de chefe morreu. 

Af ca pi tao, chef e dele falou: "En tao como que val ma tar es ta coruja '! 
Todo dia me.ta gente. Como que val matar?" 

Uma pessoa que sabe: "Entao eu vou pesca.r. Vou dormir Ia. Vou 
matar. Eu sabe como me.tar! Eu que sabe matar!" - "Ta born, quando 
voce vai la, ta dormindo IA. Quando voce me.ta es ta coruje., eu vou pagar ! " 
Foi chef e que f alou ! 

Vai falar pra mulher dele: "Vai fazer beiju pra mim, eu vou pescar". 
Mulher fez bastante de beiju. Mela noite, madrugada, foi embora pescax. 
Levou rede. Homem vai dois. Val pescar. Mata peixe, mata peixe, mate.. 
peixe, mata peixe. Ate chega la no lugar. 

Af, de noite dormir. Faz jirauzinho, assar peixe. Mas ~te homem 
nao vai dormir nao. Vai esperar que coruja vem. Entao meta noite, ma
drugada ja viu. Ja escutou: "tuk-tuk-tuk-tuk". Entao fa.la pro compa
nheiro: "Ja vem!" 

Apanha pau grosso. Pega pau, bota dentro de rede dele. Pau grO&SO 
bota na rede. Pau grosso bota no outro rede. Pege. e.rco. Pega flecha. 
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Ai ta escondido. Chega perto. Ai fogo ta pouquinho, fogo ta pouco. A1 
coruja vem. Vai pular em cima de ca.be~a de gente. Ai nada! Ai falou: 
"Ue, que e isto? :tl:ste e pau". - Nao e coruja nao. Coruja ja tern dentro 
gente. 

"Cade homem? Cade homem!" Coruja falou: "Vamos dormir um pou
quinho". Ai ta dormindo, coruja ta dormindo. Ai homem vem, apanha 
pau, bateu cabe9a dele. Morreu I Morreu outro, morr·eu doi.s coruja. 

Ai chegou la na aldeia, falou: "Ja morreu. Coruja ja morreu!" - E, 
capitao ta rindo. Ta alegre. Preci.samos pagar. Ai ca pi tao da arco, da 
panela grande. Todo mundo ta rindo. Quando gente vai pescar, nao vai 
morrer nao. Ai traz peixe. Todo dia coruja mata. Agora gente vai 
pescar, ai vem, traz peixe. Ja morreu coruja. 

RE; SUMO 

Todos OS dias, quando OS Waura saiam para pescar a 
noite, duas corujas vinham e lhes arrancavam os olhos, 
matando-os. Tambem o filho do chefe foi uma das vitimas. 

0 chefe convidou os homens da aldeia para matar as 
corujas. Sairam dois homens a pescar a noite. Ataram 
suas redes, mas, ao inves de deitarem-se, colocaram nelas 
troncos grossos e esconderam-se com arco e flechas nas 
maos. 

Noite escura, vem as corujas. Atacaram os adormecidos 
na rede para arrancarem os olhos, mas s6 encontram os 
pedac;os de tronco. 

Os dois homens as matam a pauladas e voltam para a 
aldeia,, contando o que fizeram. O chefe os presenteia com 
arco e panela grande. 

Desde entao, os Waura nao sao mais molestados pelas 
corujas. 

GUERRA ENTRE P ASSARINHOS E COBRAS 

TribO de cobra. Tribo tambem de passarinho. Tudo, tudo passarinho. 
Todo dia tribo de cobra vai matar a tribo de passarinho. Mfl.ta, mata 
bocado de gente, crian~a. menino, mulher. Depois tribo de passarinho, 
gaviao, mata tribo de cobra. Mata um bocado. Matou bastante cobra. 
Depois cobra vai matar passarinho. Tambem matou bastante de gente. 

Ai cobra vai embora. Passarinho vai matar tribO de cobra. Matou 
bastante de cobra, crian9a, menino. Tribo de passarinho foi embora. Ai 
tribO de cobra vai matar tribo de passarinho. Toda dia mata. Mata um 
bocado de gente. Depois tribo de cobra vai matar tribo de passarinho. 
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Depois quando passarinho ja foi embora, tribo de sucurl val todo dia 
matar passarinho. Primeiro sucuri. 

Quando pa.ssarinho val embora, ai cobra faz flecha. Chefe dele vai 
no patio e falou : "Vamos matar passarinho ! Eu nao gosta, eles matar 
gente" . Ai cobra val matar. 

Ai chefe de passarinho val no patio: "Vamos matar cobra. Cobra 
mata t6da gente. Entao vamos matar". Ai passarinho val fazer muita 
flecha. 

Ai passarinho chegou no Cuiaba de cobra. Chegou escondido de casa, 
perto de casa. Espera r filho de capitA.o ir urinar. Quando filho de ca
pitao saiu fora, ai cobrai :f1echou, m.atou. Flecha pegou na cabe~a. Ai morreu 
filho de capitao, fllho de cobra. Ai passarinho grita e matou bastante 
cobra. Ai passarinho vai embora de manhi . 

Dormir tre.s dias, ai cobra vai ma.tar tribo de passarinho. Chegou la 
no casa de passarinho. Ai fica. escondido perto de ca.sa. Esperar filho 
de chefe de gaviA.o grande ir fora. Quando filho de gavlA.o grande vai 
urinar la no patio, ai cobra flechou na ca.b~a dele. Ai morreu. Ai cobra 
matou tOda gente e foi embora. 

Dormiu tres dias, ai passarinho val matar tribo de cobra, todo dia, 
todo dia. Passarinho gosta de matar de gente. Ta.mbem cobra todo dia 
vai matar passarinho. Ai ma.ta la, morreu f 

En tao vai ca pi tao, falou. Chef e de cobra falou: "En tao pess6al ja foi 
f azer flecha. Chegou la perto de casa de passarinho, escondldo, esperar 
passarinho sair no patio. Ai flecha. Morreu. Ai cobra correu tudo la 
no patio e matou t6da gente. En tao cobra ja vai embora. Entao chef e 
de passarinho fa.la pro pessoal dele: "Entao voces vao ma.tar cobr.a!" En
tao passarinho ja fol. Ai flechou, e ai correu no meio do patio e matou 
gente um bocado. Todo dia. Todo dia mesma coisa, que mata cobra. 
Cobra mata passarlnho. Passarinho mata cobra. Nem roubou mulher dele, 
crian~a. nao, s6 matou mulher, matou crian~a. 

Acabou. 

RESUMO 

Relata a guerra entre a tribo dos passarinhos e a tribo 
das cobras, com constantes matan~as reciprocas. 

A CASA DE MUCUTE 

Ja tem rato, Mucute (1). Voce sabe Mucute! Mucute faz casa, sabe 
fazer casa. TOda casa. Mucute vai apanhar pau (2) , apanha cip6 ( 3) , traz 

1. Mucute - d esignac;ao waur6: para um roedor, ratinho freqiiente na regiao do Alto 
Xingu, e que en~ra nas habitac;6es indigenas. 

2. pau - posies e vigas para a construc;ao da armac;a:o d o casa. 
3. cip0 - para amarrar o vigamento e os postee. 
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embira {4), faz casa, ate cobrir de sape (5), ate acabar tudo. Quando ta 
pronto de casa, ai aquele veado gracde, Cervo, falou : "Eu quero tambem 
f azer nossa casa". 

Ai Cervo vai arrancar sape, arranca sape, arranca sape, bem bastante 
sape, ai Cervo traz. 

Mucute falou: "Que e isto?" - "Eu quero fazer casa. Mesma coisa 
de sua casa". 

Ai Mucute falou: "Nao, primeiro vai carregar pau. Vai tirar pau com
prido e vara, e caibro, embira, casa, tudo". 

Cervo s6 ta olhando, escutou a lingua de Mucute. Entao Cervo jogou 
fora o sape. Nao quer mais fazer casa. Jogou fora sape. Ai Mucute 
f alou: "Traz bastante de pau. Primeiro pau". Cervo nao quer fazer 
mais casa. Cervo f alou: "S:: demais dificil fazer casa". 

"Porque voce quer ter casa como eu?" 

A COBRA NHEI 

Gente vai banhar e viu na beirada cobra pequenina. Nome de Nhei. 
Mesma coisa que agulha comprida. Ai pisa. Ai fura o pe. (0 infor
mante mostra o artelho). Ai homem grita: "Ai, yai, yai, yai!" - Ai 
outro f alou: "Como e que cobra mordeu ?" Cobra vai embora. Bico dele 
quebrou dentro da carne do homem. Ai fol la em casa, gritou. Ai flea 
uma ferlda, fica uma ferida, fica uma ferida. Ai tem muito bicho (1)\ 

ate homem morreu. Po~ isto que gente nao mexe de cobra Nhei (2). 

0 BICHO ARUTI 

Ja tern bicho, nome de Aruti. ~ bicho mesmo. T6da hora que pediu 
peixe de gente. Quando gente vai pescar, traz peixe bastante, ai Aruti 
viu: "Me da peixe. Me da peixe". Corre atras de homem. Levou todc 
peixe. Homem ja vai embora, nao leva. peixe. 

Amanha outra vez vai pescar. Homem traz peixe. Aruti viu: "Me 
da peixe, me da peixe, me da peixe ! " Correu atras de gente. Leva todo 
peixe. Amanha gente vai pescar, outra vez, traz peixe ba.stante. Ai Aruti 
viu: "Me da peixe, me da peixe, me da peixe, me da peixe!" Roubou todo 
peixe. Homem vai embora. Tem bicho grande, tOda hora pede peixe. 

4 . embira - casca de certa especie de cip6, usada para amarra<;oes. 
5. sape - especie de capim al~, usado para cobrir casas. 

1. tem muito bicho - refere-se a larvas de mosca que se desenvolveram na ferida. 

2. o au tor nao conseguiu identificar a espede. 
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Homem falou: "Entao vamos matar. Voce vai pescar. Eu vou es
perar Aruti la". Entao vao dois homens. Vao pescar. Tra..z peixe bas
tante. Ai Aruti viu: "Me da peixe, me dA peixe!" Ai vai atras de homem. 
Homem correu, correu, ate chegar no outro homem. Ai chegou no outro 
homem. Apanhou peixe. Ai homem puxou corda de arco e flechou na 
cabec;a, bem na cabec;a. Ai apanhou outra flecha. Flechou, flechou, flechou, 
flechou ! Ai quebra pau, bateu na cabec;a... ai Aruti morreu. Ai Aruti 
morreu! 

Homem falou: "Eu vou matar filho dele!" Homem correu. Vai matar 
filho dentro de casa. Viu filho dele. Ai bateu na cabec;a. Matou. Mor
reu todo mundo. Quebra cabec;a de crianc;a, menino, mulher ... 

Ai uma mulher saiu fora, sumiu. Ai morreu todo Aruti, sobrou s6 
mulher. Fugiu la no mato. Homem falou: "Cheguei la no aldeia. Todo 
Aruti morreu". 

Entao todo dia. que a gente val pescar traz peixe. NA.o tern mats 
Aruti. "Eu matei. Eu sou duro (1). Mais duro de todos. Matei o bicho~. 
Apanhou flecha, foi embora. Chegou la em casa. Viu peixe ba'Stante: 
"~. Aruti morreu I" - "Morreu mesmo? Ta bom". Tudo ta alegre. "Por
que voce matou Aruti ?" - "l':, matet Aruti mais grande, e flechei na 
cabec;a, ai morreu. Nao tern mais Aruti" - "Ah, ta born amigo!" 

RE SUMO 

O bicho Aruti sempre perseguia os pescadores e lhes 
tomava os peixes. Resolveram, entao, matar o bicho Aruti. 
Um indio flechou-o na cabe~a e bateu-lhe com um pau na 
cabe~a ate mata-lo. Foi a casa dos Aruti e matou todos. 
86 uma mulher conseguiu fugir para a mata. 

Na aldeia, o indio c'Ontou a todos que acabou com os 
bichos Aruti. Os indios ficaram contentes. 

PERNA DE LAN(;A 

A tribo de geate de Tunupityatesu f oi bater timb6 la no Iago. Ai vai 
tudo. Gente vai. Viu sapo grande, nome de Kaitsapa. Ja tern sapo ! (1) 

Uma pessoa conta: "Ja tem bicho, sapo I Aqui fica caminho (2) . Aqui fi
ca sapo perigoso. Mata gente ! " 

Gente vai la, gente val la, ate quando acabou. Gente vai embora. 
um so ficou. Ai viu e falou: "Ja tern Kaitsapa! Varno matar ele?" 

1. sou duro - sou forte, valente. 

l. "ja tem sapo!" - "ha por ai um sapo!" Nao se refere, como se podia com,preen
der, que "foi criado o sapo!" 

2. fica oam.inlho - encon~a-se pelo caminhol 
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Gente viu Kaitsapa. Bateu na cara dele com pe. Sa.po morreu. Ho
mem pas.sou. Chegou na beirada do rio. Kaitsapa faz da perna dele como 
de gente, fininho (3). Fica como ponta de f aca, nome de Tunupitya.tesu. 
(0 informante pronuncia curto e chiadoD. 

Quando vai andando, ta furando o chao. Gente chega la em casa. 
Falou pro mulher dele: "Seu marido ta la no mato. Sabe, seu marido 
matou sapo ! Agora perna dele fica demais fino. Seu marido fica mais 
perigoso ! " 

Mulher fala: "Deixa ele. il::ste homem demais cha to I Deixa, fica 
la no mato". "Ta born, fica la no ma to!" 

(0 informante acrescenta; "0 homem que matou o sapo ficou com a 
perna fina, como ponta de faca!"). 

OS TXIKA.0(1) 

Sempre que Txikao vem pra aldeia de waura, vai matar waura la no 
outro maloca. Maloca velha nome de Sarivapuhi. Txikao vem Ia no 
Sarivapuhi. 

Outro pes.soa.I esta f azendo roc;a. Quando sol sai vermelho e dia de 
Varipira (pal de Malakiyaua, atual chefe) fazer roc;a. Vai plantando man
dioca. Pai de Kregma <meio-irmao de Malakiyaua) ja esta quase grande. 
Ja e "gaivota" (2), e vai junto la na ro~a. Apanha canoa e vat embora. 
V ai remando, vai remando. Foi la no outro ma to mais la em baixo. E 
nome de Alamapllhy. Alamapuhy ja t.em roc;a de pai de Varipira. Tem 
la. Ficou la no meio do caminho, flechando passarinho. Matando tucano. 
Ai o pai de criac;ao foi la na roc;a, plantando mandioca. E o men1no 
ficou la no meio do caminho matando qualquer coisa de passarinho. 

Depois que foi la no roc;a, chegou la, e pai dele falou: "Vai buscar 
carne!" Deixou la na canoa. Pai de Kregma foi. Volta pra buscar ca.rne. 
Chegou la na canoa. Carregou carne e veio. Ate chegou la na roc;a. 
Bem la no meio da roc;a. Txikao chegou na beirada. da roc;a. Ai para. 

Pega ca.rvao, passa na cara, no corpo. Esta todo pintado. Pai de Kreg
ma ja vem carregando carne. Txikao apanha flecha pra ma.tar vovo de 
Kregma. Vai andando, vai andando, quase chega perto de pai de Kregma. 
Pai de K.regma vai olhar, e viu Txikao. Ai viu basta.nte. Viu tudo mundo. 
Ai pat de K.regma vai gritando: "Oh, que e este. Parece que tern gente I" 
0 velho ta gritando: "il::ste e indio brabo. il::ste nao e gente, nao". 

3. "faz pern-a dele etc." - faz a perna do homem fininha, nao do pr6prio sapo! 

l . Txikao - tribo da margem esquerda do rio Batovi. Tem molestado os W aura e 
ou~ras tribes do alto Xingu, matando, roubando criangas e mulheres. Em novem
bro de 1964 os irmoos Villas-Boas entraram pela primeira vez em contacto paci
fico com eles. 

2. Gaivota - refere-se ao status cerimonial dos meninos noo-iniciados durante o Ja
vari, j0go esportivo realizado entre tribes do al;o Xingu. 

\ 
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Ai Txikio grita. Txikio correu atras de pal de Kregma, quase que 
mata. Ai pal de Kregma deixou a carne la no meio da ro9a. Pai dele 
correu tambem. Sumiu no mato. 

Txikao vai atras e Txikao grita, grita, grita e pai de Kregma ja sumiu 
no mato. 

Mato e escuro. Ai pai de Kregma entrou no meio do clp6, escondido. 
Ai vovo de Kregma fol embora. Chega na outra rot;a e con ta: "El, Txikao 
chegou ai. Quase me mata. Quase mata meu filho". Ai contou pra 
aquele gente na rot;a e v.ai embora na outra rot;a, nome de Yapunatuve. 
Vai contando. Yapunatuve tern gente. "Ja tern indio brabo a.qui. Quase 
mata eu. Quase mata meu filho. Entao vamos embora. Apanha flecha, 
vai embora". 

Chegou la na aldeia de Waura, Sarlvapuhi. Os homens foram la no 
patio, ai con ta : "El, ja tem Txikao. Parece que matou meu filho ! " 

Ai pai de Kregma esta escondido no mato. Todo mundo chora. Mae 
dele chorando. Pai chorando. E pal de Kregma esoondido no mato. E 
viu Txikao vem. Viu parar pertinho. Viu o cabelo assim no peito. E 
falou: ''Cade file? Parece que sumiu no mato. Vamos correr pr&. ca". Ai 
correu mais longe, e pai de Kregma val embora. Ate chegar na outra 
ro9a, nome de Tulupia. La tem gente, mora la, tern uma casa. Ai che
gou. Fica dois gente na casa na ro~a. Pai de Kregma chegou. Ai con ta: 
Ah, Txikao vem ai. Quer matar eu. Parece que matou meu pai. Tern 
muita gente I tndio brabo". Ai sumiu. Pai de Kregma val contar, vai 
contar. "Ai vem Txikao". Ai tira r~de e vai embora. Val correndo em
bora. "Entao vamos no Sarivapuhi! Vamos embora, vamos carregar tudo, 
rede. Vamos embora ! " - Ai val carregando, vai carregando, af vai de
morar pouquinho, al Txikio chegou na r0t;a de Tulupia. Vem gritando. 
Ai pegaram a canoa. e fora:n ernbora. Vai remando, rernando, embora. 
Chegou la na aldeia: "Ei, Txikao vern aqui!" - "Cade ele?" - "Esta la 
no Tulupia" - Ai Txikao mora la no Tulupia, comer Leiki, comer massa 
de mandioca tOda. Depois Txikao vai embora. Val ate chegar no outra 
tribo. Tribo de Kutanabu (3), nome de Voti616. Txikao mora la no 
Voti616. Depots de duas luas volta. Chega la no Tulupia e rnora na casa. 
E Waura nunca vai la. Nunca val fazer a ro9a la. Dormiu cinco dias la 
no Tulupia, Txik8.o vai embora. Vai la no outro Iugar, tambem ro9a, nome 
de Muxala. La tern r09a de Waura. Txika-0 ja fol. Chegou Ia. Para. 
Espera pra Waura fazer r09a. Dormiu dez dias. Duas mulheres foram 
buscar mandioca 18. no Muxaia. Falou pro companheiro: "Vamos apanhar 
mandioca amanha ?" - "Vamos ! Bem de manh8. canoa vai. Um no piloto, 
outra vai remando, vai remando, vai remando, vai remando, ate chegar la 
perto do mato. Af para. Ai ja tern Txikao escondido, esperantlo. 

Ninguem gente vai la na roc;a. S6 mulher mesmo. F'icou tudo la na 
ca.sa. Foi falar: "Vamo parar aqui. Vamos fazer beblda. Vamos embora". 

Ai fol parar no meio do Txikao. Af um Txikio puxa. a corda do arco. 
e a flecha pegou bem na pema da mulher. Ai mulher grtta, grttou, caiu 
na agua, levanta e embora, sumiu no mato. 

Ai outra mulher levanta tambem. Ai flecha ja pegou no peito, a.tra
vessou corac;ao. Flechou, flechou, ai flecha pegou na cara, cabet;a, no 
corpo, no olho, pescoc;o, cabelo, tudo dela, no pe, tudo, tudo, ai ja morreu! 

3 . KutanCxbu - o mesmo que Xuatenau, tribo do alto Xingu, a gora extinta. 
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Outra gente ja escutou barulho de Txikao. Ai gente vai: "Parece que 
Txikao ja matou mulher". 

Uma pessoa vai Ia. Primeiro vai olhar. Ai pes.wal, homem duro vai 
olhar. Apanha area. Quebra cabec;a de mulher. Ai Txikao quebrou ca
~ de mulher. Ai Txikao vai pagar mulher que morreu. (Os Txikao 
quebraram seus arcos em sinal de luto pela morte da mulher) . Ai Txikao 
ja vai embora. Txikao vai pagar mulher que matou. Bota arco, bastante 
de flecha, Ve-Congo (4), borduna, tudo coma presente pra pa;gar mulher 
que matou. 

Waura vai no patio: "Quem matou mulher?" Ja escutel Txikao gritou 
la. Foi mulher'. Matou dois. Outra mulher sumiu no mato. Entao um 
homem duro: "Eu quero vou olhar". Fol sozinho. 

Vai remando, remando, ate chegar la. Viu mulher que morreu. Viu 
de flecha, de arco e tudo. Ai homem tira flecha, tudo, bem cheia a canoa. 
Carregou mulher, botou la na canoa, levou. 

Ai a outra mulher chegou la em casa: "~. meu companheiro morreu ! 
S6 eu fugi. Txikao me flechou na perna. Meu companheiro morreu. Ai 
um hom·em vai buscar. Ai homem traz, traz de arco, flecha. Chegou la 
em casa. Ficou la no mato. Ai duas pessoas fazem buraco fora do patio. 
Quando outro fndio mata gente nao enterra no patio. Enterra mais longe, 
18. fora, perto de c~a. Faz buraco. Vai enterrar. Nao e no meio do 
patio, nao. ~ la fora. Ninguem chora. S6 filho dele chora. Amigo dele 
chora. Irmao dele chora s6. Tudo mundo chora, nao. 

Parece que nao tern amigo dele. Quando tern muito amigo, parente, ai 
todo mundo chora. 

Amanha cedo, Waura falou: "Entao vamos sumir. Vamos morar junto 
de Mehinaku. Fol morar la no Utauana, perto da aldeia de Mehinaku. 
Val fazer casa no outro lugar, perto de Mehinaku. Todo mundo. Ai 
largou de lugar. Ai mora waura flea tres anos Ia. Faz casa, roc;a. Ai 
aviao passou. Ninguem sabe de Civilizado, de aviao, nenhum indio. Pas
sou por cima de Waura aviao-Catalina. Desceu la no rio, no praia. 

Ai vem. Waura val esconder. Correu Ia no mato. Por Isto Waura fala 
pra bicho: "ii:ste ja vem de bicho. Val comer todo indio. Vai acabar 
todo indio". 

Aviao ja vem baixinho. Tudo indio viu : Waura, Mehinaku, Kamayu
ra, Trumai, Aueti, Yaualapiti, Matipu, Nahuqua, Kalapalo e Kuikuro. 

Todo indio fol esconder. Waura que viu asa de aviao: "Que e isto. 
Ja vem bicho ai. itste bicho vai comer todo gente . . . Nao, e aviao mesmo". 
Aviao Ja vai voando, voando, volta do Kuluene e vai embora. 

RE SUMO 

Conta coma os Txikao penetravam na regiao habitada 
pelos Waura, que os temiam e procuravam evita-los. Os 
Txikao feriram uma mulher Waura e mataram outra. 

4. Ve-Congo - enfeite de penas da cauda do Ve-Congo. 
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Compensaram a morte da mulher com armas e enfeites de 
penas, depositados em cima do cadaver. 

Finalmente, relata a rea~ao entre os Waura e outras 
tribos da regiao, por ocasiao da chegada do primeiro hidro
a viao no rio Culuene. 

RIXAS ENTRE OS SUY .A E TXUKAHAM.AE 

suya fala! - Suya mesmo. Nao e antigo de Suya, vovo de Suya. 
l!: Suya mesmo : "Vamos tirar mel Ia no mato". 

Suya foi tlrar mel la no mato. Todo Suya. Apanha remo. Vai la no 
rio. Procura de canoa. Achou de canoa. Vat. Bem bastante dentro de 
canoa de casca de arvore. Vai remando, val remando. Ate parar no outro 
roca. Deixou canoa. 

Ai Suya vai no mato. Vai dois mulher junto. Vai andando. Val an
dando, ate chega la no mel. 

Ai Suya falou: "Mel esta aqui. Vamos tirar! 0 Um Suya pega ma
chado, derruba o pau, tirar o mel. Bastante de mel. Meio clla fala: "Vamos 
embora!" 

Ai Suya vem. Txukahamae fica esconclldo perto da canoa na beirada 
do rio. Ai Suya vem, vem, vem, ate outro chegou la na canoa. 

Txukahamae grita ohohhh. Pegou Suya. Apanha borduna, mata, 
mata, mata. Morreu tudo Suya. Txukahamae pegou as duas mulheres. 
Morreu tudo gente. Todo mesmo. Ninguem Suya fugiu la no mato. Mor
reu mesmo la no mato. 

Ai Txukahamae levou duas mulheres de Suya la na aldeia. Quando 
chega na aldeia, Txukahamae falou pra mulher: "Quantos chef es tern la?" 
- "Tern quatro chef'es ! " 

En tao Txukahamae f alou: "En tao vamos embora ! " Mulher falou: 
"Voce pode ir, eu vou ficar ! Eu sou mulher eu nao pooso andar no mato". 
Ai mulher de suya fica. Txukahamae vai embora. Foi, foi, foi, dormiu 
no meio do mato. De manha vai ate dormir no meio do mato, depois vai 
ate chegar na aldeia de Suya. Chegou esconclldo la no mato. 

Um Suya vem fazer roca. Ficou Suya la no patio. Um f oi na roca. 
Txukahamae esta esperando Suya la na roca. 

Ai Txukahamae vai pintar. Bem pintado como onca. SuyS. viu: "Que 
e isto?" - "Ah, isto e onca". Suya correu. Fol embora contar no patio : 
"Eu vi onca la no mato. Vamos matar?" - "Vamos!" - ":£ onca mesmo, 
grande?" - "l!: grande". "Pintado I" - "l!: onca pintado mesmo". 

Ai Suya apanha flecha muito. Vai no mato. Ate chegar la no mato. 
Ai falou: "Cade onca?" - "Esta Ia. Vamos andando um pouquinho". Txu-

{ 

I 
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kabamae grita. Ai correu atras de Suya. Matou Suya. Matou gente. Um 
.Suya correu. Entrou na casa. Txukahamae chegou la na aldeia de Suya. 
Ai Suya atravessou agua. Vai chegar outro ma.to. Ai morreu todo mundo, 
crian9a., m~a, mulher, morreu tudo! Ai Suya fica no outro lado. Txu
kahamae de outro lado. Txukahamae vai cantar de manha. Ai Txukaha
mae vai chamar chefe de Suya. Ja tem rabo de arara (1). Txukahamae 
fala: "Oh, amigo, vem a.qui, vem buscar rabo de arara, vem aqui ! Eu nao 
quero ma.tar voce. Sou amigo mesmo". 

Nada. Chefe de Suya nao vai. Chama, chama, nada! De manha faia: 
.c'Vamos buscar rabo de arara?" - "Va.mos!" - Ai vai tres Suya. Um 
fica no piloto (2). O chefe fica no meio da canoa. Outro flea la adiante 
:pra remar, remando, remando, ate ficar perto de Txukahamae. 

E Txukahamae: "Toma aqui rabo de arara ! " - um de Txukahamae pega 
de borduna, quase quebra cabec;a de chefe de Suya. Caiu n'agua. Outro 
caiu n'agua. Outro caiu. Ai sumiu. Mesma coisa de ariranha. Foram 
-embora. 

Ai chama mais. Txukahamae que cha.ma, chama outro chef e de Suya. 
Chama, chama. Meio dia ai vai: "Vamos embora?" "Entao vamos!" -
Vai dais. Um fica pilOto, um vai la adiante. Remando, remando, chega 
perto de Txukahamae: "Toma aqui rabo de arara". Qua-ndo pega rabo 
de arara, ai Txukahamae pega borduna, quase quebra cab~a de chef e de 
Suya. Ai cairam n 'agua, sumiram. 

Ai Txukahamae chama ma.is. Chama, chama. Nada. Ate de noite. 
Para. 86 can tar. Nao chama maJ.s Suya ! 86 vai cantando ate de manha 
cedo. Ai Txukahamae chama chefe de Suya: "Amigo, vem aqui, val morar 
·no casa. Eu vou embora. Pode ficar morando em sua casa". - Ai, de 
manha cedo, Txukahamae vai embOra. Leva duas mulheres de Suya. Vai 
embora ate la no meio do ma to I Viu Jatoba grande. Ja tem mel de 
abelha, mel de cupim (3), que chama Aiama. Nao e mel mesmo. ~ vene
.no de mel (4). Txukahamae viu. Ai para: "Vamos sentar tudo!" O chefe 
Txukahamae fala para outro chef e. Chef e en tao val la no pau, quebra 
este mel. Pessoa! come tudo. 

Um chefe sobe no Jatoba. Chega Ia perto do mel de cupim, quebra, 
.ai cai no chao. Veneno de mel cai no chao. Ai vem. Fala pro outro 
..chefe: "En tao voce quebra. Cada um quebra". Fala pro outro chef e. 

Cada um pega pedacinho, tudo, tudo, pedacinho e da mulher de Suya. 
Outro nao quer. Tambem mulher de Suya nao vai comer veneno de 
cupim. 86 Txukahamae come bastante. 

Ai Txukahamae vai embora, vomita.ndo, vomitando, vai vomitar, ai 
morreu ! Outro vomitar, vomitando, vomitando, morreu ! ... Outro Txuka
hamae vomitando, tudo. Acabou mesmo. Acabou Txukahamae. Comeu 
de veneno de cupim. Mulher de Suya volta. Ja vai embora na aldeia dela. 
Txukahamae morreu tudo. Ninguem sobrou. Sobrou de mulher de Suya. 

l . Penas de rabo de arara, enfeite apreciado. 

2. "fica no p!loto" - timoneiro. 

3. Mel de cupim - nao foi possfvel verificar de que se ~ata. 

4. V8'.D.eno de mel - Os WaurC. afirmam que existe rnel silvestre cujo veneno pode 
rnatar uma pessoa. 
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Voltou la no aldeia. Chega na casa e fol falar pra gente. "TxukahamA.e 
morreu tudo. Comeu veneno de mel". Ai Suya ta alegre. Txukahamae 
morreu tudo. Acabou. (5) 

RE SUMO 

Os Suya foram colher mel silvestre. Os Txukahamae os 
surpreenderam. Mataram alguns Suya e levaram duas 
mulheres. Num outro encontro~ os Txukahamae desaloja
ram os Suya da aldeia. Procuraram matar os Suya por 
trai~ao. Finalmente, muitos Txukahamae morreram de 
intoxica~ao, por terem ingerido mel silvestre venenoso. As 
duas mulheres raptadas pelos Txukahamae voltaram a sua 
aldeia e contaram o que sucedeu aos Txukahamae. Os Suya 
ficaram contentes. 

I 

5 E possfvel qua esta est6ria se refira a uma recente e violenta epidemia 
que ex!'erminou a maioria dos moradores de uma dos aldeias Txukahamae. 



GLOSSARIO 

.ACARI, peixe silurfdeo de carapa~a - PIOOOE:4tomus spec . 

. ALGODAO - amarrar algodao, colocar os longos cordeis de algodao enro
lados no biceps, abaixo dos joelhos e o cinturao, que constam da 
indurnentaria especial do homem ao participar das lutas corpora.is e 
festas . 

. :APASSA, personagem-espirito perigoso que rouba a "sombra" dos hurnanos, 
provocando-lhes doen~as e morte. A mascara que o representa e feita 
de urna caba~a com franjas de palha atadas no pesc~o. isto e, na base 
ou orificio da cab~a . 

. ARARA VER.MELBA, Ara macao Linnaeus. 

ARARA PMTA, Andorhyncbus hyaclnthlca Latham • 

. :ARIRANHA, mamifero aquatico, comedor de peixes, Pieronuna brasiliensls. 

AR.RAIA, RAIA, peixe achatado que vive no 16do do leito de rios e lagos. 
Possui um f errao coberto -de acido corrosivo sob a cauda musculosa. 
Sua f erroada causa necrose no local atingido. Potamotrygon spec. 

' 
ARRANHAR - escar~ificar - arranhador - "dente de peixe" - submeter 

uma pessoa a escarifica~ao. O instrumento para ~te fim consta de 
um peda~o triangular de caba~a tendo na sua base, voltado para o . 
la.do liso, uma carreira de dentes agudos de peixe-cachorra inseridos 
e afixados com resina. 

BACABA, Oenooarpus bacaba, Mart., c0co de polpa comestivel. 

BANCO, os bancos, sejam zoomorfos ou simples, sao usados constantemen
te pelos homens em casa ou no patio, durante as reuni0es dos furnantes. 
As mulheres, via de regra, sentam-se sobre folhas. 
Os bancos sao oferecidos invariavelmente aos visitantes, a sua chegada, 
no patio. 
As meninas que recebem f ormalmente o uh1ri no patio da aldeia, sao 
oferecidos banquinhos para que neles se sentem durante a cetim6nia. 

BEIJU, a farinha de mandioca ralada e espremida· e colocada sobre chapa 
quente de ceramica para tostar. Forma uma placa semelhante ao 
pao sem fermento. Fazem tambem beijus do amido que se deposita 
no fundo da vasilha que contem o sumo venenoso da mandioca. o 
veneno volatillza-se, deixando o beiju e o pr6prio Uquido in6cuos; 
.&te ultimo, porem, depots deve ser submetido a Ionga fervura.. 
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BICHO, "bicho" e o nome para wn tipo de personagem sobrenatural .. 
agressivo, dif erente do homem em es.5encia, embora tome forma humana .. 
HA "bichos'' de varias formas, povoando o mundo Waura. 

BICUDA, peixe pertencente ao mesmo genera do peixe-cachorra, Ances
thorhynchus, sendo, porem, menos agressivo. 

BUGIO, o mesmo que guariba. Alouatta spec. 

CABA~A, Lagenaria spec. Planta rasteira cujos frutos, de casca resistente, 
esvaziados de sua polpa e sementes, sao usados como vasilhame por 
muitas tribos sul-america.nas. 

CAITITU, especie de porco-do-mato da familia dos Taiaowdas - Tayassu 
Tajacu, Un. 

CAMA DE PEIXE, vide rede-cama. 

CAMISA, traduoao para vestimenta. com poderes especiais que °' 
homem "veste" para se transformar em animal, ou vice-versa. 
Neste ca.so, o animal em questio e um ente mitico. 
Segundo o informante: "~ gente mesmo que mora na agua. Veste 
camisa de bicho". "A mascara e camisa de gente ... " " .. .nome de bicho .. 
nao e bicho, nA.o, e gente". 

CANTADOR, homem que conhece as canoOe.s tradicionais de certos rituais. 
e encarregado de canta-las nas ocasioes adequadas. 

CAPIV ARA, roedor, Hydrochoerus ca.pybara. 

CARA, peixe "comedor de terra" - ciclideo - Geophagus spec. 

CASA DE MASCARAS, casa reservada aos homens, onde se rel1nem e onde· 
sao guardadas as mascaras e bUZinas sagradas que nao podem ser· 
vistas pelas mulheres. 

CINTURA.O, cinturao ou cola.res de discos alisados com auxllio de pedra,. 
feitos da casa de carac6is (bulimus?). 
Objetos muito estimados e requisitados, usados tambem como valor de
troca, por ser divisive! e de grande aceitaoao geral. Os discos tem 
uma perfuraoao no meio, na qual e enfiado um cordel de algodao ou 
tucum. 

COBRA-S.UCURI, ha intima relaoao nas lendas e cantos, entre sucuri e· 
homem. Os Waura afirmam que a sucuri e "bicho" (vide bicho) pois 
em cada um.a delas existe um personagem transforms.do, que teria 
aparencia humana, sem a "camisa" (vide camisa). 

OUIABA, e o termo para designar "aldeia" ou um local especifico conhe
cido pelos Waura. Neste caso nao ficou conhecida a sua localiz~ao, 
geografica. 

CUIU-CUIU, pebte liso, sem escamas - Dora~ideo - "bicho" ou perso
nagem mitica representado por mascaras de madeira. 

DENTE DE PEIXE-CACHORRA, vide arranhar. 

DIAUARUM, atualmente, um dos postos do Parque Nacional do Xingu_ 
pert o da confluencia dos rios Suya-missu-Xingu. 
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F ALAR BESTEmA, traducao livre do informa.nte para designar maneira 
agressiva e ofensiva de falar, desaprovada pelos padr0es de conduta 
dos Waura. 

FUMAR NO PATIO, tOdas as tardes, ao pOr do sol, os homens se rt::unem 
no patio, em roda, fumando um mesmo charuto que passa de mao em 
mao. Nestas ocasioos debatem os problemas gerais e tecem planos 
de trabalho em conjunto ou festas. O chefe, entao, tem a oportuni
dade de organizar e estabelecer definitivamente as ac;oes do grupo. 

GAIVOTA, ave comum nos rios do interior do Brasil. - Larus spec. Os 
meninos ainda nao iniciados pertencem a classe das gaivotas quando 
participam das cerimOnias da aldeia. Nas festas do Javari, sao eviden
tes as diversas classes em que se divide a aldeia. 

GENTE DE PEDRA, os Waura a.firmam que existe uma figura de pedra 
em tamanho natural nas imediac;6es da praia do Morena (vide Mo
rena). Descrevem-na coma um homem de pedra, sentado com arco 
e flechas na mao. (Vide lenda n.o 3). 

HUKA-BUKA, vide luta. 

INAMBU, ave das matas brasileiras da familia dos Tinamides. 

JABURU, ave pemalta da fa.milla dos cloonideos. 

JACAR£, em lingua waura significa "Iago". Jacare e tambem o nome 
do Iago e do local onde esta instalada a Base Aerea do Alto Xingu. 
um pouco abaixo da confluencia Ronuro-Culuene . 

.JACU, ave, Penelope spec. 

JAGUATIRICA, felino, Leopardus pardalls chiblguazu . 

.JAKut, "chefe dos espiritos" e tambem uma flauta que o representa. Nao 
pode ser vista por mulheres. Flea sempre escondida na. casa das 
mascaras . 

.JAO, passaro tipico das matas de Goias e Mato Grosso. Crypturellus undu
latus (Temmlnck). 

JATOBA, arvore - Da casca desta arvore, os indios do Xingu (e outros> 
fazem canoas. 

JENIP APO, Genipa america.na Lin. - Fruto comestivel, conhecido em todo 
o norte do Brasil. Os indios em geral usam este fruto, quando ainda 
verde, como tintura. Ao contacto com a saliva e o ar, seu sumo tor
na-se preto-azulado. 

JIRAU, nome comum no interior do Brasil para designar uma armac;ao 
de varas semelhante a mesa, fixa no solo, que serve tambem como cama. 
Sobre a fogueira, e usada para assar lentamente (moquear) carne ou 
peixe. Nos Waura o jirau e, porem, alto, como uma plataforma debaixo 
do telhado. La guardam objetos pouco requisitados. 

KAMUK.W ARA, e ao mesmo tempo um personagem lendario, cunhado do 
Sol e um lugar no Morena (vide Morena) onde ha "pedra grande, casa. 
do Sol", ou aldeia de Kamukwaka, onde morou Sol ao casar-se com 
a irmi daquele persona.gem. 
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KUTENABU, pronancia Waura para os conhecidos Kustenau da literatura 
etno16gica. Estao agora extintos. 

KWAMUTY, antepassado mitico dos Waura, sogro de Tsumare e avo de 
Sol e Lua. Kwa.muty, por sua vez e filho do "morc~o" e de uma 
m~a da tribo "jatob8.", arvore. Nesse tempo nao existia gente. 

KWARUP, festa mortuaria das tribos do Alto Xingu. 

LAPIPIRA, peixe caracideo Cbalceus macrolepldotus. 

LEIKI, polvilho de mandioca que se deposita no fundo da panela em que 
as indias recolhem o sumo venenoso ao eispremer a massa das raizes 
raladas. Jt usado para se fazer beijus (vide Beiju). 

LUA, ancestral mitico dos Waura, irmao do Sol, filho de Tsumare, a On~a. 
Tomou pa.rte na cria~o dos homens - (vide mitos de genesis). 

LUTA, conhecida como Huka-huka. Luta esportiva dos Waura e gene
ralizada entre outros indios do Alto Xingu. Os Waura a denominam Ka.bi, 
abrevia~ao de Yakabite. Praticam-na quase diAriamente, pelo menos 
na esta~ao seca. Consiste em dois parceiros que se defrontam, ajoe
lhados, procurando cada um derrubar o outro. 

MAE-DA-LUA, pMsaro noctivago, caprimulgideo, cujo canto mavioso im
pressiona agradavelmente. Muitas lendas foram tecidas ao redor deste 
passaro, em varias regioos do Brasil. Durante o dia, ele fica im6vel, 
camuflando-se na ponta de um galho, com o bico aberto, com o que 
se tern a impressao de ver a termina~ao afllada do pr6prio galho. 
De dia e dificll distinguir-se o "mae-da-lua". 

MANIV A, ramas de mandioca, usadas no replantio. 

MARACAJA, gato do mato pequeno - Fells pardalls. 

MARTIM-PESCADOR, ave icti6faga da !am.ilia dos Alcedinideos - Ce,ryle sp. 

MATAPU, o ritual do Matapu e realizado durante o verao, durando varies 
dias entre preparativos e a pr6prla f es ta. Os matapu, zunidores elitlcos 
de madeira fina, sao acionados em movimentos rotativos ao redor 
de uma vara. flexivel a qual sao atados por meio de longa corda. Sao 
"sombras" (vide sombra) de peixes e n8.o devem ser vistos pelas mu
lheres. Atribuem-lhes o mesmo poder dos espfritos d'agua que "captu
ram sombra de gente''. Para os meninos, os homens preparam 
pequeninos zunidores que tambem representam peixes (sombras?) e 
podem ser vistos pelas mulheres. Os meninos, com grande aJgazarra, 
fazem zunir os "peixinhos" em qualquer lugar, durante diversos dias, 
como um verdadeiro brinquedo. 

MATRINCHA, peixe caracideo de carne excelente - Brycon spec. 

MINGAU, comida feita do sumo venenoso das raize6 de mandioca que fora.m 
raladas e espremidas. o caldo e engrossado e llberado por acido prussico 
por prolongs.do cozimento. 

MOQUEADO, assado sobre jirau, com f ogo baixo. 

MORENA, trecho de mata e praia na conflu~ncia Ronuro-Culuene, impor
tante para a mitologia Waura. Representa o local da cria~ao dos 
homens e onde se mantem, ainda, um ambiente de encantamento e 
respeito. 
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MUTUM, ave - Crax spec. 

OLEO DE PAU, oleo de pequi Os Waura usam gorduras vegetais par.a 
dissolver ou como condutores da massa vermelha do urucu para pintar 
corpo, cabelos e objetos. O 6leo de pequi e extraido do carogo desta 
fruta (vide pegui). 

OLHO DE TUCUM, as folhas ainda fechadas da palmeira tucum forne
cem uma fibra longa e macia, chamada tambem "seda de tucum". 

ON(JA, onga-pintada - Fells onza, fells uncla. Onga-preta, variedade 
negra da onQa-pintada. 

OSSO DE APASSA~ vide Ap~sa. 
PACU, peixe caracideo, de escamas - Metynnis spec. 

PARIATU, mensageiro encarregado de convidar-outra tribo para uma festa. 
Existe rigida etiqueta no tratamento do pariatu. 

PEIXE-C'ACHORRA, o informante diz peixe-cachorro. Trata•se do A~es
trorhynchus spec., chamado vulgarmente tambem peixe-cadela. l!: con
siderado, pelos Waura, o "chefe dos peixes". 

PEQUI, Caryocar brasiliensis, arvore da familia das cariocaraceas. O Pequi 
e fruta do cerrado do Brasil CentralJ apreciada por muitas tribos e de 
grande importancia para a alimentagao. 

PERDIGAO, ave - Micropygia schomburgkll ehapma.n (Naumburg). 

PERIQUITO, nome geral para numerosas especies d~ aves pequenas da 
f amilia dos Psitacidas. 

PICOTA, peixe - caracfdeo, Boulengerella spec. (?). Corruptela de B,icuta, 
nome vulgar em muitas regi6es do Brasil. 

PIRANHA, peixe voraz Serrasalmus spec. - Os indios usam maxilar de 
piranha com seus dentes afiados, como instrumento de carte. 

PIRARARA, silurfdeo; a "sombra;" da pirarara e representada. por mas-
cara de madeira. 

PORAQm, peixe-eletrico - Gymnotus electrieus. 

PORCO-QUEIXADA, mamif ero, Tayassu spec. 

POSTO LEONAltDO, pOsto de Administra~ao do Parque Nacional do Xingu. 

PRil:SO, tradm;ao do inf ormante para explicar a situagao do adolescente 
e dos viuvos que devem ficar em reclusao s6 saindo para suas necessi
dades fisicas a noite, longe da vista dos habitantes da aldeia. 
A reclusao dos adolescentes se prolonga por um mes ou mais, ate o 

dia da cerirponia f 1'.inebre do Kwarup. 

Rtl:DE-CAMA, tipo de rede de pesca que e colocada no fundo do Iago ou 
do rio, na ponta de uma longa vara. 

RE~DIO, "para ficar forte e veneer os perigos coletivos da aldeia". Para 
cada situa~ao ou problema, os "remedios" sao diferentes e especificos. 
Por remedio, designam infusoes e outras tecnicas pelas quais extraem 
elementos curativos de plantas. -

SAPUKuYAUA, entidade sobrenatural que mora n'agua, representada por 
mascaras de palha, que vao a cata de aJimentos na aldeia para levar 

--~ 
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a casa de mascaras, onde homens e rapazes as aguardam. V§.o tnunidas 
de um "arranhador'' especial que e um bastao com tres dentes agudos de 
peixe-cachorra, para ameac;ar as mulheres que nao as atendem com 
presteza. 

SEPULTURA DE CHEFE, o morto e enterrado no patio da aldeia. Um 
buraco redondo encomprida-se no fundo, para o corpo caber horizon
talmente, costurado na sua rede de dormir. 
A sepultura do chef e e dos membros de sua f amilia consi:3te de- dois 
buracos redondos ligados no fundo por uma comunicac;ao horizontal 
onde e deposltado o OOrPo. 

SOCO·BOI, ave 1cti6faga - Trigrisoma lineatum. 

SOL, antepassado mitico dos Waura, criador de todos os homens. Veja 
mitos de genesis. 

SOMBRA, "sombra" e uma parte da pessoa que corresponde a "alma". 
A sua ausencia. implica em alteracao na saude do individuo. A "som
bra" nunca se ausenta voluntariamente, mas e "roubada" por um ente 
sobrenatural ou pelas "sombras" de animais. --

SOPA DE PIMENTA, as favas de pimenta sao pisadas e misturadas com 
agua e sal de plantas aquaticas. 

SUCURI, Eunectes murinus (vide cobra-sucurO. / 

SU(:JUARANA, carnivore - puma concolor. 

SUYA, tribo pertencente ao grupo linguistico Ge. 
TATU GRANDE, tatu canastra, t atuacu - O maior dos tatus atuais, quase 

extintos. ~ Priodontes giganteus. 

BATER TIMBO, Timb(>., cip6 venenoso com que os indios evenenam a 
agua para pescar. Existem diversas especies de cip6s chamados po
pularmente "timb6". - Serja.nia spec. e outras. 

TRABALHAR (alguem), manter rela<;oes sexuais com essa pessoa. 

TRAIRAO, peixe voraz da familia dos caracideos. - Maerodon spec. 
As trairas sao conhecidas em toda a America do Sul. Algumas atin
gem um metro de comprimento. 

TSUMARE, on<;a , pai de Sol e Lua. (Vide Genesis). 
Ha tambem uma constela<;ao em que duas estrelas representam os 
olhos da onca. Os Waura chamam-na de Tsumare. 

TUCUM, palmeira Bactris ou Astrooaryum spec. Muito conhecida por 
indios e sertanejos, da qual retiram uma fibra fina e muito resistente. 

I 

TUCUNARE, peixe voraz de excelente came - ciclideo. - Clchla ocellaris. 

TUKUXEM, mascara gigantesca monta.da s6bre rodas de quase dois metros 
de diametro, que representa um . "bicho" (vide bicho) que mora dentro 
d 'agua. As mascaras vao de casa em casa, pedindo comida as mulheres. 

TXIKAO, tribo da m.argem esquerda do rio Batovi, que tem molestado os 
Waura e outras tribes do Alto Xingu, matando e roubando-lhes mu
lheres e crianc;as. Em novembro de , 1964 aceitaram a paz com a 
civUiza~ao. 
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TXUKAHAMAE, conhecida tribo Kaiap6 - Kuben-kran-kegn, do medio 
Xingu que U.ltimamente se apresentou nos postos do Alto Xingu em 
paz, estabelecendo finalmente relac;6es pacificas com as outras tribo1 
e com civilizados. 

ULURI, guarda-sexo feminino de palha. O nome Waura para esta peQa 
tao comum na area do Alto Xingu, e Sapalaku. 

URUBU-REI, ave Sarcoramphus papa, representada nos mitos, com 
duas cabec;as. Os Waura fazem bancos zoomorfos deste urubu com 
duas cabec;as. 

URUCU, Bi.xa orellana, fruto de um arbusto cultivado por numerosas tribos 
brasileiras. Do fruto retiram as sementes que sao envolvidas numa 
fina camada de polpa corante, vermelha, usada como tinta para pintar 
objetos e o corpo. 

V£-CONGO, passaro de cujas penas amarelas da cauda, os Waura (e outras 
tribOs do Alto Xingu) fazem diademas. Ve-Congo, Joao Congo, Japu, 
Japuira, Japim verde ou Japim sao os outros nomes vulgares. - Osti
nops viridls, Millier. Os indios ref erem-se a estes enf eites com o nome 
do passaro. 

VIRA-BOSTA, besouro que po~ ovos nos excrementos que encontra, en
terrando-os em seguida. S: um Scarabideo. 

WAULU, WAU, os Waura a.firmam que e um animal com unhas como as do 
cachorro, focinho curto, orelhas como as da onc;a. Parece a onc;a
-pintada, porem e cor de veado. Nao foi possivel identificar este 
animal. 

.. 
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RELACXO DAS LENDAS WAURA 

l. Genese - Primeira versao 

2. Genese - Segunda versao 

S. Sol faz gente de pedra 

4. "Sangue de Lua" <Eclipse) 

5. Escada do ceu 

6. Tsumare-On~a e o parrlcidio 

7. Javari dos passaros 

8. Sol f az Kwarup 

9. Sol faz a flauta Jakui 

10. Sol e Lua que morre e ressuscita 

11. Sol faz mulheres de sangue 

12. Lua faz arara vermelha 

13. o roubo do fogo 

14. Matapu - Primeira versao 

15. Matapu - Segunda versao 

16. Yueskwityuma ou Apassa 

17. o bicho-casa Mehehe 

18. O roubo do Pillupulu 

19. "Camisa" de on!(a 

20. O homem fraco 

21. Aldeia das mulheres 

22. Mestyuma 

23. Incesto 

24. Roubo dos filhos 

25. Viagem ao ceu 

26. Kaponoteja casa com a filha do Trovao 

27. Kauvarakati e o Trovao 
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28. Origem do Beiju 

29. Roubo das galinhas 

30. A voz dos animais 

31. Troca do milho com a mandioca 

32. Jamarikuma 

33. Rapto da mulher de Mulukuhe 

34. Conto sobre relac;ao extra-conjugal I 

35. Conto sobre relac;ao extra-conjugal II 

36. Conto sobre relac;ao extra-conjugal III 

37. M6c;a casa-se com o timb6 

38. M6c;a casa-se com o f ogo 

39. Casamento da filha da onc;a 

40. Onc;a mata filho do chef e 

41. Roubo das armas da onc;a 

42. Muric;oca (mosquito) 

43. A roc;a do gaviaozinho, Vakuikuyli 

44. Mapukauyawa casa-se com uma mulher-bicho 

45. Visita a aldeia des peixes 

46. Moc;a casa-se com a cobra sucuri 
" 47. As mOc;as e seus maridos aves-pescadora.s 

48. Waulu - I 

49. Waulu - II 

50. Ve-Congo mata gente 

51. Mae-da-lua 

52. Tukututu 

53. Guerra entre passarinhos e cobras 

54. A casa de Mucute 
55. Cobra Nhei 

56. O bicho Aruti 

57. Perna de lanc;a 

58. Os Txikao 
59. Rixas entre os Suya e Txukahamie 
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