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0 Autor:
Pe. Adalberto Holanda Pereira, S.J. nasceu aos nove de julho de 1927 no Crato, Ceara.
Seguiu os estudos comuns aos jesuitas, de Filosofia e Teologia, e cursou Etnologia no Universidade de Sao Paulo. Como complementac;oo do curso de Etnologia, visitou todas as miss6es indigenas do Brosi I.
,

E missionario entre os Indios do norte de Mato Grosso desde
janeiro de 1956.
Para compor o presente trabalho con vi veu com os Nambikwara durante tres anos.
Publicou os seguintes trabalhos:
Na Revista de Antropolog ia: Vocabulario do lingua iranxe
- vol. 12; Pequeno vocabulario do lingua dos Cinta-Larga - vol.
14; A pacifica<;ao dos Tapayuna - vol. XV/ XVI.
Na revista Sintese: Her6is do Juruena -

5, Nova Fase.

Em Colec;ao Museu Paulista, Serie Ensaios: A vingan<;a do
jaguar - vol . 4.
Na revista Pesquisas, Antropologia: Os espiritos maus dos
Nanbikuara - nr . 25; Quinze lendas dos Rikb6ktsa - nr. 25; Lendas dos indios Nanbikuara - nr. 26; A morte e a outra vida dos
Nanbikuara - nr. 26; Lendas dos indios lranxe - nr . 27; Como Pe.
Jose de Moura e Silva, S.J.: Hist6ria dos indios Munku - nr. 28.
Mimeografados apareceram: Diret6rio do Missao indigena
do Prelazia de Diamantino (Reimpresso algumas vezes para cursos
de formac;ao de missionarios. ); A lgreja e a Etnolog ia brasileira.
Estoo esperando impressao: 0 pensamento mltico dos lranxe; 0 pensamento mitico dos Paresi; Cartas dos missionarios do
Missoo de Santa Terezinha do Mangabal do Juruena; Tupsi, o companheiro do frente de atra<;ao; Katukolosu , o chefe nambikwara.

••

Edi<;oo financiada pela Universidade do
Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS.

I

A saida da pedra dos primeiros Nambikwara
{Desenho de Arlindo, 12 anos)

,
~

/'\
Aos informantes\ Juli Katiikolozu, Tito Yawetyahlusu, Baiano U. kitesu e outros, pelo vivo empenho em
nos contarem as hist6rias dos antigos,

ao Pe. Jose de Moura e Silva, S.J., membro do lnstituto Anchietano de Pesquisas, no reda~ao e datilografia, ao Prof. Godofredo Fay de Macedo, no revisao do portugues, ao Prof. Pe. Alufsio Sehnen , S.J .
membro do lnstituto Anchietano de Pesquisas, no revisao do taxionomia botanica, aos Profs . Fl6vio Silva,
Marisa Ibarra Vieira, Pedro Canfsio Braun, Thales de
Lema, Moema Leitao de Araujo, Cl6udio Becker, Inga W. Mendes, Vera Lucia Pitani , membros do Funda~ao Zoobotanica do Rio Grande do Sul, no revisao
do taxionomia zoo/6gica,
I

ea todos que, de uma maneiro ou outro, nos ajudorom,

deixamos aqui os nossos melhores ogrodecimentos.

CONVEN~OES GRAFICAS
l.

0 acento agudo (') indica uma tonalidade : al6ysu.

2.

0 ponto (.)no meio do palavra indica o prolongamento do sllaba anterior: Halu.halu.nekisu.

3.

os fonemas u e i assil6bicos soo representados por we y, respectivamente: awfsu, 6ykisu.

4 . 0 h indica aspira~oo: 6hozu.
5.

0 tra~o vertical (1) entre duos palavras indica variante dialetal:

wonidisu1yolohoyhru1wanityohlusu .

ABREVIA TURAS
Q.

Quimerico.

T.M.: Termo(s) mitico(s).

r

PESQUISAS SOBRE A MITOLOGIA NAMBIKWARA
Claude Levi-Strauss {1948:69, 119-121) traz um texto bilingOe
(frances-nambikw6ra) sobre a origem do universo. Na p6gina 69,
d6 uma pequena versao infantil e, no p6gina 121, o resumo de todo o texto. 0 autor apenas recolheu esse texto sobre a mitologia
nambikw6ra. "Une seule legende a pu etre recueillie relativement
a l'origine de l'univers." (p. 119).
'

•

Desiderio Aytai (1967-68:73-74) publica o texto sobre a origem do roc;a e do flauta-secreta, contado por um moc;o de uns 1617 anos, no linguajar portugues pr6prio do informante. 0 autor
continua fazendo alguns coment6rios.
Adalberto Holanda Pereira, S.J. (1973: 13-18) publica 20 lendas sobre os espiritos maus dos Nambikwara. 0 mesmo autor
(1974: 1-2) publica a lenda sobre a origem do morte do Nambikw6ra e, do pagina 15 a 52, 70 outras lendas.

_ fl.,.,u-

-

0 presente trabalho constitui uma segunda edi<;ao aumen- ,
3r
10
tada e corrigida dos tres publica<;oes anteriores.
]
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1. A ORIGEM DO NAMBIKWARA
0 espirito mau 1 Waluru2 fez um buraco3 no chao e depois
foi cavocando ate ligar um c6rrego com o outro, por debaixo do
ferro. Encontrou um companheiro que ojudou a ligar mais um c6r(1 : 1) Espirito mau : atasu. Epor excel4?:ncia pessoo ou animal qu imericos e, por extensao,
animal real pernicioso, fen6meno do noturezo e coisa . 0 Nambikw6ro (Anusu) sentese rodeodo de muitos espiritos mous. Antigomente erom muito mois numerosos. Hoje,
devido 0~60 eficiente dos pojes (wanTdisu1wonTtyohlusu1yolahayhru), diminuirom
sensi..,elmente. Alguns desaporeceram como ser, mas oindo sOo descritos e oporecem
nos mitos. Toda a o~oo dos espiritos mous sobre o Nombikw6ro se restringe o cousor doen~o e morte. Os grondes, e porece que unicos defensores do Nambikw6ro contra a a~6o dos espiritos mous, sao o ente superior (00.wosunusu), a alma (da.wa.yowkodlsu) e os pojes.
(1 :2) Waluru : um espirito mau comporodo ao totu-conostro (woluru - Priodontes gigonteus)
e oo minhocur;u (yu.yukisu - Glossocolecideo). Como a orironho (kwanCiysu- Ptenuro

o
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brasiliensis), vive sempre no 6gua (i.yowsu). Em coda pe (oyukisu) tern openos uma
unha (da.wahltorokisu = minha unha) com as cores omorela, vermelha e azul. A porticu lo do.wo ou do .wa indica o possessive. " A particula To6 - (U6, 06) - tern aqui o
mesmo valor possessive do grupo Nu , nos linguos Aruoks; s6 se encontra nos vocabulos consagrados 6s regioes do corpo humono ... " (ROQUETTE-PINTO, 1950:263). Propriomente quern pode motor e comer o Woluru ea alma e, nesse caso, deve sempre
levar a unho, porque, senoo, elo cresce e vira um novo Woluru . As pessoos velhos podem tombem comer o Waluru, mos, se umo pessoo nova come, morre. 0 Woluru e
muito gostoso, porque tern muito gorduro (oh6nedisu). 0 Nambikw6ro tombem pode
motor o Wo/uru com a espado de madeira (hltusu). "Alem do orco e flecho, o armomento compreende uma especie de lon<;o achatada, cujo uso parece tanto m6gico
quanta guerreiro: s6 o vi utilizodo em manipulo~oes destinodas a p6r em fuga o furacoo ou a motor, projetando-o no dire<;oo conveniente, os otosu, que soo os espiritos
malfeitores do mato." (LEVI-STRAUSS, 1957:292). "Umo clova trabalhodo e polida, revestido de tecido de palha do t ipo koraj6 ou kaiap6 ... e manifestamente ex6tica;·foi
porar as moos dos Nambiku6ras fortuitomente, tal como deve ter acontecido a um
pente de madeira ... " (ROQUETTE- PINTO, 1950:274). Quondo a gente moto o Woluru ,
noo chove . 0 Woluru foz minor 6gua e, quando e demois, ate pode destruir o mundo.
0 outro espirito mau, Hotrkisu , e quern correga o Woluru para debaixo do choo para
fozer minor 6gua. Hotfklsu e umo especie de c6godo (yutawhru - Testudo tabulate).
0 cosco e duro como pedro (d6h/isu). Vive nos cobeceiros dos c6rregos e caga e mijo
dentro. Se um Nombikw6ro bebe 6gua daquele c6rrego, pega lombrigo (owahru Ascaris lumbricoides) e morre. A urino (kehru) e too forte que, se o Hotfklsu mija num
Nambikw6ra, este pega uma ferida que nao sara mais e o Nombikw6ra morre. " According to the Waklitisu the spirits ore the source of all danger, misfortune, sickness,
and death. The ghosts of the dead (oy6nkodlsu), bring sickness unless offerings of
food are made to them. The ghosts of dead shamans (onunsu), belonging to other
bonds bring thunderstorms which destroy gardens and make h~nting difficult. In addition to the ghosts, there is touptu, the hawk of death who lives in the sky, and uluru,
the evil armadillo who lives under ground and wonts to destroy the villages and comps
of the Nombicuoro ... The Waklrtisu fear most of all the spirit armadillo called uluru.
When someone sees bits of manioc cake and charcoal floating on the river near the village, he comes back and tells the shaman, who then goes to examine the signs. If the
shaman decides that it is uluru, immediate action must be taken to save the world
from destruction . The women and children shut themselves in their huts while the
men toke their wooden sword clubs (hulukusu) and go to the bank of the river. The
shaman then digs a deep hole in the bank, into which he is lowered with a rope. When
he has grasped uluru by the tail he signals the men on the surface to pull him out. The
shaman remains at the mouth of the hole with his arm thrust in, holding uluru by the
tail while with his other hand he marks points on the ground which are directly over
the head, heart, and stomach of uluru. One by one the men thrust their sword clubs into the ground at the places marked by the shaman. As they push the blades in they
twist them to make sure that they kill uluru. After the spirit armadillo has been killed,
the men go back to the village leaving the shaman alone with the dead uluru. The shaman then cuts up the spirit armadillo, washes the pieces in the river, and begins to
sing. When the ghosts of the dead Nombicuora hear the song they come and eat the
pieces prepared by the shaman, ofter which they go away happy because the Nambicuara have been saved." (OBERG, 1953: 100).
(1 :3) Buraco: fJtsu .
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rego . Os dais foram ligando as 6guas para todo lado. Minou 6gua
por toda parte . Chegou 6gua ate debaixo do fogo4 dos casas5 e o
fogo nao acendia. Pegaram as brasas6, colocaram numa cuia7 ,
mas a cuia queimou. Foi indo, a terra ficou toda mole e j6 queria
ate afundar.
0 Sola escureceu de dia9
via o claro do areao 11.

e a Lua lO nem nasceu. A gente s6

0 ceu12 caiu em cima do Terra, furou nos morros 13 e foi sentar nos partes pianos do Terra. Os morros ficaram aparecendo com
as pontas para cima do ceu. As 6guas fizeram s6 um rio 14 e muito
grande. Toda a gente rolou e morreu afogada. As almas viraram
onto 15.

* * *
VARIANTE: As 6guas fizeram um grande buraco
afundou ali dentro e morreu.

e o pessoal

* * *
Depois de um tempo, o Sole a Lua sairam de nova, mas nao
havia mais gente no terra.
Dentro de uma pedra preta muito dura e parecida com um
urubu de chifre 16, vivia o povo nambikw6ra alegre, sem doen<;a e
sem morrer. E essa pedra o rio nao levou.
0 zogue-zogue l7ouviu os Nambikw6ra falando dentro do
pedra. Ficou ali perto esperando o pessoal sair. Mas nunca saia.

(1:4) Fogo: honesu .
(1:5) Caso: sfsu.
(1:6) Broso : 6hozu.
(1:7) Cuia : k6desu.

(1:8) So l: lrolodndekisu.
(1 :9) Dia: olodndesu.
(1 : 10) Lua: ihru.irikisu.
( 1: 11) AreOo: kinohoduzu.
(1 : 12) Ceu: osTzu.
(1: 13) Morro: wohru.
(1 : 14) Rio: kowohru.
(1:15) Ante : oluzu - Tapirus americonus.
(1 : 16) Pedro : wolu.onisolotyutu. Aninyowsu: chifre; wolusu: urubu (1 : 17) Zogue-zogue ou japuc;6: kod6zu - Callicebus personatus.

Coragyps otrotus.
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Com isso, o zogue-zogue apanhou tanto sol, que ficou com as costas vermelhas18.
Chegou uma cutia 19 e o zogue-zogue contou que dentro daquela pedra tinha gente. A cutia come~ou a roer a pedra, mas
quebrou o dente20 e foi embora . Chegou a paca2 1, roeu mais e
quebrou o dente tambem. Veio a onto e bateu o pe com fon;a no
pedra . Destroncou o pe e largou. Apareceu o tatu-peludo22 e foi
experimentar tambem. Quebrou a unha e falou para o tatucanastra:
- Agoro voce: sua unha e muito grande e d6 de quebrar
essa pedra.

0 tatu-canastra

come~ou

a arranhar a pedra, mas entortou
a unha e foi embora23. Veio o c6gado e foi ralar a pedra com o
casco. Ralou ate o casco chegar no carne 24 e foi embora tambem.
Chegou ainda o be i ja-flor-preto25. Bicou , mas logo j6 quebrou o bi co. Veio ma is o urubu . Voou 16 de ci ma , bateu no pedra ,
mas nada tambem de rebentar .
- Nao tern jeito mesmo de quebrar essa pedra! disse o
zogue -zogue.
Foi quando chegou o urubuzinho26 e falou
animais27 que tentaram abrir a pedra:

para os

- Eu vou rachar essa pedra e saiam de perto, senao as lascas pode m motor voces !
Os animais sairam. 0 urubuzinho pegou a espada de madeira, voou bem 16 para cima, desceu de 16 e bateu a espada de
madeira co m toda a fon;a no pedra, igual a um raio28. Agoro apedra rachou no meio e as duos bandas caf ram de lado.

(1: 18)
(1: 19)
( 1:20)
(1 :21)
(1 :22)
(1 :23)
(1 :24)
(1 :25)
(1 : 26)

Por isso, o zogue-zogue, hoje e m dia, tern o dorso avermelhado.
Cu tia: duhru - Dasyprocta acouchy.
Dente : awfsu.
Paco: warutu - Agouti paca.
Totu-peludo: son6ysu - Euphractus sexcinctus.
Por isso, hoje em d ia, o tatu-canastra tern a unha torta.
Carne: kayusu.
Beija-fl or-preto: kwoytu - Eupeptomena macrura .
Urubuzinho ou andorinho-do-moto: kwolihahoydolisu1kwokwoytilisu tero tenebrosa.
(1 :27) Animal : kayusu.
(1 :28) Ra io: hal6ysu.

Chelidop-

.s
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* * *
VAR/ANTE: Eram quatro urubuzinhos. Voaram bem 16 para
cima, dois de coda lado. Desceram de 16 e bateram no pedra eracharam igual a um raio.

* * *
Os Nambikw6ra apareceram, mas surdos por um tempo,
por causa do pancada no pedra. Os animais voltaram para ver. 0
c6gado disse para o urubuzinho:
-

Voce tern mais forc;a do que nos!

0 urubuzinho tirou um casal de nambikw6ra novo do pedra
e fez um ranchinho para o casal. Depois tirou outros casais mais
velhos29 e mandou coda grupo morar em seus lugares30. Mas ainda restou gente 16 dentro do pedra e hoje ainda est6 16.
Uma noite31 tinha muita gente dentro de duos casas redondas. Comec;ou uma tempestade32 muito fria . De manha, o Sol nao
apareceu ea noite emendou com o dia . Dal para a frente, no hora
de amanhecer, continuava noite.
Levou muito tempo assim. 0 terreiro33 ficou limpo como se
fosse varrido. 0 vento batia e ressoava nos casas: hu ... hu ... hu ...
Foi indo, arrancou as palhas dos casas. As ralzes3 4 dos plantas foram apodrecendo, as plantas foram secando, ficando pretas e
morrendo. A tempestade matava ate os passarinhos35.
A tempestade ate-levou o fogo e, de escuro, ninguem podia
mais buscar lenha36, 6gua, e nao podiam sair fora cagar e urinar e
muito menos ir cac;ar. Todo o mundo j6 estava morrendo de fome e
sede .

(1 :29) V e lho: yahlusu .
(1:30) Por isso, hoje em dio, ex istem v6rios grupos nomb ikw6ra m orando em lugores d ifer en tes.
(1 :31) N oite: kanatisu.
(1 :32) Tem pestode: ftisu . "Nos grandes tempestades o fe i tice iro cantando, entra em comunicoi;oo com as al mos para que elos se dirijom a Do. wasun unsu e olcancem que ele
desfai;o a tempestode." (PEREIRA, 1974: 14).
( 1:33) Terreiro : si.hyednsu.
(1 :34) Roiz: hi .enekisu .
( 1:35) Possorinho: 6ykisu.
(l :36) Lenha : hanesu.
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E agora?

A tempestade aumentou mais e foi carregando os homens37,
as mulheres38, as crian<;as39 , os xires 40 , as flechas 41, as cuias e as
outras coisas. As crian<;as viraram tamandu6-mirim42; os xires,
on<;a-pintada43; as flechas, cobrinha-cip64 4; a cuia, c6gado; os homens, mulheres e coisas: outros animais.
Sobrou um peda<;o de parede de palha de uma casa. Ali
atr6s, um homem, seu filhinho de peito, uma moc;a, irma do homem, um pau grosso de lenha e um pouco de fogo escaparam do
tempestade. 0 homem botou o pau grosso no fogo, para acender
mais e os tres esquentar.
Foi indo, passou de todo a tempestade fria e, mesmo assim,
a noite continuava emendada com o dia .
0 filh inho de peito sempre acordava no hora em que, um
dia, o Sol ia nascer.
0 menino comec;ou a engatinhar e depois a falar e , um dia ,
falou assim :
Titia45, hoje vai chegar o Sol e clarear o dia!
- Que nada, filho 46 , sempre que vai querendo amanhecer, emenda a noite de novo, disse o pai 47 .
-

(l :37) Ho m e m : yohlusu.
( 1:38) M u lher: dusu.

(1 :39) Cri a n~o: wetu.
(1 :40) X ire ou cesto: hotfsu. A palavra reg io na l "xi re" talvez venha de " tc hin~ " - cesto d os No mb ikuara-Tagnanf (Roquette-Pinto, 1950: 346). "Esse s cestos sao de toquara
fe nd ida, tran~oda em grade, com se is hastes (dois pares pe rpendiculares entre si e
um par o b liq ue ), form a ndo uma rede de largo s molhos estrelodas; ligeiramente
mo is larg os no orifkio superior, te rminom por boi xo e m dedo de luvo . Suos d imensoes pode m olcan ~ar 1,50 m , isto
sao por ve ze s ta o alto s quanto a carregodo ra."
(LEVI-STRAUSS, 1957:292-293 ). " Cesto para co rregar. E fe ita de taqu6ra ; embora seja
mu ito leve tern grande capocidade. Mede o eixo mo io r: 0,62. Diametro do aberturo
0 ,33. A ol ~a pe la quol e corregoda possa entre as mo lhos do f undo e de umo dos porede s vindo ganhar as esp6duas ou a fro nte da portadora ." (RONDON, s.o.

e,

(1910): 56).
(l .41)
(1 :42)
(l :43)
(l :44)
(1 :45)

Flec ha : howtesu1howtu .
Tomondu6-mirim: waysu -

Tomonduo tetrodoctyla chapadensis.
On~o- pintada: yon6hru - Felis onsa.
Cobrinha-cip6: wowdisu - Colubrideo.
Tio: oh6ynusu .
(1 :46) Fi/ho: do .wetu (= meu filho).
(1:47) Pai : winOsu.
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Mesmo assim, o poi mandou a irma dar um banho no filho,
pintar o rosto 48 de urucu 49 , deixando um risc o no rosto. Mandou
depois levar o menino para fora e virar o rosto dele para o nascente, depois para o poente e mais uma vez para o nascente.
Nao ·demorou , o menino fez: gu ... gu ... e um curi650 cantou: piropone ... piropane ...
Mais um pouquinho de tempo, apareceu um clarao para o
lod o do nascente. Foi clareando ma is ... mo is... e veio o Sol. 0 poi
disse:
- Agoro temos o Sol outra vez. Do . wasunusu mondou o
Sol de novo, porque viu o rosto do meu filho, mesmo no escuridao.
A t ia saiu fora com o sobr inho51 e viram muito rasto52 de
onc;a-pintada, tamandu6-mirim, c6gado, cobri nha-cip6 e de tudo
que era ani mal.
Apare ceram umas pintos na coxa53 do moc;a , iguai s a s pin tos do onc;a-pintada. 0 home m tirou as pi ntos, porque senao e la
p odia virar 'onc;a p ~ n tada , como os xires v iraram . Mas depois apare ceram as pintos do tamandu6-mirim no coxa do moc;a. 0 homem
tirou tambem, senao ela podia virar tamandu6- mirim, como as
cnanc;as.

0 homem vivia pensando: e, escapei s6 com minha irma e
meu filho. Acho que vai ser o jeito casar com a minha pr6pria irma, senao o meu povo vai acabar . .. E terminou casando mesmo
com a irma.
Tiveram uma menina.
·-

Quando a menina cresceu, casou com o filho do homem.
Os primeiros netos54 foram um casal gemeo , que casou ainda entre si.
Assim comec;ou a aumentar de novo o povo nambikw6ra.

0

( 1:48)
(1 :49)
( l :50)
(l :51)
(1 :52)
(1 :53)
(1 :54)

Rosto: do .woyedndisu ( = meu rosto)
Urucu : dusu - Bixa orellana. Amodurece em agosto.
Curi6: koli.r;kisu - Oryzoborus angolensis.
Sobrinho: wetu .
Rasto: asednsu.
Coxa: anekiikisu.
N eto: da .sawitu (= meu neto)
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2. A ORIGEM DA

RO~A

E DA FLAUTA-SECRET A

Um homem sa1u para cac;ar com o seu unico filho .
mata 1 o men ino parou um instante e disse:

La

no

Escuta, papai, estou ouvindo o toque de uma flautasecreta2.
0 poi procurou escutar tambem e d isse:
-

Mas eu nao ouc;o nada, filho ...

Continuaram andando. Um pouco mais adiante , o menino
tornou a dizer:

(2: 1) Mata : sowednsu.
(2:2) Flaula-secreta : woyhru . Efeita de taquaruc;u-do-seco (wCiyhru - Merostachys sp). As
flautas-secretas SOO tabuadas 0 mui her, isto e, 0 mulher noo pode ver e , Se OS vir,
adoece e morre . Sao guardadas d e ntro de uma casinha pr6pria, onde os homens tocam. "A choupana dos fl autos nao difere muito do chou pana com um de uma fom ilia
nuclear, sendo uma construc;ao semi-esferica, de uns 5 m de diametro e de 2,5 m de
altura, feita com uma armac;ao de gal hos delgados, muito flexiveis, fincados no chclO,
e formando orcos completos e cruzondo-se ma is ou menos no ponto ma is alto do choupana, reforc;ados com outros galhos similares, horizontais, em vol ta dos orcos, omorrodos com cosca de 6rvore. Nesta armac;oo fixam-se fol has de palmeiras, enfiondo os talos dos fol has entre os go Ihos do armac;ao. 0 unico detalhe que difere de uma choupana simples de umo fomllia e a porta, que e menor aindo do que nos outros cabanas,
sendo de uns 40 cm de alluro por 50 cm de lorguro openos, e cuidadosomente fechado
ainda com folhas: umo medida de seguranc;o, para que as mulheres noo vejom o interior, que serio perigoso para elos." (AYTAI, 1967-68:70) "Ces flogeo lets sont done fobriques en grand mystere, sur le lieu meme ou l'on a trouve les bambous convenobles.
Si I' expedition musicale rentre de jour, elle cache les flageolets dons les branches d'un
arbre non loin du campement ou du village. On ne les sort que la nuit, au moment du
concert, et les femmes doivent alors se retirer dons les huttes ou sous les abris, et s'entourer lo tete de leurs bras. Si l'une d'elles violait !'interdiction , elle serait, dit-on,
poursuivie par tousles hommes et tuee coups de baton. II ne nous a pas ete donne
d'ossister l'une de ces fetes, mais comme nous desirions recueillir le repertoire musical des flageolets, nous avons pu obten ir, assez difficilement d'ai lleurs, qu'une mission fut envoyee pour chercher du bombou et fabriquer les instruments noire intention (ii fallut aller 15 kilometres environ). la troupe, partie le matin, revint au milieu
de la nuit, et jusqu'au jour, nous fimes de la musique q uelque distance du campement, afin d'eviter toute indiscretion feminine. Comme chaque instrument sonne
d'une fac;on legerement differente des autres, ii se degage du jeu l' unisson une illusion d ' harmon ie qui s'ajoute au charme, par lui-meme Ires reel, de la melodie." (LEVISTRAUSS, 1948: l 05). "Visitou as suos roc;as e as suos choupanas. Entre estos, no meio do
terreiro, segue-se a cabana sogrado em que guordam os homens instru mentos, que as
suas mulheres noo devem ver. Os principois sao umas flautas de taq uoro, o jurupari
nambiku6ro . A indio, que puser os olhos nelos, est6 perdido: odoece e morre." (MELLO, 1975:46).
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,

Olhe, papai, que mata bonito para uma ro~a3!

' 0 poi nao entendeu o que o filho queria dizer e seguiram.
Agoro o menino parou um pouco e urinou uma espuma:
brava4!

Olhe ai, papai, urinei igual

a

espuma de mandioca-

Mas o poi nao sabia o que era espuma de mandioca-brava.
0 filho saiu assim de lado, cagou duro e disse:
- Olha ai ainda, papai: minha bosta e dura, ate parece
que eu comi mandioca-bravaS!
Mas o poi nao sabia o que era mandioca-brava ...
0 menino viu umas sauvas6 carregando umas folhas:
- Olha al, papai, parece que essas sauvas estao carregando folha de mandioca-brava7.
-

e

lsso uma fol ha qualquer e nao de mandioca-brava, filho! Eu nem sei o que
isso que voce est6 falando ...

e

Ali pertinho, viram umas formigas carregando uma massinha bronco:
- Viu, papai? Essas formigos estao carregondo mossa de
mandioca-brava8!
- Que nada, filho, isso
de mondj oca-brava?

e oreinha bronco! Que e isso massa

Dai para a frente, o menino foi vendo se havio algum lugar
meio molhado. Numa mata bonito e molhado , o menino disse:
- Agoro eu j6 c.ansei de ondor, papai . Me arrosto oqui
dentro deste mato, fazendo uma rodo.
-

Eu nao vou fazer isso, porque senao voce machuca!

-

Nao, papai , me arrosta assim mesmo!

-

Acoba com esso hist6ria, menino, vamos voltar para ca-

-

Arrasta, papai !. ..

sa!

(2:3) Ro<;o : hoytu .
(2:4) Espumo de mondioco-brovo: ayokwohru.
(2:5) Mondi oco-brava : wolidnekisu - Mani hot e sculenta.
(2:6) Sauva: yak6natasu - Atta sp.
(2:7 ) Fa lha de mandioca-bravo: 6notu.
(2: 8) Masso de mond io ca -brava : wolidnosu.
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Para nao desgostar o filho, o pai arrastou. Quando fechou a
roda, o poi soltou o filho e o menino falou:
- Agoro voce volta pro casa, que eu vou ficar aqui mesmo.
Amanha voce vem com meu tio9 e meu cunhado 10, mas mamae 11,
minha cunhada12 e minha tia nao podem v ir.

0 poi saiu pensativo e triste , sem entender porque o filho fi zera aquilo. E s6 tinha aquele filho . Em casa, a mu I her perguntou:
-

Onde ficou o nosso fi lho?

No outro dia, o pai com o cunhado- e o tio do menino.
Quando iam chegando ao lugar onde o menino tin ha ficado , ouviram o toque de uma flauta-secreta .
- Bern que meu filho disse que escutou o toque de uma
flauta-secreta ! ...
Foram na dire~ao do toque, mas, quando iam perto, o toque passou para tr6s. Voltaram e, quando iam chegando de nova,
o toque mudou para o mato de nova. Depois de muito andar pra 16
e pra c6, encontraram as flautas-secretas.
No lugar onde o menino ficara, havia uma touceira de
taquaru~u-do-seco no meio de uma ro~a. A ro~a era do tamanho
da roda que o poi fez, quando arrastou o menino. 0 menino mesmo nao viram, porque ele virou a ro~a.
Do espinha~o 1 3 do menino, nasceu a rama do mandiocabrava14; da maol5, a folha do mandioca; do dente, o milhofofo16; do testlculol7, o car6 18; do joel ho 19, a tai oba20; da
canela2 1, a araruta-comprida22; do sangue23, o urucu-vermelho24 ;

(2:9) Tio: osu .nusu.
(2: 10) Cunhado : osukisu .
(2: 11) Moe : ohokonusu.
(2: 12) Cunhada : ose . tesu.
(2: 13) Espinhac;o: ot6sokotu .
(2: 14 ) Rama de mand ioca -brava : walignkatu .
(2: 15 ) Mao : ahfkisu.
(2:1 6 ) M ilho-fofo : koyotu - Zea mays tunicata .
(2: 17) Testiculo : da .woyarekisu (= meu testiculo).
(2 : 18) Cara: h6kisu - Dioscorea sp.
(2: 19) Joel ho: akadidotsu .
(2 :20) Ta ioba: yapodisu - Colocasia antiquorum .
(2:21 ) Canela ou tibia : da .wosuyotarakatu ( = m inha canela ).
(2:22) A raruta-co m prid a : ya/owsu - Mara nto arundinacea.
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do dedo25, o ac;afrao26; do cabec;a27, a cabac;a 28 ; do lendea do
piolho29, a semente de fumo30; do carne, a massa de mandioca;
do miolo do cabec;a3 1, o polvilho32; do costela33, o feijoo-devara34; do osso do moo, a raiz pequena do mandioca; do femur35,
a raiz grande do mandioca; do sobrancelha36, o feijoo-pampa37;
do orelha38, a vagem do feijoo-pampa e a casca do araruta; do
cabelo39, a barba do milho40; do pulmao41 , o urucu-amarelo 42; do
corac;ao 43, a araruta-redonda44 ; do fel 45, a pimenta46; do
lingua47, o beiju 48; do unha, o amendoim 49 e a semente de
cabac;a50; do brac;o5 1, a flauta-secreto .

* * *
VARIANTE: Do perna52, o o roru to-comprido ; do olho53, o
amendoim; do lingua , a espumo do man di oca -brava .

* * *
Mas, quondo foi para plantar o m andioca-brava, o homem
plantou a raiz: a raiz apodreceu . Entoo a alma do menino apare-

(2:23)
(2 :24)
(2:25)
(2:26)
(2:27 )
(2:28)
(2:29)
(2:30)
(2:31 )
(2:32 )
(2:33)
(2:34)
(2:35)
(2:36)
(2:37)
(2:38)
(2:39)
(2:40)
(2:41)
(2:42)
(2:43)
(2 :44)
(2:45)

Sa ng ~e : da .wodisu ( = meu songue).

Urucu-vermelho: dukisu.
Dedo: do .wohikotu ( = meu dedo).
Ac;afrao: kuhro.kuhru - Escobedio currioli s. A modurece em julho.
Cobec;o: 6nekisu .
Caba c;o : w6rutu - logenaria siceroria.
l endeo de piol ho: koninokisu - Pediculus h umon us.
Semente de f u mo: esekisu - Nicotiono tobocum.
M io lo do cobec;o : aneko.orewtu.
Po lvi lho: okoynusu.
Castelo: do .wonitu (= minha costelo ).
Feijoo-de-voro: kwotyodekisu - Phoseol us vulgoris.
Femur : do .wonesusu ( = meu femur)
Sobroncelho : da .woyesusu ldo .woyewetu ( = minho sobroncelha ).
Feijao-pompa: kwotu - Phoseolus sp.
Orelho: da.wonenetu (= minha orelho).
Cobelo: da .wonekitu (= meu cobelo).
Borba de milho: ayowetu.
Pulmc5o: owaroredesu.
Urucu-omarelo: osadekoylisu.
Coroc;oo: oku.sokisu.
Araruto-redonda: wor6kisu. Amodurece em junho e julho.
Fel : oyehru.

•
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ceu e ensinou como devia plantar, comer e usar: do mondiocabrava, se planta a rama; nao pode comer o urucu, mas s6 passar
no corpo para tonger o mosquito, poder trabalhar e ficar cheiroso
e bonito; o homem come a raiz; a folha do fumo54, s6 fumar quando trabalha; do feijao-pampa e feijao-de-vara, plantar o caro~o;
do car6, plantar a raiz. Ensinou a fazer o ralo e cozinhar bem a
6gua de mandioca-brava para chicha55; fazer o bolo de polvilho e
ir comendo de camada em comada assada. E ensinou todo o resto
dos coisas.
Outro dia, o poi escutou a alma do filho gritar:
-

Olhe, papai, a sauva est6 levando as folhas dos planta-

~oes!

0 poi queimou todas as sauvas do ro~a.
Chegaram Nambikw6ra de todas as aldeias56 e pediram rama de mandioca-brava. 0 homem nao deu, porque era nova. Deu
,
so a massa.

3. A ORIGEM DA NOITE
Naquele tempo nao havia a noite. 0 Sol ficava parade no
meio do ceu. Um paje tinha duos cabacinhas, uma preta e outra
bran ca.

* * *
VARIANTE: Uma coruja-do-campo 1 tinha duos cabacinhas .

•
(2:46)
(2:47)
(2:48)
(2:49)
(2:50)
(2:51)
(2:52)
(2:53)
(2:54)
(2.55)

Pimenta: sonezu - Piper caudatum. Amadurece em julho.
lingua: oyohehru.
Beiju: w6/idnsu.
Amendoim: w6ykisu - Arachis hypogaea.
Semente de caba~o: kodekisu.
Bra~o:

onukisu.

Perna: do.wonekisu (= minha perno).
Olho: oyednsu.
Fumo: etu.
Chicho de mondioco-brovo: "A chicho dos Nombikuoro e feita do suco altamente venenoso do mandioca bravo (Manihot esculento), que se ferve poro torn6-lo pr6prio
poro o consumo, eliminondo, ossim, o 6cido prussico. Os Nombikuoro noo fermentom esso bebida." (AYTAI, 1967-68:75, noto 5).
(2:56) Aldeio: slkyesu.
(3: 1} Corujo-do-compo: kwoyedisu - Speotito cuniculario.
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* * *
Dentro do preta, guardava a noite; dentro do bronco, o dia.
De tardezinha, abria a preta e tirava a noite para o pessoal poder
dormir. Na hora do manha, abria a bronco e tirava o dia para o
pessoal poder ir cac;ar e trabalhar. 0 tempo escuro era mais curto
que a noite de hoje.
Um dia, o paje explicou bem direitinho para o urutau2 como devia fazer com os duos cabacinhas e soiu .
0 urutau sacudiu a cabacinha do dia e sentiu que nao tinha
nodo. Mas ainda assim abriu e olhou: s6 havia claridade 16 dentro.
Depois abriu o cabacinha preta: s6 havia escuridao3. Mas olhou
bem, viu umas continhas pretas e foi tirar para fazer color e por no
pescoc;o4 . A cabacinha rebentou ea escuridao foi espalhondo pelo
mundo.
0 urutau voou, sentou num pau e comec;ou a piar: u ... rutaw . . . u . .. rutaw...
Uns cac;adores5, que estavam cac;ando, perderam-se no
meio do escuridao: alguns morrerom e outros assim mesmo chegaram a casa e encontraram o pessoal do oldeia agarrodo uns nos
outros, de medo.
0 poje vinha voltando para casa e viu a escuridao longe indo ao encontro dele. Perto do casa, escutou o urutau piar.
-

Que foi, urutau?

- Eu fui tirar as continhas do cabacinho do noite, a cabacinho quebrou ea escuridoo escapou. Agoro eu estou aqui piando e
noo sei mais voltar para casa.

* * *
VARIANTE: 0 urutau destampou a cabacinha do noite e deixou muito tempo destampoda: a escuridoo foi espalhando pelo
mundo. 0 paje ainda fechou depressa a cabocinha, mos noo teve
mais jeito.

(3:2) Urutou: utlsu - Nyctibius sp.
(3:3) Escurid6o: kanakaynare.
(3:4) Pesco~o : oy~su .
(3:5) Co~odor : kayua .aynudesu .
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* * *
- Por que voce fez isso? Eu nao falei que era para abrir s6
um pouquinho de tempo?
Entao o paje pegou o urutau e enfiou o pescoc;o dele para
dentro do corpo6 e deixou 16 no pau mesmo.
Agora ficou a noite como

e hoje.

4. 0 MILHO E 0 FIM DE UMA ALDEIA
· 56 o espirito mau Kikyowh/ul tinha o milho-fofo. Guardava
os atilhos de milho numa vara dependurada debaixo da cumeeira
da casa2. A vara ficava sempre cheia de atilho, de ponta a ponta.

a

0 caxinguele3 sempre ia casa de Kikyowhlu para ver se
arranjava algum caroc;o de milho-fofo para plantar. Kikyowylu dava s6 milho assado ou o fuba. Quando socava o milho cru, ainda
catava os pedacinhos maiores de caroc;o para nao deixar o caxinguele pegar semente.
0 caxinguere esperava, esperava ... e nunca dava de roubar um caroc;o nem mesmo do ponta da espiga. Pensava: e daquela vara de atilho, ser6 que nenhum bichinho derruba ao menos um
. ho para m1m
. ?I
caroc1n
.....
Um dia, caiu perto do caxinguele um caroc;o da pontinha de
uma espiga. 0 caxinguele pegou o coroc;o, p6s no cabec;o do
penis4 e foi embora. Kikyowhlu nao viu nada.
0 coxinguele plantou o caroc;o de milho num lugarzinho
queimado do mato ali perto do oldeio dele. 0 milho cresceu ~ deu
duos espigos. Colheu o milho e escondeu numa cabacinho.
(3:6) Por isso, o urutau ficou ate hoje em dia quase sem pesc~o.
(4:1) Kil<yawhlu: um espirito mau, que pode ser homem ou mufher. Um e outro tem o cobelo muito comprido, apar6ncia de novo e anda sempre bem limpa. Usa cocar de peno de aroro-vermelho (olootel<isu - Ara mocao e Ara c:hloroptera). Vive na ogua, de
prefer6ncio nos soltos (tolf-rrtu) e, quondo onda, voi pelos c6rregos. A oriranho 6 o
seu cac:horro (wollsu); pof isso, o Nombikw6ro nem moto nem come a orironha, senOo
pega doen~o e morre. Klkyi!Jwhlu come mondioca, milho-fofo e batoto-doce (wTsu lpomoea batatas ), do fundo dos rios. Mota gente mondondo umo especie de vento
que entro no songue do pessoo. As vezes basto o gente ver o Klkyltwhlu andondo, para o gente chegor o caso e ficor doente. Emuito difkil o gente encontror o Klkyi!Jwhlu,
porque as almas dos parentes sempre cuidom para isso noo acontecer.
(4:2) Cumeeiro do casa: hyoneketosu.
(4:3) Coxinguel6: kolTdlsu - Sciurus pyrrhonotus.
(4:4) Pinis: ososu.

e
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No outro tempo do chuva5, plontou o milho dos duos espigos numo pequeno derrubodo. Agoro colheu trAs coboc;os grondes
de milho. Guordou e plontou outro vez: i6 deu para encher umo
roc;o muito gronde e depois repartir para todo o mundo.
Um dio, Kikyawhlu soiu ondondo e chegou perto do oldeio
do coxinguele. Escutou as mulheres socondo milho e ochondo groc;o. Voltou para. coso.
No outro dio, kikyawhlu foi direto a oldeio do coxinguele
levondo uns coroc;os de milho. Pegou um coroc;o e jogou com os
dedos num coxinguele. Motou e comeu . Jogou outro coroc;o: motou e comeu.
Motou e comeu tudo quonto foi coxinguele, desse ieito.

5. A AQUISl(:AO DO FOGO
Quondo o Nombikw6ro soiu do pedro, nao tinho fogo: colocovo a corne e a mosso de bequ oo sol para ossor. 0 tomondu6bondeiro 1 io sempre oldeio dos Nombikw6ro pedir mosso e levovo para a suo caso.

a

Um homem foi coc;or. Sentiu o cheiro de fogo no moto. Procurou, procurou, mos s6 achou um pedac;o de beiju ossodo. Pegou
e trouxe para coso e mostrou para os outros. Agoro soiu uma turmo
de homem, para procurer mais beiju ossodo. Nao ochoram nodo.
No outro die, forom de novo. Acharam um pedac;o de beiiu
quose queimado. 0 tamondu6-bandeira seguiu o rasto dos homens.

Os homens voltorom mois uma vez, para procurer beiju assodo, e virom o rosto do tomandu6-bondeiro em cimo do rasto deles. Como o tomondu6-bandeiro io sempre buscar massa no aldeia, desconfiorom que ele assova o beiju com o fogo. Por isso,
um homem foi sondar o tomandu6-bandeira, olhondo um pouquinho longe de cosa.
Viu o tomandu6-bondeira pegar dois pouzinhos, esfregar
um no outro e sair fumoc;a. Depois viu encostar umas fol hos secas e
sopror e ocender o fogo2. Depois viu ossar beiiu e comer. Mas,

(4:5) Tempo do chuvo: weho. yowhidu (outubro o obril).
(5: 1) Tamondu6-bandeira : dikilisu - Myrmecophoga tridoctylo.
(5:2) Pouzinhos de fozer fogo: hoydesu. "Obt6m fogo pelo otrito de dois bastOes, em nodo
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nessa hora, o homem fez um borulhinho e o tomandu6-bondeira
opogou o fogo depressa e deitou com a cabe~a perto dos pauzinhos de fazer fogo.
0 homem voltou para casa e convidou a mamangava3 para
ir com ele roubar o fogo.
J6 perto do casa, os dois ouviram bater machado de pedra4,
cortando lenha de sumaneira5. 0 homem falou para a mamangava:
-Vai voce e, quando voce estiver perto de tirar o ti~ao6 de
fogo, grite: gl ... gi ... e eu aqui me preparo para correr.
Nessa hora i6 era meio-dia. A mamangava foi devagarzinho, entrou no chao, saiu no pe do ti~ao de sumaneira e dai foi
roendo a sumaneira e entrando para chegar ao fogo.

dissemelhantes dos que se acham pelo Brasil af6ro. A opera~Oo e muito mais longo do
que se imagina. 0 indio come~a forrando o choo com uma folha s6ca sobre elo deito o
lgnlgeno fixo, que mantem com ope e com o joelho. Com as moos espalmadas, imprime ao ignigeno movel a rot~ao necess6ria, apertando-o, oo mesmo tempo, de encontro oo primeiro. 0 movimento faz descer as moos oo longo do bostOo; o indio recome~a, repondo-as no parte superior. De vez em quando p6ra, ropidomente, e passo o
lingua sobre o pol mo que o otrito requeimo. No fim de olgum tempo, quondo o suor
j6 porejo a fronte do operodor, surge a centelho, no mofnho que se depositou no folha. 0 processo s6 difere da opero~Oo cl6ssico pelo presen~a do folho protetoro."
(ROQUETTE-PINTO, 1950: 233). "fozem fogo com bostoes de olm&cego ... e resguordom as pontos dos ignigenos envolvendo-as no palha, para que se noo molhem com
as chuvas."' (ROQUETIE-PINTO, 1950:278).
(5:3) Mamangava: waniinukollsu - Bombus sp.
(5:4) Machado de pedro: e6tollsu. "Os mochodos de pedro loscoda tem tipo uniforme. Todos de diabase, cuneiformes, pesom dois Kgs., em media. SOo encobodos num pedo~o de coule voluvel, tolvez de umo Bauhlnlo. 0 breu e os la~os de fios, postos para fixor a pedro, doo oo instrumento solidez surpreendente ... 0 breu e feito com resino de
almecega, jotai . . . e cero, levondo oinda outros substancias desconhecidas."
(ROQUETTE-PINTO, 1950:275). "Poro derribar uma 6rvore de certo porte, com tal ir:strumento, ajuntam-se-lhe oo redor diversos machodeiros; o lenho, mostigodo pela pedro, cede mais depresso do que se pensa. Admir6vel, porem, e o resistencia do encabomento do machado." (ROQUETE-PINTO, 1950:247). "Machado de pedra. Serve para
preporor a ro~a. Eformado por um bloco de diabase com 0, 142 x 0,060 x 0,030 pesando cerca de 1800 grammes. Tern a forma geral de uma cunha. A outra extremidade e
obra~ado por umo haste de madeiro que foi dobrada sobre si mesmo, medindo cerco
de 0,520 de comprimento e montida assim vergodo por algumos voltos de um cordel
de algodOo. 0 encastoomento excepcionalmente forte e resistente da pedra neste cobo e feito por meio de breu. Paro que a resina posso encontror s61ido ponto de apoio
no pedro enrolam, na base do mochodo, fios de algodOo que ficam completamente
immersos no masso." (RONDON, s.a. (1910):57).
(5:5) Sumaneira: yok6wlsu.
(5:6) Ti~oo de fogo: hanllsu.
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0 tamandu6-bandeira escutou barulho e virou o ti~oo.
Olhou e disse para si: nao e nada ...
A mamangava continuou roendo. 0 tamandu6-bandeira
ouviu outro barulho. Olhou de novo, mas ainda nao viu nada.
Dai a pouco, a mamangava gritou alto: gi ... gi ... e saiu
voando com o fogo. 0 tamandu6-bandeira pegou ligeiro uma vara
para bater no mamangava, mas noo deu tempo. A mamangava
disse:
-

Ate logo, seu pe-de-machado, seu fogo vai comigo!

0 tamandu6-bandeira ainda jogou a vara no mamangava,
mas ela j6 ia 16 longe perto do homem. Dai, o homem correu atr6s
do mamangava. 0 tamandu6-bandeira gritou:
- Esse fogo
sabem disso!

e perigoso,

pode queimar crian~a , voces noo

a

0 homem ea mamangava chegaram aldeia, repartiram o
fogo e todo o mundo assou beiju e carne. 0 homem foi ca~ar e levou o fogo para assar carne no mato.
Depois de uns dias, uma crian~a pegou febre 7 .
0 homem tocou fogo no campo8 e queimou tudo ate ficar
limpo. No fim, o fogo apagou e acabou. 0 Nambikw6ra ficou outra vez sem assar carne e beiju.
Um homem achou dois pauzinhos secos e finos e esfregou
um no outro e saiu fogo de novo e agora ficaram fazendo o fogo
toda a vida, esfregando um pauzinho no outro e sempre pondo fogo no campo9.
Um dia, o tamandu6-bandeira foi buscar fogo no aldeia.
Apagaram o fogo para o tamandu6-bandeira nao ver.

6. NAMBIKWARA TEM AGUA DE NOVO
No come~o, s6 o cunauaru 1 tin ha 6gua no oco de um pau2.
Quando o Nambikw6ra queria 6gua, ia pedir ao cunauaru e ele

(5:7) Febre: nekonusonow6 ( = estor com febre ).
(5:8) Compo: hol6su.
(5:9) Nombikw6ro diz que o fogo vive do coldo do carne. Quondo noo h6 carne, o fogo fica
pequeno, triste e morre. Quando h6, fica gronde e aumento.
(6:1) Cunauaru : kwohru. " Na Amaz6nia ~ o nome de um pequeno batr6quio (rO?), decor
bruno, olhos vermelhos e cujo grito diz as duos silabas "cu-nau", repetidas em voz
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dava s6 uma cuia de 6gua. E nao havia jeito de roubar a 6guo do
canauaru.
Mataram o cunauaru e piorou a situo~ao: acabou a 6gua de
uma vez. Agoro Nambikw6ra s6 tinha uns pingos de 6gua, quando
torcia uma embira3.
A onto nao agOentou de color e foi ao leito de um rio seco.

* * *
VARIANTE: A onto nao agOentou de color e foi a uma lagoa
seco4 •

* * *
Cagou e mijou e a urina nao ofundou. Ela tomou bonho no
urina. Umas mulheres e crian~as viram que a onto tinho tornado
bonho e falaram:

- E,
-

onto, voce achou 6gua!

Que nado, isso

e minha urinal ...

Da.

wosDnDsu viu a urino do onto, pegou uma folha do
figueira-silvestre de cima5 e terra do cabeceira de cima6 e foi estristonho. Preparo seu ninho em formo de panelo, no aco do olmecegueiro (Protium ). "
(!HERING, 1968:267).
(6:2) Oco de pau: hyltsu.
(6:3) Embiro: s6hru.
(6:4~logoo: hyedntu.
(6:5) Figueiro-silvestre de cimo: holu.holu Q.
(6:6) Cabeceira de cima: Holu.holu.mJkisu. Q . N'klsu: cobeceiro. Eumo cobeceiro muito
limpa e bonito. Nesta cabeceiro h6 umo logoo muito gronde, redondo, roso e sujo.
Nelo morom um poto (ohuhro.6yklsu - Sorkidiornis sylvicola) e um p6ssoro omorelo.
Perto do logoo est6 o figueiro-silvestre com mois duos 6rvores. A figueiro-silvestre ea
moior delos. A cobeceira de cimo nunco come~ou e nem voi terminor: e o prindpio de
tudo. 0 mundo e muito gronde, tao gronde que nem se pode imaginer, mos as rofzes
do figueiro-silvestre de cimo descem ate
Terra e invodem todo ela. Todos os homens, indios e nOo-fndios (kwotyodlsu) t6m o mesmo songue e vivem irmonodos entre as raizes do figueiro-silvestre de cimo. Se um Nombikw6ro ocho que nOo deve ser
ossim, no dio em que morrer, o espfrito mou d6 conto dele. 0 trovOo (tallnCi) sem estolo do come~o do tempo do seco, corre pelos roizes da figueiro-silvestre de cimo. No
cobeceira de cimo sempre viveu e viver6 06.wasunusu, o Dono do mundo e dos nomes do gente. 06.wasunusu pode, ouve e conhece tudo, ate o pensomento e o songue e sobe se somos bons ou mous. Fez tombem as coisos certos: o moto para o plonto~oo; a chuvo (wlsu) para molhor as plontos; a ferro para a genie CO(jor, plantar e viver; a fruto para a genie comer; o d io ea luz para a gente trabolhor.

o
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fregando a folha e a terra com as moos e fez a 6gua de novo. Os
Nambikw6ra estavam aqui embaixo no terra esperando com as
cabac;as. Quando Do. wosuniJsu acabou de fazer a 6gua, disse para os Nambikw6ra:
- Bebam e tomem banho no 6gua. Nao podem ficar dentro, porque perdem o folego. Nao podem fazer fogo dentro do
6gua, porque noo h6 jeito.
Entoo a onto chegou a casa e disse para os Nambikw6ra:
- Agoro voces e todo o mundo tern 6gua! Voces podem ir
tomar banho e beber 6gua, mas eu caguei no 6gua 7 : voces noose
importem com isso.

7. A ALMA DA MOCINHA
Era uma familia: o poi, a moe, um menino e uma mocinha.
Esta ultimo morreu e a enterraram no meio do terreiro do aldeia 1.
Choraram muito2.
No dia seguinte, muito cedo, o poi foi cac;ar. Quando o Sol
saiu, a moe foi com o filhinho cac;ar tambem. Mais adiante, deixaram no choo o xire com beiju ea cabac;a com 6gua e seguiram para frente.
De.,volta, a moe parou ali perto e mandou o menino buscar
a 6gua e o beiju, enquanto ela fazia o fogo. 0 menino voltou e
disse:
Mamae, eu vi a alma de minha irmp, virada em
borboleta3! Ela falou que' estava com sede e com fome ...
-

Mentira sua: sua irmo est6 enterrada!. ..

(6:7) Por isso, hoje em dio, a onto cogo dentro do 6guo.
(7: 1) 0 enterro nombikw6ro e feito no terreiro do oldeio. Se umo pessoo morre muito longe, enterrom o defunto 16 mesmo, devendo os componheiros permonecer olguns dias
no locale, ao se retirorem, co1;om e procurom mel. Se olguem morre noo muito longe,
omorram o corpo com uma embira, dependurom num pau e corregom para sepultar
no terreiro do aldeia. Outros vezes carregam no ombro (do. wokorokisu = meu ombro ).
(7:2) Somente os porentes mois pr6ximos do morto chorom e por v6rios dias. Os filhos do falecido, que estoo com crion1;as menores, noo chorom, senoo faz mol para as crian1;os.
Seo morto noo tern porente pr6ximo, ninguem chore. Os parentes do morto cortom
oindo o cabelo, menos quondo se troto de um falecido j6 muito idoso. Nao cortam o
cobelo dos crion1;os.
(7:3) Borboleta: wodedesu - Lepid6ptero.
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e sede!

Mentira nao: eu vi e escutei ela falar que est6 com fome

A mae foi ver e encontrou a borboleta pousada num pau.
Deixou uma cuia com chicha e foi para casa. Depois voltou e encontrou a cu ia vazia. Levou a cuia, encheu de novo de chicha e
deixou 16. Mas, quando foi ver no outra vez, a cuia estava vazia de
novo 4 .

8. AS ALMAS ROUBAM

CRIAN~A

Duos mulheres foram apanhar lenha. Escutaram umas risadas em cima, de homens e moc;as. Chegaram a casa e contaram
para os homens.
Na noite do mesmo dia , uma dos mulheres deitou para dormir com as suas tres crianc;as. Certa hora, acordou, sentiu falta do
crianc;a maior e logo escutou a crianc;a chorar 16 em cima.
A mulher acordou os pajes do aldeia e contou que as al mas
roubaram a sua crianc;a. Os pajes foram atr6s dos almas do poi e
dos av6s do crianc;a, tomaram a crianc;a e deram para a mae 1.

9. E A CASCA FICOU SENDO REMEDIO
Faz tempo, morreu uma mocinha no aldeia. Todo o mundo
chorou. Tiraram uma casca de imburana-de-cheiro 1, escoraram
com um pau e puseram ao sol para secar. Depois puseram a mocinha morta dentro do casca para enterrar.
Notaram que o corac;ao batia2:
-

Olhem , ela est6 viva! disseram.

(7:4) 0 Nambikw6ra coloca em cima do sepultura uma cuia com chicha para a alma do
morto beber. Cada dia enche oquela cuia de chicha. Deixa de encher, quondo encontra a chicha d o d ia anterior, porque o resto de chicha significa que a alma noo quer
mois beber. Um informante disse que a gente coloca chicho no cuia, ate o corpo
decompor-se. Nombikw6ro sobe que o corpo se decompC>e mais depressa no tempo
do chuvo do que no tempo do seca (kwitisu - abril a o utubro).
(8: 1) lsso pode acontecer hoje em dia. Se nao acontece, e porque Do.w0sunusu cuido.
(9: 1) lmburana-de-cheiro: w6ydokotu - Hierochlo~ acreana. 0 Nambikw6ra envolve o
corpo de um morto adulto em palha de buriti (hehru - Mouritia flexuosa) ou bocova
(wedntu - Oenocarpus bocova e 0. distichus) e omarra com cip6 (hukenusu). Seo
corpo e de uma crionc;o, cobre com cosco de pau-de-6leo (towikotu - Copaifero
longsdorfii). A bocavo omadurece em jane iro e novembro.
(9:2) Nambikw6ro v~ que uma pessoo morreu, auscultando o corac;oo.
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Tiraram a mocinha do casca de imburana-de-cheiro . Ela
abriu os olhos e um homem falou:
-

Agoro noo precisa mais ninguem chorar!

lsso aconteceu pela meia-manho. Ao meio-dia, a mocinha
comeu e bebeu chicha.
Repartiram a casca de imburana-de-cheiro por todo o mundo. Puseram os pedac;os do casca dentro dos cabac;as com 6gua e
depois tomaram banho com essa mistura .
A casca de i mburana-de-cheiro ficou sendo remedio.

10. 0 FUMO DAS ALMAS

a

Numa aldeia faltou fumo. Um homem saiu procura de fu mo. Andou por campo, v6rzea 1, morro e noo encontrou . Pousou
mu ito triste no cabece ira de um c6rrego. Apareceu uma alma e
perguntou para o homem:
-

Por que voce est6 too triste assim?

- Nambikw6ra noo tern fumo! Faz d ia que eu estou procurando e noo encontro ...
-

Entoo vem comigo.

Chegaram a um morro dos almas2. A alma abriu a porta do
morro com uma espada de madeira. 0 homem entrou e ficou ad-

{10: 1) V6rzeo : witzu.
{10:2) Depois do morte, o alma continua por olgum tempo perto do oldeio, em formo de
sombre pequeno (oyowkodisu ) de uma pessoa a o meio-dio . A sombro comprido de
uma pessoo, de monho e de tardezinha, espirito mau. Outro informonte diz que a
so mbro do gente, de dio, alma e, de noite, espirito mau . A alma, em formo de
sombre pequena, pode ser reconhecida openas pelo paje. Uma a lma ontigo chego e
levo o alma nova para a cabeceira de cimo. A primeiro coisa que o o lmo nova foz no
cobeceiro de cimo beber 6guo no logoa e depois o alma ontigo entrego o nova o
00. wasuniisu. DO.w0siiniisu d6 para a alma que chegou um novo nome, um novo
corpo e umo nova vista para ver a belezo dos coisos, e d6 umo olegrio sem fim. Edo
olegrio e do belezo dos coisos que o olmo se olimento no cobeceiro de cimo e noo
preciso de 6guo e comido. Depois o alma volto para o terro e voi viver definitivamente em um dos lugores pr6prios dos olmos. Nesse lugor nao pego doen~o, nao
morre nem fico velho. Como no cobeceiro de cimo, vive s6 do olegrio e do belezo
dos coisos e noo precise de 6guo e comido. Somente cultivo o olgodao (kiintu Gossypium sp. ), para fozer enfeite, e o fumo, para fumor. No lugor dos olmos ha
quotro pes de fumo, que nunco morrem . As folhos sao moiores do que as usodos pelos Nombikw6ro. A fol ho poro o cigorro busco fora do lugor onde vive. No lugor dos
olmos nunco escurece . A alma continua cosado e fem filhos, s6 que a moe corrego a

e

e

e

e
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mirondo o belezo do coso dos almos. Nao viu flecho, nem cobo~o,
nem cuio. Depois a alma mostrou os quatro unicos pes de fumo,
que as almas tinhom, e disse:
-

Tai o fumo: pode aponhar algumas folhas dos maiores.

0 Nambikw6ra aindo perguntou:
-

Semente, eu nao posso levar?

-

Nao, semente nao.

a

0 homem chegou com as folhas de fumo aldeio e repartiu
para todos os homens. Fu ma ram e foi aquelo alegria ...

11. A DIVERSIDADE DAS LiNGUAS
Dois mo~osl fizeram duos facas. Tiraram leite de
mangova2 , aprontoram algumas flechas e chamaram uma velha
para ir ca~ar.
Encontraram uma perdiz3 e uma seriema4. Perguntaram para a velha:

e que

-

Essa per-diz aqui como

canto?

-

Assim: aluterali ... aluterali. ..

-

E essa seriema ali?

-

Ta/6 ... tal6 ...

-

Como que voce chama a perdiz?

-

Yalay. yalay.ralatia.

-

E a seriema?

-

Yalay.ralaya.

Outro dia, os mo~os foram ca~ar e trouxeram uma ema5 e
um veado6. Perguntaram para a velha:

crionr;o numo ip6io (s6hru ) de olgodoo, porque oli nOo h6 embiro. Quondo chego
uma olmo nova do cobeceiro de cima, umo alma ontigo obre a porta com umo espodo de modeiro e, depois que a alma nova entrou, a ontiga fecha a porta. As vezes a
gente ouve converso nos lugares dos olmos.
(11 : 1) ~o: son,rlklsu.
(11 :2) Leite de mongova : kadlkawsu. Mangovo: kadfklsu - Honcorn io speciosa. A mangava amodurece em novembro .
(11 :3) Perdiz: olukegnklsu. T.M . yoloy.yoloy.ralotlo - Rhynchotus rufescens.
(1 1:4) Seriema: kwalotu. T.M .: yoloy.raloya - Coriamo cristoto .
(11 :5) Emo: tozu. T.M .: woyxhewoyxherl. yalay.rolotlo - Rhea omericona.
(11 :6) Veodo : yat6hru. T.M .: woyxhewoyxherl.yoloy.ratla - Cervldeo.
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-

Voce sabe como ronca a ema?

-

Ela ronca ·a ssim: hii ... hii ... hii ...

-

E o veado como faz?

-

Bern assim: pok ... pok ... pok...

-

E como voce chama a ema?

-

Wayxhewayxheri.yalay.ralatia.

-

E o veado?

-

Wayxhewayxheri. yalay.ratia.

Assim como essa velha fala diferente, assim Nambikw6ra,
Branco, lr6nxe7 , Paresrs falam tambem diferente.

12. A CONQUISTA DO MACHADO DE PEDRA
0 velho Manduca 1 Wayhikoyndzu e o seu irmao2 Walikownzu foram buscar machado de pedra no aldeia de um povo
que comia gente 3 . Era muito diffcil conseguir, porque o povo que
comia gente era muito bravo. Foram chegando aldeia daquele
povo, gritando:

a

-

Estamos chegando! Estamos chegando!

0 poyo que. comia gente jogou umas bolinhas de leite de
mongava para eles pegarem, dizendo:
- "Se voces deixarem essas bolinhas cair no chao, n6s vamos comer voces.
Os dois Manduca eram muito espertos e ligeiros. Pegaram
bolinha de leite de mangava desde a manha, ate de tardezinha.
(11 :7)
(11 :8)
(12: 1)
(12;2)
(12:3)

lr6nxe: Hoyrosu.
Pores!: Worokidesu.
Monduco: Slwoysu.
lrmoo: olodnzu.
Antrop6fogo: solowsu. "No entonto, quolquer que sejo o gr6o de rudezo de tois h6bitos, ficou inteiromente assentado que o mo is b6rboro de todos, o do onthropophogio, noo o t!rn elles e se em olgum tempo o tiverom, h6 j6 muitas gero~oes que o
obondonorom. Deste crime, elles, folondo com o Coronel Rondon, se defenderom
com vivacidode, e ocusorom a no~oo que vive oo ocidente dos seus territorios; esto,
por suo vez, negou peremptoriomente que se entregosse o tol obomino~ao, mas
ofirmou que, mais poro o interior dos florestos, nos extremos do rio Pimento Bueno,
hobitom os (micos anthropophagos de todos oqueles sertoes, os por eles chamados
Cooi6s. Verdodeiro ou noo, a ocuso~ao contra os oindo desconhecidos Cooi6s, o certo que elo nOo foi lan~odo contra os Nhombiquoros, nem mesmo por inimigos com
os quois eles viviom em guerro trodicionol." (ANONIMO, 1916:3281329).

e
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Uma moc;a 4 do povo que comia gente saiu no porta do casa,
para ver come o velho e seu irmao aparavam as bolinhas. Um
Manduca jogou uma dos bolinhas bem no peito do moc;a e ela
morreu no hora. Entao o povo que comia gente parou de jogar bola, entrou dentro de casa e ficou quieto.
Os dois Manduca entraram no casa, pegaram uma porc;ao
de machado de pedra e voltaram para a sua aldeia. Dali sairam e
repartiram machado de pedra para os homens de todas as aldeias
nombikw6ro.
Depois que W6yhikoyndzu e Wolikownzu morreram, ninguem mais foi buscar machado de pedra.

13. 0 GENRO VIROU PEDRA
0 curiango 1 era gente. Um homem casou e vi via com sua
mulher ea sogra 2 . Um dia, o homem saiu para cac;ar com sua mulher gr6vida e a sogra f icou em casa.
A mulher viu o homem comendo cupim 3 e disse:
-

Querio comer cupim tambem . ..

- Cupim voce nao pode, s6 filhote de marimbondo4, porque voce est6 gr6vida.
Mais a frente, OS dois se separaram um pouco e a mulher
comeu cupim, escondida.
Quando se encontraram de novo, o marido desconfiou e
perguntou:
-

Voce comeu cupim?

-

Nao, nao comi cupim, eu comi s6 filhote de marimbon-

do .
0 homem nao acreditou, foi ver os dentes do mulher, encontrou uns restos de cupim e zangou. Amarrou o pescoc;o do mulher com uma corda de tucum-do-campo5 e soiu arrastando. 0 pes-

( 12:4)
(1 3 : 1)
( 13:2)
(1 3:3)
(13:4)
( 13:5)

M o<;tJ : w<Jyndisu. T. M .: do .wayneta.
Curiongo: kwoyosu - Coprimu l gldeo .
Sogro: atlrikisu.
Cupim : worodisu - Term itideo , indistintomente.
Filhote de m orimbondo : o6tisu.
Corda de tucum-d o-compo: alo.ihnusu .
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coc;o do mulher quebrou e ela morreu. 0 homem assou a mulher
num jirau6 e comeu. Deixou s6 a crianc;a.
A alma do mulher virou uma juriti e soluc;ou! u .. . u ... u .. .7 .
0 homem voltou para casa e a sogra perguntou:
-

Onde est6 a minha filha?

-

A crianc;a nasceu no mato e a sua filha ficou 16.

* * *
VARIANTE: 0 homem respondeu :
- Uma tocandira8 mordeu a sua filha e ela nao pode mais
andar e ficou 16 no mato.

* * *
-

Eu vou 16 ver a minha filha!

Pode ir 16 ver, mas v6 pelo meu rasto, para voce poder encontrar.
A sogra pegou uma cabac;a de 6gua e saiu atr6s do filha.

La

adiante, gritou pela filha. Nada de resposta. Gritou de
nova. A jurifi do alma do filha soluc;ou: u ... u ... u ...
A mae foi no rumo do soluc;o e foi dar no jirau com cinza e
tic;ao apagado embaixo. A mae pensou: aquele homem matou e
comeu a minha filha! foi aqui! e chorou. Voltou para casa e encontrou o genro9 dormindo. Ela pegou um pau e foi batendo nele. 0
genro acordou, saiu correndo para o mato e nunca mais apareceu.

* * *
VARIANTE: A sogra pegou um machado de pedra para motor o genre, mas, no hora, o genro virou uma pedra muito dura. A
velha bateu no pedra, para quebrar, e nao deu jeito de quebrar.
Entao acendeu um fogo em cima do pedra e mesmo assim a pedra
nao rachou.
(13:6)
(13:7)
( 13:8)
( 13:9)

Jirau: kozu .
Juriti: kolOtu - Leptoti lla sp.
Tocandira : slsu - Paraponera clavata.
Genro: os6neru.
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A sogra foi para outra aldeia. Depois voltou para ver e o
genro era pedra ainda e ainda hoje e.

* * *
A sogra ficou sozinha e triste em casa.

14. 0 VELHO LOUCO
Um dia, o pessoal de uma aldeia saiu para cac;ar. 56 dois
velhos irmaos ficaram em casa. Um velho perguntou para o outro:
-

Aonde foi o nosso pessoal?

-

Saiu para cac;ar.

-

Eu tambem quero ir.

Mas voce nao pode cac;ar: vive dizendo que est6
doente ...
- Eu sou de um povo diferente: eu sou irawtyahlusu I e , se
fico em casa , vem vicho!
-

Entao vamos cac;ar, d isse o irmao, e salram os dois.

Encontraram um manduri 1.
-

Vamos tirar esse tye.alisu I disse o velho doente.

-

0 nome dessa abet ha nao

e tye.alisu, e sisu I

Tiraram o manduri e seguiram. Encontraram uma arapua2.
0 velho doente disse:
-

Vamos tirar esse hawasu I

-

0 nome dessa abelha nao e hawasu,

-

0 no me dela

e hawasu mesmo!

e asul

Eu estou dizendo!. ..

Acharom um bor6-cavalo azedo3. 0 velho doente disse:
-

Va mos tirar esse kaha. lanasu I

- Como e que voce est6 mudando o nome de tudo! 0 nome dessa abelho kayutisu.

e

- Eu j6 disse que sou de outro povo e eu chomo as coisas
com outros nomes!
(14: 1) Manduri : sisu. T.M .: tye.olisu - Melipona marginato.
( 14:2) Arapua : osu. T.M .: howosu - Trigona ruficrus.
(14:3) Bor6-cavalo OU orame: koyutisu. T.M . : kaho.lonosu - Trigono heideri .
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-

Acharam ainda uma enxu 4 . 0 velho doente foi logo di-

-

Vamos tirar essa kwokwetalisu e pronto!
0 nome dessa vespa nao
kwekwetalisu ,

zendo:

e
e 6tisu!
Eu vou dizer de novo: essa e kwekwetalisu mesmo e e a

ultimo para hoje e depois vamos embora!

Tiraram a enxu e voltaram para casa. Al foi que o irmao viu
que o seu irmao era um louco e nao um doente.

15. 0 FILHO SABIA CA~AR MELHOR QUE 0 PAI .
0 velho Ne .ah/usu foi ca<;ar com o filho. Achou um rasto de
tamandu6-mirim e disse para o filho:
-

Agoro voce me ajuda a seguir o rasto.

-

Eu nao quero seguir rasto.

-

Vamos comigo!

-

Deixe esse rasto e vamos voltar para casa!

-

Entao vamos voltar mesmo, disse o poi.

Na volta, o filho disse:
-

Vamos entrar direto por aqui.

Sairam bem em cima de um buraco de tamandu6- mirim. 0
filho pos o ouvido no chao, escutou e disse:
-

0 tamandu6-mirim est6 bem aqui , pode cavocar!

0 poi cavocou e matou e tamandu6-mirim.
Voltaram alegres para casa.
No outro dia, sairam de novo para ca<;ar. Acharam rasto de
tatu-peludo. 0 filho disse:
-

Deixe esse rasto e vamos em frente.

0 poi nao falou nada, por causa do que aconteceu no outro
dia. Sairam em cima de um buraco de tatu-peludo. 0 filho disse:
- 0 buraco come<;a reto, mas depois faz curva para baixo
e ali que o tatu -peludo est6. Fure aqui em cima do cu rva e voce
pega.

e

(1 4:4) Enxu: 6tisu. T.M .: kwekwetolisu -

Polybia sylve irae .
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0 poi ficou alegre e gostando ainda mais do fi lho. Ele nao
contava para ninguem como o filho sabia ca<;ar. Era s6 sair com o
filho, trazia ca<;a.
Os outros notaram isso, jogaram veneno 1 no filho e mataram . 0 poi ficou muito triste. Foi ca<;ar e perdia os rastos dos ca<;as.
A alma do filho apareceu e disse:
- Papai , seguir o rasto e uma coisa muito dificil: deixe comigo de novo.
A alma guiava o poi como antes e, dal para diante, foi do
mesmo jeito de quando o filho era vivo.
Entao os pajes viram que a alma do filho estava ensinando
ainda a ca<;ar e roubaram a alma do filho para nao ajudar mais o
pai2.

16. 0 VELHO FICOU CONHECIDO
0 velho Waw. lahlusu tin ha um fi lho de nome
Netudnsu.Netudnsu sempre ia passar em outra aldeia e acabou
casando com duos mo<;as dali. As mu I heres de Netudnsu nunca tin ham visto o sogro 1 e queriam conhecer, porque os outros diziam
que ele era muito grande.

Netudnsu levou as suas mulheres para conhecerem o sogro. Quando iam chegando a casa de Waw.lahlusu, ele estava
deitado dentro de casa e Netudnsu chamou. Waw. lahlusu saiu de
casa de joelho e curvado para a frente com um xire no nuca2 cheio
de algodao, color de dente de macaco, pulseira de rabo de tatucanastra3 e brinco de concha 4 . Netudnsu disse para o poi:

(15:1) Veneno: din6ru .
(15:2) "Sempre o gente lembro esto hist6rio quondo o mosquito (kolukokusu - Hemot6fogo) vem certo no ferido do gente", comentou um informonte.
(16: 1) Sogro : osO.nOsu .
(16:2) Nuco : do.wonusu.
( 16:3) Pulseiro de robo do totu-conostro : yorowsu. " Dos oneis do coudo d o tatu canastro fazem as mulheres, polindo-os em pedras humidas lindas pulseiras inteiri~as."
ROQUETIE- PINTO, 1950:242). "Orodoikruz~ .. . - Elinda pulseiro fei to de oneis do
coudo do totu canostra ... Porece objeto de morfim." (ROQUETIE-PINTO, 1950:280).
(16:4) Brinco de concha: nenfdzu. "Brincos triangulores sao feitos de nocar ... " (ROQUETIEPINTO, 1950:281 ). "Nos orelhos dependurom triongulos de modreperolo que tiram
de conchas fluviois e, quando o furo se dilacera rompendo o lobulo em duos tiros,
noo hesitom em praticar novo orificio." (ROQUETTE-PINTO, 1950:240).

,
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- Aqui estao as minhas mulheres. Elas vieram aqui para
conhecerem voce.
- S6 agora que voces estao me conhecendo de perto. Faz
tempo eu j6 conhecia voces!

Netudnsu mandou as mulheres pegaram o xire do poi erepartirem entre elas tudo o que havia dentro . Netudnsu depois disse:
-

Papai, voce canto, porque minhas mu Iheres querem

OU-

v1r.
Wow. /ah/usu cantou assim :
Xe ... xe .. . xe ... ufwisa nuse ... ha ... ha ... ha .. .
Xe ... xe . .. xe . . . d6 6gua para mim ... ha ... ha ... ha ...
A s noras ficaram morando com o sogro.
VARIANTE :
Uma aldeia queria con he cer o ve lho Waw. lahlusu . Sabiam
que nao dava nada para n ing ue m .

a

Algun s ho mens foram chamar Waw. lahlusu para v.ir
aldeia dele s. Na vol ta , mandaram o velh o andar no frente. 0 velho
entro u no aldeia , gritando de alegria :
- V oces queriam me conhecer? Po is e stou aqui. Eu j6 conhe~o voces bem! E cantou:

Kuykuykayut.e no/a ... ha ... ha .. .
Laranjeira-do-mato5 ... ha ... ha .. .
Depo is, o ve lho falou :

e

- Era assim que a gente cantava antigamente .. . Meu nome
Wow. /ah/usu!
Wow. /ah/usu voltou para casa.

17.

E BOM TOMAR BANHO E BEIER AGUA
Um velho matou uma ca~a. Um mo~o disse para· o velho:
-

Me d6 o figadol.

(16:5} Lo ronje iro-do-mato ( 17: 1} Figodo: ohfhru.

Netrodorea pubescens.

36
-

Nao, voce comendo este frgado, o seu d6i.

-

Entoo me d6 a tripa2.

-

Tambem noo, se noo a sua tripa d6i.

Qualquer peda<;o de carne, que o mo<;o pedia, o velho dizia que ia doer no mo<;o. 0 mo<;o disse:
-

e tomar banho e beber 6gua.
Sabe que isso e uma coisa boa?!
Entoo eu vou

0 mo<;o tomou banho e bebeu 6gua3.

18. A PRISAO DA MENINA PREGUl~OSA
Uma moe tinha uma menina .muito pregui<;osa. A moe
mandava a menina buscar 6gua: ela noo ia. Mandava buscar lenha: noo ia tambem . E tudo o que a moe mandava, a menina noo
fazia.
Amoe ficou zangada e prendeu a menina. A toda hora dava banho no menina e noo deixava nem um tempinho para ela esquentar.
A filha chorava de frio e foi indo, morreu .
Nambikwara pegou daquela mulher o costume de prender
a mocinha quando tern a primeira menstrua<;ao 1 , mas noo mata a
filha de tanto dar banho.

19. MULHER MATA MARIDO CIUMENTO
Eram dois casais. Um homem foi ca<;ar com a mulher do outro. De volta, o marido do mulher que foi ca<;ar ficou com ciume e
ralhou com a mulher.

(17:2) Tripa: oyokisu.
(17:3) Por isso e que o Nambikw6ra gosta de beber 6gua e tomar bonho.
(18: 1) Mocinha menstruado : woyunit6kulusu .Quando uma mocinha tern a primeira menstrua~oo, avisa a moe. Entao fazem uma casinha separada e prendem a mocinha
dentro. Durante o dia fica sozinha sentada num abono (kwikisu). A mae ou a av6 ou
a madrasta (ohokonusu) cuida dela. Pode beber chicha, comer beiju e carne, menos
a de tatu-bola (olutu - Tolypeutes tricinctus). Uma dos tres ocompanho a mocinha,
quando esta precisa sair para defecar e urinar, ea mocinha sempre vai com um abono no cabe~a, senao o espirito mau pode pegar. De noite, a moe dorme tombem
com a filha ao lado de tres ti~oes de fogo, tombem para o espirito mau noo pegar a
mocinha. Depois de uma lua e meia, a aldeia faz uma festa para soltar a mocinha.
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A mulher buscou mangava no campo, cozinhou e deu bem
quente para o marido comer. A mangava quente enganchou no
garganta 1 dele e ele morreu2.

20. ORIGEM DA VAGINA E DO VENTRE
Antigamente a mulher nao tinha vagina 1 e o homem nao
podia mexer com ela.
Um dia, a paca roeu entre as pernas do mulher e fez a vagina. Mas a mulher tambem nao tinha ventre2.
Entao a cutia perguntou para a coruja-do-campo:
-

Como vomos fazer o ventre do mulher?

-

Do miolo do cabac;a.

A coruja-do-campo pegou uns mio los do cabac;a, meteu pela vagina e fez o ventre do mulher.

21. HOMEM DAVA A SUA CARNE PARA COMER
Um homem casou. Um dia foi cac;ar e trouxe s6 a carne de
tofu. Outro dia foi cac;ar de novo e trouxe s6 a carne de tamandu6m1nm.
I
Os horriens voo ca~ar e, quando voltam, todo o mundo dan~a a noite inteira. De modrugado, come~om a orroncor os polhos do prisao e, de monha, os homens despejom para cimo uns xires de corne, e, quando a corne coi espalhada no chao, uns
apanhom mais e outros menos. Enquanto isso, os outros vao don~ondo e cantondo.
Depois, reportem para todo~ a carne dos outros xir-es. A palha do casinha do prisao
serve para fazer outra casa de morada. As vezes a mocinha casa antes do primeira
menstrua~ao e, mesmo assim ela
preso, quando tern a primeira menstrua~ao. Depois do fesfo, as vezes o marido largo o mulher que saiu do prisao, mas costumo dor
muifo coment6rio e confusao no grupo. "The puberty ceremony for girls is much more
elaborate. After a girl hos her. first menses her father builds a small hut in the center of the camp, in which the girl is secluded. She must remain in this hut day and
night and is attended by her female relatives. The chief then c~lls all members of the
band together, even sending messengers to distant hunting parties. When the band is
united the chief organizes a hunt in which all the men toke port, and they must remain away from the comp until the moon is full. While on the hunt they accumulate
o great quantity of smoked meat. When the moon is full, the men send a messenger
to the camp to whom the women give some of the baked manioc and other food
which they have been preparing. When the messenger leaves with the food it is a
sign that the men will return to comp ofter sunset ... During the night men and women
join in the dance, holding hands and dancing in a circle, the dance steps being
stamped out with the right footin the direction in which the circle is moving. A special
puberty song is also sung. " (OBERG, l953: 103-104 ).
(19:1) Garganta: ayetarosu.

e
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Sempre que ia cac;ar trazia s6 a carne.
0 sogro ficou implicado com esse neg6cio de trazer s6 a
carne.
Outro dia, o homem foi cac;ar de novo e o sogro foi atr6s. 0
sogro viu o genro parar, fazer fogo, pegar uma taquara de haste
de flecha 1 afiada, apalpar a barriga da perna e cortar. Esfregou
com a moo o lugar que cortou ea barriga da perna ficou inteira de
novo. Pegou o pedac;o cortado, sapecou no fogo e deixou de lado.
Apalpou outro lugar de muita carne e fez tudo do mesmo jeito. Fez
toda a carne que queria e botou no xire, para levar para casa.
0 sogro viu tudo isso e disse para o genro:
- Mas como e que voce est6 dando a sua carne para a gente comer?
Matou o genro e jogou na 6gua. 0 genro viveu de novo e
virou jacare2. 0 sogro pegou o pedac;o de carne maior e bateu
num pau. A carne virou camaleao-pequeno3 . Jogou na 6gua o outro pedac;o de carne menor. Este virou outro camaleao-pequeno 4 •

22. 0 VELHO CIGARRA FICOU

MO~O

Faz tempo a cigarra-grandel era gente. Um velho cigarragrande era cego: tinha s6 o lugar do olho. Toda noite cantava a
noite inteira para os grandes e as crianc;as escutarem, fosse festa
ou nao2. As mulheres faziam chicha de mandioca e o pessoal bebia, enquanto o velho cantava.
Um dia, o velho cigarra-grande falou para os homens:
- Voces vao cac;ar e tirar mel: cortem todo o mel que acharem e matem toda a cac;a que encontrarem e voltam s6 de tardezi nha . Os homens deixaram perto do velho cigarra-grande um pe-

e

( 19:2) Nombikw6ro come o mongavo ou moduro ou ossodo. Quondo ossodo , a pol pa viscose se montem muito quente duronte algum tempo.
(20: 1) Vagina: okoyosu.
(20:2) Ventre; ohoysu.
(21 : 1) Toquora de haste de flecho : olukuyhru - Arthrostylidium sp.
(21 :2) Jocore: wokflisu - Coi mon crocodilus.
{21 :3) Comoleoo-pequeno: towhru - lguonideo.
(21 :4) Comaleoo-pequeno: Ayno.leetisu - lguonideo.
(22: l) Cigorro-gronde: olupyarosu - Cicodideo.
(22:2) A cigarro-gronde canto em setembro e outubro e morre em novembro.
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nacho de nariz3, uma caba<;a com urucu-vermel ho, um enfeite de
continha da cintura e um tufo de fibra de buriti 4 e safram.
Ago ro o velho cigarra-grande disse para as mulheres:
- Voces vao
zi nha tambem.

a ro<;a buscar mandioca e voltem s6 de tarde-

E para as m oc;as :
-

E voces vao buscar broto de buriti5.

As crianc;as foram com os pais e o velho cigarra- grande ficou sozinho na aldeia.
Uma aranhazinha6 rasgou as costas do velho cigarragrande e tirou toda a pele do corpo dele e o vel ho cigarra- grande
ficou mo<;o e de olhos inteiros. Passou o urucu- vermelho no corpo,
botou o enfeite de conti nha na cintura , o penacho no nariz e amarrou o tufo de fibra de buriti no pescoc;o, deixando cair para tr6s, e
deitou alegre .
De tardezinha, os homens chegaram com muita cac;a e mui to mel, as mu I heres com mandioca e as moc;as com broto de buriti.
(22:3 ) Penocho do noriz: yalano . wetu. Eumo peno de tucono (yolodntu -

Romfostideo, indistintomente ), de ororo ou de mutum (witu - Crox sp. que os homens usom no septa nasal, furodo quondo soo moc;os. " Alguns, modesto cavi l ho do septa nasal, preferem outro, enfeitodo com umo peno de ororo ou de mutum." (ROQUETIE-PINTO,
1950:241 ). "Omoto nasal. Efeito com 1 peno de mutum encostoodo no ponto de um
frogmento de toquoro polido, montido com ouxrlio de breu e fios de olgodoo. Circundo nesso gronde peno um fe ixe de pequenos tectrizes de tucono. As linhos broncos que se ochom oboi xo do f io de olgodoo soo as extremidodes dos tubas dos pequenos pennos, divididos loQgitudinolmente, revirodos, e embutidos no resina preto. Este ornate represento ente (sic) os Indios do Serro do Norte umo verdodeiro distinc;ao honorifico de cor6cter industrial. Econferido oo Indio que conseguir derrubor
a motto para fozer umo roc;a com o mochodo de pedro . 0 trobolhodor ossim d istinguido levo enfiodo no noriz esso penno, segundo informoc;oes do encorregodo do
Retire do (sic) Serro do Norte." (RONDON, s.o. (1910):56-57). "Os homens furom o
noriz e o 16bio superior, onde collocom enfeite ou um pedoc;o de p6o; furom tombem as orelhos, nos quois collocom brincos. Este enfeite consiste numo taquorinha
- de 8 a 18 centimetres de comprimento - tendo engostodo em umo dos pontos um
penocho de pen nos de periquito ou umo gronde pen no de ororo ." (SOUZA,

e

1920:392).
(22:4 ) Tufo de fibro de bur iti: tohehru .

"E

tombem carocteristico de todo a populac;oo do
Serro do Norte e do vole do Jurueno um manta de fibros de polmeiro (loluc;u), pesto
oo longo do coluno vertebral, pendente do pescoc;o. As mulheres noo o corregom;
oindo umo gorridice masculine." (ROQUETIE-PINTO, 1950:242). "E singelo ma.nto de
fibros, muito usodo, preso oo pescoc;o e pendente sabre o dorso , o loluc;u ... "
(ROQUETTE-PINTO, 1950:280).
(22:5) Broto de buriti: yal6su.
(22:6) Aronho: kwaloysu - Aracnideo.
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Encontraram o velho feito moc;o, de olhos abertos e todo enfeitado. 0 mo<;o disse para as mul heres:
-

Voces ralem a mandioca e fac;:am chicha.

E para as mo<;as :
- E voces assem o broto de buriti e fac;am enfeite e coloquem deba ixo do joelho e do tornozelo de voces.

23. 0 PEIDO DA VELHA
Eram dois irmaos. 0 mais novo 1 era casado com a filha do
ve lha Alutyegnkalusu.
Um dia, o irmao mais velho2 chamou o mais novo:
-

Vamos cac;:ar?

-

Vamos.

...

L6 no mato, o irmao mais velho perguntou para o mais novo:
- Por que voce est6 tao a mare lo? Voce nunca foi assim ...
Voce est6 doente?
-

Nao, eu nao estou doente.

e

- Entao vai ver que sua sogra que peida em voce, quando voce est6 dormindo. Hoje de noite, voce coloca um machado
de pedra perto de voce, deita e depois finge que dorme.
Numa hora do noite, a sogra veio de traseira3 virada para o
genro e soltou um peido4 bem no rosto dele.
- T6 vendo? bem que o meu irmao falou! pensou o irmao
mais novo e continuou fingindo dormir.
A sogra veio depois outra vez. Quando foi encostando a traseira para soltar outro peido, o genro sentou o machado de pedra
no traseira e a sogra morreu.
No outro dia, o genro jogou fora e dai ele foi engordando.

24. 0 HOMEM NAO PENSAVA NOS OUTROS
Na hora de repartir uma cac;a, Kihayerahlusu s6 querio um
peda<;o grande e com muito gordura: outro ele nao queria. E sem(23: 1} lrmao ma is nova: wefu .
(23:2) lrmoo mais velho: hikadisu.
(23:3) Troseiro: asfkuru .
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pre dizia que nao era para ninguem repartir carne, quando ele
nao estivesse junto.
Um dia, mataram uma an ta l, repartiram antes de Kihayerahlusu chegar e deixaram s6 uma perna para ele .
Quando Kihayerahlusu chegou, disseram para ele:
-

Esta al a perna da anta para voce.

-

Essa perna eu nao quero: nao tern carne nem gordura!. ..

Um homem disse:
-

Vor:.e nao quer a perna? Entao eu vou repartir para os outros. Kihayerahlusu disse:
- Nao, entoo eu quero assim mesmo! E avan<;ou no perna
do onto.

0 homem avan<;ou primeiro, pegou a perna do onto e disse:
- Tome ail Mas empurrou tambem kihayerahlusu com a
perna da anta.

Kihoyerohlusu caiu no chao abrac;ado com ela.

25. A

ORIG~M

DA MORTE

J

Antigamente Nambikwara nao morria. Uma velha tinha um
filho j6 feito. Um dia, o filho foi ca~ar e no caminho 1 ia pensando:
minha moe j6 est6 velhinha, de cabelo bronco, sem dente nenhum e em osso e pele2 ; vive cansada, s6 deitada e nem ogOenta
ma is levantar... Querio que a min ha mae fosse ainda novae forte,
pa·r a poder fozer beiju e assar carne! Chego a cosa e nao ha nada
pronto: ossim e muito triste!
E, em casa, a velhinho pensova: o meu filho nessa hora j6
deve ter encontrado e motado muito co~o, mos, coitado, quando
chego aqui, eu nao posso preporor ... nao tenho mois for~o! E o velhinho ficova triste tombem.

(23:4) Peido: tognkotutu.
(24: 1) Quondo um Nombikw6ro flecho umo onto e elo corre e coi com o cobec;o virodo no
mesmo direc;oo em que io correndo, o corne noo presto; quondo coi com o cobec;o
virodo de lodo, o come e boo.
(25: 1) Cominho: tfhnusu.
(25:2) Pele: do.wowohru (= minho pele).
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Noutro dia, o homem foi cac;ar de nova. Entao a velhinha
pegou uma cuia, um cacho de urucu, um color, um enfeite de continha do cintura e desceu para a cabeceira Walanekisu 3 . Chegou
16, arrancou a pele enrugada do corpo com cabelo e tudo, coma
fazem a cobra ea lagartixa e tomou banho nu ma cacimba 4 • Avelha ficou nova. Colocou o color no pescoc;o, o enfeite de continha
no cintura, passou o urucu em todo o corpo, botou de nova dente e
cabelo preto e ficou bonito coma era no tempo de nova. Naquele
tempo todo o mundo fazia coma essa velha e ninguem morria.
A moc;a nova dependurou a pele velha num pau perto do
cacimba e voltou para casa. Avisou os netinhos:
- Olhem, voces nao mexem naquela pele que eu deixei 16
no cacimba!
-

N6s nao vamos mexer, nao, vov6!

0 filho chegou do cac;ada com muita carne.
-

0 beiju est6 pronto! disse a mae.

0 filho s6 reconheceu a mae pela voz, porque agora estava
nova. E foi muito grande a alegria do homem. Agoro sim, eu de
nova ten ho uma mae bem novinha, que faz beiju a assa carne!. ..
Mas os netinhos foram olhar a pele 16 no cacimba e viram
que era born brincar de flechar. Fizeram uns arquinhos de varinha
e embira, umas flechinhas de talo de buriti 5 , flecharam e furaram
a pele toda do vov6.
Quando a vov6 viu, comec;ou a chorar. Depois que os netinhos mataram a pele, veio a doenc;a ea morte. Morreu uma crianc;a; depois outra crianc;a; um moc;o... Foi indo, a velha que ficou
nova, morre.u tambem.
Dai para diante Nambikw6ra comec;ou a morrer.

26. A MULHER

PREGUl~OSA

A velha Sula. lakalisu era muito preguic;osa. Nao fazia nada, vivia s6 deitada e nem mesmo ralava mandioca. Por isso, tam-

(25:3) Woloneklsu: cobeceiro do come sem gorduro. Wolahru : come sem gorduro; neklsu:
cobeceiro.
(25:4) Cocimbo: Yedntu .
(25:5) Talo de buriti: heratawtu .
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bem elo nunco com io e ninguem sobio dizer como oguentovo tonto tempo sem comer. Mesmo a sogro Yokolit6kulusu mondondo
trobolhor, eta nao io. Ate o filhinho vivio chorondo de fome , porque a mae nao cuidovo dete.
Um dio, o morido de Sula . lakalisu foi pescor e coc;or. A sogro folou para a noro 1 :
- Meu neto est6 chorondo de fome . Vomos
mondioco para rotor, fozer beiju e chicha.

a roc;a oponhor

A nora ficou zangada com a sogro, mas assim mesmo foi
com a sogro roc;o. A noro levou s6 um xirinho e oponhou s6 um
pouquinho de mondioco. A sogro arroncou bastante e falou para a
noro:

a

-

Arranque mais mandioco.

- Nao, eu precise voltor logo, porque o meu filhinho est6
chorondo.
- Meu neto nao est6 chorando coiso nenhumo, voce nao
quer levor mais mandioco e s6 de preguic;o suo!
De torde o marido de Sula. lokolisu chegou com peixe e um
tamondu6- m irim e d isse:
-

Muther, eu estou morrendo de fomel Onde est6 o beiju?

- Nosso filho estava chorando muito, por isso eu nao pude
fazer beiju.
0 morido f icou zongado. Mas Sula. lakalisu aindo pegou
umo mossinho nova de mandioco amorga, molhada e sem torcer,
botou no fogo e fez beiju ossim mesmo.
0 morido, quando viu oquilo, zangou mais ainda. Pegou os
peixes e o tamondu6-mirim, deu escondido para os outros e ficou
s6 com uma piavinha2. Os outros derom beiju para ete e ele comeu com a piavinha e deu s6 para o fitho.

27. A ORIGEM DOS ESPiRITOS MAUS
Ero um homem chomodo Kalera. fkitesu . Um dia a muther
dete morreu e ele enterrou no terreiro do oldeio. Os dois nunco ti-

(26: 1) Nora: os7tu.
(26:2) Piava : ulokisu -

Leporinus copeland i.
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veram filhos. Kalera .fkitesu tinha muita saudade do mulher e vivia sempre pensando em fazer ela viver de novo.
Um dia , Kalera.fkitesu tomou um banho e saiu andando
pelo campo, sempre lembrando a mulher. Achou os ossinhos de
um periquito 1 morto.
- Vou experimenter uma coisa, pensou Kalera .fkitesu :
amontoou no moo aqueles ossinhos ao jeito do corpinho do periquito, cuspiu neles e soprou.
Os ossinhos no mesma hora viraram um periquito, que voou
e sentou no galho baixo de uma 6rvore. Kolero .fkitesu viu que era
sabido e tinha o poder de fazer viver de novo um animal morto. Ficou cheio de alegria .

Kolero.fkitesu continuou andando pelo campo. Mais adiante, achou um besouro grande2 morto, de pouco tempo. Fez viver
de novo do mesmo jeito que o periquito.
Agoro eu j6 sei: sou um paje e o primeiro do mundo! Vou
fazer a minha mu I her viver de novo, disse Kolera.fkitesu mais alegre e convencido.
-

Chegou a casa, foi tomar um banho, levou para casa uma
cabac;a de 6gua, colocou a cabac;a de 6gua em cima do sepultura
do mulher, sem falar nada para ninguem .
Nessa hora, a sogra e o cunhadinho de Kalero.fkitesu sairam para o campo.
Entao Kalera . fkitesu apanhou um capim3, bebeu 6gua e foi
para a sepultura de sua mulher. Abriu a sepultura, mastigou o capim, levantou os cabelos do testa 4 do mulher e deixou cair em cima do testa a misturo de copim com solivo5. Na mesma horo o mulher ficou viva de novo.
Tirou o mulher do sepultura e ali mesmo deu um banho nela com o 6guo do caboc;a. Os dois seguiram para a cosa deles. Depois que entraram, Ko/era. fkitesu fechou a porta, sentou oo lado
do mulher e possou urucu em todo o corpo delo.

(27: 1)
(27:2)
(27:3)
(27:4)
(27:5)

Periquito: sowfru - Psitoddeo.
Besouro: kolirusu - Cole6ptero, indistintomente.
Copim: kot~hru - gramfnea, indistintomente.
Testa: do.wakudntu (= m inha testa ).
Saliva : oyokosisu.
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Logo mais, a sogra e o cunhadinho de Kolero.fkitesu voltaram do campo e foram para a casa do sogra de Kolero.fkitesu.

a

A sogra mandou o filhinho casa do genro buscar um ti~oo
de fogo, porque o seu estova apagado. 0 menino foi e encontrou
a porta de Kolero. fkitesu fechada. Gritou de fora:
- Mamae mandou buscar um ti~oo de fogo, porque o nosso apagou.
- Espere ai, eu vou levar ai fora mesmo o ti~oo de fogo!
disse Ko/era. fkitesu.
Maso menino noo esperou e foi entrando. Quando pegou o
ti~oo de fogo, viu a sua irmo viva e saiu correndo. Chegou a casa e
disse:
-

Mamae, eu vi a minha irmo viva!

- Nao fale assim, meu filhol voce sabe que a sua irmo j6
morreu!. .. disse a mae, e desatou a chorar.
A mulher, 16 do outra casa, ouviu a mae chorar e morreu de
nova. Kolero. fkitesu disse:
- Eu vi que era paje e o primeiro do mundo e ia fazer viver
de nova a gente que morresse, mas o meu trabalho de agora e do
futuro ficou estrogado e tambem o de todos os pajes que vao vir,
s6 porque esse menino nao fez come eu mandei!

Ko/era. fkitesu desapareceu, sem nem en terror de novo a
mulher.
Algum tempo depois, um homem, Yoy. yolusu, foi ca~ar
com duos mulheres, Mais- frente, Yoy. yolusu viu uma arara numa 6rvore e de lado uma pessoa estranha e diferente. Disse para
as mulheres:

a

-

Voces voltem para casa, que eu vou motor aquela arara.

Olhou bem a pessoa estranha e pensava! quern ser6? Ser6
que e gente mesmo? De nossa aldeia noo e; dos outras aldeias
tombem nao, porque conhe~o todo o mundo!. ..
Nisse a pessoa desconhecida amea~ou avan~ar em Yoy. yalusu com um pau no moo. Yay. ya/usu flechou depressa e correu.
Na aldeia contou para todo o mundo.
-

Entao vamos ver quern e mesmo! disseram os homens.

a

Chegaram 6rvore e acharam s6 rasto. Seguiram . Os rastos
terminaram no beira de uma grande lagoa. Ali viram ainda uma

sucuri6 flechada. Sentaram e ficaram pensando, se·m saber o que
era tudo aquilo ...

-

Jo sei, disse um homem , aquela pessoa e um espirito

mau e foi Ko/era. fkitesu que mandou .
,

- E verdade, disseram os outros homens, agora n6s vamos
sofrer com esse espirito mau !. ..
Um dia, um homem matou o espirito mau e deixou um ossinho dele dentro de uma caba<;a . Desse ossinho sairam todos os espiritos maus que existem hoje em dia.

28. AGORA ACREDIT AM NO PAJE.
Naquele tempo noo havia machado de pedra para derrubar
pau de abelha . Dois homens foram ca <;ar no c6rrego do
Ron cador 1 . Um era paje e o o utro, noo. A charam um x upe2.
Puseram f o g o no pe d o pau para espantar as abelhas.
Quando elas sairam , o paje f ico u embaixo e o outro h o mem subiu
para tirar o xupe . Nisse, ouviram o barulho de um espirito mau,
que vinha vindo de cima .
0 paje pegou depressa uma vara comprida e encostou no
6rvore para o companheiro descer e escaper, mas o homem noo
segurou direito no vara, caiu no brejo3 e destroncou os dois pes. 0
paje ainda mais depressa espetou o espirito mau com a vara.
0 espirito mau esticou os pes para tr6s, abriu os bra<;os,
morreu e fincou ali. 0 paje carregou o companheiro para casa e
contou a hist6ria para todo o mundo.
No outro dia, foram mais dois pajes ver o espirito mau morto. Nao mexeram nele, porque queriam que toda a aldeia fosse
ver tambem, para acreditar quando um paje fala do espirito mau.
Os pajes colocaram o color dos almas4 no pesco<;o dos que
nao eram pajes, senao podiam morrer e todos foram ver o espirito
mau.

(27:6) Sucuri: dihotosu - Eune ctes murinus.
(28: 1) C6rrego do Roncodor: Si. wadulikyawsu . Aflu e nte do alto rio Jurueno (Sawihaydnkyawsu . Sowiru : peri q ui to, porque o per iq ui to canto d e noite no rio Jurueno).
(28:2 ) Xupe ou moxupi o u poi-de-mel : worozu - Especi e d e obelho negro.
(28:3) Brejo: kalusu .
(28:4 ) Colar dos a lma s: kunukisu. Eum color de fios d e a lgodao ting id os de urucu. Para fa zer esse color, as olmas fia m o olgodoo mos noo torcem. Possam urucu e de ixa m e
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Voltaram para a aldeia e os pajes recolheram os colares dos
almas: agora todo o mundo ficou acreditando no paje, quando fala do espirito mau5.

29. 0 HOMEM NAO ERA PAJE
0 velho Ne.ah/usu foi cac;ar e matou um porco-queixada 1 .
Trouxe para casa, moqueou, guardou e foi cac;ar de novo. A mulher ficou em casa com as crianc;as.
A mulher viu chegar um homem bem alto e deu a cabec;a
do porco-queixada para ele comer. 0 homem abriu a boca do
porco-queixada, cuspiu dentro e nao comeu nada . Foi embora, dizendo que ia voltar de tarde.

Ne .ah/usu chegou e viu a boca do porco-queixada aberta:
-

Voces estragaram essa carne!

- Nao fomos n6s que abrimos: chegou aqui um homem
muito alto e eu dei a cabec;a do porco-queixada para ele comer.
Ele s6 abriu a boca do porco-queixada, cuspiu dentro e saiu, dizendo que io voltar de tarde.

Ne.ah/usu fez um fogo, obriu mais a boca do porcoqueixada e moqueou de novo.
Logo mais chegou aquele homem. Ne .ah/usu viu que era o
espirito mau Siwityahlusu2 e disse:
-

Estamos perdidos, vamos morrer todos!

-

Nao

e assim , amigo, eu gosto de todos voces, respondeu

Siwityahlusu. Vamos cantor e danc;ar para a gente ficar olegre!

eles f ico m finos por si. 0 poje uso o color dos o lmo s no curo dos doentes, no tornado
de posse de um novo chefe , nos grondes tempestodes e no rezo por ocosiao de um
eclipse do Sol ou do Luo, para tiror a moncho de um ou de outro. Por o o Nombikw6ro , o eclipse do Sol ou do Lua e umo sujeiro ou um pedoc;o de nuvem (osizu) que o
espirito mou p6e nos olhos do Luo ou do Sol, para eles morr~rem. Se morrerem , o
mundo fico escuro, Nombikw6ro nao pode trobolhar e morre tombem.
(28:5) "Por isso, hoje em dio, o Nombikw6ra ocredito no poje, quondo fo la de espirito
mau", comentou um informante.
(29: 1) Porco-queixada: yokodosu - Tayassu a·lbirostris.
(29:2) SiwTtyohlusu : e o espirito mau principal. Euma pessoa sem o mov imento do joelho e
do cotovelo (da.wanukatiitzu = meu cotovelo). A borba (ayowetu ), a sobrancelha e
o axilo (da. wanekasoretu = minha·axi la) soo obundontes em cobelo, enquonto que
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e

tem s6 um cabelo no cabec;a. 0 pe muito comprido, com o dedoo sobressoindo em
comprimento sobre os demois dedos. 0 noriz (owonetu) fino; o boco (oyosu) pequena; a testa bronco; o dente preto; o orelho, como o do mococo (hosonozu - Ceb fdeo, indistintomente); o broc;o, como o do coot6-preto (hosotosu - Ateles paniscus); o p6nis, como o do morcego (kolu .sodisu - Quir6ptero). Tern s6 dois dedos no
moo e uma luz no peito. SlwTtyahlusu noo falo e e muito valente e alto. Poro se locomover, ondo ou voo, conforme a necessidode. Quondo voo, os vezes toco ope no
choo, para tomar novo impulse. Quondo danc;o, usa um cocar de palho de buriti e
um chocalho do coco do mesmo buriti nope. Slw1tyohlusu , em gerol, s6 onda e e
visto o noite. Durante o dio, os vezes se ouve, quando voo ou balanc;a nos 6rvores.
Possui flouto, que pode ser vista e ouvido somente pelo paje. Se outro escutor, odoece e, se vir, morre. Slwityohlusu cria o lagorto-do-moto (kusadisu - Tropidurus torquotus e Tropidurus hispidus), o quoti (k6ysu - Nasuo nosua solitorio), o morimbondo, o coat6-preto e umo porc;oo de pequenas cobras (disu - Ofldio, indistintomente)
e o gavioo do figueira-silvestre de cimo (dowtatasu). Q. Estes soo os cachorros dele.
0 goviOo do figueiro-si lvestre de cimo e muito gronde, moior do que uma case. E
brobo e de unhas enormes e lisos. Cada pena (ayka~tu) do aso (onekisu) e do tomanho de umo folha de pacovo-do-moto (t6yhonodu - Heliconio bihoi. As vezes possa
de noite. Ecomporado ao apacamim (dowtotosu - Spizoetus tyrannus). Tern uma filha muito bonito. Moro no f igue ira silvestre de cimo. Pode levar uma pessoa viva e
no figueira-silvestre de cimo mota, come e foz o seu ninho (a yetu ) dos ossos no mesmo figueira. Tambem quando um Nambikw6ra nao e sepultado, o govioo do
figueira-silvestre de cimo desce, come o carne do morto e levo tombem os ossos para fozer seu ninho. Debaixo do ninho, moro uma borboleto- bronco (alukuy-ne . .itu).
" Tauptu is an enormous hawk with huge wings, tail, and claws, who sits in o tree
made of human bones. This tree (lv lukatsu ) is situated on the shore of a shallow lake
in the sky. Shooting stars ore caused by tauptv defecating at night. A smoli red bird
(dlnfnuwa), who lives with tauptu, urinates into the lake and when it fills up the urine
over-flows and comes down in the form of rain. Touptu does not cause illness, but
when people get sick he begins to eot away the flesh on finally kills them and eventually tokes their bones to his abode in the sky ... Julio claimed that his father-in-law,
who wos o powerful shaman, had visited the realm of tauptu while in a trance."
(OBERG, 1953:991100). SiwTtyahlusu tern mulher (SiwTt6kufusu) e filhos. Antigamenle, quando Nambikw6ra criova no oldeio corujo, papagaio (owhru - Psi toddeo, indistintamente ), ero perigoso Siwityahlusu chegar de noite e corregar os mulheres,
sobretudo as menstruodas. Hoje em dio, isso e mais dificil por causo dos cachorros.
Quondo uma crianc;a ocordo assustoda e porque SiwTtyahfusu est6 por perto e a
crianc;o est6 sonhondo com ele. Para fazer a crionc;o voltar o colmo, o moe coloco a
moo oberta sabre a fronte do crianc;o e sopro o crionc;a desde a cabec;a ate os pes.
Quondo um cac;ador moto um coot6-preto distcnte de casa e vem a noite, deve larger o coot6-preto imediotomente, para ir buscar no outro dio. Se noo fizer assim, o
coat6-preto viro Siwityahlusu , ossustondo o coc;ador, podendo ate motor com o susto, porque o coot6-preto e um cochorro de Siwityahfusu. Siwityahfusu vive no oco
dos grondes paus dos motes escuras. Se uma pessoo passer por deboixo de algum
desses paus, Siwityohfusu desce rapidamente, feito p6ssaro, pega o pessoa e leva

e

para cimo e come. Poro motor o Siwitiahfusu, o Nombikw6ro usa umo espoda de
modeira ou um machodo de pedro ou uma flecho de ponto de cobec;o (dukisu) e
atuolmente ainda o espingorda (hukentu). As l'.micos partes mortais do Siwityahlusu
soo o peito, para o espodo de madeiro, e o joelho, para o flecha de ponta de cabec;o. "E flecha de ponta emboloda, destinada a contundir as aves que desejam apanhar vivas, ou livres de sangue, que mancho as penas ... " (ROQUETIE-PINTO,
1950:273). "Matam o passarinho com flecha especial de modeira tendo a ponto re-
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Come<;aram a dan<;ar. Siwityahlusu abra<;ou Ne.oh/usu, a
mu I her e as crian<;as e matou a todos.
lsso s6 aconteceu, porque Ne.oh/usu nao era paje.

30. 0 PAJE MATA UM ESPiRITO MAU
Um paje foi passear numa aldeia. As suas duos mulheres ficaram no aldeia. Chegou um Siwityohlusu e ofereceu cigarro 1 para todo o mundo. As duos mulheres do paje nao fumaram.
Todos os que fumaram, morreram.
0 paje voltou e as mulheres contaram tudo. 0 paje disse:
-

Deixem que ele vai voltar para carregar os mortos e eu

mato.
0 paje pos um color de conta de tucum-do-campo no pesco<;o, um penacho de pena de tucano no nariz, pintou o corpo todo
de barro preto e deitou de bru<;os no chao, com uma espada de
madeira escondida por baixo, gingindo de morto.
Chegou o Siwityohlusu. As mulheres disseram, apontando
para o marido:
-

Esse morreu do primeiro cigarro!

-

Mas eu nao vi esse homem, disse SiwTtyohlusu.

Siwityohlusu colocou a moo no testa do paje e, quando ia
escutar o cora<;ao, para verse estava morto mesmo, o paje cortou
o pesco<;o do Siwityohlusu com a espada de madeira. 0 SiwTtyohlusu morreu ali mesmo. 0 paje perguntou as mulheres:
-

Donde ele veio?

-

Deste rumo aqui, disseram as mulheres.

0 paje seguiu o rumo e foi dar no casa do Siwityohlusu.
Matou a mulher e as crian<;as do Siwityohlusu. Voltou e disse:

donda e algumas vezes coberto de palha de mi lho, para nao estragar a victima."
(SOUZA, 1920: 395). Depois do morte, SiwTtyahlusu vira macaco.
(30: 1) Cigarro: etu. "J6 se disse que secom as fol has entre duos tolas de madeira, que espetam no palha do caso; quondo querem fun'lor, tomom de umo e desfiom-no com
os dedos, envolvendo o p6 em outro folha, de umo 6rvore que os K6kozus denominam Enandzu. Tambem usom reduzir a p6 o tabaco que entoo conservam dentro de
coboc;as especiois. No Serro do Norte, antes do entrodo do Comissao Rondon nenhum dos grupos conhecio cachimbo. Hoje mesmo noo o apreciam; preferem o cigarro, que pequeno, noda semelhante aos colossais rolos de algumas tribus amo-

e
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-

Se eu, estivesse aqui , ninguem tinha morrido!

0 paje pegou as suas mulheres e foi morar em outra aldeia.

31.

SO 0

PAJE ENCONTROU 0 SIWiTYAHLUSU

Um dia, de manho cedo, um velho escutou um assobio de
zogue-zogue num pequeno capao de mato 1 de uma cabeceira
perto de casa. Pegou uma flecha e foi motor o zogue-zogue.
Procurou, nao achou e voltou para a casa. Escutou assobiar
de nova. Procurou, noo achou e voltou para a casa.
Escutou de nova.
- 0 zogue-zogue est6 16 mesmo, agora eu vou achar! Mas nem agora achou.
Contou ao paje o que estava acontecendo . 0 paje disse:

- E um

espirito mau. Quer ver? Vou mostrar.

0 paje encontrou- um Siwityahlusu e matou .
-

Nao falei que nao era zogue-zogue?!

Voltaram para casa. Os outros disseram:
-

Entao vamos chamar esta cabeceira de Kodo.nekisu2.

32. 0 ESPIRITO MAU QUE NEM PAJE MATA
Os homens sairam e deixaram as mulheres sozinhas no aldeia. Duos mulheres foram ao c6rrego buscar 6gua. Perto do
6gua, uma fruta de pitomba-do- mato 1 caiu bem a frente de las. Lo-

zonicos. Seu fumo e froco, de aroma ogrod6vel ... Quondo viojom levom sempre cobo~os com o p6, o u voros com folhos de fumo; o meio cominho, se desejom pitar,
formom rodo. Preporom-se como se fossem reolizor umo refei~ao, ocendendo umo
pequeno fogueiro. Terminodos os cigorros, continuom o cominhor. ~ROQUETTE
PINTO, 1950:237-238). "O grande vicio dos Nhombiquaros e o cigarro, de que soo insepar6veis. Eles o preporam com fol has torrados, a fogo lento, do fumo q ue cultivom
nos suos ro~os. 0 producto que ossim obt~m e recolhido em pequenos cobo~os de
pesco~o curve, nos quais proticam umo oberturo lateral. Para enrolarem o fumo, fozendo o cigarro, utilizam-se de folhas; agoro, porem, preferem o nosso papel."
(ANONIMO, 1916:322 e 325).
(31: l) Capoo de mato: yutu.
(31 :2) Kado.nekisu : cobeceiro do zogue-zogue. Kad6zu: zogue-zogue; nekisu: cabeceiro.
(32: 1) Pitomba-do-moto: halatu - Sapindus esculentus. A pitombo-do-moto omodurece
em outubro e novembro.
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go depois caiu uma go_iabinha-do-campo2. Depois uma frutacomprida-de-morcego3 caiu no 6gua .
As mulheres ficaram com medo. Voltaram correndo para
casa e contaram para as outras. Ninguem sabia dizer por que era.
De noite, deitaram para dormir, de brac;os dados.
Bern de noite, chegou um espirito mau e puxou o brac;o do
primeira mulher. A mulher acordou, segurou o brac;o do espirito
mau e as outras acordaram. Pegaram pau e bateram no brac;o do
espirito mau ate soltar o brac;o do companheira. 0 espirito mau foi
embora roncando:
- Raw ... raw.. . raw .. .
As mulheres foram atr6s dos maridos e disseram :
- Quase que um espirito mau mata e carrega a gente! Como que voc~s deixaram a gente sozinha?!
0 paje perguntou :
-

Aonde ele foi?

-

Foi neste rumo aqui!. .. responderam as mu I heres.

0 paje saiu no rumo. Mais adiante, j6 de tardezinha, escutou no vao dos pr6prias pernas:
,

-

E claro .. . mas e claro!. ..

0 paje olhou, procurou, virou para c6 e para 16 e nao viu
ninguem. ~ Parou de mexer para escutar melhor. Agoro falava a
frente. Olhou bem. Viu a sombra dele mesmo levantando-se para
cima dele. Quando a sombra estava quase de pe, afastou e parou
um pouco distante. A sombra do paje nao estava mais no chao . A
sombra disse de longe:
-

Eu sou o espirito mau preto!

En tao o paje pen sou: e .. . esse nao h6 jeito de motor!
E voltou para casa.
,

...

,

33. 0 ESPIRITO MAU NAO VENCEU A PAXIUVA
Um dia, um espirito mau pegou um moc;o e foi levando para a sua casa. Perto de casa, largou o moc;o. Em casa falou para a
fi Iha ma is nova:
(32 :2) Goiobinho-do-campo: yow.kekisu - Psidium microcorpum . Amadurece em agosto
e setembro.
(32:3) Fruta-comprido-de-morcego: dfrikisu. Amodurece em m or~o .
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-

Ali no caminho, deixei um mo<;o: vai buscar.

0 mo<;o viu a mocinha espirito mau chegar e disse:
-

Pode chegar aqui, voce

e muito bonitinha!. ..

Quando a mocinha espirito mau chegou ma is perto, o mo<;o
virou paxiuva 1 e quis segurar a mocinha espirito mau. Ela correu e
contou para o pai. Ele nao acred itou e disse para a filha ma is velha:
-

Entao v6 voce buscar o mo<;o.

Na volta, a moc;a espirito mau mais velha contou tambem:

- Everdade mesmo, papai: o moc;o vira paxiuva, quando a
gente chega perto dele!
- Deixem de hist6ria, ele nao vira paxiuva nenhuma! Eu
trouxe de 16 de longe e nao vi nada disso! ...
-

Entao v6 voce, papai, buscar o moc;o! disseram as duos.

-

Eu vou mesmo!

As duos moc;as foram com o poi. Quando o pai foi chegando perto, o moc;o virou paxiuva, avanc;ou no espirito mau e ficaram
as dais lutando . 0 espirito mau nao podia se livrar. Entao as duos
filhas comec;aram a achar grac;a e diziam:
-T6 vendo, papai, e voce nao queria acreditar no gente ...
No fim, o poi se livrou e voltaram os tres para casa.

34. 0 HOMEM ENGANA 0 ESPIRITO MAU
Um espirito mau estava tirando cor6 num pe de buriti 1 • Chegou um homem e disse:
-

Posso tirar tambem?

-

Pode tirar, mas nao muito!

0 homem pegou uma folha grande, foi enchendo de cor6
depressa e dizendo: - Eles estao mordendo meu dedo! eles estao
mordendo meu dedo!. . .
(33: l) pax iuva: kaytu - lriarteo ventricosa .
(34: l) Coro de buriti: h6dnowsu - larva de besouro em buriti. 0 cor6 de buriti

e

muito
opreciodo pelo Nombikw6ra."Este piteu - cor6 - muito opreciado e procurado com
grande ovidez e por ele desprezam qualquer outro. Tendo levado oo meu acampamento, para medicor-se, um menino annonze, no fim de o i to dios, ele fugiu, por
nao hover eu permitido que comesse um cor6 trazid o p or seu poi. " (SOUZA,

e
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Nisso, o homem oponhou quose todo o cor6,· embrulhou e
correu. 56 agoro o espirito mou vi u que o homem levou o cor6
quase todo e pensou: - Voce me pogo! e correu atr6s do homem.

l6 odionte, o homem encontrou umo onto deitodo. Espantou a onto para ela se encontror com o espirito mou e ele mesmo
continuou correndo para coso.
- L6 vem o homem! pensou o espirito mou, e escondeu-se
com uma espodo de modeira no moo.
Quando a onto chegou perto, o espirito desceu a espada de
madeira bem no cobec;a do onto e matou no horo. Tirou o figado
para comer.
56 agoro viu que o figodo era de onto.

35. 0 HOMEM QUEBRA 0 BRA~O DO ESPiRITO MAU
Um velho sempre soia para coc;ar. Moqueovo a carne e
guardovo no chao perto do porede do cosa, para comer no outro
d ia, antes de sair para cac;ar de novo. Toda vez a carne desaparecia . 0 velho fica va pensando que eram os outros e nao dizia nada,
porque a carne era para todos mesmo.
Um dia, os companheiros queixaram-se com o velho:
-

Por que voce cac;a e nao reparte com a gente?

-

Mas nao sao voces que estao comendo essa carne?

-

Nao, nao

-

Entao vou descobrir quern

ea

gente , nao.

e.

No outro dia, o velho matou um tatu-gal inha 1, moqueou e
deixou no mesmo lugar. De noite, ficou sondando com um pau no
moo.
Nao demorou , escutou umas pisadas do lado de fora . 0 velho levantou o pau. Viu entrar a moo de um espirito mau e desceu
o pau. 0 espirito mau retirou a moo e correu.
0 velho acordou todo o mundo e contou a hist6ria.
Quando amanheceu o dia, os homens foram no batido do
espirito mau para motor. L6 no mata, ouviram uma voz que dizia:
1920:393). "Gostam muito de um cor6 bronco, grande, en co n trad i~o no tronco do
burity podre ." (SOUZA , 1920:395).
(35: 1) Ta tu-golin ho : ohru - Dosypus novemcinctus.
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- Oh! o meu bro~o!. .. Oh! o meu bro~o!. .. Aquele homem
quebrou o meu bro~o! ...
E logo ouvirom umo voz de mulher:
- Nao fole isso, senao os homens vao vir motor a gente!
Ge me ossim: ay ... ay ... , Oh! o meu dente est6 doendo!. ..
- Precisomos ir ogoro devagar... cuidado!. .. disseram os
homens, e forom chegondo.
Quando apareceu a casa, os homens ovon~oram e mataram o espirito mau, a mulher e os filhos.

36. 0 ESPIRITO MAU REDEMOINHO DE VENTO
Faz muito tempo, um mo~o disse para outro:
- Varnes brincor de espirito m9u Wadndisu 1, corregondo
um ao outro de cabe~a para boixo e pes para cimo?
-

Entao, vamos.

Quondo estavam brincando assim, oporeceu um espirito
mau Wadndisu de verdade. 0 poje motou o espirito mau e deixou
no meio do caminho. Os outros foram ver. Um velho disse:
- lsso nao e espirito mou, e mocaco-pregui~a2: e gostoso,
vou comer ...
-

Nao

e macaco-pregui~a,

e espirito mou, mesmo, disse o

0 velho teimou, moqueou o espirito mau, comeu e morreu.
Durante um tempo apareceu muito espirito mau, porque os
dois mo~os brincarom de espirito mou Wadndisu.

37. 0 SAPO CUNAUARU MATA ESPIRITO MAU
Um homem foi ca~ar e levou a mulher e os filhos. L6 no
campo, sentaram para descansar. A mulher viu uns piolhos 1 bem
(36: 1) Wodndisu: e um espirito mou redemoinho de vento (wodndisu) . Poro outro informonte, o redemoinho de vento e openos o rosto do espirito mau Wodndisu. Quando
o redemoinho de vento oporece, Nombikw6ra f lecha pora cima onde est6 o espirito
mou Wodndisu de verdode e ele corre pora longe e morre. Wadndisu ando de cabe<;:a para ba ixo e os pes para cima. 0 joelho e liso ea cabe<;:a pelada. Gosta de entrar
em casa, pegar a pessoo pelo bra<;:o e jogar dentro do fogo. Por isso, se choma po i e
dono do fogo. Costuma ainda carregor crion<;a para cimo, chupor o sangue dela e
depois dependuror a pele, para as obelhas comerem. Se a gente flecha o espirito
mou Wodndisu. e l e manda chuva de pedra, para q uebrar as coba<;:as.
(36:2) Macaco-pregu i<;a : oloysu - Bradypus tridactylus.
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grandes no cabec;a do marido, mas noo disse nada.
Depois levantaram e seguiram. Encontraram um buraco de
tatu-galinha. 0 homem comec;ou a cavocar, jogando a terra para
fora. Depois de um tempo, sumiu no buraco e nem se ouvia mais
nada.
Entoo a moe mandou o filho mais velho ir olhar dentro. O
menino foi olhar e voltou, dizendo:
- Mamoe, eu vi fogo dentro do buraco: eu acho que papai
virou SiwTtyahlusu I
A moe foi ver tambem. Era verdade. A moe disse baixinho
para o menino:
- . Agoro voce leva sua irmozinha mais nova ali e d6 um
beliscoo nela.
Quando a menina chorou, a moe falou bem alto para o marido:
-

Va mos embora : a crianc;a est6 chorando!. ..

0 marido noo saiu. Entoo a mulher pegou as crianc;as e foi
embora .

La adiante, encontrou o cunauaru cantando no alto,

no oco
de um pau : kwo ... kwa ... kwo .. . A mu Iher falou para o cunauaru:
- Voce est6 al em cima cantando no oco desse pau e eu
aqui em baixo com as min~as crianc;as!. .. Meu marido foi cavocar
um buraco de tatu-galinha e virou Siwityohlusu 16 dentro e agora
mesmo vem motor a gente.

0 cunauaru pos a cabec;a fora do o co d o pau e d isse :
-

Voce pode subir aqui com suas crian c;as, que eu escon-

do!
0 cunauaru colocou a mulher e as crian c;a s num cantinho
do oco do pau e ficou a porta com uma espada de madeira no
moo .
Dal a pouco Siwityohlusu vinha vindo pelo rasto do mulher,
gritando, co m o tatu-galinha debaixo do brac;o .
Ao pe do pau, acabou o rasto e o SiwTtyahlusu ficou rodand o . 0 cunauaru cantou: kwo .. . kwa ... kwa ...
0 Siwityohlusu olhou:
(37: 1) Piolho : kanidisu. " E, nos horas de lazer, quando as maes catam os fi lhos, comem os
p iolhos e lendeas, habi lmente cac;adas no cabec;a .. . " (SOUZA , 1920:393).

56
- Voce escondeu a min ha mu I her· e as minhas crianc;as ai
em cima, porque aqui mesmo e que terminou o rasto!
- Eu nao vi nem mu I her nem crianc;a nenhuma ... Mas, se
voce nao acredita em mim, pode subir para ver.
0 Siwityahlusu comec;ou a subir e o cunauaru preparou a
espoda de madeira. Quando o Siwityahlusu foi metendo a cabec;a
no oco do pou, o cunauoru desceu a espada de madeira no pescoc;o. 0 Siwityahlusu morreu no hara.
0 cunauaru disse para a mulher:
- Agoro voce pode ir embora, mos leve essa espada de
madeira: quando chegar a casa, mate com ela a irma desse Siwityahlusu, porque ela est6 menstruada e pode virar Siwita. kulusu e
motor voce e as crianc;as.
A mulher fez direitinho coma o cunauoru disse2.

38. OS ESPiRITOS MAUS COMEM OS COMPANHEIROS
Faz tempo, o grilol era gente. Um dia, dais irmaos grilos forom coc;or e deixaram suas mulheres em casa. De noite fizeram fogo no mato perto do campo e dormiram, um ao lado do outro, com
as cabec;as no mesma direc;ao.
No ou·t ro dia, de madrugada, chegou uma Siwit6kulusu
com uma crianc;a nos brac;os e sentou entre as cabec;os dos dais grilos. Colocou a crianc;a no chao e essa sai·u engotinhando em direc;ao do grilo mais velho.
-

Esse nao

e seu pail. .. disse Siwit6kulusu.

' Quondo acabou de amanhecer, Siwit6kulusu p~gou a
crionc;a e foi embora.
0 grilo mois velho acordou o mais nova, contou a hist6rio
para ele e, no fim, disse:
- Eu acho que Siwit6kulusu vai voltar hoje de noite. Vornes fazer umo caso redonda, preporar uma espada de madeiro e
ficor esperondo.

a

De noite, ficarom porta, coda um com uma espada de madeira na moo. Bern de noitao, ouviram um barulho chegando. De-

(37:2) Ainda hoje em dia, a gente ouve o cunauaru cantor no oco do pau: kwo... kwa ...

kwa ...
(38: 1) Grilo: kaluhru -

Grilideo.
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pois olharam e viram Siwit6kulusu com muitos outros SiwityahluSU .

Siwit6kulusu falou:
-

Olhem ali a casa deles!

Dois Siwityahlusu chegaram e entraram. Os dois grilos baixaram as espadas de madeira nos costas dos Siwityahlusu. Morreram no hora.
Os dois grilos treparam no cumeeiro do casa. Depois o mais
velho pos o mais novo as costas e pulou numa 6rvore muito longe
e de 16 ficaram olhando.
Os outros Siwityahlusu quando ouviram barulho dentro da
casa, correram e foram logo pondo fogo no casa e ficaram rodeando, esperando os grilos sair.
A casa queimou toda, e ... nada de grilo. Entao os Siwityahlusu comec;aram a remexer a cinza2 e encontraram a carne dos
companheiros deles. Pensaram que era a carne dos grilos: colocaram num xire e safram comendo.
-

Eles estao comendo a carne deles mesmos, diziam os gri-

los.
Depois os grilos desceram do 6rvore e foram para a aldeia e
contaram como mataram os dois Siwityahlusu.

"'

39. A MO RTE DE UM ESPiRITO MAU
Dois irmaos safram para cac;ar: um era paje e o outro, nao.
L6 no mata, ouviram grito e foram ver quern era. Encontraram um
homem em cima de um galho baixo de uma 6rvore . 0 homem disse:
- Aqui, nos galhos altos desta 6rvore h6 muito quati e eu
nao quero sacudir os galhos, porque senao eles caem e vao emboro. Voces podem subir com pau para a gente motor esses quatis ea
gente comer.
0 paje desconfiou e falou baixinho para o irmao :

- ESiwityahlusu e

ele quer e enganar a gente! Quando a
gente estiver 16 em cima, ele toma o pau do moo do gente e mata.
0 paje disse para o Siwityahlusu:

(38:2 ) Cinzo: wosfronuzu .
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- Os galhos do 6rvore sao muito lisos. Eu vou jogar primeiro um pouco de cera 1 para voce passar neles, para a gente poder
subir.
Abriu uma cera mole e jogou -

p6 -

nos olhos do Siwit-

yahlusu.
0 Siwityahlusu foi tirar a cena e caiu no coo. Os dois irmoos
pegaram os paus, mataram o Siwityahlusu, correram e foram embora.

40. A ORIGEM DA PAXIUVA
Dois mo~os irmaos foram ca~ar. L6 no mata, o ma1s novo
ouviu um grito e disse:
-

Vamos ver quern e.

-

Nao, e capaz de ser Siwityahlusu I disse o outro.

0 mais novo insistiu tanto, que os dois foram. E era Siwityahlusu mesmo. 0 Siwityahlusu disse:
- Aqui nesta 6rvore tern muito quati. Vamos motor, moquear e comer!
0 mais velho piscou o olho para o irmao e falou boixinho:
-

Vamos voltar!

-

Tern muito quati, venham! repetiu o Siwityohlusu.

Os dois ficaram e mataram todos os quatis. 0 Siwityahlusu
disse:
-

Agoro vamos comer esses quatis no minha casa.

-

Nao, vamos repartir aqui!

-

Mas 16 em casa h6 beiju!

-

Na nossa tambem h6!

-

J6 e tarde e minha casa e perto!

-

A nossa tambem fica perto ...

0 Siwityahlusu insistiu tanto, que os mo~os acabaram indo
para a casa dele.
Quando estavam comendo, o Siwityahlusu deu as duos filhas para os mo~os casarem com elas.

(39: l) Cera: oyetahru.

59
Uns dias depois, o Siwityohlusu mandou as duos filhas com
os maridos apanhar coco de bacava 1 e ficou em casa todo contente, porque sabia que o gaviao do Figueira-silvestre de cima ia atacar e motor os genres nope de bacava, e ele, o sogro, ia ter carne.
Quando o mais velho ia subir no pe de bacava, a mulher
dele disse:
- Voce leva essa espada de madeira , porque pode ser
que, quando voce estiver perto do Cacho de COCO, chegue 0 gaviao
do figueira-silvestre de cima e jogue voce no chao.
Quando o homem j6 ia perto dos folhas do bacava, o gaviao do figueira-silvestre de cima apareceu e avanc;ou. 0 homem
deu com a espada de madeira no gaviao, quebrou a asa e ele caiu
no chao com a asa quebrada. Embaixo as mulheres pegaram e
amassaram todos os ossos dele.
0 homem derrubou os cocos de bacava, encheram o xire,
puseram o gaviao por cima e levaram para casa. A filha entregou
para o poi o gaviao e falou:
'I ...
A 1' t em carne, papa1.
0 Siwityohlusu pegou o gaviao e saiu por um caminho. L6
adiante, pos o gaviao no chao, passou cinza e soprou. 0 gaviao fi cou vivo de novo e voou para a figueira-silvestre de cima.
Novtro dia, o Siwityohlusu mandou buscar coco de bacava
de novo.
Foi tudo como no dia anterior, s6 que o gaviao do figueirasilvestre de cima nao viveu de nova e o SiwTtyohlusu voltou triste
para casa.
Agoro o Siwityohlusu mandou as filhas preparar beiju, para
ele ir cac;ar tatu com o genro mais velho.

* * *
VARIANTE: la cac;ar tamandu6-mirim.

* * *
Quando a mulher entregou o beiju para o marido, disse
baixinho:
(40: 1) Coco de bacovo : wedntu .
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-

Cuidado, papai quer e motor voce ...

-

Eu j6 sei disso.

No campo, encontraram um buraco de tatu. 0 Siwityahlusu
olhou. Nao havia nada. Outro buraco: nada. Mais tres: nada .. .
- Estamos sem sorte, disse o SiwTtyahlusu, mas vou olhar
melhor naquele terceiro buraco, perto de uma palmeira.
Limpou o lugar, fez uma boa entrada no buraco e disse para
o genro:
-

Agoro voce cavoca.

Quando o genro meteu a cabec;a no buraco, o SiwTtyahlusu
arrancou a palmeira e desceu nos costas do genro . 0 genro desviou e disse:
-

Voce queria me motor , n6o e?!

- Nao, eu queria era ajudar a cavocar, mas a palmeira
resvalou e quase pegava em voce. Mas nao foi nada, esquec;a.
- Esse neg6cio de querer me ajudar e mentira, voce sabia
que eu estava com a cabec;a dentro do buraco ... Agoro, se quiser,
pode cavocar sozinho: eu n6o ajudo mais!

0 Siwityahlusu continuou sozinho. Quando meteu a cabec;a
no buraco, o genro pegou a mesma palmeira e - pa - nos costas
do Siwityahlusu e ele morreu no hora. 0 genro jogou o beiju dentro do buraco e foi embora.
A mulher do Siwityahlusu viu o genro chegar sozinho a caso .
-

J6 sei, voce matou o meu marido. Espere!. . .

A velha saiu, apanhou uns apiac6s2 e eles foram certinho
no joelho do genro e ele morreu.
0 irmao mais novo n6o quis mais ficar ali. Ent6o saiu andando no meio do apiac6, do marimbondo-xire3 e de espinho . Um
espinho fincou no joelho dele e criou pus4.
As filhas estavam muito tristes com a morte do poi e, por isso, n6o queriam ma is o marido do mais nova e disseram para ele:
(40:2 ) Apiac6 : yadntu. " Marimbondo, isto e, vespa soci al do Norte de Mato Grosso, muito
temido pe las suas ferroodas. Nao conhecemos a espec ie , nem o f eitio do "coi xo" ou
n inho, do quol , pelo q ue di zem os vio jo ntes, n ingue m se oproximo impunemente. "
(IHERING, 1968:96).
(40:3) Morimbondo-x ire: anaysu.
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- Agoro voce est6 mancando e sofrendo. Estamos com pena de voce.
Levaram o homem para um brejo e escoaram com quatro
pa us.
0 homem virou paxiuva5. As mulheres disseram:
- Agoro voce vai servir para fazer ripa 6 , ponta de ftecha e
barrote de casa.

41. NAMBIKWARA QUERIA VER 0 SOL
Faz tempo, uns Nambikw6ra sairam do aldeia par ir ver o
Sol de perto.
Andaram muito e muito tempo, mas nao chegaram 16.
De volta, um homem entrou no mato. 0 gaviao do figueirasi lvestre de cimo pegou o homem e levou para Siwityahlusu comer.
Os companheiros nunca mais quiseram ir ver o Sol de perto.

42. 0 SURUCUA ESCAPA DA MORTE
0 surucu61 antigamente era gente e tinha mulher e filhos.
Um dia, o surucu6 foi deixar um xire de massa de pequi2
dentro do 6gua para comer depois3. Quando abaixou p9ra colocar
o xire no 6gua, uma moc;a kikyowhlu chegou e carregou o surucu6
para o fundo do 6gua.
L6 embaixo era seco como o chao aqui fora. 0 surucu6 logo
acostumou.
Um dia, o surucu6 ouviu o pedreiro-do-campo4 cantor 16 fora: takaluru ... takaluru ... e pensou: - Acho que a min ha terra
nao est6 longe: d6 ate para ouvir o pedreiro cantor! ...

(40:4) Pus: yow.ityutu.
(40:5) Por isso, a poxiuvo ate hoje , serve para fazer ripa, ponto de flecho, barrote de casa e
outras coisos.
(40:6) Ripa : enitu.
(42: l) Surucu6 : salu .kisu - Trogonideo.
(42 :2) Mossa de pequ i: onuzu .
(42:3) Nambikw6ro costuma guardar a mossa de pequi de ntro do 6gud, para conserver.
(42:4) Pedreiro-do-camp o ou jooo-bobo: dukoluhru - Buconideo.
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Um dia, a mo<;a kikyowhlu se distraiu um pouco . 0 surucu6
pegou um pau, abriu um buraquinho no 6gua , viu a ferro , deu um
pulo e escapou .
Quando a mo<;a kikyowhlu viu, o surucu6 tinha ido embora
e ela fi cou xingando 16 dentro o surucu6:
-

Voce escapou do morte!. ..

.43. SUCURI NAO PODE PEGAR ANT A
A sucuri vivia numa lagoa. Sempre que o veado ia beber no
lagoa, era f6cil a sucuri pegar, enrolar e e ng o lir o veado.
Um dia, chegou uma onto e a sucuri nao conhecia onto.
Deu um pulo no onto e se enrolou pela barriga.
A onto correu com a sucuri e 16 mu ito longe, no campo, perto de um morro, a sucuri caiu e ficou pulando. A onto atravesso u
um rio e foi embora .
Depois de um tempo de sol quente, no campo aberto e sem
6gua, a sucuri morria de sede e , j6 fraquinha e magra , chorava : Vead o e b o rn de pegar, mas onto nao!. .. Depo is come<;ou a gritar.
As outras sucuris nao ouviram, mas kikyawhlu ouviu e veio
ver que rn era.
A sucuri contou a sua hist6ria e , no fim , disse :
-

Agoro estou morrendo de sede!

Kikyawhlu amarrou a sucuri com cip6, col o cou no ombro e
saiu carregando. Estava leve.
Mais adiante, a sucuri viu um pe de guariroba-do-campo 1 e
disse :
-

Ai h6 6gua!

- E s6

capao de mato : temos que andar muito para enI
,
con t rar agua
..
..
A sucuri ate chorou , e disse para o Kikyowhlu :
- Descanse um pouco e depois aperte o passo, senao eu
vo u m o rrer de sede ...
Depo is de andar muito ainda, Kikyawhlu chegou a uma lagoa com a sucuri . Kikyowhlu desato u a sucuri e ela bebeu 6gua
ate .. . E ficou alegre.
(43 : 1) Guorirobo-do-compo : kwahTtu -

Cocos co moso. A modurece e m julho.

63
- Voce nao pode pegar mais onto. 56 deve comer veado,
quati e outros animais pequenos, disse Kikyowhlu. E foi embora.
A sucuri nunca mais pegou onto no vida, ate hoje.

44. TENTA TIV A DE ACABAR COM 0 MUNDO
os espfritos maus Kikyowhlu,
Wakalatasu', Alu.lahatasu2 e Aydnotasu3 queriam acabar com o
mundo e foram fazer minador de 6gua nos cabeceiras dos rios e
,
corregos.
Nao faz

muito tempo,

Um homem foi lavar o pilao4 num c6rrego e o pilao rodou.
E tambem quase que as crianc;as afogavam.
Dois pajes foram as cabeceiras dos rios e c6rregos para ver
o que era. Acharam minadores de 6gua e mataram os espiritos
maus Kikyowhlu, Wakolotasu, Alu. lohotosu e Aydnotosu.
A 6gua baixou e apanharam o pilao de novo.

45. 0 FIM DO ESPIRITO MAU
Dois moc;os estavam jogando bola 1 . Um machucou o joelho
num coco de panela2, por causa do espirito mau Sani.kolisu.
Os dois moc;os resolveram motor o Sani.kalisu e perguntaram para a
, velha Wo. yedndokolu:
(44: 1) Woko/otosu1Wok/itosu: e um espirito mau jacare muito gronde, de focinho de dez
passes de comprimento e cinco de lorgura. 0 macho tern tres robes, ea femea, dois.

(44:2)
(44:3)
(44:4)

(45: 1)
(45 :2)

A urine e muito forte e bosla o cheiro para dor dor de cabec;a, provocar tonlura e fazer perder o apetite. Gosto muito de levor a pessoo para dentro do 6gua e engolir.
Vive nos saltos e e mu ito dificil de a genie ver. Os filhos morom nos c6rregos, enquanto noo podem subir OS salfos e e perigoso 0 geni e tenter pegar, porque 0 poi
Wokolatosu vem alr6s. Somente um paje muito pr6tico mala o Woko/atosu, coma o
paje Yano/o.nu/oh/usu, faz tempo, motou um. 0 melhor e sempre fugir do Waka/a·
tasu. " Nern flecha, nem tiro mota o Wakalatasu . A cho que s6 mosquetoo", d isse um
informante.
Alu.lohatasu : e um espirilo mau sucuri mu ito gronde. Vive no 6gua e, como o Woluru, faz minor 6guo nos cobeceiros dos c6rregos.
Aydnotasu: e um espfrito mou trairo (oydnotasu - Hoplios molobaricus).
Piloo: nutu. "Nao e menos not6vel a multiplicidode de u lensilios domesticos de que
se servem: piloes, pequenos ci li ndros f6ceis de serem tronsportodos nos bolaios e
destinados noo s6 a socor milho, como tambem, e mais frequentemenle, a esmagar
os ananazes ... " (ANONIMO, 1916:316). "Por meio do fogo excavam piloes (Nuteze)
... - em que socom a came e outros alimentos." (ROQUETTE-PINTO, 1950: 278).
Bola: Kodikanakisu .
Panela: Kwatarokinetu .
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-

Onde mora Sani.kalisu? porque n6s queremos motor.

- Sani.kalisu e muito esperto. Voces nao vao poder motor.

nao

-

Mas voce nao sabe nenhum jeito de motor?

-

Eu ja sou velha e nao sei nenhum jeito de motor. Eu que

. I

10 ....

-

Pois n6s dais vamos e voltamos vivas! falaram e sairam.

-

Nao e nesse rumo que ele moral. ..

-

Entao, onde e?

A velha apontou o rumo certo. Os dais mo~os foram.
Mais adiante encontraram o lobinho-do-campo3 e ele perguntou :
- Aonde voces vao?
-

Matar Sani.kolisu.

-

Eu vou tambem.

-

Entao, vamos!

0 lobinho foi junto. Nao andaram muito, encontram o
lobao 4 e ele perguntou:
-

Aonde voces vao?

-

Matar Soni .kolisu.

-

Eu vou tambem.

-

Entao, vamos.

0 lobao fo i junto. Muitos animais foram juntos tambem.
Chegaram perto do casa do Soni.kolisu de noite. 0 lobinhodo-campo disse:
- Esperem aqui, eu vou primeiro gritar porta do case dele, para ver se ele est6 acordado ainda.

a

Gritou perto do porta: kwaw ... kwaw ... , e correu. Soni. kalisu ouviu aquele grito e d isse :
- Que bicho e esse que est6 gritando aqui perto de minha
porta? Pegou a e spada de madeira e saiu para ver. Nao viu nada e
deitou de novo.
0 lobinho-do-campo contou para os seus companheiros:
-

Soni. kalisu ainda esta acordado.

(45:3) Lobinho-do-campo: woyolisu - conis thous.
(45:4) Lobao: howzu - Canis jubotus.
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- Agoro vou eu ! disse o lobao. Chegou perto do casa e gritou : wow . .. wow ... wow . . .
Nessa hora , os dois mo<;os e os animais avan<;aram no casa
com espada grande de madeira. Uns entraram por uma porta e outros por outra e mataram o Sani.kalisu .
Os mo<;os chegaram a casa, cantando:
-

Matamos Sani.kalisu! Matamos Sani .kalisu!

E disseram para a velha:
Matamos Sani.kalisu e, come tinha s6 esse, daqui para a
frente , nao vai haver mais Sani.kalisu.
A velha dizia alegre:

-

Hay6 I. .. hay6 !. ..

Quando os mo<;os iam saindo para ir embora, a velha deu
uma risada: ru ... ru ... ru ...
-

Olhem a velha Wo. yedndakalu achando gra<;a, ela nun-

ca ria 5 !

46. ORIGEM DO SETE-ESTRELO
0 velho Ne.ah/usu morava sozinho com sua mulher um
pouco longe,da aldeia . Nao tinham filhos. Somente Ne .ah/usu tinha mandioca.
Uma turma de gente do aldeia disse para os outros:
- Vamos ver o velho Ne.oh/usu e a mulher dele
massa de mandioca. E m~rcavam o tempo de voltar.

e trazer

No caminho, encontraram um velho percevejo-do-mato 1 .
Era o esplrito mau Hayehru2, mas o pessoal nao sabia.
- Varnes pegar esse percevejo-do-mato e levar para comer com beiju no casa de Ne.ahlusu .
Quando iam chegando para pegar, o percevejo-do-mato
moqueou e guardou toda a carne.
Passou o tempo de a turma voltar, e . .. nada. Os outros do
aldeia pensavam : - Que estoo fazendo tanto tempo no casa de
Ne.ah/usu? Sera que aconteceu alguma coisa com eles?
(45:5 ) Ho je e m dio, o gente ouve, de noite, o corujao-do-moto (kuratosu trix) pior: ru .. . ru . .. ru . .. Eo sino l do risoda doquelo ve lho.
(46: l ) Perceve jo-do-moto: hayehru - Pentotom ideo .
(46:2 ) Hayehru : e um espiri to mou percevejo-do- moto.

Pulsotrix pulso-
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Esperam mais um dia, e ... nada. Entao outra turma disse
para os outros:
- N6s vamos encontrar a turma que saiu e aproveitar para
trazer massa tambem. E marcaram o tempo de voltar.
No caminho, encontraram aquele mesmo percevejo-domato e disseram:
- Mas come que aquela primeira turma nao pegou esse
percevejo-do-mato e comeu? Varnes apanhar e levar para comer
com beiju no casa do velho Ne.oh/usu.
Quando iam chegando para pegar, o percevejo-do-mato
mijou no olho deles e morreram. 0 percevejo-do-mato moqueou e
guardou toda a carne.
Passou o tempo de a turma voltar, e ... nada. Os outros do
aldeia pensavam - que estao fazendo tanto tempo no casa de
Ne.ohlusu? Ser6 que aconteceu alguma coisa com eles?
Esperaram ma is um d ia, e ... nada. Entao outra turma d isse
para os outros:
- N6s vamos encontrar as duos turmas que sairam e aproveitar para trazer massa tambem. E marcaram o tempo de voltar.
No caminho, encontraram aquele mesmo percevejo-domato e disseram:
Mas como aquelas duos turmas nao pegaram esse
percevejo-do-mato e comeram? Vamos apanhar e levar para comer com beiju no casa do velho Ne.oh/usu.
Quan do iam chegando para pegar, o percevejo-do- mato
mijou no olho deles e morreram. 0 percevejo-do-mato moqueou e
guardou toda a carne.
Passou o tempo de a turma voltar, e ... nada. Os outros do
aldeia pensavam: - Que estao fazendo tanto tempo no casa de
Ne.oh/usu? Ser6 que aconteceu alguma coisa com eles?
Esperaram mais um dia, e ... nada. Entao agora a ultimo turma de gente grande disse para as crian~as:
- N6s vamos encontrar as turmas que sairam e aptoveitar
para trazer massa tambem. E marcaram o tempo de voltar. Agoro
ficaram em casa s6 as crian~as.
No caminho, encontraram aquele mesmo percevejo-domato e disserom:
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- Mas como aquelas turmas nao pegaram esse percevejodo-mato e comeram? Vamos apanhar e levar para comer com beiju na casa do velho Ne .oh/usu.
Quando iam chegando para pegar, o percevejo-do-mato
mijou no olho deles e morreram. 0 percevejo-do- mato moqueou e
guardou toda a carne.
Passou o tempo de a turma voltar, e .. . nada. As crianc;as
pensaram:
- Que estao fazendo tanto tempo na casa de Ne.oh/usu?
Ser6 que aconteceu alguma coisa com eles?
Esperaram mais um dia, e ... nada. En tao as crianc;as maiores disseram para as menores:
- N6s vamos encontrar as turmas que sairam e aproveitar
para trazer massa tambem. E marcaram para as crian<;as menores
e para um papa-vento3, companheiro delas, o tempo de voltar.
No caminho, encontraram aquele mesmo percevejo-domato e disseram:
- Mas como que aquelas turmas de gente grande nao pegaram esse percevejo-do-mato e comeram? Vamos apanhar e levar para comer com beiju na casa do velho Ne.oh/usu.
Quando iam chegando para pegar, o percevejo-do-mato
mijou no olho delas e morreram. 0 percevejo-do- mato moqueou e
guardou toda a carne.
Passou muito tempo e nao veio mais ninguem.
0 percevejo-do-mato sabia que faltavam as crian<;as menores e disse para a mulher:
- Voce fique aqui em casa cuidando da carne: eu vou
deia para ver as crianc;as menores.

a al-

No caminho matou _um veado e uma cutia e levou para as
crian<;as.

a

Quando ia chegando aldeia, jogou uma flecha de ponta
de cabe<;a, que caiu bem perto da casa fechada, onde estavam as
crianc;as. As crianc;as ouviram a flecha cair no chao e disseram:
-

Quase que essa flee ha acerta na gente !

(46:3) Popo-vento: kukalisu -

Anolis punctotus.
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0 perceveio-do-mato chegou a porta do casa, soprou dentro e soiu um pernilongo4 : era sinal de que as crianc;as estavam 16
dentro.
logo mois as crionc;os soiram. 0 velho percevejo-do-mato
perguntou oo menino moiorzinho:
-

Onde estao os pois de voces?

- Forom buscar mosso de mandioca no velho Ne.ahlusu e
nao voltaram ate agora.
- Coitadinhos! Estao sozinhos! Olhem aqui, eu trouxe carne de veado e cutia. Podem comer.
Enquanto repartia a carne, o velho ia dizendo:
-

Vou ficar cuidando de voces ate os pois de voces volta-

rem.
Como crianc;a nao pode ver nada de comer, foram logo assando e comendo a carne. E o velho comeu s6 uma carne seca, sozinho, com beiju. Depois o velho deitou num lugar, dormiu um
pouco, e quando acordou, disse:
-

Agoro voces fiquem aqui. Depois eu volto de nova.

E todo o diode tarde, o velho jogova primeiro a flecho de
ponta de cabec;a, depois chegava, repartia a carne para as crianc;os, comia a carne seco, sozinho, com beiiu e deitova sempre no
mes.mo lugar, para dormir um pouco. Ele queria era engordar as
crionc;as para comer tambem, quando ficassem maiores.
Toda vez que o velho vinha, o papo-vento ia sentar no cola
dele e os dais brincavam e ate se obroc;avom. Ate porecia que o
popa-vento era fillho do velho.
As crianc;as foram crescendo e engordando, mos comec;aram a desconfiar do velho, porque ele s6 vinho de tarde e pensavam: - ser6 que ele passa o dia fora nao e para comer, escondido, a carne dos nossos pois que ele matou? ... Ede quern aquelo
carne seca, que ele come sozinho e nao d6 para a gente?

e

As crianc;os falaram para o popo-vento:
-Amanha de tarde, quando o velho vier e voce for brincar
com ele, voce pergunto: - Que carne seco essa que voce come
sozinho? Voce nao quer me dar um pedacinho tambem? Eu estou
. f ome I....
com mu1to

e

(46:4) Pernilongo: ninisu -

Culicideo.

•
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-

T6 born.

Quando o velho chegou no outro dia, o papa-vento sentou
no colo dele e come~aram a brincar. No meio do brincadeira, o
papa-vento perguntou:
- Que carne seca e essa que voce come sozinho? Voce nao
quer me dar um pedacinho tambem? Estou com muita fome!. ..
-

Essa, voce nao pode comer: e muito nojenta para voce.

-

Mas mesmo assim eu quero.

0 velho deu um pedacinho do carne seca para o papavento . 0 papa-vento pegou a carne e fingiu que comia com beiju.

*

* *

VARIANTE: 0 velho pos um pedacinho do carne seca no boca do papa-vento, sem o papa-vento ver.

* * *
Afastou-se devagarzinho e escondeu a carne seca no cu meeira do casa.
0 velho voltou para casa. As crian~as disseram para o
papa-vento:
- Agoro voce trepe 16 no cumeeira do casa e tire aquela
carne seca para a gente ver de que e.
0 papa-vento subiu e tirou a carne seca . A s crian~as olharam bem e disseram:

- E ore Iha de

gente! Mas coma?!. ..

e

- Eu sei , disse o men ino maiorzinho, isso
a orelha de
nossos pois e dos outro s. Foi esse velho mesmo que matou e comeu os nossos poise todo o mundo aqu i do aldeia . Ele vinha aqui
toda tarde, trazendo carne de veado e cutia , era para engordar a
gente e depois comer tambem . Bern que a gente tinha pensado
certo . .. Va mos motor esse velho!
Na tarde do outro dia, o velho chegou tambem com uma
cabac;a grande e comprida e mandou dependurar no caibro do
casa 5 :
(46 :5) Ca ibro do casa: ohekotu.

'
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-

Voces nao abram, h6 marimbondo dentrol

Quando o velho saiu, as crianc;as disseram para o papavento:
-

Suba e tire tambem aquela cabac;a.

0 papa-vento subiu, queimou a cordinha que segurava a
ca.bac;a e trouxe para o chao. Abriram a cabac;a e havia dentro um
penacho de nariz, , uns colares e outros enfeites. Disseram:
-

T6 vendo?! SOo os enfeitos tambem de nossos poise dos
outros! Ele mesmo que matou! Vai morrer e
amanha mesmot

e

Na tarde do outro dia, o velho chegou. As crianc;as rodearam o velho e foram brincando com ele e dizendo:
- Espere, vovo, n6s vamos medir voce com esta vara. Quando o vovo morrer, a gente j6 sabe o comprimento do sua
sepultura6.
- Pois e, crianc;ada, voces estao me agourando ... Eu nao
vou morrer agora. E nao h6 perigo de alguem me motor. E riu:

huy .. . ho ... ho ... ho ...
- Nao, vovo, e s6 brincadeira ... mas assim mesmo foram
medindo o corpo do velho.
Quando o velho foi el'!'bora, as crianc;as cavocaram um buracao muito fundo no medida certa do vara, no luger onde o velho
sempre deitava, para dormir um pouco.
Jogaram a terra bem longe. Fizeram uns paus de pontas
bem finas e fincaram com as pontas para cima dentro do buracao.
Puseram umas varinhas por cima e cobriram tudo com areia molhada, para firmar bem e depois espalharam mais areia seca, para
ficar igual com o resto do chao e nao aparecer sinal.
Depois as crianc;as prepararam arco7 e flecha e disseram
para o papa-vento:
- Hoje de tarde, antes de o velho chegar, voce vai botar
fogo no campo, senao ele vai brincar com voce e voce cai tambem
nesse buracao.
0 papa-vento saiu.
(46:6) "Medem o corpo com umo voro, para determinor o comprimen to ea largura dosep ultura." (PEREIRA, 1974:2).
(46:7) Arco: hukisu : "Os orcos dos indios do Serra do Norte (huki~u ) soo de ipe ... mu ito
longos, de 1m,70 a 2 metros; de secc;ao semi-circu lar." (ROQUETIE-PINTO, 1950:267).
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0 velho chegou com mais carne de veado e cutia. Nao viu o
papa-vento e perguntou:
-

Cade o papa-vento?

-

Ele foi quei mar no cam po .

-

Esta born.

As crianc;as correram e se esconderam detr6s do casa com
arco e flecha. 0 velho ficou por ali e depois foi direto deitar no luger de sempre. As crianc;as escutaram - buff - correram para
ver. 0 velho estava espetado nos pontas dos paus, no fundo do buracao. Gritava : kaxO ... koxu .. . koxu ... , e disse:
- Fui eu mesmo que matei e comi os pois de voces e todo o
mundo desta aldeia . E eu a inda estava criando e engordando voces para comer tambem.
-

Mas agora voce vai pagar, velho!

Os meninos flecharam o velho e um menino ainda chuchou
o ombro e a barriga8 dele com uma vara. Depois jogaram brasa
em cima . 0 corpo do velho fazia: so/6 .. . 16 ... 16 ... , queimando.
Acabaram de en terrar com areia . Um menino disse :
-

Voce matou os nossos pois, agora voce morreu tambem!

Quando o papa-vento voltou, as crianc;as contaram tudo direitinho.
-

Foi b o rn , e u tambem nao gostava dele . . . disse
I

0

papa-

vento.
Nao demorou muito temp o, chego u a alma do velh o, em
forma de um beso urao preto . As crianc;a s chucharam a barriga dele. Saiu todo o sangue e m o rre u.
E a mulher d o velho percevejo-do- mato 16 em casa esperando pelo marido ...
Depois a s crianc;as disseram:

a

- Agoro n 6s vamos casa daquele velho . Pode ate nao ser
muito longe . Era deste rumo que ele v inha!
Uns d ias depo is, as crianc;as saf ram, seguindo o rasto d o velho . Deram numa casa muito grande e saindo fumac;a 9 pelas palhas. Ouviram uma voz de mulher 16 dentro:

(46 :8 ) Borrigo : atisu .
(46:9 ) Fu moc;o : hwolidisu . 'rM : xote.
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-

Nao entrem aqui, h6 marimbondo!

0 menino maiorzinho cochichou:
-

Vao ver que e mesmo a mulher do velho ...

-

E ele mesma ... , disseram os outros, e gritaram:

-

Queremos entrar, aqui fora est6 muito quente!

,

A velha escondeu depressa a carne seca. Nern era preciso,
porque nao insistiram em entrar. Falaram de fora mesmo:
- Vov6, n6s vimos aqui avisar que seu marido ontem flechou um veado, mas nao acertou direito e o veado correu. Ele foi
atr6s, um espinholO fincou nope dele e ele nao pode mais ender.
Mandou dizer que e para voce lever massa de mandioca, beiju e
carne para ele. Mas n6s vamos junta, porque s6 _n6s sabemos onde
ele est6.
A velha embrulhou numas folhas um pouco de farofa de
carne de gente, pegou mais carne seca de gente, beiju e massa de
mandioca, colocou tudo dentro de um xire grande, saiu fora e disse:
- Entao, vamos.

a

Umas crian~as iam atr6s, outras frente e, a velha no meio.
L6 adiante, voou uma inambu 11 • Um menino flechou e derrubou a
inambu no voo. A velha resmungou baixinho: - Olha como eles
flecham bem! Matam p6ssaro ate voando ... Vai ver que eles mataram o meu marido ...
-

Parece que a titia falou que matamos o seu marido ...

- Nao, eu disse que, quando motor outro bichinho, n6s vamos moquear, lever e comer com beiju 16 onde est6 o meu marido.
Chegaram ao c6rrego Sisiidyowsu 12. As crian~as fizeram
uma pinguela l3 amarrada com cip6, para atrovessar o c6rrego.
Quando estava pronto, disseram para a vov6:
-Vov6, espere al um pouco, n6s vamos primeiro verse esta pinguela est6 bem firme, porque o seu xire est6 muito pesado e
a pinguela pode cair com voce.
(46:10}Espinho: w6yhru.
(46:11 )lnambu: t6hru - Crypturus sp.
(46: 12)Sisudyowsu: entro no rio Jui no (Alukuyrokyowsu. Alukuyhru: taquarinha de haste
de flecha, porque no rio Juina h6 taquarinha de haste de flecha).
(46:13)Pinguela: hotu.
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Um menino subiu no pinguela e foi atravessando . la camba leando com os brac;os abertos, para dizer que a pinguela nao
estava bem firme . Chegou ao outro lado e disse para o menino do
lado de c6:
- Eu vou amarrar melhor aqui e voce amarra af tambem e
vamos ficar ainda segurando, para a vov6 nao cair. Disseram para
a velha.
-

Agoro pode atravessar, vov6 !

A velha subiu no pinguela com o xire e foi atravessando.
Quando ia bem no meio, um menino piscou o olho para o outro e
mexeram nos paus do pinguela. A velha caiu no 6gua e gritou: kaxii ... kaxii ... , e falou :
- Eu sei, foi assim que voces fizeram com o meu marido.
Mas foi ele mesmo que matou todo o pessoal do aldeio de voces e
os poise os irmaos de voces e ele e eu comemos. E h6 mois: o meu
morido oindo estovo criondo e engordondo voces para depois a
gente comer tambem.
Os meninos flechoram nos costos do velho com flecho de
talinho de buriti e aindo boteram nelo com pou. A velho afundou e
morreu. A forofo de carne de gente esparromou no 6gua 14.
As crionc;os foram para a beiro de um solto, onde hovio
umo oreiazinho muito bonito. Sentaram ali e ficoram pensondo:
nao temos poi, nao temos mae!. .. E todo o nosso pessoal morreu!
Agoro somos sozinhos no mundo!. .. E comec;oram a chorar tombem de fome. E diziam aindo:
- Onde vomos ficar? deboixo deste salto? desta 6gua?
dentro de um buroco? ... Aonde vamos?
0 velho Ne.ah/usu ea sua mulher toda a noite escutovom o
choro dos crionc;as para o lodo do solto, mos nao imoginovom que
crionc;os poderiom ser. Ne.ah/usu dizio:
-

Quolquer dio eu vou aquele salto: quero ver quern chora

16.
Um dia soiu para o salto. Encontrou 16 as crionc;os e perguntou:
-

0 que foi?

(46: 14)A nevoa que a gente ve, OS vezes, sobre as 6guas dos rios, pela manho, e 0 sinal do
farofa do came dos nambikw6ra, que o espirito mau Hoyehru matou e comeu.
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-

Somos 6rfaos 15. Estamos sozinhos e com muita fame.

- Hoje eu trouxe s6 um pouquinho de comida. Mas vamos
para minha casa e 16 eu tenho mais comida. Eu cuido de voces.
As crianc;as foram com o velho Ne.oh/usu.
No outro dia, Ne.oh/usu levou as crianc;as para ajudar numa derrubada que ele tinha comec;ado com machado de pedra.
No caminho, Ne.ah/usu disse:
- Voces podem seguir por este mesmo caminho, que eu
vou ver um jequi 16 e outra armadilha, que eu deixei para pegar
tatu-galinha. Eu volto loguinho com carne, peixe e mel para voces. Na derrubada a gente se encontra de novo.

0 velho saiu e as crianc;as foram pro a derrubada. Quando
chegaram 16, acharam grac;a do velho: porque fazia a derrubada
com ma~hado de pedra. la muito devagar e cortando os pous um
por um. Experimentaram o machado de pedra: s6 amassava. Disseram:
- Desse jeito, aquele velho nunca ia acabar essa derrubada. N6s vamos derrubar logo!
Disseram para o papa-vento:
- Apahhe ai um cip6 bem grande para a gente marcar o
tamanho do derrubada.

0 papa-vento trouxe o cip6 e esticaram o cip6, fazendo o
circulo, no tamanho que era para ser a roc;a. Puxaram o cip6 para
o lado deles e os paus cairam todos de uma vez. Ficaram ali esperando pelo velho e nada de ele chegar. Disseram:
-

Essa derrubada ainda

e pequena. Vamos aumentar mais.

Fizeram do mesmo jeito e derrubaram mais um pedac;o de
ma to.
E nada de o velho chegar.

(46: l5)0rfao: sofkisu.
(46:16)Jequi: torahru. Eumo especie de xire mu ito comprido e de boco grande, feito de vora. O peixe entro e nae soi. "Nos artificios que empregom para pegar pei xes, noo ha
propriomente novidade; mas e not6vel que entre eles se encontrem, olem do use do
flecho para to l fim, os jiquis e outros ormadilhas origin6rias de diversas tribus do Brosi I." (ANONIMO, 1916:315). "Nao conhecem anzol; empregom, no pesco, umo especie de c6vo, feito de toquara ou do coule do cip6 tit6ro .. . " (ROQUETTE-PINTO,
1950: 275 e 277).
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Nao agOentaram mais de fome e voltaram para a casa do
velho, atras de comida. Encontraram em casa s6 a velha, mulher
de Ne.ah/usu, que nao sabia· do trabalho dos crianc;as.
- N6s j6 chegamos! Estamos com muita fome. A gente
quer chicha.
- Poise, voces chegaram, mas e muito cedo ainda: a chicha nao esta pronto, preguic;osos! Voces ainda deviam estar era
trabalhando nessa hora!. ..
As crianc;as olharam umas para as outras. Depois de tanto
trabalhar para Ne.ah/usu, nao receber nem chicha e ainda passar
I
por preg u 1. c; osos ....
De raiva, entraram no casa, jogaram toda a massa de mandiaca no chao, quebraram as cuias de chicha crua e foram embora
para perto do salto, de novo . Ficaram ali chorando de fome.
0 velho Ne.ah/usu chegou ao lugar do derrubada com carne de tatu-galinha, peixe e mel para as crianc;as. Viu o mato no
chao e voltou para casa. Parou perto do casa para escutar barulho
de crianc;a. Tudo quieto ...
Entao acabou de chegar e perguntou para a mulher:
-

Cade as crianc;as? Nao chegaram aqui?

- Preguic;osas! Chegaram zongadas, quebraram as coisas
e sumiram.
- Nao, mulher, as crianc;as nao sao preguic;osas. Num instante fizeram o trabalho pnde eu aindo ia gastar muitos dias. Foi
pena!. .. Vou chamar as crianc;as, de novo.

Ne.ah/usu assou a corne de tatu-galinho e saiu

nen.~oso pa-

ra a praio do salto, levando a corne para as crianc;as. Mas ninguem
qu1s comer.
0 papa-vento chorova, querendo comer' carne. As crianc;as
disserom para o papo-vento:
-

Se voce nao agOenta a fome, pode comer, mos n6s, nao.

0 papo-vehto comeu. Ne.ah/usu disse:
- Vamos de novo para a minha cosa, crianc;ada! Minha
mu I her nao sobia do trobolho de voces ...
- Ela chomou a gente
voltar mai-s.

ae crianc;os preguic;osos: nao vamos
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Ne.ah/usu voltou para coso sozinho e triste.
- E ogoro, de novo, onde vomos ficor? deboixo deste solto? desto 6guo? dentro de um buroco? ... Aonde vomos? pensovom
as crion~os. As meninos come~orom a choror de tristezo.
Por fim , as crion~os combinorom:
-

Vo mos para o ceu ! Vo mos para o ceu !

Disserom para o popo-vento e umo inombu:
-

Se voces quiserem, podem ir com a gente.

Dois meninos orrumorom um cip6-escodo 17 para subirem.
Os meninos perguntorom para as meninos:
-

Como e, voces querem ir otr6s

-

N6s vomos otr6s, para voces nao verem as coisos do gen-

OU

odionte?

te.
Come~orom a subir pelo cip6-escodo. levovom junta um fo-

vo de mel18 xupe. Subiom dizendo:
-

Vomos para o ceu! Vomos para o ceu!

Quondo iom bem alto, o popo-vento come~ou a choror de
medo. Um meninodesceu o popo-vento, pos dentro de um buroco
e disse:
- Voce fique oi, nos vomos para o ceu! Mos, antes, olhe
oqui umo coiso: o fogo de gente e muito quente e brobo. A horo
em que voce vir o fogo, entre num buroco do roto-do-chopodao 19.
Quondo 0 fogo possor, voce soio fora.
0 men ino fechou o buroco e deixou o popo-vento la20.
A inombu tombem ficou com medo e disse:
Nao, eu nao quero viver no ceu: eu vou ficor no terro
mesmo!

(46:17}Cip6-escado: olwokoloy.tihnusu - Bauhin io splendens.
(46: 18)Fovo de mel : oyedisu.
(46: 19}Rato-do-chopadoo: y6kisu - Scapteromys gnambiquorae . " Um rato do chapadoo
... , que OS Parecis denominam C6lori , e iguaria que OS Nombiku6ras nao desprezam ." (ROQUETIE-PINTO, 1950:236). " Essa mesma tenacidade demonstram, ali6s,
ate na cac;o ao rato cururu, especie de rato do chopada, que muito apreciam. Hores
e dias, possam a cavor o solo, ote descobri-lo. Umo vora, introduzida pelo buraco de
entrada do roedor, orienta a excavac;oo. As vezes, sao too grandes os amontoados
de terro excovodo que Jembrom os do minero~oo. " (CAMPOS, 1936: 48).
(46:20)Ainda hoje em dia, e ossim: quando o fogo vem, o papo-vento entra no buraco e,
quando o fogo posso, ele soi.

n
Um menino desceu a inambu, arrancou o r~bo qela21, fez
um buraquinho raso no chao, pas cinza dentro e deixou a inambu
ali22.
As cr-ianc;as continuaram subindo. L6 em cima, o favo de
mel xupe v1rou o Saco-de-carvao23 e as crianc;as viraram o Seteestrelo24.

* *

*

VARIANTE: As crianc;as viraram o Cruzei.ro do Sul25.

47. 0 ESPAlHAMENTO DAS

CA~AS

Primeiro, a cac;a vivia toda num buraco. 0 Dono dela morava a Ii perto.
Quando um Nambikw6ra queria comer carne, ia pedir ao
Dono. 0 Dono soprava s6 uma vez no boca do buraco e saia uma
ou mais cac;a. Se o Nambikw6ra tinha sorte, sofa cac;a boa, como
uma onto; se nao, saia uma ruim , como um gamb6 1, rato ou
cobra-de-tucano2.
Um , dia, o Dono do cac;a. viajou
e deixou outro homem para
.
cuidar do buraco, mas explicou:
-

Quando Nambikw6ra vier pedir cac;a, voce sopre s6 uma

vez.
~

Chegou um Nambikw6ra pedindo cac;a. 0 Homem soprou
no boca do buraco e sairam um gamb6 e uma cobra-de-tucano.

(46: 21 )Por isso, hoje em dia, a inambu nao tern robe.
(46:22)Por isso, hoje em dia, a inombu sempre est6 num buraquinho raso no chao e caga
ali.
(46:23)Soco-de-carvao: Warazu.
(46:24 )Sete-estrelo : Safkisu IKadeha. yatu .K6desu : cuio , porque , para o Nombikw6ra, o
Sete-estrelo e um punhodo de cuinhos, dependurado com cordinha de tucum-docompo.
(46:25)"Noo porecem distinguir as constela<;oes; sempre deram os mesmos names para
qualquer estrelo que se lhes indicasse." (ROQUETIE-PINTO, 1950:260).
(47: 1) Gamb6: yawohru - Didelphis sp.
(47:2) Cobra-de-tucano ou tucanob6ia: yaradndisu . Nao-venenosa e cuja carne e muito
aprecioda pe los Nambikw6ra. " . .. oo que nos consta, nao foi ainda comprovodo pela classifica<;ao, que par ora oindo e duvidosa." (I HERING, 1968:708 ).
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- Eu queria era uma cac;a boa ... Voce nao quer soprar de
novo para mim?
-

Nao, eu s6 posso soprar uma vez.

-

Sopre outra vez para mim!

-

Eu nao! Se voce quiser pode soprar e eu vou embora.
I

0 homem saiu e o Nambikw6ra soprou mais duos vezes.
Entoo as cac;as sairam, comec;ando pela cutia, e espalharam. 0
Nambikw6ra, com vergonha, nao matou nada e foi embora tambem. 0 homem que ficou cuidando, quando viu aquilo, nao disse
nada.
0 Dono do cac;a vinha voltando do viagem e encontrou um
tatu-peludo. Tomou um susto e falou: - Mas eu nunca vi tatupeludo aqui fora! Cavou um buraco flO choo e deixou o tatupeludo 16 dentro.
logo mais, encontrou uma onto: limpou um lugar para ela e
largou 16.
Mais adiante, encontrou uns caititus3: roc;ou o cotovelo no
choo e deixou os caititus naquele limpinho.
Encontrou um macuco4 : pos em cima de uma 6rvore e deixou 16.
Encontrou uma paca: fez um buraco com suspiro e deixou a
paca dentro.
Chegou a casa e ralhou com o homem que ficou cuidando
do buraco do cac;a.
-

Como que voce nao cuidou direito do buraco do cac;a?

·- E>eixe a cac;a solta assim mesmo!. .. s.

48. COMO SE MATA UMA ANTA
Um homem saiu com a mulher para cac;ar. Ouviram uma
onto assobiar e o homem disse para a mulher:
-

Fique aqui, que eu vou atr6s daquela onto.

0 homem saiu e encontrou um tapir 1. Flechou, mas o tapir
correu para o lado do mulher. Pegou a mulher, pos as costas, correu com ela e nao deixou a mulher descer mais.
(47:3)
(47:4)
(47:5)
(48: 1)

Caiti tu: yokisu - Tayassu ta jacu.
Macuco: hosu - Tinomus sp.
Por isso, o s animais, hoje em dio, vivem espolhodos.
Usamos a palavra "tapir" para significar o onto macho.
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Uma hora, a mulher disse para o tapir:

e me desc;a para eu mqar.

-

Pare ai um pouco

-

Pode mijar em cima de mim mesmo.

0 tapir mexeu com a mulher de noite.
Um dia, chegaram debaixo de um pe de caju-do-mato2, onde a mulher sempre comia caju-do-mato3.
-

Vamos comer caju-do-mato aqui! disse a mulher.

0 tapir desceu a mulher. Ela pegou caju-do-mato no chao,
abriu e disse, mentindo:
- Estes aqui do chao estao padres, cheios de cor6. Suba 16
em cima para sacudir e cair caju born.
0 tapir foi subindo. Numa altura, perguntou:
-

Voce est6 ar no chao?

-

Estou, sim.

Subiu mais

e perguntou de novo:

-

Voce est6 ai no chao?

-

Estou, sim.

Mais em cima, perguntou outra vez:
-

Voce est6 ai no chao?

- Ainda estou. Suba mais
mais caju.

e sacuda aquele galho 4 que tern

0 tapir subiu mais e sacudiu o galho. Na hora, a mulher
aproveitou e fugiu para a aldeia.
0 tapir desceu

e foi atr6s, pelo rasto.

A mesma

hora em que a mulher chegou, nasceu a crianc;a
dela com o tapir. Logo mais chegou o tapir e foi ficar perto da mulher, mas ela correu.
0 pessoal da aldeia agradou o tapir
ram para ele:

e os homens pergunta-

e

- Qual o lugar do corpo de um anta que a flecha, acertando, mata ou nao mata?

(48:2) Pe de co ju-do-moto: ehru (48:3) Coju-do- moto: ehru.
(48:4) Golho: hinok.isu.

Anocordium gigonteum . Amodurece em joneiro.
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- Se pega no brac;o, nao acontece nada. No frgado, tambem nao. No bucho5, tambem nao importa. Masse acerta no p66,
aqui nao digo nada.
Os homens entenderam logo: no p6 . . .
Mostraram a flee ha de ponta de fisga 7 e perguntaram:
-

Esta e boa para motor uma onto?

- Essa flecha de ponta de fisga e a tripa do onto : nao faz
nada com ela.
Mostraram a flecha de ponta de cabec;a e perguntaram:
-

E esta?

-

Essa de ponta de cabec;a tambem nao faz nada .

Agoro mostraram a flecha juruppr68 e perguntaram :
-

E esta?

-

. I
Hum .. . agora s1m.

Os homens entenderam logo tambem: flecha jurupar6 ...
E j6 pegaram arco, flecha jurupar6, flecharam no p6 e mataram o tapir. E tambem mataram o filho dele.

49. 0 DESCONTO DA MORTE DO FILHO
Um dia, o velho Ne.ah/usu foi com seu filho motor peixinho
com timb6-de-folha 1.
Na beira de um c6rrego, Ne .ah/usu espremia as folhas de
timb6-de-folha no 6gua e o filho juntava os peixinhos mais embaixo, cantando e assobiando.

(48:5) Bucho: oyokotyukotosu.
(48:6) Po ou omoplota: ot6heholisu.
(48:7) Flecha de ponto de fisga: kolokelisu. "Etipo perfeitomente original. Tern umo serie
de farpas presos com fios e breu . Erevestido de um enduto negro que os Indios supoem t6xico; por isso protegem- lhe o ponto com boinho feito de co lmo de toquoro
... Eormo de guerro." (ROQUETIE- PINTO, 1950:273).
(48:8) Flecha j urupor6: woyhelisu. " Tern ponto oguc;odo, feito de toquorussu ... Serve no
guerro e no coc;odo oos grondes onimois: copivoro, onto, onc;o. Songro lorgomente o
vitimo e , por isso, e usada para abater as grandes pec;os. Entre a haste e a ponto, h6
uma pon;oo intermedi6rio, de modeira vermelha, destinodo o enrijecer o faca do toquora, tornando-o mais eficiente. Ainda ossim, muitas vezes, quebra-se ... "
(ROQUETTE-PINTO, 1950:272).
{49: l) Timb6-de-folha: hutu - Tephrosia toximana. "E legum ineo venenoso, especie de
Tingui, com que os indios pescam ." (ROQUETIE-PINTO, 1950:275).
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Uma boipeva<;e2 ouviu o menino cantor e ficou rodeando
para 16 e paro c6 . Quando o menino chegou perto da boipevac;u,
ela flechou e matou o menino.

Ne.ah/usu esperou pelo filho, e ... nada de ele voltar. Procurou, gritou, chamou, e ... nada. Entao voltou para casa e disse
para um velho lagarto-do-mato:
-

0 meu fj lho se perdeu: voce nao quer procurar para

-

Vou, sim.

mim?
0 velho lagarto-do-mato achou o menino morto dentro de
um buraco e enterrou. Em casa, contou para Ne.ah/usu:
- Encontrei seu filho morto dentro de um buraco. Foi a boipevac;u que matou.
Entao Ne.ah/usu chamou o beija-flor-pequeno3 e a juriti,
para ajudarem a procurar e motor a boipevac;u.
0 velho lagarto-do-mato ensinou para o beija-flor-pequeno
ea juri ti onde era a casa da boipevac;u e disse que a porta era bem
fechada.
Quando encontraram o buraco da boipeva<;u, o beija-florpequeno voou bem alto e desceu de 16 de cima com o voo ligeiro
dele, fazendo um grande barulho. Depois a juriti fez do mesmo
jeito.
"
A boipeva<;u
mandou as crianc;as dela ver que barulho era
aquele.
As crian<;as puseram a cabe<;a fora do buraco e disseram:
~

nodal ...

Vern voce olhar, mamae: a gente nao est6 vendo

Quando a boipevac;u pos a cabec;a fora do buraco, o beijaflor-pequeno flechou. A boipevac;u ficou morta ali mesmo.
- E, agora, vamos jogar na 6gua ou enterrar? perguntoram
a juriti e o beija-flor-pequeno.
Nessa horo, apareceu o acaua 4 e pediu para comer a
boipevac;u5.
(49:2) Boipevac;u: w6ykisu - Cyclagras g igas.
(49:3) Beija-flor-pequeno: tanunihru - Popelairia langsdorffi.
{49:4) Acaua: woykowsu1wakawo: Her.petotheres cachinnans. Quando uma pessoo ouve o
ocouo cantor de modrugodo, odvir6, num futuro pr6ximo, ou umo desgroc;o para
aquele que ouviu ou alguem morrer6 no aldeia.
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..
VARIANTE:
Ne.ah/usu mandou o velho lagarto-do-mato motor a boipevac:;u. 0 lagarto-do-mato saiu e ia entrando em tudo que era
buraco6 , procurando o boipevac:;u. Num encontrou a boipevac:;u,
mas s6 olhou e foi cantor para Ne.ah/usu:
- Encontrei a boipevac:;u que matou o seu filho. Agoro eu
vou chamar o acaua para me ajudar a motor.
0 acaua sentou num pau par cima do buraco do boipevac:;u
e batia as asas, igual a um bei ja-flor-pequeno voando.
A boipevac:;u j6 vivia desconfiada e colocou s6 um pouquinho a cabec:;a fora do buraco. 0 lagarto-do-mato chegou perto do
buraco do boipevac:;u e disse:
Pode sair fora: nao vai chover.

-

Entao a boipevac:;u saiu. 0 acaua voou de 16 de cima, pegou
a boipevac:;u, matou, carregou para casa e comeu com as suas
crianc:;as.
0 lagarto-do-mato foi

a casa do velho Ne.ah/usu e contou:

-

0 acaua matou a boipevac:;u.

-

Eu nao acredito.

Nessa hara chegou o acaua e disse para Ne.ah/usu:

- Everdade:

eu matei e comi com as minhas crianc:;as e os
ossos ainda estao 16 em casa. Pode ir 16 ver.

Ne.ah/usu foi 16, viu os ossos, acreditou e disse:
I

-

Voce, acaua, e muito born!
VARIANTE:

Um dia, morreu a filha do acaua. 0 poi enterrou, ficou muito triste e, todo o dia cedo, chorava assim: waykaw ... waykaw ...
0 papa-vento ouviu o acaua chorar e foi ver o que era.
-

Par que voce est6 chorando?

- Minha filha morreu e eu estou pensando que foi a boipevac:;u que mordeu no pe dela.

(49:5) Por isso, ate hoje em dia, o acaua s6 come cobra.
(49:6) Por isso, ate hoje em dia, o lagorto-do-mato entro em tudo que e buraco. Nambikw6ra nao come o lagarto-do-mato, porque matou o boipeva~u na hist6ria:
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- Olhe, eu me dou bem com a boipevac;u; par isso, eu posso ir 16 ver se foi ela que matou mesmo a sua filha.
0 papa-vento voltou e contou para o acaua:
- Eu vi o homem boipevac;u, a mulher dele, as crianc;as e
uma flecha quebrada com sangue no ponta: tudo dentro de um
buraco. Foi a boipevac;u mesmo que matou a sua fi Iha.
0 acaua foi motor a boipevac;u, mas ela nunca saia do buraco, com medo do acaua.
0 acaua preparou uma flecha de v6rias pontas7 , uma espada de madeira e chamou o beija-flor-pequeno para ajudar a motor
a boipevac;u.
Os dais fi caram num pau por cima do buraco dos boipeva<;us, e o acaua no ponto de flechar .
0 beija-flor-pequeno passou voando algumas vezes por cima do buraco dos boipevac;us, batendo ligeiro as asas, fazendo
barulho, para dizer que era trovao.
Os filhos dos boipevac;us sairam fora para verse ia chover.
Maso ceu estava limpo e sem sinal de chuva , porque era tempo
de seca.
Chegou ainda o beija-flor-preto e fez um barulho maior.
Os filhos dos boipevac;us sairam de nova para ver. Voltaram
e perguntciram para os pois:
- Por que est6 trovejando hoje, se o ceu est6 limpo e nao e
o tempo do chuva?
Mas

OS

pois nem res ponderam nada .

No dia seguinte, o barulho foi maior ainda . Agoro o poi
saiu, olhou e voltou .
Ai a mae foi tambem ver, mas botou s6 um pouquinho do
cabec;a fora do buraco.

a

(49:7} Flecha de v6rias p onta s: so/oso. yotetelisu. " Especia lmente destinada pesca , e perfei tomente or ig ina is, so o a lgumas fle chas de ponta d upla , triplice ou q uadruple ,
munidas de u mo farpa de osso ... Algumas tern penas no base , o utra s noo."
(ROQUETIE-PINTO, 1950: 273-274). "O nhambiqu6ra e tambem pescad or; pesca com
flechas de tres pontas, desprovidas de penas. Fico, de tocaio, no barranca do rio com
o arco armada. Quando o peixe passa, lanc;a certeira seta e cai n'6gua para o pegar.
Usa tambem cevar o peixe com milho ou frutas e flech6-lo, quando ele vem comer a
ceva. 0 pe ixe tra spassado pela flecho noo voi 0 0 fundo; vem I ona d '6guo." {SOUZA, 1920:395).

a
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- Foi voce que mordeu min ho filho!. .. pensou o ocoua.
Flechou e motou.
0 ocoua desceu correndo com a espodo de modeiro, cortou
todo a boipevo<;u em pedocinhos do mesmo tomonho. 0 poi com
as crion<;os escoporom.
0 ocoua lorgou os pedo<;os do boipevo<;u oli e foi emboro
a leg re.
Do songue do boipevo<;u noscerom a oronho, o roto coseiro,
a locroio-gronde8 ea cobro-de-duos-cobe<;as9.

50. AS JIAS MATAM MULHER
Um homem foi a umo oldeio e deixou em coso a suo mu1her Yahaynipii .
No outro dio, cedinho, a mu I her ouviu jio 1 cantor no logoo.
Pegou umo cobo<;o e foi motor. No logoo, io encontrondo e montondo s6 jia pequena e jogando no coba<;o . A frente, cantou uma
jia grande: hau ... hau .. hau ...
A mulher foi no direc;ao do jio gronde e nao v iu. A jia deu
umo volto e contou
frente, de novo: hau ... hau ... hou ...

a

A jio rodeou v6rias vezes a mu I here contou

a frente: hau ...

hau . .. hau ...
Foi indo, a mulher viu a jia. A jia folou:

-

Yahaynipii .. . Yahaynipii ...

-

Voce est6 falondo meu nome?! . . . entao eu vou motor

-

Mas nao bato no minha cabe<;o: s6 no minho bunda, t6?

voce!

A mulher suspendeu a vara e desceu no bunda do jia. Noquela horo, a jia soltou no mulher, segurou e chomou as companheiras. As, companheiras chegarom, lomberam todo o corpo do
mulher e ela morreu. Assoram e comeram. 56 a alma dela voltou
para cosa. A alma dela voltou para cosa. A alma chegou, deitou e
cantou: kwerakisawali ... kwerakisawali ...

(49:8) locroio-gronde: hoyohoyowdesu - Scolopendro morsitons.
(49:9) Cobra-de-duos cobe~os: katuhru - Amphisboeno alba.
(50:1) Jio: koredntu. T. M. : kwirokisawoli - leptodoctylus sp.
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Um homem escutou, mas nao viu ninguem.
Depois de uns dias, o marido chegou e perguntou:
-

Cade a minha mulher?

- No dia seguinte oquele em que voce saiu, ela foi
e ate agora noo voltou.

a lagoa

- Eu acho que foi algum bicho, disse o homem, e pegou
um tic;oo de fogo, uma cabac;a com fumo e foi ver no lagoa.
Encontrou os ossos de sua mulher, perto de um grande buraco.
- J6 sei: foi a jia que matou e comeu minha mulher!. ..
Acendeu um fogo no boca do buraco, botou fumo no fogo e soprou a fumac;a para dentro do buraco .
As jias 16 dentro comec;aram a tossir, noo agOentaram e
saiu primeiro uma. 0 homem matou e jogou para o lado. Saiu outra: matou. Outra: matou tambem. Outra: tambem. Agoro saiu a
moe dos j ias.
-

Foi essa! disse o homem, e matou tambem.

0 homem foi para casa muito triste.

51. COBRA·DORMIDEIRA ENSINA A DORMIR
Primeiro, Nambikw6ra noo dormia nem mesmo de noite.
56 a cobra -dormideira 1 tin ha o sono.
Um dia, um Nambikw6ra achou a casa do cobra-dormideira
e chamou, gritando. Depois de muito gritar, a cobra-dormideira
acordou assustada e o Nambikw6ra falou:
-

Como que voce dorme tanto assim ea gente nao dorme

nada?
- Eu tenho uma coisa, que faz dormir, mas voce noo
aguenta. Se voce passar essa coisa nos seus olhos, voce vai sonhar
com crianc;a morrendo, homem bonito tambem morrendo, pau
machucando ...
-

Assim mesmo eu quero.

Entoo a cobra-dormideira cozinhou urucu com cera e deu
para o Nambikw6ra:
(51: 1) Cobra-dormideira: tetesu. "Formam estas cobras um grupo a porte, no fam. Colubrideos, como subfamilia Dipsadineos ... " (IHERING, 1968:280).
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- Leve esso gosmo, mos voce noo pode possor nos olhos
no volto para cosa, senoo voce voi coir dormindo no meio do com in ho.
No oldeio, o homem contou a hist6rio e mandou todo o
mundo passar nos olhos a gosma do cobra-dormideira.
Todo o mundo dormiu.
Agoro Nambikw6ra dorme2.

52. A FORMIGA SABIDA
Faz tempo, morreu a mae de uma familia. 0 poi foi cac;ar
com o filho e o filho estrepou num pou. 0 poi trouxe o filho no om1 e o filho morreu. Um
bro para a casa e nao pode tirar o estrepe
-..
outro homem enterrou e o poi chorou muito.
Nao demorou muito, chegou uma formiga-de-novato2.
Contaram para ela e ela foi chamar a formiga-chiadeira3. Desenterraram o men·i no.
A formiga-chiadeira chupou ope do menino e tirou tres farpos de pou e pos remedio no ferida.
De noite, chupou em cima do corac;ao do menino. 0 corac;ao comec;ou a bater e coda vez mais forte.
No torde do outro dia, o corac;ao estavo born e, de noite, o
menino abriu os olhos.
No outro dia, oo meio-dio, levantou e sentou.
0 poi do menino ainda estava chorando muito. A formigachiadeira disse:
-

Nao chore muito agora: s6 um pouquinho.

De tarde, o menino j6 falou e disse:
-

Estou com fome e sede: quero comer beiju e beber 6gua.

(51 :2) 0 liquido que a gente tern nos olhos ea remelo (do.woyenodisu = minho remelo)
soo o sinol doquelo gosmo do cobro-dormideiro.
(52:1) estrepe: woyhru.
(52:2) Formigo-de-novoto ou taxi : yokohru - Pseudomyrno sp.
(52:3) Formigo-chiodeiro ou oncinho: yonohru sisikolisu - Mutilideo. 0 Nombikw6ro coloca a formigo-ch iodeiro com cosulo de borboleto dentro do 6guo e d6 bonho no
doente com esto infusao. Tombem, quondo um espinho de pequi finco no lingua, o
Nombikw6ro enrolo a formigo-chiodeira num cabelo, encosta a boquinha delo no
lugar do espinho e a formiga -chiadeira orranca o espinho.
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A formiga-chiadeira disse:
- Agoro ele s6 pode comer um pedacinho de beiju e beber
um pouquinho de 6gua, porque, se come e bebe muito, pode ate
morrer.
No outro dia, de manha, a formiga-chiadeira ensinou aindo:
- Quando uma cobra morde, um pau machuca, corta com
capim e pega febre, precisa tratar com remedio.
0 menino ficou forte ea formiga-de-novato foi embora morar no seu oco de pau.

53. A SUCURI ENGOLE VELHO SOVINA
0 velho Kayutyahlusu gostava muito de cac;ar sucuri. Um
dia, encontrou uma no lagoa. Voltou para casa e disse para os outros homens:
-

Eu vi uma sucuri no lagoa . Vamos 16 motor?

-

Vamos.

No caminho, 0 velho arrependeu-se de chamar OS outros,
porque assim ele ia ganhar pouca gordura. Par isso, no lagoa o velho nao mostrou a sucuri. Os homens procuraram, noo acharam e
disseram:
-

N6s vam os embora.

-* * *
VARIANTE : 0 velho Kayutyahlusu foi com um homem cac;ar
jacare num c6rrego. 0 velho viu uma sucuri no meio dos pedras
dentro do 6gua e mandou o homem embora para a aldeia.

*
-

* *

Esta bem, voces podem ir: eu vou ficar aqui procurando.

a

0 velho tirou uns talos de buriti, sentou beira do lagoa e
comec;ou a fazer um xire para carregar a sucuri e comer muita gordura, sozinho .
Nessa hara , a sucuri viu o velho, deu um salto, lac;ou o velho e amassou todo o xire dele . 0 velho gritou. Os companheiros
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escutaram os gritos, mas noo foram acudir, porque j6 era quase
noite.
A sucuri engoliu o velho.
No outro di-a, os homens do aldeia conversaram:

-

Kayutyahlusu nae voltou on tern! ...

-

Mas ele gritou ...

Depois do conversa, foram ver. Encontraram primeiro o xire
amassado e depois a sucuri. Conversaram:
-

Vao ver que ela engoliu aquele velho ...

-

Va mos ma tar para ver ...

Mataram e acharam o velho no barriga do sucuri. Enterraram o velho e coda um comeu ainda \.,Im peda<;o do sucuri.

54. A LiNGUA DO JACARE
Faz tempo, s6 o jacare tinha lingua, e muito grande.
Quando uns meninos foram tomar banho, chegou o jacare
e xingou os meninos assim:

- Woxheratateri. yalera I Woxheratateri. yalera I Woxheratateri. yalera !
- Voces noo tern lingua! Voces noo tern lingua! V,oces nao
tern lingua!
Os meninos combinarom:
-

Vamos chamar os outros meninos e t.irar a lingua desse

jacare!
Todos juntos rodearam e seguraram o jacare. 0 jacare gritou:
-

Me soltem, me soltem!

Maso que os meninos fizeram foi tirar a lingua do jacare e
repartir para o povo e os animais 1 •

55. 0 PERNILONGO GOSTA SO DA OREtHA
Mataram uma onto e disseram para o pernilongo:
-

Leve para voce esse peda<;o de perna.

(54: 1) Por isso, hoje em dia, o jacare nao tern lingua.
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-

Pedac;o de perna eu nao quero.

-

Entao leve um pedac;o do brac;o.

-

Tambem nao quero.

-

0 espinhac;o.

-

Tambem nao.

E nem quis o figado, o pe, a costela, a moo, a tripa, o pulmao, a canela. Nao viam mais nada para oferecer e disseram:
-

Entao? Fale o que voce quer.

-

Voces nao me ofereceram o que eu queria!. . .

-

Maso que?!

-

A orelha 1•

56. 0 TAMANDUA·BANDEIRA
ORELHA

56

ESCUTA 0 PERNILONGO NA

0 pernilongo bateu as asas, zoando no barriga do
tamandu6-bandeira, e o tamandu6-bandeira noo ouviu. Zoou no
rabo 1 , no perna, no brac;o, no peito e nada do tamandu6-bandeira
ouvir.
Entoo zoou no orelha. 0 tamandu6-bandeira levantou o
brac;o, bateu no pernilongo e jogou. 0 pernilongo disse:

- E s6

no orelha que o tamandu6-bandeira me escuta ...
A gora eu se1 ....

.,

57. 0 I~ ERA POUQUINHO
0 marimbondo-cac;adorl apanhou um pouco de ic;62 no xire
e trouxe para a mulher. Ela queria era muito, mas mesmo assim
comec;ou a tirar ic;6 do xire e assar.
Quando o ic;6 do xire ia acabando, o marimbondo-cac;ador
sacudiu o xire e o ic;6 aumentou de novo e ficou do mesmo tanto
que tinha trazido antes.
E ia assim: quando o ic;6 diminuia, o marimbondo-cac;ador
sacolejava de novo e ele aumentava. E desse jeito a mulher noo
acabava de assar nunca.
(55: 1) Por isso, hoje em dio, o pernilongo gosto de zoor no orelho do genie .
(57: 1) /v\orimbondo- co~odo r : yolu. yalasu - Pompilidese Escoliideo.
(57:2) 1~6 : sawiiglsu - F6meo do sauvo.
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Entoo a mulher zangou e jogou tudo no fogo.
0 ic;6 viveu de novo e foi fazer barulho 16 pro cima no ceu3.

58. 0 MARIMBONDO·CA~ADOR NAO SABE ASSAR
0 marimbondo-cac;ador sempre que ia secar a aleluia 1 para
comer, ela caia no choo. Entoo ele perguntou para o marimbondoxire:

-

Como que voce seca _a sua aleluia?

-

Coleco no beiju 2 e vou balanc;ando ate secar.

- E assim

balanc;ando?!. .. Entoo eu vou desistir de secar
aleluia para comer3.

59. 0 CARRAPATO NO HOMEM
Um carrapato-do-mato 1 falou para os seus com,panheiros:
- A gente vive s6 nos animais, nos folhas seeps, rios pause
no choo. Vamos passer para o homem?
-

Vamos, sim.

- Se o homem tirar a gente, arrancando o brac;o, a gente
fica sem brac;o; se tirar e jogar no fogo, do gente soi fumac;a verde; se tirar e espremer no unha, a gente fica esmigalhado; se cortar pelo meio, fica sem cabec;a; si tirar e morder, a gente soi
branco 2 .

60. 0 HOMEM E 0 JACARE
Um homem do grupo mamoydesu 1 foi cac;ar. No rio, um jacare matou, comeu o homem, saiu do rio e ficou ali n.a beira. Uma

e

(57:3) 0 borulho que a gente escuta no come<;o do tempo da chuvo (kayofatosu) o sinal
do barulho do i<;6.
(58: 1) Alelu ia: dfhru - Forma alada do cupim.
(58:2) Para o marimbondo-xire, o beiju era o fovo de mel.
(58:3) Por isso, hoje em dio, o marimbondo-ca<;odor noo pego aleluia.
(59: 1) Carropato-do-mato: yiizu - Ornithodorus rostrotus.
(59:2) Ainda hoje em dia, o homem moto o corrapoto-do-moto de todos esses jeitos.
(60: 1) Momaydesu: "A regioo mais ricomente povoodo ea do vole dos rios Anan6s, Festa
do Bondeiro e Roosevelt. Toda a popula<;oo oi ex istente deve ser considerada coma
constituindo um s6 grupo, o quinto, masque se reporte por numerosos sub-grupos,
dos quais nos ocorre citor os Momo-indes, Tam6- indes, malondes, Sobenes, loi6s e
Novo-ites." (ANONIMO, 1916:301 ).
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mulher fo i 16, viu os ossos do homem e o jacare com a barriga
cheia. Voltou e contou para o marido.
0 marido pegou umas flechas e foi motor o jacare . Flechou
e acertou, mas o jacare continuou do mesmo jeito, porque tinha
uma casca muito dura .
Veio outro jacare do rio. 0 homem correu e subiu num pau.
0 jacare deitou debaixo do pau e ficou ali esperando o homem ficar com fome e descer para ele comer.
Depois de dois dias, o jacare ficou com sede e mesmo nao
aguentava ficar muito tempo fora do 6gua e saiu para beber 6gua.
Nessa hora, o homem desceu e escapou.
0 jacare nem viu.

61. 0 HOMEM VIROU TAMANDUA·BANDEIRA
Um homem falou para o outro:

....

-

Voce nao tern ai umas penas de gaviao para me dar?

-

Eu nao posso dar.

-

Nern uma, para flecha?

- Nao, eu nao dou nenhuma, mas posso mostrar o gaviao 1
que tern.
-

Entao me mostre onde mora o gaviao.

0 homem levou o outro ate uma 6rvore longe e separodo
dos outros. Subiu com ele ate em cima do 6rvore, mos o goviao
voou para longe .
0 homem que levou, desceu, fez a 6rvore engrosser e foi
emboro. 0 outro ficou 16 em cima, sem poder descer.
Depois de um tempo, o coxinguele chegou pulando nos golhos dos 6rvores. 0 homem disse:
- Voce e feliz, pode pulor e descer quondo quer! ... Eu estou aqui preso, morrendo de fome e sede!
-

Como que voce ficou ai?

0 homem contou a hist6ria dele.
-

Entoo, grude nos minhas costos e eu desc;o voce no chao.

(61 : 1) Govioo: tawtu -

Folconrdeo e Acipitrideo, indistintomente.
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-

Nao, voc6

e muito pequeno,

cai comigo e eu morro.

0 caxinguel6 foi embora. Nao demorou muito, apareceu o
sogui2. 0 homem disse:
- Voce est6 bem folgodo, enquonto que eu estou oqui em
cima, morrendo de·fome e sede!
-

Como que voce ficou or?

0 homem contou de novo a hist6rio dele.
-

Entao, grude nos minhos costas e eu des~o voce no chao.

-

Nao, voce

e muito pequeno,

coi comigo e eu morro.

0 sogui foi embora. Apareceu o urubu , voando sobre o homem, por cima do 6rvore. 0 homem disse:

e

- Voce muito feliz, voa
aqui nesta 6rvorel
-

a vontade!. .. Eu estou penondo

Como que voce f icou ai?

0 homem contou mais uma vez a hist6ria dele. Naquela
hora ia possando o urubu-rei3. 0 urubu disse para o urubu-re i:
- Tire dai esse homem que est6 preso nessa 6rvore, sem
poder descer e est6 morrendo de fome e sede. Eu s6 sei voar muito
depressa e assim ele cai.
0 urubu-rei disse para o homem:
-

Monte nos minhas costas, segure bem e feche os olhos!

0 homem estava com medo de cair, mas, como noo aguentava mais de fome e sede, arriscou . Quando j6 ia bem baixinho do
choo, o urubu- rei disse :
- Agoro, voce coloque os pes no chao e abra os olhos. Fique ainda um pouco oqui, que eu vou buscar 6gua e alguma comida para voce.
logo voltou trazendo 6gua, chicha, batata-doce e carne.
Deu ainda ao homem tres cigarros:
- Fume estes dois aqui e este outro nao fume, porque d6
tontura. De este para aquele homem que dei xou voce em cimo do
,
arvore.
Um dia, os dois homens se encontraram e o que tinha deixado no 6rvore disse:
(61 :2) Sogu i: kotitu - Hopolideo.
(61 :3) Urubu-re i: koyoysu - Sorcoramphus popo.
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-

Voce oindo teve jeito de escopor!. .. Voce tern fumo oi?

-

Eu tenho oqui este cigorro: pode fumor.

0 homem deu umos trogodos e disse:
-

Mosque fumo forte, cunhodo! E foi soindo para o moto.

0 homem que deu o fumo jogou um cobo de mochodo de
pedro no pe do ,outro homem e o pe virou pe de tomondu6bondeiro. Jogou umos folhos de pocovo-do-moto e as folhos virorom robo de tomondu6-bondeiro. Jogou mois um pedoc;o de pou,
para dizer que a gente io motor tomandu6-bondeira com pau. Jogou umos formigos4 , para dizer que, dali para diante, o tamondu6
io sempre comer formigo. Jogou umo coboc;a ea coboc;o virou focinho de tomandu6-bondeira5~ No fim, o homem ficou um
tamondu6-bondeira. Jogou ainda uns pouzinhos de fazer fogo,
para dizer que Nambikw6ro ia fazer fogo e moqueor tomandu6bondeiro. 0 tomandu6-bondeira nem viu a sua coso e passou de
lado e foi andando para o campo.
Uns dias depois, umos mulheres entontroram o tomandu6bondeira comendo formigo e vierom cantor para o homem que fez
o tomandu6-bondeiro. 0 homem disse:
-

Deixem ele engordor bem: depois a gente moto e come.

Mos wns homens de outro oldeio tombem encontraram
aquele toQlondu6-bondeiro numo coc;oda, motorom e contaram
para o homem. Ele disse:
- Aquele tamandu6-bandeiro era um velho que saiu daqui, faz dias. Voces pode~ comer. Eu nao quero6.

62. AS

CRIAN~AS

VIRARAM MACACO

Urno mae foi tomar bonho com as suos crion~os e mois umo
mulher. As crionc;os queriam logo se jogor no agua. A mae disse:
-

Espere, eu primeiro vou encher a cobo~o.

-

Nao, momae, n6s queremos cair no 6guo logo.

- Nao, primeiro eu vou encher a caboc;o e depois voces
podem coir.

(61 :4) Formigo : sowodnzu - Formiddeo, indistintomente.
(61 :5) Focinho do tomondu6-bondeiro: awonedu.
(61 :6) Ate hoje em dio, Nombikw6ro moto e come -o tomondu6-bandeiro.
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As crionc;os zongorom e subirom nos 6rvores. A mae encheu
a coboc;o e gritou para as crionc;os:
-

Pronto, ogoro voces podem tomor bonho!

Mos 0 mae nao viu OS crionc;os e perguntou para 0 outro
mu Iher:
-

Aonde essos crionc;os forom?

-

Subirom nos 6rvores.

-

Vomos emboro, crionc;odol disse o mae.

-

Nao, n6s ogoro vomos ficor oqui no moto mesmo!

-

Voces vao coirl

-

A gente urino nope e no moo e noo coi 1I

-

Desc;am, ossim mesmo voces- coem!

-

Que nodal Voces podem ir: n6s vamos ficor oqui mesmol

A mae voltou para coso e oi perguntorom para a mae:
-

Onde estao as crionc;os?

'

-

Elos subiram nos paus e foram embora.

I

Todos ficaram tristes e diziam:
-

Agoro as nossas crianc;os virarom fi lho dos mococos.
VARIANTE:

Um moc;o tinha uma cera em casa. As crianc;as disseram para o moc;o:
-

Me de ai um pedac;o dessa cera.

-

Nao, deixem a minha cera oi.

- Mas n6s queremos a cera, para passar no moo e nope e
brincar nos 6rvores sem cair.
Pegaram a cero do moc;o e foram embora para cima dos ~r
vores e virorom macoco.

* * *
VARIANTE: Um velho tinha cera em cosa. As crionc;as disserom para o velho:
(62: 1) Por isso, hoje em dio, o mococo mijo no

P4 e no moo.

95
-

Me de ai um pedac;o dessa cera.

-

Nao, deixem a minha cera ai.

- Esse velho nao quer dar cera para a gente, entao vamos
fazer diferentel .. .
Foram ao m.a to, mijaram nos moose nos pes, subiram nos
6rvores, sairam pulando pelos galhos e viraram macaco.

63. A MULHER VIROU RATO-DO-CHAPADAO
Antigamente, o rato-do-chapadao tapava a boca do buraco, como os outros ratos.
Um homem sempre matava rato-d o-chapadao e dav a s6 a
traseira para a mulher . Um dia, a mulher zangou com o marido
por causa disso.
0 marido foi cac;ar mais uma vez rato-do-chapadao. A mulher foi atr6s, escondida.
0 marido encontrou um buraco do rato-do-chapadao, pegou uma espada de madeira, chuchou um pouco no frente do boca do buraco, procurando o rato-do-chapadao. Largou de chuchar
ali e chuchou um pouco mais atr6s. Achou o rato-do-chapadao,
matou e foi indo embora. A mulher entrou no buraco, onde o marido chuch9 u primeiro. 0 marido ainda viu a mulher, voltou, puxou pelos cabelos e disse:
-

0 que e que voce est6 fazendo?

- Soito os meus capelos! Eu entrei nesse buraco, porque ai
fora est6 muito quente!
0 marido soltou e a mulher afundou de uma vez e virou
rato-do-chapadoo. 0 homem, sem saber disso, ficou ainda ali esperando. Depois foi embora.
No outro dia, o marido foi ver de novo e nao achou a mulher. Entao o marido saiu dali e sum iu.

64. 0 MIJO DA CIGARRA
0 percevejo-do-mato derrubou uns pes de buriti e deixou
uma porc;ao de coco 1 16 no lugar para amadurecer. Quando foi
(64: 1) Coco de buriti: hehru . Amodurece em novembro e dezembro . "O coco de b urit i eles
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ver, encontrou os cocos todos roidos. Em casa, contou para os outros.
-

Quern ser6 que roeu?! ... pensaram.

No outro dia , de madrugada, o percevejo-do-mato foi sondar para ver quern roia os cocos. logo chegaram duos cigarras:
uma bem barriguda e outra bem magra. A cigarra barriguda sentou num· gal ho com um beiju grande no moo ea magra deitou no
chao.

0 percevejo-do-mato chegou e pediu para a cigarra barriguda:
-

Me de ai um peda~o de bei ju.

-

Tome ai. 56 deu um pedacinho de nada e voou.
'

0 percevejo-do-mato ainda deu um tapa no barriga do cigarra. A cigarra foi morrer enganchada nuns galhos. Escorreu todo
o buriti que roeu e o resto dela ficou 16 dependurado, igual a uma
teia de aranha2.
,

A cigarra magra ficou s6 vendo aquilo, deitada triste no
choo. 0 percevejo-do-mato chegou perto do cigarra magra e disse:
-

Eu vou motor voce tambem com um pau.

Mas a cigarra nao respondeu nada, nem se mexeu. 0
percevejo-do-mato ainda tocou nos pes do cigarra, para ver se
agora mexia. Nada... mas ela fez foi mi jar nos olhos do
percevejo-do-mato. Ele cai u para tr6s, gritando: oy ... ay ... ay ... ,
de tan to order e doer.
A cigarra magra voou e foi embora. 0 percevejo-do-mato
ficou 16 ainda gritando: oy ... ay ... ay .. .

* * *
VARIANTE: 0 percevejo-do-mato matou a cigarra barriguda
e foi embora.

o poem dentro d'6guo, urn ou d o is dios, ate o m o lecer o p o lpo, que corne m com mel
ou s6. Tirom o polpo de ste coco com os denies e depois de omoss6- lo no moo, fozen do ossim um bolo, co mem-no ou oferecem-no, por omobi lidode oo h6spede , que
q ue rem ogro do r ... E para ser o m6vel, te m-se que comer .. . " (SOUZA , 1920:396).
(64:2) Teio de o ronho : hoyetu.
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No outro dia, voltou para ver. Encontrou ali perto o biquinho de um cor63 muito mole. 0 percevejo-do-mato parou e ficou
olhando. 0 biquinho mijou no olho dele e ardeu, igual a pimento.
Entoo o percevejo-do-mato viu que era a alma do cigarra barriguda que ele matou.
0 biquinho do cor6 voou e foi embora. 0 percevejo-domato fico.u 16 ainda gritando: oy .. . ay... ay ...

65. 0 RAIO DO

MACACO-PREGUl~A

Antigomente, s6 o mocaco-preguic;a tinho rabo, e muito
comprido. Sentava em cima dos 6rvores e o robo coia para baixo.
Um dia, os onimais estavom tomando banho. Chegou um
mococo-preguic;o e, de cima de um pau, zombava dos outros onimois:
- · Ei, seus cot6s!
- Vamos arrancor o robo desse macoco-preguic;o, pensorom os animais. E uns j6 pularom para pegor e orroncor o rabo do
macaco-preguic;a, mas ele enrolou o rabo para cima.
Os animais lorgaram e foram tomar banho de novo.
0 ma~aco-preguic;a desenrolou o robo e tornou a zombor:
-

Ei,
., seus cot6s!

Uns onimais ainda voltaram para pegar o macaco-preguic;a
e orrancar o rabo dele, mas ele enrolou o rabo de novo.
Os animais foram ~mbora e, no outro dia, voltaram para tomar banho. Agoro combinaram com o caxinguele:
- N6s vamos ficar aqui dentro do 6gua, como quern nao
quer nada. Voce, que o mais ligeiro do gente, vai tentar pegar o
rabo do macaco-preguic;a.

e

Chegou o macaco-preguic;a, ficou num pau com o rabo caido para boixo e zombou de novo dos outros animois:
-

Ei, seus cot6s!

0 caxinguele foi por ali assim escondido, deu ligeiro um
pulo e segurou com forc;a no rabo do macaco-preguic;a. 0 macacopreguic;a foi puxando o caxinguele para cima do 6rvore e nessa
hora o caxinguele gritou pelos outros. Os outros chegaram e aju(64:3) Cor6: hinowsu, indistintomente.
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daram o caxinguele a derrubar o macaco-preguic;a, puxando pelo
rabo.
Cortaram e repartiram o rabo do macaco-preguic;a entre
eles. Depois arrancaram a cabec;a do macaco-preguic;a, pregaram
no lugar do rabo e deixaram o macaco-preguic;a no pau de nova 1 .

66. AS

CA~AS

PEQUENAS E GRANDES

A mulher tatu-galinha saiu e deixou as crianc;as em casa. A
onc;a-pintada pegou a mulher tatu-galinha e matou. Depois a
onc;a-pintada foi 6 casa do mulher tatu-galinha e perguntou para
as cnanc;as:
-

Aonde foi a mamae de voces?

- Ela saiu e nao voltou mais. As crianc;as pensaram: essa onc;a-pintada que comeu mamae.
- Como voces sao bonitinhos! Como
ra ficar bonito?
-

Foi

e que a gente faz paI

A gente faz assim ...

Pegaram uma corda, amarraram a onc;a-pintada e apertaram bem.
-

Assim d6i!

-

Voce tern que aguentar,

e s6 assim que voce fica bonito!

As crianc;as molharam a corda e apertaram mais.
-

Assim eu nao vou aguentar . ..

-

Esta j6 ficando bonito .. . 56 ma is uns apertinhos ...

Foi indo, a onc;a-pintada morreu. As crianc;as limparam o
chao e puseram a onc;a-pintada ali. Chamaram os outros animais e
repartiram o pelo do onc;a-pintada para eles. Ate esse dia, s6 a
onc;a-pintada tinha pelol.
A cutia pegou um pedac;o de couro do onc;a-pintada, comeu: kik ... kik ... kik ... depois entrou no oco de um pau e disse:
- Agoro eu vou sempre correr para o oco de um pau,
quando a onc;a-pintada quiser me pegar.
A paca comeu tambem um pedac;o do onc;a-pintada
correndo: tibo . .. tibo ... tibo ... entrou no 6gua e disse:
(65 : 1) E o m acoco- preg u i~o o indo est6 16 ho je em dia, olhondo triste.
(66: 1) Pelo : owetu .

e saiu
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- Agoro eu YOU sempre correr para a 6gua , quando a
onc;a -pin tada quiser me pegar.
A anta tambem comeu, saiu asso biando, caiu no r io e d isse:
Agoro eu vou sempre correr para a 6gua, qua ndo a
onc;a-pintada quiser me pegar.
Foi assim ate todos irem embora .
Caiu um pinguinho de sangue do onc;a-pintada e virou a jaguatirica de hoje2. Caiu um pingo maior e virou a onc;a-pintada de
hoje. A jaguatirica ficou matando os animais pequenos: o rato, a
cutia .. . ; a onc;a-pintada, os grandes: o Yeado , a an ta . . . 3 .
A jaguatirica j6 pegou ali um rato . 0 companheiro do rato
contou para os outros. Matou tambem uma cutia . A companheira
do cutia contou para as outras. A on<;a-pintada matou um veado. 0
companheiro do veado contou para os outros.

67. A EXPERIENCIA DO

soc6

Uma traira engoliu o filho do gaviao, e o poi foi esperar a
traira no beira do rio para motor. Chegou ali tambem o soc61 , para
pescar, e perguntou para o gaviao:
-

Voce est6 pescando? J6 matou muito peixe?

- Nao, eu nao estou pescando: estou esperando a traira
para motor, porque engoliu o meu filho.
- Hum, e muito diflcil motor uma traira! ... Deixe eu Yer a
sua flecha de unha.
0 gaviao mostrou

a unha e

0

soc6 disse:

- Com essa flechinha de unha, voce nao mata a traira,
nao. Mas deixe comigo! eu mato com minha flecha de bico. Espere ai , que eu You primeiro a casa buscar fumo e comida para a
gente.
Logo o soc6 voltou e comeu e fumou com o gaviao . Depois
o soc6 disse:
- Agoro eu vou mostrar para voce como a gente faz para
motor traira . ..

(66:2) Joguo tirico : yon6hrukawru -

Felis pordolis mitis.

(66:3 ) Por isso, hoj e em dio, a joguo ti rico moto os on imai s pequenos e o on ~o - p i n toda , os
grondes.
(67: 1) Soc6: wonurofosu - Ardeideo, ind isti ntome nte.
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0 soc6 matou um sapo e dependurou por cima do rio, para
isca2. Depois preparou as suas tres flechas e chamou a traira assim:

Woynoyno ...

wohrududono .. .

lsca ...

e para vir ...

woytyolu.o
grande ...

Nao demorou muito, chegou uma traira pequena . 0 gaviao
j6 ia flechando. 0 soc6 disse:
-

Nao e essa. E, alem disso, deixe comigo.

Chegou uma traira maior. 0 gaviao j6 ia flechando tambem .
-

Ainda nao

e essa: deixe comigo!

Ao por do Sol, chegou uma traira muito grandee o soc6 disse:

- Eessa

ai, mas deixe comigo! E flechou. A traira morreu
no hora . Tiraram fora e o soc6 disse para o gaviao:
-

Pode abrir.

0 gaviao encontrou ainda umas peninhas do seu filho no
barriga do traira e disse, triste:
Foi essa traira mesmo que engoliu o meu filho!. .. E come<;ou a chorar.
-

0 soc6 ficou com d6 do gaviao e disse:
-

Voce pode ficar com minha filha , ate esquecer o seu fi-

lho.
0 gaviao levou a filha do soc6. Uma lua depois, o gaviao
encontrou de nova o soc6 e disse:
- Aqui est6 sua filha e o pagamento ... Eu sei que vou sentir saudade dela, mas vim trazer de volta .
E o gaviao foi embora .

68. 0 APERTO DO TAMANDUA-MIRIM
A onc;a-pintada encontrou o tamandu6-mirim e o
tamandu6-mirim ficou c.o m medo. A onc;a-pintada perguntou para
o tamandu6-mirim :

(67:2) lsco: waynoyno.
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-

Que voce anda fazendo par aqui?

-

Estou cac;ando e nao achei nada tambem.

- Quando voce motor alguma cac;a, me chame e de para
m1m um pedac;o.
- E, se voce cac;ar, me chame tambem e de para mim um
pedac;o. Mas antes a gente caga, para ver quern e o melhor cac;ador de n6s dais: o que tiver bosta 1 com pelo e ossinho de cac;a e o
melhor cac;ador e come o outro.
Os dais cagaram e s6 a bosta do onc;a-pintada tinha pelo e
ossinho de cac;a. Entao, o tamandu6-mirim disse:
- A minha bosta nao tern pelo e ossinho de cac;a, porque
eu nao tenho dente e s6 coma ffgado: pode olhar aqui no minha
boca ...
- Se voce nao tern dente e a barriga do cac;a e dura, coma
voce pode furor para comer o figado?
- Agoro, sim ... , pensou o tamandu6-mirim, e arrepiou
mais de medo.
- Issa e desculpa ... sua bosta nao tern pelo e ossinho de
cac;a! Eu vou comer voce!
- Entao est6 certo, mas vamos fazer assim: voce fica naquele lugar, eu passo perto do sua cara e voce me pega.
Quando a onc;a-pintada ia para o lugar, o tamandu6-mirim
subiu num pau e entrou num oco que havia 16 em cima.

69. 0 RABO DA JAGUAT1RICA
Uma mu Iher tatuira 1 foi cac;ar e deixou o filho no terreiro
comendo cupim. A jaguatirica encontrou a mulher tatuira 16 no
mato, matou e comeu. Depois a jaguatirica foi
casa do mulher
tatuira e perguntou para o filho dela:

a

-

Onde est6 a sua mamae?

- Mamae foi cac;ar e ate agora nao voltou. E imaginou: essa jaguatirica matou minha mae.
A jaguatirica nao parava de olhar o casco do men ino.
-

Por que voce est6 s6 olhando o meu casco?

(68: 1) Bosio : asikenusu.
(69: l) To tu iro: nutsu - Mutet io hy bridum .
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- Porque estou achando muito bonito. Voce noo quer dar
para mim?
-

Me deixe amarrar voce e eu dou o meu casco.

-

Entao, est6 born!

0 menino amarrou toda a jaguatirica e iogou n'6gua. A jaguatirica ficou afogando e mexendo dentro do 6gua e gritava para
o menino:
-

Me tire daqui! Assim eu nao ·posso nadar e morro afoga-

-

Espere, que eu vou tirar

-

Nao, me tire primeiro do 6guo!

do!
0 COSCO

para voce!. ..

E o menino ficou s6 olhando ate a jaguatirica morrer. Depois tirou do 6gua e chamou todos os animais. Cortou a joguotirico
em pedac;os e colou com o sangue do iaguatirico um pedac;o em
coda animal, para fazer o rabo. Na onto colou s6 um pedacinho2.

-

Caiu umo gotinho de songue no chao e desso gotinha nascerom as joguatiricas de hoje. Agoro a jaguatirica. s6 noo come
corne de c6gado e jacore, porque moram no 6gua e noo d6 para
pegar.

70. A FLAUTA DA PERDIZ
A perdiz estavo tocando flauto. 0 lobinho-do-campo ouviu,
achou bonito o toque e foi ouvir de perto a perdiz tocar. Depois
que ouviu, disse para a perdiz:
-

Voce me deixa experimentar a sua flauta?

- Pode experimenter. E entregou a flauta para o lobinhodo-campo.
0 lobinho-do-campo pegou a flouto e tocou: Ii... Ii... Ii... e
correu com ela.
A perdiz saiu atr6s do lobinho-do-campo, gritando:
-

Me de a minho flouto! Me de a minha flauta!

0 lobinho-do-compo 16

a frente entrou num buraco.

A perdiz chegou a boca do buraco e ficou ali chorando e s6
escutando 16 dentro o lobinho-do-campo tocar: fi ... fi... Ii...
(69:2) Por isso, a anta ficou com o rabo pequeno, ate hoje em dia.
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0 lagarto-do-mato ouviu o choro e foi 16 ver quern era.
Chegou perto do perdiz e perguntou:
-

Por que voce est6 chorando?

- Eu estava tocando a minha flauta. 0 lobinho-do-campo
chegou 16, pegou a minha flauta, correu e entrou nesse buraco.
-

Voce me espere aqui fora.

0 lagarto-do-mato entrou no buraco e perguntou para o
lobinho-do-campo:
-

Onde voce arranjou essa flauta?

-

Foi a perdiz que me deu.

-

Me de para eu ver.

-

Tai, pode ver. E entregou a flauta para o lagarto-do-mato.

0 lagarto-do-mato pegou a flauta, deu no mesma hora uma
paulada no cabec;a do lobinho-do-campo e correu para fora com a
flauta. Entregou para a perdiz, dizendo:
- Aqui est6 a sua flauta, mas voce s6 deve tocar no tempo
do chuva, quando omadurecerem as frutas e eu costume soir. Voce e muito mole e o lobinho-do-campo pode carregar de novo a
suo flauta.

' DO GRILO
71. A FLAUTA
Um dia, o grilo estovo tocando a suo flauta de dois gominhos de taquara 1, toda enfeitadinha.
0 lobinho-do-campo ouviu, achou bonito o toque e foi ouvir de perto o grilo tocar. Quando o lobinho-do-campo chegou, o
grilo escondeu a flauto. 0 lobinho-do-campo falou:
- Eu escutei o toque bonito de sua flauta e vim aqui ouvir
de perto.
-

Foi um engano: noo era eu que estava tocando, noo.

(71 : 1) Flouto de dois gomos de toquoro: wosT. nltu. "A flauta dupla, parece ter sido trozido
do Norte. Deve ser importoc;ao de Moues e Mundurucus, com os quois, conforme j6
se viu, os Indios do Serro do Norte t6m tido otritos serios." (ROQUETIE-PINTO,
1950:309). " Flouto duplo. Eformodo por 2 tubos de toqnoro (sic) presos por fios de tucum, possuindo codo um no parte media, um orifkio perfurodo o fogo. A luz dos tubos e, oo nlvel deles, semi-fechodo por um pouco de resino. Ambos os tubos sao
obertos nos extremidodes." (RONDON, s.o. (1910):56).
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0 lobinho-do-campo foi embora . 0 grilo tocou de novo e o
lobinho-do-campo voltou para ver. 0 grilo escondeu a flauta e o
lobinho-do-campo disse:

e voce mesmo.

-

Eu acho que

-

J6 d isse que noo sou eu.

0 lobinho-do-campo tornou a ir embora.
0 grilo tocou outra vez. 0 lobinho-do-campo agora voltou
escondido, pegou a flauta do grilo e fugiu com ela para casa.
0 grilo saiu atr6s do lobinho-do-campo, gritando:
- Me de a minha flauta! Me de a minha flauta! Chegou
casa do lobinho-do-campo e perguntou para ele:
-

a

Cade a minha flauta?

0 lobinho-do-campo quebrou a flauta e entregou para o
grilo. 0 grilo foi tocar, mas o toque noo era bonito coma antes2.

72. 0 CANTO DO CUNAUARU
Faz tempo, o cunauaru era gente. Um cunauaru ficou doente e muito magro, mas nunca morria . Um dia, chamou um companheiro e disse:
-

Me carregue para um oco de pau e me deixe 16 dentro.

0 companheiro pegou o cunauaru, botou nos costas e saiu
com ele, procurando um oco de pau. Encontrou um e deixou o cunauaru 16 dentro. 0 cunauaru magro cantou: kwohru .. .
kwahru ... 1 e perguntou para o outro :

e, estou cantando grosso e ·bonito, OU

-

Como

-

Voce est6 cantando muito fino e feio.

-

Entoo me leve para outro oco de pau .

noo?

No outro oco de pau, o cunauaru magro cantou de nova:

kwohru ... kwohru . .. :
-

E, agora, estou cantando fino au grosso?

-

Agoro voce cantou grosso e bonito.

(7 1 :2) Ho je em dia, a flauta do grilo ficou tocando s6 assim : kri .. . kri ... fe io, triste e no
meio dos palhas do casa .
(72: 1) A ind a hoje e m d ia , a genie escu ta o cunauaru canto r: kwohru ... kwohru . ..
kwahru . .. no temp o do chuva, como ele d isse.
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-

Entao eu vou ficor oqui mesmo! disse o cunouoru.

0 companheiro aindo-foi buscar 6gua, entregou para o cunouoru e disse:
-

Agoro eu vou embora.

Pode ir. No tempo do chuvo, eu vou cantor assim: kwohru ... kwohru ... e voce fica sabendo que eu aindo estou morondo
aqu i.
-

73. 0 CASAMENTO DA SUCURI COM A SARACURA
A sucuri casou com a saracura 1• Toda noite, o pessool ouvia
a sorocura chorar dentro de cosa. Um dia, perguntaram para elo:
-

Por q-ue voce choro todo noite?

- · 0 meu marido deita em cima de mim, enrolando-me e
apertand'o ·e nao me deixa dormir. Eu j6 estou enjoado disso.
Nesse dia, os moc;as do aldeia enxergaram uns pelos de sucuri no p6 do saracura. ·
0 pessoal ouviu a saracura chorar s6 mais uma noite, porque no outra noite a sucuri levou a saracura para dentro do rio.
A mae, do saracura ficou triste e foi ate o rio. Escutou o sapoferreiro2 cantando: tu ... tu ... Chegou perto do sapo-ferreiro e per,
guntou:
-

Voce viu onde a sucuri entrou com minha filha no rio?

- Foi aqui mesmo. Voce quer, eu canto para chamar a sucuri e motor.
-

Eu quero: pode cha mar.

0 sapo-ferreiro cantou : tu .. . tu ... tu .. . , e a sucuri veio. 0
sapo-ferreiro bateu com a espada de madeira no cabec;a do sucuri
e matou. Assaram e comeram todinha.

74. 0 CASAMENTO E A MORTE DA SUCURI
Faz tempo, sucuri era gente e tinho aldeio dentro do 6gua .
Uma sucuri morova numo caso feio, cheio de buroco e nem sustentovo mois o fogo oceso dentro.
(73: l ) Saracura : todnkasu - Aromides saracura.
(73 :2) Sapo-f erreiro : youhlu1yaretu - Hylo faber.
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Um dia, a sucuri foi a outra aldeia e v iu o pessoal fazendo
uma casa redonda. A sucuri fez tambem ali uma casa nova para
ela e casou com a mac;a Kowlisu e nao voltou mais para a sua casa
fe ia .

Kowlisu gostava muito do sucuri , porque, quando iam cac;ar
e encontravam um buraco de tatu, a sucuri nao precisava cavocar:
entrava d ireto e tirav a o tatu.
Mas, uma noite, a sucuri amarrou a mulher e levou escondida para a sua aldeia, dentro do 6gua, e sohou.
De noite, a mae de Kowlisu chamou a filha para acender
fogo ea filha nao respondeu. A mae acordou os outros f ilhos e disse :
-

A sucuri lev ou a irma de voces para dentro do 6gua .

Os irmaos de Kowlisu foram atr6s do sucuri .
L6 muito adiante, encontraram o pouso dos dois e viram
que Kowlisu dormiu em cima do sucuri.
~
Ma is ad iante , alcanc;aram os dois. Mataram e comeram a
sucuri 1.
Trouxeram a irma de volta.

75. INAMBU EN GANA A ONc;A-PINTADA
Uma onc;a-pintada encontrou uma mulher inambu no mato.
Esta disse para a onc;a-pintada :
-

Urra ai, para eu ficar sabendo se sua gente e muita .

A onc;a-pintada urrou bem alto e s6 uma jag uatirica respondeu .
-

Voces sao pouca gente. Agoro eu vou gritar . ..

Respondeu inambu por toda parte.
- Voces sao mesmo mu ita gente, por isso agora eu posse
comer voce : nao vai fazer falta .
- lsso e voce que pensa . .. Mas eu sei que tod o s
companheiros va o achar falta de mim .
-

Assim mesmo eu vou comer voce!

(74: 1) Por isso, Nombikw6ro, oinda hoje em dio, come sucuri.

OS

me us
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- Est6 bem, voce pode me comer. Mos vamos fazer assim:
voce levante a cabec;a e abra bem a boca, que eu vou voar e cair
bem dentro e voce vai mastlgar e engolir logo.
A onc;a-pintada levantou a cabec;a e escancarou a boca.
Quando a mulher inambu passou voando perto do boca do onc;a o
que fez foi cagar dentro: bu ... bu ... bu ... E foi embora.
A onc;a-pintada ficou zangada

e triste e nao podia fazer

nada 1 .

76. 0 MACHADO DO

PICA·PAU·DE·CABE~A-VERMELHA

0 pica-pau-de-cabec;a-vermelha l achou um mel de bojui2.
No outro dia, chamou a irara3 pard ir tirar o mel.
0 pica-pau-de-cabec;a-vermelha subiu no 6rvore. Bateu algumas vezes com seu machado e depois disse para a irara:
- Cunhada, me de of o seu machado, porque o meu nao
est6 cortando bem.
Quando o pica-pau-de-cabec;a-vermelha deu umas pancadas com o machado do irara, viu que ele era born mesmo. Acabou
de tirar o mel e voou com o machado do irara. Ela ainda gritou:
- Ei, ' pica-pau-de-cabec;a-vermelha, nao carregue o meu
machadot"
Mas o pica-pau-de-cabec;a-vermelha sumiu com ele4 .

77. 0 ROUBO DA COR

V~RMELHA

A cobra ... coral-amarela 1 vivia invejando a cor vermelha do
cobra-coral-verme I ha2.
Um dia, roubou a cor vermelha do cobra-coral-vermelha.

a

Depois de um tempo, a cobra-coral-amarela foi
casa do
cobra-coral-vermelha e a cobra-coral-vermelha perguntou:
(75: 1)
(76:1)
(76:2)
(76:3)
(76:4)

Por isso, hoje em dia, o inambu caga, quando levanta v6o do chao.
Pica-pau-de-cabec;a-vermelho: kon6su - Campophilus robustus.
Bojui - tetu - Trigona sp.
lrara: utu - Tayra barbara.
Por isso, hoje em dia, o pica-pau-de-cabec;a-vermelha tern um machado borne a irara um ruim.
(77: 1) Cobra-coral-amarela: woyadisu - Micrurus frontal is.
(77:2) Cobra-coral-vermelha: kalonudisu - Micrurus corallinus.
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-

0 que voce esta procurando?

-

Um pedacinho de carne que deixei aqui .

-

Mas v6 primeiro um pouco para ali e vire a cabec;a para

16.
Quando a cobra-coral-amarela virou a cabec;a, a cobracoral-vermelha viu a sua cor e disse :
-

Foi voce que roubou a minha cor!

To mou de nova a sua cor e ainda hoje est6 com ela.

78. A RISADA DA SERIEMA
Uma familia de seriema tinha tres filhos: um moc;o e duos
moc;as.
Um dia, o moc;o e a s duos irmas comec;aram a brincar de
amarrar as canelas com cip6-embe 1. A mae ralhou com as filhas:
- Nao estraguem esse cip6-embe, que
voces fazer flecha com ele .

e para o

irmao de

Entao as duos moc;as foram brincar escondidas num lugar
limpo do cam po, dando ri sada : h6 ... h6 . .. h6 ...
Depois foram a casa e disseram para a mae :

e

- No campo muito born de brincar. A gente vai voltar para 16 e ficar brincando. Voce pode ficar aqui em casa2.

79. A GORDURA DA

CA~A

Um dia, a onc;a- pintada e a mariposa 1 foram cac;ar e mataram um veado. A onc;a-pintada falou para a mariposa :
-

Agoro voce vai buscar fogo para a gente assar o veado.

Quando a mariposa saiu , a onc;a-pintada comeu toda a gordura do veado e deixou s6 a carne para a mariposa.
Era sempre assim.
Uma vez, a onc;a-pintada foi cac;ar com o beija-flor e mataram uma cac;a. A onc;a-pintada falou para o beija-flor:
(78:1) C i p6-emb~ : kosesu - Philodend ron imbe.
(78:2) Por isso, o indo hoje em dia, a gente ouve a se riemo a char gra~a , brincando no campo: h6 .. . h6 ... h6 ...
(79:1) M a ri posa : yan6hrusikwali .kwalisu -

Lepid6pte ro he ter6ce ro.
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-

Agoro voce vai buscar fogo para a gente assar a carne.

Quando o beija-flor saiu, a onc;a-pintodo comec;ou a comer
a gorduro , mos, antes de ocobor, o beijo-flor chegou . A onc;opintodo d isse :
-

Mas vo ce volto u mui to depresso : a mariposo nao era as-

Sim .. .

Doi para diante, a onc;o -pintada nao quis mois cac;ar com o
beijo-flor e ficou cac;ondo s6 com a mariposa2.
VARIANTE:
0 pessool matou
perce vejo-do-mato:
-

uma

coc;o ,

trouxe e disse para o

Agoro voce reporte.

0 percevejo-do- mato disse para a moriposo:
-

Entao voce vai apanhar fogo para a gente assor a corne.

Quondo a moriposo soiu , o percevejo-do mato comeu todo
a gordura do cac;o e de i xou s6 a carne para a mariposa .
Era sempre assim.
Um dia, a mariposo conto u para o beijo-flor o que aconteci o com ela.
- No outra vez, voce deixe que eu vou buscar o fogo, disse
o beija-fl6r.
No outro dia, o pessoal mato u umo cac;o , trou xe e d isse para o perceve jo -do-moto:
-

Agoro voce reparte.

0 percev jo-do- moto d isse para a mariposa:
-

Entao v6 opanhar fogo para a gente ossar a carne .

-

Hoje sou eu que busco o fogo , disse o beija-flor e saiu.

0 percevej o-do-mato comec;ou a comer a gordura do cac;a.
0 be i ja-flor cheg o u a uma coso onde havia fogo , fico u v oando por
cima do fogo , desceu , pegou o fogo e voltou bem depressa . Viu o
percevejo-d o-mato comendo a g ordura do cac;a e disse :

- Eassim que voce faz?!. . . E x ingou muito o percevejo-domato.

e

(79 :2 ) Por isso, hoje em dio, o nome d o on~o - p i n todo yanohru e o do mariposo yanohru·
sikwali. kwalisu. Por isso tombem , o mor iposo se mpre voo p erto do fogo, d e noite .
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80. COBRA-DE·DUAS·CABE~AS NAO TEM RABO
A cobra-de-duas-cabec;as disse para o filho:

a

- V6 outra aldeia arranjar uma menina para voce casar.
Mas precisa ser bem pequena.
0 filho foi e trouxe uma menina j6 grandinha. 0 poi disse:
- Eu falei para voce arranjar uma menina bem pequena.
Deixe essa grandinha comigo e v6 arranjar outra menor.
0 filho trouxe uma menina menor. 0 poi disse:

e

- Essa ainda
grande. Deixe aqui comigo e v6 arranjar
uma menina menor ainda.
0 filho trouxe uma menininha bem pequena. 0 poi disse:
- Essa ainda
menor ainda.

e grande.

..

Deixe comigo e v6 arranjar outra

Agoro o filho zangou e cortou o rabo do pail.

81. A MORTE DA COBRA·DE·DUAS·CABE~AS

,

I

A cobra-de-duas-cabec;as vivia querendo comer o homem
Tehlalusu. A cobrinha-do-chao 1 falou para Tehlalusu :
- A cobra-de-duas-cabec;as vive querendo comer voce.
Voce precisa motor a ela primeiro, mas tora o rabo dela e nao a
cabec;a.

Tehlalusu foi procurer a cobra-de-duas-cabec;as -para motor. Encontrou no hora de ela entrar num buraco de sauva e cortou
o rabo.
Ela ainda saiu do buraco, foi andando pelo Carreiro do sauva e entrou em outro buraco2, mas nessa hora morreu.

82. 0 PEDREIRO VALENTE
Naquele tempo, o pedreiro era gente. Uma turma de pedreiro foi a uma cabeceira e encontrou um pedre iro inimigo e valente.

(80: 1) Por isso, hoje em dia, a cobra-de-duas-cabec;as noo tern rabo.
(81: 1) Cobrinha-do-chao: yii .niikatasu - Glauconia a lbifrons.
(81 :2) Por isso, hoje em dia, a cobra-de-duas-cabec;os onda no correiro do sauva ea sauva
nao faz nada com e la, porque a cobra-de-duas-cabec;os e a Mae do souvo.
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A turma de pedreiro foi jogando muita flecha no inimigo.
Mas as flechas iam pegando s6 no cabelo e ficando enganchadas.
Quando as flechas do turma acabaram , o pedreiro inimigo
come~ou a flechar a turma e muita gente .
Nunca mais apareceu pedreiro.
Entao o valente pensou: -

Deve ter acontecido a lguma coi-

so.

83. 0 PEDREIRO·DO·MATO E DO CAMPO
0 pedreiro era gente. 0 pedreiro-do- mato 1 era muito valente e vivia atacando o pedreiro-do-campo. 0 pedreiro-docampo disse para o pedreiro-do-mato :
- Voce e muito mais valente , maior e bonito do que eu ,
por isso, nao d6 de a gente viver junto. Voce fique ai no mato e eu
vou para o campo. Quando o pessoal me achar, pode motor e
comer2.

84. 0 FIM DO MARIMBONDAO
Um pa je estava ca~ando e escutou um barulho igual a um
sopro numa caba~a . Foi ver quern era.
Era uma casa muito grande do marimbondao 1. 0 marimbondao deu atr6s do poje. 0 paje correu ate cansar. Ai mergulhou
n' 6gua, saiu muito embaixo e escapou do marimbondao.

* * *
VARIANTE: o pa je entrou no buraco de um tatu , saiu 16 do
outro lado e escapou do marimbondao .

* * *
Em casa. av isou os outros pajes. Entao foram todos eles e
queimaram o marimbondao2.
(83: 1) Pedre iro-do-mato: dukaluhru. yawhru .
(83:2) Po r isso, hoje em dia, e muito dificil a gen te a char o pedre iro-do-mato . 0 pedreirodo-ca mp o e f6cil de achar ea gente mata e come.
(84: 1) Marimbondao: hahalawsu1halawhrutasu.
(84 :2) Se os pojes noo tivessem acabodo com esse ma rimb ondOo, hoje e m dia, era um perigo.
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85. 0 CARRAPATO SEM BUNDA
0 carrapato-do-mato era gente. Um tinha bunda e outro
nao. 0 que tinha bunda matava cac;a, deixava secar a carne no jirau, comia e depois cagava e mijava. 0 que nao tinha bunda, matava cac;a, cozinhava a carne, bebia o caldo e depois s6 mijava.
Um dia, o que nao tinha, quando bebia caldo de carne, ouviu o que tinha bunda dar um peido. 0 sem bunda perguntou:
-

Como e que voce fala dos dois lados?

- Eu tenho uma boca para falar e comer e a bunda para
cagar. Voce nao e assim tambem?
-

Nao, eu nao tenho bunda para cagar.

-

Pois, se voce quiser, eu fac;o uma em voce.

-

Eu quero: pode fazer.

0 de bunda pegou um pau, fez uma ponta e chuchou de
uma vez e com muita forc;a no traseiro do outro. 0 pau chegou ate
o corac;ao e o outro morreu.
0 de bunda ficou triste e pensando: rar ou jogar fora?

E, agora , vou enter/
wv

'\

Por fim , jogou fora.

86. 0 TRANc;ADO DO XIRE
0 tatu-galinha estava fazendo um xire e o tatu-peludo
olhando de lade . 0 tatu-galinha fez um born pedac;o e o tatupeludo pediu para acabar de fazer.
0 tatu-galinha deu e virou o rosto para o outro lade. Quando foi ver, o tranc;ado estava diferente.
Entao o tatu-galinha pegou o xire e continuou fazendo do
seu jeito ate o fiml.

87. 0 MUTUM E A SERI EMA
0 mutum e a seriema trocaram de penas, menos as penas
do rabo. Trocaram tambem de lugar: a seriema foi para o mato e o
(86: 1) Hoje em dio, 0 xi re embaixo e como 0 COSCO grande do tolu-golinho; no meio, e COmo o cosco pequeno e redondinho do tatu-peludo; em cima, de nova como embaixo.

e

~
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mutum para o campo. Antes de sair, o mutum falou para a seriema :
- Quando estiver perto de cair a pr imeira chuva, voce gema com o eu fazia.
-

T6 certo.

Mas muito tempo antes de cair a primeira chuva, a seriema
gemeu. 0 mutum ficou esperando chover, e .. . nada . Entao o mutum disse zangado para a seriema:
- Varnes fazer tudo como era antes: eu com as minhas penas e voce com as suas; eu no mato e voce no campo.
E coda um ficou com suas penas e no seu lugar.

88. A BRINCADEIRA DA ONc;A-PINTADA E DA ANTA
A on<;a -pintada disse para a onto :

e

- Fa<;a de conta que voce on<;a-pintada e eu sou onto. Ai
v oce venha e pule em cima de mim.
pintada.

Esta born , disse a onto, e pulou em cima do on<;a-

Mas a on<;a-pintada viu que aquela brincadeira nao ia dar
certo. Entao parou de foze,r de conta e matou a onto.
<7

89. 0 CASAMENTO DA LONTRA
A lontra 1 casou com a ariranha. 0 sogro do lontra deu umas
flechas para o genre e di·sse:
-

Olhe ai, para voce motor peixe.

Mas o genre s6 dava para o sogro os peixes pequenos.
Entao o sogro zangou, tomou a filha , as flechas e ainda
tranco u o pesqueiro do genro2.

90. ORIGEM DAS NEBULOSAS
Era uma mulher e um filho j6 mo<;o. Um dia, de manha, ficaram com vontade de comer carne com beiju. Entao a mae foi

(89: 1) Lontro: nayzu - Lu tro poronensis.
(89 :2 ) Epor isso que , hoje em d io , o lontro s6 pego pe ixe peq ueno, enq uon to que a orironho pego mui to pe i xe g ronde e co me .
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buscar massa de maridioca-brava em outra aldeia e o moc;o saiu
para cac;ar.
De tardezinha, o moc;o voltou com sapo, tatu-bola e tatupeludo. A mae nao voltou.
De noite, ficou quente. Entao o moc;o deitou fora no chao,
com o rosto para cima e ficou olhando as estrelas 1 e pensando: Eu vivo sozinho, nao ten ho ninguem ... Se aquelas duos moc;as estrelas fossem min has mu I heres!. ..
As duos moc;as estrelas cuspiram no barriga do moc;o, mas
ele nem ligou.
No outro dia, as duos moc;as estrelas chegaram
falaram para o moc;o:

a aldeia e

- Ontem de noite, voce falou que queria a gente para suas
mulheres e por isso n6s vimos aqui.
-

Mas eu pensei que voces nao vinham ...

-

A nossa casa j6 est6 pronto 16 em cima.

-

Voces estao brincando comigo!

-

Verdade mesmo: vamos!

- Mamae foi ontem buscar massa de mandioca-brava e
nao voltou ai·nda e eu nao posso ir sem falar com ela . Par isso, voces voltem depois.
-

A gente j6 falou com sua mae e ela disse que voce podia

-

See assim, vamos!

Ir.

A mae vinha perto e escutou a conversa, mas, quando chegou, o filho j6 tinha ido.
Os tres chegaram 16 em cima e foram direto para a casa dos
duos moc;as estrelas. Os irmaos delas estavam jogando bola noterreiro e os tres dentro de casa morriam de achar grac;a.
Os irmaos dos moc;as estrelas ouviram as risadas e foram
ver por que era .
-

Par que voces estao achando grac;a?

- Eque
-

esse moc;o quer fazer uma bola e nao sabe.

Mas nao

(90 : 1) Estrela : hikodosu .

e porque ele vai

ser cunhado do gente?
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e!

-

Nao, nao

-

Ora nao . . . E ele j6 pode vir jogar bola com a gente ...

-

Jogar bola , nao.

-

Por que nao?

Porque voces j6 mataram e comeram os outros moc;os que a
gente arranjou .
-

Mas esse a gente nao vai motor.

-

Voces garantem?

-

A gente garante.

-

Entao e le pode ir.

No jogo, um irmao do moc;a estrela deu uma cabec;ada com
muita forc;a e a bo la foi bater no joelho do moc;o e ele morreu.

* * *
VARIANTE : Quando a bola bateu no testa do moc;o, ele morreu.

* * *
Os irmaos dos moc;as estrelas cozinharam o moc;o e come"

ram.

As duos m oc;as estrelas passaram a noite chorand o e dizendo:
- Sempre que a gente arranja um moc;o, esses nossos irmaos matam e comem ... E agora o que vamos fazer?
No outro dia, as duos pegaram um xire e uma cabac;a e foram saindo. Um irmao perguntou:
-

Aonde voces vao?

-

Andar

a too por of.

L6 longe, no campo, as duos moc;as estrelas fizeram um limpo, encheram uns xi res de coco de tucum-do-campo2, de fruta de
pau-de-tucano3 e casca de perobinha-do-campo4 . Amontoaram

(90: 2 ) Coco de tucum-do-campo: oy6kisu . Amadure ce em novembro .
(90:3) Fruta de p au- de -tucano: yodali.yukis u - Vochisia tuconorum.
(90:4 ) Perobinha-do-campo : wowkwatu - A sp idospermo tomentosum .
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tudo no limpo, cuspiram e sopraram em cima . 0 coco de tucumdo-campo foi estralando e virando o corpo de porco-quei xada; a
casca do perobinha-do-campo, o couro; a fruta de pau-de-tucano,
o pe . Formou uma grande manada de porco-queixada.
As mo<;as estrelas sairam, tocando a manada e cantando:

Do.woyneto, duro ... hii . .. hii ... hii ...
Mo<;a, roncando ... hu .. . hu ... hu ...

Yokotokoyro, wolikorero. a .. .
Porco-queixada e caititu, manada ...
As mo<;as estrelas chegaram correndo a casa e contaram
para os irmaos:
- A gente viu uma grande manoda de porco-queixada no
campo : vao 16 motor!
Os irmaos pegaram flecha e arco e salram correndo para
procurar a manada de porco-queixada . Mas os irmaos se perderam todos por 16 mesmo e morreram.
As mo<;as estrelas falaram para umas mulheres:
- Vao buscar lenha para assar a carne de porco-queixada,
quando os nossos irmaos trouxerem . E, para outras mulheres:
-

E voces vao buscar 6gua para cozinhar" a carne.

Quando uma mulher estava apanhando lenha, bateu um
pau nela e morreu . Outra, quando foi fazer o fogo, queimou e
morreu . 0 machado de pedra bateu no pe de outra e m o rreu. Outra, quando ia acender o fogo , bateu um pau no olho dela e morreu. Outra, quando foi buscar 6gua, fincou um espinho no pe e
morreu . Outra, quando voltava correndo com 6gua, caiu, inchou o
pesco<;o e morreu . Outra, o cachorro mordeu e ela morreu. Outras
foram encontrar os ca<;adores, bateram nos tocos5 e morreram .
Uma mo<;a gritou alto no ouvido6 de uma crian<;a: - Vai embora!
E a crian<;a morreu de susto7 . Quando as outras crian<;as estavam
brincando, cairam umas por cima dos outras e morreram todas8.
(90:5) Toco: hinekisu1hixiduzu .
(90:6 ) Ouv ido: onenetu.
(90:7) Q uando umo pessoo a ssusta a ou tro, a que levou o susto f i ca doente e s6 quern pode
curar e a pessoa que a ssustou . Poro curor, esfrego o cotovel o no brm;o do pessoa que
levou o susto e d e pois est ica com forc;o o brac;o. 0 cotove lo d6 um estal o e cura.
(90: 8) A Vio-16tea (Si.owoyresu ) o sinol dos moc;os, dos mulhere s e dos crianc;as que morrerom .

e
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No fim, apenas ficaram as duos mo~as estrelas e de noite
ouviam s6 o canto do urutau. E pensaram: - Somos novas ainda:
como
que vamos viver sozinhas?!. .. Vamos cair n'6gua para a
gente afogar, ou vamos procurer uma cobra para morder a
gente?! Vamos fazer um fogo para a gente se jogar dentro, ou vamos pular dentro de um buraco?!. .. Como vamos fazer?! ... Como
vamos fazer?

e

Entao a mais velha disse9:
-Vamos fazer um fogo num buraco debaixo de uma 6rvore e, quando criar muita brasa, a gente se joga de 16 de cima dentro do fogo e morre.
-

Esta beml disse a mais nova 10.

Quando estava tudo pronto, a mais velha disse:
-

Voce suba e pule primeiro .

-

Nao, v6 voce primeiro.

- Vou mesmo! disse a mais velha. E subiu e saltou dentro
do fogo 11 .
A mais nova ainda ajuntou melhor o fogo em cima do irma
e pensou: - Eu vou ficar sozinha? ... eu nao! Subiu no 6rvore e saltou tambem dentro do fogo12.

91. 0 HOMEM FAZIA 0 TROVAO
Um homem foi viajar longe. Quando ia passando por um
morro baixo e comprido , v~u uma casa e foi para 16. Mais adiante ,
viu relampago 1 e escutou trovao.

(90:9) Irma mois velho: do .wayna ( = minho irmo mois velho).
(90:10)1rmo mois nova: da .woyra (= minho irmo mois nova ).
(90: 11 )A nebuloso (wadiketu) moior que a gente ve, hoje em dio, no ceu , e o sinol do fu moc;o do irma mois velho.
(90: l 2 )A nebu loso menor que a gente ve, hoje em dia, no ceu, e o si nal do fumac;a do irma
mois nova. Um informonte d i z que a neb uloso moior de hoje e o sino l do parte mois
queimodo do corpo do irma mois novae o Soco-de-corvao de hoje e o sinol do porte
menos queimoda.
(91 : 1) Relompago: wotukezu. Ape nos no grupo nombikw6ra do r io Golero fomos informados de que o relompogo e um espfrito mou . Quondo relompejo, o homem nao pode
copular com a mulher, porque senoo o re lompogo poder6 vir copulor tambem e nascer um esp irito mou ... "Feio !" disse o Indio. Cu idom nos horos de re lam pogo qtie as
mu lheres nem sequer fiquem deitodos, para e vitor quolquer perigo nesse sentido.
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a

Chegou
casu e encontrou uma familia com um casal de
crianc;a . Viu muito pequi-do-campo2 plantado e disse para o dona
do casa:
-

Voce nao me arranja um pouco de pequi-do-campo?

- Nao, nao posso dar nem a semente3, mas voce pode beber toda a chicha de pequ i-do-campo 4 que quiser.
0 homem escutou agora o trovao mais perto e assustou.
- Nao tenha medo! Esse trovoo sou eu que fac;o: voce pode
espiar ... E mostrou uma t6bua dependurada no vao do porta com
dais fios de algodao: um amarrado no meio do t6bua e o outro no
ponta . 0 vento batia no t6bua e fazia um barulho, igua l ao trovao
do comec;o do tempo do seca .
De noite, o homem cantou assirh:

Aretosu ...

yowptinoni .. .
Pe de pequi-do- mato .. .. 5 deu flor e amadureceu ...

Depois do canto foi dormir; mas, bem de noitao, levantou e
ia fugindo . 0 dono do trovao falou:
-

Nao v6 embora, est6 escuro! V6 dormir!

Mas o homem continuou fugindo. Entao o dono do trovao
pegou uma espada de madeira grandee fez uma brecha no casa
com ela . Depois encostou duos vezes a ponta de uma flecha no t6bua e parou o trovao . 0 dono do trovao disse :
-

Pode voltar, nao tenha medo : parou o trovao! ...

-

Nao, eu j6 vou e aqui nao volto mais!

92. 0 REDEMOINHO LEVA A

vov6

Uma av6 foi fazer uma viagem com seus netinhos. L6 no caminho, a av6 encontrou uns paus secos e parou para fazer lenha.
- Deixe, vov6, ainda
embo ra !

e cedo para apanhar lenha.

(9 1:2) Pequ i-do-campo: 6hru . T.M. wowosu10lokilisu campo amadurece e m novembro e dezembro.
(9 1:3} Semen te de p equi-do-campo : orekisu.
(91 :4} Ch icha de peq ui-do-campo: orowzu.
(91 :5 ) 0 pequi-do-moto amadurece e m janeiro.

Vamos

Caryocar brasi liensis. 0 pequi-do-
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Mas a vov6 ia sempre parando atr6s para ajuntar lenha. Entoo os netinhos deixaram a vov6, seguiram e foram parar s6 no lugar de pouso.
Como a av6 estava custando para chegar, os netinho s voltaram para encontrar com ela .
Quando iam chegando perto do a v 6, v iram um redemo inho
rodeando a ela. Chamaram a av6 e ela ainda respo ndeu .
0 redem o inho levou a av6 com a cabec;a para baixo e deixou longe, numa sucupira-preta l mu ito alto. Ali chupou a velha e
deixou s6 os cabelos e o couro enganchados no sucupira-preta .
Quando o redemoinho passou, os netinhos chegaram aonde a a v 6 estava antes e noo v iram mais. Entoo foram no rasto do
redemoinho, chegaram
sucupira-preta, v iram s6 o s cabelos e o
couro do av6 e voltaram.

a

Depois juntou muita mamangava-vermelha para lamber o
couro do velha , fazendo barulho2.

93. A FILHA DO RAIO
Quando o ra io bate num pau e noo racha e fica s6 preto, o
raio deixa a sua filha ali debaixo.
Todo o mundo que passar por ali e vir a menina, tern de dar
para ela todo o mel 1 que tern no cabac;a. Se uma pessoa passar e
noo der o mel , quando o poi vem , a menina canto quern foi que
passou e noo deu o mel ·0 poi vai e mata .

9A. A ORIGEM DA MANCHA DA LUA
Uma moc;a vivia sozinha em casa . A Lua chegava e mexia
com a moc;a , mas de longe, sem entrar no casa .
Um dia, a mo<;a apareceu gr6v ida, mas ela nunca v ia ninguem entrar no casa dela e queria descobrir quern mexia com ela.

(92: 1) Sucupiro-preto: kunekisu - Bowdichio v irg i lio ides.
(92:2) Hoje em d io, o borulho do momongovo-verme lho no sucupiro-preto
le borulho.

(93: 1) Mel: dusu .

e o sinol doque-
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A moc;a tirou leite de soveira 1, misturou com areia e carvoo,
deixou numa cuiazinha e, de noite, ficou esperando, fazendo que
estava dormindo.
Ma is tarde do noite, chegou a Lua e a moc;a v iu que era a
Lua quern mex ia com e la ea moc; a pensou: - Espera um pouco!. ..
pegou a cu ia e jogou no cara do Lua .
Entoo a Lua saiu lambuzada e foi embora2.
No outro d ia , de tardezinha, a moc;a disse para a Lua:
-

Voce noo quer me ajudar a botar fogo no campo?

- Nao posso, porque estou com dor nos olhos. E comec;ou a
subir num pau de tiborna3. Mas ainda disse :
a judo.

Ponha fogo: quando a roda do fogo for fechando , ai eu
·

Do ulti mo galho do tiborna, continuou subindo e logo j6
chegou em cima e ficou folgada , mas lambuzada.

,

95. AS ESTRELAS QUERIAM LEV AR 0 MO~O

/

Um h omem foi cac;ar e de ixou em casa sua mulher com o filho moc;o. A mae disse para o filho:
- Voce fique aqui, que eu vou buscor lenha para fazer chicho. E mostrou o rumo aonde io.
A mae voltou com a lenho e ficou fozendo a chicha fora do
caso . Ouviu umo risado de moc;o 16 em cimo ea r isada vinha descendo.
Erom quatro moc;os estrelos. As moc;as estrelos entroram
dentro de casa, puseram uma especie de rede l n o chao e mondaram o moc;o deitar dentro. Duos moc;os estrelas sentaram no lado
do cobec;o e duos no lodo dope. Peg·a rom a especie de rede e forom levando para cimo com o moc;o deitado dentro.
A mae , prestando otenc;ao no ch icho, s6 v iu a s moc;as estrelos, quondo j6 iom subindo com o fi lho.

(94:1) Soveira : urekotu - Brosimum gala ctodendron.
(94:2) Hoje e m d ia, a mancha do Lua e o sina l d aq ue le leite de sove ira m isturado com
are ia e car voo.
(94:3) Tib orna : irakatu - Plumeria drastica.
(95: 1) Rede : sawe hru. Nambikw6ro nao usa rede .
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Nessa hora, chegou o marido do ca<;ada. 0 marido pulou,
pegou a rede e foi puxando devagarzinho para o chao. Depois bateu com um pau nos mo<;as estrelas.
Elas soltaram o mo<;o e subiram, frisfes.

96. A ORIGEM DO TEMPO DA CHUV A
A lavandeira 1, que mora nos 6rvores do cabeceira de cima,
era a encarregada de Do.wosOnOsu de fazer chover. Descia do 6rvore e espanava com os pezinhos, sem parar, a 6gua do lagoa,
para cair no ferro.
Mas assim era ruim, porque o Nambikw6ra nao podia ca<;ar
nem ver o rasfo do ca<;a; a derrubada nao secava para plantar
mandioca; fazia sempre frio. Foi indo, morreram fodos os Nambikw6ra e ficou s6 um velho.
0 velho queria subir pelas raizes do figueira-silvestre de cima para ensinar lavandeira o tempo certo de fazer chover, mas
- .
,
nao v1a as ra1zes.

a

Enfao umas al mas jogaram um cip6 fino e forte de 16 de cima e disserq m para o velho:
-

?egure no ponta desfe cip6, feche os olhos e nao mexa.

Assim as al mas puxaram o velho ate em cima. Foi de noite,
porque de dia era muito quente.
L6 em cima, uma 9lma disse para o velho:
lar com

L6 vai falar direfamente com a lavandeira e nao pode fa0 gaviao do figueira-silvesfre , porque ele e muito brabo.

0 velho disse para a lavandeira:
- Quando 0 capim fiver florzinha nova, voce nao deve fazer chover, porque nesse tempo Nambikw6ra faz a ro<;a, e a abelha o mel; quando der frovao ea cigarra canfar2, voce faz chover.
- Agoro eu vou fazer como voce est6 me dizendo, disse a
lavandeira3.

(96: 1) Lovonde iro: matitisu - Libe lu lfdeo. A lavondeiro moro no f igueiro-silvestre de cimo
e nos outros duos 6rvores do cobece iro de cimo.
(96:2) A cigorra canto em o utubro, no comec;o do tempo dos ch uvas.
(96:3) Por isso, hoje em dio , ha o tempo do chuva e o tempo do seca.
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97. A ORIGEM DA V ARZEA
Os homens queriam motor uma jib6ia-vermelha 1, mas ela
entrou dentro de um sujeirao de brejo e agora nao havia jeito de
motor. Um homem disse:
- Vamos tocar fogo nesse sujeirao: s6 assim a gente mata
essa jib6ia-vermelha .
Tocaram fogo : o sujeirao e os paus queimaram todos, menos os pes de buriti.
A jib6ia-vermelha escapou , mas ficou no lugar uma varzea
muito grande, cheia de pe de buriti2.

98. A FRUTA HOJE TEM TEMPO
No tempo dos primeiros pajes, as crianc;as qu-eimaram a
unha do dedao do pe de um velho. Agoro, quando o velho mexia,
o pe, as crianc;as achavam muita grac;a .
Um dia, de tardezinha , o velho pegou um xirinho e saiu. A
crianc;ada ficou esperando o velho. Nao demorou , ele chegou com
o xirinho cheio de jabuticaba-do-cerradol, mangaba, marmeladado-chapadao2 e outras frutas. As crianc;as comeram e depois o ve1ho disse:
-

Voces tambem podem apanhar essas frutas.

As crianc;as saf ram e voltaram, dizendo:
-

A gente nao achou nada!. ..

-

Voces devem seguir o meu rasto!

As crianc;as foram agora pelo rasto do velho

e voltaram, di-

zendo:

(97 : 1)
(97:2)
(98: 1)
(98: 2)

-

Mesmo indo pelo seu rasto, a gente nao achou nodal. ..

-

Mas como e que voces nao acharam? Tern tanta fruta 16 ...

-

Por que voce nao vai tambem?

Jib6ia-vermelha: er6ysu - Epicrates cenchris.
Por isso, hoje e m dia, existe m v6rzeas, cheias de pe de buriti.
Jobuticabo-do-cerrodo: aluhnisu - Mourir io puso. Amadurece em outubro.
Mormelado-do-chopadoo: towhru - Thieleodoxo sp. Amadurece em ogosto.
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0 velho foi, as crianc;as segurando no brac;o dele e coda
uma levando um xirinho. Chegaram ao lugar dos frutas e as crianc;as noo viram fruta nenhuma. 0 velho disse para as crianc;as:
- Eu vou sacudir este pe de jabuticaba-do-cerrado e voces
fiquem debaixo dos galhos e aparem com os xirinhos.
0 velho sacudiu
cerrado.

e caiu aquele monte de jabuticaba-do-

A crianc;ada achava engroc;ado: - Como que a gente noo
ve a jabuticaba-do-cerrado no galho e ela cai!. .. e achavam grac;a
do velho e ele nem desconfiava.
Uma hero, dois meninos viram as jabuticabas-do-cerrado.
Entoo um deles subiu num pe de jabuticaba-do-cerrado e o outro
ficou debaixo para aparar com o xirinho.
Caiu s6 uma jabuticaba-do-cerrado. 0 menino de baixo gritou:
-

Caiu uma!

e os dois comeram logo.
Depois os dois subiram e sacudiram os galhos e noo caiu

0 outro menino desceu

mais nenhuma jabuticaba-do-cerrado, por mais que sacudissem.
Entoo o velho disse para os dois:
- Voces dois fiquem ai em cima do pe de jabuticaba-docerrado. Agoro noo h6 mais fruta nenhuma.
Os dois meninos ficaram em cima dope de jabuticaba-docerrado e o velho voltou t:om as outras crianc;as para casa.
No outro dia, o velho foi buscar fruta de novo
o xire cheio. As crianc;as falaram:

e voltou com

- Mas, vovo, como e que n6s nunca vemos essas frutas no
pe?! Ainda ficou muita?
ta

e

Deixem, que amanha voces voe apanhar muita.

Na verdade , no outro dia as crianc;as apanharam muita fru o velho mandou fazer muita chicha de fruta.
Entoo um menino disse para o velho:
-

Vamos cantor para os dois meninos que ficaram no 6rvo-

re?
- Vamos! disse o velho. Mas nem o velho nem as crianc;as
sabiam cantor direito . Mas o velho ainda cantou assim:

124

Kayayali ayteray kayakakaruna
kayayali ayteray ... h6 ... h6 ... h6 ...
Depois do canto, beberam chicha ate o amanhecer. De manha, as crian<;as foram buscar fruta e agora de nova nao acharam
mais nada.
Se os dais meninos nao tivessem comido logo a jabuticabado-cerrado, as crian<;as teriam achado muita fruta e, hoje em dia,
dava em todo o tempo para a gente comer. Mas agora coda fruta
tern o seu tempo pr6prio.

99. NAMBIKWARA COMEc;A A COMER PEQUl-DO·CAMPO
Antigcimente, Nambikw6ra nao comia pequi-do-campo,
porque dizia que ficava tonto e morria. E as maes sempre ensinavam para as crian<;as:
A

- Voces nao podem comer pequi-do-campo, senao ficam
tontas e morrem .
No tempo de pequi-do-campo, sempre as crian<;as salam,
escondidas, para roer pequi-do-campo e nunca faziam massa.
Num tempo de muito pequi-do-campo, uma mae foi buscar
lenha no campo e viu as suas crian<;as comendo pequi .
-

0 que voces estao roendo al?

-

N os estamos roendo pequi-do-campo, mamae!

-

Eu j6 fa lei que nao era para voces comerem dessa fruta!

- Nao, mamae, nao faz mal: todo o tempo de pequi-docampo a gente r6i e nao morreu e nem sentiu tontura ... Quer roer
tombem? Olhe coma e gostoso! ...
A mae roeu um pouquinho de um caro<;o . ..
. I
ma1s
....

T6 vendo, mamae , coma voce nao fi cou tonta? Roa

Depois a mae fez chicha de pequi -do-campo e bebeu com
a s crian<;as. Dal, todos da aldeia comeram e beberam.
Entao foram logo avisar nos outras aldeias que o pequi-docampo era gostoso e nao fazia mal1 .

(99: 1) Hoje em d ia, Nambikw6ra come pequi-do-campo e gosta
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100. A

MO~A

DA FIGUEIRA-SILVESTRE

Um homem estava roc;ando para depois fazer uma derrubada e chegou debaixo de uma figueira-si lvestre 1 • Apareceu uma
moc;a muito bonito e disse:
- Na hora do derrubada, nao corte essa figueira-silvestre:
deixe para sombra, quando o pessoal for plantar.
0 homem nao derrubou a figueira-silvestre.
Um dia, o homem qu is ver o que acontecia, se cortasse a
figueira-silvestre. Foi derrubada , cortou um pouco e voltou para
casa.

a

a

derrubada, juntou
A moc;a foi depois
figueira-silvestre e comec;ou a chorar neles:

OS

cavacos do

Halu .. . halu ...

halu ... halu . ..
Figuei ra-si lvestre ... f igue ira-si lvestre .. .

Depois colocou de novo os cavacos no lugar, entrou no
figueira-si lvestre e ficou 16 dentro.
Aquela moc;a ficou com o nome de Halu-holu. t6kulusu 2 .
~

.

101. NAMBIKWARA NAO COME CASTANHA DE CAJU-DO·MATO
A onto era gente. Uma onto tinha uma criancinha nos brac;os e estava gr6vida de outra. Nao podia cuidar do criancinha,
porque estava gr6vida.
Querio que os outros dessem castanha de caju-do-mato 1
para a sua criancinha. Mas nao davam.
A criancinha pedia castanha de caju-do- mato para a tia, irma do onto, mas a tia tambem nao dava, porque estava menstruada.

( l 00: l )Figue iro-si I vestre: holv. holv - Ficus sp.
( 100:2)Ainda h oie, q uando a f ig ueira-sil vestre range: tri... tri... tri. ..
q uela m oc;a .
(1 01 :1)Costanho de co ju-do-mato : erekisv .

e o sinol d o choro da-
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Entao a anta pcnsou zangada: - Agoro eu quero verse voces tambem vao comer castanha de caju -do- mato! ... Foi a um
monte de castanha de caju-do- mato dos outros, mijou e cuspiu em
c1ma .
Quando os outros foram comer, tinham o gosto estragado2.

,
I

(101 :2 )Por causa disso, Nambikw6ra noo come, ate hoje , castanha de ca ju-do-mato.

VOCABULARIO DO TEXTO

A

Ah6konusu - mae
Ahokonusu - madrasta
Ah6nedisu - gordura
Ah6ynusu - tia
Ahoysu - ventre
Ahekatu - ca i bro
Ahfhru - ffgado
Ahfkisu - moo
A.hozu - brasa
Ahru - tofu-gal in ha
Ahru - pequi-do-campo
Ahiihro.6ykisu - pato
Akodidotsu - joelho
Akoynusu - polvilho
Akayosu - vagina
Aku.sokisu - cora~ao
Alootekisu - arara-vermelha
Alodndesu - dia
Al6ysu - macaco-pregui~a
Alodnzu - irmao
Alo.ihnusu - corda de tucum-do-campo
Aluhnisu - jabuticaba-do-cerrado
Alukegnkisu - perd iz
Alukuyhru - taquarinha de haste de flecha
Alukuy.ne.itu - borboleta-branca
Alukuyrokyowsu - rio Juina
Alii. lahotasu - espirito mau
Alupyarosu - cigarra-grande
Alutu - tatu- bola
Aliizu - onto
Alwokoloy. tihnusu - cip6-escada

Anotu -

f o lha de mandioca

•
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Anaysu - marimbondo-xire
Aneka.arowtu - miolo do cabe~a
Anekisu - asa
Anekisu - cabe~a
Anekukisu - coxa
Anenetu - ouvido
Anenyawsu - ch ifre
Anukisu - bra~o
Anusu - Nambikw6ra (autodetermina~ao)
Anuzu - massa de pequi
A6tisu - filhote de marimbondo
Arawzu - chicha de pequi
Arekisu - semente de pequi
Aretasu - pe de pequi-do-mato
Asadekaylisu - urucu-amarelo
As6neru - gen ro
Asasu -

pen is
Asednsu - rasto
Ase. tesu - cunhada
Asikenesu - bosta
Asfkuru - traseira
Asitu - nora
Asi. wehru - rabo
Asu - arapua
Asukisu - cunhado
Asu.nusu - tio
Asu. nusu - sogro
At6hehalisu - omoplata, p6
At6sakatu - espinha~o
Atasu - esplrito mau (indistintamente)
Atirikisu - sogra
Atisu
- barriga
,
Atisu - enxu
Awahru - lombriga
Awonedu - focinho do tamandu6-bandeira
Awanetu - nariz

Awarorodesu - pulmao
Awetu - pelo
Awhru - papagaio (indistintamente)
Awfsu - dente

,
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Ayawkodisu - sombra pequena
Aydnatosu - espirito mau
Aydnatosu - traira
Ayedisu - favo de mel
Ayednsu - olho
Ayehru - fel
Ayesu - pescoc;o
Ayetohru - cera
Ayetorosu - garganta
Ayetu - ninho
Aykoetu - pena
Aykisu - passarinho
Ayno .leetisu - camale6o-pequeno
Ayohehru - lingua
Ayokosisu - saliva
Ayokotyukotosu - bucho
Ayokisu - tripa
Ay6kisu - coco de tucum-do-campo
Ayokwohru - espuma de mandioca-brava
Ayosu - boca
Ayowetu - barba
Ayowetu - barba de milho
Ayukisu - pe
D

D6hlisu -

pedra
Do.sowftu - meu neto
Do. wadisu - sangue
Do .wohikotu - meu dedo
Do. wahitorokisu - min ha unha
Do. wokorokisu - meu om bro
Do. wakudntu - min ha testa
Do.wonekosoretu - meu sovaco, axila
Do. wanekisu - min ha perna
Da.wanekitu - meu cabelo
Do. wanenetu - min ha ore Iha
Do . wanesusu - meu femur
Do. wanitu - min ha costela
Do. wanukotutzu - meu cotovelo
Do . wanusu - min ha nuca

130

Do. wasuniJsu - ent~ superior
Do. wasuyotorokotu - minha canela, tibia
Do.wawohru - minha pele
Do.wayorekisu - meu testiculo
Do. wayna - min ha irma mais velha
Do.wa.yawkodisu - minha alma
Do. wayedndisu - meu rosto
Do. wayenadisu - min ha remela
Do. wayesusu1do. wayewetu - minha sobrancelha
Do. wayro - min ha irma mais nova
Do .wetu - meu filho
Dowtotosu - gaviao do figueira-silvestre de cima Dowtotosu - apacamim
..
Dihotosu - sucuri
Dihru - aleluia
Dikilisu - tamandu6-bandeira
Din6ru - veneno
I
Dirikisu - fruta-comprida-de-morcego
Dlsu - cobra (indistintamente)
Duhru - cutia
Dukoluhru - pedreiro-do-campo
Dukoluhru. yawhru - pedre iro-do-mato
Dukisu - urucu- vermelho
DiJkisu - flecha de ponta de cabec;a
Dura - roncando
Dusu - urucu
Dusu - mulher
Dusu - mel

E

Eotolisu - machado de pedra
Ehru - pe de caju-do-mato
Ehru - caju-do-mato
Enitu - ripa
Er6ysu - jib6ia-vermelha
Erekisu - castanha do caju
Esekisu - semente de fumo
Etsu - buraco
Etu - fumo
Etu - cigarro

Q.

,
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H

Holawsu1holawhrutosu - marimbondao
H6kisu - car6
Holotu - pitomba-do-mato
Hol6ysu - raio
Hol6su - campo
Holu.holu - figueira-silvestre
Holu.holu - figueira-silvestre de cima - Q
Holu.holu.nekisu - cabeceira de cima - Q
Honesu - lenha
Honesu - fogo
Honesu - tic;ao de fogo
Hotlkisu - espirito mau
Hotlsu - xire
Hotu - pinguela
Howtesu1howtu - flecha
Howzu - lobao
Hoyohoyawdesu - lacraia-grande
Hoydesu - pauzinhos de fazer fogo
Hoyehru - espirito mau
Hoyehru - percevejo-do-mato
Hoyetu - teia de aranha
Hoyrosu - lr6nxe
Hoytu - roc;a
Hednowsu - cor6 de buriti
Hehru - buriti
Hehru - coco de buriti
Herotowtu - talo de buriti
Hi .enekisu - raiz
Hikodosu - estrela
Hikodisu - irmao mais velho
Hikowoti - faca de madeira
Hinowsu - coc6 (indistintamente)
Hinekisu - 6rvore (indistintamente)
Hinekisu1hixidusu - toco
Hinokisu - galho
Hltusu - espada de madeira
Hosonozu - macaco (indistintamente)
Hosotos u - coat6-preto
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Hosu - macuco
Hukenusu - cip6
Hukentu - espingarda
Hukisu - arco
Hutu - timb6-de-folha
Hwolidisu - fumai;a
Hyonekotosu - cumeeira do casa
Hyedntu - lagoa
Hyetsu - oco de pau
I

ihrutirikisu - Lua
lrokotu - tiborna (6rvore)
lrolodndekisu - Sol
itisu - tempestade
T. yowsu - 6gua

,
k

Kodekisu - semente de cabai;a
K6desu - cuia
Kodikonokisu - bola
Kodikowsu - leite de mangava
Kodikisu - mangava
Kodo.nekisu - cabeceira do macaco zogue-zogue
Kod6zu - zogue-zogue, japu<;6
Kolokelisu - flecha de ponta de fisga
Kolonudisu - cobra-coral-vermelha
Kolerusu - besouro (indistintamente )
Ka/Tdisu - caxinguele
Kali.rikisu - curio
Ka/Ttu - sagui
Kaluhru - gri lo
kalukakusu - mosquito
Kalu .sadisu - morcego
Ka/usu - brejo
Kalutu - juriti
Kanokoynare - escuridao
Kan6su - pica-pau-de-cabei;a-vermelha
Kan6tisu - noite
KonTdisu - piolho
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Kaninokisu - lendea de piolho
Karedntu - jia
Kasesu - cip6-embe
katehru - capim (indistintamente)
Katuhru - cobra-de-duas-cabe<;as
Kawahru - rio
Kayalatasu - barulho no come<;o do tempo do chuva
Kayotu - milho-foto
Kayoysu - urubu-rei
K6ysu - quati
Kayutisu - bor6-cavalo, aram6
kayusu - carne
Kayusu - animal (indistintamente)
Kayuo .aynudesu - ca<;ador
Kaytu - paxiuva
Kehru - urina
Kikyawhlu - espirito mau
Kinohaduzu - areao
Kozu - jirau
Kuhre. kuhru - a<;afrao
Kukalisu - papa-vento
Kunekisu - sucupira-preta
Kuntu - a Igodao
Kunukisu '_ color dos almas
Kuratosu - corujao-do-mato
Kusadisu - lagarto-do-mato
Kuykuykayute - laran jei-ra-do-mato
Kwahitu - guariroba-do-campo
Kwahru - cunauaru
Kwolatu - seriema
Kwaloysu - aranha
Kwolihahoydalisu1kwokwaytilisu - urubuzinho, andorinha-damata

Kwanaysu - ariranha
Kwatarakinetu - panela
Kwatyodekisu - feijao-de-vara
Kwatyodisu - Nao-Indio, Branco, Civilizado
Kwayasu - curiango
Kwayedisu - coruja-do-campo
Kwaytu - beija-fl or-preto
Kwekisu - abano
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Kwetisu - tempo do seca
Kwikwikisu - 6rvore
M

Mamoydesu - grupo nambikw6ra
Matitisu - lavandeira (libelula)
N

Nayzu - lontra
Nekanusanaw6 - estar com febre
Nekisu - cabeceira
Nenedzu - brinco do orelha
Ninisu - pern i Ion go
Nutsu - tatuira
Nu tu - pi loo

0
Osizu Osizu -

nuvem
ceu

s
S6hru - embira
S6hru - tip6ia
Safkisu - 6rfao
Safkisu1kadeha . yatu - Sete-estrelo
Salasa. yotetelisu - flecha de v6rias pontas
Salowsu - antrop6fago
Salu .kisu - surucu6
San6ysu - tatu-peludo
Sanerikisu - moc;o
Sanezu - pimento
Soni. kalisu - espirito mau
Sawadnzu - formiga (indistintamente)
Sawogisu - ic;6
Sawednsu - mata
Sawehru - rede
Sawihaydnkyawsu - rio Juruena

,
I
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Sawfru - periquito
Si.awayresu - Via-16tea
Si. hyednsu - terreiro
Sikyesu - aldeia
Sfsu - casa
Sisu - tocandira
Sisu - manduri
Sisukyawsu - c6rrego afluente do Juina
Si. wadulikyawsu - c6rrego do Roncador
Siwaysu - Manduca (grupo nambi kw6ra)
SiwTtyahlusu - espirito mau
Suhru - rato-caseiro

T
Tagnkatutu - peido
Talino - trovao do comec;o do tempo do seca
Tali.rTtu - salto
Tahehru - tufo de fibre de buriti
T6hru - inambu
Tanunfhru - beija-flor-pequeno
Tarohru - jequi
Towhr:u - camaleao-pequeno
Towhru - marmelada-do-chapadao
Tawikatu - pau-de-61eo
Tawtu - gaviao (indistintamente)
T6yhonodu - pacova-do- mato
Tazu -

ema
Tetesu - cobra-dormideira
Tetu - bojui
Tfhnusu - caminho
Todnkasu - saracura

u
Okalisu - piavinha
Orekatu
- soveira
.
Utisu - urutau
Utu - irara
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w
Wadedesu - borboleta
Wodiketu - nebulosa
Wadndisu - espirito mau
Wadndisu - redemoinho de vento
Wohru - morro
Wohrududano - vir
Wakalatasu1waklitasu - espirito mau
Wakllisu - Jacare
Walahru - carne sem gordura
Walanekisu - cabeceira do carne sem gordura
Walidnekisu - mandioca-brava
Walfdnosu - massa de mandioca- brava
W6lidnsu - beiju
Walignkatu - rama de mandioca-brava
Walinyawsu - chicha de mandioca-brava
Walisu - cachorro
Waluru - tatu-canastra
Waluru - espirito mau
Walusu - urubu
Walu.anesalatyutu - pedra
Walikarera .a - manada
Walisu - cachorro
Wanidisu1yalahayhru1wanityahlusu - paje
Wanuniikalisu - mamangava
Wanuratasu - soc6 (indistintamente)
Waradisu - cu pi m (indistintamente)
Warakidesu - Paresi
Warozu - Xupe
Worazu - saco-de-carvao
War6kisu - araruta-redonda
W6rutu - cabac;a
Warutu - paca
Wasi. netu - fl auto de do is go mos de taquara
Wasiranuzu - ci nza
Watukezu - relampago
wawdisu - cobrinha-cip6
Wawkwatu - perobinha-do-campo
Wayadisu - cobra-coral-amarela
Wayalisu - lobinho-do-campo

,
I

137

W6ydokotu - imburono-de-cheiro
Wayhelisu - flech o jurupora
Woyhru - toquoru~u -do-seco
Woyhru - flouta-secreto
W6yhru - estrepe
W6yhru - espinho
Woykowsu1wokawo - ocoua
W6ykisu - boipevo~u
W6ykisu - omendoim
Woynoyno - isco
Woyndisu - mo~o
Woysu - tomandu6-mirim
Waytyolu .o - gronde
Wayunit6kulusu - mocinho menstruodo
Wedntu - coco de bocava
Wedntu - bocov o
Weho . yowhidu - tempo do chuvo
Wesu - chuvo
Wetu - irmao mois novo
Wetu - sobrinho
Wetu - crian~o
Wetzu - v6rzeo
Winusu - poi
Wisu - bototo-doce
Wftu - mutum
y

Yodoli. yukisu - fruto de pou-de- tucono
Yadntu - op iok6
Yoh/usu - homem
Yahlusu - velho
Yakadosu - porco-queixodo
Yak6notosu - souvo
Yokatokayro - porco-queixoda e coititu
Y6kisu - coiti tu
Y6kisu - roto-do-chopodao
Yakohru - form igo-de-novato
Yaladntu - tucono (indistintomente)
Yolono . wetu - penocho do nariz
Yo/6su - broto de buriti
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Yalowsu - araruta-comprida
Yalu .ya/usu - marimbondo-cac;ador
Yan6hru - onc;a-pintada
Yan6hrukowru - jaguatirica
Yanahrusisikalisu - form iga-chiade ira
Yanahrusikwali .kwalisu - mariposa
Yu .nukatasu - cobrinha-do-chao
Yapodisu - taioba
Yaradndisu - tucanab6ia, cobra-de-tucano
Yarawsu - pulseira de tatu-canastra
Yat6hru - veado
Yawohru - gamb6
Yaw. ityutu - pus
Yow. kekisu - goiabinha-do-campo
Yowptinani - deu flor e amadureceu
Yedntu - cacimba
Yok6wisu - sumaneira
Yuhlu1yoretu - sapo-ferreiro
Yu .nukatosu - cobrinha-do-chao
Yutowhru - c6gado
Yutu - capao de mato
Yu. yukisu - minhocuc;u
Yuzu - carrapato-do-mato

TERMOS MiTICOS

Do.woyneto -

moc;a

Howosu - arapua
Koho .lonosu - bor6-cavalo
Kwekwetolisu - enxu
Kwerokisowali - jia
Tye .olisu -

manduri

Ofwiso nuse - me d6 6gua
Wowosu1olokilisu - pequi-do campo
Woyxhewoyxheri . yo lay. rolotio - ema

,
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Wayshewayxheri . ya lay-ratio Xate -

f u mac;a

Yalay.ralaya - seriema
Yalay . yalay.ralatia - perdiz

veado

,
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