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3. Nhanderu, ha'e Xariã ko yvy onhonoague 

Gabriel da Silva 

1 A7 ma xee a-mombe 1 u ta Nhande-r-u t-enonde 
agora FRO lSG lSG-contar estar.para 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente 

o-o-a-gue, er-endu-xe ra. 
3-ir-NR-PASS 2SG-EP-ouvir-querer SO 

2 (lingüista) A-endu-xe. 
lSG-ouvir-querer 

3 Nhande-r-u t-enonde yvy o-nho-no. 4 0-nho-no 
1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente terra 3-TR-deitar.se 3-TR-deitar.se 

ypy vy o-a ' anga pape gui, o-mbo-u-pa aguã yvy. 
começo SI 3-experimentar papel de · 3-CAUS-vir-tudo PROP terra 

5 Ha' e 
3.ANA 

va 1 e-kue nd-o-pyta-i, yvy ho-' a-pa vy . 
REL-PASS NEG-3-ficar-NEG terra 3-cair-tudo SI 

6 Ha' e va'e rire ma je o- a 1 ang a jevy Nhande-r-u . 7 
3.ANA REL depois FRO POO 3-exper imentar de.novo 1 +2-EP-pai 

ramo Xariã avei o-iko Nhande-r-u reve. 8 Ha 1 e vy ma je o-o 
so Xariã também 3-ser 1+2-EP-pai com 3.ANA SI FRO POú 3-ir 

Ha 1 e 
3.ANA 

o-a 1 anga yvy papelão gui, juru-a kuery 11 Papelão 11 he- 1 i-a va 1 e gui, 
3-experimentar terra papelão de boca-NR COL papelão 3-dizer-NR REL de 

o-mbo-u-pa agua yvy. 9 Ha'e va 1 e-kue py ranhe je .o-iko. 
3-CAUS-vir-tudo PROP terra 3.ANA REL-PASS em primeiro POD 3-ser 

10 Jaxy avei o-iko. 11 Pave pe o-mombe 1 u, yvy r-upi i-kuai va 1 e 
lua também 3-ser tudo DAT 3-contar terra EP-por 3-ser.PL REL 

va 1 e pe: 12 11 A7 'fY o-u v a 1 e-rã, 11 he- 1 i. 13 ll~y o-u vy nhande-ao 1 i 
RDP DAT agora. agua 3-vir REL-FUT 3-dizer agua 3-vir SI 1+2-cobrir 

va 1 e-rã, 11 he- 1 i. 14 Ha 1 e rã pave rei nd-o-gue-rovia-i o-kua-py. 
REL-FUT 3-dizer 3.ANA SD tudo mal NEG-3-EP -acreditar-NEG 3-ser.PL-SER 

15 Ha 1 e gui ma je jaxy o-exa 'ã vy o-j-apo i-no-ny yy-a. 
3.ANA de FRO POD lua 3-conjetura SI 3-3-fazer 3-deitar-SER ág,ua-NR 
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16 ~y 0-U aguã v a 1 e ara py ete j axy o-j-apo o-iko-vy 
agua 3-vir PRúP REL dia em verdadeiramente lua · 3-3-fazer 3-ser-SER 

yy-a. 17 Ha 1 e gui j axy ma je o-j ai xe reve jo-ouer-eko. 18 Jaxy 
água-NR 3.ANA de lua FRú POD 3-tia com RECIP-COM-vida lua 

j-i-tavy-i vy yy-a o-j-apo. 
NEG-3-enganado-NEG SI água-NR 3-3-fazer ::_P,i/\.~fR INST1TUyt O 

. . F LINGUtSTIC~ 

19 Ha 1 e rami jave ma je yy o-u ma. 
3.ANA como durante FRO POD agua 3-vir já 

20 Ha 1 e gui yy o-u ramo 
3.ANA de agua 3-vir SO 

yy-a py jaxy o-o. 21 Yy o-guero-vy ramo jaxy anho- 1 i 
água-NR em lua 3-ir água 3-COM-subir SD lua apenas-OIMIN 

o-i. 22 Opa mba 1 e yy o-j- ao 1 i-pa. 23 Ha 1 e gui yy 
3-estar.localizado tudo coisa agua 3-3-cobrir-tudo 3.ANA de agua 

ramo yy r-upi rive ma j axy o-o o-iko-vy yy-a py . 
SD . EP --por meramente FRO lua 3-ir 3-ser-SER ág ua-NR agua em 

24 Mmmm. 25 O-ma 1 e j-ova jovai r-e rã yy anho 
3-olhar NESPEC-outro.lado RDP EP-ABL SD água apenas 

tema o-je-kuaa o-u-py. 26 Ka 1 aguy r-ovapy ma voi 
persistentemente 3-REFL-saber 3-deitar.se-SER mata EP-cimo FRO até 

nd-o-je-kuaa-i. 
NEG-3-REFL-saber-NEG 

27 Ha'e gui jaxy voi o-j-exa vai rei o-iko-vy, 
3.ANA de lua até 3-REFL-ver mau mal 3-ser-SER 

o-u 
3-vir 

xapire, ha'e nunga o-guapy ramo jaxy akã r-e. 28 Jaxy akã 
abutre 3.ANA coisas.assim 3-sentar.se SD lua cabeça EP-ABL 1 ua cabeça 

r-e tema o-guapy o-kua-py xapire, ha'e nunga. 
EP-ABL persistentemente 3-sentar.se 3-ser.PL-SER abutre 3.ANA coisas.assim 

29 Ha 1 e rami-a gui jaxy o-je-upe aipo-e-'i: 
3.ANA como-NR de lua 3.REFL-REFL-DAT ATN-3-dizer 

30 11 Marã rami vy 
como como SI 

nda'u? 31 Ha'e marã rami vy nda'u ha'e nunga o-iko? 11 32 0-jaixe 
SUPOS 3.ANA como como SI SUPOS 3.ANA coisas.assim 3-ser 3-tia 

reve-' i nho-gueno-i yy-a py. 33 Jaxy anho e'y ha'e rami 
com-DIMIN RECIP-COM-estar.localizado água-NR em lua apenas NEG 3.ANA como 

o-iko yy r-upi. 
3-ser água EP-por 
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34 Ha'e rami-a gui ma-e ma vv-a xi1 r-e yvy 
3.ANA como-NR de já-exatamente FRO água-NR nariz EP-ABL terra 

o-1 xapy ' a. 35 I-jypy- ' i o-i-ny. 
3-estar. l ocal izado brevemente 3-começo-DIMHI 3- be. located - SER 

36 Jaxy 
l ua 

o-je-upe ij-ayvu o-poraei o-iko-vy vy. 37 Yvy 
3.REFL-REFL-DAT 3-fala 3-cantar 3-ser-SER SI terra 

o-1- ' i jypy-'i kanoa xil r-e. 
3-estar.localizado-DIMIN começo-DIMIN barco nariz EP-ABL 

tuv ixa- ' i ma o-vy yvy. 39 Ha' e rami vy ma je 
grande-DIMrn já 3. ir-SER terra 3.ANA como SI FRO POD 

o-u-py Y,Y py. 40 Ha'e rami py ma je yvy 
3-dei tar. se-SER 3.ANA FRO POD terra agua em como em 

38 Ha'e rami vy 
3.ANA como SI 

kanoa voi o-pyt a 
barco até 3-fi car 

tuvixa-ve ma 
grande-mais 

. , 
Ja 

ma . , 
Jª 

o-vy. 41 Kanoa r-e yvy i-tui ypy-'i rarno-ve hi-'ãi ma 
3. ir-SER barco EP-ABL terra 3-dei tar. se começo-DIMIN SD-em. breve 3-de. pé Ja 

yvyra h-ery va'e kurüji'y, ha'e tuvixa-'i voi ma o-vy . 42 
madeira 3-nome REL tipo.de . árvore 3.ANA grande-OIMIN cedo já 3.ir-SER 

Ha'e rami py yvy tuvixa-ve-'i ma. 43 Ha'e kurüji'y voi hi-'ãi 
3.ANA como em terra grande-mais-DIMIN já 3.ANA tipo.de.árvore até 3-de . pé 

ma. 
já 

44 Ha'e gui ma je hi-'a o-i vy ij-aju-'i ra 
3.ANA de FRO POD 3-fruta 3-estar.localizado SI 3-maduro-DIMIN SO 

tukã, ju'i o-iko ma kurüji 1 y- 1 a r-e. 
tucano sapinho 3-ser já tipo.de.árvore~fruta EP ~ABL 

45 Ha'e gui tuvixa-ve 
3.ANA de grande-mais 

ma yvy ma ramo ma je akuxi-'i avei ma o-iko, kurüji'y 
já terra FRO SO FRO POD cutia-OIMIN também FRO 3-ser tipo.de.árvore 

guy-'i r-upi, kurüji 1 y- 1 a- 1 i r-e o-karu va'e. 46 Ha'e rã 
base-DIMIN EP-por tipo.de.árvore-fruta-DIMIN EP-ABL 3-comer REL 3.ANA SO 

o-i ma voi va'e-kue ma je tatu r-ape-'i 
3-estar. localizado já cedo REL-PASS FRO POD tatu EP-cami nho-OIMIN 

kurüji'y guy r-upi, kurüji 1 y- 1 a ho-'u-a r-upi. 47 Ha'e gui 
tipo.de.árvore base EP-por tipo.de.árvore-fruta 3-comer-NR EP-por 3.ANA de 

tukã ju'i ma o-iko-'i ae maavei. 48 Tukã ju o-iko 
tucano sapinro FRO 3-ser-DIMIN exatamente já também tucano de.novo 3-ser 
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va 1 e ma je Nhanae-r-u o-mo-ingo va 1 e-kue. 49 Ha 1 e gui akuxi- 1 i vai 
REL FRO POD 1+2-EP-pai 3-CAUS-ser REL-PASS 3.ANA de cutia-DIMIN até 

Nhande-r-u o-mo-ingo va 1 e-kue- 1 i avei. 50 Ha'e tatu- 1 i vai o-mo-ingo 
1 +2-EP-pai 3-CAUS-ser REL-PASS-DIMIN também 3.ANA tatu-OIMIN até 3-CAUS-ser 

51 Ha 1 e va 1 e mboapy i-jypy va 1 e-kue e 1 y ete. ma vai va 1 e-kue avei. 
já cedo REL-PASS também 3.ANA REL três 3-começo REL-PASS NEG verdadeiro 

52 Ha 1 e rami ave1 yvy tuvixa-ve ma o-vy. 53 Ha 1 e rami-a 
3.ANA como também terra grande-mais já 3.ir-SER 3.ANA como-NR 

ja ma j axy o-i- 1 i tema kanoa my. 
enquanto FRO lua 3-estar.localizado-OIMIN persistentemente barco em 

tuvixa- 1 i o-i-ny va'e gui ae ma voi Nhande-r-u 
grande-DIMIN 3-be.located-SER REL de exatamente já até 1+2-EP-pai 

t-enonde yvy o-nho-no ypy-'i . h-er-a-vy. 
NPOSSO-em. frente terra 3-TR-dei tar. se começo-DIMrn 3-COM-i r-SER 

55 Ha 1 e ram i- a gui ma je Nhande-r-u t-enonde o-i-kuaa 

54 

3.ANA como-NR de FRO POO 1 +2-EP-p_ai NPOSSO-em. frente 3-3-saber 

jevy o-vy, Nhande-r-u Xariã reve nho-mo-iru 
de.novo 3.ir-SER 1+2-EP-pai Xari ã com RECIP-CAUS-companheiro 

Yvy 
terra 

jo-guer-eko-vy vy. 56 Ha 1 e gui ma je jo-guero-ayvu jevy ha'e py. 
RECIP-COM-vida-SER SI 3.ANA de FRO POD RECIP-COM-fala de.novo 3.ANA em 

57 11 Ha 1 e rami rei ramo yvy nha-nho-no ma-a gui nhande-yvy ary 
3.ANA como mal SD terra 1+2-TR-deitar.se já-NR de 1+2-terra em.cima.de 

i-kuai v·a'e-rã jevy ja-j-apo. · 58 Ja-j-apo yvyra, ha'e ka 1 aguy, 
3-ser.PL REL-FUT de.novo 1+2-3-fazer 1+2-3-fazer madeira 3.ANA mata 

ha 1 e nhande-r-a 1 y kuery nha-mo-ingo petei tei i-ka 1 aguy aguã rami," 59 
3 .ANA 1 +2-EP-fil ho COL 1 +2-CAUS-ser um RDP 3-mata PROP como 

he- 1 i Nhande-r-u t-enonde Xariã reve ij-ayvu vy. 
3-dizer 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente Xariã com 3-fala SI 

60 Ha'e ramo Xariã aipo-e-'i: 
3.ANA SD Xariã ATN-3-dizer 

61 11 Ha' e rami tema 
3.ANA como persistentemente 

ja-j-apo ndee ere-i-kuaa rami. 11 62 Ha'e vy ma je yvy 
1+2-3-fazer 2SG 2SG-3-saber como 3.ANA SI FRO POD terra 
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o-nho-no-mba ma ko ha'e javi, ja-iko agua. 
3-TR-deitar.se-tudo Jª 01 3.ANA tudo 1+2-ser PROP 

63 V a' e-k ue SC5.t\-1Ei INSTITUTE OF LJNr,1 w:::r1c Yvy r - upa-rã o-nho-no-mba ma h-er-a-vy-a -glli-' ~ 
terra EP-cama-FUT REL-PASS 3-TR-deitar. se-tudo já 3-COM-ir-SER-NR de 

ma je Nhande-r-u t-enonde aipo-e-' i: 
FRO POO 1+2-EP-pai NPOSSO-em.frente ATN-3-dizer 

64 "tv1arã ràfíli yvy 
como como terra 

nha-nho-no ramo nda'u ha'eve 'rã moko1-gue-a ma? 65 Nh-a' anga yvy. 
1+2-TR-deitar.se SO SUPOS bom FUT dois-COL-NR FRO 3-experimentar terr a 

66 ~l h-a'anga ypy va'e-kue ma nd-o-pyta-i ma." 
3-exper imentar começo REL-PASS FRO NEG-3-ficar-NEG já 

67 Ha'e rami-a py ma je Xariã o-i-kuaa ju. 68 Ha'e vy 
3.ANA como-NR em FRO POD Xariã 3-3-saber de.novo 3.ANA SI 

aipo-e-'i: "Ha ' e .. rami rei ra yvy ita py j ev y nha-mbo-yt a. 69 Ita 
ATN-3-di zer 3.ANA como mal SD terra pedr a em de . novo 1 +2-CAUS- apoiar pedra 

py nha-mbo-u-pa ramo 'rã-e ma yvy o-pyta. 70 Ha' e ramo pete1 
em 1+2-CAUS-vir-tudo so FUT - exatamente FRO t erra 3-f i e ar 3 .ANA SD um 

my aipo-a-'e va'e- rã," he-'i . 71 "Yvy o-pyta ri r amo nha-mo-ingo 
em ATN-lSG-dizer REL-FUT 3-dizer terra 3-ficar CONO SD 1+2-CAUS-ser 

va 'e-kue apyre pyre-'i, o-pyta va'e va'e-'i mba 'e guaxu r-upa-rã ramo 
REL -PASS último RDP-DIMIN 3-ficar REL ROP-DIMIN coisa enorme EP -c ama-FUT SO 

yvy t-o-pyta," 
terra OPT-3 - ficar 

he-' i. 
3-dizer 

72 Ha'e va'e rire 
3.ANA REL depois 

ma-e 
já-exatamente 

73 Ay yvy j a- i ko aguã v a' e o-pyta 

ma je yvy o-pyta ma ay peve. 
FRO POD terra 3-ficar já agora até 

mba'e guaxu r-upa-rã, he-'i 
agora terra 1+2-ser PROP REL 3-fi car coisa enorme EP-c ama-FUT 3-dizer 

rire. 
depo i s 

74 Ha ' e rami rire tu je ay ij-apyre pyre- ' i ae 
3.ANA como depois desagrado POD agora 3-ú l timo ROP-DIMIN exatamente 

ma nhande-kuai. 75 Yvy r-e nhande-kuai va ' e nha- mano-a py 
FRO 1+2-ser . PL terra EP-ABL 1+2-ser.PL REL 1+2-morrer-NR em 

nha-mano-'i va'e-rã ae ma Nhande-r-u, Xariã aipo-e- ' i-a-gue 
1+2-morrer-DIMIN REL-FUT exatamente FRO 1+2-EP-pai Xariã ATN-3-dize.r-NR-PASS 
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rami vy. 76 Yvy o-pyta ri ramo yv y-ra ramo nhande ko t-o ' o 
como SI terra 3-ficar COND SD terra-FUT SD 1+2 01 NPOSSD-carne 

nhande-kuai . 77 Nhande-r-o ' o ma yvy ramo o-i-kuaa Nhanae- r-u, Xariã. 78 
1+2-ser.PL 1+2-EP-carne FRO terra SD 3-3-saber 1+2-EP-pai Xari ã 

Ha'e rami v y ai p o - e- ' i : 79 11 Ha' e rami 'rã ae ma, 11 he-'i 
3.ANA como SI AnJ-3-di zer 3.ANA como FUT exatamente FRO 3-dizer 

Nhande-r-u t-enonde. 
1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente jLJ,"'1MH INSTlTUTE Of llNGUlSTiC!i 

80 Ha' e gui ma je Nhande-r-u ai po-e- ' i: 81 "Ha' e rami rei ra 
3.ANA de FRO POD 1 +2-EP-pai ATN-3-d i zer 3.ANA como mal SD 

ja-j-apo ka' aguy . 82 Nha-mo-ingo va'e-kue petei tei o-pyt a va'e v a' e-' i 
1+2-3-fazer mata 1 +2-CAUS - ser REL-PASS um RDP 3-ficar REL REL-DIMIN 

ka'aguy r-e o-pu'ã-'i o-kua-py aguã rami ja-j-apo, 11 he-'i. 
mata EP-ABL 3-levantar.se-DIMIN 3-ser.PL-SER PROP como 1+2-3-fazer · 3-dizer 

83 Ha'e gui ma je yvyra va'e ha'e javi o-j-apo. 
3.ANA de FRO Püú madeira REL 3.ANA tudo 3-3-fazer 

84 Ha' e gui ma je Nhande-r-u t-enonde 11 Ha' e rami ri rarno 
3.ANA de FRO POD 1 +2-EP-pai NPOSSD-em.frente 3.ANA como COND SD 

nha-mo-ingo ei avei , li he-' i. 85 Ha'e vy ei avei o-mo-ingo. 86 
1+2-CAUS-ser mel também 3-dizer 3 .ANA SI mel também 3-CAUS-ser 

Nhande-r-u o-j-apo yvyra ha'e j avi, ha' e j avi yvyra r-e avei ei 
1+2-EP-pai 3-3-fazer madeira 3.ANA tudo 3.ANA tudo madeira EP-AB L também mel 

o-mo-i . .. 87 Ha'e rã ·petei ei pe ma je o-ata yvyra. 88 
3-CAUS-estar.localizado 3 .ANA SO um mel DAT FRO POD 3-faltar madeira 

Ha'e ramo ma je ha'e va'e pe 11 Yvy ei, 11 he-'i, yvy r-e ei-'i 
3.ANA SD FRO POD 3.ANA REL DAT terra mel 3-dizer terra EP-ABL mel-DIMIN 

o-i ramo. 89 Ha'e vy ma je Nhande-r-u yvyra ha'e javi 
3-estar.localizado SD 3.ANA SI FRO POD 1+2-EP-pai made ira 3.ANA tudo 

r-e o-mo-i ei. 90 Ha' e rã Nhande-r-u, Xari ã ma je ha' e 
EP-ABL 3-CAUS-estar.localizado mel 3.ANA SD 1+2-EP-pai Xariã FRO POD 3.ANA 

rami e'y nda-ja-eka-i va'e-rã-gue ei, yvyra ja-exa va'e 
como NEG NEG-1+2-procurar-NEG REL-FUT-PASS mel madeira 1+2-ver/olho REL 
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ei-'y meme va'e-rã-gue. 
mel-base cada REL-FUT-PASS 

91 Ha' e gui ma-e ma je Xari ã o-o. 92 "Ay ma xee a-a 
3.ANA de já-exatamente FRO POO Xariã 3-ir açiora FRO lSG lSG-ir 

ta ei a-mboguai, li he-' i vy je o-iko katu, ha' e o-jo-py 
estar .para mel lSG-cortar 3-dizer SI POD 3-ser desobstruído 3.ANA 3-TR-obter 

itã. 
cabaça 

93 0-moapytã rei h-er-a-vy. 94 0-guer-aa je ka'aguy r-upi. 95 
3-amarrar .juntos mal 3-COM-ir-SER 3-COM-ir POD mata EP-por 

0-mo-parã rei h-er-a-vy. 96 Anhete ma je Xariã o-o ka'aguy r-e. 97 
3-CAUS-tinir mal 3-COM-ir-SER verdade FRO POD Xariã 3-ir mata EP-ABL 

He- 1 i-a katu je o-o. 98 Nd-o-jou-i merami ei. 99 
3-dizer-NR desobstruído POD 3-ir NEG-3-achar-NEG aparentemente mel 

Itã je o-eja t-ape r-upi. 100 T-ape r-upi je 
cabaça POD 3-deixar NPOSSD-caminho EP-por . NPOSSD-caminho EP-por POD 

o-eja-pa o-u-vy ei o-jou e'y vy. 
3-deixar-tudo 3-vir-SER mel 3-achar NEG SI 

101 Ha'e rami rei vy Xariã o-mbo-ypy vai. 102 Ay nhande-kuai-'i 
3.ANA como mal SI Xariã 3-CAUS-começo mau agora 1 +2-ser. PL-DIMHJ 

va'e amogue py ka' aguy r-e nha-pu'ã-'i-xe tei 
REL alguém em mata EP-ABL 3-1 ev antar. se-DIMIN-querer ADVER 

nda-ja-jou-i 'rã ei. 103 Ha'e rami e'y tei Nhande-r-u t-enonde 
NEG-1+2-achar-NEG FUT mel 3.ANA como NEG ADVER 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente 

o-j-apo ei ja-eka aguã rami. · 
3-3-fazer mel 1+2-procurar PROP como 

104 Ha'e gui ma je Xariã o-o jevy Nhande-r-u r-enonde-rã. 105 
3.ANA de FRO POD Xari ã 3-ir de.novo 1+2-EP-pai EP-em. frente-FUT 

Ha'e vy ma je ei r-aviju o-ex a. 106 Ei r-aviju o-ex a vy ma je Xariã 
3.ANA SI FRO POD mel EP-faísca 3-ver mel EP-faísca 3-ver SI FRO POD Xari ã 

o-mboguai. 107 Nhande-r-u t-enonde o-u ramo ma je ei r-aviju 
3-cortar 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente 3-vir SD FRO POD mel EP-faísca 

ra' aga o-mboguai. 108 Ei r-uxu rive Xariã o-mboguai. 
' CTDES 3-cortar mel EP-enorme meramente Xariã 3-cortar 
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109 Ha'e rami ramo ma je ~1hande-r-u t-enonde i-poxy 
3. ANA como so FRO POD 1+2-EP-pai NPOSSD -em.frente 3-bravo 

llú Ha' e vy ma je o-o. 111 H-enonde-rã ei r-aviju rami 
3.ANA SI FRO POD 3-ir 3-em. frente-FUT mel EP-faísca como 

o-i. 
3-estar. localizado 

112 Ha' e vy ma je ei r-aviju porã vaipa 
3.ANA SI FRü POD mel EP-faísca bem muito 

o-i ramo ma je o-mboguai. 113 Ha'e vy tu je 
3-estar.localizado SD FRO POD 3-cortar 3.ANA SI desagrado POD 

Xariã 
Xariã 

Nhande-r-u p~ nhu'ã o-mboguai. 114 Xariã o-mboguai vy tu je 
1+2-EP-pai pe tornozelo 3-cortar Xariã 3-cortar sr desagrado POD 

Nhande-r-u reve nho-mbo-poxy. 
1+2-EP-pai com RECIP-CAUS-bravo 

115 Ha' e gui ma-e ma je 
3.M!A de já-exatamente FRO POD 

jo-eko a'ã, ha'e kuery i-poxy vy amboae pe. 116 Ha'e rami 
RECrP-vida testar 3.ANA COL 3-bravo sr outro DAT 3.ANA como 

.. 
o-a'ã-mba vy o-a'anga ma ay peve nhande-kua i aguã ha'e rami. 
3-testar-tudo SI 3-experimentar já agora até 1+2-ser.PL PROP 3.ANA como 

rn,YMH 1NSTiTUTI Of UNGUiST iC~ 

117 Ha' e rami i-kuai ma-a gu i Xariã, Nhande-r-u yvy o-nho-no 

pe. 
DAT 

3.ANA como 3-ser.PL já-NR de Xariã 1+2-EP-pai terra 3-TR-deitar.se 

vy o-mbo-joj a porã-' i, ha' e ne1 yvyra ma voi n-o-mbo-ata-i. 
SI 3-CAUS-aparelhar bem-DIMIN 3.ANA nem madeira FRO até NEG-3-CAUS-faltar-NEG 

118 Ha'e ne1 yvy-ty ma voi j-i-po-i, Nhande-r-u t-enonde 
3 .ANA nem terr a-COL FRO até NEG-3-ex i st i r-NEG 1 +2-EP-pa i NPOSSD-em. frente 

o-nho-no ra . 
3-TR-;_deitar. se SD 

119 Ha'e rami-a py ma je Xariã o-i-kuaa-ve jevy. 120 "Ha'e vy 
3 .ANA SI 3.ANA como-NR em FRO POD Xariã 3-3-saber-mais de.novo 

marã rami nda' u y-akã ja-j-apo 'rã?" he-' i. 121 "Nh and e-yv y 
como como SUPOS água-cabeça 1+2-3-fazer FUT 3-dizer 1+2-terra 

nha-mbo-j a' o ja' o ramo 'rã ha'eve," he-'i jevy. 122 
1+2-CAUS-dividir RDP SD FUT bom 3-dizer de.novo 

"Nha-mo-i y-akã ko-r-opi. 123 Ha'e rami py 
1+2-CAUS-estar.localizado água-cabeça 01-EP-por 3.ANA como em 
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tem a nh a-mbo-et a." 124 Nhane-mo- ingo petei tei ko ja-pyta 
persistentemente 1+2-CAUS-muitos 1+2-CAUS -ser um RDP 01 1+2-ficar 

va 1 e va 1 e- 1 i ei ja-jo 1 0 vy nhande-y 1 uvei agua rami. 125 Xariã o-i-kuaa 
REL RDP-DIMIN mel 1+2-cavocar SI 1+2-com.sede PROP como Xariã 3-3-saber 

ha 1 e va 1 e py. 
3 .ANA REL em 

126 Ha 1 e ramo ma je Nhande-r-u t-enonde 11 Ha 1 e rami ha 1 -vy 
3.ANA SD FRO POD 1+2-EP-pai NPOSSD-em. frente 3.ANA como 3.ANA-SI 

j a-j- apo, 11 he- 1 i. 127 Ha'e rami vy jo-guer-aa o-j-apo-pa aguã. 128 
1 +2-3-fazer 3-dizer 3.ANA como SI R EC I P-C Ofvi- ir 3-3-f azer-tudo PROP 

Ha'e vy o-mbo-ja'o ja 1 0 o-kua-py. 129 Y-akã gui rami 
3.ANA SI 3-CAUS-dividir RDP 3-ser.PL-SER água-cabeça como.isto como 

o-j-apo, ha'e yvy-ty. 130 Ha 1 e rami o-j-apo-pa ma vy ma je pira 
3-3-fazer 3.ANA .terra-COL 3.ANA como. 3-3-fazer-tudo já SI FRO POD peixe 

guive ma o-mo-ingo. 
também FRO 3-CAUS-ser 

131 Ha 1 e rami vy gu-a' y-xy reve reve i-kuai. 
3.ANA como SI 3.REFL-filho-mãe com RDP 3-ser.PL 

t-a'y-xy ra Nhande-r-u t-a' y-xy avei . 133 Ha'e gui 

132 Xariã 
Xariã 

ma-e ma 
3-f i 1 ho-mãe SD 1+2-EP-pai 3-fi lho-mãe também 3.ANA de já-ex atamente FRO 

je Nhande-r-u r-a 1 y- 1 i o-iko ma, ha 1 e Xari ã voi t-ajy ma. 
POD 1+2-EP-pai EP-fi 1 ho-DIMHi 3-ser já 3.ANA Xariã até 3-fi lh a já 

134 Ha'e rami-a gui ma je pira ho-'u-xe vv Nhande-r-u 
3.ANA como-NR de FRO POD peixe 3-comer-querer SI 1 +2-EP-pai 

t-enonde gu-a 1 y o-mbo-jau y-aku ra 1 a- 1 i py. 135 
NPOSSD-em.frente 3.REFL-filho 3-CMUS-banhar.se água-quente ?-DIMIN em 

Gu-a 1 y- 1 i o-mbo-jau ramo rive- 1 i je pira 
3.REFL-filho-DIMIN 3-CAUS-banhar.se SD meramente-DIMIN POD peixe 

o-mano-mba- 1 i yy r-upi. 136 Ha 1 e va'e-kue o-mo-no 1 õ, 
3-morrer-tudo-DIMIN água EP-por 3.ANA REL-PASS 3-CAUS-reunir 

o-mo-i aguã oja py. 
3-CAUS-estar.localizado PROP panela em 

-· - {} . 
- --,, 
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137 Ha'e gui ma je Nhande-r-u Xari ã ha'e nunga o-ex a v y "Xee 
3 .ANA de FRú POD 1+2-EP - pai Xari ã 3.MIA cai sas. assim 3-ver SI lSG 

voi pira ha-' u-xe avei. 138 Xe-vy pe na nde-r- a 1 y 
até peixe lSG-comer-querer também lSG-DAT DAT imedi atamente 2SG-EP-fil ho 

e-i-poru-ka,;; 
2SG. IMP-3-usar 

he-' i . 
3-dizer 

139 "E-r-aa ha'-vy. 

~uMMa iNSTITUTE OF UNGUISTIC~ 

140 E-mbo-jau rive-'i 
2SG.IMP-COM-ir 3.ANA-SI 2SG . IMP-CAUS-banhar.se meramente-DIMIN 

t-a'-vy," 
desagrado-3.ANA-S I 

he-'i Nhande-r-u ete t-enonde . 
3-dizer 1+2-EP-pai verdadeiro NPOSSO-em.frente 

141 Ha'e gui o-guer-aa ma y-aku ra'a-'i py Nhande-r-u r-a' y. 
3.ANA de 3-COM-ir já água-quente ?-DI~IIN em 1 +2-EP-pai EP-fil ho 

H-0' e gui ma je . Xari ã o-vae vy yvyra · o-j aya. 143 Ij-apu'a-'i. 
3.ANA de FRO POD Xariã 3-cheg ar SI madeira 3-cortar . fora 3-baixo-DIMIN 

144 Nhande-r-u r-a' y o-guer-aa va'e-kue ita ary o-nho-no 
1 +2-EP-pai EP-filho 3-COM-ir REL-PASS pedra em.cima.de 3-TR- dei tar. se 

142 

vy 
SI 

o-i-nupã-mba. 145 Ximbo rami o-i-nupã h-er-eko-vy. 146 Ha'e rami 
3-3-bater-tudo cipó .venenoso como 3-3-bater 3-COM-vida-SER 3.ANA 

py o-juka Nhande- r-u r-a'y. 
em 3-matar 1+2-EP-pai EP-fi l ho 

147 Nhande-r-u r- a' y-kue ma Je ximbo o-pyta. 148 Ha'e 
1+2-EP-pai EP-filho-PASS FRO POO cipó .venenoso 3-ficar 3.ANA 

o-i-nupã-mba- 1 i 
3-3-bater-tudo-DIMIN 

jevy o-vae. 149 
de.novo 3-chegar 

xe-r-a'y," 
lSG-EP-filho 

he- 1 i . 
3-dizer 

ma j ave ma je t-uu Nhande-r-u t-enonde 
já durante FRO POO 3-pai 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente 

"Kore gu'i rami ri ty'y ere-r-eko 
exaspero como.isto como RESP surpresa 2SG-COM-vida 

150 Ha'e rarni vy i-poxy. 151 Ha ' e rami vy ma je 
3.ANA como SI 3-bravo 3.ANA como SI FRO POD 

como 

gui 
de 

i-kãgue-'i gui aka'e jevy o-j-apo. 
3- osso-DIMIN de gralha de . novo 3-3-fazer 

152 Aka'e o-j-apo gu-a'y 
gralha 3-3-fazer 3.REFL-filho 

gui, nd-o-guer-aa jepe-ve-i ma vy. 153 Nd-o-guer-eko kuaa-i ma vy 
de NEG-3-COM-ir superando-mais-NEG já SI NEG-3-COM-vida saber-NEG. já SI 
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aka 1 e jev y o-j-apo. 154 Ha 1 e rami ramo ma je Nhande-r- u 
gralha de.novo 3-3-f azer 3.ANA como SD FRO POO 1+2-EP-pai 

t-enonde i-poxy Xari ã pe. 155 Ha 1 e rami rei o-iko ra i-poxy ramo 
NPOSSD-em. frente 3-bravo Xari ã DAT 3.ANA como mal 3-ser SD 3-bravo SD 

Xariã o-o ka 1 aguy r-e. 
Xariã 3-ir mata EP-ABL INST1TUTE OF UNGUiST\C! 

iJ.~MER , 

156 Ha 1 e rami jave ma je Xariã r-ajy o-jo-py Nhande-r-u 
3.ANA como durante FRO POD Xariã EP-filha 3-TR-obter 1+2-EP-pai 

t-enonde, ha 1 e o-guer-aa, y-akã ary 
NPOSSD-ern. frente 3 .ANA 3-COM-ir água-cabeça em.cima. de 

o-mo-1 yvyra r-e. 
3-CAUS-estar.localizado madeira EP-ABL 

157 Ha 1 e gui 
3.ANA de 

ma je 
FRO POD 

Xariã o-u 
Xariã 3-vir 

jevy vy o-eka o-iko-vy gu-ata ypy r-upi o-vae vy. 158 Opa 
de .novo SI 3.:.prócürar 3-ser-SER 3.REFL-fógo base EP-por 3-chegar SI fim 

r-upi o-eka, tei nd-o-jou-i . 159 Ha 1 e gui yy r-upi o-ma 1 e vy 
EP-por 3-procurar ADVER NEG-3-achar-N EG 3.ANA de agua EP-por 3-olhar SI 

ma-e je o-ex a • 1 -gu-aJy- a YY PY o-je-kuaa ramo. 
já-exatamente POD 3-ver 3.REFL-filha-sombra/reflexo agua em 3-REFL-saber SD 

160 Ha 1 e rami vy je Xariã ho- 1 a, ho- 1 yta o-vy, o-ike aguã yy 
3.ANA como SI POD Xariã 3-cair 3-nadar 3. ir-SER 3-entrar PROP água 

guy-ry gu-ajy o-exa-a-aue py. 161 Ha 1 e rã t-ajy ma je 
fundo-contíguo 3.REFL-filha 3-ver-NR-PASS em 3.ANA SD 3-filha FRO POD 

yvate h-iny yvyra r-e, y-akã ary Nhande-r-u 
alto 3-fixado madeira EP-ABL água-cabeça·- em.cima.de 1+2-EP-pai 

t-enonde o-mo-1-a-gue py. 162 Ha 1 e rami vy ho- 1 a 
NPOSSD-em.frente 3-CAUS-estar. localizado-NR-PASS em 3.ANA como SI 3-cair 

jevy jevy o-iko-vy Xariã yy py. 163 Te1 nd-o-jou-i yy 
de.novo RDP 3-ser-SER Xariã água em ADVER NEG-3-achar-NEG agua 

guy-ry. 
fundo-contíguo 

164 Ha'e gui yvy- 1 ã gui o-e. 
3.ANA de terra-subir de 3-sair 

py ae ri o-j e-kuaa o-i-ny. 
em exatamente RESP 3-REFL-saber 3-be.located-SER 

165 O-ma 1 e rã ha 1 e-kue 
3-olhar SD 3.ANA-PASS 
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166 Ha 1 e rami riae ete ma ramo ma je i- xy o-ma 1 e vy 
3.ANA como sempre verdadeiramente FRO SD FRO POD 3-mãe 3-ol har SI 

11 Pe ri tu h-iny nde-r-ajy, 11 

perto RESP desagrado 3-fixado 2SG-EP-filha 
he- 1 i. 167 11 Ei r-apu 1 a rami 
3-dizer mel EP-baixo como 

rima h-iny, 11 he- 1 i. 
RESP 3-fixado 3-dizer 

168 Ha 1 e ramo ma je Xariã o-je-upi o-vy yvyr a r-e. 169 
3. ANA SD FRO POO Xari ã 3-REFL-erguer 3.ir-SER made ira EP-AB L 

O-vae vy je o- jo-py. 170 Ü - i - k U a V ã vy rei ra 1 ag a rã tu je ei 
3-chegar SI POD 3-TR-obter 3-3- abraçar SI mal CTDES SD desagrado POD mel 

r - apu 1 a r-ugue o-j- ao 1 i rei i nh- ak ã. 171 Opa o-i- xu1 u-pa. 172 Ha 1 e 
EP-baixo EP-cinzas 3-3-cobrir mal 3-cabeça fim 3-3-morder-tudo 3.ANA 

rã je Xariã i-vai. 173 Ha 1 e rami vy jo-a 1 y j-ovai-ve 
SD PO D Xariã 3-mau 3.ANA como SI RECIP-filho NESP-EC-outro .lado-mais 

r-e o-juka o-kua-py . 
EP-Abl 3-matar 3-ser .PL-SER 

174 Ha 1 e gui ma je ha 1 e rami rei vy jo-guer-aa jevy. 
3.ANA de FRO POD 3.ANA como mal SI RECIP-COM~ir de.novo 

gui jo-guer -aa vy ma je o-j-apo-pa ma yvy gu-akykue 
de RECIP-COM- ir SI já PO D 3-3-f azer-tudo FRO terra 3.REFL-atrás 

Yvy o-j-apo-pa vy yvyra 
terra 3-3-fazer-tudo SI madeira 

.- ha 1 e j avi o-j-apo-pa. 
3.ANA tudo 3-3-fázer-tudo 

gu i ve 
também 

o-j- apo, ha 1 e e i , ha 1 e 
3-3-fazer 3.ANA me 1 3.ANA 

175 Ha 'e 
3.ANA 

r-e. 176 
EP -ABL 

nunga 
coisas.assim 

177 Ha'e rami r-e rã je Nhande-r-u t-enonde i-poxy Xariã 
3. ANA como EP-ABL SD POD 1+2-EP-pai NPOSSD-em.frente 3-bravo Xariã 

pe. 178 Ha'e rami vy o-o vy aipo-e-'i gu-a 1 y-xy pe: 179 11 Ha 1 e gui 
DAT 3.ANA como SI 3-ir SI ATN-3-dizer 3.REFL-filho -mãe DAT 3.ANA de 

xee a-a ta teve, gui rami rei ma nhande-r-a 1 y 
lSG lSG-ir estar . para verdadeiramente como.isto como mal FRO 1+2-EP-filho 

o- guer - eko ramo, 11 he- 1 i. 180 Ha 1 e rã Xariã ma je nd- o- guer-aa-i, 
3-COM-vida SD 3-dizer 3.ANA SD Xariã FRO POD NEG-3-COM-ir-NEG 
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nd-o-guer-aa- xe-ve-i vy ng-upive. 
NEG -3-COM-ir-querer-mai s-N EG SI 3.REFL-acompanhando 

181 Ha' e gu i ma je o- r.gora-rã jevy Nhande-r-u t-eno nde 
3.ANA de FRO POD 3R EFL-bonê- FUT de.novo 1 +2- EP-pa i NPOSSD-em. frente 

o-j-apo. 182 Ha'e ramo ma je Xariã va i o-i-pota avei ngora. 183 Ha' e 
3-3-fazer 3.ANA so FRO POD Xariã até 3-3-auerer também bonê 3.MA 

ramo ma je "E-r-aa ri ha ' -vy, 11 he-' i . 184 "A-j- apo 'rã 
so FRO POO 2SG. IM P-COM-ir RESP 3 .ANA-SER 3-dizer lSG-3-f azer FUT 

amboae, 11 he-'i. 185Ha ' e vyma je Nhande-r-ujáo-o ma.1860-eja 
outro 3-dizer 3.ANA SI FRO POD 1+2-EP-pai já 3-ir j á 3-de ixar 

o-vy Xariã pe i-poxy vy. 
3.ir-SER Xariã DAT 3-bravo SI 

~ .. ,,,1 ;::'9 :NST!TUTE OF 
11 y#V',,~._,,. 

187 Ha 1 e rã j e · Xari ã vo i o-o avei • nhuü r-up i ~ 188 Ha 1 e vy je 
3 .ANA SO POO Xariã até 3-ir também grama EP-por 3.MjA SI POD 

mom byry ma o-o o-i-ny. 189 Ha'e gui o-o puku ma vy ma j e 
distante FRO 3- ir 3-be.located-SER 3.ANA de 3-ir compriao já SI FRü POD 

o-ma'e rã t-ata r-ataxi o-vu je-kuaa mombyry. 190 
3-olhar SD NPOSSD-fogo EP-fumaça 3-subir.levemente REF L-saber distante 

Mombyry h- atax 1 o-vu je-kuaa, t- ata. 191 0-yke 
distante 3-fumaça 3-sub i r.levemente REFL-saber NPOSSD-fogo 3- lado 

j-ovai-ve r-e o-ma'e ra o-u t- ata. 192 Ha' e rami 
NESPEC-outro.lado-mais EP-ABL 3-o l har SD 3-vir NPOSSD-fogo 3.ANA como 

te'i Xariã o-o tema o- i -ny mbeguei-'i. 
ADVER Xariã 3-ir persistentemente 3-be.located-SER devagar-DIMIN 

193 Ha'e 
3.ANA 

rami py tema gu-enonde-rã o-ma'e rã t-ata o-u 
como em persistentemente 3.REFL-em.frente-FUT 3-olhar SO NPOSSD-fogo 3-vir 

je-kuaa avei. 194 Are rã t-ata r-aku o-jo-py jopy ma. 
REFL-saber também muito.tempo SD NPOSSD-fogo EP-quente 3-TR-obter RDP já 

195 Ha'e rami te'i o-ngora n-o-mbo-i o-akã gui. 
3.ANA como AOVER 3.REfL-bonê NEG-3-CAUS-destacar.NEG 3.REFL-cabeça de 

196 Ngora apyte py t-ata o-i tei Xariã apyte ary. 
bonê cume em NPOSSD-fogo 3-estar.localizado ADVER Xariã cume em.cima.de 
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197 Ha 1 e rami te1 0-0 tema o-i-ny. 198 Are ra 
3 .ANA como AD VER 3-ir persistentemente 3-be. l ocated-SER mui to . tempo SD 

t-ata o-vae ma inh-akã pire r-e. 199 Ij-apyte já o-ka i ma. 200 
NPOSSO-fogo 3-cheg ar já 3-cabeça pele EP-ABL 3-cume já 3-queimar já 

Ha 1 e vy o-kai-pa teve Xariã. 
3 .ANA SI 3-queimar-tudo verdadeiramente Xari ã 

201 Ha 1 e rami py ma je o-kai-pa Xariã. 202 Ha 1 e gu1 
3.ANA como em FRO POD 3-queimar-tudo Xariã 3.ANA de 

h-ugue-kue yvytu r-upi o-o va 1 e-kue ma je mbarigui, ha 1 e nhaxi 1 u 
3-cinzas-PASS vento EP-por 3-ir REL-PASS FRO POD borrachudo 3.ANA pernilongo 

ramo o-pyta. 203 Ha 1 e rami rire ma je nhande-r-uguy r-e o-karu 
SD 3-ficar 3.ANA. como depois FRO POD 1+2-EP-sangue EP-ABL 3-comer 

va'e-rã nhaxi 1 u, ha 1 e mbarigui. 
REL-FUT pernilongo 3.ANA borrachudo 

204 Ha 1 e gui ma je Nhande-r-u 
3.ANA de FRO POú 1+2-EP-pai 

2ü5 Ha 1 e gui Xari ã vai Nhande-r-u ae 

o-o ma ho- 1 amba r-e. 
3-ir já 3.REFL-habitação.divina EP-ABL 

ave1 o-iko vy n-o-mano 
3.ANA de Xari ã ' > 1+2-EP-pai ex atamente também 3-ser SI NEG-3-morrer ai:e 

ete-i nho. 206 Rire ri ma je araku o-pyta . 
verdade ir amente-NEG mesmo.sendo.assim depois RESP FRO POD saracura 3-fi car 

207 Nhande-r-u Xariã py'a tyty-kue ma je araku o-iko va 1 e. 
1+2-EP-pai Xariã fígado pulsação-COL FRO POO saracura 3-ser REL 
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3. Nosso pai e Xariã fizeram este mundo 

Gabriel da Silva 

1 Agora vou lhe contar o aue fez nosso primeiro pai, se auiser ouví-l o. 

2 (lingüista) Quero ouví-lo. :JMMH lNSTITUTE or LlNGUISTlC:. 

3 Nosso primeiro pai fez* a terra. 4 Quanao a fez pela primeira vez, 
tentou fazê-la de papel. 5 Mas não permaneceu; a terra toda se desmanchou. 

6 Depois, ele fez outra tentativa. 7 Existia também Xariã, junto com 
nosso pai verdadeiro. 8 Então, foi e fez outra tentativa, fazendo a terra 
daquilo que os brancos chamam de papelão. 9 Esta vez ficou por algum tempo. 

I 

10 Existia a lua também. 11 Ele avisou a todos os que estava~ morando na 
terra: 12 "Agora vem a agua. 13 Vem a agua e nos cobre a todos. 11 14 ~i as 
ninguém acreditou. 

15 Mas a lua, pensando que iria mesmo acontecer assim, fez um barco. 
16 Fez um barco para o tempo em que a áoua viria. 17 Naauele época, a lua 
estava morando com sua tia paterna. 18 Ã lua não se engánou, mas fez um barco. 

19 Foi naquela época que veio o dilúvio. 20 Quando veio a água, a lua se 
lançou no barco. 21 Quando o barco começou a flutuar, apenas a lua estava 
dentro*. 22 A áaua cobriu todas as coisas. 23 Então, quando veio a áaua, a l ua 
ficou no barco na superfície. 

24 Ohhh! 25 Quando olhou, havia s6 a água, em todos os lados. 26 Nem se 
via os topos de árvores. 27 Daí, a lua começou a passar dificuldade, pois 
vieram urubus e pássaros deste tipo, e sentaram-se em cima da sua cabeça. 
28 Havia sempre urubus e coisas assim, sentados na cabeça da lua. 

29 Então, a luz disse a si mesmo: 30 "Como é que pode estar acontecendo 
assim? 31 Como pode ter surgido este tipo de coisa? 11 32 Apenas a sua tia 
paterna estava com a lua no barco. 33 A lua não estava sozinha no barco. 

34 Daí, apareceu terra, de repente, na proa do barco. 35 Apareceu pela 
primeira vez assim. 36 A lua estava falando para si, cantando. 37 No começo, 
foi s6 um pouquinho de terra que apareceu assim na proa. 38 Daí, a terra 
cresceu um pouco, 39 e o pr6prio barco parou na água. 40 Assim, a terra ficava 
crescendo. 41 Logo que a terra cresceu até o barco, apareceu uma árvore com o 
nome de kurüji 1 y, e esta começou a crescer. 42 A terra estava ficando maior 
ainda, 43 e a kurüji 1 y crescia também. 

44 Depois disso, quando sua fruta apareceu e madureceu, o tucano 
amarelinho apreceu também, vincio para pegar a fruta. 45 A cutia também 
apareceu na base da kurüji'y, comendo sua fruta. 46 E apareceu em redor da 
base da kurüji 1y um pequeno carreiro de tatu, onde o tatu também comia da 
fruta. 47 Nesta altura, o tucano amarelinho havia vindo a existir, 48 como 
criação do nosso pai . 49 A cutia era criação_ q~le_t_ambem., 50 assim como o 
-J:Jeque.no tatu. 51 Estes três n°ão" existt am FIO GGm:eço ~ 
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52 Enquanto isto, a terra continuava crescendo, 53 e a lua conti nuava 
sentada no barco. 54 A terra estava apenas começando a f ic ar granoe, e a 
partir dela nosso primeiro pai começou a arrumar a terra. 

55 Nosso pai e Xariã, sendo companhei r os, fizeram outro plano ainda. 

2 

Só Os dois falaram juntos: 57 "Visto aue já fizemos a terra assim, vamos 
também fazer as coisas que vão ficar nela. 58 Vamos fazer árvores e vegetação, 
e vamos fazer nossos filhos de tal maneira que cada um seja silvícola." 59 Foi 
assim aue nosso primeiro pai disse a Xariã. 

60 Então, Xariã replicou: 61 "Vamos fazê-lo conforme voce sabe." 62 E 
arrumaram a terra toaa, para ser nosso lugar de habitação . 

63 Fizeram o que serviria como base para ap·oiar a superfície da terra, e 
depois disse nosso primeiro pai: 64 "Como vamos arr umar a terra esta seaunda 
vez? 65 Já experimentamos antes a fazer a terra. 66 O aue fizemos antes: nao 
permaneceu." 

: ..;,1,LlrlH !NSTlTUTE Of 1 ,· r· •r:; · ''ST' ,.... 'C_ . ... .......... , ' 1\... .,. 

67 Então, Xari ã teve uma idéi a. 68 "Visto aue antes aconteceu assim esta 
vez vamos apoiar a terra com pedra. 69 t somente assim aue ela vai permanecer. 
70 E vou mencionar outra coisa," disse. 7l"Se a terra permanecer,. aue ela 
seja l ugar para o enterro dos corpos dos últimos de scendentes da nossa 
criação, daqu eles que fic am. " 

72 Em consequência disto, a terra tem permanecido até agora. 73 Sendo 
que ele falou assim, a terra onde moramos serve como lugar de enterro. 74 E 
outro resultado é que n6s somos justamente seus últimos descendentes. 75 N6s 
que vivemos na terra havemos de morrer, seja onde for que morremos, conforme 
disseram nosso pai e Xariã. 76 Se a terra permanecer, a carne, aue somos n6s, 
vai virar terra. 77 Nosso pai e Xariã planejou que nossa carne iria se tornar 
terr a . 78 Pois, nosso primeiro pai disse: 79 "Tem que ser assim." 

80 Daí, disse outra vez: 81 "Sendo as coisas assim, vamos fazer a 
vegetação. 82 Vamos fazer com que os que estamos criando vão se levantar de 
manhã no mato." 83 Então, fez todas as árvores. 

84 Daí, nosso primeiro pai disse ainda: "Sendo as coisas assim, vamos 
fazer abelhas também ." 85 Assim, ele fez as abelhas. 86 Nosso pai fez todo 
tipo de árvore, e nas árvores colocou abelhas. 87 Mas era uma abelha para que 
faltou uma árvore. 88 A esta ele chamou de "abelha-da-terra," sendo abelha 
pequena que mora no chão. 89 Então, nosso pai colocou abelhas em todas as 
árvores. 90 Se nosso pai e Xariã não tivessem feito isto, não iriamas ficar 
procurando o mel; mas, como acontece, o fazemos, sendo cada árvore um lugar 
onde podem viver abelhas*. 

91 Foi naquela altura que Xariã saiu. 92 "Agora vou tirar* mel, 11 disse . 
Aprontou alguns porongo$, 93 os amarrou juntos, e saiu . 94 Levou-os pelo mato . 
95 Estavam batendo ruidosamente contra si, enauanto ele ia. 96 E assim, Xariã 
foi ao mato. 97 Foi conforme disse, 98 mas, aparentemente, não achou mel, 
99 pois deixou seus porongos na estrada. 100 Visto aue não achou mel, na volta 
dei xau. todos os s.e.us porongos na estrad.a w 
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101 Foi assim que Xariã com eçou mal. 102 E assim nos tãmbém, auando 
vamos ao mato, ~s vezes não achamos mel. 103 ~ assim, mas nosso primeiro pai 
fez o mel de tal maneira que pudéssemos achá-lo. 

104 Então, foi Xariã aue foi primeiro ao mato, antes de nosso pai. 

3 

105 Viu umas abelhas do tipo chamado guaraipo ou mandaçaia. 106 Vendo o 
guaraipo, tirou o mel. 107 Quando chegou nosso primeiro pai, Xariã estava para 
tirar o mel do guaraipo. 108 Mas, em vez disso, tirou o mel apenas da 
mumbuca*. 

109 Então, nosso primeiro pai ficou irritado com Xariã. 110 Daí, Xariã 
foi mais adiante. 111 Na sua frente, havia mel de guaraipo. 112 Visto que era 
mel bom, de guaraipo, ele o tirou. 113 Mas cortou também o tornozelo do nosso 
pai. 114 Quando aconteceu assim, ficaram zangados Xariã e nosso pai um com o 
outro. 115 Foi por causa disto aue ficaram em conflito; cada um se irou com o 
outro. 116 Visto que eles se provocaram assim, até hoje nós também nos 
comportamos semelhantemente. - - · 'STlTUTE Of' ,_iNGUISTiC~ ' :.... ·'• 1 ,', i.::. .( i 

117 Foi depois de fazer assim, que Xariã e nosso pai fizeram o mundo. 
118 Mas não havia montes quando nosso prir.'.eiro pa~ a fez no começo. 

119 ~!aquela altura, Xariã teve outra idéia. 120 11 Então, como é que vamos 
fazer rios? 11 disse. 121 11 Seria bom se diviGíssimos nossa terra. 122 Vamos 
colocar um rio por aqui. 123 Depois, poderemos fazer mais. 124 Pois já fizemos 
com que, quando os habitantes* vão para tirar o mel, ficássem com sede. 11 

125 Foi esta a idéia que Xariã teve. 

126 Então, nosso primeiro pai disse: 11 Está bem, vamos fazer rios. 11 

127 Foram juntos para fazer todos eles. 128 Dividiram a terra. 129 Fizeram 
rios assim, e montes também. 130 Terminando com isto, fizeram os peixes 
também. 

131 Cada um morava com sua esposa. 132 Xariã tinha uma esposa, e nosso 
pai também . 133 Sendo assim, nosso pai teve um filhinho, e Xariã, uma filha~ 

134 Uma vez nosso primeiro pai, auerendo comer pe ixe, deu banho ao seu 
filho num pocinho no rio. 135 Apenas como resultado deste banho, todos os 
pei xes na água morreram. 136 Então, os colheram e colocaram numa panela. 

137 Quando Xariã viu os peixes, disse: 11 Eu auero comer pei xe também. 
138 Empreste-me seu filho." 

139 Nosso pai disse: 11 Leve-o então. 140 Dê- lhe um banho, mesmo que não o 
precisa." 

141 Então, Xariã levou o filho ao poçinho no rio. 142 Chegango lá, 
cortou umas varas 143 curtinhas. 144 Pegou o filho do nosso pa , , 
estendendo-o em cimà de uma pedra, bateu nele com as varas. 145 Bateu nele 
como se estivesse batendo em cipó*. 146 Desta maneira, matou o filho do nosso 
pai. 
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147 U filho do nosso pa i então se tor nou cipó. 148 Quando Xariã estava 
ter1i1inando de bater nele, chegou nos so primeiro pai. 149 "t assim aue fa z com 
meu filho!" disse. 150 Estava muito irado. 151 Então, dos ossos dele, ele fez 
uma aralha. 152 Fez uma aralha do seu filho, jã aue nãc dava mais para 
salva-lo. 153 Não sabia mais como tê-lo de volta, portanto fez uma gralha . 
154 E por causa disto, nosso primeiro pai ficou zangado com Xariã. 155 Estando 
nosso pai zanqado, Xariã foi ao mato. 

156 Foi então aue nosso primeiro pai pegou a filha de Xariã. Levou-a e a 
colocou por cima de um rio. 157 Dai, veio Xariã. Tinha procurado sua filha em 
casa. 158 Procurou por toda parte, mas não achou. 159 Da i, olhou para o rio e 
vi u o reflexo da filha na ggua. 160 Então, pulou na ãgua e foi nadando. 
Mergulhou-se para o funao no luaar onde havia visto a filha. 161 ~as sua filh a 
estava realmente por cima do rio, nos ràfílos de uma árvore, onde nosso primeiro 
pai a havia colocado. 162 Xariã se mergulhava r epetidas vezes. 163 Mas não a 
achou por baixo da ãgua. 164 Então, saiu na beira. 165 Quando olhou outra vez, 
apareceu sua fi 1 ha como antes. ~ ...,,\L\\é.2 !NSTITUTE OF UNGUISi!C!. 

166 Depois de um longo tempo, a mãe da moça olhou e disse: "t ali onde 
fica a sua filha. 167 Ela parece como abelheira." 

168 Xariã foi subindo na árvore. 169 Quando alcançou sua f ilh a, peaou 
nela. 170 Mas auando abraçou-a, viu aue um enxame de abelhas havia cobrido 
completamente su a cabeça. 171 Tinham-n a picado em toda parte. 172 Xariã f ico u 
zanqado. 173 Foi assim au e cad a um mat ou o filho do outro. 

174 Depois disso, os dois foram juntos outra vez. 175 Enquanto iam, oc r 
trãs deixaram a terra jã feita. 176 Terminaram a fazer a terra, as abelhas, e 
tudo aouilo. 

177 Mas nosso primeiro pai estava muito zangado com Xariã. 178 Por isso 
foi e disse à sua esposa: 179 "Eu vou me embora, poraue ele tanto maltratou 
nosso filho." 180 Depois, nunca mais concordou em levar consigo Xariã. 

181 Daf, nosso primeiro pai fez um chapéu . 182 Mas Xariã queria o chapéu 
para si. 183 Então, nosso primeiro pai disse: "Leve-o então. 184 Eu vou fazer 
outro." 185 E nosso primeiro pai 186 deixou Xariã e saiu zangado. 

187 Xariã saiu também, indo pelo campo. 188 Foi longe. 189 Cai, ol hou em 
redor e viu fumaça subindo na distância. 190 Lá longe, estava subindo fumaça, 
junto com chamas de fogo. 191 Olhando nos dois lados, viu fogo lã também. 
192 ~l esmo assim, Xariã foi mais adiante, mas devagar . 193 Olhando na sua 
frente, viu que o fogo estava vindo na sua direção. 194 O calor do fogo o 
estava alcançando mais e mais. 195 Mas não havia tirado o chapéu. 196 Jã o 
fogo havia pegado no chapéu em cima da cabeça dele. 197 Mas ele persistiu 
indo. 198 Um pouco depois, o fogo chegou no cume da sua cabeça, 199 e ali 
também pegou fogo. 200 Assim, Xariã aueimou completamente. 

201 Desta maneira, Xariã oueimou. 202 O vento levou embora a cinza, e 
ela virou borrachudos e pernilongos. 203 Em conseauência disso, pernilongos e 
borrachudos se al imerrtam d.e.- nosso sangue . -
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204 iiosso pai, i::ntão, foi para sua rnoradi a sobrenatural. 205 E Xari ã, 
sendo cerno nosso pai, não morreu definativamente. 206 Em vez disso, ~le ficou 
uma saracura. 207 Isto é, a pulsação do coração do nosso pai Xariã se tornou a 
saracura. 

Notas: ~UMMEl2 lNSTlTUTE OF UNGUISTIC~ 

linha 3: O verbo literalmente auer dizer, 'deitar, estender horizontalmente.' 

l in ha 21: Como se explica posteriormente, nas linhas 32 e 33, estava junto com 
a lua a sua tia paterna. 

linha 90: Tradução alternativa: E nosso pai e Xariã disseram: "Se não fosse 
assim, nós não teríamos de ir procurar mel, pois cada árvore que aparece 
seria lugar para abelhas." 

li nha 92: O verbo é, literalmente, 'cortar'; iria derrubar a parte da arvore 
aue tinha o mel. 

linha 108: O mel da mumbuca se considere inferior ao do guaraipo. 

linha 124: ~l o original, é, literamente, 'cada um de nós', na primeira pessoa 
do plural, inclusive. 

, 
linha 145: Uma maneira comum de apanhar peixes e bater o c1po venenoso na 

pedra até que a seiva saia, aue paraliza ou mata os peixes. 
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