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Não é fácil apresentar um traba
lho desenvolvido ao longo de méis de 30 
anos, como o que Wilson Galhego Garcia 
se propôs. Trata-se. na realidade, de 
escrever sobre uma proposta de vida que 
ultrapassa de longe um trajeto académico 
para granjear os tftulos exigidos por uma 
carreira que está se tomando cada vez. 
mais difícil, e em todos os sentidos. Idas e 
voltas ao campo às próprias custas, preo
cupações com os amigos índios, atenden
do-os em suas necessidades, orientando
os nos seus contatos com a sociedade 
envolvente, recebendo-os em sua casa 
para trabalhos conjuntos, trabalhos esses 
que se consubstanciaram em 1000 pági
nas de textos bilíngües... É uma vida 
inteira dedicada a uma causa, obviamente 
sem deixar de lado todas as preocupações 
e todo o carinho para com os seus familia
res, todos os afazeres e obrigações de um 
professor, seus compromissos com o 
Departamento e a Faculdade, com a orien
tação de alunos - e isso num campo dis
tanciado da Antropologia e da Etnobotâni
ca, pois Wilson leciona. numa Faculdade 
de Odontologia. 

Quanto à importância de sua 
contribuição para o conhecimento da 
cultura e da mitologia guaranis, e o apro
veitamento dessa contribuição pelos Kaycr 
vá e Nandeva, eu só posso remeter o leitor 
às palavras de Bartomeu Melià, maior 
conhecedor vivo da língua e cultura guara
nis; e, ainda, às palavras da professora 
Édina Silva de Souza, a filha de Marçal de 
Souza - Tupã-1, coordenadora do Projeto 
Escola "Tengatuí Marangatu". Escreve ela, 
a respeito do "Mito dos Gêmeos", editado 
por Wilson Galhego Garcia, com tradução 
do Kayová para o português por Aniceto 
Ribeiro: "Era exatamente o que estávamos 
precisando para remotivar, enriquecer as 
aulas. E transformou-se no livro de leitura 
das crianças da primeira série. Primeira
mente o professor leu todo o livro, depois 
para as crianças. Depois elas mesmas 
passaram a ler por partes. E a parte que 
liam, cada uma queria e contava em sala 
de aula, como aula de interpretação oral. 
Esse livro foi muito manipulado pelas 
crianças pois nele elas localizavam e 
localizam as famílias silábicas, conhecidas. 
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CEIMAM - UNESP 

Centro de Estudos Indígenas 
"Miguel A. Menéndez" 

Projeto Especial Vinculado à Reitoria 

O CEIMAM se propõe a: 

1) Estudar a adaptação original das comunidades 
indígenas ao meio, a racionalidade de seus sistemas 
adaptativos (de caça/coleta e de horticultura de floresta) e o 
sucesso dos mesmos na obtenção dos meios de subsitência 
sem provocar desequilíbrios ecológic.os. Estudar os 
problemas atuais decorrentes do contato com o branco e do 
avanço das frentes de expansão capitalistas. 

2) Divulgar pelos jornais, escolas e outros meios, 
informações sobre o verdadeiro ÍNDIO DO BRASIL, tão mal 
conhecido pela população urbana, que dele possui uma 
visão geralmente deturpada. 

3) Nessa divulgação, lutar pelo respeito aos direitos 
dos Índios - mais velhos e verdadeiros donos do Brasil -
constituindo-se o Centro em núcleo de apoio à UNIÃO DAS 
NAÇÕES INDÍGENAS - UNI - e a outros grupos que visam 
a preservação das populações indígenas, insistindo na criação 
de reservas e parques e denunciando a violação dos territórios 
tribais. 
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Prólogo 

Cultura da palavra por excelência, é a palavra o caminho para entrar na 
cultura guarani. Os maiores e melhores etnógrafos e etnólogos dos 

. Guarani ficaram fascinados pela força, a precisão e a beleza poética da 
palavra guarani, fazendo dela o cerne de sua pesquisa e registro 
etnográfico. De fato, a etnografia guarani confunde-se em boa parte 
com uma etnografia de palavra: a palavra de seus relatos míticos, de 
suas lendas, dos seus contos, dos seus cantos nas suas várias formas, 
das descrições de múltiplos aspectos da vida material e moral. 

Pessoas como o padre Antonio Ruiz de Montoya, no Tesoro de la lengua 
guarani (Madrid, 16~9), Curt Unkel Nimuendaju, nas Lendas da criação 
e destruição do mundo ... (original em alemão 1914; São Paulo, 1987), 
León Cadogan, no Ayvu Rapyta (1959), e mesmo o nosso trabalho em 
colaboração com Georg e Friedl Grünberg, sobre Los Pãi-Tavyterã 
(Asunción, 1967), já estiveram centrados sobre o que nos foi dado escutar 
dos próprios Guarani. 

É agora a vez de Wilson Galhego Garcia, gravador em mão, de recolher 
inúmeras falas dos Guarani Kayová -autodenominados Pãi Tavyterã-, 
que se réferem praticamente a todos os aspectos da vida guarani, com 
especial atenção para as origens: Nhande Rembypy. 

Essa enorme coleta de "oratura" realizada ao longo de 15 anos, devia 
ser todavia transcrita e traduzida para ser devidamente aproveitada. Foi 
isso possível graças à colaboração fiel e constante do Kayová Aniceto 
Ribeiro, mediante um trabalho que requeria o conhecimento prévio das 
línguas guarani e português, assim como das tradições e linguagem 
religiosa da etnia. Entre os próprios fndios não é fácil se encontrar 
pessoas que reunam essas capacidades. Aniceto é um nome que deve 
ser retido como etnógrafo do seu próprio povo. 

A informação coletada é quantitativamente uma das maiores já realizada; 
qualitativamente apresenta uma densidade cultural imponderável; 
lingüísticamente, um canteiro inesgotável. 



Esses textos são fontes aonde irão beber não só os pesquisadores da 
cultura guarani, mas os próprios índios que, atrelados a sistemas de 
educação estranhos, nem sempre conseguem manter a língua no centro 
de sua cultura. Nhande Rembypy será de novo origem de novas criações 
e memória de nosso futuro. 

Bartomeu Melià 

Asunción, junho/2000. 

Prologue 

Guarani culture is fundamentally understood through the study of 
the language. Ethnographers and ethnologists studying Guarani culture 
were fascinated by its force and impressed by its poetic beauty. The word 
becomes the core of their researches. Guarani ethnography entangles 
itself in large part with the ethnography of the language, the language of 
their myths, their legends, their tales, their songs in their various forms, 
the descriptions of the multiple aspects of both their material and moral 
life. 

Scholars as Father Antonio Ruiz de Montoya, in the Tesoro de La 
Língua Guarani(Madrid. 1639), Curt Unkel Nimuendaju in his Lendas da 
Criação e Destruição do Mundo ... (German edition 1914; São Paulo. 
1987), León Cadogan in his Ayvu Rapyta (1959) and also our work in 
colaboration with Georg and Friedl Grünberg about Los Pãi-Tavyterã was 
centered in what we had heard from the guarani themselves. 

This time Wilson Galhego Garcia, with recorder in hand will 
collect speech from Guarani-Kayová, self named Pãi'tavyterã wich reflects 
every aspect of the Guarani life, páying special attention to their origins
Nhande Rembypy. 

Troughout 15 years, this large collection of work had to be 
transcribed and translated properly. This was made possible through the 
accurate and constant colaboration of Kayová Aniceto Ribeiro. The work 
· required the previous knowledge of guarani and portuguese and also 
knowledge of the tribe traditions and understanding of the religious 
language. Amongst the indians themselves one rarely encounters a 
native with such capacity. Aniceto must be recorded as an ethnographer 
by his own people. 

Quantitatively the information collected is one of the largest 
undertakings realized; qualitatively the work presents a dense culture; 
linguisticly an inexhaustible resource. 

These texts are founlains not only for guarani researchers, but 

\ 



also for the indians themselves. The guarani are tied to foreign education 
system, thus have little power to maintain the nucleous of their culture. 
Nhande Rembypy will serve not only as the origin of new creations, but 
also as the memory of.our future. 

Bartomeu Melià 

Asunción, 0610612000 
-
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Prologue 
li s'agit d'une culture par excellence de la parole: celle-ci est le chemin 
d'approche de la culture guarani. Les plus grands et renommés 
ethnographes et ethnologues de la culture Guarani ont été fascinés par 
la force, r exactitude et la beauté poétique de cette langue parlée, ce qui 
leur a motivé à la prendre comme le cerrie de leurs recherches et de 
leurs registres. Effectivement, r ethnographie guarani se confond, en 
grande partie, avec celle de la parole telle que l'on trouve dans ses récits 
mythiques, ses légendes, ses contes, ses chants, dans ses diverse$ 
formes et encore dans les descriptions de nombreux aspects de la vie 
matérielle et morale. 
Personnalités telles que le pére Antonio Ruiz de Montoya, dans son 
Tesoro de la Lengua Guarani (Madrid, 1639), Curt Unkel Nimuendajú, 
dans ses Légendes de la Création et de la Destruction du Monde (originei 
en allemand 1914; São Paulo, 1987), Léon Cadogan, dansAyvu Rapyta 
(1959) et nous-mêmes dans Los Pai Tavyterã (Asunción, 1967, en 
collaboration avec Georg et Friedl Grünberg) étions déjà centrés sur ce 
que les Guarani, eux-mêmes, nous ont donné à écouter. 
C · est maintenant le tour de Wilson Galhego Garcia recueillir, enregistreur 
en main, d' innombrables discours des Kayová-Guarani, au Mato Grosso 
do Sul (Brésil) - autonommés Pai Tavyterã -, discours qui se rapportent 
_à pratiquement tous les aspects d~ leur vie et en particulier à leurs 
origines: Nhande Rembypy. 
Cet énorme échantillon d' oralité, pris tout au long de 15 ans, devrait être 
cependant transcrit et traduit pour devenir convenablement utile. Cela ·a 
été possible grace à la collaboration fidéle du Kayová Aniceto Ribeiro, au 
moyen d'un travail demandant la connaissance préalable des langues 
guarani et portugaise, aussi bien que des traditions et de la langue 
religieuse de 1· ethnie. Même chez les indiens il n · est pas facile de trouver 
des individus qui présentent toutes ces compétences. Aniceto e· est 
quelqu'un qui doit être retenu comme ethnographe de son propre peuple. 
Les donnés recoltées, sous le point de vue quantitatif, représentent les 
plus grandes déjà obtenues;sous le point de vue q ualitatif, elles possédent 
une densité impondérable; linguiistiquement, elles sont U!1 champ 
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inépuisable. . . . 
Ces textes constituent des sources ou certa1nement ne .boir~nt . pas 
seulement les chercheurs de la culture guarani, mais a~~s1 les !nd1ens 
eux-mêmes qui, attelés à des systémes étrangers d educat1on, ne 
réussissent pas toujours à maintenir leur langue au centre de le~r ~ulture. 
Nhande Rembypy sera à nouv~au 1·origine de· nouvelles creat1ons et 
mémoire de notre avenir. 

BARTOMEU MELIÀ. 
Asunción 06/06/2000 

• 

Vorwort 

Eine Kultur des Wortes: Das Wort ist der Weg zur Guarani-Kultur. Die 
grõssten und besten Ethnographen und Ethnologen wurden begeistert 
von der Kraft, der Genauigkeit und poethischer Schõnheit des Guarani
Wortes, und machten dieses zum Zentrum seiner Untersuchung und 
ethnographischen Verzeichnis. ln Wirklichkeit, die Ethnographie der 
Guarani verwickelt sich, im grossen Teil, mit einer Ethnographie des , 
Wortes: das Wort seiner mythischen Erzahlungen, seinen Legenden, 
seinen Marchen, seinen Gesangen in seinen vielen Formen, die 
Beschreibung des vielfaltigen Aspekten des materielles und moralisches 
Leben. 

' 
Personalitaten wie Pfarrer Antonio Ruiz de Montoya, in Tesoro de la 
Jengua guarani (Madrid, 1639), Curt Unkel Nimuendajú, in Lendas de 
criação do mundo .. . ( Originei! in Deutsch 1914; São Paulo, 1987), León 
Cadogan, in Ayvu Rapyta (1959), und auch wir, in unseres Los Pai
Tavyterã (Asunción, 1967, in Zusammenarbeit mit Georg und Friedl 
Grünberg) waren schon zentriert auf was wir von den Guarani selbst 
hõrten. 

Jetzt kommtWilson Galhego Garcia an die Reihe, mit Kassette-Rekorder 
in der HJanmd, um unzehlbare Sprachen aufnehmen, Sprachen der 
Kayová-Guarani - die selbstgenannten Pai-Tavyterã -von Mato Grosso 
do Sul (Brasilien) - die sich auf praktisch allen Einsichten des Guarani
Lebens beziehen, mit spezieller Aufmerksamkeit auf die Ursprüngen: 
Nhande rembypy. 

Diese enorme Sammlung von Oralitat, warend 15 Jahren erschaffen, 
sollte natürlich geschrieben und übersetztwerden, damit sie angewandet 
sein kõnnte. Das wurde durch die fidele Zusammenarbeit von Aniceto 
Ribeiro Kayova mõglich, eine Arbeit die das Kenntniss der Guarani
Strache und des Portuguisischen erforderte, und ebenso das Kentniss 
der Traditionen und religiõsen Sprache dieser Ethnie. Zwischen der 
lndianern selber ist es nicht leicht Leute zu finden die diese Fahigkeiten 



zusammenbringen. Aniceto ist ein Namen der registriert sein muss ais 
Ethnograph seines eigenes Volkes. 

Die gesammelte lnformation ist qualitativmassig eine der grõssten schon 
realisiert; qualitativmãssig zeigt sie eine unmassige kulturalische Densitat; 
linguistisch, ein Feld mit unendlichen Ernten. 

. Diese Texten sind Quellen in denen nicht n ur F orscher der Guarani-Kultur 
trinken werden, aber auch die lndianern selber die, an fremden Erziehung
Systemen angefasst, nicht immer seine eigene Sprachen im Zentrum 
seiner Kultur halten kõnnen. Nhande rembypy wi.rd ein neuer Ursprung 
von neuen Schõpfungen und Errinnerung unserer Zukunft. 

BARTOMEU MELIÁ. 

Asunción, 06/06/2000. 

PREFÁCIO 

Wilson Galhego Garcia lança, agora, seu Nhande 
Rembypy (Nossas Origens). Todos aqueles que estudaram os 
guarani tiveram em León Cadogan 1 a principal fonte de textos 
dos Guarani atuais. O leitor mais atento ao ler as suas transcri
ções e versões para o espanhol sentia faltar algo: a expressão 
simbólica do guarani em espanhol. Cadogan, fluente em 
guarani e em espanhol, vertia os textos transcritos para o 
espanhol castiço. É claro que isto não tira o valor de sua 
monumental obra. Nimuendaju2 , de seu lado, fez uma trans
crição mais literal, possivelmente por não ser fluente em 
português. Difere de Cadogan por procurar ser mais 
interpretativo. Isto quer dizer que estes autores colocam-se 
entre o leitor e os dados, como se fossem filtros. O pesquisa
dor, pela sua natureza inquiritiva, quer saber, por exemplo, 
como o índio interpreta o mundo dentro de seu universo 
simbólico e como transpõe esta interpretação ao universo 
simbólico ocidental. E como faz a transposição de um univer
so para outro. É esta falta que sentimos nos trabalhos de 
Cadogan e de Nimuendaju. 

Nhande Rembypy (Nossas Origens) são transcrição e 
tradução literais de textos guarani. Este trabalho apresenta 
aspectos inéditos em nossa tradição de pesquisas etnológicas: 
Wilson Galhego Garcia inovou a metodologia de coleta de 
dados ao treinar o Kayová-guarani Aniceto Ribeiro tendo 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

como modelo a metodologia utilizada pelo Instituto Lingüístico 
de Verão para coleta de dados lingüísticos. Algo estranho da 
Etnologia no Brasil. Aniceto gravou as declarações e as 
traduziu sem as interpretar. Os dados são, realmente, neutros. 
E originais.Foram respeitados, como Galhego Garcia informa 
em sua introdução, "a grafia e o estilo originais, tanto no 
Kayová como no Português" de Aniceto. 

O respeito à forma de como o informante transcreveu 
e traduziu os textos permite-nos compreender os universos 
simbólicos culturais guarani e o de indivíduos vivendo inte
grados na sociedade nacional. Como acontece esta transposi
ção? Nhande Rembypyi (Nossas Origens) prestam-se a, pelo 
menos, três tipos de análises: dos textos guarani, propriamente 
ditos, dos textos em português e a comparação entre os textos 
em guarani e os em português. Esta minha expectativa, no 
entanto, não contempla o interesse maior de Galhego Garcia: 
devolver Nhande Rembypy aos Kayová-guarani. Eles já o 
conhecem em parte. Ao mesmo tempo que foram pródigos em 
críticas, algumas vezes ferozes, acrescentaram outras inf or
mações deixadas de lado pelos informantes iniciais. Propici
ará um efeito multiplicador para coleta de dados. Nhande 
Rembypy será, para estes índios, um repositório de "suas 
origens" (o título foi sugerido por eles) e também uma fonte 
para discussão de "suas origens". Digo discussão porque os 
Kayová-guarani demonstraram não serem unânimes na inter
pretação de seu mundo simbólico. Isto se deve, possivelmen
te, às mudanças culturais decorrentes do processo integratório. 

12 

' ~ 1 

NHANDE REMBYPY 

Este reavivar da memória tribal, então, permitirá a transmis
são e os interesses pelas questões culturais que o processo 
integratório tende esmaecer. 

Parece-me que foi o respeito em manter os textos da 
forma de como foram transcritos e traduzidos, que Galhego 
Garcia se ide_ntifica como editor. Todavia, este trabalho não é, 
como possa parecer - ou a modéstia do Autor sugira-, mera 
coletânea de dados. Resulta de um colossal trabalho de treina
mento, acompanhamento e pagamento de um salário (de seu 
próprio bolso) para que Aniceto pudesse se dedicar integral-

, . 
mente a pesquisa. 

Conheci Wilson na primeira metade da década de 
oitenta. Eu me encontrava, naquela época, envolvido num 
projeto com os Mbüá-guarani do litoral paulista e ele com os 
Kayová-guarani de Amambaí. Esta aproximação de interesses 
de pesquisa e o fato de Wilson pertencer à Faculdade de 
Odontologia (a Antropologia faz parte do currículo deste 
curso) de Araçatuba da Unesp (próxima ao Câmpus de Marília), 
tive a oportunidade de desenvolver uma boa amizade e redigir 
manifestações aos seus relatórios de pesquisa. 

Este relacionamento permitiu-nos muitas trocas de 
idéias em tomo de nossos trabalhos, centradas em questões 
metodológicas e teóricas. Nossas origens acadêmicas (Wilson 
vem da área das Letras e eu da Sociologia) possibilitava 
muitas trocas de informações. Além deste conhecimento, tive 
a oportunidade de orientar o aluno Mauro Machado Vieira num 
projeto de iniciação científica intitulado Análise dos principais per-
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

s~nagens no Mito dos Gémeos nos três subgrupos guarani (Mbüá, 
Nandeva e Kayová. Suas fontes foram Cadogan, Nimuendaju e 
Wilson Galhego Garcia. 

Quando Wilson iniciou a publicação da primeira versão deste 
trabalho comentou que estava iniciando a correção ortográfica das 
traduções de Aniceto. Pedi que não fizesse isto, que as deixassem 
como estavam. Claro que este pedido decorria de meu interesse em 
estudar grupos tribais em processo de integração. Teria em mãos um 
material fabuloso. Não só a mim mas para todos os pesquisadores 
interessados em estudar o universo simbólico de um grupo tribal a 
partir de dados puros, neutros e abundantes. Esta sugestão me dá uma 
sensação de responsabilidade para com o trabalho que ora apresento. 

A qualidade do pesquisador não se restringe à coleta 
pessoal de dados, mas também e principalmente às formas 
desenvolvidas para que o fluxo de coleta seja maior sem 
prejudicar a sua integridade. E é assim que Wilson Galhego 
Garcia nos apresenta um volume tão grande de informações 
originais, descritivas e neutras - não custa repetir - que deverá 
ficar ao lado de Montoya, Cadogan, Nimuendaju, Schaden, 
Melià e tantos outros que permitiram um maior conhecimento 
dos Guarani atuais. 

Mauro Cherobim 

1 
Ayvu Rapyta. Textos míticos de los Mbyá-Guarani dei Guairá. São Paulo: 

FFCL/USP, I 959 IBoletim n.227, Antropologia n.5j 

2 NIMUENDAJU Unkel, Kurt. As Lendas da Criação e Destruição do Mundo 

como Fundamentos da Religião dos Apapocuva-Guarani. São Paulo: 
Editora Hucitec; Editora da USP, 1987. 
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APRESENTAÇÃO 

Este livro nasceu das dificuldades que enfrentamos durante 
pesquisa de campo, ao coletarmos informações referentes ao universo 
botânico Kayová, (1974-1984) objeto de nosso interesse acadêmico na 
época. Para suprir lacunas iniciamos a gravação de dados que logo 
extrapolaram o objetivo principal da pesquisa, ou seja, o estudo da 
etnobotânica Kayová. Surgiu, então, a idéia de utilizarmos o material 
gravado, de forma que o mesmo fosse acessível aos Kayová .. Assim, 
houve um segundo passo, dado com grande dificuldade, que envolveu 
dezenas de horas de gravações de assuntos relativos a cantos rituais e 
profanos, mitos de origem, religião, parentesco, plantas, animais, cores 
aspectos da vida cotidiana, etc. Todo esse material gravado foi transcrito 
e traduzido para o português corrente entre os índios Kayová de Amambai. 
Como uma das idéias é mostrar tais estratos de língua utilizados neste 
período (197 4-1989), foram respeitadas a grafia e o estilo originais, tanto 
no Kayovâ como no Português. Assim, os textos comportam outra 
tradução e comparação com outros estratos tanto do Kayová como do 1 ~ 
Português. \ 

Nas fases finais de gravação, transcrição e tradução, (esta/cargo 
do kayová Aniceto Ribeiro) surgiu o consenso entre os informantes de que 
o nome da obra deveria ter NHANDE REMBYPY •Nossas Origens", 
sendo descartadas outras sugestões. Nesta fase final de campo, dado o 
treinamento do Aniceto, todo o trabalho desde. a gravação até a tradução 
foi realizada pelos Kayová. Ao Kayová Aniceto Ribeiro e aos informantes 
somos particularmente gratos pelo espírito de paciência, responsabilida
de e compreensão, por não desanimarem e não me permitirem o 
desânimo mesmo nas fases mais difíceis da pesquisa de campo. 

Aos informantes, deu-se total liberdade para expressarem suas 
opiniões. A apresentação das entrevistas segue a ordem cronológica de 
coleta de dados. Além do estilo original, preservamos o conteúdo total das 
informações, que foram transcritas ipsis literis, o que toma inevitável a 
repetição de assuntos. 

As gravações foram feitas in loco, no campo, e quase sempre 
diante da situação, por exemplo, casamento, nascimento, geada, proble
mas com a pollcia indígena, enterro, etc. 

O projeto de gravação, transcrição e tradução de material 
etnológico continua e pretende-se em breve lançar um outro volume, 
sempre com o objetivo principal de dotar os Kayová de textos em sua 
própria língua. Jl ~ 
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AGUELITA DE TAQUAPIRY 

É isto o que eu sei, eu era pequena quando morreu minha mãe; meu pai, 
minha avó, meu avô também morreram. 
Meu pai eu vi; eu já tinha um filho quando morreu meu pai. Só isso eu sei. 
Eu era uma criança que vivia abandonada, não morri porque tive sorte. 
Por isso ainda estou vivendo, já sou velha, já bem velhinha 

REZA PARA MULHER QUE VAI DAR À LUZ (nascer filho) 

Deixa que apareça, (deixa que nascer logo). 
Deixa que nasça, Minha Avó Grande, naquele tempo dava ordem. 
Deixa que apareça, deixa que nasça. 
Minha Avó Grande, naquele tempo. 
Deixa que nasça, deixa que apareça. 

REZA PARA PICADA DE COBRA 

Peço para não doer a sua picada, Fogo Pequenino. 
A chama eu esfrio do Fogo Pequeno, a chama eu esfrio do próprio Fogo 
Pequeno. 
Eu vou tirar a chispa do Fogo Pequeno. 
A chama que eu esfrio da chispa do Fogo Pequeno. 
A chama que eu esfrio da chispa do Fogo. 
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AGWELITA DE TAQUAPIRY 

Upéa mate aikwaa. Xe mixi voi omano ramo gware xe sy xe ru, xe jari, xe 
ramói ave emano. Xe ru pe mate ahexa va'ekwe. Xe membyrire-ma 
omano va'ekwe xe ru. Up.éa mate aikwaa. Xe pete'i mitã, gwaxomi aiko 
araka'e. Na namano séi gwi na namanoi araka'e;·upéa gwi na namanoi 
araka'e; upéa gwi, aiko aikovy, xe gwaigo·i-m. Xe gwaigü'i eterei-ma. 

IMEMBY VA'E PEGWA 

To jekwaa katu. 
To jeaso javo katu. 
Xe jari jusu araka'e. 
Mboruvixa araka'e. 
To jekwaa katu mboruvixa araka'e, to jeaso javo katu. 
Xe jari jusu araka'e. 
To jeaso javo katu, to jekwaa katu. 

MBOI REHEGWA 

Ta rosyry ne xe nde kwa rasy 
Tata'y mir'i. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe,tata'y mir'i. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe,tata'y vete mir'i. 
Ta rosyry ne xe, tata piriri mir'i. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe, tata piriri mirT. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe nde kwa rasy tata piriri. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe, tata piriri. 
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A chama que eu esfrio da chispa do Fogo Pequeno. 
Vou tirar sua picada, Fogo Pequeno que brilhou. 
A chama que esfriou, do Fogo Pequeno que brilha. 
A chama que eu esfrio da sua picada Fogo Pequeno que brilhou. 
A chama que eu esfriou do próprio Fogo Pequeno que brilhou. 
Assim como no princípio tudo é bom. Assim digo para saber viver. Minha 
Defesa, Minha Grande Defesa Meu Defensor, Meu Grande Defensor. 

PLANTAS DOS CÉUS 

No céu existem as plantas. Tem banana, milho, mandioca; todas as 
plantas que os homens têm na sua roça, existem no céus. Elas tinham 
tudo, por isso fazem bebidas. Todos eles se reunem na festa dessas 
bebidas, se reunem e batizam. 
Tem reza para o batismo, uma reza longa feita por eles. Depois do 
batismo, bebem e assim dançam os que vão dançar. Naquele tempo, era 
se obrigado a dançar. Eles dançavam, cantavam em círculo. Há o cântico 
em círculo e dança mista, também Dança mista, é a do diabo, não de 
Deus. Somente dança mista: Cantar em círculo é de Deus. Dança mista 
não é de Deus, não é para Deus, não é mesmo. Daqui da terra diga no 
meu próprio idioma, eu sei muito bem. Dono da dança, Dono do Conto, 
isto é, Dono de dança mista, quando é dado do Céu é fácil para cantar na 
dança mista. Cantam com facilidade na dança mista. Outros também 
aprendem facilmente. 
Isto é para o Dono do mesmo, não é pra Deus, não é de Deus. Deus não 
usa dança mista, não se agrada dela. Dança em círculo, dança de 
adoração, isto sim, é de Deus mesmo. Essa música mista, somente você 
arranja. Você canta um verso, depois outro verso, somente isso. Depois 
de terminar o seu canto diga para o outro cantar também. Só ele que 
canta; está descendo do céu sobre a terra. Para voçê a facilidade de 
cantar. 
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MBOI MBORO'YHA 

Ta hendy katu morõ'ysã ne xe tata piriri mir"i. 
Ta rosyry ne xe nde kwa rasy, tata vera mi~"i:. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe, .tata vera m1n. . .. 
Ta hendy katu morõ'ysã ne xe nde kwa rasy, tata vera m1n. 
Ta hendy katu morõ'ysã mir"i, tata vera mir"i. 
Hime Yma parã ngusu. 
Xe hereko kwaa pane xe'e ramo. 
Xe Kunhambía, Xe Kunhambía Rusu. 
Xe Pai'i Kunhambía. 
Xe Pai'i Kunhambía Rusu. 

YVÁY PYGUA TEMITY 

Yvanga py o"i temity, OY pakova, avati, mandi'o. O"i entero ava ogwereko 
va'egwive o"i yvanga-pe. Ogwereko-pa araka' ~· ajevermo ha'e kwera 
ojapo kagw"i. Entero va'e ijaty arã kagw"i hapy. IJaty ar~ upe-py ohovasa 
arã. Hovasaha niko oi· hina, ipuku mir"f. Ha'e kwera OJapo. Ohovasa .Pª 
katu ho'u arã enterove. Upexa ojeroky ta va'e ojerok~-ma .. vma n1ko 
jeroky voi ome'ê. Ha ojeroky-ma, ogwahu-ma. Gwahu otko VOI, okotyhy
ma. Upea ko anhay mba'e upea. Ndaha'ei. Nhandejary, ~ba'e, kotyhu 
nga'u. Gwahu upea Nhandejary mba'e. Kotyhu , .nd~ha e1 Nh.andeJára 
pegwa. Ndaha'ei! Ndaha'ei! ete! ko yvy-pyg~a he 1 va ex~ nhe ê ~bete. 
xe aikwaa porá nga'u. Gwahu jareta, kotyhu 1areta upe he 1 kotyh.uJa reta .. 
Upea opyra-ramo, ohepa ndevy e~ekotyh~ ha~wã . O"i mbare1 v~ram1 
ekotyhu hagwã. Otro oikawaa pa rei veram1 o~a ã hagwã. Koty~u Jareta 
upea, ndaha'ei Nhandejara pegwa. NhandeJa~ ndogwerekot kotyhu. 
Gwahu katu, jeroky katu , pea Nhandejara mba.e. P~ kotyhu ere ar~. 
ndente remboape arã. Ere ha'ã petei mata, upet ere Jevy otro m~tam1. 
Upeante. Nde rekotyhu veima ramo erekotyhu ere arã otro-pe. Ha e nte 
oha'ã, opyrü ko yvy rehe. Erei kwaa hagwã. 
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MANEIRA DE SE PINTAR 

Todos pintadinhos? Isto, no nosso passado, usavam suas pinturas, 
naquele tempo. Por exemplo: estão reunidos, vai ter farra. Quando estão 
todos reunidos se colocam em fila, ai vem eles, diziam na minha própria 
língua, eles vêm para se pintar. Bem bonitas são suas cores, ai os 
patrícios vão farrear (festejar}. 
Era assim. Há o urucum; eles quebram bastante urucum e enchem suas 
vasilhas. Depois esfrega e P.õe na água chamada "monto", pois naquele 
tempo não existia ainda a cana-de-açúcar para fazer o próprio líquido; 
engenho não existia naquele tempo e os antigos mastigam e socam, 
chamam os que têm dentes para mastigar. Ficam dois ou três para 
encherem as vasilhas. O urucum esfregado e molhado com o caldo-de
cana e somente com aquilo deve ser molhado; depois esfregam bem de 
novo e é coado com pano. 
Coado bem, depois é posto no fogo para ferver numa vasilha grande. Para 
esse tanto eles puseram o urucum. E essa cana-de-açúcar mastigada 
depois de derreter, já como um sabão. E assim coloca um pano ou um 
pauzinho dentro dela e deixam pingar na água e deixar ficar meio dura, 
aí já está pronta. 
Aquela, quando for tirado para ser usada fica boa, muito boa essa tinta de 
urucum. Antes de esfriar bem devem já trazer as vasilhas, cada um trazer 
a sua vasilha. 
Cada um tem que ter uma coisa para carregar na sua própria vasilha. Os 
que têm enchem sua vasilha, para isso tem outro objetivo para encherem 
suas vasilhas, antes de esfriar bem, quando ainda morna. Depois 
esfregam em si e se enfeitam, isto é, quando já reunidos onde haverá a 
festa, eles tiram isso com um pauzinho. 
Tiram com um pauzinho. E esfregam em qualquer pessoa. Fazem do 
pauzinho como uma agulha de costura, ?Ssim eles fazem. Não é pontuda 
somente fino; isso eu vi quando eu era criança, põe por aqui, se pintam 
bem bonito, ficam muito bonitos, mesmo em que tem o rosto gordo ainda 
ficam muito mais bonitos com esse urucum. O nome desse é urucum, bem 
vermelho e bonito. Por isso, quando eu era criança ouvia sobre esse 
cauim, porque hoje em dia as vidas são diferentes. Mas, antigamente os 
antigos não viviam misturados. Carregavam cauim. 
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JEGWAHA 

ljegwawa-pa? Upea ko yma nhande ypy ete v~ ogwereko ara~a'e j.~gw~ha . 
Komo sery: ijaty-pa-ma apy, para o'ita-apy. IJaty-ma ramo IJape 1, pe 1 xe 
nhe'ê mbete-py. Ouvy ojegwa hikwai, ojegwa porã porá. te'yijusu opareata 
hikwai. 
Upeixa araka'e. Oime niko pe yruku, ojoka heta porá pe yruku omotynyhê 
arã pe nha'ê. Upéi katu ohumbiri arã, upéa ombohykwe monto-pe; uperõ 
ne'irã oiko takawarê'ê nhanbohykweha; trapixe ne'irã oiko araka'e myamyr'i
pe ha'e kwera oisu'u nte. Oisu'u mokõi mbohapy o'i arã ombohykwe h~ 
omotynyhê pe nha'ê. Pe yryku ohumbiriakwe-pe o~bohy~e y-p~, ahan1 
pe takware'ê ry-py upéa pe mate ombohykwe upé1 ohumb1n porá Jevy h~ 
ombogwa trapo-pe. Ombogwa porá, hagãtu ombopupu, tu1xa porá vo1 
hyru. Upeixarãxa voi omo·i pe yruku ha pe takware'ê ry oisu'u akwe. Hyku
pa-ma ramo ohovy ko havom rami, ha upexa ere mopo'ê ara upe trap~
mi. Yvyra mba'e, ere mopo'ê upepy erembotyky ypy. Ynhapyha porá 01-
mã, upeva'e erenohema ereipyvu-ramo katu gwy he'i porá pe y. Pe yruku 
nda haku ro'yi vyteri reheve, ereru arã hyru rã, ko otro ogwereko upe-py 
onhunha omohenyhê mir'i upearã ogwereko voi ijaráha-mi haku ro'y e'y 
reheve hakuvy reheve upéi oipixu, oipixu ojehe opa omol Upéa. agã 
ojogweroaty-maramo opareá ha~wã-pe, ogwenohe upéa y~va.m1-pe. 
Yvyra mi pe ogwênohê. Ha omboJa kwarykera rehe;. Om~po 1 m1 yvyr~ 
ko ju xa, ju nhambo vyvy haxa upéa xa ombopo 1. H~ e nda ~akwa.~ 
ombopo'i nte, pea xe ahexa va'ekwe xe mitã ramo omo1 ko arup1, omo1 
ojegwa pa porã, o'i porã etema-pa upe hova kyra va'e vyteri ~a·e rehe-pa 
o'i porã ete yruku hera upéa, upéa ojapo pytã porã etepa! AJeve katu xe 
mitã ramo xe ahendu pe kagwI ko, ko'anga rupi niko teko oiko jopara ha 
ymave araka'e myamyr'ive ndoikoi jopará. Ojará kagwi 
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tirando dali para o que dançam, depois os outros, tem que ter quatros 
pessoas que servem a bebida e vão um atrás do outro levando para os que 
cantam, às vezes para os que cantam e dançam misto, se estiverem os 
que cantam. Namorando uma moça, o urucum do rosto da moça fica 
grudadono rapaz, na moça e no rapaz. Quando o rapaz namora chega 
perto da moça, assim eu ouvi meus avós contando que o homem e a 
mulher já ficam pintados aqui de vermelho, aqui. Eu já vi esse urucum, por 
isso não chegue perto, pedi a ele, se não quando você voltar sua mãe vai 
te bater dizia ao rapaz. Essa moça você não pode namorar, ela tem vida 
muito feia, ela é brava demais, não vai gostar da sogra, não vai gostar do 
sogro também dizia ao rapaz da moça que namora. Para o rapaz diziam 
assim. Os outros dão conselhos para os dois; não temos só uma mãe. O 
rapaz tem a sua mãe e a moça também tem a sua. Quem não gosta 
dessas coisas, não pode deixar chegar que serve as bebidas, quando for 
servir, não pode chegar perto dela. Assim eu via quando era ainda criança. 
Passou o urucum no rosto, passa só um pouquinho. O urucum é muito 
bonito mesmo depois que fiquei grande fiz um pauzinho do tamanho do 
rosto. No lugar onde se pega é chamado de lugar de enfeite; lugar de 
enfeite é para se enfeitarem homens e mulheres. Para os homens 
festejarem somente eles se reunem. Nas festas das mulheres também 
são assim. Assim eu sei. E é assim mesmo. Assim disseram, os que já 
sabiam contaram mesmo. Os parentes da moça devem ir conversar com 
a moça e se a moça já estava namorando, o rapaz já gosta dela, por isso 
que foi conversar com ela. Os pais gostaram, então se casaram. Casaram 
bem e se pegaram pelos braços. Os meus filhos acham graças quando 
conto dessas coisas. Conto que se pegaram nos braços e o.homem vai 
sentar; um pega a moça e leva para sentar juntos. De certo era um 
casamento como aos dias de hoje a trouxeram e o fizeram sentar-se junto 
com o rapaz. Se casaram, isso era o verdadeiro casamento. Se eles 
apenas conversaram, se encontraram e daí já foram junto para a casa dos 
pais, esse não é um casamento; é um "amigado", eles falam "amigado", 
não casaram se ajuntaram. Amigaram, disseram os outros. Amigaram, 
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ha ojara-pegwi pe ogwahu va'e-pe upei ojara otro; quatro oiko arã Kagw"i 
me'ê ha oho ojoapykweri ogweraha upe ojeroky va'epe, ogweru ogwahu 
va'e-pe, sapy'ante, okotyhu va'e oiko ave ramo pe okotyhu va'e pe ave. 
Onhem bokíra'e pe kunha rehe ko'ape heta o"i hese yruku hova amboja 
hagwe kunha rehe ha kwimba'e rehe. Kwimbaé onhengutaram o hese 
onhemboja ndaje, ahendu aipo he'i xe jari. Kwimba'e kunha pytã-ma a
py, pytã-ma a-py, pytã-ma a-py ave. Xe ahexa-ma pe yruku ajeve anike 
eremjeboja upea amanda íxupe. Ani ndesy ereju rire ne nupã ne, he'i 
kwimba'e-pe. Pe kwimba'e rehe nde rejeguta ixene. Pe kunha iraja vai 
pea inhanha, pea omesy rehe nda'ija'ei xene, omenduvy rehe ndaija'ei 
xene, pe kunha he'i. Pe kwimbaé aipo he'i. Mokõive-pe onhe'ê otro; nda 
ha'ei voi pete·i nhande asy. Otro kwimba'e, otro kunha sy o"i. Ugw"ia ndo 
ngutai va'e he'i anike ombojave ape pe kagw"i ome'ê ramo. Anike 
onhemboja hese. Upeixa xe mitã pe xe ahexa. Pe yruku omboja pe hova 
rehe, peixa minte ko omboja. lporã ete-pa pe yruku upei katu xe tuvixa 
maramo, ojapo peixa yvyra konderova pukumija. Ojagaramiha upea pe 
he'i jegwaiha he'i, jegwa'iha he'i upea pe erejegwa arã kwimba'e ha 
kunha. kwimba'e kwery oparea hagwã peixa arã ojogweoaty ha'e kwera 
nte. kunha ka'u-pe ramo upeixante avei. Upeixa xe aikwaa. Upexa voi 
katu. Upeixa oje'e voi oikwaa va'ekwe omombe'u voi. kunha hente kwera 
ha'e oho arã onhomongwete pe kunha ndive ha pe kunha ojenguta ma voi 
kuri,kwimba'e ojenguta gwi ma voi oho o mongweta íxupe. Onguta isy, 
onguta tuvy ha omemenda. Omomenda porá ijyeva rehe onhangara. 
Upea mo'ãke xe membyre puka haty. Omombe'u peixa onhangara ijyva 
rehe pe kwimba'e ogwapy arã ijyke rehe. Aipo ay rupigwa nhomomenda 
mo'ã mba'e neraka'e oho ogweru omobogwapy kwimba'e ypy-py. 
Omomenda hikwai, pea menda hera. Ha onho mongweta kuri hikwai, 
ojotopa kuri hikwai, oho rei isy roga-peva'e ndaha'ei menda; upeajea,jea 
he'i ha'e kwery, nonhomomendái, ojante. Oja va'e he'i joa. Jea rei 
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diziam não fizeram um casamento. E se a mãe gostou da moça, o pai 
também gostou. os parentes também gostaram esse é tem quem co~ ~ 
moça, o rapaz não vai onde está a mãe dela. Ja se casaram e depois e 
que vão na casa dos pais. Já fez a roça daqui fala. 
Sobre o Diabo 
As vezes os outros te ferem e você chega a morrer, se não você fica 
bêbado e corre atráz do seu amigo. E briga. Se assim o diabo ~stá 
cuidando de você, o nome dele é diabo, quando assim acontecer, o diabo 
está cuidando de você, isso é verdade mesmo. 

O SOL E A LUA 

Como eu sei a Lua e o Sol era crianças, diziam os antigos do passado os 
povos antigo daquele tempo, os nossos antepassados. que na terra eram 
o primeiros. Eu ouvia quando eu era pequena. As pessoas que cantam, 
que viram. que ouviram os que foram até o Céu, contam, então ele~ 
contaram. eu ouvi um pouquinho: Morreu naquele tempo o Nosso Pai, 
depois que subiu, já fez os Céus para nós, e quando voltou Jaguarete já 
tinha devorado a sua mulher, a mãe· do Sol. Sua mulher depois de 
devorada pelo Jaguarete, subiu ao Céu. Então ele voltou de novo aqui na 
terra, pisou na terra feita por ele, chegou Nosso Deus e fez as mã~s. 
Nasceram duas crianças (gemêos). Nasceram o Sol e a Lua, são dois. 
É bom, então já foi onde seu marido está. Dizendo na nossa própria 
língua, a alma dela. É a vez dele voltar para morrer. Por isso morram os 
peixes, os peixinhos, morrem todas as carnes, morre o gado, até nós 
morremos, pois ele morreu. Simboliza a nossa morte, o nosso pai lá do 
Céu, assim eu sei dos povos antigos que viveram naquele tempo. Não é 
coisa de agora, não é coisa de hoje, ele é outro agora. Antigamente não 
foi assim. Então foram essas duas crianças ainda pequenas, as duas 
foram. A sua mãe já foi onde está o seu marido, voltam os Céus onde lhes 
pertence, não demoram muito e essas duas crianças também já foram. 
Disseram: vamos seguir Nosso Pai ele está no Céu. Nosso Pai, e nós 
vamos ser a luz para a terra, vamos 
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he'i ndaha'ei onhemomenda. Ha pe isy onguta va'e kunha, ituvy ongutava'e 
ihente kwera ave, upéa oho kunha ndive, kuimba'e ndohói isy rendapy. 
Omendama kuri, upéi oho ará isy rendapy. Ojapo-ma kokwe. 

Anhay Rehegwa. · 
Sapy'ante nderaxipa nde averia ha eremano, osino katu ereka'u ramo 
remonha nderapixa-pe. Ha ereikovai. Upexaramo anha okwira nderehe 
upéa anhete voi. 

JASY HAKWARAHY 

Xe aikwaa ramo ko jasy ha kwarahy imitã. He'i arake'e aipo yvypory ypy 
arake'e, nhande ypy araka'e, yvy oiko ypy araka'e. Xe anhendu va'ekwe 
xe mitaramo. Umi oporahéi va'e, ohexa va'e, ha ohenduva'e, ohova 
yvanga-pe, omombe'u, etonce omombe'u. Xe ahendu imi: emano araka'e 
ko yvy rehe nhande ru, ohorite araka'e ojapama yvanga nhandevy ha ou 
jevy hembireko ho'uma jaguarete, Pa'i Kwara sy. Ho'u hembireko jagwarete 
oho yvay-py. Etonce ha'e ou ko yvy rehe, opyrü ko yvy gwembiapo kwe 
rehe opyrü Nhandejara ha ojapo pe sy. Oiko-ma mitã ko'agwi mo~õi. 
Oiko-ma Pa'i kwara oiko-ma Jasy mokõi. Ha gweno etonce oho-ma 1me 
renda-py. Nhande nhe'ê mbete-py ijayvy kwe. Ha ha'e ou omano hagwã. 
Omano hagwã pirá, emano hagwã piky, emano hagwã so'o, emano 
hagwã vaka, omano hagwã nhande upeva'erã emano. Oha'anga nhan?~vy 
Nhanderu amo yváy gwi upeixa xe aikwaa yvy pory yma ete 1a1ko 
va'ekwe. Ndaha'ei ko'anga gware, ndaha'ei ko'anga-gwa, otro ko'anga 
ha'e. Yma ahani, upeixa araka'e. Upéi oho araka'e upe mokõi va'ekwe 
mir"i mitã; mok-pi mitã oho. Oho-ma isy, oho-ma isy, oho-ma ave ime 
renda-py yvay-py ha'e omba'e-pe oho oho jevy, nda'arei oiko oho-ma ko 
mokõi va'e. Nha sengi Nhanderu oime yvanga-pe. Nhanderu, nhande 
jaiko kuri yvy resapeha ramo jaiko kuri,jaha 
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alcançar o Nosso Pai. Disseram as duas crianças; e foram onde seu pai 
está. E a sua mãe estava ali quando os Jaguaretes a comeram, tiraram 
daqui as duas crinças e jogaram fora depois que mataram sua mãe. As 
duas, diz-se que são bem pequeninas. Dizse que já falavam: não me 
ponha no meio do quarto, me ponha do lado da esquina, põe a peneira 
grande sobre mim para as moscas não sentarem em mim, dizia o Irmão 
Velho, o Sol era o mais velho. A Lua era o mais novo, bom, o mais velho 
já falava. Novinho ainda, antes de um mês já falava, puseram-no quase 
na esquina. E puseram em cima dele um abanico grande, uma coisa de 
soprar o fogo que se chama tapekwa, puseram sobre eles e em cima · 
deles; também nào demorou muito e os jaguaretes já estavam devorando 
sua mãe. Os Primeiros Jaguaretes já estavam devorando a mãe do sol, 
e então as moscas sentaram-se no abanico onde eles estavam; diz-se 
que eles já tinham um arquinho e uma flechinha, já atiraram nas moscas 
e o seu irmão também já atirou nas moscas e eles eram novinhos, faz 
pouco tempo que nasceram, o Sol e a Lua. E então veio chegando. Veio 
a velha Jaguarete com todos os seus filhos dizendo vovó. Vovó o que 
estás fazendo? Disse: Eu que sou velha e que chamam de vovó, achei 
a caça disse ela. Quem comeu a mãe do Sol disse ao filhos: aqui estão 
os filhotes, disseram para a Velha Jaguarete os netos, os filhos também, 
chamou-os de filhote, os dois que nasceram e então coloque-os, coloque
os na água quente. Puseram na água quente e a água esfriou, bem de 
novo aos dois puseram na água quente. Esses aqui não morreram disse 
entre eles e a velha disse coloque sobre o braseiro. Era bem pequenos, 
mas bem completos. E então diz-se que espalharam bem a brasa e 
puseram sobre a brasa, e ele apagou de novo, as brasa, então velha não 
pode comer, aí os netos disseram: se não pode comer então crie-os para 
você; ela disse então vou criá-los para mim. Ela então os criou; quando 
já grandinhos, caminharam já junto com seu irmão, a Lua, e assim que os 
dois viveram, e esses dois foram onde seu pai está para ser a nossa luz, 
esse é o Sol que nos alumia (de dia) 
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Nhande Ru jahupity. He'i ko mokõi ioko va'ekwe; ha oho gwu renda-py . 
Ha isy oime pepy ho'u-maramo jagwarete oipe'a agwi jaguar~te, omom_bo
pe mitã, omombo ha'e isy ojuka rire hikwai omombo-pe m1tã. Mokõ1 v~ 
mix'i mir"i agãi ndajeko. Onhe'ê ndajeko: ani xe mo·i okypy rao-pe emo~ 
tapekwa gwasy xe ari peno ogwapy mberu xerehe he'i pe tyke'yry, Pa'i 
Kwara tyke'yry . Jasy tyvyry, ha gweno petyke'yry onhe'ê-ma. Naikãivyt~~ 
ume porá reheve vyteri onhe'e..:ma omõi merio oky-py rao~e . H~. omõ1 h1 
ari tapekwa gwasy hera va'e, tata peju ha upea upea ari amo1 oky-py 
rovake ha omõi jevy hi'ari upea ne'ira hi'are ramo gwarã jeko isy ja ho'u
ma hikwai. Ho'u-ma Pa'i kwara sy okwavy jagwarete ypy ho'uma, etonce 
apy ogwapy mberu pe tapekwa rehe ko rupi mir"i jeko g~rapa mir"i ~a hu:y 
ete mir"i jeko xoky onhyvõ mir"i mberu hape tyvyry onhyvo-ma ave aipo aJa 
ne'irã ko'anga ramo oiko kuri Pa'i kwara ha'e Jasy. Ha gweno etonce 
ogwahê ouvy. Oura'e jagwarete jari ou ra'e imemby enter~ jarí, j~rí ,ja~_i 
mba'eiko erejapo, he'i jeko xe jari pendeja va minhaê pendeJa va m1nhae 
no'ã anhembia aikovy he'i jeko. Pa'i kwara sy ho'u va'ekwe gwa'yrepe 
upei jeko he'i; a! ko mõa ma ipéy ngwe jari pe gwi hemiarirõngwe ugw·i 
imembyre ndoko mo'ã-ma ipéy-ngwe he'i jeko ipéi-py ohenói pe imembyre 
ha etonce omondo. Emendo ytaku-py he'i jeko. Omondo mo'ã ytaku-py 
gwyy ho'ysã porã; mokõi ve omõi. É nomanóí níko kova he'i jeko ojoupe 
jagwarete jari ha emo"ina tata py·i ari he'i jeko. Mix·i voi nga'u hekopa k_opa 
mir'i. Ha etonce ndaje tata py"i ombotuvixa porã. Ha omo"i upe-py; opaJevy 
ogwe, etonce jagwarete jari ndo'ui, etonce katu he'i xupe ra'e hemirirõ 
kwery ndere'uiramo jari ereko nde rymba-ramo, hã tareko xe rymba
ramo. Ha upeakwe pe ombotuvixa ha'e tuixa mir"i. Korupi-ma oiko jave 
ogwata-ma tyvyry ha~e rami ave, Jasy; ha'e rami ave upea kwe mokõi oiko 
upeakwe-ma ohupity gwu-pe araka'e oiko hagwã nhande resape ha ramo 
pea Pa'i kwara nhande repase 
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e a Lua a noite. Alumia a escuridão, e assim eu sei. Eu sei muitas das 
coisas antigas. 

(Fim da Fita nº 06 (Gwelita) 

(Fita nº 02 Cristino Ricarte) 

1° KOTYHU (Canto de Farra) 

Sempre me leva, sempre me leva 
Sempre me leva, sempre me leva 
Sempre me leva, sempre me leva 
Para ser visto mesmo, é pra ser visto mesmo 
Sempre me leva, sempre me leva 
Sempre me leva, sempre me leva 
Para ser visto mesmo, é pra ser visto mesmo 
Para ser visto mesmo, é pra ser visto mesmo 

2° KOTYHU (Canto de Farra) 

Parece que vai me falar, parece que vai me falar 
Parece que vai me falar, parece que vai me falar 
Ainda me levou, ainda me levou 
Parece que vai me falar, parece que vai me falar 
Aqui para mim é igual, aqui para mim é igual, 
Aqui parece que vai falar, aqui pra mim é igual 
Aqui parece que vai falar, aqui pra mim é igual 
Levarei o enfeite, enfeite, e levarei o enfeite. 
Levou o enfeite. 
Levou o enfeite, parece que seria igual .para mim. 
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Jasy pyhare. Pytü ohesa-pe upexa xe aikwaa. Heta xe aikwaa. Heta xe 
aikwaa ymagware heta eta voi. 

(Fita gravada pela "GWELITA" de Takwapiri) 

(Fita nº 6 - apenas o lado 1 está gravado) 

(Fita nº 2 - Cristino Ricarte) 

1° KOTYHU 

Xe rerahaha ha joty mo'ã, xe rerahaha ha joty mo'ã ha. 
Xe rerahaha ha joty mo'ã, xe rerahaha ha joty mo'ã ha. 
Xe rerahaha ha joty mo'ã, xe rerahaha ha joty mo'ã ha. 
Hexa pyrãha ha voi va'e ehe, hexa pyrãha ha voi va'e he. 
Xe rerahaha ha joty mo'ã, xe rerahaha ha joty mo'ã ha. 
Xe rerahaha ha joty mo'ã, xe rerahaha ha joty mo'ã ha. 
Hexa pyrãha ha voi va'e ehe, hexa pyrãha ha voi va'e he. 
Hexa pyrãha ha voi va'e ehe, hexa pyrãha ha voi va'e he. 

2° KOTYHU 

Onhe'ê potave rami h'i, onhe'ê potave rami hL 
Onhe'ê onhe'ê potave rami h"i, onhe'ê potave rami. 
Xe rera, xe reraha joty-ma, xerera, xereraha joty-ma. 
Onhe'ê potave rami hr.Onhe'ê, onhe'ê, potave rami hi. 
Apy-ma ijoja xevy hy, apy-ma ijoja xevy hy. 
Apy-ma onhe'êtave rami hi, apy-ma ijoja xevy hy. 
Apy-ma onhe'êtave rami hi, apy-ma ijoja xevy hy. 
Taraha jegwakaha, jegwakaha ogweraha jegwaka ha. 
Ogweraha, ogweraha jegwaka ijojatave rami xevy ijoja. 
Ogweraha, jegwaka ijoja, ijoja vera mi xevy. 
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3° KOTYHU (Canto de Farra) 

Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Deixei aqui os que falam, 
Deixei aqui os que falam, 
Deixei aqui os que falam, deixei de tudo aqui. 
Deixei aqui os que falam, deixa aqui os que falam 
Vamos deixar de tudo, 
Vamos deixar de tudo, 
Deixei aqui os que falam, deixa aqui os que falam 

4° KOTYHU (Canto de.Farra) 

Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Depois falou, 
Depois de passar em muitos lugares, sua vida ficou triste; 
Voltou, depois de passar em muitos lugares. 
Falou depois de passarem muitos lugares, sua vida ficou triste para você. 
Depois, andou muitos lugares, sua vida ficou triste para você. 
Depois de andar em muitos lugares. 
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3° KOTYHU 

Jahejapa ha ha jepepe kuri, 
jahejapa ha ha jepepe kuri, 
jahejapa ha ha jepepe kuri, 
jahejapa ha ha jepepe kuri, 
jahejapa ha ha jepepe kuri, 
Jahejapa ha ha jepepe kuri, 
Apy toiko tonh'ê va'e, 
ahejapa ha ha jepe kuri hi. 
Apy toiko tonh'e va'e, ahejapaha, ha jepe kuri hi. 
Apy toiko tonh'ê va'e, apy toiko onhe'ê va'e. 
Jaheja-paha ha jepe kuri, 
jaheja-paha ha jepe kuri , 
apy toiko onhe'é va'e, apy toiko onhe'ê va'e ehe. 

4° KOTYHU 

Otava hu rire he heko nhemoyrõ; 
Otava hu rire heko nhemoyrõ. 
Otava hu rire heko nhemoyrõ. 
Otava hu rire heko nhemoyrõ ho. 
Otava hu rire heko nhemoyrõ. 
Otava hu rire he heko nhemoyrõ. 
Otava hu rire he heko nhemoyrõ; 
he rire onhe'ê he, 
Otava hu rire heko nhemoyrõ ho, 
ho jevy atava hu rire. 
He nhe'ê he atava hu rire heko nhemoyrõ ndevy. 
He nhe'ê, atava hu rire he, heko nhemoyrõ ndevy. 
atava hu rire. 
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1º CANTICO (BORAHEI) 

Olha escuta o dono do céu. 
Olha escuta o dono do céu. 
Debaixo dos ares, olha, os que vivem sobre o céu. 
Olha, escuta isso debaixo dos ares. 
Olha, escuta dos de cima do céu, aqui embaixo dos ares. 

- Agora vem o Barulho Que Sabe Tudo. 
Encontrei o maracá que vem vindo. 
Segui a fileira das criaças, segui os que sabiam tudo. 
Agora aqui os que vinham vindo. 
Escuta os que estão no Céu. 
Agora segui as Cintas que vinham vindo 

OUTRA REZA MBORAHÉI 

Olha aqui, vem do fim do trovão 
O banco que brilha, o banco que brilha 
Venho do fim do trovão, olha o banco que brilhou 
Venho do fim do trovão, olha o banco que brilha. 

OUTRA REZA 

Vista o que é teu Guará Amarelo 
Vista-se o que é teu Guará Amarelo 
Guará Amarelo com as costas bem amarelos 
Muitas vezes te rodeei , Guará Amarelo 
Seja envergonhado o que era teu, Guará Amarelo. 

(Fita 2 - CONT.- João Aquino) 

JASY E PAIKWARÁ (o Sol e a Lua) 

Agora vamos contar do Sol e do seu irmão Lua como nasceram naquele 
tempo. Dizem que vivia nosso Pai, 
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1° MBORAHÉI 

Ejapysaka ndono nipo, yvanga jara. 
Ejapysaka ndono nipo, yvanga jara. . 
Ara gwy-ma, endopo, ejapysaka yvanga ran-gwa. 
Ejapysaka endoponipo aragway-ny. 
Ejapysaka ndono nipo yvanga rari-gwa, aragwy re. 
Agãtu, ayvu, nhomba'e kwaa gwi tuvy raha. 
Ay vi nonha, mbaraka gwi tuvyra ha. 
Aysy monha ku'a kwaha ny. Aysy monha mba'e kwaa. 
Agatu aysy monha, gwituvyra ha. 
Agãtu ejapyka yvanga rari-gwa rehe ny. 
ejapysaka yvanga rarigwa rehe ny. 
agãtu aysy monha ku'akwaha gwituvy ra ha. 

2ºMBORAHÉI 

Tyapy apy-gwi aju, he no ako, 
overã ko'apyka, overã ko'apyka, 
tyapy apy-gwi aju, he no'ako overa ko apyka. 
Tyapy apy-gwi aju, he no'ako overa ko apyka. 

TO NHEMONDE NDE MBAREKWE AGWRAJU 

Tonhemonde nde mbarekwe agwara ju. 
ltatukupe porã agwara ju. 
Onhemonde nde mbarekwe, agwara ju. 
Heta veve kwe ambojere, agwara ju. 
Tonhemon ne mbarekwe, agwara ju. 

FITA Nº 2 - CONTINUAÇÃO: JOÃO AQUINO 

Ko ay nhamombe'u Pa'i kwara gwyvyra Jasy ndive ojeasojavo hagwe 
araka'e. Upéa oiko araka'e Nhanderu (Xi Ru) 
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e ele tinha duas mulheres. Nisso, perguntou para sua mulher mais nova, 
se estava grávida dele mesmo; então a sua mulher mais velha ficou brava 
com isso; quando perguntou de novo para sua mulher mais velha de 
quem era a criança que tinha. Então disse sua mulher mais velha: a 
criança que tenho é sua, disse ela de brava que estava. Então, Nosso Pai 
ficou sem falar com sua mulher. No dia seguinte deixou sua mulher mais 
velha, levou consigo a mais nova. Levou consigo para o céu. Depois 
passaram-se dois dias. Então ela lembrou-se que seu marido a tinha 
deixado, foi embora. Disse o Sol, ainda dentro do ventre da sua mãe, a 
sua mãe disse ao Sol: Vamos atrás de seu pai disse para ele sua mãe. 
Ai então eles foram e levou sua mãe pelos grandes caminhos, pelo bom 
caminho a levou. Dali foram chegaram no campo, pelos campos foram, 
pelo meio do campo eles foram. Quando já estavam pelo meio do campo, 
disse o Sol a sua mãe: apanha para mim essa flor, essa flor mais bonita 
para mim. Foi apanhando (flores) para seu filho, para o Sol, assim foram. 
Foi passando e achou uma flor do jaracatiá (do xapyi). A flor era muito 
bonita e nela estava um marimbondo. E disse: dê para mim essa, 
mamãe? Disse pra sua mãe. Então ela pegou de novo a flor. E tinha no 
meio da flor um marimbando grande, e picou a mão da mãe dele. Isso ela 
achou ruim, com seu filho. Depois quando ele pediu a flor de novo disse 
ao seu filho: depois de nascer é que vamos ter brincadeira, disse ao seu 
filho. O sol então, ficou bravo com a sua mãe, indo pelo caminho. Foram 
longe pelo caminho, depois disso viram um caminho mais bonito; 
chegaram na encruzilhada. E quando chegaram na encruzilhada, 
perguntou de novo ao seu filho, ao Sol: onde é o caminho para seu pai? 
O caminho que meu pai foi é este; disse ele. Mostrou o caminho que vai 
a casa dos Jagwaretes. Mostrou o caminho das onças porque estava 
bravo com sua mãe, por ter ficado do seu pai. Isso aumentou mais ainda 
para ele as coisas que sua mãe fez pelo caminho. Então sua mãe achou 
que este caminho é mais bonito do que antes, mais limpo. Seguiu o 
caminho que seu filho mostrou. Seguiu longe este caminho e chegou 
numa casa onde ninguém estava. Quando viu que ninguém estava, 
rodeou a casa e estava uma velha, Jagwarete, Jagwarete 
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ogwereko araka'e mokõi kunha. Pea gwembireko pyah.u-pe, opo~andu 
araka'e ixugwi-gwa mitã-pa ogwereko, aipo ramo hemb1reko tuJa, 1poxy 
upea rehe, oporandu jevy ramo gwembireko tuja-pe mava ra'y-pa 
ogwereko. Uperamo he'i ixupe hembireko tuja: ndaha'ei ne mba'e aereko 
he'i ixupe, opoxyvy, upe-maramo Nhanderu, no nhe'ê vei gwembireko
pe. Ko'ê-ramo oheja gwembireko pyahu ogwehara gwupive. Gwupive 
ogweraha upea yvanga-pe. Uparire mokõi ara ohasa jevy. Upe-maramo 
imandu'a ha'e orne oheja hagwe rehe, oho hagwe. He'i Pa'i kwara, ra'e 
o"i osy rye pe vyteri, Pa'i kwara-pe he'i isy: jaha nde ru rapy kweri he'i isy 
ixupe. Upe-mara'mo oho hikwai, ogweraha isy tape gwasu rehe, tape porã 
oho. Oho upegwi ogwahê, nhu rupi oho, nhumbyte rupi oho vy. Pa'i kwara 
he'i osy-pe: eipo'one xevy pe yvoty, peipoty porã eteva eipo'o po'o ohovy 
araka'e, omombemby-pe, Pa'i kwara-pe, uipexa oho. Oho ha otopa 
araka'e xapyi poty. lpoty porã ve va'e, upéa rehe mamanga o"i ra'e. He 
embou jevy xevy hai, he'i osy-pe. Upe-maramo isy ojagarra araka'e yv~ty. 
Ha o°f araka'e, yvoty pa'u-me mamanga, ha ajopi pe isy popy. Upea re 1sy 
ogwe-rovai nunga, ipoxy omemby reheve. Oporandu jevy-ma yvoty rehe 
ramo, he'i omemby upe: oka-py jaiko rire ae voi nhande mba'e, mba'e, se 
va'e he'i; upeva he'i omemby-pe. Pa'i kawara, upéa katu, ombopoxy isy 
íxupe, ohovy tapere. Mombyry oho, upe-rire ohexama katu tape iporã ve 
va' e; tapejoaju-pe ogwahê arake'e. Ha upe-maramo, tapejoaju-pe ogwahê
maramo, oporandu jevy omemby, Pa'i kwara-pe: mõo rupi-pa nderu 
rape? Xe ru rape kova he'i. Omembe'u jagwarete y-py rape. Jagawa rape 
omombe'u araka'e, osy-pe opoxy rehe osy rehe-gwi, marã-pa opyta 
hagwe rehe tuvy-gwi. Peva ombojo'a ve íxupe, ombopoxy tape rehe isy. 
Upe-maramo isy, ojohu hape iporã ve pe ohava, tape-gwi, ndaiky'aive. 
Omemby he'i osegwi-ma katu tape. Tape oho, oho mombyry oho ogwahê, 
óy-py ndaiporiry-maramo, ha ojere jave o"í ra'e jagwarete gwaigwL 
Jagwarete 
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velha que ficou sozinha, quando a velha Jaguarete viu a mulher, a mãe 
do sol, disse: Porque é que você veio? disse. Pegou uma vasilha grande 
e colocou sobre ela, cobriu-a com uma vasilha grande. Depois de cobri
la, já quase noite, os netos, os mais novos Jaguaretes já começaram a 
cheirar a mulher que tinha chegado. Perguntaram a velha: quem é que 
chegou? E a velha não contou, ela disse que não chegou ninguém. Ai 
então os outros Jaguaretes disseram: chegou alguém; chegaram as 
estradas, vieram até a vasilha grande e tiraram e disseram aqui eatá, a 
mulher; a mãe do sol, estava sentada debaixo da vasilha grande. Ai então, 
os Jaguaretes bateram na cabeça da mulher e a mataram. Depois eles 
a abriram e quando abriram a barriga acharam dois filhotes, os dois 
filhotes eram machos, disseram a veha: tem dois filhotes disseram para 
a velha. E a velha disse: traga aqui que vou assá-los para comer junto com 
a farinha disse ela. Deram os dois para ela. O Sol e a Lua. Ela ia espetá
los com uma vara, para assar; a ponta da vara despedaçou-se e não 
podia espertar. Ai então na brasa, colocou o Sol e seu irmão Lua, colocou
se sobre a brasa. E o fogo, com a água do seu corpo, apagou de novo. 
Esfriou tudo e apagou o fogo. Depois de apagar tudo disse a velha 
Jaguarete: vou ferver e colocá-los na água quente. Vou comê-los com 
minha farinha. Ferveu a água e jogou os dois de novo na água quente, o 
mais novo e o mais velho que é o Sol, quando soltarem os dois esfriaram 
tudo de novo, a água quente. 
Não morreu o Sol, não morreu a Lua também. 
Aí lembrou-se a velha Jaguaretee disse: eu vou criá-los para mim. Talvez 
vão viver ainda para mim disse. Então colocou-os em cima da peneira 
grande, os dois fê-los deitar juntos. A noite, então, quando chegou a noite, 
os grilos queriam lambê-los. 
Quando o grilo ia lamber o Sol, ele assoprava para o grilo não comer seu 
irmão. Assoprou para si próprio também. Então a velha Jaguarete, ouvi 
que estava assoprando. Aí então disse a velha Jaguarete: não vão morrer 
mesmos os meus animais disse. Vou criá-los, vão crescer para mim, 
disse ela. 
Aí então a velha Jaguarete cuidou deles e os fez crescer. 
Passaram o primeiro e o segundo dia no terceiro dia já ficaram maior. Eles 
já fizeram 
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jari kwera opyta ra 'e ha'e anho, upea rekatu ohexa vo jagwarete jari kunha 
upe, Pa'i Kwara su upe he'i marã katu ereju, marã-pa ereju? He'i. Oipyhy 
nha'ê ngwasu omoi kunha ari, ojaho'i. Ojaho'i rire katu ka'aru pytü ta ma 
jave agwahê hemiarirõ kwery jagwa; jagwarete kwery ohetü-ma katu ou 
va'ekwe kunha. Oporandu ojari upe: kiva'e katu ou ra'e? ljari nomombe'u 
voiry, ndoury aveve. Upe-maramo jagwarete katu he'i; ou katu ra'e, ohetü 
hetü, katu tape ohetü, voi ouvy omoiporã voi, nha'ê-py voi ou, apy o·i ra'e 
he'i nha'ê ngwãsu oipe'a ramo kunha, Pa'i Kwara sy, ogwapy nha'ê 
ngwapy nha'ê ngwypy. Upe-maramo onhakã rupã, ojuka, kunha-me 
jagwarete. Upei katu ombo ai-ma hi kwai ohye mboo-maramo ojohu 
moko·i ipéy kwimba'e meme ipéy he'i ojari upe, jagwarete; ipéy nipo ra'e 
moko·i he'i ixupe ijari; embouta'u xe hu'i tyry-ramo ta hesy he'i. Omomdo 
mmoko·i ve íxupe. Pa'i Kwara ha'e Jasy. Oikutu mo'ã yvyra rakwa-py, 
ohesy hagwã, yvyr _rakwa iku'i-pa rei ndikatuiry oikutu. Upe-maramo 
tatapyi, amyha'i porã opoi Pa'i Kwara, ityvyry ave opoi tatapy. Tata, 
gwykwerepy va'exa ombogwe-pa jevy. Ho'ysã mbajevy tata ombogwe
pa. Ombogwe-pa rire katu he'i-ma jagwarete jari: ambopupu-ta ytaku-pu 
apoi. Ha'uta xe hu'i reheve. Ombopupu itaku moko'i ve jevy opoi ytaku 
pupu-py, ityvyry ha ityke'yry Kwarahy, opoi moko·i ve maramo opa jevy 
joty omoho'ysamba y. NOmanoiry Pa'i Kwara nomanoiry Jasy ave. Upe
maramo, omomandu'a, he'i jagwarete jari: aiporamo tereko xe rymbarã 
ra'e. lkatu niko oiko oiko xevy he'i. Upe-maramo omo'i tapekwa gwasy ari 
moko·i ve omonheno ojoyvyry, Pyhare katu, ogwahê-ma ramo pyhare, 
katu, kyju:-ma ohérei se ixupe. Kyju oheretama-ramogwyvyry-gwi oipeju
peju Pa'i Kwara, pono kyju ho'u íxupe. Oipeju peju, ojehe-gwi ave. 
Ohendu-ma katu jagwarete jari oipeju va'e. Upemaramo he'i jagwarete 
jari: oikota voi ra'e xe rymba he'i. Omonga kwaa-ta ra'e, oka kwaa-ta ra'e 
xevy he'i jagwarete. Upe-maramo jagwarete jari ogwereko, omomgakwaa 
Ka'êro, ko'ê, ka'ê jevy-py katu tuixa-ma. Ojapo-ma ha'e kwery 
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de si somente, fez {o Sol) uma coisa que se chama arco naquele tempo, 
e com esse arco matou. Fez um pequeno arco e uma pequena flecha, 
matou borboletas, matou moscas, assim começou a viver. Passados 
alguns dias já fez arco para ele para o seu irmão também. E já foram no 
mato para caçar pássaros. Não demorou muito, já trouxeram muitos 
passarihos para sua avó, começaram a cuidar de quem os criou. Estavam 
fornecendo para sua. avó, eles já estavam crescidos, já deste tamanho o 
Sol junto com seu irmão. Daí já foram mais longe, para buscar passarihos, 
para manter quem comeu sua mãe. Eles já ficaram grandes. Dai a velha 
jaguarete já falou para eles: Naquele mato que aparece vocês não podem 
ir porque ali existe um pássaro que fala já disse para eles. Quando então 
a Lua disse para o seu irmão: Por que é que ela não quer que vamos para 
lá? Disse seu irmão pra ele: espere um pouco. Ainda vamos para lá para 
ver que pássaros que há lá. Nós vamos, mas não agora, disse ele. Depois 
andaram caçando mais para manter sua avo. Depois um dia disse ao seu 
irmão: Vamos ver aquela árvore que aparece no meio daquele mato, e foi 
junto com seu irmão e chegaram no mato. Quando chegaram no mato e 
foram entrando já voou o pássaro jacu. Voou o jacu. A Lua disse para o 
seu irmão: primeiro, eu é que vou matar: chegou até embaixo para matar. 
Ele disse, primeiro eu que vou matar disse para o seu irmão. Af então o 
jacu falou para ele: Ah! vocês andam mantendo quem comeu a mãe de 
vocês, eles comeram sua mãe disse para eles. Ai então a Lua chorou. 
Acabou de chorar passaram, voou de novo, era um papagaio. Voou 
assustado disse. Kwero, Kwero, disse o papagaio, disse a Lua, primeiro 

. eu é que vou matar, chegou embaixo puxou seu arco para atirar, já falou 
de novo para ele: o papagaio que fala melhor, e contou melhor para ele. 
Vocês vivem mantendo quem comeu a mãe de vocês. Estão contentes 
com ela? Ficam mantendo quem comeu a mãe de vocês e não deviam 
andar como ela manda disse para eles. Aí a Lua chorou e o Sol então ficou 
escorado no seu arco. Aí então ouviu novamente uma voz que 
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ojehegwi rei voi, ojapo gwyrapapé ja'eha araka'e, gwyrapa ojuka. Gwyrapa
pe mir"i ojapo, hu'y mirI ojapo, ojuka panambi, ojuka mberu, upexa reê 
oiko. Upéi ka'ê ko'ê jevy katu ojapo-ma gwyrapapé. ltyvyry-pe ojapo ha'e 
ojeupe ave. Oho-ma katu gwyra rehe ka'agwy-py. Oho ndahi'arei ramo 
gwarã, gwyra omoapytã-ma, ogweru ojari-pe, oiporaka-ma, ojari araka'e. 
Oiporaka rire katu peixa-ma okwakwaa araka'e, gwyvyry reheve Pa'i 
kwara. Upe-maramo katu oho-ma mombyry mbyryve-ma ogweru gwyra, 
oiporaka osy'u hare-pe, oiporaka. Tuvixa-ma ha'e kwery. Upe-maramo 
katu he'i jagwarete jari íxupe kwery: amo ka'agwy ojekwaa va rehe katu, 
ani peho kuri he'i, upe-py o·i kwyra nhe'ê ngatu, he'i-ma íxupe kwery. Upe
maramo Jasy he'i gwyke'yry-pe: Ma'erã katu ndoipotái te'i jaha? He'i 
tyke'yry íxupe: Eha'arõ ranhe. Agã jaha-ta joty upe-py jahexa hagwã 
mba'exagwa gwyrapa o'i upe-py. Jahata, ko'ay ndajaha mo'ãi he'i, upei 
omarika rikave, okwavy. oiporaka ojari-pe upei katu pete"i ary he'i gwyvyry
pe: Jaha katu jahexa upe yvyra ojekwaa va, ka'a pa'ü-pe he'i, ha oho 
gwyvyry reheve, oho ogwahê pe ka'agwy-py. Ogwahê-ma ramo ka'agwy
py, oike oje'oivy jave ovene-ma katu. Jaku oveve. Upe-maramo Jasy he'i 
gwyke'yry-pe: Ajuka-ta xe ranhe he'i; oho igwy-py ojuka hagwã. Xe ranhe, 
xe ranhe ke'y ajuka-ta he'i. Upe-maramo katu jaku ombou onhe'ê ixupe: 
Hã peê-ma katu peiko, pende sy'u gwaré peiporaka peikovy, pende sy'u 
hareko he'i íxupe. Upe maramo Jasy ojahe'o. Ojahe'o-pa, ohasa oje'oi vy, 
oveve jevy-ma paraká'u. Kwero, kwero, he'i parakáu oveve ramo, he'i 
Jasy xe ranhe ajukata, oho igwy-py gwyrapa-pe oitira jave, ojapi hagwã, 
ombo'u jevy-ma inhe'ê ixupe: Parakáu katu inhe'ê ngatu ve voi, omombe'u 
porã. Pende sy'u hare rei ko peiporaka peikovy. Pe vy'a pa hendive? 
Pende nde sy'u hare peiporaka, ndapeikõi arã mo' a peixa inhe'ê rupi, he'i 
íxupe. Upe maramo ojahe'o jevy Jasy. Jasy ojahe'o, Pai Kwara katu 
ombogwevy gwapa, ha ojeko gwapa rehe. Upe-maramo katu ohendu jevy 
he'i 
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dizia: ainda mantendo quem comeu a mãe de vocês. Estão contentes 
com ela? Aí então perguntou ao papagaio: O que é que devemos fazer 
de quem comeu nossa mãe? Disse para eles: façam um rio e do outro lado 
do rio façam madurar guavira ou (fruta) porque eles gostam de guavira 
disse para ele. Assim vocês vão matar na água quem comeu a mãe de 
vocês. Ai então, o Sol foi e fez a água, um riozinho de nada. E do outro 
lado do riozinho fez madurar guavira. No campo tinha muito guavira e 
todas maduras. A tardezinha tiraram e trouxeram a guavira que estava 
madura junto com seu irmão, trouxeram embrulhada e mostraram aos 
jaguaretes, aos princípios jaguaretes. Quiseram muito comer a fruta, 
amanhã, amanhã vamos diziam eles. Isso fizeram do outro lado do rio. No 
dia seguinte antes de clarear o dia, já foram onde eles estavam. Vamos 
embora. Vamos, vamos embora para chuparguavira diziam eles. Quando 
então a Lua se pôs na frente, o irmão Mais Novo na frente e o Sol então 
atrás, então Lua na frente e o Sol atrás e no meio foram os jaguaretes. Lua 
já tinha chegado na beira do rio e já passou para o outro lado. Colocou 
suas flechas em cima da água um perto do outro, isso nós chamamos de 
ponte agora ele colocou, e por ali eles passaram. Ai então eles chegaram 
e disse ao seu irmãos, não vai se apurar muito deixa que eles cheguem 
bem no meio quando vamos tirar nossas flechas e pra cairem todas na 
água pra não sobrar nenhum deles, deixa que todos morrem na água 
disse: 
Então o Sol disse aos jaguaretes passem por aqui, o futuro Sol ainda 
naquele tempo, em cima da sua flecha fez passar os jaguaretes. Quando 
já estavam quase no meio, quase bem no meio já, seu irmão Lua 
apressou muito e puxou sua flecha antes de chegarem bem no meio. Os 
outros caíram tudo na água, morreram todos, uma que estava grávida 
não chegou bem no meio do rio. Ela então quando puxaram a flecha, 
pulou, segurou-se no barranco e saiu de novo e foi, essa que estava bem 
grávida nasceu seu filho no mato e quando à noite já ouviram roncando 
imitando os outros. Ficou triste. Aí então a Lua disse 
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va'e: pende sy'u hare peiporaka peikovy. Pevy'a pa hendive aiporamo? 
Ha upe-maramo Pa'i Kwara oporandu parakáu-pe: mbava'e rami katu 
orogwerekota ore sy'u hare he'i. Ha pejapona pete"i yakã he'i íxupe ha 
hovai katu pe mbo'aju gwavira he'i ha'e kwery-ma ho'use va'e gwavyra 
aju he'i. Upexa ramo y-py peity pata pende sy'u hare kwery. Upe-maramo 
oho ojapo Pa'i kwara ykakã, ymir·i araka'e. Upe ymir"i rovái katu omo"i 
araka'e gwavirá. Gwaviráty nhu õi hi'a, ijaju-ma katu. Ka'aruete oipo'o 
heruvy tyvyry reheve gwavira ijaju va' ekwe ogweru onhu'ã heruvy ogweru 
onhu'ã heruvy ogweru ohexa uka umi jagwarete kwery-pe, jagwa ypy 
kwery pe araka'e. Ho'use eterei ka 1êramo, jaha he'i hikwai. Yakã rovai-ma 
ojapo araka'e. Ha ka'êramo ko'êmba vai vai ramo gwarã oho-ma henda
py kwera. Jaje'oi ke,jaje'oi ke, jaje1oi ke,jaje1oi ke, jahaja·u hagwã gwavira 
he'i. Upe-maramo Jasy onhemo"itenonde araka1e tyvyry Jasy, tenondepy 
Kwarahyrã katu araka·e oho tapykweri, oho Pa'i Kwara tapy kweri. Jasy 
oho tenonde, mbyte-py oho umi jagwa kwery. Jasy ogwahê yrembe-py 
ohasa-ma voi. Omoi gu•y peixa ari ombojoyvy upea y asaha ja'e hagwã 
omo·i araka·e upe rupi ha'e kwery ohasa. Upe-maramo ogwahê hi kwai 
he'i gwyvyry-pe anike erejapura te"i mbyte-py pora oho jave jahekyi 
nhande ru'y ho'a-pa hagwã ani ni peteT hemby tove tomanomba y-py he'i, 
Upe-maramo jagwarete kwery ko'arupi pehasa he'i íxupe Kwarahyrã 
araka'e ihu'y ari ohasa jagwarete oje'ói vy. Pembyte-py-ma ohojave 
mbyte-py porã tama jave tyvyry Jasy ojapura eterei araka'e, ohekyi 
araka'e gu'y mbyte-pe porá oho e'y mbo'yve. Otro kwery ho'apa araka'e 
y-py omanomba pe hye gwasu eteva katu ndohói araka'e y mbyte-pe. 
Upea katu ohekyi vy hu'y araka'e opo, yvy'ã rehe ojejagarravy osê jevy 
araka'e, oho araka'e pejagwarete hye gwasu ete akwe imemby araka'e 
Ka'agwy rehe ha ohendu-ma pyharé okorõrõ rõrõ oikovy ramo okavero·a 
oikovy ramo jagwarete. Ndovy'ai. Upe-maramo Jasy jevy he'i 
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ao seu irmão: O que é isso? Isso que estás ouvindo é o jaguarete (onça). 
Jaguarete estaá triste andando sozinha. Depois disso nasceu o filho dela, 
um macho nasceu, por aquele casal então se aumentou a jaguarete de 
novo, se fosse fêmea não se aumentaria como agora tem. Mas, nasceu 
macho por isso hoje em dia existem muitos jaguaretes, era assim, depois 
que mataram tudo, depois de matarem os jaguaretes, vão matar os 
velhos jaguaretes, a velha ficou em casa e os outros já foram mortos, 
somente a velha sobrou, a velha jaguarete. Aí então, o Sol fez um 
mundéu. Ele disse para sua avó, pra velha jaguarete: eu fiz meu mundéu 
disse ele, eu queria que tudo fosse arrumar pra mim, eu sempre entro 
debaixo pra arrumar disse pra velha. Depois o sol foi ver seu mundéu 
estava bem, daí a velha veio também. Veio e fez do jeito que o Sol tinha 
dito: eu sempre entre embaixo para arrumar meu mundéu. Veio a velha 
jaguarete também entrou debaixo para arrumar e caiu sobre ela, ficou 
debaixo do mundéu. Essa morreu. Com aquilo entre eles, o Lua perguntou 
ao seu irmão: o que é que caiu no nosso mundéu disse ele. Essa é a paca, 
já deu o nome de paca. Foi a velha jagarete então que até agora é a paca 
aquela que nós comemos da velha jaguarete, eles fizeram a paca e era 
assim naquele tempo. E depois de matar tudo isso eles foram para 
alcançar a alma da sua mãe. Chegaram na casa do Veado Primigênio e 
disseram pra eles nós vamos pousar na sua casa disse ao veado. O 
veado disse: o veado não queria que eles chegassem perto do fogo dele. 
O sol disse ao veado por aqui dá pra nós dormir. 
Aí o veado disse por aí minhas orelhas vão deitar, então por aqui vamos 
deitar, aí eu vou por minha cabeça disse o veado. Então por aqui nós 
vamos dormir o veado disse por ai vou por meus braços. Então por aqui 
nós vamos dormir ele disse por aí vou por meus pés. Então ele fez o Sol 
e a Lua dormir longe do fogo. Aí eles deitaram. Quando foram se deitar 
o veado disse pra ele quando for acender o fogo não assoprem ligeiro, 
não 
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gwyke'yry-pe: mbava'e katu aipova'e? He'i any jagwa ae aipova'e he'i. 
Jagwarete-ma nipo aipova ndovy'ai oikovy ha'e anho. Upe rire katu onace 
araka'e imemby oiko-ma imemby-ramo kuimba'e araka'e upeagwi 
jagwarete oje cria araka'e kunha jevy rire jagwarete ndahetáiry arã mo'ã 
araka'e. Kuimba'e oiko-gwi heta ko'agã rupi oiko jagwarete upexa araka'e 
upei katu ojukapa rire, ojuka-pa rirema jagwarete ha'ekwery ijari-ma 
oju~ata, ijari oga-py opyt otro kwery ojukapa-ma ijari anho-ma oikove, 
jagwarete jari. Upe-maramo ojapo araka'e Pa'i Kwara monde. Ha he'i 
ojari-pe, jagwarete jari pe: oime ko jari xe monde ojapo he'i aipota-ma 
ereho eremoatyrõ xevy, xe-ma aike va'e igwy-py amyatrõ hagwã he'i ojari 
upe. Upe-maramo Pa'i Kwara oho ohexa omonde o'i porá upei katu 
jagwarete jari ou. Ou he'i hagwe rami ixupe Pa'i Kwara: xe-ma aike va'e 
voi igwy-py amyatyrõ xe monde. Jagwarete jari ou ave oike igwy-py omy 
atyrõ hagwã mo'a ho'a hese monde, monde gwy-py ho'a. Upéa omano. 
Upeava'e kwe ha'e kwery ojupe, Jasy opondaru jevy gwyke'yry-pe: 
mba'exagwa katu nhane monde-py ho'a he'i. Majaixa maniko ombohery
ma voi jaixa. Jagwarete jari kwe upexa ramo ka'agã peve jaixa ja'uva 
jagwarete jari kwe ha'e omondo araka'e jaixa ramo upexa araka'e. Ha 
upei upea ojuka pa rire katu ha'e kwery oho araka'e osy nhe'ê ngwe ohu
pyty hagwã oho araka'e. Gwasu ypy-pe ogwahê araka'e he'i gwasu-pe 
oroke-ta niko nde roga-pe he'i gwasu-pe. He'i gwasu: gwasu hakate'y 
gwata ypy rehe íxupe kwery. He'i gwasu arupi-ma po oroketa he'i 
Kwarahy. Upe-maramo gwasu he'i upe rupi xe nambi rupa he'i, aiporamo 
ko'arupi oroketa upea xe akã rupa he'i ixupe. Aiporamo ko'arupi oroketa, 
upea xe jyva rupa he'i. aiporamo ko'arupi oroketa, upea xe py rupa he'i. 
Upe-maramomombyry ndajetata-gwiomonge. Pa'i KwaraJasy-pe. Upe
maramo ha'e kwery onheno. Onhenovy he'i fxupegwasu: tata pe moendy
taramo katu ani pei peju pya'e te'i 
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gwyke'yry-pe: mbava'e katu aipova'e? He'i any jagwa ae aipova'e he'i. 
Jagwarete-ma nipo aipova ndovy'ai oikovy ha'e anho. Upe rire katu onace 
araka'e imemby oiko-ma imemby-ramo kuimba'e araka'e upeagwi 
jagwarete oje cria araka'e kunha jevy rire jagwarete ndahetáiry arã mo'ã 
araka'e. Kuimba'eoiko-gwi heta ko'agã rupi oiko jagwarete upexa araka'e 
upei katu ojukapa rire, ojuka-pa rirema jagwarete ha'ekwery ijari-ma 
ojukata, ijari oga-py opyt otro kwery ojukapa-ma ijari anho-ma oikove, 
jagwarete jari. Upe-maramo ojapo araka'e Pa'i Kwara monde. Ha he'i 
ojari-pe, jagwarete jari pe: oime ko jari xe monde ojapo he'i aipota-ma 
ereho eremoatyrõ xevy, xe-ma aike va' e igwy-py amyatrõ hagwã he'i ojari 
upe. Upe-maramo Pa'i Kwara oho ohexa omonde o·i porá upei katu 
jagwarete jari ou. Ou he'i hagwe rami ixupe Pa'i Kwara: xe-ma aike va'e 
voi igwy-py amyatyrõ xe monde. Jagwarete jari ou ave oike igwy-py omy 
atyrõ hagwã mo'a ho'a hese monde, monde gwy-py ho'a. Upéa omano. 
Upeava'e kwe ha'e kwery ojupe, Jasy opondaru jevy gwyke'yry-pe: 
mba'exagwa katu nhane monde-py ho'a he'i. Ma jaixa maniko ombohery
ma voi jaixa. Jagwarete jari kwe upexa ramo ka'agã peve jaixa ja'uva 
jagwarete jari kwe ha'e omondo araka'e jaixa ramo upexa araka'e. Ha 
upei upea ojuka pa rire katu ha'e kwery oho araka'e osy nhe'ê ngwe ohu
pyty hagwã oho araka'e. Gwasu ypy-pe ogwahê araka'e he'i gwasu-pe 
oroke-ta niko nde roga-pe he'i gwasu-pe. He'i gwasu: gwasu hakate'y 
gwata ypy rehe íxupe kwery. He'i gwasu arupi-ma po oroketa he'i 
Kwarahy. Upe-maramo gwasu he'i upe rupi xe nambi rupa he'i, aiporamo 
ko'arupi oroketa upea xe akã rupa he'i ixupe. Aiporamo ko'arupi oroketa, 
upea xe jyva rupa he'i. aiporamo ko'arupi oroketa, upea xe py rupa he'i. 
Upe-maramo mombyry ndaje tata-gwi omonge. Pa'i Kwara Jasy-pe. Upe
maramo ha'e kwery onheno. Onhenovy he'i íxupe gwasu: tata pe moendy
taramo katu ani pei -peju pya'e te·; 
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bengwe katu pemboja mboja ojoehe ani pei peju eterei te'i he'i. Upe
maramo Jasy opondaru jevy gwyke'yry-pe: ma'erã katu aipo he'i gwasu? 
Agã pyhare orombo'e-ta erejapo hagwã he'i íxupe ityke'yry. Jasy oj~pos~ 
eterei-ma voi ndokevei-ma voi ojapose-gwi. Upe-maramo Jasy 01ko 01 
pejuse-ma voi tata. Pyharepyteve okema gwasu jave katu he'i íxupe 
tyke'yry: neine eipeju ra'e embota mbota. Eipeju katu tata he'i íxupe. Upe
maramo Jasy tata'y gwasu oipyhy ombosyry ohapymbamba ombota 
mbota ojoehe upea ndogutai gwasu omondyi jevy hata ixupe oripará 
ka'agwy rehe upe-maramo Pa'i Kwara overa íxupe ornando ete gwasu 
ramo. Ko'agã gwãrãxa gwasu ja'u va'erã oiko ka'agwy rehe, hata voi 
araka'e ha'ekewry ave. Ha upe-maramo ohasa jevy oje'ói vy araka'e oho 
ogwahê maino ypy-pe araka'e. Xirino ypy-py ogwahê jave kyhagwasu-pe 
onheno moko'i ojoysy miri o'i xirino ra'y he'i ogwahêy: mamo tipo oho 
ndesy kwery he'i íxupe Pa'i Kwara oho kuri kokwe rusu-py ogweru hagwã 
pokava he'i Oikwaa-ma voi Pa'i Kwara he'i ha'i kokwe-gwi ko ogweru ra'e 
he'i-ma ojeu-pe ha'i kokwe-gwi ogweru pakova. Pakova potyre ha'e ho'u, 
xirino ho'u. Ha upéi ha'ekwera ka'aru ete maramo ou. ltuva kwery ogweru 
pakova ovy'a ogwahê hory ogwãhê vy ixupe kwery omongwe gwói-py. 
Xirino, Pa'i Kwara ha Jasy-pe omonge. Ko'ê-ramo Pa'i Kwara ogwahê 
omondaru-parirema. Oje'ói jevy-ma ogwata hagwã jave, ogwata-ma jave 
overa jevy xirino-pe Pa'i Kwara omondo ete xirinora. ramo ko'agã. Yvoty 
rehe oiko va'erã, yvoty oipyte va'erã hikwái. Ko'agã gwarã rami ma 
ornando araka'e. Ha upegwi katu oho omondo-rire-ma araka'e ogwahê 
gwavira ypy-py. Gwavira pytã hi'a araka'e imata porá voi araka'e upéa. 
Etonce upéa gwavira ypy-gwi namowbyryi oke araka'e. Ko'ê jaru-maramo, 
peko'ê gajo sapukai ypy ja'e jave ohendu jasy kunumi upe katu he'i,okúi 
okúi. Upe-maramo he'i Jasy gwyke'yry-pe: mba'exagwa katu aipova he'i. 
Upe-maramo Jasy okyhyje-ma. Upe-maramo he'i Pa'i Kwara: ko'ê ramo 
jaha 
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ver isso meu irmão. Depois de amanhecer bem passaram ali. Ali onde 
dizia ê, ê foram e acharam a guavira tudo madura; então disse ao Sol ao 
seu irmão pode comer e ele comeu. E ele quando saiu, quando já estava 
saindo dali, brilhou novamente pra ele ficar como guavira pra que não 
falasse mais, antigamente as árvores todos falavam pra gente e agora 
não. O Sol fez tudo brilhou como o dia de hoje. Dali passaram novamente 
e foram pousar na beira do rio. O Sol disse ao seu irmão durma muito meu 
irmão, por aqui sempre anda o yrutáu. Ele vai te levar se dormires muito 
disse para ele. E dormindo na beira do rio, na verdade o yrutáu engoliu 
e levou seu irmão. Quando o Sol acordou não encontrou mais seu irmão. 
E o yrutáu levou a Lua na sua boca. Então disse ao Sol: vou sozinho 
mesmo até chegar porque o yrutáu já levou meu irmão e eu primeiro vou 
chegar pra minha mãe. Depois voltarei para levar meu irmão. E na 
verdade foi. Sozinho chegou onde sua mãe estava. Quando chegou onde 
sua mãe estava disse para ele. Primeiro chegou onde estava a coruja. O 
Sol disse ao coruja e a coruja tinha levado bastante grilo. A Antiga Coruja 
chama o grilo de lambari. Tem muitos lambaris disse ao Sol. E o Sol 
perguntou pra ele da casa de quem você traz tantos lambaris disse para 
ele. Tem ali, bem ali não está longe daqui uma casa e dali eu sempre tiro 
muitos e muitos lambaris disse ao Sol. E o Sol já ficou sabendo que da 
casa da mãe dele que ele sempre pega lambari. 
Ele disse me leva então de notinha, ali quando jogo meu anzol o dono da 
casa sempre me fala palavras feias. Sempre me xinga o dono dessa casa 
disse a coruja para o Sol. Dizia quando jogo meu anzol: já vem de novo 
essa coruja de cabeça suja, coruja de olhos pra fora dizia sempre pra mim 
já vem encomodar e eu aqui com saudade do meu filho dizia sempre pra 
mim. Então vamos comigo eu vou ouvir quando você joga seu anzol. De 
noitinha foram eles a coruja junto com o sol. Chegaram perto da casa 
disse pra ele joga seu anzol, o Sol disse pra ele para a coruja. Então ao 
Sol 
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ne xeryvy jaheka he'i. Ko'êmba porã rire-ma ohasa upepe. Upe ê, ê, he'i 
hagwe rupi, oho otopa gwavira hi'aju-pa; upe-maramo ityvyry-pe he'i Pa'i 
Kwara he'u katu xe ryvy ho'u ha'e. Ha'e oho Kwevy-ma osê ngwevy-ma 
overa jevy íxupe oho ete hagwã gwavira pono onhe'ê ve, yma yvyra mata 
entero onhe'e araka'e nhandevy ay nahani. Pa'i Kwara kwery omondo-pa 
araka'e overa ko'agã gwarãxa. Upe-gwi ohasa jevy katu oho-ma oke-y 
rembe-py. He'i gwyvyry-pe anike ereke eterei tei" xiryvy, apy rako oiko 
va'e yrytáu. Ndereraha va'erã ereke eterei-ramo he'i. Oke upe ykota-py. 
Jave katu ra'e anhete yrytáu ojuru-py omokõ ogweraha ra'e ityvyry. Opáy 
jevy-ramo Pa'i Kwara ndojohu veima gwyvyry. Ha ogweraha araka'e 
yrutáu ojuru-pe Jasy-p~. Upe-maramo katu he'i Pa'i Kwara: aiporamo 
taha xe anho jepe tagwãhê xe ryvy ngo ogweraha-ma yrutáu he'i taha xe 
ranhe tagwahê ha'i upe. Uperire katu ajuta araha xe ryvy he1i. Oho anhete. 
Ha'e anho ogwahê osy upe. Osy upe ogwahê-ma ramo he'i íxupe. 
Trukure'a renda-py ranhe ogwahê. He'i yrukure'a upe Pa'i Kwara heta 
ogweraha kyju. Kyju-pe ma he'i araka'e yrukure'a ypy he'i piky he'i. Piky 
heta o·i he'i íxupe Pa'i Kwara-pe. Pa'i Kwara oporandu ixupe mava'e ro'y
gwi katu piky ereru heta he'i. O'iko pepy anhete pepy namombyry ko'agwi 
o"i óy upegwi ko aru meme va'e heta anohê va'e piky he'i Pa'i Kwara upe. 
Pa'i kwara upe. Pa'i Kwara oikwaa-ma osy roy-gwi ogweru-memeha piky. 
Upe-maramo he'i Ka'aru pytü xe reraha kuri, upe-py xe pinda amondo 
ramo upe óy jary he'i vai vai va'e. Xe kura kura va'e upe óy jary he'i Pa'i 
Kwara upe yrukure'a ypy. He'i amondo ramo xe pinda he'i: he! ereju jevy
ma yrukuse'ãi aky'a yrukuse'ãi resasê he'i va'e ko xevy ereju jevy-ma xe 
mo'angwekoi xe memby rexa nga'u katu aiko ramo he'i va'e ko xevy. 
Aiporamo jaha kuri xendive ahendu-ta ne pinda eremondo jave he'i. Oho 
ka'aru pytü oje'ói-ma hikwai yrukure'a Pa'i Kwara ndive. Ogwahê oga 
rembepy he'i emendo katu ne pinda he'i rxupe Pa'i Kwará yrukure'a upe. 
Upe-maramo Pa'i Kwara upe 
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ele disse vou jogar meu anzol disse a coruja. Jogou o anzol, fez barulho 
na casa, ai disse já vem de novo a coruja de cabeça suja me incomodar 
esta noite não posso dormir por causa de você disse pra ele, coruja de 
cabeça suja, coruja de cabeça chata. Eu com saudade do meu filho e 
você já vem me incomodar disse pra ele. Aí o Sol disse pra ele dê um grito 
quando você joga o anzol disse pra ele. Quando gritou o Sol brilhou pra 
ele e fez dele verdadeira coruja. Desde então coruja a coruja anda à noite 
e não vemos mais a casa dela. Depois disso então disse sua mãe pra ele. 
Depois de ter feito já a coruja disse pra sua mãe: abra a porta mamãe 
disse ele. E foi assim naquele tempo, abriu a porta pra ele, ela conheceu 
a voz do seu filho, a nossa mãe abriu a porta e fez seu filho entrar. A mãe 
dele tinha uma rede feita propriamente pra ele ou ela tinha feito e nem ela 
não usou a rede, depois a mãe do Sol armou a rede, esta que ela fez pra 
ele mesmo. E o fez sentar nesta rede. Depois então perguntou do seu 
irmão? Disse o Sol à sua mãe: O yrutáu levou-o de mim. Aí então disse 
ele: amanhã voltarei novamente para buscá-lo, ela disse pode buscar 
tenho muitas saudades do seu irmão. Passou dias então o Sol voltou para 
buscar o seu irmão. Então ele foi e chegou onde o yrutáu levou seu irmão 
no outro lado do rio. O Sol ficou sentado na beira do rio. Então ele fez 
como que não soubesse atravessar, queira tentar todos os pássaros, 
para ver quem é que vai fazer atravessar o rio. Então o beija-flor chegou 
onde ele estava. O que estás fazendo aqui amigo disse ele. Eu queria 
atravessar o rio, meu irmão foi levado pelo yrutáu, eu não sei atravessar 
sozinho. O beija-flor disse pra ele: se o meu banco fosse grande te levaria 
mas é muito pequeno disse pra ele. Voltou de novo o beija-flor, depois 
chegou o nambu. Disse o que estás fazendo amigo? Ele disse estou 
querendo buscar meu irmão lá do outro lado do rio disse, foi levado por 
yrutáu disse ele. O nambu entào disse para ele: se o meu banco fosse 
forte eu te levaria, meu amigo disse para ele. Dai o nambu passou de 
novo. Depois chegou o urubu. O urubu chegou e disse o que estás 
fazendo amigo? Disse 
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he'i a mondo-ta ma xe pinda he'i yrukure'a. Omondo opinda só he'i óy rehe 
ipinda upe-maramo he'i ereju jevy-ma yrukuse'ãi aky'a xe mo'angweko 
ko pyharé ndikatui ndehegwi jake porã he'i íxupe, yrukuse'ãi aky'a, 
yrukuse'ãi akambe he'i xe memby rexanga'u aiko-ramo ereju jevy-ma xe 
moangwereko upeixa he'i upegwi he'i íxupe Pa'i kwara esapukapukai na 
emondovy ne pinda he'i. Upei osapukai ma ramo Pa'i kwara overa íxupe 
omondo ete hagwã yrukure'a ramo. Upe hagwe rami yrukure'a oiko-ma 
pyhare rupi ndajahejavi-ma hóy-ramo yrukure'a upei ae-ma he'i isy íxupe 
araka'e. Omondo ete rire ma yrukure'a pe he'i osy-pe eipe'a ha'i okê he'i. 
Upeixaraka'e oipe'a íxupe, omemby nhe'ê ohendu kwaa-ma voi ha'e 
araka'e nhande sy oipe'a okê omoinge omemby Ogwereko va'e voi isy 
kyha ha'e íxupe gwarã ijapo pyre voi ha'e voi ojapo araka'e pero ha'e jepe 
ndoiporuiva upegwi ombogwejy kyha omemby-pe gwarã voi, Pa'i Kwara 
sy. Upea kyhapy voi ombogwa-py. Upe rire katu oporandu ityvyry rehe. 
Ha nde ryvy katu: he'i Pa'i Kwara osy-pe: yrutáu-ma ogweraha va'ekwe 
xehegwi. Upemaramo he'i íxupe: agã ko'ê jevy aha-ata aru xe ryvy he'i 
tereho katu eru ahexa nga'u-ma nde ryvy he'i. Upei ko'ê jevy oho anhete 
Pa'i Kwara gwyvyry rehe. Ohoma ramo ogwahê-ma katu tyvyry yrutáu 
yvorai ogweraha hagwepy. Ogwapy-ma katu Pa'i Kwara yvyra ari 
yrembe'ypy. Upemaramo ha'e rei ojepapo ndohasaseiry mi gwyra 
otantease jahexa mava-pa ombohasa íxupe. Upe-maramo ogwahê araka' e 
henda-py xirino. Mbava'e katu erejapo Pa·i apy he'i. Any yrovai ma niko 
ahasase xeryvy ogweraha va'ekwe yrutáu ndahasa kwaai maniko xe ae 
he'i íxupe xirino: xe'apyka tuvixa rire orogweraha ra'e xe apyka mix"i eterei 
he'i. Upe-maramo oho jevy, hapykweri katu ou inambu. Mbava'e katu 
erejapo Pa·i he'i xeryvy-ma niko ahase aru yrovaí he'i ogweraha va'ekwe 
yrutáu he'i. He'i íxupe inambu: Xe'apyka mbarete rire orogweraha arã 
mo'ã ra'e Pa·i he'i íxupe. Aiporamo inambu ohasa jevy. Upe rire katu ou 
yruvu. Yruvu katu ogwahê he'i mbava'e katu erejapo Pa·i he'i 
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eu queria buscar meu irmão que foi levado po yrutáu. O urubu disse para 
ele o meu banco não pára você pode até cair disse pra ele, depois o urubu 
passou novamente. Depois chegou o jacaré. E jacaré disse a Sol o que 
está fazendo aqui amigo? Eu queria passar no outro lado do rio, meu 
irmão foi levado na boca do yrutáu, eu quero ir para trazê-lo. Eu não sei 
como passar disse para ele. Então vou fazer você passar disse pra ele, 
monte em cima de mim disse pra ele. E o Sol então montou em cima do 
jacaré. 

(Final da Fita nº - Lado 1) 
(Fita nº3 - Zeferino Ricarte) 

Cheguei novamente ao meu pai. Depois de viver tão sozinho. Depois de 
ter deixado eu aqui neste mundo. Para onde foi, quem me fez me deixou 
órfão. Cheguei novamente pra minha mãe, eu dizia pra mim mesmo, 
disse meu Pai Sol. Vejo procurando sua mãe. Disse pra mim meu pai Sol, 
quem me fez, como será que ele falou pra mim depois de ter me deixado 
neste mundo. Assim eu sou, com essa minha vida em minha vindo. Para 
chegar onde vivem meu pai e minha mãe. Na terra onde me deixou ainda 
vivo sozinho. Vivendo em cruz órfão não me acontecerá nada de mal 
deste mundo, isso eu digo, depois de viver nesta terra. Vivo olhando no 
rastro do meu Pai e cheguei novamente. Não sei com que cheguei ao 
pássaro que falava que falava, contou como a tratava. O jacú contou que 
já tinha chegado pra minha mãe quem a tratou assim, chegou ao jacú e 
contou a história da sua vida de como tratou seu pai de como tratou sua 
mãe chegou e contou 
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ma xe ryvy-maniko ahase aru ogweraha va'ekwe yrutáu. He'i íxupe yruvu 
xe xe apyka hi'apy apy eterei oroity arã he'i íxupe aiporamo yruvu 
ohasajevy araka'e. Upe rire jakare m ogwãhê. Jakare katu he'i Pa'i 
Kwarámba'e katu paim erejapo? Ma ahase-ma niko y rovái xe ryvy 
ogweraha va'ekwe yrutáu ojuru-py va'ekwe, ahase aru hagwã. Ndai 
kwaai mbava'e rami ahasa-ta he'i íxupe. Aiporamo orogwero hasa-ta he'i 
íxupe. Aiporamo orogwero hasa-ta he'i íxupe, ejupi katu xe ari he'i. Jakare 
ari ojupi-ma katu Pa'i kwara. 

(Final da Fita n°2 - Lado 1) 
(Fita nº3 - Zeferino Ricarte) 

JASY - PA'IKWARA 

Agwahê jevy ajuvy hiu-pe ra'e. Xe anho mbete aiko rire-mo ra'e. Ko yvy 
py-pe xe reja rire-ramo ra'e. Mamo gõty-po oho ra'e, xe moingo hare xe 
reja mo'ã tyre'y py-pe xe reko rire ra'e. Agwahê jevy ajuvy ha'i upe ra'e 
ajuvy he'i nipo xe ru Pa'i kwara. Oheka joty-ma osy ou vy . He'i xevy kuri 
xe ru Pa'i kwara, xe moingo hare, mbava'e rami mapo he'i xevy xe reja 
ko yvy rari. Pomo'ã niko xe, xe reko py-pe aju hagwã aikovy. Agwahê jevy 
hagwã ha'i upe hiu upe. Yvy rehe xe reja hagwe-py xe anho gãtu aiko. 
Tyre'y py-pe xe reko rire-ramo namarai arã aiko ko yvy pyxe xe reko rire 
ra'e, aipo mo'ã niko ha'e-ta, ko yvy py-pe xe reko rire ra'e. Ahexa mo'ã ne 
xe ko xeru rakykwerê aikovy agwãhê jevy joty ajuvy. Agwahê mba' e rami
ma aipo py-pe ogwãhê kuri gwyra nhe'ê ngatu amba-py mba'e rami 
ogwereko hagwe. Nhaküpê omombe'u ogwahê-ma ha'i upe ma hereko 
hare manipora'e, ogwahê nhaküpê-pe oheko mombe'u íxupe mbava'e 
rami po gwu-pe ogwereko ra'e'mbava'e ramipo osy-pe ogwereko ra'e 
va'ekwe mo'ã ogwenogwahê omombe'u 
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pra ele. Vivendo assim cheguei novamente pra minha mãe, você dizia pra 
mim. Agora você chegou meu filho. Meu filho agora você chegou 
novamente, assim mesmo dizia comigo mesmo meu pai; eu vivo onde me 
deixou, sempre vou fazer o que tu fez, cheguei novamente onde você está 
meu pai , fui procurado onde me deixou. Queria dizer pra mim que depois 
de todos as coisas santos agora cheguei novamente dizendo isto pra 
você meu pai, cheguei pra você minha mãe. Procurei achar seu rastro 
para chegar até você mamãe. Depois de viver assim então me procurei 
para chegar até você novamente mamãe, cheguei novamente até você 
pai. O Sol disse pra mim me deixando nas mãos deste povo, depois onde 
eu disser, a todos os povos e nos meus brilhos me acompanham as 
pessoas que eu mesmo fiz para me alcançar eu vim dizendo isto para 
todos os meus filhos. Veja que sou eu, minhas palavras foi quando 
cheguei novamente pra você, depois de andar por onde você andou, 
cheguei novamente pra você depois de andar por toda parte que você 
andou mamãe. Para achar o seu rastro minha mãe, cheguei para quem 
me deixou órfão. Ainda eu sei como viver. Não vai acontecer isto minha 
mãe, como é que então vamos viver dizia ele pra mim. Vamos saber ainda 
meu irmão. Então sabemos meu irmão, chegamos novamente até pra 
nossa mãe, cheguemos até ao nosso pai. Dizia pra mim meu irmão. E 
quando assim soube cuidar, ainda digo, vamos saber o que fazer de 
quem maltratou nossa, meu irmão, depois de dizer isto me procurei ainda 
pra fazer chegar meu irmão até você. com tudo isto digo pra você minha 
mãe, por ai tinha procurado, quem vai me fazer passar o rio, quem seria, 
chegou para mim o beija-flor, meu banco não é seguro para te levar disse 
ao Sol.depois chegou o pombo, eu o meu banco não fica parado, isso 
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íxupe. Porami xe reko hagwe-py agwahe jevy ha'i-pe ajuvy erema niko 
xevy ra'e. No'ã maniko xe memby eregwãhê ejuvy. No'ã ma niko xe ra'yry 
eregwãhê jevy ejuvy-aipo ha'e voi-ma aikovy hiu; xe-ma xe reja hagwe
PY te·i aiko orohakykwere manha joty arã-ma, agwãhê jevy-ma gãtu ndevy 
ajuvy hiu. Xe reja hagwe-py ojekoeka te·i-ma xe. He'i mo'ã xevy kuri 
opamba'e marangatu rire ramo ay agwãhê jevy ajuvy aipo ha'e ajuvy 
ndevy hiu, agwãhê joty-ma niko ndevy ha'i.Aheka ma niko nderakykwere 
ajuvy hagwã agwãhe ndevy ha'i. Ha aiporami xereko rire-ramo ra'e ajeko 
ekanipora'e agwahê jevy hagwã ndevy ha'i agwahê jevy hagwã ndevy 
hiu. He'i ma nipo xevy ra'e Pa'i Kwara he'i xevy ko yvy pory-py xe reja mo'ã 
okwavy, upei kuri ha'e hagwe-py ma xe, yvy-pory-pe oparupi ha'e kwery 
xe verava-py ve ko xe yvy-pory xe moirü xe remi moingo kwe xe rupyty 
hagwã ha'e joty mo'ã ajuvy kuri xe ra'y re kwery-pe kuri. Ndopo mo'amaniko 
xe, xe nhe'ê agwãhê jevy-ma gãtu ndevy ajuvy nde rapy kwere movohê 
rire, agwãhê jevy joty ndevy aikovy opa nde rapykwere movõhê rako 
aikovy rire-ramo ha'i. Ha'e-ma anheI, nderapy kwere ojohu hagwã ha'i 
agwa-hê ma niko kuri xe motyre'y hare-pe. Aikwaa joty-ma niku aiko 
hagwã. Any varãma ha'i mbava'e rami tipo jaikota ke'y he'i va rako xery 
vy. Jaikwaa joty a rã-ma xe ryvy. Aiporamo jaikwaa ke'y, nhgwãhê jevy ete 
ha'i upe, nhagwahê jevy ete hiu upe, he'i joty mo'ã akwe xevy xe ryvy. Ha 
aipo vyra-ma ha'e ramo kuri, jareko kwaa joty arã mba'eramo ha'i rereko 
hare joty xiryvy-pe kuri, aipo ha'e rire-ramo ojekoeka joty kuri anogwãhê 
hagwãjevy ndevy xeryvy kuri ha'e. Aipo py-pe ha'e ndevy kuri ha'i porupi
ma niko kuri oheka kuri, xe rerapara rasa harã kuri, kiva'e tamo ra'e 
ogwahê jevy rako, mainõ xe-ma xe.apyka nahtái ae-ma xe orogweraha 
hagwã he'i joty Pa'i kwara upe. aipopy Pa'i kwara ha'e-ma annhe·i, 
ogwahê jevy ouvy apykasu, xe-ma xe apyka apy apy se va'e-ma ha'e 
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mesmo, ai ele deixou no seu brilho para preservar no mundo como animal 
domésticas dizia pra ele deixando aos seus filhos e por isso chegou a ficar 
como até hoje. Digo isto aos que vão existir ainda, ainda dentro do meu 
brilho, não ficar como meu filho haverá no mundo obras feitos por mim, 
vivo dizendo isto mesmo depois de ter chegado até minha mãe. Digo isto 
quando eu vinha vindo ali. Todos as coisas achei pra me fazer passar o 
rio, então me fez passar o rio, me fez chegar para que vai fazer eu voltar, 
ai então chegou pra mim quem anda por cima da água, pra me fa~er 
passar o rio, foi assim que me fez passar para chegar até aqui de novo. 
Ai cheguei onde morava o santo pássaro que falava, e eles, os santos 
pássaros, me falavam quando cheguei, me escondeu na sua cesta e 
chegou de novo o que andava sobre a águas, perguntou de mim, o 
homem chegou aqui, queria abrir a sua cesta. Não mecha isso, isso 
minguém pode mecher. eu vou te cutucar na minha lança. Fez sinal com 
sua lança para quem andava em cima da água, ali ele colocou em ordem 
o seu banco, quem fez o meu pai Sol passar o rio, quem fez atravessar 
o grande rio, você vai ficar como um santo pássaro disse ele, feito tudo 
isto cheguei novamente, para você minha mãe, cheguei para você meu 
pai. Quando sozinho andei por onde você andou, ainda chego onde você 
está minha mãe, cheguei ainda onde está você meu pai. Procurei meus 
povos, tive compaixão deles, para deixá-los, mesmo estando no meu 
brilho, ainda isto falei aos meus povos, pra chegar até você novamente 
meu pai, é isso mesmo, assim você chegou de novo meu filho, até falando 
isto aos seus filhos, o que meu pai dizia pra mim era uma vida, e com isso 
nos meus filhos indiquei uma vida que deve seguir. Mostrei para eles a 
vida que deve seguir. Ainda eles vivem dentro do meu brilho, eles vivem 
ainda nos meus cuidados, sempre vou 
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-ma, anhe"i, aipo-py ha'e oheja vapy rehe kuri oheja oheko kwaa hagwã 
kuri, ko yvy apy ajakatu eiko joty mymba mymba ramo he'i joty rako overa 
vapy gwa'yry upe hagwe-pe emo arami oiko arami. Ha'e joty maniko xe 
oiko va'erã-pe kuri xe vera vapyve joty ma po kuri o"i arã xe ra'y ramo kuri, 
o·i arã xe remimoingo yvy rehe kuri ha'e joty mo'ã xe aikovy kuri agwa-hê 
rire ha'i upe ajuvy. Ha'e joty mo'ã maniko xe aipopy ajuvy kuri. Xe rerapara 
rasã harã ojohu joty kuri opamba'e kuri, ha aipopy ma xe rerapara rasã 
kuri xe reno gwahê jevy harã-pe katu, aipopy-ma kuri oyryapea pea ramo 
gwa ogwahê xevy ouvy kuri xe rerohasa hagwã kuri aiporamima xe 
rerapara rasa harã niko aju jevy joty. Aipopy gwyra marangatu amba-py 
agwahê, ha'e kwery xe gwãhê maramo mapo he'i xevy gwyra marangatu, 
xe nhomi kuri, xe nhomi kuri oajaka igwahê jevy ouvy ko yryape apea 
ramo oiko va'e, opondaru xe rehe apy-ma ou kuri ava agwahê ohojavo
ta mo'ã oajaka. Ani erejavyky upea, evokoi-ma ndere javykyi va'erã. Xe 
rokutu kutu taxe matuaré-py. Oha'anga omatuare-py yryape rehe oiko 
ramo kuri aipovy-ma ha'e omo"i porã oapyka, ogwero pararasa xe ru Pa'i 
Kwara kuri, ogwero pararasa ko para rovai gwyra marangatu ramo oiko 
kuri he'i joty xu pe kuri , hagwe-py ae-ma xe agwahê jevy joty ajuvy, nde 
hapy ha'i, nde ha-py aju hiu. Xe ae orohaky kwere manha ramo, agwahê 
joty arã nde ha-py ajuvy ha'i agwahê jevy joty nde hapy ajuvy hiu. Aheka 
kuri xe yvy pory iporiahu-ma niko xe rapy kwere-py xe vera vapy rehe joty 
te·i-ma i-kwái ha'e joty mo'ã xe yvy pory-pe agwãhê jevy ndevy hiu, ha'e
ma anhe·i, aipo ramoere gwãhê jevy ejuvy xe ra'y, aipo nde'e peve maniko 
nde ndera'yry kwery-pe joty teko rã he'i joty mo'ã xevy kuri hiu ha'e 
hagwe-pe e maniko xe ra'y re kwery-pe hekorã amombe'u. Hekorã kwery 
joty aheka uka ixupekwery. Xe verávapy rehe joty ha'e kwery oiko, xe 
nhangareko ha vapyrehe joty-ma ha'e kwery, ikwai ha'e joty 
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dizer assim, vim chegando aos meus povos, também cheguei até você 
meu pai. Estas foram as minhas palavras. São minhas palavras aos meus 
povos, para ser vista por mim, aquilo que vou deixar no meu brilho, no som 
da música cuidarei dos meus filhos, sempre vou dizer isto aos meus 
povos, meu pai, isso serão as palavras aos meus povos, mamãe. E assim 
que eu quando vou dar conselhos aos meus povos. Meus filhos ainda nos 
meus brilhos, minha vida cantarei para os meus povos. Cheguei até você 
meu pai, eu serei sempre assim, minhas palavras meu pai, meus filhos 
não vão errar a minha vida enquanto eu viver aqui. Ainda neste meu 
brilho, vivo sempre dizendo. De todas que falei os meus povos não 
esquecerão. Espalharei ainda os meus povos, isto sempre eu vinha 
dizendo. Eu falo sempre assim, aos meus povos. Nunca vou dizer: (Não 
terei palavras para dizer) viviam somente assim, nunca vou dizer isto. 
Não vou dizer assim, não amaldaçoarei os meus povos. Ainda eu nos 
meus cuidados, nos meus brilhos ainda preservarei. Na flor da minha 
cinta eu preservarei os meus povos. Assim fala para ti minha mãe. Minhas 
palavras são boas. Fico preocupado pelos meus povos, venho dizendo 
isso, somente eu falo isso, até que cheguei. Assim é que eu falei. Eu vou 
saber o que fazer de quem me deixou órfão, ainda vou saber o que fazer. 
Onde falei onde cheguei; vim chegando novamente; aqui disse a coruja 
chegando junto, fiz ele chegar junto sentado no meu banco. Perguntei a 
ele e disse estou torrando lambari. Sempre que quando vou buscar 
lamba ri, dizia dor da saudade é tão grande pelo meu filho dizia sempre pra 
mim. E assim eu dizia pra ele. Depois me trouxe, cheguemos então ali, 
mandei para pegar os lambaris, e assim digo pra ele. Depois então 
perguntou para abrir a porta pra ele. Abriu ali então sua mãe derramou 
lágrimas. Não chores mamãe falei pra ela. Não chores, não chores, papai 
falei pra ele. E cheguei, perguntaram do meu irmão e contei pra eles. 
Ficou na casa do yrutáu 
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arã-ma xe, xe yvy pory-pory-pe agwahê vy ajuvy ndevy hiu. Porami mo'ã 
ma niko xe nhe'ê kuri. Ndopo-ma ko xe nhe'ê xe yvy-pory-pe xe rembiexa 
katurã xe verávapy rehe joty-ma aheja varã kuri ko nhengara vapy rehe 
maniko xe ra'y areko arã-ma xe xe yvy pory-pe hiu, ndopo mo'ã niko xe 
nhe'ê xe yvy pory-pe gwarã ha'i: Pora-mi mo'ã-ma anhemonhe'ê taramo 
xe yvy-pory-pe. Xe vera va-py rehe joty arã xe ra'y, xe reko joty ma xe 
yvypory-pe amombe'u arã. Agwahê ndevy auvy hiu. Porami jovy va'erama 
xe, xe nhe'ê hiu xe ra'yry-ma nda xe reko jayvi arã xe reko javyi arã xe 
rekove aja. Ko xe vera va-py rehe joty mo'ã, ha'e mo'ã xe aikovy. Porami 
xe e hagwe ma xe ndopái arã xe yvy pory-pe. Xe jepyra joty'arama xe yvy 
pory-pe, ha'e joty xe ajuvy. Xe yvy pory-pe, porami mo'ã ma xe, xe nhe'ê. 
Nda'ei varã ma. Arami kena xe yvy pory peiko xe'e hagwã ma, noíry arã 
xe'e hagwã. Aiporami xe'e hagwã noíry arã ma xe yvy pory-pe xe nhe'ê 
vai ha'e. Xe joty arã ma xe nhangarekoha vapy re, xe vera va-py rejoty 
ano'ã kuri. Xe ku'akwaha potyre joty ano'ã xe yvy pory-pe. Porami mo'ã 
niku anhe'ê ndevy ha'i. Xe ngau xe nhe'ê porá. Xe yvy pory ae joty, xe 
py'árema kuri ha'e agwahê ajuvy, xe ae-ma xe aipo, ha'e agwahê ajuvy. 
Porami ha'e kuri, Xe motyre'y hare areko kwaa joty-ma xe, areko kwaa arã 
joty ma xe. Aipo ha'e hagwe py kuri ogwahê hagwepy kuri; agwãhê jevy 
ajuvy ha'e ha'e, ko ma'arã ko he'i yrukure'a arogwahê ajuvy, anogwahê 
aruvy, anogwahê aruvy xe apyka-va pyre xe aju. Porandu kuri ha'e, piky 
sy'i ma amo'aimbe kuri. Ma'erãva-po aharãmo ko piky sy'i reru-vy , 
ma' erava mapo, hasy katu xe memby rexangu kuri, he'i ae ma xevy. Anhe'i 
ha'ejoty rxupe. Ha upei maxe reru, aipopy rogwahê kuri. Amando kuri piky 
sy'i pyhyvy kuri, ha'e ma anhe''i ha'e. Ha upei ae ma kuri oporandu oipe'a 
hagwã okê oje'upe. Oipe'a, aipopy rako ixy ogwenohê ojahe'o. Ani 
rejohê'o te'i hai ha'e xupe. Ani rejahe'o, ani rejahe'o te'i hiu ha'e xupe. Ha 
agwahê, oporandu xe ryvyre amombe'u xupe. Yrutáurã ypy-pe ae-ma 
ha'e opytaite'i 
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por isso eu deixei ele, então é verdade. Então podia voltar procurar seu 
irmão, queria tanto ver seu irmão, você já chegou, um só não pode 
chegar. Então vou voltar eu disse pra ele. Eu vim dizendo isso pra chegar 
até você novamente meu irmão, nossa mãe mandou te buscar meu 
irmão. Isso foram palavras da nossa mãe pra nós, e eu vim para te levar. 
Por ali ele vai saber cuidar do seu irmão. Seu irmão (menor) entristeceu 
pela saudade dos seu irmão, será que meu irmão me deixou mesmo dizia 
pra si mesmo. Mesmo que você falou isso, cheguei novamente até você, 
disse isso pra mim quando vinha chegando onde estou. Ali ele chegou 
com sua carne assada uma anta que ele tinha pegado na armadilha, 
assim ele vive pra fazer eu comer. Esse é um sapato pra você ele disse 
pra mim, meu irmão. Depois de tudo isso, como meu irmão eu também 
cheguei até você minha mãe. Depois me fez chegar até você meu pai. 
Depois cheguemos novamente juntos. Meu pai disse para mim voltar de 
novo. Cheguei na sua tapera, onde você morava meu pai. Como é que 
nós vamos viver dizia pra mim meu irmão. Nós vamos saber ainda como 
chegar até onde está nossa mãe e nosso pai, assim falei ao meu irmão. 
Fizemos um caminho para chegar no céu para você meu pai, um novo céu 
para você minha mãe, foi assim que eu cheguei até você minha mãe, 
cheguei até você meu pai. Eu sempre sigo o seu caminho, ainda cheguei 
até você minha mãe. Isso foram minhas palavras para os meus povos 
para deixá-los. Eles vivem ainda nos meus brilhos, disse ainda meu pai 
Sol. Como será que nos deixou, nosso pai Sol dizia os meus povos. Assim 
eu deixo minhas palavras aos meus povos quando deixei, mostrei aos 
meus povos a vida que deve seguir, aos meus filhos deixei a vida, aos 
meus filhos contei a vida, mostrei a vida aos meus filhos, isso eu vinha 
dizendo aos meus filhos, meu pai. Tenho meus filhos 
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-ma-gwima ha'e opyta xe hegwi kuri, ma anhe'"i aiporamo mapo. Aipo
ramo mapo erehojevy arã ereheka nde ryvy, ahexase-ma nde ryvy, pe 
gwahê-ma gãtu pejuvy, ndaikatui-ma peter rei peju. Aipo-ramo.mapo_aha 
jevy arã ha'e joty ixupe. Ha'e ajuvy agwahê jevy hagwã ndevy x1ryvy aJuvy 
xe mbou jevy nde vía kuri ha'i xi ryvy. Ndopo mo'ã maniko ha'i nhe'ê 
nhandevy kuri, aju jaha jevy hagwã. Aipo koty ogwereko kwaa joty arã 
mo'ã gwyvyry. Tyvyry omarahu mo'ã gwyke'yry rexanga'u, xe reja-mapo 
Ke'y ho' evy. Aipo-rami ere te·i-ma xevy agwahê joty ajuvy ndevy, he'i joty 
mo'ã xevy xe ryke'y ogwahê jevy ouvy. Aipo-py-ma ogwahê joty gwêmo 
ka'é mborevi oipooy nhuhã oikovy xemongaru hagwã oikovy. Koa nde 
pyatã rã kuri he'ijoty mo'ã xevy, xe ryke'y. Aipo rire ramo kuri Ke'y hagwe 
rami ko ogwahê jevy nde hapy ha'i. Upei katu xe rerogwahê jevy nde ha
PY hiu. Orogwahê jevy joty oro juvy kuri. He'i mo'ã kuri xevy hiu ajujevy 
hagwã. Agwahê jevy nde rogwe-py kuri nde rogwe-py kuri hiu. Mbava'e 
rami katu nhande jaikota he'i rako xevy xeryvy. Any, jaikwaa arã ma 
jahupyty hagwã hiu, jahupity hagwã ha'i, ha'i ha'e joty xiryvy-pe. Oromoi 
joty kuri orogwahê hagwã tape yva kwa pyahu ndevy kuri hiu, yvakwa 
pyahu ndevy ha'i, porami joty xe mo'ã-maniko agwahé jevy ndevy ajuvy 
ha'i, agwahê joty ndevy hiu. Xe joty arã-ma nde rapy kwere amovohê 
aikovy agwahê joty ndevy ha'i. Porami joty xe nhe'ê kuri xe yvy-pory-pe 
aheja hagwã ajuvy. Xe vera vapy rehe joty mo'ã-ma ha'e kwery ikwai ha'i 
joty mo'ãjoty-ma xevy xe ru Pa'i Kwara. Porami mbava'e rami-po nhande 
reja. Nhandevy nhande ru papá Pa'i Kwara he'i joty-ma xevy xe yvypora. 
Porami ma xe, xe yvy pory-pe aheja nhe'ê ajuvy, xe yvy pory-pe hekorã 
ahexauka ajuvy, xe xe ra'yry kwery-pe aheja hekorã ajuvy xe ra'yry 
kwery'pe amombe'u hekorã ajuvy xe ra'yry kwery-pe ahexauka hekorã 
ha'e joty-ma xe ajuvy kuri xe ryvy-pe kuri hiu. Any-ma xe ra'yry kwery xe 
ano'ã katuramo 
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no meu brilho para serem iluminados, eles vão ser como eu sou, eu 
quando disser não aos meus filhos, ai eu tenho que ser como meus filhos 
viveram, isso sempre eu digo até que cheguei onde está o meu pai. 
Fim da História 

MBORAHEI (ZEFERINO) 

Se fosse o brilho do meu pai, 
Se fosse o brilho do meu pai, 
Se fosse a flor do meu pai, 
Se fosse a flor do meu pai, 
Se fosse o brilho do meu grande pai, 
Se fosse o brilho do meu grande pai, 
Se fosse o brilho do Mboruvixa, 
Se fosse a flor do Mboruvixa, 
Se fosse a flor do Mboruvixa, 
Se fosse o brilho do Mboruvixa, 
Se fosse o brilho do Noéndusu, 
Se fosse a flor do Noéndusu, 
Se fosse a flor do Noéndusu, 
Se fosse o brilho do Noéndusu, 
Se fosse o brilho do Tanimbu Guasu, 
Se fosse o brilho do Tanimbu Guasu, 
Se fosse o flor do Arary Vusu, 
Se fosse o flor do Arary Vusu, 
Se fosse o flor do Arary Vusu, 
Por isso sim meu pai, por isso sim meu pai. 
Trovão do banco, podíamos mudar, 
Trovão do banco, podíamos mudar, 
Trovão do Nhanduava, podiamas mudar, 
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ko xe vera omoembipe hagwã xe ra'yry kwery, xe reko rupity joty arã-ma, 
ha xe any ha'e-ramo ae-ma xe ra 'yry kwery, xe ae joty arã-ma, xe ra'yry 
kwery aheko arupyty jevy gwihovy, ha'e joty mo'ã-ma niko xe kuri hiu-pe 
agwahê jevy ajuvy. 

MBORAHÉI 

Hi xery averava rire ra'e, 
hi xery averava rire ra'e, 
Hi xeru apoty rari he ra'e, 
hi xeru apoty rari ra'e, 
Hi xeru vusu averá va rire, 
hi xeru vusu averá va rire, 
Hi mboruvixa va vera va rirera'e, 
mboruvixa va vera va ra'e. 
He mboruvixa va potyra rire ra'e, 
He mboruvixa va potyra rire ra 'e, 
He noé ndusu averá va rire ra'e, 
noé ndusu averá va rire ra'e, 
He noé ndusu apotyra rire ra'e, 
noé ndusu apotyra rire ra'e, 
Tanimbu gwasu averá va rire va'e, 
tanimbu gwasu averá va rire va'e. 
Arary vusu apotyra rire ra'e, 
arary vusu apotyra rire ra'e. 
Arary vusu apotyra rire ra'e, 
Ajeve-na ko xeru, ajeve-ma ko xeru. 
Apyka va ryapy, va rejoka rova nga'u, 
apyka va ryapy va rejoka rova nga'u. 
Nhanduava ryapu, arekoja rovanga'u, 
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A vida do banco podíamos mudar. 
Trovão do banco, podíamos mudar. 
A vida do Nhanduava podíamos mudar. 
Trovão do Nhanduava podíamos mudar. 
Por isso sim meu pai, por isso sim meu pai. 
O filho ouve o som do seu pai, 
O filho ouve o som do seu pai, 
O filho ouve o som do seu pai, 
O filho ouve o som do seu pai, 
Por isso sim meu pai, por isso sim meu pai. 
Assim aos seus filhos, faz ouvir a sua música aos filhos. 
Correm as nuvens, correm as nuvens. 
Eram as admiradas. 
Eram os admirados. 

·o 

NHEMBO'E DO ZEFERINO 

Que meu pai deixa sua vida santas, 
Que meu pai deixa sua vida santas, 
Escuta este meu pai, escuta este meu pai 
Que meu pai deixa este seu brilho, que meu pai deixa este seu brilho. 
Pra seu filho meu pai, Pra seu filho meu pai. 
Escuta este Vera ndyju, escuta este Vera ndyju. 
Escuta meu pai, o grande Vera ndyju. 
O brilho do Deus meu filho. 
Escuta este quem brilha, escuta este quem brilha. 
Escuta este meu pai quem brilha, 
Deixa o seu brilho, aos seus filhos meu pai. 
Deixa o seu brilho, aos seus filhos meu pai. 
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Apykava rejoka rova nga'u. 
Apykava ryapy, areko jarova nga'u. 
Nhanduava reko jarova nga'u. 
Nhanduava ryapu rejoka jarova nga'u. 
Ajevenako xeru, ajevenako xeru. 
Ruvagwaipu amonhendu, gwa'yry-upe, 
ruvagwaipu amonhendu, gwa'yry-upe, 
ruvagwaipu amonhendu, gwa'yry-upe, 
ruvagwaipu amonhendu, gwajyry-pe. 
Ajevenako xeru, ajevenako xeru. 
Pomo'ã nako gwa'yry upe, ohenduvuka onhengara xe ra'y. 
yvy tingy ajepete, yvy tingy ajepete. 
lja'o pyre ra'e, 
lja'o pyre ra'e. 

I 

NHEMBOE'E (DO ZEFERINO) 

Tohejana ko xeru heko katu, 
tohejana ko xeru heko katu, 
Aipoko ixeru, aipokoi xeru. 
Overa rejana ko xeru, overa rejana ko xeru. 
Gwa'yry upe xeru, gwa'yry upe xeru. 
Aipoko ixeru, aipokoi xeru. 
Aipo vera ndyju, aipo vera ndyju. 
Aipo ixeru, vera ndyju gwasy. 
Tupã verá xe ra'y; 
Aipo verá ndyju gwasu. 
Tupa vera xe ra'y, 
aipo vera katu, aipo vera katu. 
Aipoko ixeru vera katu. 
Aipoko ixeru vera katu. 
overá rejana ko xeru, gwa'yry upe. 
Overá rejana ko xeru, gwa'yry upe. 
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Escrita este meu pai, escrita este meu pai. 
Fazendo ouvir suas músicas aos seus filhos, depois de andar aqui na 
terra. 
Meu pai deixou sua música pra suas filhas, depois de andar aqui na terra. 
E sim meu pai, e sim meu pai. 
Meu pai deixou sua música pra suas filhas, depois de andar aqui na terra. 
andava aqui na terra. 
Por isso meu pai, por isso meu pai. 
Agradeço a você meu pai, agradeço a você meu pai. 

NHEMBO'E FELICIANA 

Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 
Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 
Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 
Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 

Fim do Zeferino 

Seja envergonhado, de quem sabe cuidar da doença daquele tempo. 
Seja envergonhado, de quem sabe cuidar da doença daquele tempo. 
Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 
Quem sabe cuidar da doença naquele tempo, 
Se retira pra longe, de quem sabe cuidar da doença, 
Se retira pra longe, de quem sabe cuidar da doença, 
Seja humilhado, de quem sabe cuidar da doença, 
Seja humilhado, de quem sabe cuidar da doença, 
Que esfrie, quem sabe cuidar da doença, 
Que esfrie, quem sabe cuidar da doença, 
Quem é dono, sobe cuidar da doença. 
Quem é dono, sobe cuidar da doença. 
Quem enfeita, que cuide da doença, 
Quem enfeita, que cuide da doença, 
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Aipoko ixeru, aipoko ixeru. 
Ohendu uka nhengara ra'erá gwa'yry upe, ko yvy py-pe gweko 
rire ramo. 
Onhenga rejana ko xeru, gwajyry upe, ko yvy py-pe gweko rire ramo. 
Ajena ko xeru, ajena ko xeru, ajena ko xeru. 
Overa rejana ko xeru, gwa'yry upe, ko yvy py-pe gweko rire ramo 
ra'e. 
Ajevenako xeru, ajevenako ko xeru. 
Agwyje ra'e papá, agwyje ra'e papá. 

REZA FELICIANA CANO 

Tasonava gwereko kwaa paré araka'e, 
tasonava gwereko kwaa paré araka'e, 
tasonava gwereko kwaa paré araka'e, 
tasonava gwereko kwaa paré araka'e, 
Tonhenot'i taso, ogwereko kwaa paré araka'e, 
tonhenot'i taso, ogwereko kwaa araka'e, 
Tasona gwereko kwaa paré araka'e, 
Tasonava gwereko kwaa paré araka'e, 
To nhemboro'y, tasona gwereko kwaa paré araka'e, 
to nhemboro'y, taso ogwereko kwaa paré araka'e, 
To nhemomir"i taso, ogwereko kwaa paré araka'e, 
to nhemomir'f taso, ogwereko paré araka'e, 
To nhemomir"i taso, ogwereko kwaa paré araka'e, 
to nhemomir"i taso, ogwereko kwaa paré araka'e, 
Taso karai, ogwereko kwaa paré araka'e, 
taso karai, ogwereko kwaa paré araka'e, 
Taso ambojegwava, ogwereko kwaa paré araka'e, 
taso ambojegwava, ogwereko kwaa· paré araka'e, 
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São poucos de onde veio o meu pai, 
onde veio o meu pai. 
São poucos de onde veio meu pai, 
onde veio o meu pai. 
São poucos de onde veio o meu-grande pai, 
onde veio o meu grande pai. 
São poucos de onde veio Nhengaju, 
onde veio o meu Nhengaju. 
São poucos de onde veio Hyjuit'i (espuma branca) 
onde veio o meu Hyjuiti 
São poucos de onde veio lkaraí, 
onde veio o meu lkaraí. 
São poucos de onde veio o orvalho do lkaraí, 
onde veio o meu orvalho do lkaraí. 
São poucos de onde veio meu pai, 
de onde veio o meu pai. 
São poucos de onde veio meu pai, 
de onde veio o meu pai. 
São poucos de onde veio Nhengaju, 
onde veio o meu Nhengaju. 
São poucos de onde veio o orvalho do Nhengaju, 
onde veio o Nhengaju. 
São poucos de onde veio o Hyjuit'i, 
onde veio o Hyjuiti. 
São poucos de onde veio o orvalho do Hyjuiti, 
onde veio o orvalho do HyjuitI. 
São poucos de onde veio meu pai, 
de onde veio o meu pai. 
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Hi xeru agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru agwi jeu hare. 
Hi xeru agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru agwi jeu hare. 
Hi xeru vusu agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru vusu agwi jeu hare. 
Nhengaju agwi jeu haré., ndahetairy, 
nhengaju agwi jeu hare. 
Hyjuit'i agwi jeu hare, ndahetairy, 
hyjuiti agwi jeu hare. 
lkarai agwi jeu hare ndahetairy, 
ikarai agwi jeu hare. 
lkarai arysapy agwi jeu hare, ndahetairy, 
ikarai arysapy agwi jeu hare. 
Xi xeru agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru agwi jeu hare. 
Hi xeru agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru agwi jeu hare. 
Nhengaju agwi jeu hare, ndahetairy, 
nhengaju agwi jeu hare. 
Nhengaju agwi, arysapy agwi jeu hare, ndahetairy, 
nhengaju agwi jeu hare. 
Hyjuit'i agwi jeu hare, ndahetairy, 
hyjuit'i agwi jeu hare. 
Hyjuit'i arysapy agwi jeu hare, ndahetairy, 
hyjuit'i arysapy agwi jeu hare. 
Hi xeru agwi jeu hare, ndahetairy, 
hi xeru agwi jeu hare. 
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PORAHÉI DA FELICIANA 

Talvez quem trouxe o pássaro do outro, que estamos ouvindo. 
Talvez quem trouxe o pássaro do outro, que estamos ouvindo. 
Quem está trazendo o pássaro amarelo, isso que estamos ouvindo. 
Talvez quem buscou seu nome, isso que estamos ouvindo. 
E assim, talvez quem buscou o pássaro, isso que estamos ouvindo. 
Talvez quem buscou o pássaro amarelo, isso que estamos ouvindo. 

2° MBORAHÉI DA FELICIANA 

Vejo meu pai, vejo meu pai, vejo meu pai. 
Chegou meu pai, chegou meu pai, chegou meu pai, chegou meu pai. 
A'e'e'e, chegou meu pai, chegou meu pai. 
Chegou meu pai, chegou meu pai, chegou meu pai, chegou meu pai, 
chegou meu pai. 
A'e'e'e he, chegou meu pai, chegou meu pai, olha esse trovão. 
Trovão pelo caminho do Trovão, pelo caminho do Trovão. 

Fim da Feliciana 

(FITA Nº 4 - LADO 1: ANDREZA SOUZA) 

ÀNGUE TiHA 

REZA PARA ASSOMBRAÇÃO 

Eu mando para o lado da· entrada do Sol, o assombração do meu 
pai, assombração do meu pai, 
Eu mando para o lado da entrada do Sol, o assombração do meu 
pai, assombração do Meu Pai, 
Mando para o lado da entrada do Sol, além da frente do Sol, 
sombração do meu pai, assombração do meu pai. 
Mando eu além da frente do Sol, 
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PORAHÉI - FELICIANA CANO 

Ojo gwyra va veru hava jepepo aipo; nhendu gweru ramo ra'e. 
Oj9 gwyra va veru ha va jepepo aipo, nhendu gweru ramo ho, ra'e. 
Gwyra sa'yju areru ha jepe ma po aipo, nhendu ogweru ramo, ho ra'e. 
Heraha reru ha jepepo aipo nhendu, gweru-ramo, ho ra'e. 
Ara' e, gwyrá va reru ha vajepepoaipo, nhendu gweru ramo, ho ra'e ara'e. 
Gwyra sa'yju areru ha vajepepo aipo, nhendu ogweru-ramo, ara'e ara'e. 

MOBERAHÉI 

Ou xeru kuri, ou xeru kuri, ou xeru kuri. 
Ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, ogwahê 
xeru kuri. , 
A'e'e'e, ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, 
ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, ogwahê 
xeru kuri, ogwa hê xeru kuri a'e. 
E'e'e'e he, ogwahê xeru kuri, ogwahê xeru kuri, no'ã tyapu ra'e, 
tyapu u'uhu, tyapu rape rupi, tyapu rape rupi. 

(Fita nº 4 - Lado 1: Andresa Souza) 

ÀNGWETiHÃ 

Tamondo ne xe ko ka'aru koty, xeru ayngwe, xeru ayngwe, 
tamondo ne xe ko ka'aru koty, xeru ayngwe, xeru ayngwe. 
Tamondo ne xe ko ka'aru koty; kwarahya sa arenonde, xeru 
ayngwe, xeru ayngwe, xeru ayngwe. 
Tamondo ne xe kwarahy asa katu arenonde, 
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sombração do meu pai, sombração do meu pai. 
Mando eu para o lado da entrada do sol, sombração do meu pai, 
sombração do meu pai. 
Mando para o lado da entrada do sol, além da frente do sol, sombração 
do meu pai, sombração do meu pai. 

MBOI MBORO'YHA 

BENZIMENTO PARA PICADA DE COBRA 

Eu esfrio a dor da sua picada, ara mimbi. 
Eu esfrio a dor da sua picada, ara mimbi. 
Eu esfrio a dor da sua picada, jararaca. 
Eu esfrio a dor da sua picada, jararaca. 
Eu esfrio a dor da sua picada, cascavel. 
Eu esfrio a dor da sua picada, cascavel. 
Eu esfrio a dor da sua picada, o grande cascavel. 
Eu esfrio a dor da sua picada, o grande cascavel. 

Fim de Andreza Souza 

(Fita nº 4 Lado 1: Zeferino Ricarte) 

Agora vamos começar, a nossa vida aqui neste mundo. Agora já 
sabemos, como vamos viver aqui no mundo onde vivemos. Este agora, 
vamos saber como vamos viver, antes de ver o que vai acontecer nos 
céus. Agora, já depois de estivermos no céu, já vamos ouvir as palavras 
do nosso santo pai, ·somente o nosso santo pai, vai saber o que fazer de 
nós, depois de vivermos aqui no mundo, isso eu digo aos meus filhos. 
Veja que sou, que foi a minha vida. Depois que andei neste mundo e 
quando cheguei onde meu pai está, e o que meu pai me disse, contou 
como tenho que viver, assim eu vim chegar até meu santo pai. Somente 
o meu santo pai poderia contar pra mim como tenho que viver aqui no céu 
depois que vivi no mundo. Assim é que vivo dizendo, cheguei até ao 
nosso pai, com esta minhas palavras cheguei no céu. 
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xeru anygwe, xeru anygwe. 
Tamondo ne xe ko ka'aru koty, xeru ayngwe, xeru ayngwe. 
Tamondo ne xe ko ka'aru koty, ko kwarwhy asa katu arenonde, 
xeru ayngwe, xeru ayngwe. 

MBOI MOBORO'Y HA 

Tamboro'y nde kwarasy, ara mimbi. 
Tamborõ'ysã nde de kwarasy, ara mimbi. 
Tamboro'y nde de kwarasy, yvy ape anhanduti. 
Tamborõ'ysa nde de kwarasy, yvy ape anhanduti. 
Tamboro'y nde kwarasy, yvy ape axarãrã. 
Tamborõ'ysa nde kwarasy, yvya pe axarãrã. 
Tamboro'y nde kwarasy, yvy ape axarãrã vusu. 
Tamborõ'ysa nde kwarasy, yvy ape axarãrã vusu. 

(Fita nº 4 - Lado 1 Zeferino Ricarte) 

Angatu nhanhypyrü, ko nhande reko py-pe. ko yvy rari. Angatu nipo -jaikwaa, nhand~ reko rã ko yvy py-pe, nhande reko hagwe peve. Kova 
katu niko ay, jaikwaa-ta nhande rekorã, ko yvanga py-pe jahexa ymbove. 
Angãtu nipo, ko yvanga py-pe ve nhaime vove, nhahendu-tama nhande 
ru marãgatu nhe'ê, nhande ru marãgatu ae apo nhande reko kwaa, ko yvy 
py-pe nhande reko rire ramo, aipo rupi nipo xe ha'e-ta xe ra'y rupe. 
Ko mo'ã nipo xe, xe reko hagwe. Ko yvy py-pe xe reko hagwe agwahê 
ramo xe ru-pe ra'e, mbova'e rami po he'i xevy xe ru, xe rekorã mombe'u, 
ha'e manipo xe agwahê ajuvy ko xe ru marãgatu upe. Xe ru marãgatu ae 
nipo omombe'u arã xevy ko xe rekorã yvy py-pe xe reko rire, ramo ko 
yvanga-py xe'e namo ra'e. Porami mo'ã niko xe anhe'ê aikovy, konhanderu 
upe agwahê jevy ajuvy, ko yvanga py-pe ae niko xe nhe'ê anogwahê. 
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Isso eu queria dizer; e foram assim as minhas palavras no passado. 
Cheguei novamente até a minha mãe. Quando vim chegando no grande 
céu. 
Contou pra mim como tenho que viver, já depois que estou aqui no céu, 
chegou novamente pra mim. Depois que vivi neste mundo cheguei 
novamente, eu vinha querendo dizer ao meu pai, vim chegando; estava 
aqui. Quando cheguei a este meu pai, quando cheguei neste lugar santo, 
assim me fez ouvir meu pai, quando cheguei neste lugar santo, assim me 
fez ouvir meu pai, assim como eu viver neste mundo, assim foi minhas 
palavras. Meu pai contou esta santas palavras. Quando já estou aqui no 
céu, com tudo isso. Por aí eu vivi, no lugar deste meu pai vim chegando. 
Assim eu vivo neste mundo, depois desta minha vida, já contava para 
mim, estas palavras o meu santo pai, por aí depois de dar as minhas 
santas palavras eu ainda estava vivendo, depois que eu vivia no mundo. 
Eu vim alcançando a vida do meu pai. Assim eu dizia: de novo fiz ouvir 
meu filho eu vinha dizendo que tinha deixado no mundo. Assim eu deixei 
as minhas palavras aos meus povos, o que meu pai tinha contado, isso 
eu vinha dizendo. 
Para renovar a vida do meu filho, pra quem eu deixei no mundo, assim eu 
vou dizer para você meu filho. 

Agora viemos chegando novamente, no lugar do Jasu ká, viemos chegando 
no lugar antigo do Jasuká, depois que estávamos vivendo no mundo, 
contávamos aos nossos filhos como devem viver, quando estávamos no 
mundo eu dizia isto, cheguemos novamente no grande lugar do Jasuká, 
e por aí mesmo. 
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Aipo ha'e mo'ã; porami mo'ã xe nhe'ê karambo he. Ogwahê jevy ha'i upe 
ajuvy. Ko yvangusu xe gwahê xe ru ramo. 
Omombe'u-ma niko xevy xe reko rã kuri, ko yvanga py-pe xe'e namo ra'e, 
ogwahê jevy xevy ra'e. Ko yvy py-pe xe reko rire ramo ra'e agwahê jevy, 
gwituvy ko xe ru papá upe ra'e ha'e mo'ã, niko agwahê gwituvy; ko mo'ã 
nipora'e. Ko xe ru papá-pe xe gwahê ramo, komba'e maragatu amba-py xe 
gwahe ramo, aipo rami onhendu uka xevy xe ru papá, aipo py-pe ko yvy
PY xe reko hagwe rami joty, po mo'ã nipo ra'e xe nhe'ê. Xeru papá 
omombe'u konhe'ê marãgatu araka'e. Ko yvanga py-pe ve xe'e namo ra'e 
aipo py-pe mo'ã. Porupi nipo xe aiko, ko xe ru papá amba-py xe gwahê 
hagwãjevy gwituvy ra'e ra. 
Arami ma koxeaiko koyvy rari, xe reko py-pe rire ra'e, omombe'u ma nipo 
xevy ra'e, ko nhe'ê ru papá marãgatu ra'e, aipo rupi nipo ra'e xe nhe'ê 
marãgatu ome'ê rire ra'e aiko jevy joty ra'e, ko yvy py-pe xe reko rire ramo 
ra'e. Aheko arupyty xe ru papá gwituvy ra'e ra. Ha'e maniko xe aiporami: 
jevy ahendu uka xe ra'y, koyvyrari xe rembiejagwe nipo ra'e ha'e mo'ã nipo 
xe gwituvy ra'e. Porami mo'ã-ma xe nhe'ê aheja xe yvy pory pera' e, xe ru 
papá remimombe'ukwe, ha'e mo'ã nipo xe gwituvy ra'e ra. 
Aheko mbojevy hagwã ra'e xe ra'yry upe, ko yvy rari xe rembiejagwe upe, 
porami-ma xe ha'e-ta ndevy xe ra'yry. 

2° Parte 

Agãtu nipo ra'e nhagwahê jevy jajuvy, jasuka ambapype ra'e, jasuka 
heypyrü amba-py jahupity jevy jajuvy, ko yvy-py-pe nhande reko rire ramo 
ra'e, jasuka ambapy ae nipo ra'e, tekorã nhamombe'u nhande ra'y upe ra'e, 
ko yvy-pype nhande reko ramo ra'e ha'e mo'ã-ma niko xe, jasuka venda 
vusu py-pe nhagwahê jevy ra'e, porupi mo'ã nipo ra'e. 
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Quando estávamos diante do Jasuká isso meu pai dizia pra mim. Ele 
queria falar com você. Para deixar pra você no mundo, desta terra. Quando 
ele nos deixou, deixou para nós as plantações, deixou para vermos as 
plantações contou isso para nos naquele tempo, para esfriar as plantações, 
para isso nós ouvimos o meu pai tambeju, ele fez ouvir para nós para 
podermos esfriar as plantações, depois de ficar aqui no mundo, para todos 
os meus filhos. Para as plantações para esfriar as plantações meu pai 
Tambeju fez ouvir aos seus filhos, para ver os seus filhos, para as 
plantações somente meu pai Tambeju faz esfriar as plantas aos seus 
filhos, o meu grande irmão fez descer o primeiro florescimento das plantas 
naquele tempo, com isso aos meus filhos, fez os seus filhos acreditasse 
nele, quando veio deixou aqui no mundo meu pai Tambeju. Para viver aqui 
no mundo, para todas as plantações. 
Para ver as plantações. Para esfriar a flor das plantações, como no céu, 
fez ouvir ao seu filho, aqui neste mundo, somente o meu pai Tambeju 
instruiu os seus filhos, quando estava aqui no mundo, meu maior irmão me 
ensinou, para olhar nos meus filhos, quando vive neste mundo, mesmo 
como centro das plantações, isso se deu aos filhos, para firmar neste 
mundo, para dar a paz, o meu pai Tambeju, depois de ensinar, meu maior 
irmão naquele tempo, para fazer chegar novamente, depois de se colocar 
no céu, ainda por aí, Ainda a vida dele foi igual, depois disso, meu pai 
Tambeju ensinando os filhos, aqui neste mundo, assim como o meu maior 
irmão deu, para esfriar o embranquecimento das plantações para os seus 
filhos naquele tempo, por ai então eu 
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Jasukava rovake nha"i ramo ra'e he'i mo'ã rako xevy xe ru. Onhe'ê mo
1

ã 
ndevy ra'e. Oheja hagwã ndevy ra'e ko yvy py-pe araka1e, ko yvy-gwi. Ko 
nhande reja rire ramo, oheja nhandevy kuri itymbyry r:xa hagwã ~.mombe:u 
nipo nhandevy araka'e, itymbyry amborory hagwa, xe ru pa 1 tambeJu 
nhahendu ara mi gwarã, itymbyry upe ae xe ru pa'i tambeju ae nipo araka' e, 
ohendu vuka nhandevy ra'e itymbyry amborory hagwã araka'e, koyvy py-
pe opyta rire ra 1e, xe ra'yry upe ra'e. , ,. . 
ltymbyry upe ra'e, itymbyry amborory hagwã ra e xe ru pa 1 tambeJu ohendu 
vuka gwa'yry upe ra'e, oheka hagwã ra'e gwa1yry upe ra'e itymbyry u~e r~·e 
xe ru pa'i tambeju ae nipo ra'e oity mbyamborory gwa'yry upe araka e, 01ty 
mbyra mbo poty amopyru araka'e ko xe ryke'y rusu araka'e, ohendu vuka 
gwa'yry upearaka'e itymby amopyruvy araka'e, aipo py-pe-ma araka'e xe 
ra'y rupe araka'e, oheko mbojerovia gwa'yry upe araka'e, ko yvy-py-pe 
oheja ouvy araka'e, xe ru pa'itambeju. Koyvy-py-pegweko hagwã araka'e, 
itymbyry upe gwarã araka'e. 
ltymbyry rexa hagwã araka'e. ltymbyry poty amboro'y hag~ã ara~a·e, ko 
yvanga-py rami joty, ohendu uka gwa'yry araka'e ko yvy ran araka e, xe ru 
pa'i tambeju joty mo'ã oheko mbo'e gwa'yry upe, ko yvy py-pe heko ramo 
ra'e, xe ryke1y rusu nipo xe reko mbo'e araka'e, arepara hagwã xe ra'y rehe 
araka1e, ko yvype heko ramo. ltymby rete ramo jepe, oheko me'ê i?ty 
gwa1yry upe araka'e oyvy nhembo hóy hagwã araka'e, py'ara, mborory n1po 
araka'e xe ru pa'i tambeju, oheko mbo'e rire araka'e, xe ryke'y rusu 
araka'e, ogwenogwahê jevy hagwã araka'e, oyvanga-py ho'ã gatu rire 
araka'eaiporupijoty-ma, oekombojojajoty araka'e, porami rirearaka'e, xe 
ru pa'i tambeju araka'e ohekombo'e gwa'yry upe, ko yvy py-pe rari, xe 
ryke'y rusu me'ê hagwe-pe ve ae joty-ma, itymbyrefi onhemboro'y araka'e 
gwa'yry upe araka'e, porupi joty-ma xe 
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deixei meu filho, para mim mesmo aqui neste mundo ensinei como viver, 
depois que eu disser tudo isto mal algum acontecerá ao meu filho. . . 
Quando deixou este mundo meu pai deu a vida ao seu filho, porque ex1st1u 
a carne naquele tempo. Companheiro de carne, o próprio companheiro da 
carne, mesmo uma grande carne, deixou ainda ao seu filho daquele tempo, 
isso para ser a vida dele naquele tempo colocou. 
Assim ainda sempre, dirá o meu grande pai, deixou isso para ser 
procurado. Mesmo sendo ele um companheiro todas as coisa~ deixou ~o 
seu povo, para ser um descanso quando viver neste mundo. Ainda seguiu 
assim os seus povos, ainda é alegria da sua vida, todos tempo ainda vão 
lembrar, será um remédio sobre a terra, ainda eu digo aos meus filhos 
quando eu vinha vindo. 

JEGWAKA-ENFEITES 

Um enfeite nos faz ficar bonito ao nosso pai. Vou vestir minha camisa, pra 
ficar bonito, para me chegar diante do nosso pai, para comprimentar. Eu 
levanto junto com a minha santa cruz, para quem me fez. Este meu colar 
então, uma flor para me fazer santo. Quem me colocou, aqui nesta terra. 
E somente ele quem me colocou sobre esta terra. Me vestiu com enfeite 
o meu pai quem me fez. Me levanto com meu mbaraká, eu fiz o meu ouvir, 
sempre vou fazer ouvir, o som do meu mbaraká ao meu pai. Ainda digo 
quando chego ao meu pai. Para santificar me levantarei, diante do meu pai, 
direi sempre. Tu ficarás como chefe aos povos. 

• 
APYKA-BANCO 

No princípio da minha vida, sobre esta terra 
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aheja araka' e xe ra'y, xe upe gwarã araka' e ko yvy py-pe hekorã ae ma xe 
amombe'u araka' e aiporami xe' e hagwe xe ra'y namarãi xene oiko. Ko yvy 
reja ohovy xe ru papá raka'e oheko me'ê gwa'yry upe araka'e ma'erã nipo 
so'ooikoaraka'e. So'oyvyraijaetearaka'e, so'ogwasu ramojepearaka'e 
ohejajoty mo'ãgwa'yry upearaka'e, hekorã-ma aearaka'eomo·i. Ha'ejoty 
ara-ma kuri he'i joty mo' ã gwa'yry u pe araka' e xe ramói papá araka' e, oheja 
joty mo'ã kurijeporaka hagwã. Yvyra ija ramo jepearaka'eopomba'enipo 
araka'e oyvy pory-pe oheja ouvy araka'e, ojeko hagwã araka'e ko yvy py
pe gweko hagwã araka'e. Aipo rupi joty-ma yjyvy pory araka'e, ajeeko 
mbovy'ajoty-ma imandu'arãjoty mo'ã, pohã rekoyvy rari araka'e, ha'ejoty 
mo'ã xe ra'y re upe kuri gwituvy ra'erã. 

JEGWAKA 

Jegwaka nhande momorã kuri nhande ru upe. Xe porixo ta monde kuri, anhe 
momorã hagwã, agwahêvy nhande ru va rovake-py, ajerojy hagwã. Onopu'ã 
niko xe kurusu marãgatu, xe moingo hare-pe. Ko xe tukambi katu, xe yvoty 
marãgatu harã. Xe mo·i hare, koyvy py-pe. Ha'e joty varã ma xe moingo hare 
ko yvy rari. Jegwaka xe monhemonde hagwe xe ru xe moingo hare. Xe 
mbaraka katu nipo oronopu'ã, amonhendu vuka hagwã xeru ipe ra'e, 
anhanduvukajotyvarã-ma, xemabaraka puxeru upera'e. Ha'ejoty-maxe 
ogwahêjevy, ramo xe ru upe ra'e. Orno marãgatu h~gwã aropu'ã varã, xe 
ru va rovake, ha'e mo'ã-ma xe. Nde katu nipo erepyta-ta yvy pory rereko 
harã . 

APYKA 

Ko xe reko ypyrü ramo, ko yvy rari xe reko rire 
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quando vivi, eu com o meu vestido, quando chego ao meu pai, quando 
santifico o meu vestido sobre a terra, para fazer chegar ao meu pai, ainda 
vai dizer pra mim, meu pai quando me deixou aqui sobre a terra. Somente 
eu devo lembrar ainda de quem me fez neste mundo, eu ainda vou dizer. 
Eu lembrarei ainda do meu pai nesta minha flor doeu enfeite, nesta minha 
santa flor do nhanduá, minha santa cruz, ainda estarei com ele, diante de 
quem me mandou isso éu sou, meu sinal para quem me fez, isso eu ainda 
vou dizer, mesmo para todos os deuses, quem me colocou sobre a terra 
eu ainda vou santificar, através desta minha santa cruz. 
Vivendo eu ainda neste mundo, existe ainda o meu principio, quando eu 
chego se levanta com seu caximbó, se levanta para mim, para me fumaçar, 
direi ainda quando chego onde está a minha vó, minha então quando venho 
chegando se levanta com o seu caximbo para me fumaçar, verei ainda o 
princípio da minha vó quando ainda vivo neste mundo, chegarei ainda para 
minha vó se levantar pra mim com seu cachimbo, chegarei ainda para ela 
com um fumo para se fumaçar, seu neto ainda vai chegar. 
Como é que você chegou até pra mim? Por onde me mandou eu cheguei. 
O que te mandou? Para chegar até mim. Assim me fez viver e me fez voltar 
novamente, digo ainda eu, vim chegando até você; eu não queria deixar 
quem me enviou, eu não queria vir mas cheguei até você novamente, 
mesmo assim o que te mandou? Foi assim e por isso vim. 
Que coisa te mandou, vim chegando porque souberam cuidar da minha 
vida, o que te mandou pra cá meu neto? Um feitiço me mandou pra cá. Por 
isso é que eu vim, vim alcançando, não queria deixar os meus povos. E 
você com que veio? Me andou o mal que existe no mundo, não sei porque 
ficaram de mal comigo. 
Eu vim pela maldade, para chegar até você, de quem me mandou somente 
você vai saber na terra 
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ramo, xe maniko xe nhemondeha, ogwahê vove xe ru upe ra'e, amo ma'ê 
marãgatu vove xe nhemondeha ko yvy rari, anogwahê hagwã xe ru upe ra'e, 
he'i jotyvarã maxevy, xe ru koyvy-py xe reja rire ramo ra'e. Xe aenipo ra'e 
xe mandu'a varã joty varã ma xe moingo hare ko yvy py-pe ra'e, ha'e joty 
varã ma xe. Xe aro mandu'a joty varã ma xe xe ru rari ko xe yvoty xe 
jegwaka, ko xe yvoty nhandua xe yvoty marãgatu, xe kurusu marãgatu, 
ano'ã joty va' erã-ma, xe mbo'u hare arovake; pomo' ã ma xe, xe nhenduha 
xe moingo hare upe, ha'e joty varã ma xe, opa tupã upe ramo jepe, x~ mo'i 
hare ko yvy py-pe ha'e joty ma xe amo marãgatu arã, ko xe kurusu 
marãgatu py-pe. 
Ko yvy py-pe xe reko ramo, o·i joty xe jari nheypyrü, xe gwahê ramo 
ogwenopu'ã joty opetyngwa ogwenopu'ã xevy, xe mo timbo hagwã ha'e 
joty varã ma xe agwahê vy xe jari amba py, xe gwahê xe ru ramo katu xe 
jari agwenopu'ã opetyngwa xe motimbo hagwã, ahexa va'erã ma xe jari 
nheypyru ko yvy py-pe xe reko ramo kuri, agwahê joty arã-ma ogwenopu'ã 
hagwã opetyngwa xevy xe jari, anogwahê joty va'erã-ma pety íxupe xe 
motimbo hagwã, gwemiarirõ, hemiarirõ ogwahê joty arã ma ouvy. 
Mbava'e rami tipo regwahê xevy ejuvy? Xe mbo'u harupi agwahê. Mbava'e 
tipo nembo'u? Egwahê hagwã xevy ejuvy. Arami-ma xe moingo ha xe 
mbo'u jevy, ha'ejoty mo'ã-ma xe, agwahê ndevy gwituvy; ndahejasei te'i xe 
mbo'u hare, agwahê jevy ndevy gwituvy ra'e ndajusei te'i-ma xe, ha'e ramo 
gwi tipo mbava'e tipo membo'u? Arami gwi r~i ma aju. Mbava'e ramingwa 
tipo nembo'u, xe reko kwaaha rupi ma agwahêajuvy, mbava'etipo nembo'u 
xe remiarirõ? Moháy xe mobou. Ha'e rami gwi reima aju, ndahejasei te·i-ma 
kuri ko xe yvy pory. Ha nde tipo mbava'e rupi ereju? Xe mbou ko yvy rehe 
mara'ê py-pe, ma'erã mapo xe rehe imara'ê okwavy. 
Mar,a'e rupi xe aju, agwahê hagwã ndevy gwituvy, xe mbou hare ha aipo 
ramo-ma nde ae tama ereikwaa ko yvy-py-
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como viveram, por isso assim você chegou novamente, aqui existe um 
caminho para você ir, nós vamos ver, diante do seu pai, nós vamos ver 
diante do nosso pai, você já vinha chegando? Vim. Porque você veio, eu 
vim assim para chegar, com que você veio, vim porque fui mandado, porque 
você veio, vim por causa do feitiço, souberam fazer na minha vida aqui na 
terra por isso eu vim, por isso é que vim chegando, não queria deixar os 
povos, vim porque fui mandado, agora cheguei até você, meu vovó meu pai, 
somente você pode saber. Vi que não existe caminho para você, não 
apareceu caminho para você e este e o caminho para você, caminho dos 
sapos (répteis) . 
Este nosso pai porque seu filho perdeu seu caminho, seu filho ainda 
procurou, chegou ainda até o seu pai, quando chegou, seu pai chamou o 
deus ltaju que está no seu banco, queria reunir os deuses, para deixarem 
para cuidar aqui na terra, colocou o itaju que está no banco, com tudo isso 
deixou ainda para o seu filho, os que ele estava cuidando. Depois então 
deixou ao seu filho, agora você fica para os seus filhos, e cuida deles, sobre 
todos os deuses você vai ficar disse para ele, você vai ficar para todos os 
enfeites, para as carnes. Ficarão cuidando todos os mantimentos dos 
povos, assim eu deixo as minhas palavras para contar ao seu povos como 
devem viver. 
Todos queriam saber, quem é que não quer entregar a terra, não vai existir, 
porque existem muitos deuses. Não será como eles falam, e esse nosso 
é que deixou ao seu filho, somente quando ele disse não veremos mais 
esta terra. 
Quando ele tirar as firmesas da terra1 quem vê verão os tormentos. Hoje 
em dia as tormentas estão perto para acontecer, parecem que sabem 
como viver, dizia o nosso pai Sol. Onde vamos? Vamos ali, dizia 
procurando com o viver, não vai achar a paz para sua vida, nós que estamos 
aqui na terra são filhos desta terra, nosso pai 
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pende rekorã araka'e, aiporupi arami eregwahê ajuvy araka'e, apy-ma o·i 
ndevy ko tape ereho hagwã, jahata, nde ru varovake, jaha ne jahexa 
nhanderu va rovake, maregwahê-ma rejuvy ra'e? Aju. Ma'erã tipo reju 
aramima aju agwahê ndevy ajuvy. mbava' e rupi tipo ereju, xe mbou ha rupi 
aju, mbava'e rupi tipo nembou moháy xe mbou, ko yvy rehe xe reko kwaa 
hagwe xe mbou, ajeve gwi rei ma agwahê ajuvy, ndahejasei te·ima ko yvy 
pory ajuvy, xe mbouha rupi aju, ha'e mo'a ma agwahê ndevy ajuvy, xe ramói 
papá nde ae ma nipo ereikwaa-ta. Kimoherã ojekwaa ndevy tape, ndojekwaai 
ndevy tape ko ae-ma nde raperã kururu rape. 
Ko nhanderu okanhy hakykweré gwa'yry gwi nipo, ta'yry oheka joty xupe, 
ogwahe jevy gwuu pe ohovy, ogwahê-maramo tuvy, ohenõi tupã ru itaju 
nhemboapyká reheo"fva'e, omboaty-pa mo'ã tupã ru, oheja hagwã ko yvy 
rehe onhangareko hagwã ko yvy rehe, omo·i maniko tupã ru ko itaju rari o·i 
va'e, apy repy gwa'yry-pe joty oheja, onhangarekoha. Upei katu nipo, oheja 
gwa'yry-pe agãtu, epyta nde ra'yry upe kuri toikawaa hekorã enhangareko 
hese kuri, opa tupã upee epyta kuri he'i íxupe ha nde katu epyta jegwaka 
vy pe kuri, so'o upe kuri. Yvy pory jeporaka hagwã onhangarekoha ramo 
epyta nde kuri poramima niko aheja ndevy nhe'ê nde yvy pory hekorã kuri 
eremombe'u hagwã. 
Entero oikwaase, kiva'e po yvyry onhemoakate'y te'y va'e, ndoikoi va'erã, 
heta-ma tupã ruvy o'i. Ndaha'eijoty va'erã-ma inhe'ê rupi, pe nhanderu papá 
ae-ma oheja gwa'yry upe ha'e he'i ramo ae ma ndajahexa vei arã ko yvy. 
Ohekyi ramo ko yvy resapa, ohexava-ma ohexa arã marãmy. Ay rupi ma 
marany rexa hagwã ohova maniko, oikwaa verami gwekorã, he'i joty 
nhanderu Pa'i Kwara. Mamo-po jahata? Jaha upe-py, he'i ohovy oheka 
mo'ã gwekorã, kuri, ndojohui gwekorã, ha ko yvy py-pe nhãi va yvy pory ra'y 
meme, nhanderu 
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Sol é que nos fez, nós somos filhos do nosso pai Sol. E nós os filhos da 
terra estamos vivendo onde fomos feitos, assim nós dizemos hoje em dia, 
pessoa de hoje já disse mais isso, pensando que vai nos deixar tudo, na 
sua consciência pensaram assim, não será assim o nosso pai Sol vai 
saber o que fazer da nossa vida, e das vidas de todos as coisas, ainda nós 
dizemos, nós que ainda estamos ainda vivendo como disse o tavyterã 
(Kaiuá) já seremos muitos diverentes. 
Os povos de hoje em dia, parece que vai saber mais, não vão saber mais 
nada, os que somente estiverem no céu, vê aqui na terra como estão, todos 
os frutos, mesmo com todos as suas espécies, para serem de mantimentos 
para os povos, sobe estes céus quem não nascer não nascerá mais, nós 
dissemos que não existe, não nasceu embaixo do céu por isso, já nasceu 
no céu, hoje em dia vemos tudo nós que estivermos na terra. 

SA Y JU - Amarelo 

Amarelo, não são nosso. Amarelo é um enfeite amarelo, todos os que é 
nosso devemos ter diante do nosso pai, quando aqui na t~rra levanta um 
trovão devemos levantar este nosso enfeite amarelo. 

Final da fita nº 4 -ZEFERINO RICARTE 

(Fita nº 1 - João Aquino 74 Anos) 

Os caiuás naquele tempo, Deus ensinava também pra eles, daquelas 
coisas, até hoje, eles lembram ainda. Por isso, o nosso Deus, que está 
lá no céu, Ele fez a terra. Todos que existem, os que vivem sobre esta terra. 
Ele, o grande Deus, tem feito tudo o que existem nesta terra. E era assim. 
E 
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Pa'i Kwara nhande moingo hagwe, nhanderu Pa'i Kwara ra'y-ma nhande. 
Nhande yvy porã ra'y re ae nhande moingo hare ari mamo'ã jaiko, porami 
ja'e ma nhande ay ngwa aipo nde'i vei-ma, nhande rejapa tave rami mo'ã 
kuri, ha' e kwery oarandu rupi, any vara rã-ma nhande ru Pa'ikwará oikwaara
ma nhande rekorã, opa mba'e rekorã oikwaa arã, ja'e joty nhande, nhande 
jaikori va'e gwyteri tavyterã nhe'ê rupi-ma, nhande jaiko e koe maarã. 
Ayngwa yvy pory, oikwaa ve taverami, ndoi kwaa vei arã-ma, ko yvanga py
pe o'f va'e-ma, voi ohexa ko yvy rehe opa mbo'e rami, opa yva ramojepe, 
opaixagwa yva ramo jepe, ko yvy pory, nhembo hasa hagwã, ka yvanga py
pe ojeaso javo e'y va'e ndojeaso javoi arã, na ndokoi-ma ja'e, yvanga py
pe ndojeaso javoi ajeve ramo, ko yvanga py-pe ojeaso javo ama, ay rupi 
jahexa-pa ko yvy rehe nhãi va'e. 

SA'YJU 

Sa'yju, va'e ndaha'ei kuri nhande mba'e. Sa'yju jegwakaju, nhande mba'e 
nharopu'ãvarã nhanderu varovake, koyvy py-peopu'ã vovetyapy apyranga 
nharõpu'ã manteva'erã, ko nhande jegwakaju. 

' (Final da Fita nº 4 - Zeferino Ricarte) 

(Fita nº 1 - João Aquino, 74 anos) · 

Kaiwá araka'e, Nhandejara ombo'e avei ixupe araka'e, ha upea kwe, ko'ay 
etegwive, imandu'avyteri. Upea reheNhandejara Tupã, o"ivaamoyváy-py, 
upeà ojapo araka'e yvy. Opa oT, oiko va'e guive ko yvy ári. Ha'e, Tupã 
Gwãsu, rembiapokwe memete ko yvy ari a·i va. Upeixa araka'e. Ha ko' 
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agora sempre também, os caiuás lembram de Deus, até agora. 
E os caiuás eram assim, para fazer acentar as almas dos seus filhos que estavam 
doente. 
Vem ... vem ... acentar. 
Meu pássaro falador, vem acentar. 
Vem ... vem ... sentar. 
Meu pássaro falador, vem acentar. 
Vem .. . vem ... sentar. 
Meu pássaro falador, vem acentar. 
Vem ... vem ... sentar. 
Meu pássaro amarelo, o falador, vem acentar. 
Vem ... vem ... sentar. 
Meu pássaro falador, o pássaro amarelo, vem acentar, meu pássaro falador. 
Assim cantavam os caiuás, para alegrar, naquele tempo. 
Com esta sabedoria meu irmão. 
Eu danso muito bem. 
Eu danso muito bem. 
No pé da cruz meu irmão, 
Eu danso muito bem. 
Eu danso muito bem. 
No pés dos enfeites meu irmão. 
Eu danso muito bem. 
Eu danso muito bem. 
No pé da minha sabedoria meu irmão. 
Eu danso muito bem. 
f:u danso muito bem. 
Hã e, e e he e, ae he e. 
Hã e, e e he e, ae he e. 
E, e e, ae he. 
Isto somente música era cantada, assim faziam as crianças dormir, para fazerem seus 
filhos dormir. 
Agora eu vou cantar, essa era cantada por caiuás, eles também se ensinam, para quem 
não sabia eles ensinavam, um cantico que fizeram decerdo céu mesmo: 
Desceu a sabedoria meu irmão hae hee he. 
Desceu a sabedoria meu irmão hae hee he. · 
Desceu no pé da cruz meu irmão hae hee he. 
Desceu o Jasuka meu irmão hae hee he. 
Desceu o Jasuka meu irmão hae hee he. 
Assim também os caiu ás cantam quando dansam naquele tempo, eles cantavam um 
aos outros antigamente, os caiuás, assim dizia: 
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anga siempre ave, imandu'a Kaiuá kwera, Nhandejara rehe, ko'anga ete 
peve. 
Upeixa Kaiwá araka'e, ombogwa-py hagwã, gwa'yra kwera hasyva nhe'ê 
araka'e. Ejo ... ejo ... teregwapy, xe rymba nhe'ê asy, ejo teregwapy, xe 
rymba nhe' ê asy, ejo teregwapy. Ejo, ejo teregwapy, xe rymba nhe' ê ngatu, 
ejo teregwapy. Ejo ejo teregwapy, xe rymba kyryri'ju, nhe'ê gatu, ejo 
teregwapy. Ejo ... ejo teregwapy, xe rymba nhe'ê gatu kyvyri juhu, ejo 
teregwapy, xe rymba nhe'ê gatu. 
Peixa katu oporahéi araka'e, onhombovy'a hagwã, Kaiwa kwery araka'e. 
Komba'e kwaa vyra xeryvy, xe aro jeroky porã hã, xe aro jeroky porá, 
kurusuva yre xe ryvy, xe arojeroky porã, xe aro jeroky porã hã, jegwakava 
yre xeryvy, xe arojeroky porã hã, xe arojeroky porã. Xe mba'e kwaa va'yra 
xe ryvyhy, xe arojeroky porã hã, xe arojeroky porã hã. 
Hã'e, e e he e, ae he e.~ 

Hã'e, e e he e, ae he he e. 
E, e e, ae he. 
Pea purahei nte, oje purahei araka'e, peixa mitã kwera, mongue hagwã 
araka'e ita'yra kwera mangue hagwã araka'e. 
Ko'anga aporahéi-ta, upea katu Kaiwá oporohéi va'ekwe, onhombo'é, 
oikwaa e'y vª'e ombo'e va'ekwe, porahéi ombogwejy va'ekwe voi ave 
yvanga-gw1: 
Ogwejy mba'e kwaa va'e he xeryvy ha'e hee he. 
Ogwejy mba'e kwaa va'y xeryvy, ha'e hee he. 
Ogwejy ko kurusu gwa'y re xeryvy, hae hee he. 
Ogwejy ko jasuka gwa'yra xeryvy, hae hee he. 
Ogwejy ko jasuka gwa'yra xeryvy, hae hee he. 
Peixa ave Kaiwá porahei vo ajeroky vo araka'e, omombe'u yma araka'e ojou 
pe kwera kaiwá, porami he'i ohovy: 
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Seu enfeite, desceu amarelada 
desceu amarelada; 
desceu amarelada; 
desceu amarelada; 
desceu amarelada. 
Desceu o Jasuká, 
desceu o Jasuká amarelado. 
desceu amarelado. 
desceu amarelado. 
E esse cantico disse assim: "Dansou o Deus grande Kandire" disse: essa 
eles ouviram na dansa, numa grande dansa, eles ouviram naquele tempo 
guando dansaram o Deus Kandiré, com isso eles cantavam dizendo 
assim: 
Densa o grande Kandiré, escute a sua dansa, escute a sua dansa. 
Escute sua dansa. Dansa do Grande kandiré. 
Escute sua dansa. 
escute sua dansa, escute sua dança, escute sua dansa. 
Dansa do Grande Kandiré, escute sua dansa. 
E a reza contra as doenças dos ares, era assim quando eles rezaram 
contra essas doenças, eram os antigos, disse assim quando começa: 
Ponho chama do fogo, debaixo do meu peito, 
Ponho chama do fogo, debaixo do meu peito, 
Ponho chama do fogo, novamente ponho chama do fogo diante de mim, 
Ponho chama do fogo, diante de mim. 
Assim também cantavam, que pela fjleira da cruz se vem, contavam 
cantando: 
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Nde jegwaka, ogwejy gwa ka raju, 
ogwejy gwaka, raju, 
ogwejy gwaka, raju; 
ogwejy gwaka, raju, . 
ogwejy gwaka, raju. 
Ogwejy ko jasuka, 
ogwejy ko jasuka gwakaraju. 
Ogwejy gwakaraju. 
Ogwejy gwakaraju. 
Ha koa ko porahéi katu he'i peixa: "Kandire Gwasu ojeroky he'i: pea ohendu 
araka'e ha'e kwera ojeroky ramo, pete'i jeroky gwasu-py, Kandire kwera 
ojeroky hagwe ha'e kwera, ohendu araka'e upea ogweroporahéí peixa he'i: 
Kandire Gwasu ojeroky, ndopo ijeroky, ndopo ijeroky. 
Ndopo ijeroky. Kandire Gwasu ijeroky. Ndopo ijeroky, 
Ndopo ijeroky, ndopo ijeroky, ndopo ijeroky. 
Kandire Gwasui jeroky, ndopo ijeroky, ndopo ijeroky, ndopo ijeroky. 
Ha ary rovái katu, peixa va'ekwe ary ohovairamo, yma myamyri va'ekwe, 
he'i onhepyrü vo: 
Aity tata rendy, xe pyti'a pogwy-py ra, 
aíty tata rendy, xe pyti'a pogwy-py ra, 
aity tata rendy, aity jevy tata rendy, xe renonde-py ra, 
aity tata rendy, xe renonde-py ra. 
Peixa avei porahéi araka'e, kurusu rysy rupi, ojehu hagwe omombe'u 
porahéi-pe: 
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Do nosso irmão, e pela fileira da sua cruz, viemos; 
Do nosso irmão, e pela fileira da sua cruz, viemos; 
Do nosso irmão, e pela fileira da sua cruz, viemos; 
Do nosso irmão, e pela fileira da sua cruz, viemos. 

Essa então, assim também quando estamos indo ver o nosso irmão, pela 
fileira da sua cruz, onde fomos juntos para mostrar uns aos outros: 
E vamos ver, e vamos ver, 
Pela fileira da cruz do nosso irmão. 
E vamos ver, e vamos ver, 
A Santa Cruz do nosso irmão, 
E vamos ver, a Santa Cruz do nosso irmão. 
E vamos ver, vamos ver, a fileira da Santa Cruz do nosso irmão. 

GWYRÁSARUMA'E 

Os caiuás assim quando assim quando cantarem eles contam que tipo de 
criança que desceu (nasceu). Aqueles que vão nascer sobre a terra e que 
tipo de pássaros que não vai acontecer mal alguns e o cântico é assim: 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Pássaro Saruma'ê, pássaro que vive sempre. 
Outro também, os caiuás, um ensinava o outro sobre como se defender 
das armas, para saber se negar da arma, para não ser ferido de armas, 
então eles treinavam a se defender, assim dizia 
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Nhande ryke'y, ha kurusu rysy rupi, jajuhu; 
Nhande ryke'y, ha kurusu rysy rupi, jajuhu; 
Nhande ryke'y, ha kurusu rysy rupi , jajuhu; 
Nhande ryke'y, ha kurusu rysy rupi, jajuhu; 
Nhande ryke'y, ha kurusu rysy rupi, jaju. 

Ha pea katu, upeixa nte ave jaha maha jahexa Nhande Ryke'y, ha kurusu 
rysy rupi, jajogweraha hagwe, jahexauka ojoupe araka'e: 
Ha jaha jahexa, ha jaha katu jahexa, Nhande 
Ryke'y ha kurusu rysy, rupi. 
Ha jaha jahexa, ha jaha, jaha katu jahexa, 
Nhande Ryke'y ha kurusu marãgatu hu, ha jaha katu jahexa, 
Nhande Ryke'y ha kurusu marãgatu. 
Haja haja, jaha katu jahexa, Nhande Ryke'y ha kurusu nhesyrü. 

GWYRÁSARUMA'E 

kaiwá va'e kwe poixa oporahei ramo omombe'u mba'eixagwa mitã-pa 
agwejy va'ekwe. Ko yvy ari oiko va'erã na'imarã mba'eixa gwa gwyra-pa 
upea rehegwa porahei: 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 
Gwyra saruma'ê, gwyrá reko katu. 

Otro avei, Kaiwá kwera, onhombo'e avei araka'e nhemoit"i rehe, osê kwaa 
hagwã arma gwi, ani hagwã oja hese kwera arma, etonse onhenoit"i araka'e 
ha'e kwera, peixa he'i 
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Esse contice, os caiuás mandou ao outro a sua sabedoria, para experimentar 
o outro, então daquilo fala a música: 
Mando para ele, mando para ele, minhas palavras com um arco para ele. 
Mando para ele, mando para ele, minhas palavras com um arco para ele. 
Mando para ele, mando para ele, minhas palavras com um arco para ele. 
Os caiuás também são assim, quando tem uma doente, quando tinha 
naquele tempo, chamam com seu cantico a alma para ascentar no seu 
corpo eles chamam assim: 
Pelas fileiras da minha cruz, vem por ai. 
Pelas fileiras da minha cruz, vem por ai. 
Pelas fileiras da minha cruz, vem por ai. 
Pelas fileiras da minha cruz, vem por ai. 
Pelas fileiras da minha cruz, vem por ai. 
Pelas fileiras do meumbaraká, vem por ai, vem por ai. 
Pelas fileiras do meumbaraká, vem por ai, vem por ai. 

YVANGAJARA-DONODOSCÉUS 

Assim também numa música, quando cantavam contando sobre os donos 
dos Céus, como eles tinham suas roupas bonitas. Eles tinham roupas 
bonitas, suas não são da terra. Uma coisa dessa eles faziam em música. 
Suas roupas bonitas brilhantes amarela, os que moram no céus. 
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oh ovo araka' e: 
Embogwa, embogwa, ke xe ru'y xeryvy. 
Embogwa, embogwa, ke xe ru'y xeryvy. 
Embogwa, embogwa, ke xe ru'y xeryvy. 
Embogwa, embogwa, ke xe ru'y xeryvy. 
Embogwa, embogwa, ke xe ru'y xeryvy. 

Koa ko porahéi katu, kaiwá aveio mondo ojoupe ha' e kwera omba' e kwaa, 
ha'e kwera ojokwaa hagwã, omondo hagwe rehegwa porahéi: 
Amondova íxupe, amondova íxupe, xe nhe'ê gãtu va gwyrapa íxupe. 
Amondova íxupe, amondova íxupe, xe nhe'ê gãtu va gwyrapa íxupe. 
Amondova íxupe, amondova íxupe, xe nhe'ê gãtu va gwyrapa íxupe. 

Peixa ave Kaiwá, o·i ramo hasy va'e, or ramo raka'e, ohenoi oporahei rupi 
ombogwapy jevy hagwã heterehe araka'e ohenói peixa: 
Xe kurusu anhesyrü rysy rupi, eupe rupi eju. 
Xe kurusu anhesyrü rysy rupi, eupe rupi eju. 
Xe kurusu anhesyrü rysy rupi, eupe rupi eju. 
Xe jagwaka va rysy rupi, eupe rupi eju, eupe rupi eju. 
Xe jegwaka rysy rupi, eupe rupi eju, eupe rupi eju. 
Xe mbaraka nhesyrü rysy rupi, eupe rupi eju, eupe rupi eju. 
Xe mbaraka nhesyrü rysy rupi, eupe rupi eju, eupe rupi eju ha. 

YVANGAJARA 

Peixa avei purahei, ojepapá ramo ngware umi yvanga jara, mba'eixapa ijao 
porã. ljao porá gwi, nda ha'ei ko ari gwá. 
Upeixa gwa ogwero porahei hagwe ave. 
ljaó vera ndaju porã, yvanga rari gwaha. 
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Quem vive nos céus, quem vive nos céus, quem vive nos céus. 
Quem vive nos céus, quem vive nos céus. 
Com suas roupas bonitas amarela brilhantes, quem vive nos céus. 
Quem vive nos céus. 
Com suas roupas bonitas amarela brilhantes, quem vive nos céus. 
Quem vive nos céus, quem vive no céu, quem vive no céu. 
Antigamente os caiuás, quando cantava para trazer milho novo, começam 
cantando assim: 
Vamos lá para ver, vamos lá para ver, a nova planta, 
Se colocam em fila ao seu chefe, disse o Jaikairá, agora vamos ver, vamos 
lá pra ver a nossa planta, 
Se colocam em fila ao seu chefe, disse o Jaikairá. 

Por isso existem muitas que não querem mais ensinar ao outro, para não 
fazer coisa feia, porque de hoje em dia já são tudo loucos, não ensinam · 
mais as crianças, não ensinam mais para os não crianças, não ensinam 
mais, assim falavam, os antigos falavam naquele tempo, então até ali eu 
vou contar. 

Há uma coisa que vamos contar: o "tupixoa" existe, os caiuás tem muito 
medo do tupixoa. Existe também um homem que gostava muito de carne 
e era egoísta, não repartia carne com ninguém, só queria comer carne, não 
cozinhava bem, duma pessoa desse tipo os caiuás antigos tinham medo 
diziam dele que tinha o tupixoa, agora nós ainda ouvimos, assim fora~ 
vistos essas coisas, os antigos tinham muito medo naquele tempo. 
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Yvanga rari gwa, yvanga rari gwa, yvanga rari gwa, 
yvanga rari gwa, yvanga rari gwa. 
ljao vera ndaju porã, yvanga rari gwa. 
Yvanga rari gwa. 
ljaó vera ndaju porã, yvanga rari gwa ha. 
Yvanga rari gwa, yvanga rari gwa, yvanga rari gwa. 

Kaiwá araka'e, avati ogwenomhembo'e heruvy ramo gware, onhypyrü 
koixa he'i araka'e ohovy: 
Jaha jahexany, jaha jahexany, itymbyra pyahu, anhesyro huvixaupe, he'i 
jakaira hamogãtu. 
Jaha jahexany, jaha jahexa ha itymbyra pyahu, onhemonhesyrü huvixa 
upe, he'i jakaira. 

Upeixa rupi hata o·i nombo'ese vei-ma avavepe, pono ojapo ivai va ko'anga
gwa itavy-pa rei-ma, nombo'e véi mitã kwera, mitã kwera e'y-pe, nombo'e 
véi peixa araka'e, oje'e yma gwaré he'i araka'e, etonse upea peve xe 
amombe'u. 
o ·i pete·i mba'e nhamombe'u va'erã: 
Tupixa oiko, pea Kaiwá, okyhyje eterei Tupixua-gwi. 
Upea or avei pete"i par ho'use so'o hakate'y eterei so'o re1 so'o mante ho'use 
mante ho'use, nombojy porãi, pei xagwa-gwi okyhyje ymagwera Kaiwá, 
hupixua ogwereko upea he'i va'e kwe, ha ko'anga nhande nhahendu vytery, 
upeixa araka'e umi mba'e ojehexa voi araka'e, myamyr"i okyhyje eterei 
araka'e. 
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UPEA AMOMBE'U - ISSO CONTO 

Benzeram até as nuvens, quando assim para chover, quando já não pára 
mais de chover eles benziam o chefe das nuvens, assim então para 
novamente a chuva, era assim. 
Havia também a xixa (Kagw·i) tinha o grande Kagw'i para cantarem o 
Kotyhu. Chamavam de farra, vamos farreardizia os caiu ás, então na farra 
de KagwJ cantavam Kotyhu e os antigos eram assim, isso nós cantamos 
para a namorada, cantamos Kotyhu sobre a nossa namorada, cantamos 
Kotyhu naquilo que desejamos, assim nos cantavam Kotyhu, isso não é 
música religiosa, não é mais para a nossa santidade, somente uma 
diversão. 

KOTYHU-(JOÃOAQUINO) 

Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 
Escute o canto do pássaro xixi. 

KOTYHU 

Para onde foi, depois de andar por aq.ui, depois de andar por aqui 
Para onde foi, agora para onde foi, agora; 
Depois de andar por aqui, depois de andar por aqui; 
Para onde foi, agora para onde foi, para onde foi agora. 
Há u~a coi~a que vou contar também: Naquele tempo os caiuás antigos, 
os antigos tinham medo da "Reza brava". Por isso 
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UPEAAMOMBE'U 

YvyUngusu entero omongeta va'ekwe, upeixa ramo opara jevy oky, 
ndopivei maramo ha'e kwera yvyringusu ruvixa, omongeta va'ekwe, peixa 
avei apara jevy hagwã ama, peixa araka'e. O'i avei xixa, (kgw'i) kgwa"i gwasu 
o'i araka'e okotyhu hagwã. Ka'u he'i, jaha'u he'i va'ekwe kaiwá, etonce 
ka'uha kagw'i-pe okotyhu ha ymagware katu peixa va'ekwe, pea jakotyhu 
nhande jegutaha rehe, jakotyhu nhande remimbota rehe upeixa jakotyhu 
araka'e pea ndaha'ei porahéi, ndaha'e vei-ma nhande marãgatu ha, javy'a 
hagwã rei-ma. 

KUTYHU-(JOÃOAQUINO) 

Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê. 
Ndopo katu gwyrá, ha xixi nhe'ê he. 

KOTYHU 

Mamogõty oho, arupi oiko rire he, arupi oiko rire he, arupi oiko rire; 
mamogõty mapo oho, ayra mamogõty mapa oho, ayra ha; 
arupi oiko ho rire, arupi oiko ho rire he; 
mamogõty mapo oho, ayra ha, mamogõty mapo oho ayra ha; 
O"f pete·i mba'e amombe'u ta avei: Kaiwá ymagware araka'e, umi myamyr'i 
okyhyjehagwe, "Nhengaraí". Upeagwi 
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a reza brava não fizeram ouvir, os antigos caiuás. Somente esses velhos 
se souberem ainda eles sabem. E então, por essa razão antigamente 
rezam atea essa reza brava, eles mesmo se matavam tudo naquele tempo, 
por isso todos tinham medo dessa reza brava. Essa reza brava era feia para 
eles, era feia porque se rezasse, ninguém se escapa todos vão morrer do 
jeito que estiver, se tiver galinhas, se tiver bichinhos, todos morriam 
naquele tempo. 

(Fita nº 1 Lado 2) 

GWYRÁ MARACANÁJU (MARAKANÀ AMARELO) 

Assim também cantigo, pássaro Marakanãju, dizia. Isso quer dizer os 
trovão que vem do céu, isso eles contam em música assim: 
A música mais bonita, o pássaro Marakanã amarelo. 
O pássaro Marakanã amarelo, o pássaro Marakanã amarelo. 
A música mais bonita, o pássaro Marakanã amarelo. 
O pássaro Marakanã amarelo, o pássaro Marakanã amarelo. 
A música mais bonita, o pássaro Marakanã amarelo. 
O pássaro Marakanã amarelo, o pássaro Marakanã amarelo. 
A música mais bonita, o pássaro Marakanã amarelo. 
O pássaro Marakanã amarelo, o pássaro Marakanã amarelo. 

Assim os Kaiuás, os nossos passados viveram. Quando contam, os que 
cantam, esse auxiliar, esse é o que cuida do caminho de Deus. Foi posto 
por Deus também, discípulos de Deus, isso quer dizer" yvyraijá ",assim 
queriam dizer então os antigos Kaiuás. Hoje em dia não há mais quem 
conta pra nós, já não existem mais antigamente existia alguém que 
contava verdadeiramente. Agora eu contei, eu sei também das coisas 
antigas por isso contei um pouco, essa palavra. Assim também tinha, os 
que os antigos contavam. Que nos Céus todos vão ficar alegres. Quando 
estivermos no céu nada de mal vai nos acontecer, quando formos ali a 
doença não existirá mais, quando estivermos ali a fome 
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"Nhengarai" nohendu ukai araka'e, umi ymagware kaiwá. Só umi tuja 
mimi mante oikwaa ramo, ha'e kwera oikwaa. Ha etonse, upeixa rupi yma 
oha'ã rei rei araka'e upe nhengarai, ha'ekwera voi ojojuka-pa araka'e, 
upeixa rupi okyhyjepa araka'e upe nhengaraí-gwi. Upe nhengaraí ivai 
araka'e íxupe kwera, ivai porque upeva oha'ã ramo, ndaipori ojekapa 
va'erã emano va'erã, o·i hagweixa, or ramo yrygwasu or ramo, vixo mimi, 
entero omanomba araka'e. 

(Fita nº 1 - Lado 2) 

GWYRÁ MARAKANA JU 

Peixa purahei avei, gwyra Marakanãju, he'i. Upea he'i se umi hyapuva ou 
va ára-gwi, upea oipapá ha'e kwera upeixa: 
lnhengara porãve, gwyra marakanãju. 
Gwyrá marakanãju, gwyrá marakanãju. 
lnhengara porãve, gwyra marakanãju. 
Gwyrá marakanãju, gwyrá marakanãju. 
lnhengara porãve, gwyra marakanãju. 
Gwyrá marakanãju, gwyrá marakanãju. 
lnhengara porãve, gwyra marakanãju. 
Gwyrá marakanãju, gwyrá marakanãju. 

Upeixa Kaiwá, nhande ypy-kwe va'ekwe. Omombe'u ramo, oporahéi va, 
pe yvyra'ija, peva tupã rapere onhangarekova. Tupã remimoingo avei, 
Tupã rembigwái, upea he'ise yvyra'ija, upeixa ·ramo upeixa he'i araka'e 
ymagware Kaiwá. Ay nda'ipori vei-ma omombe'u va'erã nhandeve, ja 
opa-ma yma rupi araka'e oiko imombe'uha, anhetegwa. Ko'anga xe 
amombe'u, aikwaa avei va'ekwe yma ete gware-gwi amombe'u imi avei 
xe, ko nhe'ê. Upeixa ave yma gware remimombe'ukwe, o'i araka'e. Pe 
yváy-py javy'a ha. Yváy-py nanhame marã vei-ma jaiko ramo, pepe jaha 
ramo mba'asy ndoiko vei-ma, pepe jaiko ramo vare'a 
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não sentiremos mais. Aparecem de repente as coisas que nós queremos. 
Lá tem guavira, tem píndó, essas coisas são de lá mesmo, mesmo 
quando as frutas são comidas, não acabam mesmo, se você tirar uma, 
no lugar desse já tem outra, não acabou mesmo, foi posto para isso 
mesmo, é do nosso Deus mesmo os que tinham ali. Há campo bem 
amarelo, campo amarelado como arara amarela, o campo era como as 
penas da arara amarela, até as folhas das árvores existentes, tudo 
amarelo chamamos de amarelada, assim existe na nossa próprio 
idioma, é muito bonito o céu que nós vamos viver. Por isso, os antigos 
contava de verdade. Agora ninguém mais conta para nós uma coisa de 
verdade. 
Depois tem a terra, quando começou é que temos que contar, existe o 
nosso princípio, quando Deus nos fez, o nosso pai nos fez, assim dizia 
os antigos Kaiwás, da cruz ele nos fez, e os brancos ele fez de um ferro, . 
assim contava os nossos antigos, eu não sei se isso é verdade mas os 
antigos falavam assim, Kaiwá foi feito de uma cruz, e o branco foram 
feitos de um ferro, o nosso pai mesmo fez assim naquele tempo. E assim 
eu sabia. 

FIM DO JOÃO AQUINO 
Final da Fita nº 1 

(FITA Nº 10 - Zeferino Ricarte) 

NHANDE JORI JUSU 

A nossa grande vó, está falando, está chamando os seus netos. 
Todos nós somos netos dela, os que viemos aqui. Era minha grande vó, 
para os seus povos naquele tempo, fez ouvir a flor da sua música. 
Dizendo para si mesmo, mandou chamar. Parece que na flor do seu filho, 
era minha grande vó. Achou bonita a flor da sua vó, achou bonito o corpo 
da flor da sua vó, achou bonito o corpo da flor, era minha grande vó 
daquele tempo. 
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nanhahendu vei-ma. Ojehu-pa rei ma upepe mba'e nhande jaipotava. Ha 
upepe o'i ave gwavira, pindo, umia upepe o·i-ma va voi, hi'a oje'u ramo 
jepe, ndopai voi ha'e siempre ereipo'o ramo jepe pete·i kuri, upea rekovia 
o·i jevy-ma hendagwe-py, otro ndopai voi upeixa gwarã imo·i mbyre voi, 
tupã Nhandejary mba'e voi, upea or va'e araka'e. o ·i nhu iju-pava-pe 
gwa'aju xagwa ave, ragwe ragwe xa meme pe nhu, pe yvyvrá rogwe o'i 
va entero, sa'yju-pa iju ja'e, nhande nhe'ê etepe peixa o'i, iporã nhande 
jaiko hagwã pe yvanga-pe. Upea rehe, ymangware omombe'u anhete ete 
ave araka'e. Ay avave ma no mombe'u vei avei nhandeve anhetegwa. 
Upei o·i avei yvy, onhenhypyrü ramo gware, nhamombe'u va'erã, o·i nhane 
nhypyrü araka'e, nhandejapo hagwe Nhandejary, Xiru voi nhandejapo 
araka'e, upea he'i Kaíwá ypykwe, kurusu-gwi nhane moingo araka'e, ha 
karai kwerarã katu ojapo araka'e hierro-gwi he'i va'ekwe nhande ypy
kwe, xe ndaikwaai anhete-pa upea ymangware he'i upeixa, Kaiwá 
kurusu-gwi jajehu hagwe, mbairy ojehu hagwe hierro-gwi ojapo hagwe, 
xiru voi ojapo araka'e. Upeixa xe aikwaa. 

Final da Fita nº 1 

(Fita nº 1 O - Zeferino Ricarte) 

NHANDE JARI JUSU 

Nhande Jari Jusu niko, onhe'ê hina, ohenói gwemiarirõ kwery. Hemiarirõ 
kwery meme nhande apy jaju. Xe Jari Jusu araka'e, oyvypory-pe araka'e, 

•' 

ohendu uka araka'e, onhengara potyre araka'e. Ma'emõ ho'e ojeupe 
araka'e, ohenoi uka araka'e. Omemby poty rari veramima araka'e, Xe Jari 
Jusu araka'e. Oipotyra momorã, ojari py-pe araka'e, oipoty rete amomorã, 
ojari py-pe araka'e, oipoty rete amomorã, Xe Jari Jusu araka'e. 
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Quando depois do seu corpo, fez ouvir a minha grande vó. Na sua 
santidade, quando ela viveu aqui no mundo. Se aumentando naquele 
tempo. Estava se aumentando, quando vivia no mundo, depois que veio, 
era minha gande vó que disse assim. Quando fora do seu corpo, quando 
estava no seu corpo, quando estava no seu corpo, ela fazia ouvir, a minha 
grande santa vó. Aqui no seu próprio lugar fazia ouvir, dentro da sua 
música, bem dentro da sua música mesma. Mmandava chamar, chegando 
com o lugar da sua flor, essa sua grande vó. 

NHANDE RAMOi" PAPÁ 

Nós dissemos meu pai para o nosso passado. Ele é meu vó meu pai, 
nosso vô, e o nosso pai que nos fez. Então nós chamamos de nosso vô, 
com isso podemos até cantar. 

TUPÃ RU KWERY 

Os pais dos Deuses, para todos os homens brancos nos dissemos, 
chamamos de tudo jeito: Há pais dos deuses que chama Akaraí, tem pai 
do deu Tata Verá Gwasu, tem pai do meu Tata Gwit"i, tem pai do deus Tata 
Verá mir"i, tem pai do deus Arakura Gwasu, tem pai do deus Pa'i Tani, tem 
pai do deus Ke'y Rusu, tem pai do deus Pa'i Tambeju. Esses são os 
existentes, mas isso já são somente pai que existia, somente pais dos 
deuses. 
Existe o nosso pai, o pai do Sol, ele quando foi desta terra deixou na pedra 
amarela esperando seu filho. 
E nesta pedra amarela ele chegou onde ele estava; chegou onde seu pai 
estava. E todos as que vamos usar aqui na terra nós que estamos ainda 
aqui, eleja tinha praticado ali. 
Ele experimentou para todos os pais dos deuses, para ver se quem é que 
vai ficar cuidando desta terra. E no fim ele ganhou de novo o sol. Opena 
é do sol esse que nos 
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Ogwetepy-pe reire ramo ra'e, ohendu uka araka'e, Xe Jari Jusu araka'e. 
O marãgatu araka'e, ko yvy py-pe gweko ramo araka'e. Ojepypirá upe 
araka'e. Ojepypirá nipo araka'e, ko yvy py-pe gweko ramo araka'e, ou rire 
ramo araka'e, Xe Jari Jusu araka'e he'i jotypo nerá. Gwete gwi rire ramo 
ra'e. gwetey py-pe rire ramo ra'e, ohendu uka araka'e, Xe Jari Jusu 
marãgatu araka'e. Ko mo'ã niko oamba peve ohendu uka araka'e, 
onhengara py-pe ve araka'e, onhengara py-pe ve nipo araka'e. Ohenoi 
uka araka'e, opoty amba renogwahê araka'e, ojari Jusu araka'e. 

NHANDE RAMÓ"i PAPÁ 

Xe Ru ja'e nhane nheypyrü pe avei. Ha'e Xe Ramói Papa katu nhande, 
nhande ramói, pe nhande ru nhande mbou ha ma. Etonce nhande ja'e 
íxupe nhande ramói ja'e, ha upea jaipapahá pyé. 

TUPÃ RU KWERY 

Tupã ru Kwery katu, entero ko'a nhande karai kwery pe ja'e, opaixagwa 
ja'e: o·i Tupã Ru Akarai, o"i Tupã Ru Tataverá gwasu, o"i Tupã Ru Tata 
Gwit'i, o·i Tupã Ru Tata Vera Mir"i, o'i Tupã Ru Arakura Gwasu, oI Tupã Ru 
Ke'y Rusu, o"i Tupã Ru Pa'i Tambeju. Umia o'iva hina, pero ja umia tupã 
ru ntema, tupã ryvy kwera ntema. 
o ·i hina nhande ru, Pa'i Kwara ru ja'e ha, ha'e araka'e ohovy, ko yvy-gwi 
oheja ko itaju rehe ha'e oha'arõ ha'e gwa'yry-pe. Ha pe itaju-pe oho 
ogwahê íxupe; gwu pe ha'e. Ha ko'agã jaiporu arã ko yvy rehe jaikomi va 
vyteri, oiporu arã oha'a ma ha'e upepy. .. 
Entero tupã ru pe otantea, jahexa mava-pe pa ohejata ko yvy rehe 
anhangareko hagwã. Ha ipaha-pe ha'e ogana jevy pe Pa'i 
Kwara-pe. Pa'i Kwara niko imba'e nte pe nhande 
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alumia. Assim ele fez esse que nós chamamos de céu, é ele, mas não é 
ele próprio, objeto dele, na luz do objeto dele é que nos estavamos 
vivendo. 

XIRU 

O Xiru então, nosso vovô, ele também e Deus. 

XIRU VUSU 

Xiru Vusu, ele o princípio do pai do nosso vó (xiru). 

MBA'E JARY (DONO DAS COISAS) 

Mba'e Jary, é o que manda em todos as coisas em carne, em todas as 
. coisas, manda em nós também, este e o dono das coisas, chamamos de 
dono das grandes coisas. 

KE'Y RUSU 

Ke'y Rusu então, o começo do nosso pai, o começo do irmão menor do 
pai do Sol. 

VERÃ NDYJU 

Verandyju é um Deus, eles quando vem troveja e chove, isso é Verandyju. 
Este também tem em música: 
Quem meu pai deixa, sua vida santa 
Escute o Verandyju, escute o Verandyju. 
Escute este meu pai, o relâmpago do Deus meu filho. 
Escute este meu pai. 
Este o Deus Verandyju, ele somente vem. 
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resapeva hina. Peixa omoingo nhandevearaja'e hagwã, ha'ente, ndaha'ei 
ha'e tee, imba'e rendy-py nte jaiko nhande. 

XIRU 

Xi Ru katu, nhane ramói, Nhandejara avei upea. 

XIRU VUSU 

Xi Ru Vusu, pe nhane ramói ru ja'e ha nheypyrü hina. 

MBA'EJARY 

Mba'e Jary katu, opomba'e pe so'o rehe omandava, entero mba'e rehe, 
nhande rehe jepe omandava opa mba'e jary hina, Mba'e iJurusu he'i. 

KE'Y RUSU 

Ke'y Rusu katu, Nhande Ru nheypyrü, Pa'i Kwara ru nheypyrü ryvy . 

VERANDYJU 

Verandyju katu tupã, umi ouva make osunu ha oky, upea rera Verandyju. 
Upea ha'e nhenga papa-py voi o·i: 
Tohejana ko Xe Ru, gweko katu. 
Aipo Verandyju, aipo Verandyju. 
Aipo ko Hixe Ru, Tupã Vera xe ra'y; 
aipo ko Hixe Ru. 
Pea Verandyju, ha'e ou, ounte. 
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O grande Verandy ju que nós chamamos são eles mesmos, eles são os 
que tem amor, não devemos se descuidar dos próprios homens: dos 
Arakaí esses quando se levantaram nos assustam mesmo. 

MBORUVIXA 

Mboruvixa então agora o que manda pelo Sol. Por isso mesmo os pais 
dos deuses perderam tudo o que quando esse Sol ganhou novamente, 
então pra que o pai dele fosse mais, para diante no céu, então você fica 
para os seus povos, para' saber como será a vida dos seus povos. Você 
saberá mais do que de todos os deuses disse o pai dele para ele, então 
ele manda novamente em tudo e para todos os pais dos deuses. Quando 
os deuses querem fazer algumas coisas, os _pais dos deuses como 
Arakai, como os grande brilho do fogo, foram perguntar ao nosso pai, ele 
disse não sei. Então vieram para perguntas ao Sol de todos que queriam 
fazer, ele disse não eu alcancei o meu pai assim como meu corpo está. 
Eu ainda tenho meu reino para cuidar disse ele. Como eu também no seu 
corpo, depois vamos saber o que fazer da terra disse. E então por isso 
eles dizem: Mboruvixa. E por isso então, eles como os brancos também 
vão e perguntam aos outros, e disse, que não podia, então não podia 
fazer os outros também são a mesma coisa. 

NOE NDUSU 

Noe ndusu então e o princípio dono da chuva, o princípio dono do trovão. 

KARAVIÉ GWASU 

Karavie Gwasu então quando vai se levantar ele e o ajudante. 

ARARYVUSU 

Arary Vusu então é o suporte da terra. 
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VERANDYJU GWASU 

Verandyju Gwasu he'iva ko ha'e kwera, ha'eva kuri umia johayhu kwera, 
ndajaje rekwirái arã niko umi ava ete kwera: arakai, umia niko opu'ã ramo 
nhande aka aka vai. 

MBORUVIXA 

Mboruvixa katu ko'agã Pa'i Kwara rehe omanda jevy. 
Upea-gwi ma voi ngo Tupã Ruvy, operdepa ha pe Pa'i Kwará jevynte 
ogana maramo, etonse ituva ohove-ma hagwã pe yvanga paha rehe, 
etonse nde epyte kuri nde yvy por-pe, eikwaa kuri nde yvy porype hekorã 
kuri. Opa Tupã upee nde eikwaa kuri he'i ite·i itua íxupe araka'e, etonse 
ha'e omanda-pa jevy, opa Tupã ruvype. Oho kuri entero mba'e ojapose 
kuri, mi Tupã ruvy kwera mi arakai, umi tata vera gwasu kwera, oho 
oporandu pe Nhande Rupe, ndaikwaai he'i. Ha etonse ou oporandu kuri 
pe Pa'i Kwará pe umi ojapose va'e kuri any he'i xe nandi rei ohupity 
va'ekwe hiupe ajuvy he'i. Xe okara popy o'i vyteri xe nhangarekoha he'i. 
Xe rami ave gwete nandi rei, upe-rire ae jaikwaa arã yvy jaheko kwaa 
hagwã he'i. Ha etonse upeixa rupi, ha'ekwera he'i: Mburuvixa. Ha etonse 
upeixa rupi ha'e kwera he'i ugw'i karai kwera minhae oho kuri oporandu 
otro-pe, ndai katu mo'ai he'i, na etonse ndikatui ojapo otro kwera kuri 
lomino nte avei. 

NOE NDUSU 

Noe Ndusu katu he'i ako ama nheypyrü jary, tyapu jary nheypyrü ha'e. 

KARAVIE GWASU 

Arary Vusu katu he'i ako, ara jekoka. 
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TANIMBU GWASU 

Tanimbu Gwasu, ele é o pai do deus que quando nosso espírito sai do 
corpo e ele faz voltar no corpo; ele nos faz chegar para nossa pura mãe. 

JAKAIRÁ 

Jakairá e o que manda sobre os outros. 

. JAPARIE GWASU 

O Japarié Gwasu é também a mesma coisa que ele. (Jakairá) 

NHANDERU JAKAIRÁ 

Nós chamamos de nosso pai para ele, que ele é o nosso pai. 

YRYVERÁ 

Yryverá é o bicho da água: Jacaré e o leão marítimo etc. 

GWYRÁ KAMBI 

Gwyra Kambi : não existia antigamente. 

GWYRÁ PEPOTi° 

Gwyrá Pepofl, nós chamamos de Garça. 

PA'I REI 

Pa'i Rei é o que nós não vemos. 

IKAJA'A 

Vive na água, também uma pessoa vivente. 

106 

.. 

...,, ' 

NHANDE REMBYPY 

TANIMBU GWASU 

Tanimbu Gwasu katu ha'e, Tupã Ruvy ko nhande gwyra oho va'e ombou 
jevy ha; nhande sy rã-pe jaju hagwã nhande mbou ha. 

JAIKARÁ 

Jaikará katu omandava hina mi otro kwera rehe. 

JAPARIE GWASU 

Japarie Gwasu katu ha'exa nte avei. 

NHANDERU JAIKARÁ 

Nhanderu Jakaira ja'e íxupe nga'u, Hixe Ru Jakaira ja'e. 

YRYVERÁ 

Yryvera katu ypora: jakare, nhagwã rü. 

GWYRA KAMBI 

Gwyra Kambi: upea yma gwaré pe no nhe'eL 

GWYRA PEPOTi" · 

Gwyra Pepofl, upea-ma voi ngo tíjuju ja'e ha. 

PA'IREI 

Pa'irei ngo ko nhande ndajahexai jaikovy. 

KAJA'A 

Ypora, hente jepe oiko. 
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PIRAGWI 

Piragwi também não tem no idioma Kaiuá. 

PA'I TAMBEJU 

Pa'i Tambeju é das plantações, ele manda nas plantas. Ele fez todas as 
rezas para as plantas, ele plantou o milho, então do grande amendoim e 
do grande feijão, desse ele disse pra mãe dele que trouxesse, por isso 
ele disse que ia trabalhar muito, por isso que esse só dá no inverno. 

PAXI GWASU 

Paxi Gwasu é o que chama para os netos do Sol. 

AVA ETE 

Ava Ete (abaete's) são os que não amam a ninguém. 

YVYPOPY 

Yvy Popy é a firmeza da terra, firmeza do céu. 

ARA GWYRÁ GWASU 

Aragwirá Gwasu é o chefe das rezas. 

. ·. . . TUKAMBI 

Tukambi então, é da nossa primeira mãe. 

YVAKAJU 

O forte som espalha o céu amarelo. Quando ele manda vem faz o que é 
mandado: Faça assim, assim não pode fazer, assim ele 

108 

1 
1 

NHANDE REMBYPY 

PIRAGWI 

Piragwi: upea ave ndaipori kaiwá nhe'ê-pe. 

PA'I TAMBEJU 

Pa'i Tambeju katu itymbyry pegwa, omanda ha'e itymbyry rehe. Ha'e 
omoi entero nhembo'e kuri temity pegwarã, ha'e onhoty avati, ha etonse 
kuri pe manduvi gwasu rehe ha pe kumanda gwasu rehe, upea he'i kuri 
isy eru kuri he'i, ha'e he'i heta ete rei ta amba'apo he'i, upea-gwi voi ngo 
ha'e ra'y pe ae ha'e oL 

PAXI GWASU 

Paxi Gwasu katu ohenoi Pa'i Kwara remiarirõ-pe. 

AVA ETE 

Ava Ete umi johayhu e'y kwery. 

YVYPOPY 

Yvy Popy katu, ara popy he'i. 

ARAGWYRA GWASU 

Aragwyrá Gwasu katu nhembo'e ruvixa. 

TUKAMBI 

Tukambi upe katu, Nhande Sy nheypyrü mba'e. 

YVAKAJU 

Takwary apu atã mbopiriri yvakaju. Si ha'e ojo kwai ramo ou ojapo liga
PY onhembigwai ko nhamanda ojoupe koxa: koxa ke ejapo, koxa ke ani 
erejapo, upeixa ha'e 
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vai fazendo o céu amarelo. 
Yvakaju então e o discípulo do brilho do Grande Fogo. Isso tem como 
música. Forte trovão espalha o céu amarelo. 

SARUMA JARY GWASU 

Saruma Jary Gwasu é o dono das onças. 

PA'I TANI 
O que ele fez eles usam. O Pa'i Tani quando veio ficou preso. E então o 
Papá rei deixou ele preso, dono dos brancos. Estando ali ele experimentou 
para todos para ver se quem tinha coragem de tirar dele. E vieram. 
Vieram com relâmpago como se fosse verdade para tirar o que nele 
estava e não tinha coragem para tirar. E por último vieram os próprios 
homens, veio e ele tirou, quando ele tirou achou uma música para ele. 
brilhou fortemente 
Parece que era verdade. 
Quando eu estava passando mal. 
O Pa'i Tani é o que nós estamos usando agora, já estamos usando 
mesmo hoje em dia é o dono dos que vivem a toa. Ali ele achou uma 
música pea ele mesmo. Brilhou fortemente, como se fosse verdade, 
quando eu estava passando mal. 

PARAGWÁ 

Paragwá: princípio, nosso pai chama ele de papárei. 

TUPÃARAKÁ 

Deus Araká: Isso era quando o nosso grande irmão toca seu instrumento 
de som. Ele tinha o seu instrumento de som comprido assim, esse era 
tocada pelos que sabiam tocar - somente. Esse instrumento de sopro 
hoje em dia não há mais quem soube toucar. 
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ojapo ohovy yvakaju. 
Yvakaju upea katu, umi tata gwasu rembigwai. Upea nhangara ramo o'i: 
Tyapu atã mbopiriri Yvakaju. 

SARAMU JARY GWASU 

Saruma Jary Gwasu upea katu, jagwarete ruvixa. 

PA'I TANI 

Ha'e hembiapo kwe oiporu umia. Pa'i Tani araka'e ouvo ojeapresa. Ha 
etonse papa rei oa presa íxupe, karai kwera jara. Ha upepe ha'e entero 
otantea jahexa mava pa ipy'a gwasu oipe'a hagwã ixugwi. Ha ou. Ou 
anhete gwarãixa overa ndo verá gwei ouvy pe hese o'i va oipe'a hagwã 
nonhanimai voi. Ha último ma ou ava ete. Ha ou, ha ha'e oipe'a, oipe'a
maramo ojehe gwi ojohu onhengary rã. 
Overa vatã vata. 
Anhe·i gwarã na verami. 
Hasy peve xe inamo. 
Pa'i Tani upea ko'agã jaiporu arã, ko'agã jaiporu ete-ma jahavy umi oiko 
rei va jary. Upe-pe ha'e ojohu onhengaryrã ha'e, overa vatã, vatã, anhe·i 
gwarã na verami, hasy peve katu xe inamo. 

PARAGWA 

Paragwa: nheypyrü, nhande ru he'i íxupe papa rei. 

TUPÃARAKA 

Tupã Araka: upea katu ke'y Rusu onhe mimby ramo gwá. 
Mimby puku peixa ogwereko araka'e, upea ombopu kwaa va nte ombopu. 
Ha pe mimby'i pori vei ombopu kwaa va. 
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YVARYPY 

Yvarypy é o começo do trovão. 

GWYRA KATU AKATURÃ 

Gwyrá Katu a Katurã se ouve quando vem. 

FITA-10 LADO 2 - ZEFERINO RICARTE 

Existem rezas, benzimentos para os bichos. Existem benzimentos para 
o outro homem, para que os outros homens não fiquen bravos com a 
gente. 
E o Kotyhu, como dizia os antigos que só para a festa das plantas. Há 
Kotyhu que é curto, para a festa do batismo da bebida feita de milho; há 
também guahu falso que também e da festa da bebida feita de milho. 
Existe gwasu que se começa de tarde e vai até à noite. Todos esses são 
diferentes um do outro. 
Cântico, que é cantada no batismo de milho, esse cântico eu cantei um 
pouco para ele. Depois rezei a reza para a doença quando doi o 
estômago. Depois para as doenças qualquer, depois esse cântico, que 
disse assim que eu cantei um pouco pra ele: esse é um pouco longo, não 
é muito longo. 
Gwahu, começamos quando assim e batizamos as plantações, o gwahu 
para o bem estar da planta. 
O pequeno gwahu, esse pequeno gwahu, quando já vão começara beber 
o Kagü'i, quando começa a beber já o gwahu também. Fala sobre o Koxo 
mesmo: 
Tire do cacho, tire do cocho; tire, tire. 
E do campo, e do campo, azeda, azeda. 
E deixou a mentira, deixou o mentiroso, deixou. 
Mentira de Saruma, mentira de Saruma. 
Se dizia desse o princípio. 
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YVARYPY 

Yvarypy katu tyapu nhepyro ha. 

GWYRAKA TU AKA TURÃ 

Gwyrá Katu AKaturã onhendu ouvy ra. 

(Fita - 1 O Lado 2 - Zeferino Ricarte) 

O"i nhembo'e, vixo umia nhamofi ha. o ·i nhembo'e nhande rapixa rehegwa 
nhembo'e, pono nhande rapixa ipoxy nhande ndive. 
Ha kotyhu, ngo he'iva myamyr"i nhe'ê itymbyry pegwa ma upea. O"i 
kotyhu'i, avatiry ra'angaha pegwa; o"i gwahu ai avatiry ra'anga pegwa. O"i 
ave pe ka'aru onhe nhypyrü va ave pyhare peve gwahu. Umia ngo o"i 
aparte pa. 
Mborahei, peixa ojeporahei va avatiry ra'anga pe nga'u, upea ngo asegi 
va'ekwe íxupe. Upei asegi va'ekwe mba'asy, ty'e rasy tihã. Ha upei umi 
mba'asy rei pegwa; ha upei pe mborahei niko kuri, he'i va pe xe asegi 
nhepyrü akwe íxupe: upaea ipuku imi voi, nda'ipuku etei ko. 
Gwahu, nhande pyrü kuri peixa temity onheha'anga ramo, nhembohóy 
hagwã he'i ha, gwahu nga'u. 
Gwahu'i, gwahu'i ngo, peixa onhepyrü tama vove, ho'u vove pe kagwi; 
ho'u ma vove onhepyrü ma gwahu. Hari koxo rehe voi o"i: 
Hari koxo, hari koxo, ha jari, ha jari. 
Ha nhundegwa, nhundegwa. ha hi hi, ha hi hi. 
Ha josy raja, ja kosi reja, kosi reja. 
Ja kosi ko saruma, ja kosi ko saruma; gwaijeje jari ja. 
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2ºGWASU 

(Obs.: Não há tradução do segundo guahu, no momento!?) ... 

Chafnam todos os tipos de plantas, depois chama o outro, assim vai. Isso 
vai até clarear o dia. Depois vai trocando já; depois já vem tal de guahu 
falsa. Esse guahu falso que se chama, quando já está manhecendo, isso 
fala assim: 
Canta caburé amarelo, canta caburé amarelo, 
canta caburé amarelo. 
Quando o dia se mostra amarelado. 
Senta bem na ponta de um toco. 
canta caburé amarelo. 
Senta bem na ponta de um toco. 
Canta caburé amarelo, canta caburé amarelo, 
canta caburé amarelo. 
Quando o dia se mostra amarelo, quando o dia se mostra amarelo. 
Sen.ta bem na ponta de um toco. 
Escute o que está falando. 
Escute o que está falando. 
Querendo até me enganar. 
Querendo até me enganar. 
Parece que é um homem. 
canta canta a coruja. 
cant~ canta demais, 
para o seu grande cunhado. 
Para o seu grande cunhado. 

114 

NHANDE REMBYPY 

Soso igwesa nhumaha, soi gwesa nhumaha; 
saririja rehegwa; ko nde sariri ja sarahaije gwa, sarajahai jegwa, gwesa 
nhumaha, gwesa nhumaha. 
Ko nesaha rihi, ko nesaha rihi, hairiri, hairiri. 
Nhundegwa, nhundegwa, gwesa nhuma, gwesa nhuma riri; 
HAIRIRI? HAIRIRI JA; 
Jakasire he jakasire he; jakasirehe, sirehegwa. 
Temity gwive ohenoi mba, upei ohenoi jevy otro, upeixa ereho hina. 
Ko'enju peve oho upea rehegwa. Upei katu , onhe kambiama; gwahu "ai" 
he'i ha ma. Ha pe gwahu ai he'i ha ngo, pe ko'enju ma vove katu, upea 
he'i peixa; 
Onhe'ê kavureju, onhe'ê karuveju, onhe'ê kavuréju . 
Ko'êju pytã ramo. 
Ovyra pykwe katuaha, katuaha; onhe'ê kavureju ; ovyra pykwe katuaha, 
katuaha. 
Onhe'ê kavureju, onhe'ê karuveju, onhe'ê kavuréju. 
Ko'êju pytã ramo, ko'êju pytã ramo, 
onhe'ê kavureju, onhe'ê karuveju; 
Ko'êju pytã ramo, ko'êju pytã ramo. 
Ovyra pykwe katuaha, katuaha; 
Aipo ko onhe'ê ra'e. 
Aipo ko onhe'ê ra'e. 
Xe mbotavy tavy katu ete. 
Xe mbotavy tavy katu ete. 
Ava, ava verami. 
Osapuka osapukai pukai, gwyrava jaogwe, 
osapukai osapukai será mir"i. 
govaja rusu pe nipo ra'e, 
govaja rusu pe nipo ra'e. 
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Como se tivesse dono, 
como se tivesse dono. 
Isso é assim, quando se batizam a nova planta, quando estão cantando, 
depois de entrarem com cântico quando já estavam bebendo então 
cantam o guahu falsa. 
E depois de clarear do dia já então a música diz assim; ainda e guahu falsa 
que vai o dia inteiro. E o guahu quando nos ainda usávamos, naquele 
tempo que batizavam as plantas. 
E o Kotyhu existem muitos, tem Kotyhu de todos os tipos; e~se e o 
pequeno Kotyhu. Parece que vamos ver, parece que vamos ver, parece 
que vamos ver; quando está falando, quando está falando, depois de 
terminar disse hehe. 

Como era a minha grande vó. 
Se preparando para um parto. 
Como era no seu santo corpo. 
Como era a minha grande vó. 
Como era a minha própria mãe. 
Se preparando para um parto. 
Pelo orvalho do, 
Seu próprio corpo. 
Se preparando para um parto 
Como era a minha própria irmã. 
Na santidade do seu corpo. 
Se preparando para um parto. 
Como um monte 
Da santidade do se corpo 
Se preparando para um parto 
Como um monte 

(Fita nº 11 - Lado 1 - Quirina Vasques) 
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ljara ramo ra'e, 
ljara ramo ra'e. 
Pea pexa, temity pyahu ra'anga ramo kuri, pexa ojerero porahéi va'e kuri; 
pemborahéi ogweroike va'e pe ho'u ma javegwa umi gwahu ai gwahu ai 
upea hina. 
Ha upei pe ko'ê mba rire-ma ohoa ma voi ngo he'i; gwahu ai joty upea ara 
puku kweja nte voi oho. Ha gwahu ngo jaiporu ramo gware, upe ramo 
va'ekwe temity ra'anga rehe. 
Kotyhu katu heta voi or, kotyhu opaixa rei voi o"i; Kova kotyhu: 

' Jahexa verami, jahexata vera mi, jahexata vera mi hi; onhe'ê ramo, onhe'ê 
o"i ramo ho, hehe he'i. 

(FITA Nº 11 - LADO 1 - QUIRINA VASQUES) 
I 

Xe Jari Jusu Araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Gwete katu py-pe araka'e 
Xe Jari Jusu araka'e 
Xe Sy Ete araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Gwete katu py-pe araka'e 
Py-pe araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Xe Reindy Ete araka'e 
Gwete katu py-pe araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Yvy aty araka'e 
Gwete katu py-pe araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Yvy aty araka'e 

. . 
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Na santidade do seu corpo. 
Se preparando para um parto 
Ainda como uma flor nova 
No templo de seu reguardo. 

TATAURÃ PEGWA - REZA PARA TATURANA 

Esfria o seu fogo 
Meu pai do campo 
Esfria o seu fogo 
Meu pai do campo 
Esfria o seu fogo 
Meu pai do campo 
Meu pai do campo 
Meu pai do campo 

MBOI TIHÃ· - REZA PARA AS COBRAS 

Esfria o seu fogo 
Esfria o seu fogo 
Que se rasteja pelo chão 
Esfria o seu fogo 
Que se rasteja pelo chão 
Esfria o seu fogo 
Que se rasteja pelo chão 
Esfria o seu fogo 
Que se rasteja pelo chão 
Que se rasteja pelo chão 
A cinzenta da terra (todas as cobras cinzentas) 
Esfria o seu fogo 
Que faz barulhos sobre a terra (cascável) 
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Gwete katu py-pe araka'e 
Onhe apy kanõ araka'e 
Ojoje kwaa hagwe rami joty 
To jekwaa katu-py. 

TATA URÃ PEGWA 

Emboro'y nde rata 
Xe Ru Nhü Maire 
Emboro'ysã nde rata 
Xe Ru Nhü Maire. 
Emboro'y nde rata 
Xe Ru Nhü Maire 
Papa Nhü Maire 
Papa Nhü Maire 

Emboro'y nde rata 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape asyryry 
Emboro'ysã nde rata 
Yvy ape asyryry 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape asyryry 
Emboro'ysã nde rata 
Yvy ape asyryry 
Yvy ape asyryry 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape anhanduti 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape a xararã. 
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VIXO KWERY POHÃ 

Porque Deus desde o tempo passado fez descer sobre a terra, remédios 
para todos os povos da terra, fez descer quando nasceu esta terra, 
remédios para sararmos da nossa doença. Nosso vó Papa fez naquele 
tempo 

ANIMAL 

Vejo para fazer sarar a doença, para todos os animais, para fazer sarar 
todas as carnes que existem na terra, Deus mandou para sarar as 
doenças. Deus mandou para que nada de mal aconteça aos animais, 
todos os que vivem nesta terra, tenham saúde. 

RAMÓI 

Tem o nosso pai Papá, quem nos fez sobre esta terra. Para vivermos 
neste mundo. Então quem nos fez e o nosso vó Papá e a nossa mãe Ka'jú. 

QUEM É PA'I KWARA 

O sol é um homem tavyretã (kaiwá puro), para vivermos com saúde nesta 
terra, ele olha para nos para que tenhamos saúde, ele olha sobre a terra 
para todos nós. 

JASY-LUA 

A luva veio. E lua é irmão do sol, nossa mãe Ka'aju nossa vó Ka'ju, nesta 
terra, quando começou esta terra, nossa vó Ka'ju. Nosso vó Papá, 
chamamos de Xiru, que dá trovão muito grande. 
Nosso vó Papá e o trovão do Jasuká. 
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VIXO KWERY POHÃ 

Marã-pa araka'e Nhandejara ombogwejy, araka'e ko yvy rehe araka'e, ko 
yvy pohã rã araka'e, ombogwejy ko yvy renhói ramo ngware, pohã 
nhande kwera hagwã, omoi araka'e Nhande Ramói Papa araka'e. 

ANIMAL 

Ou ikwera hagwã, opa animal-pe, opa so'o, pegwive ou ikwerá hagwã, ko 
yvy rehe, Nhandejara ombou ikwera hagwã. Pono imarã Nhandejara 
ombou opa animal-pe, hesãi hagwã ko yvy ari opyrü va'e gwive, hesãi 
hagwã. 

NHANE RAMÓI PAPÁ 

Oime Nhande Ru Papá, ko yvy rehe nhande mopyhü hagwe. 
Ko yvy rehe jaiko hagwã. 
Nhane mopyrü hare Nhande Ramói Papa Nhande Sy Ka'aju. 

MBA'E PA'I KWARA 

Pa'i Kwara Ju Tavyterã, ko yvy rehe nhande resãi hagwã, ha'e gwesa oity 
ko yvy nhane resãi hagwã ha'e gwesa oity yvy rehe nhandeve. 

JASY 

Jasy ou. Jasy Pa'i Kwara ryvy Jasy 
Nhande Sy Ka'ju·, Nhande jari Ka'ju 
Ko yvy rehe, ko yvy nheypyrü ramongware, 
Nhande Jari ka'ju, Nhande Ramói Papa, 
Xi Ru Hyapu Rusu va'e ja'e ha. 
Nhame Ramói Papava Jasuka va ryapu, 
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e a renovação, nada de mal vai me acontecer, assim também todas as 
crianças crescerão para todos nós, aqui sobre a terra que ele fez: 
Crescerá, saberá a vida mesmo as quando moças é o povo, que nos livra 
de todos os males. 

NOSSO PRINCÍPIO 

Todos se levntaram para que vivessemos nesta terra. Para vivermos 
sobre o mundo até os confins da terra, ele nos levantam desde aquele 
tempo. Para que vivessemos do jeito que estamos vivendo hoje. 

(Fim da Quirina) 

CANTALICIA ROSA 

REZA PARA AS DORES DE PARTOS 

Assim como começou a sua vida 
Assim minha grande Santa vó 
Assim como começou a sua vida 
Assim minha grande Santa vó 
Vamos ascender o nosso cachimbo 
Como era ante, minha grande Santa vó 
Vamos fazer brilhar o nosso cachimbo 
Como era ante, minha grande vó 
Na fumaça do nosso cachimbo 
Sem dor, sem dor reguardando. 
Na fumaça do nosso cachimbo 
Sem dor, se reguardando sem dor 
Minha grande Santa vó 
Na fumaça do nosso cachimbo, sem dor. 
Sem dor do Yvakaju. 
Minha grande e Santa vó 
Na fumaça do nosso cachimbo. 
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va pyahu, namara'i xene aiko, opa mitã ramo jepe ok~kwaa va'er~ 
nhandeve, ko yvy hemimoingwe ari. Okakwaa, tokakwaa kun opa kunhatã1 
ramo. 
Jepe kuri ko nde yvy-pora, mba'eve tojehu eme orevy kuri. 

NHANE NHEYPYRÜ 

Nhane mopu'ã voi ko yvy rehe jaiko hagwã araka'e. Ko mundo ári ~a~ko 
hagwã ko yvy apy aja katu jaiko hagwã, nhene mopu'ã araka'e. Anxa 1a1ko 
hagwã araka'e. 

CANTALÍCIA ROSA 

MITÃ RASY REHEGWA 

Nde reko nheypyrü hagwe rami joty 
Ne·i ke xe jari jusu maragatü 
Nde reko nheypyrü hagwe rami joty 
Ne'i ke xe jari jusu maragatü 
Ne'i nharõ endy, nhande pety ngwá 
Reko ypy, xe jari jusu maragãtu, 
Ne·i jaro verá nhene petyngwa reko YPY, 
xe jari jusu maragãtu. 
Nhane petyngwa va rataU va rapy-pe, 
reko rasy e'y, jekoaku reko rasy e'y 
Nhane petyngwa va rataU va-ra py-pe reko, 
rasy e'y jekoaku reko rasy e'y 
Xe Jari Jusu maragãtu 
Nhane petyngwa va rataU va rapy-pe 
reko rasy e'y. Yvakaju reko rasy e'y 
xe jari jusu maragãtu 
Nhane petyngwa va ratati va rapy-pe 
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sem dores. Sem dores do Ambajy 
minha grande Santa vó 
Eu esfrio o seu lugar, eu esfrio o seu lugar 
Assim como começou a sua vida, assim também eu. 
Sem dor do Yvakaju, minha grande e Santa vó assim como começou a 
sua vida. Também passa sem dor. 
Sem dor do Kambaju minha grand~ Santa vó contamos com sua 
santidade. 

REZA PARA APÓS O PARTO 

Era minha grande vó 
Esfriando o seu banco (acento) 
Esfriando o seu principal banco para si mesma 
Era minha própria mãe 
Para esfriar o seu banco 
Esfriando o seu próprio banco para si mesmo. 
Era minha própria mãe, esfriando o seu próprio ventre. 
Esfriando para si mesma o seu próprio ventre. 
Não vai me acontecer nada de mal dizia o deus Papá 
Um mal não vai me acontecer dizia o deus Papá. 

REZA PARA MATAR COBRA 

Eu coloquei, quase um fogo, quase um fogo. 
No meio das cascavel, quase um fogo. 
Coloquei no meio das cobras cinzentas, 
Quase um fogo, quase um fogo. 
No meio das cobras cinzentas, 
Quase um fogo, quase um fogo, quase um fogo 
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reko rasy e'y. Ambajy reko rasy e'y 
Xe jari jusu maragãtu . 
Iro kagwe ra ro'ysã joty xe, iro kagwe ro'ysã JOty xe 
Nde reko nheypyrü hagwe rami joty ne xe 
lvakaju reko rasy e'y, xe jari jusu maragãtu 
Nde reko nheypyrü hagwe rami joty ne xe re~o rasy e'y _ 
Kambaju reko rasy e'y xe jari jusu maragãtu 1ero papá maragatu 

MITÃ RENDAGWE MONGETAHA 

Xe Jari Jusu araka'e 
Oapyka moro'ysã vy araka'e 
Oapyka moro'ysã ngypy ojeupe vy araka'e 
Xe Sy ete araka'e 
Oapyka moro'ysã vy araka'e 
Oapyka moro'ysã ngypy ojeupe vy araka'e 
Xe Sy ete araka'e, oyvakwa moro'ysã ojeupe vy araka'e 
Oyvakwa moro'ysã ngypy ojeupe vy araka'e 
Namarãi xe ne oiko he'i ndaje Papa araka'e 
Ta marã emene toiko he'i ndaje Papa. 

MBÓI JUKA HA 

Aity, aity! Tata nunga, tata nunga. 
Ava xararã va rapyte rari, tata nunga, tata nunga. 
Aity, aity, ava pe' a nhanduti. Ara pyte rari. "' 
Tata nunga, tata nunga. 
Ava nhanduti vara pyte rari, tata nunga, tata nunga. 
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Quase um fogo, quase um fogo. 

Como era meu pai, esfriando o seu Jasuká. 
Esfriando o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no orvalho do seu Jasuká. 
Nhengaju esfriando o seu Jasuká. 
Para esfriar o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
O grande Nhandeju para esfriar o seu Jasuká. 
Esfriando o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
A sabedoria esfriando o seu Jasuká. 
Para esfriar o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
A grande sabedoria, esfriando o seu Jasuká. 
Esfriando o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
Era o Jakairá, esfriando o seu Jasuká. 
Esfriando o seu principal Jasuká. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
Era o Papá, esfriando o seu principal ltaju para si mesmo. 
Esfriando para si mesmo no seu próprio orvalho do Jasuká. 
Para mim nada de mal vai acontecer dizia Papá naquele tempo 
Para mim nada de mal vai acontecer dizia Papá naquele tempo. 
Ele estava começando naquele tempo, somente ele se curvaram em 
mim, que somente ele olhem para mim Papá. 

MBORAHEI CANTICO - TAPEPUKU 

Façam pelo menos sinal os filhos do meu pai. 
Para nos. Façam pelo menos um sinal filhos do meu pai para nós. 
Cuidado somos pássaro de asas branca que estamos vindo. 
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Arary puku. Arary puku vara pyte rari. 
Tata nunga, tata nunga. 

Hi Xe Ru araka'e, ojasuka moro'ysã araka'e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy ~atu moro'ys

1

a ojeupe vy ~raka'e. 
Nhengaju araka'e 01asuka moro ysã vy araka e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy katu moro'y~ã ojeupe vy ~raka'e . 
Nhengaju gwasu ojasuka moro ysã vy araka e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy katu moro'ysã ~jeupe vy ara~a'e. 
Mba'e kwaa araka'e ojasuka moro ysã vy araka e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy·vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy katu moro'ysã ojeupe vy araka'e. , 
Mba'e kwaa vusu araka'e, ojasuka moro'ysã vy araka e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy katu moro'ysã ojeupe vy araka'e. 
Jaikará araka'e, ojasuka moro'ysã vy araka'e. 
Ojasuka moro'ysã ngypy vy araka'e. 
Ojasuka va rysapy katu moro'ysã oje~pe vy araka'e., 
Papá araka'e oitaju moro'ysã ngypy 01eupe vy araka e. 
Oitaju va rysapy katu moro'ysã ojeupe vy araka'e. 
Xe katu namara"i xene oiko he'i ndaje Papá araka'e. 
Xe katu namara'i xene oiko he'i ndaje Papá araka'e. 
Onheypyrü oikovy araka'e, ha'e kwera te rero tiny a xe rehe, ha'e kwera 
te rero ma'ê na xerehe Papá. 

2º MBORAHÉl-TAPEPUKU 

He ne·i katu pejeovasa rei jepe Xe Ru ra'y. 
Ore vy . Pepeovasa rei jepe Xe Ru ra'y orevy. 
Xake gwyra pepotl ko oroju, oroju. 
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Cuidado somos pásaros de asas branca que estamos vindo. 
Ha'e ha'e e ehe, ha'e ha'e e ehe, ha'e ha'e e ehe. 
Ha'e ha'e e ehe, ha'e ha'e e ehe. 

2º MBARAHEI YVY JAIRA - CÂNTICO DE COMPANHEIRO 

Ha he ae, ha'e e he, ha'e e he. música 
Ha he ae, ha'e e he, ha'e e he. 
E nós, e nós. 
Viemos nós os pássaros de asas brancas. 
Ha'e he ae, ha'e e he, ha'e e hehe. música 
E nós, e nós. 
Viemos nós os pássaros de asas brancas. 
Ha'e he ae, ha'e e he, ha'e. 

Bate bate suas asas 
Estes dois pássaros 
Bate bate, suas asas 

3° CÂNTICO 

Estes dois pássaros quando eu vim. 
Na sua luz, na sua luz quando eu vim. 
Na sua luz, na sua luz quando eu vim. 
Na sua luz, na sua luz quando eu vim. 
E bate bate suas asas 
Estes dois pássaros quando eu vim. 
E bate bate suas asas 
Estes dois pássaros quando eu vim. 
Na sua luz, na sua luz quando eu vim. 
Na sua luz, na sua luz quando eu vim. 
Encolhe encolhe suas asas 
Estes dois pássaros quando eu vim. 
Encolhe encolhe suas asas 
Estes dois pássaros quando eu vim. 
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Xake gwyrá pepoti ko oroju, oroju. 
Ha'e hae eehe, ha'e e ehe, he ae heehe. 
Ha'e ha'e e ehe, ha'e ha'e e ehe. 

2º MBARAHEI YVYRAIJA 

Ha he ae, ha'e e he, ha ae hehe. 
Ha he ae, ha'e e he, ha ae hehe. 
Ore katu, he orekatu uhu. 
Ko gwyrá pepot'i ko oroju, oroju. 
Ha'e he ae, ha'e e he, ha ae hehe. 
Ore katu, he orekatu uhu. 
Ko gwyrá pepot'i ko oroju, oroju. 
Ha'e heae, ha'e e he, ha'e. 

3º CÂNTICO 

He ojepepo nhomondovi, nhomondovi. 
Gwyrá moko·i katu ramo. . 
He ojepepo nhomondovi, nhomondov1. 
Gwyrá moko'i Xe Ru ramo ho. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe ru ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe ru ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe ru ramo. . 
He ojepepo nhomondovi, nhomondov1. 
Gwyrá moko'i Xe Ru ramo ho. . 
He ojepepo nhomondovi, nhomondov1. 
Gwyrá moko'i Xe Ru ramo ho'. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe ru ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe ru ramo. 

· He ojepepo nhogãturi, nhogãturi. 
Gwyrá moko·i Xe Ru ramo. 
He ojepepo nhogãturi, nhogãturi. 
Gwyrá moko·i Xe Ru ramo. 
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Na sua luz, na sua luz, quando eu vim. 
Pela sua boa luz quando eu vim, quando eu vim. 

Introdução da Cantalicia Rosa sobre o cântico do Sirilo Rossate: 
Ayvu - espírito - O que vai para diante, a continuação disse assim: o sol 
amarelo e o verdadeiro tavyterü (Kaiuá); isso está pronto, lá no nosso 
Deus Papá (não há tradução) já está preparado, o tavyterã já está 
preparado; o sol amarelo e o vedadeiro tavyturã (Kaiuá) que dizia. 

A YVU - CIRILO 

Vesti, vesti uma roupa (traje) amarelo em mim 
Uma linda flor em mim. 
Vesti, vesti, o vestido do Pai (Deus) em mim. 
Uma linda flor em mim. 
Vesti, vesti, o vestido do Deus. 
Uma linda flor em mim. 

MITÃ RASY REHEGWA (CANTALICIA) 

(Veja a tradução na folha - 107) 

Cirilo - Ayvy - Espírito (podemos chamar de aluno também) 

A boa claridade do trovão, venho trazendo. 
A boa claridade do trovão, venho trazendo. 
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Hendy rupi, hendy rupi Xe Ru ramo. 
Hendy ha porá rupi Xe Ru ramo, Xe Ru ramo. 

Introdução da Cantalícia Rosa sobre o Mborhéi do Cirilo Rossati: 
A YVU -Ohasa ohovy va'e ma voi ngo he'i: Pa'i Kwaraju tavyterã he'i; upea 
ja hi'ara va'y-ma, amo Nhane Ramói Papa-py, hi'ara va'y-ma upea; 
Tavyterã hi'ara va'y-ma upea, Pa'i Kwaraju Tavyterã he'i va'e. 

AYVU (CIRILO) 

Amonde, amonde ao ndaju porã ko xe jehe. 
Yvoty porã ko xe jehe. 
Amonde, amonde Pa'i nhemonde ha porá ha xe jehe 
Yvoty porã ko xe jehe. 
Amonde, amonde Tupã nhemonde ha. 
Yvoty porã ko xe jehe. 

MITÃ RASY REHEGWA (CANTALÍCIA) 

Nde reko nheypyrü hagwe rami joty. 
Xe Jari Jusu Marãgatu. 
He'i nharoendy nhande petygwa reko ypy Xe Jari Jusu. 
Xe Jari Jusu Marãgatu, ne'i jaroverá nhande petygwa 
Xe Jari Jusu Marãgatu, nhande petygwa petygwa vara tafi 
Reko rasy e'y. Jekoaku rasy e'y 
Yva Ka'ju reko rasy e'y 
Kamba'ju reko rasy ey. 

A YVU (CIRILO) 

Tyapy rendy porã, ko xe aru 
Tyapy rendy porã, ko xe aru 
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A boa claridade do trovão, venho trazando 
A boa claridade do mbaraká, venho trazando 
A boa claridade do mbaraká, venho trazando 
O bom som do taquara, venho trazendo 

2° MBORAHÉI - CANTICO - CIRILO 

Cheguemos no bom terreiro amarelo. 
Já estamos aqui, já esta~os aqui. 
Cheguemos no bom terreiro amarelo. 
Já cheguemos no bom terreiro amarelo, já cheguemos no bom terreiro 
amarelo. 
Com a roupa amarela do Pa'i Nhengaju em mim. 
Vesti, vesti uma roupa amarela em mim. 
Cheguemos no bom terreiro amarelo. 
Vesti, vesti a roupa amarela em mim. 
Vesti, vesti esta roupa amarela Pa'i Nhengaju em mim. 
Vesti, vesti esta roupa amarela Pa'i Nhengaju em mim. 
Cheguemos no bom terreiro amarelo. 
Cheguemos no bom terreiro amarelo. 
Vesti, vesti esta roupa amarela Pa'i Nhengaju em mim. 
Vesti, vesti esta roupa amarela Pa'i Nhengaju em mim. 

MBORAHÉI: YVYRAIJA 

(Veja a tradução da pag. 113) 
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Tyapy rendy porá, ko xe aru 
Mbraka rendy porã, ko xe aru 
Mbraka rendy porá, ko xe aru 
Takwapu rendy porá, ko xe ru. 

2º MBORAHÉI (CIRILO ROSSATI) 

He oka raju porã py-ma jaju. 
Noã py-ma jaju, no'ã py-ma jaju. 
Okaraju porá py-ma jaju. 
Okaraju py-ma jaju, okaraju py-ma jaju. 
Pa'i Nhandegaju ao ndaju, ha xe jehe. 
Amonde, amonde ao nd,aju va xe jehe 
Okaraju porã py-ma jaju 
Amonde, amonde ao ndaju va xe jehe 
Amonde, amonde ko Pa'i Nhengaju, ao ndaju ha xe jehe. 
Amonde, amonde ko Pa'i Nhengaju, ao ndaju ha xe jehe. 
Okaraju porá py-ma jaju 
Okaraju porá py-ma jaju 
Amonde, amonde ko Pa'i Nhengaju, ao ndaju ha xe jehe. 
Amonde, amonde ko Pa'i Nhengaju, ao ndaju ha xe jehe. 

MBORAHÉI - YVYRAIJA 

He! hae, hae ehe, he ae he. 
Ore katu, he ore katu uhu; ko gwyra pepot'i, oroju, oroju. 
He ore katu, he katu uhu; ko gwyra pepot'i, oroju. 
Ae! Ae hae. Ae ehe, e ae he. 
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TAPEPUKU - ESTRADA COMPRIDA 

As linhas flores venho derrubando 
Diz a grande sabedoria. 
Os lindas flores venho derrubando 
Diz a grande sabedoria. 
Diz a grande sabedoria, diz a grande sabedoria 
Diz a grande sabedoria, diz a grande sabedoria 
As linhas flores venho derrubando 
Diz a grande sabedoria. 
As linhas flores venho derrubando: 

ATENÇÃO: 
O primeiro Mborahéi Tapepuku desta página começa na pág. 112 e 
termina na pág. 113. 
E o segundo Mborahei desta pág está na pág. 57 com as traduções. 
E o terceiro Mborahei Tapekuku que está nesta página e o que está em 
cima. 
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2° MBORAHÉI YVYRAIJA 

TAPAPUKU 

He ne·1 katu ; pe jeovasa rei jepe, Xe Ru ra'y, orevy hy. 
Pe jeovasa rei jepe, Xe Ru ra'y, orevy hy. 
Xa ke gwyra pepot'I, ko oroju, xa ke gwyra pepot'i, ko oroju. 
Hae ehe, hae ehe ehe. 

3ºMBORAHÉI 

He ojepepo anhomondo, anhomondo, gwyra moko'i katuramo. 
He ojepepo anhomondo, anhomondo, gwyra moko'i Xe Ruramo. 
Hendy, hendy rupi Xe Ru ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe Ru-ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe Ru-ramo. 
He ojepepo anhomondo, anhomondo, gwyra moko'i Xe Ruramo. 
He ojepepo anhomondo, anhomondo, gwyra moko'i Xe Ruramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe Ru-ramo. 
He ojepepo anhomondo, anhomondo, gwyra mokoi· Xe Ruramo. 
He ojepepo nhogãturi, nhogãturi, gwyra moko'i Xe Ru ramo. 
Hendy rupi, hendy rupi Xe Ru ramo. 

TAPEPUKU 

Yvoty porá, amongukui ajuvy. 
He'i mba'e kwaa vusu. 
Yvoty porá, amongukui ajuvy . 

. He'i mba'e kwaa vusu. 
He'i mba'e kwaa vusu, he'i mba'e kwaa vusu. 
He'i mba'e kwaa vusu, he'i mba'e kwaa vusu. 
Yvoty porá, amongukui ajuvy. 
He'i mba'e kwaa vusu. 
Yvoty porá, amongukui ajuvy. 
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Diz a grande sabedoria. 
Diz a grande sabedoria. 
Diz a grande sabedoria. 

XE RYKE'Y - MEU IRMÃO MAIS VELHO 

Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não é mesmo assim meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não mesmo assim meu irmão, de roupa brilhantes. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não mesmo assim meu irmão, de roupa amarela brilhantes. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não é mesmo assim meu irmão. 
Quem tem sua cinta brilhante. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não é mesmo assim meu irmão. 
Quem tem seu enfeites amarelo brilhantes. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 
Não me acontecerá nada de mal meu irmão. 

(Fita nº 12·- Cirilo Rossate) 

YVY NHEYPPYRÜNGWE - PRINCÍPIO DA TERRA 

Quando começou a terra, bem no comecinho da terra não tinha quem 
dançavam, não tinha médico naquele tempo, assim 
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He'i mba'e kwaa vusu. 
He'i mba'e kwaa vusu. 
He'i mba'e kwaa vusu. 

XE RYKE'Y 

Na marar xene aiko, Xe Ryke'y. 
Na marar xene aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Na mara·i xene aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Aiporamo aje katu Xe Ryke'y. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Na mara·i xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Aiporamo aje katu Xe Ryke'y, ijao rendy va'e. 
Na mara'i xe ne aiko ne ~e. Xe Ryke'y. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Aiporamo aje katu Xe Ryke'y, ijao ndaju rendy va'e. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Aiporamo oje katu Xe Ryke'y. 
lku'a kwaha rendy va'e. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Na marar xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Aiporamo oje katu Xe Ryke'y. 
ljegwakaju rendy va'e. 
Na mara'i xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 
Na mara·i xe ne aiko ne xe, Xe Ryke'y. 

(Fita nº 12 - Cirilo Rossatt) 

YVY NHEYPYRÜNGWE 

Yvy nheypyrü ramo, yvy nheypyrü ete ramo gware ndaipori voi ojerotw 
va'e, ha ndaipori mériko araka'e, upeixa 
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dizia naquele tempo. 
Quando a terra existiu, dizem que existiu também, o tal de Nhane Ramoi, 
esse era o seu princípio. E o filho desse, depois casou-se aquele que 
quando a terra começou ele também já existia, então casou-se com uma 
mulher. Depois nasceu o Sol (Pa'i Kwará). Este que no princípio existiu 
não sabia nada mesmo, naquele tempo. 
Não havia quem contasse para ele. Levantou, nasceu ninguém contou 
nada para ele; não nasceu de ninguém mesmo, a terra existiu e ele 
também já existia. 
E ali então. Ai somente ele de si mesmo ficou como médico, somente ele, 
esse Nhame Ramoi. Aquele que nós chamamos de Nhame Ramoi, ele 
era o nosso princípio mesmo esses Nhamoi. E o filho desse mesmo; ele 
pegou e casou depois, ele mesmo fez uma mulher para si. E o Sol (Pa'i 
Kwará) veio desse casamento. E o Sol então tinha muitas coisas. O que 
eu sei muito bem, somente a história do Sol (Pa'i Kwara). Isso eu sei. Que 
o Sol já tinha existido ou nascido. 

PA'I KWARÁ - JASY - SOL E LUA 

Dizem que o Sol (Pa'i Kwará), aquele que nós chamamos de Pa'i Kwará 
(Sol), e assim: o Nosso Pai se fez como um morto. Então o Nosso Pai se 
fez como se tivesse morrido, para chamarmos até hoje, ele se fez como 
se tivesse morrido, para que os povos vivessem assim ele deixou no 
mundo para que o povo vivessem desta maneira, para que os povos 
morressem como no dia de hoje, Nosso Pai, fez somente para ser a vida 
dos povos. 
E então, o Nosso Pai se fez como se morreu; e ele foi deixando Nosso 
Pai, hoje chamamos de Nhane Ramoi o pai do Sol (Pa'i Kwará). E então 
esse, Pa'i Kwará, (Sol) ficou como se fosse um abandonado, Pa'i Kwará 
estava no ventre de sua mãe, ainda no ventre de sua mãe o Sol 
juntamente com seu irmão ( Jasy), O Pa'i Kwará (Sol) eles vivem em dois. 
Disse sua mãe pra ele: Vamos seguir seu pai. Levou-se, e o 
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ndaje araka'e. 
Yvy oiko ramo, oiko va'ekwe ndaje, aipo Nhane Ramói, upea voi inhypyrü 
e~e ara~a'e. Ha upea ra'y-ma, upei katu emenda upe yvy opu'ã mi ramo 
o~ko va ekwe emenda pe kunha rehe. Upei katu oiko-ma Pa'i Kwara. Upe 
01ko YPY ete va'ekwe ndoikwaai voi mba'eve araka'e. 
Ndaipori imombe'uha íxupe. Opu'ã, onace no mombe'ui voi avave íxupe 
araka'e; no nacei voi mba'eve gwi, yvy oiko ha ha'e oiko-ma. 
o·; upepe araka'e. Upepe ha'e minte voi oiko araka'e mériko, ha'ente voi, 
upe Nhane Ramói. Nhane Ramói ja'e íxupe, upea ko nhane nheypyrü ete 
araka'e pe Nhamói. Ha upea ra'y-ma voi; ha upei katu ha'e oipyhy 
emenda araka'e, ojapo ha'e joty gwemirekorã araka'e. 
Upe-gwi emenda va'ekwe ma voi Pa'i Kwara. Ha Pa'i Kwara katu heta 
mba'e ogwerek? araka'e. Xe oikwaa porã eterei va'e, Pa'i Kwara-gwi 
gware mante. A1kwaa upea xe. Pa'i Kwara oiko-ma hagwe. 

PA'I KWARA - JASY 

Pa'i Kwara araka'e, Pa'i Kwara ja'e hagwa, niko hina; Nhande Ru araka'e 
omano gwa'u araka'e. Nhande Ru emano gwa'u, ko'anga ja'e hagwã ja'e 
hagwã omano gwa'u, ko'anga yvypora rekorã yvypora rekorã oheja 
araka'e ko yvy rehe, peixa onhemano hagwã araka'e, Nhande Ru, upe 
yvypora rekorã nte ma. 
Ha etonse, Nhande Ru omano gwa'u hi na; ha oho ha'e oheja ohovy 
Nh~nde Ru, Nhande Ramói ja'e hagwã Pa'i Kwara ru. Ha etonse upea, 
~a 1 Kwara, gwaxo ramo opyta gwa'u hina. lsy ryepe o"i ha Pa'i Kwara, o"i 
1sy ryepy vyteri Pa'i Kwara ha tyvyra reheve, Jasy reheve. Pa'i Kwara ko 
moko"i oiko. 
He'i isy íxupe: Ja segi nde ru. Ogwereha, ha 
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Pa'i Kwara (o Sol) falava do ventre de sua mãe. A mãe dele disse para 
ele vamos seguir seu pai; vamos até chegar para o seu pai. Então o Pa'i 
Kwará (o sol) foi, ele foi por aqui dizia do seu pai, por aqui ele foi. Ele queria 
as flores, as flores do mato. Me dá aquela flor dizia para mãe dele. 
Todas as flores que via, dizia para a mãe dele me dá aquela flor para meu 
brinquedo, e dava para ele. Passaram um pouco viu a uma flor e pediu 
novamente dizendo me dá aquela mamãe, deu pra ele. Foram mais um 
pouco viu de novo e disse me dá aquela pra mim, me dá essa pra mim 
mamãe, e deu também pra ele. Foram mais um pouco e disse me dá 
aquela pra mim, e dava para ele. 
Depois a mãe dele enjoou, ele queria muitas flores, dizia daquela flor hoje 
nós chamamos de Por quem o Sol ficou triste, e uma flor muito bonita, por 
i~so hoje essa flor é chamada (Flor do Sol). Me dá aquela pra mim 
mamãe, a mãe dele disse pra ele: Só depois que estivermos para fora, 
a mãe dele já estava cansada, já tinha dado muitas coisas para ele. 
Quando a mãe dele já estava cansada disse só depois que estivermos 
pra fora é que temos que brincar disse pra ele. somente com isso o Sol 
(Pa'i Kwará) ficou triste, uma florzinha assim. Só com isso o Sol ficou triste 
com a mãe dele. 
Então, o Sol (Pa'i Kwará) seguiu mais um pouco e disse vamos neste 
caminho para as onças comerem a mãe dele. Foi mais um pouco e a mãe 
dele perguntou novamente por onde foi seu pai, o Sol já estava sabendo. 
Por onde foi seu pai? E por aqui ele foi; ele levou bem a mãe dele. Por 
onde foi seu pai? Por aqui ele foi. 
Depois que ele ficou bravo por aquela, perguntou novamente para ele: 
Por onde foi seu pai? Foi por aqui disse ele já levando pelo caminho das 
onças, para destruir a mãe dele, para que a mãe dele seja destruída pelas 
onças primitivas, que chamamos hoje em dia; para ser comida por elas 
naquele tempo. E foram, era uma estrada bonita mesmo. Assim ele 
seguiu o caminho do seu pai, ele dizia vamos por aqui, por aqui ele foi dizia 
ele. 
O Sol (Pa'i Kwará) já tinha ficado bravo por aquela flor, levou sua mãe até 
chegar no caminho das onças primitivas; na casa das onças primitivas 
fez 
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Pa'i Kwará onhe'ê pe isy ry'e-pe voi. He'i araka'e isy íxupe ja segi nde ru 
pe; jaha ata nhagwãhê peve nde ru-pe. Pa'i Kwara araka'e oho, ape oho 
va'ekwe, he'i ituva rehe upe, ape oho. Ha'e oipota entero mba'e yvoty, 
mba'e poty. Amoa embou xevy ha'i he'i. 
Ohexa yvoty umi mba'e poty, embou xevy ha'i he'i xe mba'erã, ombou 
íxupe. Oho puku mi ohexa yvoty embou jevy xevy pea ha'i, ombou íxupe. 
Oho puku mi amoa embou xevy, pea embou xevy ha'i, ombou nte avei 
íxupe. Oho puku mi pea embou xevy, ombou íxupe araka'e. 
Ha upei isy ikwerai, mba'e poty ha'e oipota eterei, he'i araka'e umi yvoty 
ja'e hagwã Pa'i Kwara nhemoyro hagwe je'e hagwã niko yvoty o"i peixa 
iporã, upeixa-gwi Pa'i Kwara yvoty oje'eha upea. Pea embou xevy ha'i, 
he'i isy íxupe: Oka py jaiko ramo ae apo; ikane'õ-ma isy, heta-ma ome'ê 
íxupe ima'erã. 
lsy ikane'õ maramo o~a-py jaiko ramo ae nhane mba'e mba'e vetei 
jaikovy he'i isy fxupe, ha upea rehe nte Pa'i Kwara onhemoyrõ; upe yvoty 
mi ko upexa. Ha upea rehe nte Pa'i Kwara onhe moyrõ osy-pe. 
Ha etonse, Pa'i Kwara osegi ha oho puku mi he'i tape-pe ape jaha jagwa 
ho'u hagwã isy. Oho puku mi kirupe pa oho nde ru he'i jevy isy íxupe, ha 
Pa'i Kwara oikwaa hina. Kirupi pa nde ru oho ra'e? Arupi oho; ogweraha 
porã isy. Kirupi pa nde ru oho? Arupi oho. 
Ha upe yvoty mi rehe onhemoyrõ rire, oporandu jevy íxupe: kirupi pa nde 
ru oho araka'e? Arupi oho he'i ja ogwereha ma jagwa rypy rape rupi, 
ohundi hagwã osy, jagwa ypy je'e hagwã ohundi hagwã isy-pe; ho'u 
hagwã isy-pe araka'e. Oho; tape porá upea. Ha'e tuva rapykwere peixa 
ae oho, ha'e katu arupi jaha, arupi oho va'ekwe he'i. 
Onhemoyrõ ma pe yvoty rehe Pa'i Kwara, ogweraha osy ogwahê aipo 
jagwa rypy rape-pe; jagwa rypy roga-pe ogweno 
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chegar sua mãe. Então as onças primitivas se ajuntou nela ali, mataram 
a mãe dele, as onças primitivas mataram a mãe dele e se ajuntaram e 
picaram tudo e acharam fi lhinhos que a mãe do Sol (Pa'i Kwara) tinha, as 
onças carnearam a mãe do Sol (Pa'i kwará), até que comeu tudo. 
E então, ai disseram: vovô, aqui está os filhotes vovô disseram. Traga pra 
mim comer junto com minha farinha disse ela, essa era a velha onça, tinha 
o velho também, então traga para mim comer junto com minha farinha 
disse ela. E os pés e as mãos levou para sua vovó, mandou para sua vó; 
a nossa primeira mãe. E o filho dela, as duas crinças filhos dela. 
E então, queriam por na água quente na panela, ia jogar o Pa'i Kwará (Sol) 
na água quente, a velha onça queria cozinhar para comer; ele secou a 
água. Jogou de novo, secou tudo de novo a água. Então espalhou o 
carvão, queria jogar no fogo, ainda apagou tudo o fogo. E o Pa'i Kwará 
(Sol) apagou tudo o fogo. 
E quando não mais podia, então disse: talvez pode ser como meu animal, 
eu vou ter como meu animal disse a velha onça. Então diz que puzeram 
encima da peneira, o que se chama de peneira, levou e puzeram na 
esquina. E eles ali estavam comendo a mãe dele, as onças primitivas; e 
as mãos e os pés a velha onça comeu com a farinha dela. 
Depois foram ver de novo; porque tinha deixado o Pa'i Kwará para ser 
criado como animal da velha onça. Quando viram já tinha feito um arco 
desse tamanho, desse osso da folha do pindó, fez seu arco. Ele somente 
de si já achou como tinha que viver. Fez seu arcozinho e uma flechinha 
também, diz que os grilos se ajuntaram nele. 
Então esses grilos que estavam se ajuntando nele já estava atirando com 
sua flecha, estava atirando na sua cama. E o Jasy (Lua) também já fez 
e já estava atirando também. Ai diz que quando viram, já andava matando 
os grilos. E no dia seguinte já levantou andando pela esquina matando os 
grilos. 
Já levantava o Pa'i Kwara (Sol) junto com seu irmão, com Jasy (Lua). E 
dali, o nosso animal dizia os que a mãe dele 
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gwahê osy-pe. Etonse jagwa rypy ijaty hese upepe, ojuka isy, ha'e 
jagwarete ypy ojuka isy ha'e onhemboryryi hese, ha ombo'ipa ha'e, otopa 
ha'e, otopa moko"i mi imemby pe Pa'i Kwara sy-gwi okarneá jagwarete, 
ha ho'u-pa katu. 
Ha etonse, pe pe ndaje he'i araka'e: jari, ndoko imembyre ra'e jari he'i. Eru 
xevy xe hu'i tyrã he'i, jagwã jari upea, o"i tamói ave, ha etonse eru xe u'i 
tyrã he'i. Ha ipokwe, ipykwe ogweraha ijari-pe; omo.ndo ijari upe; Nhande 
Sy ypy. Pe imembyre, pe mokoi mita imembyre. 
Ha etonse, omo·i mo'ã ytaku-pe oja-pe, ha'e omondo mo'ã ytaku-pe Pa'i 
Kwara, omominõi ta mo'ã kuri jagwa jari ho'u hagwã; omboypa nte y. 
O mondo jevy, hypa jevy nte y. Ha etonse tata pyi peixagwa oipirá, 
omondo mo'ã tata-pe, ombogwepa joty tata. Ha'e ombogwepa tata Pa'i 
Kwara. 
Ha ndikatúi maramo, etonse he'i: oiko jepe mapo nhane rymarã marã, 
tareko xe rymba ramo he'i pe jagwa jari araka'e. Ha etonse omo"i aipo 
tapekwa, oje'e ha, ogweraha okypy-py omo"i. Ha'e kwera pe isy pepe ho'u 
hikwai, umi jagwa rypy araka'e; ha ipokwe avã'e ho'u pe jagwa jari hu'i 
tyramo. 
Ha upei katu oho jevy ohexa; oke oheja gwyma rã pe jagwa jari araka'e 
Pa'i Kwara-pe. Ohexa ramo gwarã je ojapo gwyrapa peixa mi, umi pindo 
kangwe mir"i-gwi, ojapo gwapa. Ha'e gwetegwi nte ha'e ojohu pama 
mba'exapa oiko va'erã. Ojapo gwyrapa mir"i hu'y mir"i, kyju ndaje ijaty 
hese. 
Ha etonse pe kyju hese ijaty va'e onhyvõ nhyvõ mir"i-ma oikovy, onhyvõ 
nhyvõ mir"i gwupa-py ouvy. Ha Jasy ojapo-ma ave ha onhyvõ nhyvõ mirr 
ma ave. Upei ndaje oheka ramo gwarã, kyju ojuka ma oikovy gwupa-py 
oikovy. Ha upegwi ko'ê ramo gwará oha'ã ma okypy rupi kyju oikovy. 
Opu'a mir·i ma oikovy Pa'i Kwara gwyvyry ndive, Jasy ndive. Ha upe gwi, 
hande rymba jari he'i umi isy ho'u va 
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estavam comendo; e o nosso animal vovô? Estão ali andando já disse 
ela; e vai viver como meu animal disse ela, já estão matando os grilos; vai 
viver como nosso animal dizia os que comiam a mãe dele. 
Então ali diz, já estavam em pé é já andava matando os grilos. Ali ele já 
achou palavras para si; já tinha tudo o que falar. E depois andou e já foi 
pelo terreiro, todos as coisas até o gafanhotos já andava matando com 
flecha. E já fez um arco, um arco de jogar bodoque, para matar os 
passarinhos. 
Já estava andando por aí, já matava todas as coisas, dali ele fez um 
coqueiro; esses conqueiro; esses coqueiros foram feitos por ele. O 
coqueiro deu o fruto bem assim, ele não queria que ninguém mexesse no 
côco que seria o seu bodoque, não querendo que ninguém mexesse no 
cõco ele mesmo fez espinho no coqueiro. Por isso é que o coqueiro e 
cheio de espinho, ele mesmo tinha feito. 
E já tinha uma reza para benzer a flecha, já rezou uma reza para a 
facilidade de matar os pássaros essa tirou de si mesmo; essa não 
comprido a reza para o arco e flecha ele já tinha também, do seu corpo 
ele tinha tirado. E então ele andou fazendo seu arco e ja estava mais 
grande e ja disse: vamos matar passarinho meu irmão, disse ao Jasy 
(Lua), vamos matar passarinho meu irmão disse: 
Já foram por aí, já tinha benzido o seu arco; essa e a facilidade de achar 
e matar os pássaros. Foram e fizeram um sinal para trair os pássaros, 
assim matou bastante passarinho para sua vó, para aquela que estava 
cuidando deles. Depois diz que eleja andavam, já fez um caminho e ali 
ele foi, ficou maiorzinho já foi pelo mato para caçar passarinhos, assim 
ele matou bastantes passarinhos e trouxe para vó dele, para a velha 
onça. 
Depois foi e andou por aí, sempre tinha matado bastante passarinho para 
sua vó. Depois já dizia, há um lugar dos pássaros que falam, esse jacú 
primitivo diz que tinha o Jacú primitivo deste lado naquele tempo ao lado 
do poente do sol vamos dizer assim para você porque é feito para esse 
fim. 

144 

NHANDE REMBYPY 

hikwai; ha nde rymba jari? He'i ma pe opu'ã mir"i oikovy he'i; oikota anhêi 
xe rymba ramo ra'e he'i, ojuka miri ma ko oikovy kyju he'i; oikota nhane 
rymbarã he'i umi isy'u hare. 
Ha etonse upepe ndaje, opu'ã pu'ã mir"i kyju ojukajuka mir'i oikovy. Upe
py ha'e ojohuma onhe'ê rã; ja ogwereko pama onhe'ê rã. Ha upei katu 
opu'ã miri ma oikovy oho-ma oka rupi, opamba'e tuku tukury mir"i ojuka 
oikovy hu'ypy. Ha ojapo-ma pete'i arko, gwyrapa-pe ja'e nhande, gwyra 
jajuka ha. 
Oho-ma pe rupi oikovy, ojuka ma apa mba'e, ha upe-gwi omopu'ã ra'e 
pete'i mbokaja; ha omopu'ã va'ekwe umi mbokaja. Hi'a peixa pe mbokaja 
hi'a, upea gwakate'y-gwi pe ovorokerã rehe, pe mbokaja'a rehe hakate'y
gwi omoau ha'e joty. Upeixa-gwi pe mokaja hat"i hagwã ave, ha'e nte ave 
OJapo. 
Ha ogwereko-ma pe ape nhembo'e hu'y mongetaha, ha oha'ã-ma pe 
gwyra re'ondeha ojehe-gwi rei; upea ko nda'i pukui pe gwyrapa-pe 
mongetaha ha hu'y mongeteha ha'e ogwereko-ma ave, ha'e gwete-gwi 
nte ogwenohê. Ha etonse ojapo gwapape hekoni otuvixave mir"i oikovy ha 
he'i ma: jaha jajuka gwyra xiry-vy, he'i tyvyra Jasy-pe, jaha jajuka gwyra 
xiryvy he'i. 
Oho-ma pe rupi, ja gwapape omongeta-ma; gwyra re'onde ha upea. O o 
orno xiã xiã, ojuka gwyra peixa ojuka gwyra ojari-pe, pe gwerekwa-pe. Ha 
upei Mdaje ha'e ja ogwatama, omo"i-ma tape pepe ha'e oho, gwuvixave 
mir"i oikovy oho-ma oikovy pe ka'a gwy rehe gwyra rekavy, ojuka gwyra 
pe peixa ojari-pe ogweru, jagwa jari-pe. 
Upei oho oiko pe rupi, ojuka rusu ndaje gwyra ajari pe. Upegwi he'i 
araka'e, o"i pe gwyra nhe'ê gãtu amba, pe jaku ypy, umi jaku ypy ndaje o'i 
peixa pe apo lao araka'e ko ara popy rehe ja'e ta niko ndeve upe arã ma 
hina. 
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Depois eles foram, foram deste lado; à tarde diz que trouxeram bastante 
passarinhos. . 
Já colocou muitas coisas, já fizeram muitos tipos de coisas. E não 
quizeram que fossem no lugar dos passaras que falavam, o Pa'i Kwará 
(Sol), não quizeram que fossem no lugar do pássaro que falava. Foram 
de novo buscar, passarinhos, diz que no dia seguinte foram de novo 
b!,Jscar passarinhos. Tirou o cacho do coqueiro, aquele que tinha levantado, 
para jogar no seu arco, encheu de côco a sua vasilha d~ bodoqu~. 
Eles mesmo fizeram um riacho, diz que deste tamanhinho de riacho 
fizeram, esse hoje em dia e chamado de mar, eles fizeram esse mar que 
nós chamamos hoje, essa água do mar que chamamos hoje foi feito por 
eles. Diz que era um riozinho de nada, diz que eles foram passando, essa 
água eles passaram, ele fez por ela passaram. 
Já saíram no potreiro, diz ali era o potreiro bem bonito. Diz que saíram ali, 
e Jasy (Lua) disse: Mano, eis aqui um campo disse ele. Já levaram 
mesmo diz que a velha onça tinha muita pimenta, diz que ajuntaram na 
vasilha do seu bodoque muitas pimentas e levaram. Já levaram também 
pedaço de porongo tinha uma boca, esse era para fazer o nambú esse 
que chamamos de perdiz. 
E levaram pimenta para fazer guavira, esse que está florescendo agora. 
Diz que saíram do outro lado do rio foram no potreiro, aqui está um bonito 
campo disse a Lua. Diz o Pa'i Kwara (Sol) ao seu irmão: meu irmão, me 
dá aqui a sua pimenta. Deu na mão do seu irmão um monte de pimenta 
que tinha levado. 
Depois que quando saíram no potreiro espalhou essa pimenta, espalhou 
para ser guavira. Diz que pegou esse pedaço de porongo e jogou, aí ja 
falou: seja como perdizes, viverá em todos os campos. Já andou 
cantando esse pedaço de porongo, esse pedaço de porongo já cantava. 
Diz que o Jasy (Lua) disse: mano, o que é isso? Esse é o perdiz disse pra 
ele. E para ser matado isso disse ele, será matado mas com cachorro 
disse pra ele, mataremos com cachorro. Será que dá para comer disse 
Jasy (Lua), podemos comer 
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Upei katu ha'e kwera oje'oi hikwai, oho ape; ka'aru ndaje ogweru gwyra· 
peixa ogweru. 
Ha omo'i ma entero, opamba'e xagwa-ma ojapo. Ha ndoipotái aipo gwyra 
nhe'ê ngatu ambapy oho, umi Pa'i Kwara, ndoipotái oho gwyra nhe'ê 
ngatu amba-py. Oho jevy gwyra rehe, ko' êmba ndaje oho jevy gwyra rehe 
oho. Omondóy mbokaja, upe omopu'ã va'ekwe, gwyrapapé py gwarã, 
ovoroke ryry omoyryhê mbokaja. 
Ha'e kwera joty omo·i arojo, peixa mi ndaje arrojo omo'i, upea pararyrá 
oje'e ha, (mar) ha'e kwera ojapo upea pe parary oje'e hagwã, ha'e 
hembiapokwe upe y upea parary nhande-eha. Y xiriri mir'i ndaje upea, oho 
ndaje ohasa oje'oi vy, pe'y ohasa ha'e kwera, ha'e omo'i kuri upe rupi 
oh asa. 
Osê ma potrero-pe, potrero porá ndaje upe-pe. Osê.ndaje upe-pe, ha he'i 
Jasy: Ke'y, ndoko nhu tui he'i. Ha ogweraha-ma voi ra'e jagwa jaryi ndaje 
heta ky'yi ogwereko, omono'õje ovoroke ryru-pe ogwreha ky'y'i. Ogweraha
ma ave hy'a pekwe peixa pe hy'akwa ijuri porá voi ndaje, pea inambu rã 
ko gwyra ipop'i oje'e hagwã. 
Ha pe ky'yi ogweraha gwavira mir'i rã, umi ko agã ipoty va'erã. Osê ndaje 
yrovai oho pe potrero-pe, ndoko nhu porá túi he'i Jasy. He'i ndaje Pa'i 
Kwara gwyvyry pe: xiryvy, embou xevy ne ky'y'i. Ombou gwyke'yry popy 
ky'y·i atyra ogweraha va'ekwe. 
Ha upei ndaje osê vove pe potrero-pe omosarambi pe ky'y·f, omosarambi 
gwavira mir'i rã. Ha y-rovai aipo hy'a pekwe ova omombo, upea ja he'i ma: 
gwyra ipop·1ja vamo kera, nhu aja katu toiko kuri. Gwyra pipop'i he'i ma 
oikovy pe hy'a pe kwe, pe hy'a pire kwe gwyra pipor'i he'i. He'i ndaje Jasy: 
Ke'y mbava'e katu aipova'e? Aipova ko gwyrapipop'ihe'i. Majajuka va'erã 
Ke'y he'i. Jajuka va'erã jagwa-pe he'i, jagwa-pe jajuka va'erã. Ma ja'u 
va'erã Ke'y he'i Jasy, ja'u va'erã 
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quando matarmos com cachorro. 
E daqui mano vamos por onde? Perguntou Jasy (Lua). Vamos por aqui, 
já se abriu um caminho para eles, foram pelo mato foram correr atrás dos 
passarinhos. Andaram correndo atrás dos passarinhos. E queriam ir ver 
porque é chama de lugar do pássaro que fala. Foram dando as voltas 
matando passarinhos, desejaram muito ver o lugar do passaro que fala, 
queria muito ouvir aquilo .. 
E não queriam as onças primitivas não queriam que fossem ali. E 
chegaram ali. Vamos por aqui meu irmão, diz que foram onde estava o 
Jacu primitivo, há, há, diz o Jacú primitivo deu rizada. Depois diz que o 
Jasy (Lua) se agachou com seu arco para matá-lo. Pa''i não me atira disse 
pra ele, estás fornecendo que comeu sua mãe disse pra ele. 
Isso era o que chamamos de pássaro que falava. Disse para ele que 
estava fornecendo quem comeu a mãe dele, ali já contou para ele. Ai diz 
que eles tinham matado bastante passarinhos e encostou seu arco no 
chão e fez voar tudo o passarinho que tinha matado, soltou tudo de novo. 
Ja tinha contado para ele. 
Depois diz que conversou com Jacú primitivo depois vamos voltar meu 
irmão disse. E já ouviu o que ele estava fazendo, voltou e não mataram 
mais nada, dois diz que vieram trazendo passarinhos mortos para sua vó. 
Vieram e sairam de novo no potreiro, no campo. O Pa'i Kwará (Sol) 
chegou e saiu novamente no potreiro. 
~hegaram e acharam as guaviras tudo maduras tudo graúdas. Chegou 
diz o Jasu (lua) falou: olha meu irmão, o que é isso? Isso é guavira meu 
irmão. E é bom para comer disse ele, é bom para comer falou para ele. 
Vai cantando pra nós meu irmão di'sse pra ele vai juntando dali e eu vou 
abençoar disse ele. Ele juntou guavira para o irmão dele, Pa'i Kwará (Sol) 
abençou pra ele. Depois de abençoar tudo, depois ficaram até de joelhos 
para chupar guavira. 
Isso serviu de alimento ao Pa'i Kwará (Sol) e ele abençoou por isso é que, 
nos gostamos de chupar guavira. Ele ajuntou na vasilha do seu bedoque 
e somente guavira ele levou, levou para sua vó. Para a velha onça ele 
levou somente guavira. Tinha muitos quem comeu a mãe dele 
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jegwa-pe jajuka ramo. 
Ha ko'agwi Ke'y kirupi jahata? He'i Jasy. Jaha arupi, ja o·i ma tape íxupe 
kwery, oho ka'a gwy rehe oho gwyra omonha hikwai. Gwyra'i omonha 
hikwai. Ha ohose hikwai aipo gwyra nhe'ê ngatu mba'e-pe pa hei'gwyra 
nhe'ê ngatu. Oho ojere oho ojuka gwyra oje'oi, ohexasse eterei mba'e pe 
pa he'i gwyra nhe'ê ngatu, ohenduse eterei mba'e pa upea. 
Ha ndopotái jagwa rypy kwera ndopotái oho upe-pe. Ogwahê aipope. 
jaha arupi Ke'y, oho ndaje aipo jaku hape, ha, ha, ha opuka ndaje jakuku 
YPY. Upei ndaje Jasy ogwero nhemombe gwapape jaku rehe mo'ã kuri. 
Ani xe r~·a te'i Pa·i he'i, ani xe ra'ã te'i he'i, oiporaka po osy uhare he'i íxupe. 
~pea h1na gwyra nhe'ê ngatu je'eha. Osy uhare oiporaka he'i voi ngo 
1xupe, omombe'u .ma íxupe upe-pe. Upepe voi ndaje heta ojuka ra'e 
gwyra hikwai ha ombojepytaso ndaje hi arko pe yvy rehe ha'e ombo veve 
pape hembia gwyra, opa jevy omondo. ja omombe'u m íxupe. 
U~~i ndaje onhomongeta pe jaku ypy ndive, ha upei katu jaha jevy xiyyvy 
he 1. Ha ohendu-ma upe mba'e pa ojapo hina, ou jevy ndojukavei, moko'i 
ndaje ogweru ogweno gwahê ojari-pe gwyra re'ongwe. Ou osê jevy pe 
potrero-pe, nhu me. Ogwahê Pa'i Kwara osê jevy pepe pe potrero-pe. 
O~~ah7 nd~je gwavira hi'aju gwasu je gwavira ohovy. Ogwahê je Jasy 
he 1: No ã Ke y, mbava'e katu ko'ã va'e? Gwavira mir'i ma niko xiryvy. Ma 
ja'u va'erã Ke'y he'i ndaje, ja'u va'erã he'i. 
Emono'õ xiryvy pegwi he'i, amogwi emono'õ ta hovasa nhandevy he'i. 
Omono'õ gwyke-pe gwavira mir'i, ohovasa Pa'i Kwara íxupe. Ohovasa pa 
porá katu, upe rire katu gwetypy'ã rehe pe gwavira ho'u hikwai. 
u~:~ ~a'i Kwar~ rembi'u kwe ha ohovasa va'e~we gwi m voi ngo gwavir 
m1n Jª use. Ha e omono'õ ndaje ovoroke ryru-py mante ogweraha, 
ogweraha ojari-pe. Pe jagwa jari-pe ogweraha gwavira mante. Heta o'i pe 
isy uhare 
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as onças primitivas diz que tinha muitas. A tarde diz que chegaram, bem 
detardezinha diz que eles foram chegando. Porque vocês não mataram 
mais passarinhos? Disseram. Não matamos mais, não podemos mais 
matar os passarinhos, muitos ventos por isso não matemos mais 
passarinhos disseram eles. 
E por isso quando dá muitos ventos não dá para caçar. Porque ele 
mesmo disse assim. Vovó, por causa do vendo não podemos matar mais 
passarinhos disse ele, somente guavira nós trouxemos disse. Onde você 
acharam guavira? Há um campo bem aqui disse ele. Tem muitas guavira 
disse ele. E o Jasy (Lua) pôs no chão no meio deles. 
E as onças primitivas se ajuntarem ali, diz que chuparam guavira. E daí 
estão maduro mesmo? Neste campo que está bem aqui é que está 
madurando disse ele. Então amanhã vamos chupar disseram as onças 
primitivas, então vamos. Não muito tarde, diz que depois o Pa'i Kwará 
(Sol), meu irmão, vamos fazer o nosso mondéu para pegar, vamos fazer 
bem ali. Talvez o caminho de pegar agua era longe. Ali levaram uns 
sabugos, isso eles levaram para fazer seu mondéu. Pa'i Kwará (Sol) 
primeiro fez o seu mondeu, era um sabugo ele fez mondéu, um pé de 
pindó, depois eles levaram esses pés pindó. Voce meu irmão, vai ali fazer 
mondéu disse ao seu irmão Jasy (Lua). E o Jasy (Lua) foi ali fazer o seu 
mondéu. 
Eles fizeram dois mondéu, eles fizeram mondeus bem bonito dos 
sabugos. 
Depois no outro dia disse: Nós vamos chupar guavira disse para aqueles 
que comeram sua mãe, aí já vão destruir tudo, assim então eles vão 
destruir tudo com água. Diz que depois foram tudo mesmo, todas as 
onças primitivas, todos os que comeram sua mãe foram tudo mesmo. 
A velha e o velho somente ficaram. Diz qu quando foi ele já tinha mandado 
os outros na frente. Diz que falou: vovó, vai lá ver o nosso mondéu disse 
pra ela. Vai mexendo armação do meu mondéu, eu sempre entro debaixo 
fico mexendo em baixo disse pra ele. Quando essim ele vai pegar no 
mondéu aquela estava que sendo sua vó, isso é que hoje chamamos de 
paca. E o vovó vai ver o outro meu mondéu disse pra ele, o vovó é que 
vai lá. E para ele mexer também, e para entrar debaixo para mexer 
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jagwa rypy heta o'i ndaje. Ka'aru ndaje ogwahê, ka'aru ete ogwahê ohovy . 
Ma'erã ndapejuka vei gwyra? He'i ndaje. Ndoro jukavei-ma, ndorojohu 
vei-ma gwyra'i, yvytu-gwi ma gwyra ndorojohu vei he'i. 
Ha upea-gwi ngo yvytu-ramo neremarikái. Oke ha'e ramo-gwi ha'e aipo 
he'i. Jari, yvytu-gwi ma ndorojuka vei gwyra he'i, gwavira anho orogweru 
he'i. Kipy tipo pejohu gwavira? Apy ko nhu túi he'i. Heta ijaju gwavira he'i. 
Ombogwejy Jasy pe.ijapytepe kwera. 
ljaty ndaje umi jagwa rypy kwera, gwavira ho'u ndaje hikwai. Upei tipo avã 
ijaju he'i? Ko apy nhu ouva' e py ijaju he'i. Aiporamo ko'ê ramo jaha ja'u 
kuri he'i jagwa rypy, jaha kuri. Ne'irã ka'ru, upei ndaje Pa'i Kwara, xiryvy, 
jaha jajapo nhane monde ho'a hagwã, pepy jaha jajapo. Oimene hi'ygwa 
vía mombyry. Pepe avati'y gwe ogweaha, umia ndaje ogweraha ojapo 
monde okwavy. 
Pa'i Kwara ranhe ojapo monde, avati'y gwe kwe ngo monde ojapo va'e, 
umi pindo, upe ha'e kwera omopu'ã umi pindo. Nde xiryvy, amo ekwa 
terejapo monde he'i gwyvyry Jasy pe. Oho ave Jasy ojapo upepy 
omonde. 
Moko·i monde ojapo hikwai, monde porá ojapo hikwai avati'y gwe gwi. 
Upei ko'êmba he'i: jaha-ta gwavira ja'u he'i ndaje umi osy uhare-pe, 
ohundipata-ma hina, upeixa ramo ogwerahata ohundi pa y-pe. Upei ndaje 
oho paite voi, jagwa rypy ma gwive, osy uhare ma gwive oho paite voi. 
ljari ha tamoi mante opyta. Ha oho kwery ndaje ornando-ma gwenonde 
hikwai umia. He'i ndaje: jari, ekwa terehexa ore monde kuri he'i. Emongu'e 
gu'e kuri xe monde ipo'ê, xe ma aike va'e monde gwy-py amongu'e ngu'e 
ar va'e he'i. Upeixa ramo ombo'ata ojari kwe, ha upea kwe ma ngo 
akutipáy. 
Nhamoi katu pe otro xe monde toho tohexa he'i, Nhamoi toho kuri. 

. Tomongu'e ave kuri, toike igwy-py tomongu'e 
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disse para ele. Todos eles foram. Eles nao levaram mais arco, levaram 
somente flecha. As flechas que levaram eram todas bonitas. Atrás deles 
foram eles, as onças primitivas foram em fila comprida mesmo aquelas 
que comeram a mae dele, foram chegar no potreiro. 
Chegaram na água, aquele que era um riozinho de nada estava ali, 
aquele rio tem que passar. Na frente foram as onças primitivas. Quando 
iam pular o rio ficava mais largo. Diz que tentou pular é o rio grande já. 
Ele disse esperam um pouco. 
Ele foi e entrou no mato, cantou o nambu kwi, kwi nambu do mato. Isso 
talvez vai se a minha perdição disse o Sol (Pa'i Kwará). Ali o Sol (Pa'i 
Kwará) já rezou de novo. Isso talvez será a minha perdição. Não me 
acontecerá mal nenhum dizia rezando. 
E chegou onde estava o nambu, o nambu estava deitado ali. E um tição 
dele e ele estava esquentando as costas dele com o fogo. Eu vou pousar 
na sua casa disse ao nambu, pode pousar disse ele. Só não pode soprar 
o meu fogo meu amigo disse pra ele. E pousaram ali, Pa'i Kwará (Sol) 
junto com seu irmao. E o irmão dele à meia noite estava com frio por que 
não tinha roupa o cuitado Jasy (Lua). Depois diz que à meia noite estou 
com frio disse ao irmão dele, faça o fogo pra mim disse ao irmão dele. E 
fez o fogo. E o nambu estava dormindo assim, com o fogo dele estava 
esquentando as costas. Depois diz que o Pa'i Kwará (Sol) foi ali e 
empurrou o fogo e assoprou, e fez o nambu voar mandando embora. 
Ali disse: Seja nambu, em todos as matas viverá, kwi. .. kwi. .. kwi já andava 
cantando assim. Por causa que estava esquentando as costas, agora é 
chamado de nambu beira fogo que tem cinza nas costas. Depois o Pa'i 
Kwará (Sol) foi passando novamente. Foi e chegou ao veado. Chegou ao 
veado pardo. 
E diz que também tinha fogo, ele dormia perto do seu fogo, o veado nao 
queria que ninguém chegassem perto do fogo dele. Vou pousar na sua 
casa amigo disse o Pa'i Kwará (Sol) ao veado, pode pousar disse ele. 
Dormem por ai diz que falou o veado não querendo que eles chegassem 
perto do seu fogo, dorme por ai amigo disse pra ele. Por aqui vou por um 
perna, por aqui minha 
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e kuri he'i. Oje'oi ha'e kwera entorove. Ndogweraha vei ma arko, ohu'y ma 
ogweraha ha'e kwera. Hu'y porá porãogweraha. Hapy kwerioje'oi hikwai, 
hysy omoite ixa voi jagwa rypy isy uhare kwera, oho ogwahê pe potrero
pe. 
Ogwahê ype, pe y xiriri mir'i kwe ndaje o·i peixa hina, upea ohasa-ta. 
Tenonde jagwa rypy oje'oi. Ojapy raha tama ramo gwyy ohove ma y. 
Opota mo'ã ndaje gwyy ohove ma y tuvixa ma oho. Ha'e he'i eha'ãro. 
Oho oike ka'agwy-pe oho, ha'e, onhe'ê inambu kwi kwi ka'agwy pegwa. 
Aipo xe mokanhy harã katu poku aipo va'e, he'i Pa'i Kwara. Upepe 
onhembo'e jevy-ma Pa'i Kwara. Xe mokanhy hara katu po aipo va'e. 
Namarã ixene aiko nexe he'i: jevy-ma onhembo'e vy. 
Oho ogwahê inambu-pe, ha inambu katu onheno upepe. Ha pete'i hata'y 
ha ijatukupe ojope pe hata-pe. Aketa nde roga pe he'i inambu-pe, eke 
katu. Ani te·i ereipeju te'i xe rata Pa·i he'i je íxupe. Ha'e oke hikwai upepe, 
Pa'i Kwara ityvyra ndive upepe. 
Ha'e tyvyra pyhare pyte iro'y nda'ijaoi anga ko, jasy araka'e. Upei ndaje 
xe ro'y Ke'y he'i ndaje pyhare pyte, xe ro'y Ke'y ehatapy xevy Ke'y he'i. 
Ha ohatapy. Ha inambu oke peixa, ha hata pe ojope iromo ouvy. Upei 
ndaje Pa'i Kwara oho ohapynha hata ha oipeju. Omboveve imondovy. 
Upepe he'i: inambu java moreka, ka'agwy aja katu toiko kuri, 
kwi ... kwi. .. kwi ... onhe'ê oikovy. Ha pe tata ojope hagwe ngo ko'a pe, pe 
inambu tata upa oje'e ha va'e iju'i nunga va'e, pe iromo-pe. Ha upei ohasa 
jevy ohovy Pa'i Kwara. Oho jevy ogwahê gwasu-pe. Gwasu pytã-pe 
ogwahê. 
Ha ndaje ohatapy ave, ha'e hata yvyry oke, ha hakate'y pe hata rehe 
gwasu. Aketa nderoga-pe Pa'i he'i gwasu-pe Pa'i Kwara, eke. Eupe rupi 
eke he'i ndaje hakate'y pe gwasu, eupe rupi eke Pa'i. Arupi xe kupy rupa 
gwã, ko'arupi xe 
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outra perna vou por, por aqui vou por meus braços, por aqui vou por minha 
cabeça, por aqui vou por minha trazeira, diz que falava. 
Assim ele não estava querendo que nimguém ficasse perto do seu fogo, 
ao Pa'i Kwará (Sol) diz que falou por aí disse pra ele. E dormiu por ai. A 
meia noite Jasy (Lua) ficou com frio novamente, estou com frio faça fogo 
pra mim meu irmão disse ele. Depois fez fogo para o seu irmão. Pa'i 
Kwará (Sol) empurrou o fogo e assoprou o fogo do veado 
xupy ... xupy ... disse já saiu correndo. 
Ali falou de novo: seja como veado pardo, em todas as matas viverá, será 
alimento para as onças pardo já falou dele. Quando foi que já foi pegado 
pela onça parda. E isso era assim. 
Depois foi passando novamente, chegou onde estava o Hohõo, hoje é 
chamado de Jaó. Diz que andava cantando, o que é isso dizia o Jasy 
(Lua). Isso e Jaó disse consigo. Talvez isso será a minha perdição disse 
ele. E já rezou de novo, não me acontecerá mal nenhum falou novamente. 
Assim, e assim ele rezava. 
Essa era a reza dele. Somente assim ele foi chegar ao Jaó. Estava de 
novo perto do seu fogo. Vou dormir na sua casa amigo falou de novo para 
ele, diz que a casa dele era boa, pode dormir disse ele. De novo o Jaó 
estava dormindo perto do seu fogo. Dai diz o Pa'i Kwara fez a cama junto 
com seu irmão. Quando já perto da meia noite o Jasy (Lua) sentiu frio 
novamente. Estou com frio mano disse ele, faça fogo pra mim. Diz que 
o Pa'i Kwará levantou quebrou as varinhas cêcas, fez o fogo quando 
assoprou saiu voando e mandou embora. 
Seja como Jaó, em todas as matas viverá se alimentará pelas semente 
cêcas disse dele. Ele falou isso para se alimentar dessas frutas, pôs 
comida para ele. Andou novamente, foi andando de novo. Diz que já 
estava indo longe já _e alguém estava batendo tá, tá, tá, andava fazendo 
assim. 
E era o Suruku'a (um pássaro) primitivo era aquilo. Estava fazendo a cabo 
para o seu machado o Suruku'a estava lavrando a madeira ali diz que o 
Pa'i Kwará foi chegando. O que estás vendo amigo? Estou fazendo o 
cabo do meu machado 
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kupy irü amo·i arã, ko'a rupi xe jyva rupagwã, ko'a rupi xe akã rupa gwã, 
ko'a rupi xe reviro'o rupagwa he'i ndaje. 
Upeixa ramo hakate'y hatarehe, Pa'i Kwara pe, amo rupi eke he'i ndaje 
íxupe. Ha pyharé pyte porã iro'y jevy-ma Jasy, xe ro'y Ke'y ehatapy xevy 
he'i. Upei ohatapy gwyke'yra-pe. 
Pa'i Kwara ohapynha pe tata ha oipeju pe tata pe gwasu rata 
xupy ... xupy ... he'i ndaje oripara ma ohovy. 
Upepe he'i jevy. gwasu pytã java no kera, ka'agwy ajakatu toiko kuri, 
jagwa pytã jeporaka hagwã-ma ae kuri he'i ma. Oho ramo ndaje omoasê 
ma herokovy oipyhy ma jagwarete, jagwa pytã. Ha upeixa upea. 
Ha upei ohojevy hekoni, oho ogwahê ra'e hohoõpe, pe kogoe oje'e hape. 
Onhe'ê ndaje oikovy, mbava'e aipo va'e he'i ndaje Jasy. Hohoõ ma aipo 
va'e. Xe mokanhy harã poku aipo va'e he'ijevy ma. Haja onhembo'e jevy 
ma, na marã ixene aiko n'exe he'i jevy ma ohovo. Upeixa, upeixa ha'e 
onhembo'e ha'e. 
Upea ha'e inhembo'e ha'e. Upeixante ha'e oho ogwahê hohoõ-pe. Hata 
yvyry jevy-ma oL Aketa nderoga-pe Pa'i he'i jevy-ma íxupe, hoga porá 
ndaje, eke. Hata yvyry jevy-ma oke hohoõ. Upe ndaje ojapo hupa tyvyra 
ndive Pa'i Kwara. Pyhare pyte nunga Jasy iro'y jevy-ma. Hói xe ro'y Ke'y 
he'i, ehatapy xevy. Ha opu'ã ndaje Pa'i Kwara omopepê ysakã, ohatapy 
oipeju ramo gwarã omboveve ma imondovy. 
Hohoõ java mokera, ka'agwy aja katu toiko kuri opa mba'e ap'i to'u kuri 
he'i. Umi yva aju ho'u hagwã reko he'i, omo·i hemi'urã íxupe. Ogwata jevy 
ohovy, oho jevy. Oho puku porã ndajeombota hekoni peixa ta ... ta .. . ta ... he'i 
oikovy. 
Upea ko suruku'a nhande eha upea ypy araka'e. Ojapo ohaxa yrã ndaje 
pe suruku'a onhopã o'i hape ndaje ogwahê ra'e Pa'i Kwara. Mba'e iko 
erehexa Pa'i? Xe haxa yrã ojapo he'i 
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diz que falou . Porque estás encabando o seu machado? Dizem que está 
havendo um homem que está mandando as coisas e ouvindo isso eu 
estou encabando o meu machado. Estou pensando de matar esse 
homem diz que ele falou. 
Ao Pa'i Kwará (Sol) ele disse isso, ele não sabia quem é que estava 
chegando pra ele, estava ai batendo o cabo do seu machado. Ai diz que 
o Pa'i Kwará (Sol) disse você vai matar sim. De repente diz que ele pegou 
um pao bateu no cabo do machado que ele estava lavrando: tá! Diz que 
bateu e voou dizendo Xuru ... Xuru ... Xuru. 
Seja como Suruku'a em ·todas as matas, percevejo será a sua comida. 
Tõ, tõ, tõ, aquela batida que fazia foi como o seu canto. Depois foi 
passando de novo, chegou para o beija-flor primitiva. Chegou na casa do 
beija-flor, somente a mãe dele estava deitada numa rede. O beija-flor foi 
caçar mosquitos, foi caçar carne para ele. 
Estás bem amigo disse cumprimentando, ele não está disse a mãe dele 
estou sozinha diz que falou a mãe dele. E o amigo beija-flor? Perguntou. 
Foi buscar mosquitos. Quase detardezinha ele chegou. O beija-flor 
chegou malicioso mesmo, foi e sentou na rede dele, ai ja anoiteceu. O Pa'i 
kwará se colocou pelo terreiro fazendo sua cama. 
Eu vou pousar na sua casa amigo? Pode pousar disse ele. Estava ali o 
beija-flor. Estava ali dormindo na rede. A mãe dele é esse beija-flor que 
tem beija-flor com rabo branco essa era a mãe dele. E o beija-flor mesmo 
e esse verdinho. De noite e do homem disse ele deitado na rede. Assim 
ele estava querendo matar o Pa'i Kwará (Sol). De repente o Pa'i Kwará 
(Sol) levantou lá pela noite, a cordinha da rede dele, diz que bem assim 
a cordinha era comprida, somente bateu na corda da rede dele 
tiu ... tiu ... tiu ... , ele mandou como beija-flor. Seja como beija-flor e se 
alimentará das flores. Até que ele mandou como beija-flor. Por isso é que 
o beija-flor anda chupando flores. 
E depois ele foi novo. Depois qiz que falou: tó ... tó ... tó ... andava falando 
assim. Isso era esses pica-pau grande. Depoi foi e chegou ali. O que 
estás fazendo amigo? Disse para ele o Pa'i Kwará (Sol). Hépu! (grito) diz 
que 
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ndaje. Ma'erã tipo erejapo ndehaxa yrã? Herã kwã aipo ava mba'e ramo 
poro mondo oime ou he'i ramo mo'ã ma ojapo xe haxa yrã, ambo'y ta xe 
hexa. Ajuka ne xe ha'e kuri aikovy he'i ndaje. 
Upe Pa'i Kwara pe he'i upea ndoikwaai mba'e xagwa-pa ogwahê ojeupe, 
ha'e oinupã nte ohaxa'y hina. Upei ndaje he'i Pa'i Kwara anhe'i ere juka 
arã ma onhe·1 he'i. Upeixa hagwi ndaje oipyhy peteI yvyra oinupã pe ihaxa 
onhopã va'ekwe haxa'y: ta! Oinupã ndaje kuru ... xuru ... x.uru ... he'i. 
Suruku'a java moreka ka'agwy aja katu, tambéju'a to'u kuri. Tõ tõ tõ pe 
embota va'ekwe yvyra nte oho inhe'ê ramo. Ha upei ohasa jevy ohovo, 
oho ogwahê maino ypy-pe ogwahê. Maino roga-pe ogwahê, isy anho 
ndaje kyha-py onhemo ouvy. Maino oho ra' e nhefl rekavy, iso'o rã rekavy. 
Ereikovê Pa·1 he'i, ma ndokói-ma he'i ndaje isy xe anho ko aiko he'i ndaje 
isy ra'e. Ha Pa'i maino? He'i ndaje. Oho nhefl rehe kuri. Ka'aru ete nunga 
ogwahê ouvy. 1 ma rixoso voi maino ogwahê ouvy, oho ogwa-py okypy-py, 

1 

upe jave pytü ma. Onhe mo'i ndaje Pa'i Kawra pe hokã rupi ojapota hupa. 
Aketa nde roga-pe Pa'i? Eke. Ha maino oime. Okyha-py hina oke ave. Pe 
isy ngo ko maino hugwai morou· mi va'e upea hina isy kwe. Ha ha'e katu 
umi hovy mi va'e. Pytü mby rava ete ko'ê he'i ndaje ouvy. Upeixa ramo 
ojukase hina Pa'i Kwara-pe. Upeixa hagwi ndaje Pa'i Kwara opu'ã ra'e 
pyhare pyte nunga, pe iky hasã mi, peixa mi ndaje pe iky hasã ipuku voi 
pe iky hasã, ha pe iky hasã rehe nte ty oinipuã tiu ... tiu ... tiu ... , maino java 
mo kera yvoty rehe to karu kuri Ata omondo upepe, ornando maino ramo 
upea. Upea gwi yvoty ho'u hagwã pe maino. 
Ha upei oho jevy. Upei peixa he'i ndaje: tó tó tó he'i oikovy. Upea gwi 
ypekü gwasu ypy. Upeixa oho ogwahê pepe. Mba'e erejapo Pa·1? he'i 
ndaje Pa'i Kwara. Hépu! He'i 
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falou estou pescando lambari disse ele. Assim ele estava quebrando 
coqueiro, esse que se chama de mbukú, diz que dentro do coqueiro tem 
os bichinhos e para tirar esses que ele estava quebrando. Ajuntando na 
cesta dele. Foram junto na casa dele, foi cozinhar os bichinhos que tirou 
(mbuku). E o picapau comeu o mbukú e queria dar ao Pa'i Kwará (Sol) e 
ele Pa'i Kwará não quiz comer. Não vai comer minha comida amigo falou 
pra ele. Não, não vou comer isso eu não como, mas abençoou pra ele 
para ser o seu próprio alimento, nesta hora ele bateu na porta, e o picapau 
voou dizendo tikararã ... tikrarã. 
Seja como picapáu, em todas as matas viverá e o Jaratita será o seu 
alimento, já fez uma própria comida para ele. Por isso é que o picapáu 
come os bichinhos do pau podre. Assim foi, e chegou ao outro. Foi ao 
dormioco esse que se chama de Guãigw'i ngwe. Ali tinha o dormioco e o 
yrutáu. Eles estavam subindo no pé de uma fruta grande. Eles estavam 
comendo essa fruta grande. diz que foi chegando ali. O quê estão 
fazendo ali omigo? Diz que perguntou para eles. Estamos comendo essa 
fruta grande diz que falaram. Derruba duas pra mim aqui vou experimentar 
essa comida de voces. 
Diz que derrubou duas bem bonitas ao Pa'i Kwará, e abençoou para ele, 
comeu, essa que chamamos de fruta grande. E agora, voces descem é 
nos vamos subir para voces. Diz que desceram todos os yrutáu e o 
dormiocos primitivos. E o Pa'i Kwará foi subindo, foi bem lá no alto da fru_ta 
grande, foi lá no galho mais carregado e disse: nós vamos derubar para 
vocês. Diz que mexeu forte o galho da fruta grande diz que cairam tudo 
em cima das cabeças deles. Novamente mandou o dormioco voando. 
Seja como dormioco e todas as matas se aimentará em borboletas. 
Ao yrutáu falou: seja como yrutáu, em todos as matas, vagalumes será 
o seu alimento e por isso o yrutáu come vagalume. 
Depois é que eles, o Pa'i Kwará comeram a fruta grande. Por isso ele 
abençoou e o Pa'i Kwará mesmo comeu fruta grande, por isso nos 
também comemos. 
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ndaje ko pinky ma niko ojopoi he'i. Upeixa ramo pindo ombogwai oikovy, 
pe mbuku je'e ha, pe pindo apytere raso ndaje ojoka oikovy. Omono'õ 
oajakapy. Oho onhondive hoga-pe, oho ombojy pe imbuku. Ha ypekü 
ho'u pe mbuku ha ome'ê mo'ã Pa'i Kwara-pe ha ha'e ndo'usei Pa'i Kwara. 
Ndere'uita xe rembi'u Pa'i he'i ndaje íxupe. Ahani, nda'u mo'ãi avã ma xe 
nda'ui va'e, pero ovasa íxupe ho'u porá hagwã upe jave oinupã pe hokê 
rupi, ta t'i karã, ti karã. . 
Ypekü java mokera, ka'agwy aja katu toiko kuri jaratita rehe tokaru kun, 
omo'i ma hemi'u rã íxupe. Upea gwi ngo ypekü yvyra tigwa'ã ho'u hagwã. 
Upeixa oho, oho ogwahê otro-pe. Oho yvy ja'u rã gwaiv'i ngwe oje'e 
hagwã. Upepe o'iyvy ja'u o·iyrutáu. Ojupi pe yva gwasu rehe hikwai. ljayvu 
ndaje hikwai pe yva gwasu rehe ojupi paete upepe. Ho'u hikwai yva 
gwasu aju, oho ndaje ogwahê upepe. Mba'e ma pejapo upepy Pa'i? He'i 

' ndaje íxupe kwera. Ha yva gwasu ko ro'u he'i ndaje. Eity moko'i xevy apy 
ta'u ta tantea pene rembi'u. 
Oity ndaje moko'i hi'a porá va'e Pa'i Pa'i Kwara pe, ha ohovassa íxupe, ha 
ho'u, ko yva gwasu je'e ha. Ha upei, pegwejy peê ha ore ha ma toroho 
toromongúi peé-my. Ogwejy pa ete ndaje yrutáu ha'e yvy ja'u ypy en~ero. 
Ha Pa'i Kwara ha ma ojupi oje'oivy, oho yvate amo yva gwasu rehe, h1 ave 
ha ndaje oho ha he'i, oromongui ta ko peê-my. Omotyvõ ndaje pe yv 
gwasy ndaje okui ha ho'a pa ete ndaje pe inhakã ari. Oveve jevy-ma yvy 
ja'u omondo. Yvy ja'u java mokera ka'agwy aja katu tanambi to'u kuri. 
Yrutáu pe he'i: yrytáu java mokera, ka'agwy aja katu, gwarãnhyvê to'u 
kuri. Upea gwi ngo gwarãnhyvê ho'u hagwã yrytáu. 
Ha upei ae ha'e kwera yva gwasu, ha'e kwera, Pa'i Kwara, ho'u pe yva 
gwasu. Upea gwi ngo ohovasa ha Pa'i Kwara voi oho'u pe yva gwasu, ha 
upea gwi ja'u ave nhande. 

159 



.. 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Assim foi naquele tempo, até chegar onde estava a mãe dele. No fim ele 
foi e chegou ao Kutia. Chegou para esses cutias primitivas. Foi chegando. 
Depois diz que, estás vivendo amigo? Disse ao cutia. Hepu! (grito) disse 
ele e era malicioso tambem o cutia. Vamos chegar amigo disse ele, 
vamos almoçar (comer) disse ele diz que estava comendo milho sapecado, 
e cutia é muito ladrão mesmo. 
Diz que foi buscar milho de uma roça que estava bem assim, trazia batata, 
trazia mandioca, montoava na sua casa. Diz que deu ao Pa'i Kwará e ele 
comeu aquilo, diz que abençou também isso. Deu almoço ao Pa'i Kwará. 
Ali ele disse de onde você trouxe essas coisas amigo diz que o Pa'i Kwará 
perguntou ao cutia. Bem aqui há uma roça diz que ele falou, dali eu 
sempre trago essas coisas. Então me leva por aí. Tem um lugar por onde 
o dono sempre vai, essa é o caminho que vai. Talvez era a grande roça 
do Nosso Vó que se chamava naquele tempo, era uma roça grande para 
se chamar até hoje. E dai chegaram até ali. Saíram ali, sairam na roça, 
essa é a roça amigo, eu vou ficar aqui disse cutia. Aquela e a estrada que 
vai, por ai o dono sempre vai, foram por ai e o Pa'i Kwará não fez nada 
da cutia. Diz que foram longe, foram chegando já para as corujas 
primitivas. Essa fez chegar onde estava a mãe dele. E foi chegando nas 
corujas. Estás vivendo amigo disse. Hepu ! (grito) disse a coruja, vamos 
chegar amigo, vamos almoçar disse a coruja. A coruja estava comendo 
grilos sapecado. 
Não quer comer minha comida amigo disse coruja. 
Não, eu não como essas coisas disse pra ele. 
Mas abençoou pra ele. De onde voce trouxe essas coisas amigo? Bem 
aqui há uma casa disse a coruja. E a coruja ali comendo. Eu queria que 
você ouvisse amigo, cada vez que vou buscar essas coisas, quando vou 
pegar essas coisas na casa dizia assim: ja vem de novo essa coruja feia 
de cabeça suja, de olhos grandes meu filho que eu queria tanto ver não 
chega até pra mim, dizia sempre pra mim. Talvez é a minha mãe disse 
ele. Vamos ver disse ele. Vamos ver disse ele. Talvez ja detardezinha 
eles foram. A coruja vai buscar o grilo desta casa, depois foram, ja 
escurecendo chegam ali, me espera aqui disse ele. 
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Upeixa oho araka'e, ata ogwahê peve isy pe. lpaha-pe oho ogwahê akuti
pe. Umi akuti ype-pe oho ogwahê. Ogwahê ohovy. Upei ndaje, ereikovê 
Pãi he'i akuti-pe. Hepu he'i ha imarixoso voi ave akuti. Egwahê ke Pa"i he'i 
ndaje, ejo nharambosa he'i ndaje ho'u avati maimbe. Ha akuti ngo imonda 
voi. 

Oho ndaje peixa kokwe o"i va'e gwi ogweru avati, ogweru jety, 
ogwe-~u mandi'o, ogweru omboaty ndaje hoga-pe. Ome'ê ndaje Pa'i 
Kwara-pe ha ha'e ho'u upea, ha ohova ndaje upea. Omorambosa Pa'i 
Kwara-pe. Upepe he'i kigwi katu ereru ka'ã va'e pa'i he'i ndaje Pa'i Kwara 
pe akuti-pe. Ko'apy ko kokwe tui va'e, upegwi xe aru ko'ã va'e. Heta 
kokwe-py temity he'i, upe gwi xe aha aru. Aipo ramo xe reraha aipo rupi 
kuri. Korami ijary oho va'e, pea tipo hape ihõ he'i. 

Upea aipo Nhane Ramói kokwe rusu ehagwã arã niko araka'e, 
upea kokwe rusu oje'e .hagwã upea araka'e. Ha upei oho ogwahê. Osê 
upepe, kokwe-pe osê, ko mo'ã kokwe va'e Pa'i, xe apy apytata he'i. Pe 
mo'ã tape oho va'e, pe rupi ko ijary oho va'e, h?:t oho upe rupi oje'oi jevy 
ha pe akuti nomondói Pa'i Kwara. Oho puku porá ndaje, oho ma umi 
yrukure'a ypype ogwahê araka'e. Upea katu isy-pe ogwenogwahê. Ha 
oho ogwahê yrukure'a-pe. Ereikovê Pa'i he'i. Hepu he'i ndaje yrukure'a, 
egwahê ke pa'i, ejo nharambosa he'i indaje. Kyju moimbe ho'u o'f pe 
yrukure'a. 

Nde re'uita xe rembi'u Pa'i he'i. Any, xe nda'ui va'e umia he'i. Pero 
ohovasa ixupe. Kigwi katu ereru ko'avã Pa'i? Apy ko óy hiny he'i. Okaru 
o'i vy pe yrukure'a. Ahendu ukase Pa·i ndeve, kara jepi ko'avã aru ramo, 
aipyhy ramo pe o'y rehe he'i va'e: ou jevy-ma yrukure'a re'a mo'ã aky'a 
vai, resagwasu vai xe memby xe rembiexa nga'u minhae nogwãhêi xevy, 
he'i va'e xevy. Ha'i jepe mapo he'i. Né'i jaha jahexa kuri he'i. Upepy 
oimene ka'aru ete ma oje'oi hikwai. Yrukure'a ohota ogweru jevy kyju upe 
óga-gwi upei oho, ja pytymby ma ogwahê upepy, ko'apy xe ra'arõ he'i. 
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Upeixa oho araka'e, ata ogwahê peve isy pe. lpaha-pe oho ogwahê akuti
pe. Umi akuti ypy-pe oho ogwahê. Ogwahê ohovy. Upei ndaje, ereikovê 
Pai· he'i akuti-pe. Hepu he'i ha imarixoso voi ave akuti. Egwahê ke PaJ he'i 
ndaje, ejo nharambosa he'i ndaje ho'u avati maimbe. Ha akuti ngo imonda . 
VOI. 

Oho ndaje peixa kokwe o'f va'e gwi ogweru avati, ogweru jety, ogweru 
mandi'o, ogweru omboaty ndaje hoga-pe. Ome'ê ndaje P que eu queria 
tanto ver não veio. E ali falou o Pa'i Kwará: abra a porta pra mim mamãe. 
E ai a nossa mãe: gritou e abriu a porta e ele já foi entrando. O filho maior 
chegou disse a mãe dele, ai ele já chegou para sua mãe. Quando isso o 
pai dele esse nosso pai não gosta do Pa'i Kwará o pai dele. Isso foi para 
ser a vida dos povos de hoje. Diz que o nosso pai falou Pa'iKwará não é 
meu filho. E por isso o não gostava do Pa'iKwará o pai dele. Seu filho 
chegou disse a nossa mãe, então ele virou na rede para o outro lado esse 
nosso vó Papa que se chama hoje. 
Depois armou a rede, uma rede de resguardo, e a rede do Pa'iKwará 
mesmo armou para ele, armou. Já trouxe o tal de cachimbo, vai fumaçar 
o Pa'iKwara, estás cansado meu filho maior. Estás muito cansado vou 
fumaçar voce. Diz que trouxe uma vasilha, a nossa mãe chorou e as 
lágrimas pingavam na vasilha. Não deixou pingar sobre a terra se não 
haverá enchente disse ela. E colocou nossa mãe suas lágrimas na 
vasilha. Ficou ali fumaçando seu filho com cachimbo. 
E nesta hora o pai dele nem olhada não deu nele nem gostava dele do 
Pa'iKwará ele disse não é meu filho. Depois disse para ele: voce vai 
voltar? Depois de descansar bem voltarei para a terra, ele já chegou para 
a sua mãe. Quando ele voltou, seu irmãoJasy (Lua) o diabo tinha matado. 

(FIM DA HISTÓRIA DE SOL E LUA) 

CIRILO ROSSATE 

FITA Nº 13 - LADO 2) 
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Ha oha'arõ Pa'i Kwara upepy. Ha yrukure'a oho oipyhy pepe. 
Ohendu-ma katu: oy jevy-ma yrukure'a re'a mo'ã vai, aky'a vai juru rê vai 
xe memby xe remi exanga'u minhaê nogwahéi, koty koty onhe'ê. Ha'i 
randai ko. Ohove mir·i ma Pa'i Kwara. Oho jevy yrukure'a oipyhy pe okê 
rehe ma kyju ogwe-ru. Aipo he'i jevy joty. Upei chove mirTagwrma o'i okê, 
oho jevy oipyhy jevy. Ou jevy ma yrukure'a re'a mo'ã va'i, aky'a vai he'i, 
xe memby xe remiexanga'u minha'ê ndoúi. Ha u.pepy he'i enhonkendavo 
xevy ha'i he'i Pa'i Kwara. 

Ha upepy he'i voi Nhande Sy: Hepu he'i onhokendavo pe hokê ha'e 
oike ma chovo. Kwa'i rusu ogwahê oikovy he'i isy, upepe katu ogwahê ma 
isy-pe. Ha upe jave ituva pe Nhande Ru ndaija'ei Pa'i Kwara rehe pe tuva. 
Ko'ã yvy pora pegwarã niko. He'i ndaje Nhande Ru nda xei he'i Pa'i Kwara 
rehe. Ha upea rehe nda'i ja'ei Pa'i Kwara rehe araka'e itua. Ogwahê nde 
ra'y oikovy he'i ndaje Nhande Sy, ha etonse katu ojere ndaje okyhagwi 
okotyo pe Nhane Ramói Papa oje'eha. 

Ha upei katu ombogwejy kyha aipo kyha jekoaku. Pa'i Kwara kyha 
voi araka'e ombogwejy ixupe, ombogwapy. Ogweru-ma aipo petyngwa, 
omotimbo-ta pe Pa'i Kwara, nekane'õ maniko kwa'i rusu. Nekame'õ vetei 
maniko amotimbota ndevy. Ogweru ndaje aipo nha'ê, ojahe'o Nhande Sy 
ha hesay otyky pe nha'êmy. Ko yvy rehe nomondy kyi ko yvy-pe sino ovu 
va'erã y he'i. Ha omboyru Nhande Sy pe gwesy. Omotimbo omemby o'i 
pepy pito pe omotimbo. 

Ha upe jave itua pepe anhamona oma'ê hese hina ni nda'i ja'ei 
hese tuva Pa'i Kwara rehe nda xei he'i ngo. Ha upei katu he'i íxupe araka'e 
ereho jevy-ta? Xe kane'õ gwa ogwa-py aha jevy ta ko yvy rehe ha ogwa
hê ma ha'e osy-pe. Upe ouvo katu ha'e, tyvyra Jasy-pe ojuka anhay. 

(Final de Jasy - Pa'i Kwara - Cirilo Rossati - Fita nº 13 - Lado 2) 
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FITA 15 - CIRILO ROSSATE 

PA'IKWARÁ VOLTA A TERRA 

Então o Pa'iKwara (Sol) voltou onde estava os ossos do Jasy (Lua). 
Estava no buraco bem fundo os ossos do irmão dele. Veio ali e ficou 
pedindo, quem poderia me trazer os ossos do meu irmão dizia ele ali, o 
Pa'iKwará, estava pedindo. E ninguem conseguia tirar os ossos pra ele. 
Muitos bichos tentaram ali, ninguem trazia. Então o cupim, dono desses 
mbiru que se chama veio chegando, o quê estás dizendo amigo? 
Perguntou pra ele. Estou dizendo se quem poderia me trazer os ossos do 
meu irmão. Aí o cupim disse: se eu for com está minha cesta pelo meu 
caminho para buscar os ossos do seu irmão posso trazer para voce. 
Se tiveres coragem vai buscar os ossos do meu irmão pra mim. Vou 
buscar, na minha cesta vou trazer para voce. Traga todos os ossos do 
meu irmão pra mim. Depois foi descendo pelo caminho dele, pelo meu 
caminho eu buscarei. E o Pa'iKwará (Sol), enquanto que o cupim foi para 
buscar os ossos do irmão dele, trançou um fio da caraguata tem 
comprido. Isso quando trouxe os ossos da coluna vertebral ele enfiou o 
fio destes ossos, nos ossos do Jasy (Lua) o irmão dele enfiou. Esticou 
bem ali. Colou os ossos no seu devido lugar, osso do irmão dele. E depois 
falou ao cupim vai lá sentar e não olha pra mim. 
E o cupim foi onde ele mandou. O Pa'iKwará virou duas vezes e brilhou 
para ele e levantou uma criancinha, um mocinho bonito. Levantou seu 
irmão (ressucitou), estava magro o irmão dele. É claro que estava magro, 
porque é somente osso. Depois deu banho do seu irmão, depois de dar 
o banho arrumou direitinho e vestiu uma roupa nele. E limpou o irmão dele 
e falou agora nós vamos meu irmão. Dali ja levou o seu irmão consigo. 
Foi Pa'iKwará pelo caminho e caiu na armadilha do diabo, numa armadilha 
grudenta. Depois então tira sua armadilha de mim disse ao diabo. Não me 
bate não disse pra ele, diz que trouxe uma vara comprida para bater no 
Pa'iKwará. 
Eu vou dar a minha irmã para ser sua mulher Pa'i-Kwara disse pra ele, 
ao diabo. E então tirou sua armadilha e disse vai 
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(Fita 15 - CIRILO ROSSATI) 

PA'I KWARÁ VOLTA À TERRA 

Etonse Pa'iKwara ou Jasy kangue renda-pe ou. Sanka pypuku pe oime 
tyvyra kangue. Ou upepe ojerure or, kiva'e tamo xiryvy kangue ogweru 
xevy ra'e he'i or Pa'i Kwara, ojerure o'i. Ha ndikatui avave ogweru rxupe. 
He~a on.h~tant~a umi entero vixo, ha avave ndogwrui. Etonse Kupi'i, umi 
mbiru OJe eha 1ara ogwahê ouvy, mba'e ere Pai' e'i? He'i ndaje. Kiva'e ta 
mo ogweru xiryvy kangwe xevy ha'e a'i. Upe-gwi he'i Kupi'i he'i: ko xe 
ajaka-py .aha ramo xe rape rupi aru nde ryvy kangwe aru arã ndevy. 
Ere nhan1ma ramo ekwa tereru xiryvy kangwe xevy. Taha taru, xe ajaka
PY ~ru-ta ndevy. Eru pa ete xiryvy kangwe xevy. Upei oho ogwejy hape 
rup1 ohovy, xe rape rupi ahata aru. Ha Pa'i Kwara, oho aja Kupi'i tyvyra 
kangwe reruvy oipoka karagwata ipuku. Upea ogweru pe ijyta kware rupi 
ohesyvõ mbuku arã ndaje, Jasy kangwe pe tyke'yra. Oipyso porã hina 
upepe. Ombojajevy ko'ã ikangwe hendagwe ndagwepe, gwyvyry kangwe. 
Ha upei katu he'i Kupi'i pe amoite tereho egwapy, ani ere ma'ê xe rehe. 
Oho Kupi aipopy. Ojere Pa'i Kwara ro vese ha overa íxupe ha omopu'ã 
mitã mir'i, mitã karia'y porá. Omopu'ã gwyvyry, ipiru tyvyra upepe. lpiru 
mante arã niko, ko ikangwe rei va'e. Upei ombojahu ityvyra, ombojahu pa 
porã .omoatyr~ mba omonde hese ijao. Ha omopõt'i ityvyra ha he'i ko'agwi 
katu Jaha-ta x1ryvy. Upe-gwi ogweraha jevy-ma hendive ityvyra. Oho tape 
rehe Pa'iKwara ha'a Anhay nhuhã, aipo nhuhã pomo. Ha upei katu emboi 
ne nhuhã xe hegwi he'i pe Anhay-pe. Ani xe nupã te'i, ogweru ndaje yvyra 
puku Pa'i Kwara oinupã hagwã. 
Ta me'ê xe reindy ndeve ne rembireko rã he'i Pa'iKwara íxupe, anhay-pe. 
Ha etonse oipe'a inhuhã ha tereho 
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na sua casa disse Pa'i Kwará ao diabo. E ele foi na outra casa fez de uma 
cêra o Pa'i Kwará fez, levantou sua irmã um menina bonita. E levou para 
ele. Aqui eu trouxe minha irmã para ser sua mulher disse para ele. E falou 
para ele: para o lado do fogo não deixa ela ir. E o diabo de tão contente 
que estava fez ela cozinhar e derreteu tudo dele. E o Diabo chorou muito, 
foi de novo onde estava seu cunhado Pa'i Kwará, minha mulher derreteu 
tudo de mim disse ele. 
Falei pra você não mandar para o lado do fogo. Vou dar uma menor para 
você a mais bonita disse pra ele. Volta de novo para sua casa, amanhã 
vou leva de novo uma mulher para voce. Então fez de novo da cera já 
misturado com cinza, esse já não derreteu mais dele. Essa até hoje ele 
tem. Agora meu irmão vamos saber o que fazer Diabo. Vai ser perseguido, 
ali que ele vai matar o Diabo. Vai vingar o sofrimento do irmão dele. Por 
que o Diabo é uma coisa mal. 
Diz que foi perseguido, passou pelo buraco das pedras quando saiu ele 
fechou e o Diabo já ficou como diabo das pedras, passou pelo buraco e 
saiu do outro lado e fechou, o Diabo ja ficou como dono do buraco. Entrou 
no furo de madeira vermelha e saiu outro lado, agora chamamos de 

· buraco do vento. Entrou pelo mato, saiu pra lá - e assim dividiu tudo. 
Torceu o Diabo assim até sair fumaça, saiu fumaça do couro do Diabo. 
Essas fumaças e o mosquitos que vemos hoje, butuca, moscas é bicheira 
da anta. Depois que fez tudo isso falou: agora meu irmão nós vamos 
embora. Nós já vamos onde está a mamãe. Dali já foi junto com o irmão 
dele já foram para ficar. E seguiram novamente seu caminho, e o caminho 
continuava, continuava ... Dali quando foram fizeram os bichos. Desta vez 
quando foram chegaram, entraram no mato, diz que falou: Kwi. .. kwi. .. kwi 
diz que cantou o nambu. Talvez essa será a minha perdição dizia ele. E 
já rezou novamente em si, assim se foi. Foi e chegou ao veado primitivo, 
o veado não queria que eles chegassem perto do fogo dele. Quando foi 
à meia noite ele assoprou o fogo e fez correr o veado mandando 
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katu nde róy-py he'i Anhay-pe Pa'i Kwara. Ha ha'e oho otro oga-pé ojapo 
araitygwi ojapo Pa'i Kwara, gweindyry omopu'ã pete"i mitã kunha porá. Ha 
ogweraha íxupe. Ko aru ndevy ne remirekorã xe reindy Pa'i he'i íxupe. Ha 
etonse he'i: tata koty anike ere mondo tet Ha Anhay ovy'a eterei-gwi mo'ã 
orno nhekosina ta mo'ã hyku-pa ixugwi. Ha ojahe'o Anhay, ha oho jevy 
hovaja Pa'i Kwara ha-pe, hyku-pa xe rembireko xe hegwi he'i. 
Ha etonse ani emondo tata koty ha'e ndevy kuri. Ta me'ê jevy ndevy pete·i 
ikypy'yra iporã ve va1e he'i íxupe. Tereho jevy nde roga-pe, ko'ê ramo 
arahata ne remirekorã jevy ndevy. Ha etonse ojapo araity-gwi jevy pero 
tanimbu ndive-ma, upea kwe katu nda hyku vei íxupe. Ko'agã peve 
ogwereko upea. Agwi katu xiryvy jaheko kwaa ta ko'ã Anhay. Ha 
onhemonha ukata, upepe ae ohundipa-ta Anha-pe. Tyvyra ohepy, oke 
Anha mba'e poxy hina. Ha onhemonha uka íxupe. 
Onhemonha uka ndaje, oho pe itakwa rupi oho osê vove omboty ha 
Anhay opyta-ma ita poryrã, oho oike jevy sanka kwa rupi osê jevy orno 
ngoty ha omboty, opyta Anhay otro sanka jary rã. Oike yvyra pytã kwa rupi 
oho osê amoite, yvyty kwa oje'e hagwã. Oike jai apyte rupi ohovy, osê 
amo ha upeixa amboja'o ja'o pa. Oipoka Anhay peixa otimbó, otimbó 
tatafi osê Anhay pire-gwi. Upe itimbó kwe ngo ugwi mbarigwi oje'e ha, 
butu, mberu mborevi raso kwe. Umia amondo-pa rire ae he'i: ko'ã-gwi 
katu xiryvy jaha-ta. Jaha-ta ma ha'i ha-pe nhagwahê. Upe-gwi oho tyvyra 
ndive ma oho ja opyta hagwã ma. Ha osegi jevy hape, ha hape oho, oho ... 
Upei ohovy ae omondo vixo oho kwevy. Upe oho kwevy ogwahê, oike pe 
ka'agwy-pe, he'i ndaje: kwi, kwi, kwi he'i ndaje inambu. Aipo xe mokanhy 
harã katu poku aipo he'i. Ha onhembo'e jevy-ma ohovy ojehe, upeixa oho. 
lOho ogwahê gwasu ype-pe, ha gwasu hakate'y gwata rehe íxupe. Upe 
ma ramo pyhare pyte oipeju hata ha omboripará gwasu imon-
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embora. Seja como o veado pardo, para ser comida das onças parda. 
E depois continuou, até fez muitos bichos, foi continuando. Dali chegou 
ao picapau de novo, depois de passar o picapau chegou ao cutia. Já 
estava perto da sua mãe. Perto de uma roça a casa da cutia ali chegou. 
Diz que o cutia estava almoçando. Estás vivendo amigo? Diz que 
peruntou. Estou vivendo, vem comer diz que falou cutia. Diz que estava 
comendo milho sapecado mandioca assado, o cutia era ladrão não tinha 
sua roça por isso roubava dessa roça. Diz que montoava milho na casa 
dele batata e mandioca. De onde voce trouxe essas coisas diz que 
perguntou o Pa'i Kwará. Aqui tem uma roça e dali u sempre trago. Tem 
muitas plantas vamos ver, eu quero mostrar pra voe. À tarde foi com cutia 
junto, acompanhou cutia até a roça. Essa roça disse eu vou ficar aqui. 
Talvez para roubar ele ficou ali. Aquela e a estrada que vai, por ai o dono 
sempre vai para sua casa Pa'i Kwará foi ali. Depois ouviu: ki, ki, ki, diz que 
dizia a coruja primitiva. Estás por aqui sempre, estás vivendo ainda amigo 
perguntou Pa'i Kwará, estou sim vamos chegar amigos vamos comer 
disse coruja, estava comendo grilo sapecado. Grilo era mesmo o seu 
alimento. Não quer comer minha comida amigo disse coruja. Eu não 
como essas coisas, mas abençoou pra ele talvez era para ser uma 
comida principal dele. 
De onde voce trouxe essas coisas? Diz que perguntou. Bem ali há uma 
casa. Eu quero contar para você amigo, porque sempre me fala assim: 
quando eu vou pegar, já vem de novo essa coruja feia, cabeça suja, olhos 
grandes meu filho que eu tenho tanta saudade não chegou dizia pra mim. 
Ai disse Pa'i Kwará, talvez e a mamãe. Vamos ver depois, nesta hora já 
estava entrando o sol. Atrás da coruja o Pa'i Kwará foi. Me espera aqui 
disse a coruja. 
E esperou ali para coruja. Diz que doí e pegou o grilo e trouxe. Ja vem de 
novo essa coruja, coruja feia meu filho que tenho tanta saudade não 
chegou a voz dizia lá do quarto. Parece que a mãe dizia o Pa'i Kwará. 
Chegou mais um pouco, já estava bem perto, a porta já estava bem 
assim. Nossa mãe fechou mesmo a porta, da porta 

168 

NHANDE REMBYPY 

dovy. Gwasu pytã java mokera, jogwa pytã jeporaka hagwã. 
Ha upei oho, ata omondo entero vixo ohovy, oho hina. Upe gwi katu 
ogwahê jevy ypeküpe, ohasa rire ogwahê akuti-pe. Ja isy rovake-ma. 
Kokwe rovake akuti roga-pe ogwahê. Orambosa ndaje hina akuti. Ereikovê 
Pa"i? He'i ndaje. Aikovê, eju nharambosa he'i ndaje. Ho'u ndaje o'i avati 
maimbe ho'u mandi'o mixy, ha'e imonda akuti nda ikokwei upea-gwi 
omonda pe kokwere gwi. Ombyaty ndaje avati peixa hoga-pe jety 
mandi'o. Kigwi katu avã ereru Pa·i he'i ndaje akuti-pe Pa'i Kwara. Ko'a py 
kokwe oí va'e gwi aru. Heta o·i temity jahajahexa, axukase ndevy, Ka'aru 
porá oho akuti rupive oho hekoni, akuti rupive oho kokwe-pe. Komo'ã ma 
kokwe o·i he'i apyta-ta xe apy. Oimeme omanda hagwã opyta ra'e. Pe tape 
ihõ, pe rupi ko ijary oho va'e hoga-pe. Oho Pa'i Kwara upepe. Upei 
ohendui: ki, ki, ki he'i ndaje oikovy ko yrukure'a upea ypy. No'ã tei" ereiko 
va'e, ma ereikovê Pa·i he'i ndaje Pa'i Kwara, aikovê egwahê ke Pa"i ejo 
nharambosa he'i ndaje, kyju maimbe ho'u o'i. Kyju rehe voi ha'e okaru o·i. 
Nde re'uita xe rembi'u Pa'i he'i yrukure'a. Nda'ui va'e ma xe upea, ha 
ohovasa íxupe upea ho'u porá hagwã arã niko araka'e. 
Kigwi ereru ko'ã va'e? He'i ndaje. Pepy ko óy o'iva'e. Omombe'use ndevy 
Pa"i, ma'erã po aipo he'i va'e xevy: aha ramo aipyhy, oujevy ma yrukure'a 
re'a mo'a vai, resa gwasu vai, aky'a vai xe memby se remiexanga'u 
minhaê nogwahéi he'i va'e xevy. Upei he'i Pai Kwara, ha'i jepe mapa. 
Jaha jahexa kuri, upe jave ja oike-ma kwarahy. Yrukure'a rapy kweri oho 
Pa'i kwara. Ha'e ogwenogwahê isy-pe. Agwi ma oi ha pytü ma voi ave. 
Ape xe ra'arõ he'i ndaje yrukure'a. 
Ha oha'arõ pepe yrukure'a-pe. Oho ndaje oipyhy kyju ogweru. Ou jevy
ma yrukure'a nhandu, yrukure'a vai xe memby,"xe remiexanga'u minhaê 
nogwahêi he'i ndaje koty koty. Ha'i randai ko he'i o·ivy Pa'i Kwara. Oho ve 
miri ndaje, agwi ma o'i, peixa ha pe ma o·r okê. Onhokenda voi Nhande Sy 
pe okê-
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ele foi e pegou de novo o grilo. Já veio de novo essa coruja feia de olhos 
grandes porque é que não foi na casa dele - dizia a voz. Ai então, abra 
a porta pra mim mamãe disse Pa'i Kwará. E a nossa mãe levou um susto 
e abriu a porta, chegou meu filho chegou seu filho diz que falou para o pai 
dele. 
E o pai dele não gostava dele do Pa'i Kwará diz que virou pra outro lado 
e cuspiu do seu filho, não gostava mesmo dele. Por que não é meu filho 
disse dele. Ai já chegou junto com seu irmão. Diz que ele falou eu trouxe 
meu irmão. Ai a nossa mãe estava chorando de novo. Ela trouxe uma 
vasilha para suas lagrimas pingassem ali, no chão não deixou pingar 
suas lágrimas, porque disse os rios se encherão. Pa'i Kwará falou: não 
chores muitos mamãe. Ja chegamos até voce mamae disse ele. Ali ela 
não chorou mais aquietou sua mãe de novo. 
E esse choro da nossa mãe se tornou como gavião Nhapykani que se 
chama hoje. Diz que esse quando canta a nossa mãe chora. Ai ja chega 
onde estava a mãe deles. Ali ficaram até amanhecer o dia conversando 
com sua mãe, o pai dele estava ali nem olhou para eles. Depois o pai dele 
fez uma reunião grande, chamou todos os que estiverem. E o Pa'i Kwará 
andava pelo terreiro junto com o irmão dele. As roupas dele eram do Pa'i 
Kwara e Jasy (Lua). E o pai dele estava ali com os outros. Relampejavam 
para verse quem iria ficar iluminado como hoje. Vamos ver quem vai ficar, 
por isso estava experimentando todos. 
Ninguém ficou lumindo até o fim dos céus. 
Depois experimentou tudo, quando não mais ninguém chamou Pa'i 
Kwará. E ele estava sentado, ai é que ele disse para ele: agora quero ver 
se és mesmo eu filho maior falou o pai dele. E bem mesmo disse ele. Dali 
mesmo ele se ergueu como um papagaio, e jogou tudo aquela roupa feia 
que tinha, já estava no meio das flores, estava em pé e o irmão dele 
tambem fez da mesma maneira se ergueu e já estava também no meio 
das flores com seu irmão. Ja tirou do seu peito aquilo que era dele e já 
ascendeu mesmo, já iluminou tudo mesmo. 
E já chegou onde estava o altar. Fez brilhar e mandou ao alto e ficou no 
fim dos ceus como está até hoje. E voce 
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my oho jevy oipyhy kyju. Ou jevy ma yrukure'a resa gwasu vai oho arã 
mo'ã góy-py he'i. Upe jave enhokêndavo xevy ha'i he'i pe Pa'i Kwar~. Ha 
Nhande Sy onhemondyi voi onhokêndavo okê, ogwahê xe memby 01kovy 
ogwahê nde ra'y oikovy he'i ndaje pe itua-pe.. . . , 
Ha ituva katu ndaija'ei voi pe Pa'i Kwara rehe OJere ndaJe pe1xa ha ondyvu 
gwa'yra-gwi, nda'ija'ei voi hese. Oke nda xei he'i hese. Tyvyr~ ndive~ma 
ogwahê upepe. Aru xiryvy he'i ndaje. Ha upepe Nhande Sy OJahe'o Jevy 
ma o"i. Ogweru peixa nha'ê gwesay omondyky upepe Nhand~ Sy, ha yvy~ 
pe no mondy kyi gwesay, oke ovu va'erã y he'i. He'i Pa'1 Kwara: an1 
orejahe'o eterei te'i ha'i. Orogwahê ma mo'ã ma ndevy ha'i he'i. Upepe 
ndojahe'o vei ojaka jevy osy-pe. 
Ha pe Nhande Sy jahe'o kwe oho pe tagwato nhapykani oje'e ha. Upea 
onhe'ê ramo ndaje ojahe'o Nhande Sy. Upepe ja ogwahê ma ysy pe. 
Upepe iko'ê mba ete arã omongeta isy-pe, ha ituva o'i pepe ni noma'ê~ 
hese. Upei ituva ojapo aty gwasu, ohenói mba ete o'i va'e gwive. Ha Pa'1 
Kwara katu oka rapy rupi oiko tyvyra ndive oiko. ljao vai vai Pa'i Kwaraha 
Jasy. Ha ituva upepe hikwai. Overa ohexa hagwã mava pa opyta ta peixa 
ohesape hagwã. Jahexa mava pa opytata, upea~gwi entero onhotantea. 
Ndaipori opytava hendy va'e yvanga paha rehe. Ha upei onhetantea-pa, 
no ma'erã voi maramo ohenói Pa'i Kwara-pe. Ha ha'e ogwapy o"i, upepe 
ae he'i íxupe: anhe·i xe'i xe'i ramo nipo ne he'i Kwa·i rusu he'i upepe ae 
tuva. 
AnheT ete katu he'i. Upe gwi mimo onhemboagwera ko xe oro xa, ha 
omombopa pe oae vai-kwe, yvety apyte-py ma aT, enhembo'y ha tyvyra 
upeixa ave onhembo agwera ityke'yraxa nte avei yvoty apyte-py ma av~ 
o'i. Ogwenohê-ma vei ko epyti 'a gwi pe omba'e ha ja hendy ma vo1, 
ohesape pa ma voi. 
Ou pe yvyra marangatu o·i ha-py. Ombovera emende yvate opyta yvanga · 
paha rehe oho opyta peixa gwarã. Na nde 
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meu i~mão disse ao Jasy (Lua). E ele fez a mesma maneira tirou daqui, 
fez brilhar, mandou ficar junto com a luz do seu irmão. Dali eles foram ver 
o~de fica~a~ os que eram deles, mandou ver como estava a terra depois 
disso. Veio p1zar na terra e falou que a terra estava para queimar. Depois 
que voltaram dali é que viram onde viram onde ficaram, ficaram no último 
ceus. 
Ai ele ganhou tudo. Agora ele, somente Pa'i Kwará fez uma reunião. Ali 
ele.batizou tudo, deu nome para todos, para a mãe dele, para o pai dele, 
batizou tudo. Mandou cada um onde será o seu próprio lugar. O cunhado 
dele, o .Diabo, disse para ele, você vai ficar aqui meu cunhado disse para 
ele. Vai ficar como suporte da terra. Vai ficar aqui no meio do ceu como 
pássaro de asas brancas. Aqui vai ficar o Grande Pa'i. E aquele seria vó 
dos brancos chamou de Papa Rei, esse também é o nosso vó. 
Dali eles ja iriam também. E você onde vai ficar filho maior? Disse o pai 
dele para ele. Eu vou ficar onde está aquilo que é meu. E você vai ficar 
do outro lado do grande céu, disse ao pai dele. A mãe também vai para 
ficar ali disse ele, ficarás como nosso grande vó disse pra ela. E você 
ficará com o nosso vô Papa disse para seu pai. Vai ficar como dono do 
c~nto , quando ?s povos precisarem de cantos você vai dar para eles 
disse ao seu pai. E para aquele que dá grande trovão disse: você vai ficar 
como dono dos epíritos. 
Você vai ficar como suporte da terra. E para o seu cunhado falou ao 
Diabo, disse você vai ficar na parte amarela, ficarás como chefe de to

1

dos 
os castigos. Neste lado do começo dos céus Nosso Grande Irmão, o 
noss~ do~o, esse ~ha~a de Nhengaju. Assim ele morreu naquele tempo. 
Depois disse: aqui vai ficar o Arakai, esse Deus bravo. 

(FINAL DA NARRAÇÃO DA VOLTA DO PA'I KWARA A TERRA) 

Quem é Deus mais forte? Pa'i Kwará, ele mesmo e o nosso dono, para 
todos é mais 
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xiryvy he'i Jasy-pe. Ha ha'e upeixa nte avei ogwenohê ko'a gwi, omobovera 
jevy, omondo tyke'yra mba'e ndive ombojoyvy. Upe gwi ha'e kwera, ha 
ombou ko yvy-pe ohexa hagwã mbaeixa-pa o'i ko yvy upe rire. Ou opyrü 
vy ra'e ha he'i upepe haku eterei okai ta yvy. Upe gwi ouvy ae ohexa moõ 
pa opyta, yvanga paha rehe. 
Upepe ha'e ogana mba ma. Ko'agã ha'e ha'e, Pa'i Kwará nte ma ojapo 
jevy aty gwasu. Upepe ha'e omongarai pa ete entero, entero ombohera 
pa isy, ituva, entero omongarai pa. Omondo pete·i te"i henda gwa-pe. 
Hovaja, ko Anhay, he'i íxupe, tereho ko'apy nde tovanhar·i he'i íxupe. Yvy 
resa pa ramo erehota erepyta. Apy nde reho-ta ara pyti'a py gwyra pepoU 
ramo nde repyta-ta. Apy opytata Pa'i Gwasu he'i. Ha ko'ã Karai Ramor rã 
katu ombohery Papa rei, Nhane Ramói ave upea. 
Upei katu ha'e kwera ohota-ma hikwai. Ha nde kipy ereho ta erepyta Kwa·i 
Rusu? He'i ituva íxupe. Xe ahata xe mba'e renda-py apyta. Nde katu 
erehota erepyta yvangusu atukupepe he'i. Ha'i ave oho-ta opyta upepe 
he'i, Nhande Jari Jusu ramo erepytata he'i íxupe. Ha nde Nhane Ramói 
Papa ramo erepytata he'i tuva-pe. Nde Nhengavi jara rã, yvy pora pe 
oikotevê ramo erembogwejy arã nhengara he'i tuva-pe. Ha hyapy gwasu 
va'e pe he'i: Nde erepytata angwe jary rã. 
Nde erehota erepyta yvy repasa ramo. Ha hovaja Anha-pe he'i nde 
repyta-ta tavaju-py, marãna ruvixa rã nde erepytata. Ko yva rypy rehe 
Nhande Ryke'y Rusy, nhande ava jara, upea hera Nhegaju. Upeixa 
ombohera araka'e. Upei katu he'i: apy opytata Arakai he'i, upe Tupã poxy. 

(FIM DA NARRAÇÃO DA VOLTA DE PA'I KWARAÀ TERRA) 

Mava-pa Nhandejara imbareteve? Pa'i Kwara, ha'e ma voi ngo nhande 
ava jara ete va'e, ha entero pe katu imbare-
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forte. Todas as coisas ele tem, o Papa Rei não tem nada. Não tem canto, 
não tem Kotyhu, não tem gwahu-, não tem musica i(canto). 

JASUKA 

Jasuka. Isso é uma coisa que pertence para nós. Esse é um Deus 
também. Esse é a nossa existência. Desse Jasuka se começou esse 
povo da terra. Dele eles trouxeram, dos donos dos trovão, quando essas 
mulheres vão ganhar um filho vão buscar do Jasuka a crinça que vai 
nascer, trouxeram e criaram. 

TATA-FOGO 

Fogo. Diz que esse foi feito pelo nossos passados. Eles não sabiam nada 
naquele tempo. Mas eles se reuniram, esses que foram o nosso passados. 
Eles se chamavam tudo. E o pai desses nosso princípios era o Papa Rei. 
E o nosso principio se chamava de Masá. E o principio da Nossa Mãe e 
a tal de Ha'ió, e Nhamoió. Isso era começo, eles fizeram dessa que 
chamamos de fruta Grande, e da varinha do pindó maduro (cacho) eles 
faziam fogo. 
Eles faziam um buraquinho naquele que era o pé de pindó, fazia uma 
porta bem feita e esfregavam assim, dessa faziam fogo. Também tinha 
uma pedra, diz que isso eles tinham como fogo. E quando vão fazer o 
fogo, diz que ficava ali batendo pedra e quando o algodão já estava 
queimando assoprava já saia fogo. 
Depois eles se reuniam ali. 

A ESCOLHA DO PRIMEIRO CAIUÁ E O PRIMEIRO BRANCO 

Puzeram em fila e ali estava o mbaraká, uma cruz diz que bem enfeitados, 
mbaraká diz que não era muito bonito, enfeites, tucambi diz que puzeram 
na cruz, o que chamamos de arco de bodoque, a flecha estava ali 
também. 
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te ave. Entero mba'e ogereko, ha Papa Rei katu mba'eve ndogwerekoi. 
Ndogwerekoi nhengara, ndogwerekoi kotyhu, ndogwerekoi gwahu, 
ndogwerekoi nhengara. 

JASUKA 

Jasuka. Upea katu nhande mba'e. Nhandejara ave upea, ha upea 
nhande jehuha. Aipo Jasukava-gwi mo'ã ma voi ngo onhe nheypyrü 
araka'e yvyporã rã araka'e. Upea-gwi voi ha'e kwera ogweru, mi tyapu 
jara, umi kunhangwe kwera imemby ta ramo oho ogweru Jasukava-gwi 
mitã rã, ogweru omongakwaa. 

TATA 

tata. Upea ndaje nhande ypy ojapo araka'e. Ha'e kwera ndoikwai mba'eve 
araka'e, pero ha'e kwera onhombyaty, nhande ypy rã araka'e. Onho 
henoi mba hikwai ha'e kwera. Umi nhane ypyrurã o·i araka' e Papa Rei ypy. 
Nhande ypy ol" araka'e aipo masá. Ha Nhande Sy ypy aipo. Ha'ió, ha 
nhamoió. Upea onheypyrü hagwã, ha'e kwera ojapo ko yva gwasu 
nhande eha, ha umi pindo aju ygwe-gwi ojapo ha'e kwera tata araka'e. 
Orno pyko'ê mi pindó mata kwe, ha ombo apyte porã ha oipixy peixa 
hikwai araka'e, ha upea-gwi tata ogwenohê araka'e. Avei ogwereko aipo 
ita, ha upea ogwereko hatarã araka'e. Ha ojapo ta ramo tata, ombota 
ndaje ita o·i ha pe mandyju okai gwive oipeju ha ojapo-ma tata. Upei 
onhombyaty ha'e kwera hikwai araka'e. 

NHANDE YPY HA KARAIRÁ YPY REMBIPORAVOKWE 

Omonhesyrü hikwai araka'e ha omo"i mbaraka, kurusu ombopoty porá 
ndaje, ha mbaraka ndaje nomoporã gwasui, jegwaka, tukambi omo·i pe 
kurusu rehe, ha'e pe gwyrapapé nhande eha, ha hu'y o·i upepy. 
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E deste lado colocou espingardas (arma de fogo) puseram em fila 
tambem, as espingardas tambem eram bem enfeitadas, diz que machado 
também tinha ali. Puseram ferro ali. Eles disseram um ao outro, disseram 
o nosso Nhamoio: o que você vai escolher? Perguntaram a ele. E nosso 
Nhamoio, burro que era, eu vou escolher esse disse escolhendo o 
mboraká. Eles escolheram também a flecha e o arco e os enfeites. E 
esses brancos escolheram espingardas, escolheram as ferragens. 

CÉUS 

Céus. Há muitos nomes do céus. São muitos bonitos, os nomes são 
bonitos. Aqui onde nos pisamos, esse chama terra de Anhanduá, luz da 
terra. A santidade da luz da terra, céu do Ma'etirõ, ja na altura das arvores. 
Tem céu dos Kandiré, céu do próprio Kaniré já é bem alto, já chegou na 
encruzilhada do caminho do trovão. Por ai quando vem o dono do trovão 
parece que vai encostando em nós, esse caminho é mais em cima das 
matas, assim continua. Depois tem um terreiro amarelo, também é 
chamado de lugar do banco (acento), lugar dos Santos. Ali já está 
chegando. No lugar dos que é da nossa mãe. Assim vai. 

MORADA DO DIABO (INFERNO) 

Inferno. Esse não fica em cima, esse está na terra esse que chamamos 
de inferno. O Diabo só vive aqui na terra. O dono do trovão não gosta do 
Diabo. O diabo vive nesta claridade da terra, talvez no tronco dessas 
madeiras está o ceus deles. 
A roça do Nosso Passaro 
A roça do Nosso princípio. Há os que fazem cada em a sua. Há os que 
fazem junto também. Diz que antigamento eles não tinha ferro, os nossos 
passados. Eles tinham o tal de pedra amassada isso eles tinham naquele 
tempo. 
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Ha akoty amo"i peixa omonhesyrü mboka, mboka ombopoty porãve 
mboka, haxa ave o'i upepe araka'e. Hierro omo·i upepe. Ha he'i ha'e 
Kwera ojoupe, nhane ramoió-pe: mba'e xagwa ereipyhy ta! He'i íxupe. Ha 
nhane ramoió, vyro tuja, kova aiphy-ta he'i pe mbaraka rehe. Ha'e Kwera 
oipy ave gwyrapa, hu'y ha jegwaka. Ha ko'ã karairã katu mboka oipyhy 
araka'e, umi hierro oipyhy araka'e. 

Yvanga 

Yvanga. Heta yvanga rera o'i, lporã, hera ko iporã. Ko nhane pyrü ha gwi, 
upea hera yvy anhandua, yvy rendy. Yvy reko katu rendy, ma'afirõyvate 
ma. Upeixa oho hera umia, ma'etirõ yvakwa, ka'a rovapy rupi ma. Or 
Kandire yvakwa, kandire tavyterã yvakwa yvatema, upeixa oho hina. 
Kandire jekoaku yvakwa yvateve ma, ja ogwahê ma tyapu rape ko'i me. 
Upea tyapu jara ou ramo oja vera mi nhande rehe ohovy pe hape ka'a 
rovapy ari ve ma, upeixa oho hina. Upei katu oime okaraju he'i upea-pe. 
Apyka rupa he'i ave, mba'e marangatu renda. Ja ogwahê ma pepe. 
Nhande sy mba'e renda-pe. Upeixa oho. 

Anhayrupa 

Anhayrupa. Upea Ko noiri yvate, upea ko yvy rehe upe anharupa he'i ha. 
Ko yvy rehe nte voi ko Anhay oiko. Anhay rehe tyapu jara nda'-ja'e voi. 
Anhako ko yvy rendy or pe yvyra ku'a rehe oimene ha'e kwera ijyvanga. 

Nhande ypy kokwe 

Nhande ypy kokwe. O'i petei te·i ojapo. A'i onhopytyvõ va'e ave, Yma ndaje 
ndogwerekoi hierro ha'e kwera, nhnde ypy. Ha'e Kwera ogwereko aipo 
itajy oje'eha ogwereko araka'e. 
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Com aquilo eles faziam derrubada e roçavam também. Isso era a 
ferramenta deles e eles trabalhavam. E os trabalhos deles eram pedaços 
de madeira, isso eles chamavam de itã (colher). 

Mborahéi cantico 
Cantico. Com isso antigamente cantavam, dançavam para que as vidas 
deles seja livre dos males, para não acontecer nada para eles. Esses que 
seriam o Nosso Pai foram escolhido com aquilo. Não é para ver a Deus, 
somente para o livramento da suas vidas. quando plantavam saiam bem 
as plantações deles, somente para isso eles dançavam. E esse um que 
dançava um dia vai chegar seu irmão para ele para aquele um que 
dançava. 

Gwahu 
Gwahu. Isso quando é numa farra, para isso eles faziam bebidas (Kagüi), 
caldo de milho para cantar o gwahau. Diz que o nosso antepassado 
sabiam cantar o gwahu, diz que falavam assim. Diz que queriam cantar 
o gwahau dizia assim: Escute o barulho da minha pedra diz que falando 
para a bebida. Diz que eles cantavam o Kotyhu assim: O irmão matou um 
pássaro, na flor do trovão assim eles camtavam o Kotyhu. E o gwahu 
mesmo e assim: é do campo, o avó. Isso e longo vai até o amanhecer o 
dia. 

Kotyhu 
Kotyhu. O Kotyhu dos antigos é assim e não é como de hoje; para onde 
está gora, para onde está agora, quem nos deixou, quem nos deixou, 
assim falavam. Gwahu: Gwateri já gwaterija jari hi ja 
Parentesco 
Seu pai. Pai do seu pai, vovô. 
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Upea pe ha'e kwera oity yvyra ha okopi ave. Upea ha'e kwera hembiporu 
araka'e amba'apo ha'e kwera. Ha ikuraxa katu yvyra pekwe, upea pe ha'e 
kwe he'i itã he'i. 

Mborahéi 
Mborahéi. Upea ko rupi oporahéi, ojeroky gweko marane'y magwã he'i, 
pono mba've ojehu íxupe. Oí umi nhande Ru rã onhemo pete"i upea .. ~e. 
Nde he'i ohexa hagwã nhandejara, gweko marãne'y magwã nte. Onhem1ty 
ramo osê porá porã hagwã íxupe hemityngwe, umiarã nte ojeroky ha'e 
kwera. Ha pe pete·i ojeroky va ogwahê arã íxupe tyke'yre he'i upea pe. 

Gwahu 
Gwahu. Upea katu ka'u ramo, upea ra ma voi ha'e kwera ojapo kagw·i, 
avatiry agwahu hagwã. Nhande ypy ete katu ndaje ndo gwahu kwaai, aipo 
ndaje he'i upea-pe. Ogwahu mo'ã ndaje peixa he'i: onhendu xe itapu he'i 
ndaje kagw'i rehe. Ha okotyhu ndaje ha'e kwera: ojuka gwyra ke'~, tya~~ 
poty rehe upeixa ha'e kwera ha'e kwera okotyhu. Gwahu katu pe1xa he 1: 
ha nhundegwa nhundegwa ha jari ha jari. Upea ko ipuku ko'êmba peve 
arã. 

Kotyhu 
Kotyhu. Yma gware kotyhu o·i peixa ndaha'ei ko'anga gwaixa; mano gõty 
po ayra, mamo gõty po ayra ha, nhande reja hare nhande reraha oho, 
upeixa he'i. Gwahu Katu: gwateri ja gwateri jari hi rija he'i ohovy, upea 
ko'agã gwa . 

lnhemonha 
nderu=papa. Nde papa ru nhamói. 
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Pai do vovô - grande vovô - mulher dele, grande vovó 
Pai da sua mãe. Vovô 
Mãe da sua mãe. Vovó 
filha - minha filha 
filho - meu filho 
marido da sua filha - genro 
filho da sua filha - meu neto 
filho do meu neto - bis neto 
irmão mais velho do seu pai - tio mais velho 
Irmão menor do seu pai' - tio menor 
Irmão primogénito de seu pai - tio primogénito 
Filha da sua irmã - sobrinha 
Filho da sua irmã - sobrinho 
Filho do seu sobrinho - neto 
Filho da sua sobrinha - neto 
Pai da sua mulher - sogro 
Mãe da sua mulher - mãe 
Do seu pai sua mulher chama - meu pai 
Para sua mãe - mamãe 
Para irmã menor da sua mulher - cunhada menor 
Para irmã mais velha da sua mulher - cunhada maior 
Para o irmão da sua mulher - cunhada 
Para mulher do seu filho - nora 
Para marido da filha - genro 
Para seu irmão menor - irmão menor 
Para sua irmã - minha irmã. 

Quando voce se casa, voce deve respeitar os parentes da sua mulher e 
sua mulher deve respeitar os seus parentes, para sua mãe para o seu pai 
e voce deve respeitar a sua sogra e o teu sogro. Para os seus cunhados 
deves respeitar, deves cosiderar como seu irmão. Deves considerar 
como sua irmã as irmã da sua mulher. 
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Nhamói ru - nhamói gwasu - hembireko jari gwasu. 
nde sy ru - Nhamôi 
nde sy sy - jari 
Nde rajy - xe rajy 
Nde ra'y - xe ra'y 
nde rajy mena - ahê 
nde rajy memby-xe remiarirõ 
xe remiarirõ memby-xe remiarirõ joapy 
nde ru ryke'y - xuvy 
nde ru ryvy - xuvy mirI 
nde ru ryke'y rusu - xuvy rusu 
nde reindy memby - xe atipe 
nde reindy memby kwimba'e - xe ri'y 
nde ri'y ra 'y - xe remiar,irõ 
nde atipe memby - xe remiarirõ 
nde remireko ru - xe ahê 
nde rembireko sy - ha'i 
nde ru rembireko he'i - xiru 
nde sy-pe - ha'i 
nde remireko kypy'y - xy'y mir'i 
nde rembireko ryke - xy'y rusu 
nde rembireko kyvy - tojava 
nde ra'y rembireko - gawaxã 
nde rajy mena - xe ahê 
nde ryvy - xivyry 
nde reindy - xe reindy 
Nde eremenda ramo, nde eremonba'e tee arã ne rembireko hente kwera 
ha ne rembireko omonba'e tee arã ne hente kwera-pe, nde sy-pe nderu
pe ha ere momba'e tee arã nde raixo pe ha nde ratyú-pe. Umi nde rovaja
pe ere momba'e tee arã, erejapo arã nde ryvy ramo. Ne reindy ramo 
erejapo arã ikypy'y itykera kwera-pe. 
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Teko papa 
Teko papá. E uma reza brava, essa é para matar os. outros. Essa se 
rezavam antigamente para a destruição de todos eles tinham essa reza. 
Quando vão matar o outro rezavam pelo rastros dele. 

Vida Santa 
Vida Santa. Beniguinamente, misericordioso. 

Casa beira - chão 
Essa era a casa dos antigos essa casa beira - Chão. Deve começar 
levantar do chão até chegar a cuminheira. Faziam bem comprido mesmo. 

Kandiré 
Kandiré. Esse é um Deus. Tem a grande Kandiré. Há também Kandiré de 
Resguardo, isso já é um dono do trovão, já é o nosso Deus. 

Yvanga Jere - Mborevi rape 
Que rodeia o céu, caminho da anta. Isso pelo raio do sol eles vão no 
começo do céu para onde estão os outros. 

Arco - íris 
Esse chama homem comprido. Tem reza para ele, por que ele também 
é dono do trovão. A reza diz assim. Som bonito das asas dessas coisas, 
dizia assim no seu ritimo próprio. 

Cantico barulho 
Escutem o barulho escutem o barulho. 
escutem o barulho escutem o barulho. 
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Teko papa 
Teko papá. 

Teko papa. Nhengara aí, upea nhanho hundi ha. Ha upea onhembo'e 
oporo hundi hagwã yma rupi ogwereko. Upea ojuka ta ramo hapixa hapy 
kwera rehe onhenbo'e. 

Teko marangatu 
Teko marangatu. Teko porã, porayhu. 

Oga Jekutu 
Upea yma gwaré roga-upe óy jekutu. Upea yvy-gwi omôpu'ã arã ata 
omondo hagwã peve. lpuku voi ojapo. 

Kandire 
Kandire. Upea Tupã. Oi' Kandire Gwasu. Kandire Jekoaku, upea katu 
tyapu jara ma, Nhandejara ma upea. 

Yvanga Jere, Mborevi Rape 

Yvanga Jere, mborevi rape. Upea pa'i Kwara rendy rehe oho yva rypy 
ha'e kwera ojoupe. 

Jy'y . 
Jy'y. Ava puku hera upea. O'i nhembo'e upea pegwa, oke upea tyapu Jara 
ave ko upea. Nhembo'e koxa he'i: ipepo ryapu porã, ipepo ryapu porã ha. 
lpepo ryapu porã ko'ã va'e, upeixa he'i. Ha'e kwera kwera heko pe ete 
ramo. 

Mborahéi 
Ayvu 

He ndopo ijayvu ndopo ijayvu 
He ndopo ijayvu, ndopo ijayvu. 
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Escutem os seus barulhos, escutem os seus barulhos. 
Caiu em nos os barulhos do céu. 

2° tape puku -caminho longo (comprido). Está voando um semelhante o 
quere-quere amarelo. Esta voando um semelhante o querere amarelo 
barulhando bonito, esse que é semelhante no Quere-quere amarelo 
minha cinta me passa por baixo, me passa por baixo 

Enfeites 
Enfeites. Isso é apenas um vestido, vestimos diante de Deus. Isso e de 
Deus. Temquevestiroenfeite, colares, cintos. lssodeveenfeitarcomas 
penas do Tucano, tem que por penas amarelas e vermelhas no meio. 

Apyka Banco 
Esse também é de Deus, chama de fileira do banco. E também é um 
acento dos antigos, fazem uma casa beira chão e ao lado já coloca esse 
banco. Colocam um após o outro assim eles sentem em cima. 

Petynguá - Cachimbo 
Isso é feito de barro preto. Isso serve para se fumaçar, a nossa vó quando 
estamos doente ele passa fumaça em nõs. As mulheres usam isso, 
dançam junto. 

Mbaraka 
Isso nos usamos nas danças também. O mbaraká não é usado pelas 
mulheres, usam somente bambú. Hoje em dia quem quizer usa também. 
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Ho'a katu yvanga rayvu. 
he ho'a katu yvanga rayvu ry. 
He ndopo ijayvu, ndopo ijayvu, 
ho'a katu yvanga rayvu nhande rehe. 

2° Tape Puku 
. Oveve oveve ko kere kereju varam·igwa. 

oveve ko kere kereju varamrgwa. 
nhembo ayvu yvu porá, ko kere kereju varam·igwa. 
Xe ku'a kwaa xe rero jogwyro, xe rero jogwyro. 

Jegwaka 
Jegwaka. Upe ko nhande monde ha nte. Nhandejara pe nhanhemonde 
ha. Nnhandejara mba'e ko upea. Eremonde arã jegwaka, yva'ytyrü, 
ku'akwaha. Upea rembo jegwa arã tukã ragwe-pe, sa'yju va'e ha pi rã va'e 
eremo·i arã mbyterehe. 

Apyka 
Apyka. Upea nhandejara mba'e ave, apyka nhesyrü he'i. Umia ymagware 
gwapyha kwera, ojapo arã oga jekutu, ha ijyke rehe omo'i apyka. Ombo 
joapy arã amoite xa pepe ha hi'ari ogwapy ha'e kwera. 

Petyngwa 
Petyngwá. Upea ojejapo pe nha'êu-gwi. Upea ko nhanhe motimbo ha, 
nhande jari nhande rasy ramo nhane motimbo. kunha oiporu upea, 
ogwero jeroky. 

Mbaraka 
Maraka. Upea ojeporu jerokyha-pe ave. Kunha ndoiporui mbaraka, 
takwary mante oiporu. Ko'aga oiporu ave oiporuse va'e. 
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Os antigos não usavam, somente bambú era usada pelas mulheres. Hoje 
em dia as mulheres usam mbaraká e os homens usam o bambú. Uma 
mulher não pode usar o mbaraká porque assim ela se torna atraente aos 
homens. 

Cantice de Companheiro 
E bate as asas os dois passaros quando me trouxe e bate as asas os dois 
passaros quando me trouxe pela sua luz quando me trouxe, pela luz 
quando me trouxe. 
E vamos descer na presença do Nosso Pai, foi dizendo. 

Reza 
E eu rezo pela minha paragem, a cruz do próprio homem Piraguai. 
Eu rezo no homem, pela cruz do próprio homem Tataguái. 
Eu rezo pela minha paragem, a cruz do próprio homem Tatarã. 
Eu rezo pela minha paragem a cruz do dono do próprio homem Tatarã, 
assim se rezava. 
Essa reza é para as doenças. Quando todos estão doente você deve 
rezar. 

Esfriamento 
Era o meu pai, esfriamento o fogo no seu filho 
Esfriando o fogo a seu filho 
Esfriando o fogo a sua filha 
Esfriando o fogo a sua filha 
Essa e um benzinho contra as doenças. Este-então é para as febres, 
maleita, gripe este benzimento. 

Gwahu Falso 
Isso é usado na festa da bebida também, isto é de dia. Isso vai a dia inteiro 
mesmo, diz assim. 
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Yma gware ndoi porui, takwary mante. Ko'agã kunha oiporu mbaraka ha 
kwimba'e oiporu takwary. Kunha ndoiporui mbaraka pono kwimba'e-pe 
ojehexa katu. 

Yvyraija 
He ojepepo nhomondovi nhomondovi gwyra moko·i xe ru ramo. 
He ojepepo nhomondovi nhomondovi gwyra moko·i xe ru ramo. 
Hendy rupi hendy rupi xe ru ramo, hendy rupi hendy rupi xe ru ramo. 
He jaha ne jagwajy, nhande ru va rovake, he'i ohovy. 

Nhembo'e 
Heta xe amba ambopaje vy, kurusu a Pigará ava ete. 
Ne·i ta xe ava ambopaje, kurusu atatagwai ava ete. 
Ne'i ta xe amba va ambopaje kurusu atatarã ava ete. 
Ner ta xe amba va ambopaje kurusu atatarã nde te ava ete, he'i. 
Upea hina mba'asy pegwa nhembo'e. Entero asy-pa jave ereha'ã arã 
upea. 

lmboro'y ha 
Hi xe ru araka'e, tata amboro'y gwa'yry upe araka'e. 
Tata amboro'y gwa'yry upe araka'e. 
Tata amboro'y gwa'yry upe araka'e. 
Tata amboro'y gwa'yry upe araka'e. 
Upea hina mba'asy tihã. Upea hina akãnundu, akãnundu ro'y, ju'u tihã . 
upea hina akãnundu ro'y, ju'u tihã hina. 

Gwahu ai 
Gwahu ai. Upea ojeporu kagw'i rehe, ara pegwa upea. Upea ko he'i ara 
puku kwe ja voi, upea he'i: 
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Todos estão bêbados, todos estão bêbados 
Todos estão bebados, todos estão bêbados 
Pela bebidas das suas mulheres, todos estão bebados 
Isso é longo, vai até entrar o sol. 
caiu meu enfeite, caiu caiu meu enfeite. 
no meio da largura, por onde havia perseguição. 

Kotyhu 
Eu ouvi quando eu era criança dizia assim: 
Dói sim os cantos dos pássaros, doi sim os cantos do passaros 
Dói sim os cantos dos pássaros, doi sim os cantos dos passaros 
dói sim os cantos dos passaras. 
Escute o canto dos pássaros, escute o canto dos passares. 

As mulheres cantam Kotyhu 
Assim e o Kotyhu das mulheres: 
Para onde estará agora, para onde estará agora. 
quem nos deixou, quem nos deixou. 
Para onde estará, quem nos deixou. 
Assim dizia elas cantando. 

Cantico Longo - mborahei puku 
Cantice longo. E usado no batismo da bebida de milho. Antigamente 
batizavam os milhos novos, abençoavam para continuarem saindo bem. 
Tem as bençãos das plantações, benção da bebida, para isso chama de 
correnteza para o batismo de milho. Há Deus corpo das plantas: par~ 
esse chama assim: Grande Nõe dono do trovão, Arary Vusu, Japané, Pai 
tani, Tanimbu Gwasu, Jaikará, esses são Deus corpo das plantaas, a 
benção termina em Jakaira. O jakairá e principio das plantas. 

Dados Biográficos 
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Oka'u kwara ruma, oka'a kwara ruma. 
Oka'u kwara ruma, oka'a kwara ruma. 
Gwembireko kagw"f rehe, oka'u kwara ruma. 
Upea ipuku hina, kwarahy oike arã 
Ho'a ho'ari xe jegwaka, ho'ari xe jegwaka, pegwasu pyte rupi, nhe manha 
kagwe rupi. 

Kotyhu 
Kotyhu. Xe ahendu xe mitã ramo he'i peixa: 
Hasy katu nhe'ê, hasy katu gwyra nhe'ê. 
Hasy katu gwyra nhe'ê hasy katu gwyra nhe'ê, katu gwyra nhe'ê. 

Ndopo katu gwyra nhe'ê, ndopo katu gwyra nhe'ê. 

. I 

Okotyhu Kunhangwe 
Upeixa ha'e kwera okotyhu kunhangwe kotyhu: 
Mamogõty po ay ra, mamogõty po ay ra. 
Nhande reja, nhande reja hare. 
Mamogõty po ay ra, nhande reja hare. 
He'i ha'e kwera. 

Mborahéi Puku 
Mborahéi puku. Upea avartiry ra'anga rehegwa. Yma rupi onhe ha'anga 
avati pyahu, osê porá hagwã ohovasa. o·i itymbyry rovasa, Kagw"i 
rovasaha upea-pe he'i herosy-py he'i pe avatiry ra'anga-pe. OI tupã 
temity rete, upea pe ma voingo he'i: 
Noê Ndusu tyapu jara, Arary Vusu, japarié, Pa'i Tani, Tanimbu Gwasu, 
Jakaira, upea hina itymby rete, ha Jakaira-pe opa pe hovasa. Jakaira 
itymbyry ramói upea. 

Dados Bibliográficos 
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Onde nasceu Cirilo Rossate. Nasci perto do rio Paraná, num lugar que se 
chama Mbarakay, para esse lado do Paraná. Tem grande vaqueiro, ali eu 
nasci. Eu tenho quase 83 anos, em janeiro vou completar 83 anos. Meu 
nome Cirilo Rossati. Casei duas vezes e a terceira e a que tenho agora. 
De Mbarakay depois que morreu meu pai eu vim aqui. A sepultura do meu 
pai, meu vovô, minha vovó estão tudo ali. E a sepultura da minha mãe já 
esta aqui perto da minha casa . 
Ka'a rupã - Derrubada. 

Cirilo Conselheiro 

Eu falo para as pessoas viverem bem, para não acontecer nada para 
eles, pra não bater no outro, pra não mais quebrar a cabeça do outro, pra 
não mais brigar, para que não se mantem mais, para que nenhuma 
doença chegassem mais a eles. Conto para eles para trabalharem na 
roça, para plantar. Não digo nada de mal, digo para esses policiais: não 
querer somente bater no outro, não mantem mais, não fiquem mais 
bêbado. Eles bebem pinga e por isso bate no outro e o outro batem neles 
também por causas de pinga. Eu digo para eles festejarem bem cantando 
Kotyhu, para nao brigarem, que as mulheres vivam bem, homen velho, 
velha, criancas que vivam bem. Assim é melhor. 

Káa - Erva 
Essa é para tomarmos chimarrão, isso é para tirar a preguiça de nós . 
Sem a erva não podemos viver. Quando não tomarmos o chimarrão dói 
a nossa cabeça, quando voce sempre toma chimarrão e não toma mais 
acontece isso, Os antigos não tomavam erva, tomavam somente bebida 
de mHho (xixa), erva não tomavam mesmo. Tem benzimento para a erva 
também e dono das doenças essas ervas, a vida propria da erva. A erva 
também é gente, essa cor verde que vemos nele e a roupa dele. E o 
benzimento para essa diz assim: Era meu Pai, fazendo se humilhar 
naquele tempo, fazendo-se envergonhar naquele tempo. Era o corpo da 
erva fazendo humilhar naquele tempo, fazendo se envergonhar. 
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Mamo gwipa ouCirilo Rossatí. Anace Parana Kota-pe, mbarakay oje'e 
ha-pe, Paraná apo lao. Oime Verremo Gwasu, upepe anace araka'e. Xe 
areko 83 potaite, enero pe amboty-ta. Xerera Cirilo Rossatí. Omenda 
va'ekwe rovese itre ha ma ko'agã. Mbarakay gwi xe taita omano rire ma 
aju ape. Xe ru, xe ramói, xe jari sepotura oime mba upepe. Ha xe sy 
sepotyra katu oime ko'ã-pe xe roga ypa-pe. 
Derrubada - ka'a rupã. 

Cirilo nhe'e mboypy ha 

Xe ko anhe'ê hente-pe oiko porá hagwã, ani hagwã mba'eve ojehu íxupe, 
pono ve onhonupã, pono ve onhoakã joka, pono ve oiko vai, pono ve 
ojojuka, pono ve mba'asy ogwãhê íxupe kwera. Amombe'u íxupe omba'apo 
hagwã kokwe-pe, onhemity hagwã. Xe nda'ei mba'e ve ivai va'e, mi 
polixia-pe: ani pe poro nupã se te'i, ani pe poro juka ve te'i, ani pe ka'u ve 
teL Kanha ho'u gwi ha'e kwera oporonupã ha onhenupã kanha causa. Xe 
ha'e íxupe kwera okotyhu porá hagwã pono oikovai, oiko porá hagwã 
kunha, kwimba'e tuja, gwãivi, mitã oiko porá hagwã. Upeixa iporã ve. 

Ka'a 
Ka'a. Upea ko ja'u hagwã ka'ay hina nhande voléo ha. Ka'a e'y rehe 
ndaikatui jaiko. Ndaja'ui ramo ka'ay nhane akã rasy, ha ere kay'u vaety 
ramo ha nde re'u vei ramo ojehu upea. Yma gweré ndo'ui ka'a, xixa mante 
ho'u, ka'a katu ndo'usei voi. OT ka'a t'i ha, oke ka'a mba'asy jara ave ko 
umi ka'a, ka'a reko ete. Hente ave ko umi ka'a ijaõ kwera nte voi ngo pe 
hovy ja hexa. Ha pe ka'a U ha ko ko xa he'i: 
Hi xe Ru araka'e nhemo mir'ivy araka'e, imo nhemofivy araka'e. Ka'a rete 
araka'e, imo nhemo mir'i vy araka'e, imo nhemotivy 
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naquele tempo 
Era o meu Grande pai, fasendo-se humilhar naquele tempo. 
fazendo-se envergonhar naquele tempo. 
Kwara Rendy, fazendo-se envergonhar naquele tempo. 
Fazendo-se humilhar naquele tempo. 
Era o proprio homem, fazendo-se humilhar naquele tempo. 
Era o Papa, fazendo-se humilhar naquele tempo . 
Fazendo-se humilhar naquele tempo. 

Reza para queimada da roça 

Essa eu não sei, não ouvi mesmo, essa surgiu do Pai tambeju, essa reza 
da queimada da roça. Para as plantas não chamamos de erva, chamamos 
ele de planta. Essas são as plantas milho, batata, mandioca, também são 
assim, mas para as folhas podemos chamar de erva. Mas ele é planta. 
O feijão comprido também é planta, Mas para o que estão no meio delas 
já chamamos de folha de erva. 
Conselhos 
Para isso tem muitas palavras. por exemplo voce vai dar conselhos aos 
seus filhos. Isso é uma sabedoria. Dando conselhos dizem assim: a 
mulher fala voce não houviu meus conselhos meu filho. Porque cada 
criança é diferente que outra, tem criança brava, tem criança chorona, a 
criança e brava. Não vive mais vida feia, não chores mais atoa, não fique 
brava e assim vai falando. Não devemos ser bravos, quando ficar bravo 
voces vai como um bicho. Vai ser como um gavião, vai ser como um gato 
diz para o seu filho. E quando ficar bravo vai como um pássaro que se 
chama gwiri, assim dizia para o seu filho. 
Por exemplo: se a sua mulher não quer se comportar bem para voce, não 
deve ficar bravo para sua mulher se não quer se comportar para voce. 
Para alegrar a sua mulher, essa é para isso, essa reza do Pai Tambeju. 
Quando uma mulher não quer se comportar bem ao seu marido, reza nela 
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araka'e. 
Xe ru vusu araka'e, imo nhemo mir"i vy araka'e, imo nhemofi vy araka'e. 
Kwara rendy, imo nhemoti vy araka'e, imo nhemo mir'i vy araka'e. 
Ava ete araka'e, imo nhemo mir"i vy araka'e. 
Papa araka'e, imo nhemo mir"i araka'e, imo nhemoti vy araka'e. 

Kokwe kai rehegwa 
Kokwe kai rehegwa. Upea katu ndaikwaai, na nahendui voi pea ko pa'i 
Tambeju-gwi ojehu araka'e upea, upe nhebo'e kokwe ka'i rehegwa. 
Temity-pe nda ha'ei ka'a, upea temity ja'e íxupe. Umia ko temity, jety, 
mandi'o upeixa nte avei, pero hogwe-pe niko ja'e ta ka'a. Pero ha'e temity. 
Kumanda puku temity avei. upei pe ity rupi oho va'e pe katu ja'e ma ka'a 
rogwe. 

, 
Mba'e mboypy 
Upea pegwa katu heta nhe'ê o'i. Komo sery ere mba'e mboypy-ta nde 
ra'yre-pe. Upea hina arandu hina. Ohemo nhe'ê vy he'i: xe nhe'ê ne re 
hendúi xe mbemby he'i arã kunha Oke inhambue voi ko mitã, o"i ipoxy 
va'e, ojahe'osê va'e inhanha, mitã. Ani nde reko vai ve te·i, ani erejahe'o 
rei ve te"i, ani nde poxy te"i upeixa onhe'ê. Nanhande poxyi, nde poxy ramo 
ereho arã vixo ramo. Ereho arã tagwato ramo, mbarakaja ramo ereho arã 
he'i omemby-pe. Ha ere nhemoyrõ ramo ereho arã gwiri ramo, upeixa he'i 
omembype. 
Komo sery: ne rembireko ndokoi porã sei ramo ndevy, na nde poxyi arã 
ne rembireko-pe ndoi ko porá sei ramo ndeve._ Erembo vy'a hagwã ne 
rembireko, upea pegwa voi upea, p Pa'i Tambeju. Omena pe ndoiko porãi 
ramo kunha, omongeta ike-
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enquanto está dormindo para se comportar bem. Para te deixar ela não 
te deixa mais. Para sua filha deve aconselhar quando vai casar. Para seu 
filho deve dizer: olha meu filho voce já vai se casar meu filho. Se comporta 
bem para sua mulher, trate bem sua mulher, não fique bravo para sua 
mulher, não pode bater na sua mulher. Faça sua mulher trabalhar bem, 
deves amá-la, voces dois devem se amar, devem mostrar carinhos em 
palavras. Assim davam conselhos os antigos aos seus filhos, para o filho 
que está casando. 

(Final da fita 14 - explicações sobre Deuses e conselhos) 
.-

(Fita nº 16 - Cristíno Ricarte e Feliciana Cano) 

Eu nasci no Paraguai, tenho 66 anos. De paraguai eu vim e fui ao 
Campanário. Morreram dois meus filhos e dois estão vivos. Tenho três 
filhos. Eu vim do Paraguai em 1930 aqui no Brasil. 

Banco - Acento 
Isso era a nossa vida. Depois ue todos as coisas foram levadas para o 
céu esse ficou sendo chamado de lugar dos acento (Banco) 

Jeguaká Enfeite. 
Esse é o nosso principio, coisa usada por nós. 

Takwary - Bambu 

Takwary. Isso era também usado por nós. 

Pecyngwa - Cachimbo 

Pecyngwa. Esse é vida das plantações. 

194 

NHANDE REMBYPY 

ra oiko porã hagwã. Aipo nde reja hagwã na nde reja ha nahani. Nde rajy
pe ere nhe'e arã omenda tama ramo. Nde ra'y pe ere arã: ma'ê xe ra'y ere 
menda tama reina xe ra'y. Eiko porã ke ne rembireko-pe, ereko porã kena 
ne rembireko, ani ke nde poxy te"i ne rembireko-pe, ani ke erei nupã tei' 
ne rembireko-pe. Ejokwai porá ne rembireko, erejohayhu arã, moko'ive 
pe johayhu arã, pe nhe'ê ru'i ru'arã. Peixa onhe'ê ta'yra-pe yma gware, 
ta'yra omenda va'e pe. 

(Fim da Fita nº 14 - Explicações Sobre Deuses e Conselhos) 

(Fita nº 16 - Cristino Ricarte e Feliciana Cano) 

Moõ-pe pa onace Cristino 

Xe onace va'ekwe paragwai-pe, ha areko 66 anho. Paragwai-gwi aju rire 
aha Campana-pe. Omano xe ra'y moko'i ha oikove mokoi' ave. Xe areko 
mbohapy. Xe aju paragwai-gwi 1930-pe ko Vrasirpe. 
Apyka 
Apyka. Upea nhande reko araka'e. Ha upei entero mba'e ojerero yvay-ma 
ramo apyka rupa he'i. 
Jegwaká 
Jegwaká. Upea nhane nheypyrü araka'e, nhane rembiporu araka'e 

Tagwarye 
Tagwary. Upea nhane embiporu ave araka'e. 
Pecyngwa . 
Pecyngwa. Upea Katu icymbyry rekokatu araka'e. 
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KA'A-ERVA 

Ka'a. Isso era para os brancos. 
Nossa Grande vó - Nhande Jari Jusu 
Essa e o que santifica a nossa vida. 
Nosso Vô Papá 
Para ele nos conhecermos e ele não nos deixa se perder .. 
Pais dos Deuses 
Esses são todos os chefes dos deuses. 
Pai do Deus Akaraf 
Esse e o que chama a sua propria vida. 
Arakura Gwasu (não há tr) 
Esse é também a mesma coisa que se chegou com sua vida para Deus. 
Pai Tani (não há tr) 
Esse e o que nos ilumina aqui na terra. 
Key Rusu - Irmão Maior 
Esse e o que determina toda as coisas deste mundo .. 
Pai tambejú (não há tr) 
Esse e o que manda por todos que no mundo existem. 
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Ka'a 

Ka'a. Upea katu karai-pe gwarã mo'ã araka'e. 
Nhande Jari Jusu 
Nhande jari Jusu. Upea nhande reko mo maragatu ha. 
NHande jari Jusu. upea nhande reko mo maragãtu ha. 
Nhande Ramói Papa 
Nhande Ramói Papa. Upea Niko nhande jaikwaa íxupe ha ha'e na nhane 
mokanhyi nhandeve. 
Tupã Ru Kwery 
Tupã Ru Kwery. Upea niko entero tupã ruvixa kwery. 
Tupã Ru Akarai 
Tupã ru akarai. Upea ha'e ojeheko eru va'e. 
Arakura Gwasu 
Arakura gwasu. Upea upeixa nte avei ojeheko eru araka'e Nhandejara
pe. 
Pa'i Tani 
Pa'i Tani. Upea niko ko yvy rehe nhande resape va'e. 
Ke'y Rusu 
Ke'y Rusu. Upea katu ko yvy rehe omokanhy va'e entero mba'e, 
Pa'i Tambeju, Upea niko omanda enterro ko yuy rehe o·i va'e rehe 
gw1ve. 
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Xi ru (não ha tr) Xi ru e que está no lugar do acento (banco). Ele é o próprio 
Deus. 
Xi ru Vusu (não ha tr) 
Esse e o que tem seu acento de paz. 
Verá ndyju - Brilho Amarelo 
Esse e o dono dos relâmpagos. 
Grande Nõe 
Ele e dono das plantas, também é um Deus 
Grande Karavie (não há tr) 
Esse e o que intercede por nós ele é um dos deus também. 
Tanimbu Gwasu (não há tradução) 
esse é dono da saúde 
Jaikará (não há tr) 
Esse e dono das plantas, Nosso pai Jaikará 
Pássaro de Asas brancas 
Esse e o que das águas, esse é o dono das águas. 
Esfriamento 
Esse é as reza, esfriamento para todos as dores. 

Gwahu (não ha tr) 

Gwaikeno Xumana, gwaikeno 
Gwaikeno Xumana, gwaikeno 
Xohopene Xoperu, Xohopene Xoperu 
Xoperu peru mbaja, Xoperu peru mbaja. 
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Xi ru 

Xi Ru. Xi ru katu upea pyka rupapy o·iva'e. Upea ha'e nhan dejara tee hina 
Xi Ru vusu 
Xi Ru Vusu. Upea katu ijapykamarã ne'y. 
Verandyju 
Verandyju . Upea Katu veravy jary . 
Nõe Ndusu 
Nõe ndusu. Temity jareta upe, Nhandejara ave ko. 
Karavie gwasu 
Karavie Gwasu. Upea katu opena va'e nhande rehe. 
Nhandejara ave ko ha'e. 
Tanimbu Gwasu 
Tanimbu gwasu. Tesãi jara ko upea. 
Jaikara 
Jaikara. Temity jara upea, nhande Ru Jakaira. 
Gwyra pepot'i 
Gwyra Pepot'i. Upea katu y rehe onhangareko va'e, y jara upea hina. 
lmboro'y ha 
lmboro'y ha. Upea Ko hasy va'e, entero va'e, entero va'e morõysa ha. 
Gwahu 
Gwaikeno Xumaha, gwaikeno. 
Gwaikeno Xumaha, gwaikeno. 
Xohopene xoperu, xohopene xoperu. 
Xoperu peru mbaja, xoperu peru mbaja. 
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Soy gwaha já sohoy gwaha jari jaha guari 
Soy gwehe, soy gwehe jari ja gwari ja. 
Gwajosi ne josi jara, guajosi ne josi jara. 
Gwaikeno xumaha, gwaikeno Xumaha. 
Gwaikeno Xumaha, gwaikeno xumaha. 

Kotyhu 
Eu tenho junto comigo, eu tenho junto comigo. 
Eu tenho junto comigo, eu tenho junto comigo. 
Eu tenho junto comigo, eu tenho junto comigo. 
Eu tenho junto comigo, eu tenho junto comigo. 

Cantico Comprido 

Esse cantico é usado no batismo das plantações. 

Como Chamamos aos parentes 

Para sua mulher - deve chamar de mãe 
Para irmã menor da sua mulher - cunhada 
Para irmã maior da sua mulher - cunhada maior 
Para seu pai - meu pai 
Para sua mãe - Minha mãe 
Para o pai do deu pai - Vovô grande 
Para mãe da sua mãe - vovó 
Para o pai do sua mulher - sogro 
Para a mãe da sua mulher - mãe, sogra 
Para seu filho - meu filho 
Para sua filha - filha (filhinha) 
Para o filho do seu filho - meu neto 
Para o filho da sua filha - meu neto 
Para o filho do seu neto - bis neto 
para o irmão da sua mulher - meu amigo, meu irmão. 

Kotyhu 
Essa tem flor bonita, essa tem flor bonita. 
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Soy gwaha ja sohoy gwaha jari jaha gwari. 
Sou gwehe, soy gwehe jari ja gwari ja. 
Gwajosi ne josi jara, gwajosi ne josi jara. 
Gwaikeno xumaha, gwaikeno xumaha. 
Gwaikeno xumaha, gwaikeno. 

kotyhu 
Areko xe rupive he, areko xe rupi ve he. 
Areko xe rupive he, a.reko xe rupive he. 
Areko xe rupive he, areko xe rupive he. 
Areko xe rupive he, areko xe rupi ve he. 

mborahei Puku 

Mborahéi puku. Upea ko ojeporu itumbyre rovasa ha-pe. 

Mba'eixapa nhanhohenói 

Ne rembireko-pe - haê ere arã 
ne rembireko ruke - xy'y rusu 
nde rupe - hiu 
nde sy-pe - ha'i 
nde ru ru-pe - nhamói gwãsu 
nde sy sy-pe - jari 
ne rembireko ru-pe - ahê 
ne rembireko sy-pe - ha'i, xe raixo 
nde ra'y-pe - xe ra'y 
nde rajy-pe - xa mir"i 
nde ra 'y ra'y-pe - xe remiarirõ 
nde rajy memby-pe - xe remiarirõ 

• 

ne remiarirõ ra'y-pe - xe remiarirõ joapy ne rembireko kyvy-pe - xe pa"i 

Kotyhu 
lpoty porã ma kova'e, ipoty porã ma kova'e. 
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Essa tem flor bonita, essa tem flor bonita 
Essa tem flor bonita, essa tem flora bonita. 
Eu quero ela para mim, eu quero ela para mim 
Eu quero ela para mim, eu quero ela para mim 
Eu quero ela para mim, eu quero ela para mim 
Essa tem flor bonita, essa tem flor bonita 
Essa tem flor bonita, essa tem flor bonita 
Eu quero ela para mim, eu quero ela para mim 
Eu quero ela para mim, eu quero ela para mim 

Kotyhu 
Deixa eu também ir contigo, deixa eu também ir contigo 
Deixa eu também ir contigo, deixa eu também ir contigo 
Deixa eu também ir contigo, deixa eu também ir contigo 
Deixa eu também ir contigo, deixa eu também ir contigo 
Deixa eu também ir contigo, deixa eu também ir contigo 

Gwahu verdadeiro 
Saha ne soy gwa, saha, saha ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha sa ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha ne soy gwa 
ljoja ne soy gwa, ijoja ne soy gwá. 
ljoja ne soy gwa, ijoja ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha sa ne soy gwa. 

1º Gwahu'i (não ha trad) 
Gwajeje, guai jeje, guai jeje. 
Gwa jeje, gwai jeje, gwai jeje. 
Gwai jeje sa jari, guai jeje sa jari. 
Gwai jeje sa jari, guai jeje sa jari. 
Gwai jeje, gwai jeje, gwai jeje. 

2° gwahúi 
Gweno saja, gweno saja sisi rija. 
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lpoty porá kova'e, ipoty porã ma kova'e. 
lpoty porá ma kova'e, ipoty porã ma Kova'e. 
Aipota katu xe ma'erã, aipota katu xe ma'erã. 
Aipota katu xe ma'erã, aipota katu xe ma'erã. 
Aipota katu xe ma'erã, aipota katu xe ma'erã. 
lpoty porá ma kova'e, ipoty porá ma Kova'e. 
lpoty porá ma kova'e, ipoty porá porã Kova'e. 
lpoty porá ma kova'e, ipoty porá ma Kova'e . 
Aipota katu xe ma'erã, aipota katu xe ma'erã. 
Aipota katu xe ma'erã, aipota katu xe ma'erã. 

Kotyhu 
Taha xe ave nde rupive, taha xe ave nde rupive. 
Taha xe ave nde rupive, taha xe ave nde rupive. 
taha xe ave nde rupive, taha xe ave nde rupive. 
Taha xe ave, taha xe ave nde rupive. 
taha xe ave nde rupive, taha xe ave nde rupive. 

Gwahu Ete 
Saha ne soy gwa, saha ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha sa ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha ne soy gwa. 
ljoja ne soy gwa, ijoja ne soy gwa. 
ljoja ne soy gwa, ijoja ne soy gwa. 
Saha sa ne soy gwa, saha sa ne soy gwa . 

1° Gwahu'i 
Gwai jeje, gwai jeje, gwai jeje. 
Gwai jeje, gwai jeje, gwai jeje 
Gwai jeje sa jari, gwai jeje sa jeje. 
Gwai jeje sa jari, gwai jeje sa jeje. 
Gwai jeje, gwai jeje, gwai jeje. 

2° Gwahu'i 
Gweno saja, gweno saja sisi rija. 
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Mborahéi - Cantico 

Vamos vamos para vermos 
Vamos vamos para vermos 
Vamos vamos para vermos 
Vamos vamos para vermos 
Vamos vamos para vermos 
Vamos para vermos 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Vamos para vermos, vamos para vermos. 

2° Mborahéi - Cantico 
Vamos para ver, a dança do Kwara rendy 
Vamos ver a dança do Kwara rendy 
Dança do Kwara rendy, dança do Kwara rendy. 
Vamos para ver, dança do Kwara rendy. 
Dança do Kwara rendy, dança do Kwara rendy. 

Roça do nosso Antigo 
Eles fazem cada um a sua propria roça com uma pedra afiada. Eles 
derrubam mato para fazer sua roça 

Vida Santa 
Essa é uma vida benigna, deve fazer bem todas as coisa. 

Reza para queimada da roça 
essa é a mesma coisa que reza brava. Não pode rezar em qualquer lugar, 
não são todos que devem saber essa reza. 

Reza Brava 
Os antigos usavam essa reza brava por que não gostavam do outro 
próximo. 
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Gweno saja, gweno saja sisi rija. 
Sisi rija, sisi rija. 
Gweno saja, gweno saja sisi rija. 
Sisi rija, sisi rija. 

Mborahéi 
He jaha ha jaha ne jahexa. 
He jaha ha jaha ne jahexa. 
He jaha ha jaha ne jahexa. 
He jaha ha jaha ne jahexa. 
He jaha ha jaha ne jahexa. 
Ja ha ne jahexa. 
He jaha ne jahexa, jaha ne jahexa. 

2° Mborahéi 
I 

Jaha ne ja hexa ne jahexa. kwara rendy jeroky. 
Jaha ne ja hexa kwara rendy jeroky. 
Kwara rendy jeroky, kwara rendy jeroky. 
jaha ne jahexa, kwara rendy jeroky. 
Kwara rendy jeroky, kwara rendy jeroky. 

Nhande ypy kokwe 

• 

Nhande ypy kokwe. Ojapo peteT okokwerã ha'e kwera ita aimbe-pe. Oity 
ha'e kwera okokwerã. 

Teko Marangatu 

Teko Marangatu. Upea hina teko porã, erejapo porã opa mba'e. 

Kokwe Kai rehegwa nhembo'e 

Kokwe kai rehegwa nhembo'e. Upea ko ha'ete ave teko papa. Ndikatui 
oime hape rei nhaha'ã, ha oime raê va rei ave oikwaa. 

Teko papa 

Teko papa. Yma gware oipou teko papa nda'ja'eigwi gwapixa rehe. 
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(Fita nº 16 - lado 2: Feliciana Cano) 

Como deve se por uma que vai ganhar criança 

Quem vai ganhar criança deve ser assegurada, deve assegurar bem. E 
quando a criança vem saindo deve assegurar a cabeça, não ligeiro. Não 
pode largar pendurada dela. Porque voce está cuidando bem dela, e 
fazé-la nascer bem. Deve limpá-la rápidamente para não engolir a 
sugeira. Assim eu ja não sei mais 
quantas crianças que fiz nascer. 
Tem muitas crianças que ajudei viver, não morreu nenhuma das minhas 
mãos. Eu fico esperando ela na frente, fico passando as mãos nela, 
quando está de lado eu coloco certo ate nascer. Eu rezo também nela 
quando vejo como ela está. E a reza para essa diz assim: 
A minha propria santa mãe. 
Esfriando a vida da criança. 
A minha - propria santa mãe. 
Esfriando a vida da criança. 
Nascendo do seu acento (lugar) 
Pondo sua mão para esfriar a criança 
Para nascer do seu acento (lugar) 
A minha propria santa mãe 
Pondo sua mão para esfriar a criança. 
Essa voce deve rezar ante do nascimento da criança. 

Ainda há para depois de nascer 

Era para esfriar o lugar da criança. 
era para esfriar novamente o lugar da criança 
Era para pingar o seu sangue 
Para pingar o lugar da criança. 
Para esfriar novamente o lugar da criança. 
Para esfriar novamente o lugar da criança. 
Para esfriar novamente o lugar da criança. 
Esfriando novamente o acento da criança (lugar) 
Esfriando novamente o acento da criança. 
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(Fita nº 16 - lado 2: Feliciana Cano) 

lmemby va'erã mba'eixapa onhemo'i .. 
lmemby tava ajoko íxupe, ajoko porã íxupe. Ja mitã ou vove ajoko lxupe 
inhakã, ndaha'ei pya'e. Nda'i katui osaingo ha erepoi ixugwi. Oke nde ere 
nhangareko porá hese, ha ere mo nace porá íxupe, ere mopotT ma pya'e 
íxupe pono omokõ iky'a kwe. Upeixa xe ata ndaipapai mitã amo nace 
va'ekwe. Ejo ke heta amoingove va'ekwe mitã, ha no manoi xe hegwi. 
Aha'arõ fxupe henonde-pe, ha aipixy, o'i yke ramo ajoko íxupe ata onace 
peve. Anhembo'e avei hese ahexa ramo mba'eixapa or hina. Upea pegwa 
nhembo'e peixa he'i: 
Xe sy ete maramgutu araka'e. 
Mitã nga reko amboro'y araka'e. 
Xe sy ete marangatu araka'e. 
Mitã nga reko amboro'y araka'e. 
ljapyka-gwi jero jeaso javo araka'e. 
Xe sy nga mboro'y poko vy araka'e. 
Mitã nga mboro'y poko vy araka'e. 
Oapyka-gwi jero jeaso javo vy araka'e. 
Mitã nga mboro'y rero poko vy araka'e. 
Upea ere nhembo'e arã oiko e'ymbove. 

Onace rire gwa or ave: 
Mitã va rendagwe amboro'y vy araka'e. 
Mitã va rendagwe amboro'y jevy vy araka'e. 
Hugwy ray amondyky vy araka'e. 
Mitã va rendagwe amondyky vy araka'e. 
Mitã va rendagwe amboro'y jevy vy araka'e. 
Mitã va rendagwe amboro'y jevy vy araka'e. 
Mitã nga rendagwe amboro'y jevy vy araka'e. 
Mitã va apyka va mboro'y jevy vy araka'e. 
Mita va apyka va mboro'y jevy vy araka'e. 
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E o umbigo devo cortar com taquara 

Faço dele uma faca bem afiada, porque esse não tem ferrugem, esses 
ferro se enferruja. Se somos pobres não devemos cortar com qualquer 
coisa, porque não e bom cortar com qualquer coisa. E se por acaso 
morrer é porque não reguardou. Quando a criança ainda vai nascer mata 
galinha, e corta a cabeça, isso ja fica pela criança. Os vezes quando 
nasce e rebenta o pescoço. Não deve matar galinha e não deve rebentar 
a cabeça, deve fazer outro matar. O nosso antigo mesmo dizia assim. 

O reguardo do pai recém-nascido 

Nasceu a criança e ele deve ficar ali sentado. Deve alegrar com as visitas, 
todos as comidas ele deve dar, não muito mas isso para aprender 
convidar o outro com quem tem, para poder amar o seu próximo. Comida 
a doente não deve comer. E o pai da criança nao deve fazer coisas 
pesadas durante três dias, ai já não pega mais nada. 

O remédio que a mãe do recem-nascido deve tomar 

Depois de ganhar a criança (dar Luz) deve tomar Karaguara, pata da 
lebra que se chama, folha brilhante, esses deve tomar. Esses remédios 
deve tomar até que ela se levante novamente, até que ela não sente mais 
o seu ventre. E a carne que ela deve comer e a carne de galinha somente 
deve comer. Não deve usar agulha hoje amanhã não deve usar agulha, 
porque isso é um veneno para ela. 

A moça deve se reguardar 

Essa deve andar pelo quarto. Não deve fazê-la sair para fora. Deve andar 
no quarto. Para não se encarnar nela as coisas feias. E quando ela ficou 
moça andando por fora e não fez ela entrar no quarto, termina por ai 
somente, ela se torna uma mulher de vida feia. Quando pára de comer 
carne de Nambu, deve comer carne de bicho que não tenha tontura. 

Feiticeiro 

Essas pessoas não gostam de outro e fazem isso no outro. 
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lpyru'ã katu aikyti' takwara-pe 

Amohaimbe mi íxupe, oke umia na ihelumbrei, ha umi hierro katu 
ogwereko helumbre. Nhane mboriahu ramo na oime haixa reiry nhaikyt'i, 
oke ivai ko nhaikyt"i ramo oime haixa rei. Ha upeixa hagwi omono 
ndoikoakui-gwi Pe mitã oikotajave ojuka yrygwasu, ha onhakã mondoho, 
ha upea kwe niko o·i mitã rehe. Sapy'ante katu oiko vove oso ijajura. Pe 
yrygwasu ndere jukai arã nde reajajura mondohoi arã, erejuka uka arã 
otro-pe. Nhane ypyrü voi araka'e upeixa he'i. 

Mitã Pyahu ru Ojekoaku 

Oiko pa pe mitã ha ha'e ogwapy avei arã. Ogwahê va ogwero hory arã, 
entero tembi'u ome'ê arã, ndaha'ei tuvixa upea nde agasa hagwã, ikatu 
hagwã ixa rehayhu nde rapixa-pe. Tembi'u katu hasy va'e ndo'ui arã. Ha 
itua katu iporã mivante ojapo arã tre ria, upepe ja ndo jogara vei-ma 
mba'eve. 

lsy pohã ho'u arã 

lmemby rire ho'u karagwara, tapiti pokwe oje'e ha, hogwe verá va'e, upea, 
ho'u arã. Upea pohã ho'u arã ata opu'a pu'ãjevy peve, no nhanduvei peve 
hye. So'o katu ho'u arã yrygwasu ro'o mi mante ho'u arã. Nde reiporui arã 
ju eteria ko'ê-ramo nde reiporui arã ju, oke upea veneno íxupe. 

Kunhata'i ojekoaku arã 

Upea katu koty rupi oiko arã. Ne remosê vei arã, koty-pe oi ko arã. Pono 
ojepo a hese mba'e vai. Oka-pe nte ikunhata"i ramo ha nde remoingei 
ramo koty-pe, upe rupi nte opa rei oiko ma ixugwi kunha reko vai. Ndo'u 
vei ramo so'o ho'u arã inambu, ho'u arã umi heo'ã e'y va'e vixo. 

Pohã vai apoha 

Ugw"ia niko ojoehe nda'ija'ei-gwi ojapo umia ojoehe. 
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Como podemos tirar isso de nós 

Isso quando te pega quando voce anda sozinho pelo caminho sem 
pensar em nada e te pega. E quando não vai te pegar essa doença 
somente Deus tira isso e nós. 

Casa beira-chao 

A casa beira-chão era feito pelo nossos passado mesmo e eles faziam. 
Não tinham nada, eles não tinham manchete e diz que o manchete deles 
eram costelas de bicho. Essa era manchete deles naquele tempo. Eles 
faziam somente casa beira-chão das folhas do pywaha torcem assim. A 
folha do pindó isso era casa deles, naquele tempo Com aquilo diz que 
eles faziam uma boa casa naquele tempo. 

Lugar do Diabo (inferno) 

Onde o diabo mora chamam de Diabo mesmo. Aquilo eles chamavam de 
Diabo mesmo esse lugar naquele tempo. 

(fim da fita 16) 

(Fita nº 17 - Feliciano Cano e Cristino Ricarte) 

Kotyhu - da (Feliciana Cano) 

Vamos viver atoa por aqui, vamos viver à toa por aqui. 
Vamos viver atoa por aqui, vamos viver à toa por aqui. 
Vamos viver atoa por aqui, vamos viver à toa por aqui. 
Vamos viver atoa por aqui, vamos viver à toa por aqui. 

2° Kotyhu 

Eu também ja a vi, eu também já vi. 
Eu também ja a vi, eu também já vi. 
Eu também ja a vi, eu também já vi. 
Quando estava triste, quando estava triste. 
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Mba'eixapa Jaipe'a nhande Hegwi Upea 

Upea nde agara ramo ereiko rei tape rupi ha nde karkurai mba'e ve rehe 
ha nde agara. Na nde agara ita-ramo upe mba'asy nhandejara oipe'a 
upea nhande hegwi. 

Oga Jekutu 

Oga jekutu ojapo araka'e nhande ypy voi araka'e peixa ajapo araka'e. 
Ndo gwerekoi mba'eve ete, ha'e kwera na imbaixetei ha'e kwera ndaje 
imbaixete vixo kotija kwe. Upea imbaxete araka'e. 
Oga jekutu mante ojapo araka'e pygwaho rogwe orno karapã peixa. Ha 
pindo rogwe umia hoga vy araka'e. Upeixa imbaxete araka'e. 

Anhay Rupa 

Anhay rekoha hera Anhãy voi. Anhay he'i voi upea pe araka'e. 

• (fim da fita nº 16) 

(Fita nº 17 - Feliciana Cano e Cristino Ricarte) 

Arupi rei jaiko, arupi rei jaiko. 
Arupi rei jaiko, arupi rei jaiko. 
Arupi rei jaiko, arupi rei jaiko. 
Arupi rei jaiko, arupi rei jaiko. 

2° Kotyhu 

Ahexa-ma xe ave, ahexa-ma xe ave. 
Ahexa-ma xe ave, ahexa-ma xeave. 
Ahexa-ma xe ave, ahexa-ma xe ave. 
lvy'a re'y ramo, ivy'a re'y ramo. 
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Quando estava triste, quando estava triste 

Nhembo'e - reza (Benzimento) 

Sentado com o brilho do cachimbo. 
Sentado com o brilho do cachimbo. 
Sentado com o brilho do cachimbo. 
Eu esfrio, sentado com o cachimbo. 
Sentado com o cachimbo. 
Sentado com o brilho do cachimbo. 
Sentado com o brilho do cachimbo. 
Essa quando voce vai rezar na doente e vai fumaçar com cachimbo. Essa 
reza e para isso. 

Cantice 

Vem para sentar, vem para sentar. 
Vem para sentar, vem para sentar. 
Na sua santa palavra, para sentar. 
Vem para sentar, vem para sentar. 

2° cantice 

Pássaro traga de volta para mim, pássaro traga de volta pra mim. 
Pássaro traga de volta pra mim, pássaro traga de volta pra mim. 
Seu pássaro de alegria serei eu 
Pássaro traga de volta pra mim, pássaro traga de volta pra mim. 
Isso deve cantar pela criança para álegrar novamente o seu pássora 
(espírito). Esse pássaro nós não vemos, todos nós temos esse pássoro. 
Para alegrar esse pássaro, porque muitas vezes alguém se assusta, com 
todos as crianças nós se assustamos e não sabemos esse pássaro 
tambem se assusta. E para alegrar uma dessa então voce deve contar 
este cantice. 

História do Sol e Lua 

O Pa'iKwara (Sol) disse para sua mãe: vamos passear disse para sua 
mãe. Então levou a mãe dele pelo caminho 
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lvy'a re'y ramo, ivy'a re'y ramo. 

Nhembo'e 
Peryngwa rendy katu rero gwapy araka'e. 
Petyngwa vera katu rero gwapy vy araka'e. 
Petyngwa rendy katu rero gwapy vy araka'e. 
Xe tambopo'y, petyngwa katu rero gwapy araka'e. 
Petyngwa katu rero gwapy vy araka'e. 
Petyngwa rendy katu rero gwapy vy araka'e. 
Petyngwa vera katu rero gwapy vy araka'e. 

.. 

Upea ere nhembo'e-ta pe hasy va'e rehe, ha ere motimbo-ta petyngwa
pe. Upea pegwa upea. 

Morahéi 
I 

Ejo katu tere gwapy, ejo katu tere gwapy. 
Ejo katu tere gwapy, ejo katu tere geapy. 
Ne nhe'ê marangatu rehe, tere gwapy. 
Ejo katu tere gwapy, ejo katu tere gwapy. 

2° Mborahéi 

Gwyra eru jeuy ne xevy, gwyra eru jevy ne xevy. 
Gwyra eru jeuy ne xevy, gwyra eru jevy ne xevy gwyra. 
lgwyra nhembovy'a ha ne xe. 
Gwyra eru jeuy ne xe, gwyra eru jevy ne xe gwyra. 
Upea ko mitã rehe ere porahéi pe igwyra ere mboy'a jery hagwã. Upe 
gwyra niko nhande nda hexai, entero jareko gwyra. Upea ere mbovy'a 
jevy hagwã, oke hetango sapy'ante onhe mondyi, entero mitã nhanhe 
mondyi pa nhande ndajaikwaai, ha pe gwyra osyi ave. Ha umia-pe ere 
mbovy'a porá jevy hagwã ere porahéi. 

Pa'i Kwara Ha Jasy 

Pa'i Kwara he'i osy-pe: jahajagwata ha'i he'i osy-pe. Upe-ma ramo isy he'i 
jaha. Ogweraha isy-pe tape rehe 
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andando. Achou uma flor que é bonita, achou aquela flor que se chama 
flor de Sol (Páikuará). 
Me dá essa para mim para ser meu brinquedo mamãe disse. Oli a mãe 
dele falou para ele: porque voce quer brinquedo ainda não está para fora 
disse para ele. E ficou bravo com a mãe dele, porque voce não deu 
brinquedo para mim mamãe disse ele. Agora vou te levar pelo caminho 
das onças. E levou pelo caminho da onça. Vou te levar pelo da onça para 
te comer as onças disse ele, e colocou-a em cima da peneira. E a onça 
comeu tudo a mãe dele. E o Paikwará (sol) estava com o irmão dele, e 
levou os dois e puzeram em cima da peneira. 
Levou os dois, aqui eu trouxe pra voce vovó uma mistura para sua farinha 
de milho disse. E a velha onça ficou contente, por que trouxe pra voce 
vovó disseram pra ela, e colocou em cima da peneira. Depois disse eu 
vou ferver então, e colocou na peneira bem grande. E disse que já ferveu 
e pegou o Pai Kwará (sol), e quando colocou quatro vezes ele saiu. Levou 
novamente colocar ali, e já soltou o outro, foi do mesmo jeito não ficou na 
panela. Depois disse eu vou colocar aqui, talvez pode ate viver para nós 
como algumas coisas. Depois andou por ai e a criança já estava sentada. 
E bem detardezinha ele já sentou e já gatinhou. 
Já andou por ai, já fazia muitas coisas, e no dia seguinte já estava em pé 
e já fez uma flecha para ele e já fez o gafanhoto. Já fez muitos bichinhos, 
e já fez muitos coisas não tem o que não fez. Depois ele já andou em três 
dias. Assim eu sei os antigos contaram pra mim, esses que viram mesmo. 
Depois já foi por ai caçando, sempre trazia peixes. Trazia muitos 
peixinhos para aquele que comeu su~ mãe. Matava passarinhos e trazia, 
trazia bastante. Depois foi e mandou todos os pássaros e bichos, esse 
Pai Kwara (sol). Depois foi chegando para aqueles ia que mandar 
embora: Chegou ao pica-pau, e ele mesmo deu nome a todos, ao pica
pau também chamou de Parapatu. Estás vivendo amigo Parapatu? Disse 
ele, estou vivendo. Oli ele já mandou-o embora. Bateu o lugar dele e já 
voou 
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ogwereko. Otopa yvoty iporã va'e, pe Pa'iKwara yvoty he'i ha otopa. 
Ha embou xe mba'erã ha'i he'i. Ha upepe he'i íxupe isy: ma'erãta nemba'e 
nere'iry oka-pe he'i. Ha ipoxy isy-pe, he'i ma'erã ne reme'e'i xevy xe 
ma'erã ha'i he'i. Aiporamo oro gweraha-ta jagwa rape rupi. Ha ogweraha 
jagwa rape rupi. Oro gweraha-ta jagwa rape rupi nde'u hagwã jagwa he'i, 
ha ogwereha ho'u jagwa rete. Ha oipe'a pora isy rye-gwi jagwa, ha omo'i 
tapekwa ari. Ha ho'u-pa pe jagwa i-sype. Ha Pa'i kwara a'i ityvyra ndive, 
ha ogweraha mokoi· ve omo·i pe tapekwa ari. 
Ogweraha moko'ive, na'apearu ndeve jari nde avati ku'ityrã he'i. Ha ovy'a 
jari, oke aru ndeve jari he'i, ha omoi· pe tape kwa ari. Upei he'i ta mbopupu 
aiporamo he'i, ha amo'i olha kakwaa ete-pe. Ha opupu-ma he'i, ha ojagara 
pe Pa''i kwara, ha omo'i vove irundy rupi osê. Ha ogweraha jevy omo'i 
upepe, ha otro hama, upeixa ete jevy nte ndo pytai. Upei he'i: tamõi 
ko'apy, oiko jepe mapo nhandevy mba'e ramo. Ka'aru ete ha'e ja ogwapy 
ha oponhy-ma. 
Oiko-ma pe rupi, opa mba'e ma voi ojapo hekoni, ko'ê-ramo ha'e ja onhe 
mbo'y ma haja ojapo-ma ihu'y omo'i ma tuku. Omo'i ma entero vixo mimi, 
omo·i ma voi heta mba'e ndaipori omo'i e'y va'e. Upei ja ogwata-ma pe 
mbohapy ary rupi. Upeixa xevy omombe'u va'ekwe xeve yma ngware, 
umi ohexa va'ekwe voi. Upei oho-ma pe rupi omarika, ogweru jepi pira. 
Heta pira'i jepi ogweru osy'u hare-pe. Gwyra'i ojuka ogweru, heta ogweru, 
Ha upei katu oho mi gwyra entero omondo vixo ramo, pe Pa'i Kwara. Upei 
oho umi omondo va'erã pe ogwa-hê. Ogwahê ypekü-pe, haja ombohera 
pa-ma voi ha'e, ypeküpe ave ombo hera parapatu-pe. Ereikovê pa'i 
parapatu? He'i, aikovê. Upepe katu ja ornando ma íxupe. Ombota pe 
henda ha ja oveve ma 
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indo embora. Amigo Parpatu, a terra será o seu lugar, até no fim da terra, 
disse para ele mandando embora. Depois foi e chegou ao Beija-flor. 
Encontrou ele no fundo da sua rede, e somente bateu na rede dele, e já 
saiu voando. Seja como Beija-flor até ao fim da terra. Depois chegou para 
aquele que nós chamamos de suruku'a. Ele estava batendo ali, e perguntou 
para ele: o que estás fazendo amigo suruku'a? Eu ouvi de alguém que esta 
mandando as coisas, e esperando ele eu estou fazendo um pao para bater 
na cabeça. E é assim disse Pa'i Kwará (sol) e ele estava ali batendo. E 
bateu na madeira que estava lavrando e já saiu voando dali. Seja como 
suruku'a até ao fim da terra. E no outro dia chegou ao jacú. Ele andava 
canta ndo gwahu andava cantando katyhu. O que estás fazendo amigo 
jacú? Estou cantando guahu da bebida da minha fruta. Por que é que voce 
anda assim mandando todas as coisas? Diz que falou, querendo fornecer 
quem comeu a sua mãe, e anda mandando as coisas. Agora voces 
chegaram para o lugar dos pássaros que fala disse para eles. 
Depois o Pa'iKwará ficou quieto. Depois foi tirar os peixinhos, tirou 
bastantes e colocou na cestinha. Depois falou o Pa'iKwará (sol) para seu 
irmão, vamos soltar tudos os nosso passarinhos e nosso peixinhos. Por 
que? Perguntou o irmão dele, estando fornecendo a quem comeu nossa 
mãe, e o iramão dele não queria soltar os peixinhos. Depois disse, vendo 
o sentimento do irmão dele fez de novo os peixinhos para o irmão dele. 
Aumentou de novo nosso peixinhos disse o irmão dele. Voce estava 
sentindo muito disse para ele o irmão dele. Quando chegou para aquele 
quem comeu sua mãe disse: amanhã vamos chupar guavira maduro nos 
achemos com meu irmão. do outro lado do rio e atá a guavira. Tem muitas 
guaviras disseram eles vamos todos mesmo disse ele. Como nós vamos 
passar a agua? Disseram as onças. Eu vou emendar minha flecha disse 
ele. E fizeram passar tudo em _cima da flecha, e ele mesmo extendeu, e 
depois largou deles, virou a flecha, e cairam todos. E os que sairam da 
água são as pacas as capivaras esses saíram. Os outros ficaram tudo na 
água, foram para ser os bichos da água. Até ao fim da terra disse ele. Dali 
quando veio disse para a velha onça vai arrumar o meu mundéu entra em 
baixo fica mechendo disse para ela. Depois ela foi e fez tudo o que tinha 
dito e caiu, disse quando chegou, já no caminho. Disse ao seu irmão a já 
Luz chegou, eu já 
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ohovy. Pa'i parapatu, yvy apy aja katu he'i omondovy. Upei oho jevy 
ogwãhê maino-pe. Otopa rxupe ikyha rugwape, ha ikyha nte peixa 
onhato'i, ha já oveve ma ohovy. Maino java mokera yvy apy aja katu, Upei 
ogwahê suruku'a nhande'eha-pe. Ombota oYvy, ha he'i rxupe mbava'e 
erejapo Pa'i Suruku'a? Ohendu-ma mba'e ramo oporo mondo va'e, ha 
upea renonde ma ajapo xe kãjagwa he'i, Ha a he'i he'i Pa'i Kwara, ha ha'e 
katu ombota hina. Ha upei ombota pe ijyvyrami ha oveve ma ohovo. 
Suruku'a java mokera yvy apy aja katu. Upei otro ria ogwahê pe jakupê
pe. Jakupê katu ogwa hu, okotyhu hekoni. Mbava'e erejapo Pa'f jakupê? 
Agwahu xe yvary rehe. Ma'erã tipo arami opa mba'e eremondo eikovy? 
He'i ndaje, ereiporakase ndesy'u hare ereikovy, ha ere mondo opa mba'e 
ereikovy. Pegwãhê katu ko'apy gwyra nhe'ê ngatu amba-py he'i íxupe. 
Upei okirirr ixu-gwi Pa'i Kwara. Upei oho ogwênohê pira'i, heta ogwênohê 
pe ajaka mi-pe. Upei he'i Pa'i Kwara ityvyra-pe: xiryvy, nhamondo-pa jevy 
nhande gwyra ha nhande pira he'i. Ma'erã? He'i íxupe tyvyra, jaiporaka 
nhande sy'u hare-pe ha ombyasyi tyvyra pe piky. Ha upei he'i, ombyasy 
maramo ombo jereko kwaa jevy gwyvyra-pe pira. Heta mir"i jevy ma nipo 
ra'e nhande pira he'i ityvyra. Ma ere mboasy verei ma nde kuri he'i íxupe 
tyke'yra. Ogwa hê vove he'i osy'u hare-pe he'i: ko'ê-ramo jaha-ta ja'u 
gwavirá aju, oro johukuri xiryvy ndive. Y revai ko or he'i. Gwavira ma ko 
orhe'i,jaha paete-ta voi he'i. Mba'eixa katujahasa-tay? He'ijagwa kwera, 
ambojoapy-ta xe ru'y he'i. Ha ombo hasa ohu'y ari, ha ha'e voi oipyso, ha 
upei opoi ixu-gwi ombo jere pe hu'y, ha ho'a paete. Ha umi y-gwi osê 
va'erã entero umi akutipay, carpinxo umia osê. Upei umi y-pe otro opyta
pa, oho y pora rã, Yvy apy ajakatu he'i. Upei ouvo pe jagwa jari-pe he'i 
tereho kuri ejayvy xe monde kuri eike igwy-pe emongu'e ngu'e kuri he'i. 
Upei oho ojapo-pa ha ho'a, he'i ogwahê vove, ja tapere-ma. He'i ityvyra
pe tendy ja ogwãhê-ma, xe ja 
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vou, venha comigo e se não vieres comigo voce vai ficar como a luz da 
noite, disse ao seu irmão menor. e o irmão menor dele quando foi essa 
luz já foi, já. tinha muitas aqui na terra os que queriam matar. Fez muitas 
coisas essa que está nos iluminando. E foi, e ficou o irmão menor dele 
olhando para cima olhando nele. E deu novamente ao seu irmão e já foi 
para iluminar a noite 
Eu voltarei para o meu povo para deixar o meu cantico. E quem me 
obedecer eu levarei, e quem não me obedecer ficarão aqui na terra disse 
ao seu irmão. Assim eu sei desta história . 

• 

(Final da história do Sol e Lua} 

Kotyhu dos antigos 
Vou fazer uma musica diziam, da minha tristeza uma música: 
Amarelou a luz do sol, sobre as matas do Paraguai. 
Amarelou a luz do s<;>I. sobre as matas do Paraguai. 
Amarelou a luz do sol, sobre as matas do Paraguai. 
Amarelou a luz do sol, sobre as matas do Paraguai. 

2° Kutyhu 
Vendo o seu arco, vendo o seu arco. 

Vendo o seu arco, vendo o seu arco. 
Encostei o seu choro, encostei o meu choro . 
Encostei o seu choro, encostei o meu choro. 
Vendo o seu arco, vendo o seu arco. 

3° Kotyhu 
Estávamos alegres, estávamos alegres. 
Estávamos alegres, estávamos alegres. 
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ahata-ma, ha xe rupive eju he'i he'i ha xe rupive nde rejui ramo ja erepyta
ta mande pyhare resapeha, he'i tyvyrape. Ha tyvyra upe tendy rupi ja oho
ma ko yvy rehe ijukase ha. Heta mba'e ko ojapo pe nhande resapeha. Ha 
oho, ha upei opyta tyvyra hovayva hese. Ha tyvyra ome'ê jevy ja oho-ma 
pyhare ohesape hagwã. 
Ha xe aju jevy arã xe yvy pora-pe aheja xe porahéi. Ha xe mo onheI va'e 
aju arã araha, ha na xe mo anhe'i ry va'e opyta arã ko yvy rehe he'i tyvyra
pe. Upeixa xe aikwaa upea rehegwa nhe'ê. 

(final da história Pa'i Kwara - Jasy) 

Myamyr"i kotyhu kwe 

Tai papa ka'aru he'i, xe vy'a re'y ramo aipapata he'i: 
Hendyju Pa'i kwara, Paragwai ka'a rari. 
Hendyju Pa'i kwara, Paragwai ka'a rari. 
Hendyju Pa'i kwara, Paragwai ka'a rari. 
Hendyju Pa'i kwara, Paragwai ka'a rari. 
Upeixa he'i araka'e yma gware oipapavy. 

2° Kotyhu 
Nde rapa jexa hapy nde rapa jexa hapy. 
Nde rapa jexa hapy nde rapa jexa hapy. 
Aro jeko xe jahe'o, aro jeko xe jahe'o. 
Aro jeko xe jahe'o, aro jeko xe jahe'o. 
Nde rapa jexa hapy nde rapa jexa hapy. 

3° Kotyhu 
Jevy'a make kuri, javy'a make kuri. 
Jevy'a make kuri, javy'a make kuri. 
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Estávamos alegres, estávamos alegres 
Estávamos alegres, estávamos alegres. 
As vezes ficamos tristes e nesta hora sua mulher vai te dizer: estavamos 
alegres vai dizer para voce. Esse kotyhu é desse tipo de acontecimento. 

Mulheres usam taquara e o homem Mbaraká 
Talvez isso a vida antiga mandou fazer para ele. Porque taquara o nosso 
antigo mesmo usavam nas suas danças, e o mbaraká devem ser usado 
pelos homens. 
Quando ele foi mesmo ttisse: dancem porque eu voltarei. Os antigos 
dançavam um ano e voltou novamente. Por isso então em cada haviam 
danças, já haviam também aqueles que não creram. Já naquele tempo 
mesmo se tiver duas moendo uma foi levada, se duas vão buscar água 
uma foi levada, se dois forem na roça um foi levado, diz que era assim, 
assim contavam. Saindo da dança para ir à roça para ira à agua dali foram 
levados. Eles prometeu para ele que ia voltar, e voltou, mas diz que 
somente dos ares chamaram para eles. E se não dançarem mais será 
criado em voces Yrupé. E ficaram esses que não dançaram triste e 
chorando. E esses que não dançaram triste e chorando. E esses que 
dançaram foram levados. 

Ka'a - Erva mate 

Diz que isso nós tomamos para não termos preguiças. Mas se costumamos 
nele. Há os que não procuram, não faz falta para eles. Falam da erva que 
se não tomarmos temos dores de cabeça. Há reza para essa ervas eu 
não sei. 

Jy'y - Arco-iris 
Esse é o que se fez esplrito. Esses arco-iris mesmo recolhe os espíritos. 
Talves já viram quando desce. Há pessoa que também tem reza para 
esse Arco-iris mas eu não tenho. 
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Javy'a make kuri, javy'a make kuri. 
Javy'a make kuri, kavy'a make kuri. . 
Sapy'ante ko ndaja vy'ai ha ne rembireko he'ita ndeve javy'a make kuri 
he'i ndeve. Ha upeixa-gwa hina upe kotyhu. 

Kunha Oiporu Takwary Ha Kwimba'e Mbaraka . 
Upea oimene hina teko ypyrü araka'e ajapo uka rxupe. Oke takwara n1ko 
nhane ypyrü voi ogwereko araka'e ijeroky hape, ha mbaraka katu 
kwimba'e oiporu arã. . 
Oho kwevo voi araka'e he'i: pejeroky oke aju jevy-ta. Yma gware 01eroky 
anho ha ou jevy. U pe-ramo oje jeroky voi kara oga, ha o"i katu ndo jeroviai
ma voi araka'e. Uperõ voi araka'e onhembiso va'e o"i ramo moko"i pete"f 
ogwehara, moko"i oho va'e y-pe pete"i ogwehara, kokwe-pe oh~ va'e 
mokoY pete"i ogwehara, upeixa ndaje, upeixa omombe'u araka'e. <?J~roky 
ha-gwi oho ramo kokwe-pe, oho ramo y-pe upe-gwi ogweraha. ~JU_Jevy
ta he'i voi ngo íxupe, ha ou jevy ndaje pero yvate nte-ma ou onhe ê 1xupe 
kwera. Aiporamo· nda pe jeroky vei peikovy ramo to je kiria pende rehe 
yrupe. Opyta umi ojeroky e'y va'ekwe hasê mba. Ha umi ojeroky va'ekwe 
ogweraha. 

Ka'a 
Umia ja'u nhande retea'e hagwã ndaje. Pea jaje pokwaa-pa rei hese. O"f 
va'e ndo hekai, o"f va'e ndohekai. He'i ka'a rehe ndaja'ui ramo nhane akã 
rasy he'i. O"f upea re hegwa nhembo'e pero xe ndaikwaai upe nhembo'e. 

, 
Jy'y 
Upea niko onhe mo'ã va'ekwe. Pe jy'y voi ngo ogweraha pe nhemo'ãnga
gwe. Oimeme pehexa ra'e ogwejy ramo. OT ave ogwereko va'e nhembo'e 
upea pegwa pero xe ndarekoi. 
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O que Feliciano acha sobre esta aldeia 

Eu aqui não fico contente. Eu vim, nós viemos do Paraguai. Dali nós 
viemos eu e o Cristina, naquele tempo em tinha um filho. E eu vim aqui 
e tive muitos filhos, e somos pobres. Eu embrulhados meu filho com um 
pedaço de bolsa (saca), e não é para embrulhar os nossos filhos com um 

· pedaço de bolsa (saca) devemos embrulhar a crjança com coisas boas. 
Eu vim do Paraguai aqui no Brasil fiquei velha. Agora tenho 65 anos, e 
achei admirado o lugar que estou não sei onde vou para viver bem. Não 
podemos sair para irmos embora, nós vivemos somente e isso eu sinto 
demais, lembro da finada minha mãe. Minha finada mãe chama Simona 
Cano. Minha mãe morreu de fome, e eu acho que também comigo vai ser 
assim. Eu tenho sete filhos vivos. Morreram tres filhos, e duas filhas. Aqui 
estão todos junto comigo. Há os que me ajudam e os que não me ajudam 
também. Eu cuido deles porque eu criei. Eu amo todos os meus filhos, 
enquanto vivo. Porque eu ja estou velha. 

Feliciana Fica presa 
Eu andei aqui sem saber nada. Depois disseram pra mim, chegou policia 
para me buscar, e me assustei. Olhei bem na polícia, e me disse eu vim 
buscarvoce. Depois fui atrás dele, fui contente. Fui chegando, tudo bem? 
Perguntei para eles. Tudo bem me disseram eles. E sentei. E falaram pra 
mim: o que voces fizeram? Não sei respondi para eles. Eu vou dar essa 
enchada para voce ir capinar aquela caraguata. Dai eu falei para ele: 
pode dar pra mim vou campinar em nome do meu Deus, e fui capinar. 
Capinei durante duas horas. Depois disse: aqui a pouco vai chegar 
autoridade para dar conselho para voces. E capinei, e um meu filho só 
andou chorando, porque sentiu muito o que aconteceu nele. Falei pra ele 
para não chorar porque uma coisa assim se passa mesmo na vida da 
gente. Depois chegou a autoridade, e nos chamou novamente. 
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Mba'epa Feliciana Otopa Ko Aldeia Rehe 

Xe ko ape ndavy'ai. Xe aju va'ekwe, ore oroju va'ekwe Paraguai-gwi. 
Upe-gwi oroju va'ekwe Cristino ha xe, upe-ramo peter xe memby. Ha aju 
xe ko'a-pe xe memby heta, ha ore mboriahu. Xe anhuã va'ekwe xe 
memby vosa kwe-pe, nipo ndaja liái ara ra'e vosa kwe-pe nhane memby 
nhambo hupa porã arã ra'e mitã-pe. 
Aju Paragwai-gwi ko vrasir-pe xe gwãigw'i. Ko'anga areko 65 anho, ha aju 
apondera xe rugary rehe mamo-pa ahata aiko porã mi hagwã. Ndaikatui 
orosê oroho, ore niko oroime ha ambyasy rei, xe maendu'a ramo xe sy 
amyr'i rehe. Xe y amyr'i hera Simona Cano. Xe sy emano va'ekwe 
vare'agwi, ha upeixa jevy tavaxa xe. Xe memby areko siete or kove va'e. 
Omano xe hegwi xe memby kwimba'e mbohapy, ha moko'i kunha. Ko'a
pe o·i entero ve xe ndive. O'i xe pytyvõ va'e, o'i na xe pytyvõi va'e. 
Anhangareko hese kwera oke xe amo ngakwaa íxupe kwera. Entero xe 
ahayhu xe memby kwera, aikove aja. Xe ngo xe gwãigwima. 

Feliciana Opyta Preso 

Xe ndai kwaai kuri ape mba'e ve aikovy. Upei he'i xeve, ogwahê polixia 
xe rehe, ha xe mondyi. Amanha porá polixia rehe, ha he'i nde rehe aju he'i 
xeve. Ha upei aha hapy kweri, torypa-pe aha. Upei aha agwahê ha 
mba'exapa? Ha'e íxupe kwera, ipora he'i xeve. Ha agwapy. o·i he'i xeve: 
mba'eiko pejapo ra'e? Ndai Kwaai xe. Ame'ê-ta ndeve ko assara ereho 
hagwã ere ka'api amo karagwataty. Upei ha'e rxupe: eme'ê katu taha ta 
ka'api nhandejara rera-pe·, ha aka'api. Aka'api.;moko'i ora rupi. Upei he'i: 
agã ete ma outa mburuvixa onhe monhe'e va'erã peêne. Ha aka'api, h~ 
avy'a aikovo ha pete'i xe memby katu hasê mante, oke ombuasy etere1 
ojapoha upeixa hese. Ha'e íxupe ndo valéi ne rasê ojepasa va'e voi n e 
ko koxagwa nhande rehe. Upei ogwahê mboruvixa, ha ore renoi jevy. 
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O que voces fizeram eu não fiz nada. Tem que gostar daquela, tem gostar 
daquela e foi falando somente isso. Eu não sabia que tinha feito isso em 
mim. Isso eu senti muito, até agora quando lembro disso eu choro. Por 
onde eu andava rogava a Deus pelo meu filho, veio e fez assim em mim 
a mulher do meu filho, somente porque não gostava de mim, me fez 
trabalhar preso. Assim estou vivendo agora. 

Cantico 

Verei a meu Pai, verei ameu Pai. 
Verei a meu Pai, verei a meu Pai. 
Verei a meu Pai, verei a meu Pai. 
Verei a meu Pai, verei a meu Pai. 
Verei ao trovão pequeno, verei ao trovão pequeno. 
Verei ao trovão pequeno, verei ao trovão pequeno. 
Verei ao irmão maior, verei ao irmão maior. 
Verei ao irmão maior, verei ao irmão maior. 
Verei ao irmão maior, verei ao irmão maior. 
Verei ao irmão maior, verei ao irmão maior. 

2° Cantice 

Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Banco de bençãos, Banco de bençãos . 
Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Banco de bençãos. Banco de bençãos. 
Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Banco de bençãos, Banco de bençãos. 
Assim nos cantamos, quando o nosso Deus vem, quando vai chover, 
quando brilha o relâmpago nós cantamos assim. 
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Mba'e piko pejapo ra'e? Mba'eve ngo xe ndajapoi. Ehayhu peape, 
ehayhu pea-pe upea mante ombo gwata. Xe ndaikwai upeixa ojapoha xe 
rehe. Upea xe ambyasy, ko'agã ete peve xe maen-du'a ramo ajahe'o. 
Aiko ha rupi ambojeupi va'e xe memby rehe nhandejara pe xe nhe'ê, ha 
upeixa xe rehe xe memby rembireko, ndai ja'ei-gwi xe rehe, xe momba'apo 
uka preso. Upeixa ko'agã aiko. 

Mborahéi 

Tahexa xe ru kuri, tahexa xe ru kuri. 
Tahexa xe ru kuri, tahexa xe ru kuri. 
Tahexa xe ru kuri, tahexa xe ru kuri. 
Tahexa xe ru kuri, tahexa xe ru kuri. 
Tahexa tyapu'i, tahexa tyapu'i. 
Tahexa tyapu'i, tahexa tyapu'i. 
Tahexa ke'y kuri, tahexa ke'y kuri. 
Tahexa ke'y kuri, tahexa ke'y kuri. 
Tahexa ke'y kuri, tahexa ke'y kuri. 
Tahexa ke'y kuri, tahexa ke'y kuri. 

2° Mborahéi 

Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apyka kurundua, apyka kurundua. 
Apeixa ko ore oro porahéi, peixa nhandejara ou ramo, oky-ta ramo, overa 
ramo ore peixa oro porahei. 
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Kunumi Pepy 

Vamos dançar esperando o milho, assim estavam esperando o novo 
milho. Ali vamos dançar, o milho já estão cobrindo os tocas. Vamos 
dançar esperando o tembetá. Não está correndo a cêra ainda. Assim diz 
a música para cantar aos meninos: 

Dia de reguardo, dia de reguardo. 
Vou reguardar o corpo do menino, dia de reguardo. 
Vou reguardar o corpo elo menino, dia de reguardo. 
Vou reguardar o enfeite do menino. 
O enfeite dizia o cantico cantando para os meninos. 
Levaram na beira da agua e fizeram nos dançar. Ali era o lugar para 
tomarmos banho. Temos que ir dançando até chegar na água. Vou tirar 
para voces lavarem a cabeça o picatr (erva fedenta) dizia para nós, esse 
era o nosso sabão. 

(final da fita 17) 

(Fita 18 Elias Severo) 

Nome da informante 

Meu nome é Elias Severo, nasci perto do Paraná, tenho 70 anos. Dali eu 
vim no Campanário, do Campanário eu vim aqui. Tenho seis filhos na 
mulher que tenho agora. E na mulher que morreu tenho quatro filhos. 

Apyka - Banco 

Isso é enfeite, a cruz era usado pelos antigos. Banco e o lugar da cruz, 
no banco deve ter mimby pendurado, perto dele estar cachimbo, e a 
vasilha do fumo picado. 

Cantico 

Me fez chegar, me fez chegar. 
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Kanumi Pepy 

Ja jajeroky avati ra'arõvy, upea hina oha'arõ avati pyahu. Amo jaha-ta 
jajeroky, avati ovyra pykwe aho'ima. Ja jeroky tembeta ra'arõvy, nda 
ijaysy ku'ei vyteri. He'i upeixa kumumi rero porahéi ha: 
Ara jekoaku, arã jakoaku. 
Taro jekoaku kunumi rete, ara jekoaku. 
Taro jekoaku kunumi rete, ara jekoaku. 
Taro jekoaku kunumi ajegwaha. 
Kunumi ajegwaha. 
Aipo he'i kunumi rero porahéi ha. 
Ore reraha ore mbojeroky y kota-py. Upe-py oro jahu hatygwã. Oroho 
kwery rojeroky arã orogwãhê peve y-pe. Aipe'a ta peê-me pene akã ky'o 
hagwã pikatr he'i orevy, upea ore havõ rã hina. 

(fim da fita nº 17) 

(Fita nº 18 - Elias Severo) 

Informante Rera 

Xe rera ko Elias Severo, onance va'ekwe paraná kota-pe, areko-ma 70 
anho. Upe-gwi xe aju Campanário-pe, ha Campanário-gwi aju ape. Seis 
mitã areko ko'agã-gwa xe rembireko pegwa. Ha omano va'ekwe xe 
rembireko-pe areko quatro. .· 

Apyka 

Upea ngo jegwaka, Kurusu yma ngware rembi poru. Apyka ngo kurusu 
renda, apyka rehe onhesaingo arã mimby, ijypy-pe o'i arã petyngwa, ha 
pety ngu'i ryru. 

Mborahéi 

Xe rero gwãhê, xe rero gwãhê 
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No lugar do banco do meu irmão maior me fez chegar 
Me fez chegar, no lugar do banco do meu irmão maior me fez chegar. 
Me fez chegar, me fez chegar. 
No lugar do banco me fez chegar. 

Nossa grande vó 

Isso é começo da nossa mãe. 

Nosso vô papá 

Esse nosso vô papá, é pai desse que nos ilumina, pai do Pa'ikwará (sol) 

Pai dos Deuses 

Eles quando se levantam e vem dá aquele trovão bonito esse são pai dos 
Deuses. 

Arakaí 

Esse Deus Arakai é Deus que não tem amor em ninguém. 

Grande brilho do fogo 

Esse também é um Deus que não tem amor à ninguém. 

Fogo Branco 

Esse Deus briga com outro Deus e é chamado de Fogo Branco. 

Fogo de Brilho Pequeno 

Deus Fogo de Brilho Pequeno, eles já vem para esfriar a doenças feias. 

Arakura Gwasu (não há tr.) 

Esse é reza contra os ares. 
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Xe ryke'y, apyka rupa-py xe rero gwãhê 
Xe rero gwahê xe ryke'y, apyka rupa-py xe rero gwãhê 
Xe rero gwãhê, xe rero gwãhê 
Apyka rupa-py xe rero gwãhê. 
Upea hina apyka-py ereikevo ere porahei. 

Nhande jari Jusu 

Nhande jari Jusu. Upea katu ngo pe Nhande sy ypy jevy. 

Nhane Ramói Papa 

.. 

Nhande Ramói Papa. Upea ngo, upe Nhane Ramói papa, hina pe nhande 
resape va'e ru, Pa'i kwara ru. 

Tupã Ru Kwery 

Tupã Ru Kwery. Umia ngo ha'e kwery opu'ã ouvy ramo hyapu porã porã 
ouvy umia Tupã Ru Kwery. . 

Arakai 

Arakai. Upe Arakai ngo Tupã johayhu e'y kwera. 

Tata Vera Gwasu 

Tata Vera Gwasu,. Upea Tupã johayhu e'y nte ave. 

Tata Gwit'i 

Tata GwitL Ha'e kwera oikovai jepi Tupã onho ndive va'e hina upe Tata 
Gwitr. 

Tata Vera Mir·i 

Ta.ta Vera MirL Tata Vera Mir'i, ha'e kweraja ou ma omboro'y umi mba'asy 
vai. 

Arakura Gwasu 

Arakura Gwasu. Upea katu ary rovai ha. 
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Pa'i Tani (não hã Trad.) 

Pa'i Tani é quando voce faz o benzimento para a dor do estômogo voce 
chama ele. 

Irmão Maior 

Para todos os irmãos maior deles chamam.de irmão maior. 

Pa'i Tambeju (não há trad.) 

Esse já é dono do milho, Jakairá também é, e o Pa'i Tambeju e pai deles. 

Xi Ru - meu pai 

Esse ja é diferente, companheiro do que vai trovejar agora. 

Meu Grande Pai 

E aquele o mesmo que vai trovejar o Xi Ru Vusu. Esse traveja quando 
madurece o guaimbé. Quando ele não traveja vamos saber que vai vir 
doenças para nós ou algumas coisas acontecerá pra nós quando esse 
grande Pai não trovejar. 

Dono das Coisas 

Esse e o que cuida e dono das coisas. 

Brilho amarelo 

Esse também é dono das coisas. 

Grande Brilho Amarelo 
. 

Esse é o irmão maior do Brilho amarelo. 

Grande Autoridade 

Esse já é o Pai deles. 

Grande Nõe 

Com isso eles se chamam. Os antigos assim se chamam, para o sogro 
ele chama de grande nõe. 
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Pa'i Tani 

Pa'i Tani. Pa'i ngo tye rasy ere hovai ramo ere henoiha upea. 

Ke'y Rusu 

Ke'y Rusu, Entero ha'e kwera tyke'y rusu-pe ke'y Rusu he'i. 

Pa'i Tambeju 

.. 

Pa'i Tambeju. Upea katu ngo avati jara, Jakaira ha'e nte avei ha Pa'i 
Tambeju itua kwera. 

XiRu 

Xi Ru. Upea Ko aparte-ma, upe ko'agã hyapu tava upea irü 

Xi Ru Vusu 

Xi ru Vusu Upea nte avei, hyapu-ta hina Xi Ru Vusu. Mbegwe aju-py upe 
hyapu. Nda hyapui ramo katu ja jaikwaa tama ou tapa nhandeve mba'asy 
tapa mba'e oiko-ta nhande hegwi pe xi Ru Vusu nda hyapui ramo. 

Mba'e jary 

Mba'e jary. Upea hina onhangareko va'e Jary. 

Verandyju 

Vérandyju. Upea va'e hina Mba'e Jary nte avei. 

Verandyju Gwasu 

Verandyju Gwasu. Upea ngo Verandyju ryke'y. 

Mboruvixa Gwasu 

Mboruvixa gwasu. Upea katu itua kwera. 

Noê Ndusu. Upea ngo ha'e kwera onho henoi ha. Yma ngware onho 
henoiha, pe hatyú-pe ohenoi Noê Ndusu-pe. 

' 
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Grande Karavie 

Isso é uma coisa que é dele. Também é uma reza contra os ares esse 
Karavié. Arary Vusu também é, também é reza contra os ares. Tanimbu 
Gwasu também é. 

Grande Japarié 

Esse é do feijão grande esse Karavie Gwasu, Grande Pedra e o mesmo 
também, porque antigamente se comiam por isso íamos bem. E agora 
somos todos civilizados e o civilizados não nos defenderá. 

Brilho da água. 

Isso é o nome da água. 

Pássaro de asas brancas 

Esses são pássaros que cuida dessa água. 

Pa'i Rei (não há trad.) 

Esse está debaixo da terra, em cima dele nós pisamos. Quando o Pa'i Rei 
vira contra você dói suas pernas. 

Kaja'a - (não há trad.) 

Essa e o que anda na água, é uma p~ssoa também. 

Homem próprio 

·Para esse que traveja forte e chamado de Homem Próprio. 

Yvy Popy 

Esse é chamado assim para o fim desta que nos pisamos; para o fim da 
terra e chamamos assim. 

Grande Pássaro do Dia 

Esse e o bicho que come outro bicho, são bichos bravos. 
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karavie Gwasu 

Karavie Gwasu. Upea katu ha'e kwera imba'e. Ary rovai ave upea pe 
karavie. Arary Vusu ha'e nte avei, ary revai avei. Tanimbu Gwasu ha'e nte 
ave1. 

Japarie Gwasu 

Japarie Gwasu. Upea katu kumanda gwasu hina upea karavie Gwasu lta 
gwasu ha'ente avei, oke yma rupi oje'u gwi yma jaha porá ve rãve. Ha 
ko'agã nhande karaipa-ma, ha karai ko na nhane resendei arã. 

Yry Vera 

Yry Vera. Upea katu y-pe oje'e upea. 

Gwyra Pepot"i 

Gwyra Pepot'i. Umia katu gwyrá, upe y rehe onhagareko va'e vo'i. 

Pa'i Rei 

Pa'i Rei. Upea katu yvy gwy-pe or, hi'ari ma nhapyrü. Pa'i Rei nde revai 
ramo hasy-pa ne retyma-ndeve. 

Kaja'a 

Kaja'a. Upea y rupigwa hina, hente ave ko upea. 

Ava Ete 

Ava Ete. Upea umi hyapu atã atã va'e-pe ava ete oje'e. 

Yvy Popy 

Yvy Popy. Upea ngo oje'e ko nhande pyrü ha opa-ma ha ko yvy; yvy apy
pe oje'e upeixa. 

Ara Gwyra Gwasu 

Ara Gwyra Gwasu. Umia katu vixo oporo'u va'e, vixo poxy. 
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Tukambi - (tipo de enfeite) 

Esse e o que nós vestimos. Isso e feito de cor muito bonita e chamado 
também de enfeite. 

Final do Céu 

Isso é chamado para o poente do sol. 
X 

Gwyra katu akaturá 

Esses são os que ja foram lipmpos já sabem todos as coisas então é 
chamado assim. · 

minha própria mãe 

Esse é chamada assim para os poentes da nossa mãe. Os antigos 
chaman de parentes para quem o fez 

Minha própria irmã 

Assim voce deve chamar para aquela é seu pedaco para aquela que 
também nasceu da própria mãe. 

Xe Ru nhumairé 

Esses são os que vivem atoa pelas matas. Esses são os que fazem 
qualquer coisa. Eles andam a noite pelo mato . 

O que é Pa'i Kwará (sol) 

Esse Pa'ikwará é o filho nosso Grande vô que troveja grande. Ele é irmão 
maior o Pa'iKwará é filho desse que troveja grande. Então o Pa'kwará 
(sol) surgiu quando a mãe dele se perdeu (faleceu) e o pai dele negou
º· Já estava grávida dele, e era gêmeos. O pai dele negou, e ele veio 
morreu na boca dos bichos, na boca das onças a mae dele morreu. 
E aquele que seria o Pa'ikwará (sol) já nasceu e de todo jeito os bichos 
queriam comé-lo, ao Pa'ikwará. Ele sabia como viver por isso cresceu. 
Ma aram a mãe dele e a velha vai comer ali, colocou em cima da peneira, 
e espantava de si os bichinhos, as baratas, os grilos. Quando já 
grandinho ele já tinha sua flechinhas. Já fez 
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Tukãmbi 

Tukãmbi. Upe katu nha nhemondeha. Upea ko ijegwa pa voi upea 
jegwaka-pe ko oje'e upeixa. 

Yva Rypy 

Yva Rypy. Upea ko kwarahy reike-pe oje'e upea. 

Gwyra Katu Akaturã 

Gwara Katu Akaturã. Umia ngo ja nde mopofi mbyré pe ma oje'e ja 
oikwaapa-ma va'e pe upeixa oje'e. 

Xe Sy Ete 

Xe Sy Ete. Upea ngo oje'e Nhande sy nhanhe monha hare. Yma ngware 
xe nhe monha he'i oapo hare-pe. 

Xe Reindy Ete 

Xe Reindy Ete. Upea ere ne pyru'a sã apyre-pe upeixa era arã. 

Xe Ru Nhu Mairé 

Xe Ru nhu Mairé. Upea umi ka'agwy rehe rei okwa va'e. Umia hina mba'e 
apo apo rei ha. Umia pyhare ogwata pe ka'agwy rehe. 

Mba'e Pa'i Kwara 

Pa'i Kwara ngo Nhamói hyapu gwasu va'e ra'y upe Pa'i Kwara. Upea hina 
ke'y Pa'i kwara upe hyapu gwasu va'e ra'y hina upe Pa'i Kwará. Pa'i 
Kwará ojehu araka'e ysy onhehundi-gwi itua onega araka'e Pa'i Kwara
pe. lkyra-ma ixu-gwi 
ra'e, melisso ra'e. ~nega itua, ha ha'e ou onhehundi pe vixo jurupe, 
jagwarete juru-pe onhehundi pe isy. 
Ha Pa'i Kwara rã katu ja oiko-pa ma ha ho'use vointe pe vixo íxupe, Pa'i 
kwara rã-pe. Ha'e oje hereko kwaagwi nte ma oka kwaa. Ojuka isy ha ho'u 
ta jari upepe, tapekwa ari omo'i jari, ha omondy ojehe-gwi pe vixo mimi, 
tarave, kyju umia. Tuvixa mi vove katu ha'e ihu'y mir'i mir'i ma. Ojapo ma 
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a velha uma flecha e por isso ele com flecha estava atirando os grilos de 
si. E o pai dele já foi morto, isso era para que nós possamos viver também 
assim. O nosso princípio não morreu e nós também não vamos morrer. 
Diz que a mãe dele as onças já comeram tudo, e ficou os dois filhos dela. 
Ele mandou como bicho os que eram gente. Aqueles que comeram a mãe 
dele ele mandou tudo como bicho e ele se defendeu. As duas crianças 
viveram, esse Pa'ikwará (sol) e Jasy (lua). O Jasy é irmão menor do 
Pa'ikwará (sol). Depois de grande eles foram atrás do seu pai e sua mãe. 
E o pai dele depois de morrer voltou a dançar queria fazer o Sol mas não 
houve ninguém que aluminasse, só estrelas, só estrelas surgiu para ele. 
Depois de grande eles dançaram e foram atrás da sua mãe. 
E o pai dele estava dançando para fazer um sol. Por isso não é bom negar 
os nossos filhos. E seguiram para o pai dele, e chegou quando estava 
dançando. E a mãe deles já viu quando estava em cima de um pao. E o 
pai dele já foi onde estavam. Meu filho, eu preciso de um Sol. Se não for 
assim meu filho não teremos um sol disse para ele. Nós vamos achar 
quem vai ser o nosso sol vamos achar quem vai ser o nosso sol disse ao 
pai dele. Ficou muito contente quando o filho dele chegou onde ele 
estava. Deu para ele um enfeite, mbaraká, uma cruz e dançaram. Ele 
dançou somente um dia e já fez um sol. 
E os bichos que comeu a mãe dele ele não mandou tudo como onça. Indo 
atrás da mãe dele o pai dele mandou os bichos mandou os pásarros não 
houve o que ele mandou. E o pai dele reuniu muitas gentes para ser o sol 
e quem jogava a luz apagava de novo. Quando eles chegaram a mãe 

.. deles disse ao pai deles seus filhos chegaram vai onde eles estão. Ali ele 
falou: talvez os meus filhos poderão ser n:ieu sol. Depois disso o vovô 
disse que só mediante eles conseguimos um sol. Assim termina. E ante 
de existir o sol não havia claridade era toda vida noite, não tinha sol como 
hoje. 
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ljari hu'y mir°i ha upea gwi ha'e hu'y-pe onhyvõ-ma kyju ojehegwi. Ha itua 
katu ojejuka-ma, ko'agã nhande jaiko hagwã voi araka'e. Nhane Nheypyrü 
no manoi ha nhande na nhamanoi arã ave. 
Ha isy ho'u pa maje jagwarete, ha opyta imemby mokoL Ha ha'e omondo
pa araka'e vixo ramo umi hente-kwe. Osy ho'u va'ekwe ha'e omondo-pa 
vixo ramo ha onhe resende ha'e. Moko'f ve mitã oikove, pe Pa'i Kwara ha 
Jasy. Jasy ngo Pa'i Kwara ryvy. Tuvixa rire katu pho isy itua rapykweri. 
Ha itua katu omano rire oho jevy ojeroky. Ha ojapo mo'ã Pa'i Kwará rã ha 
ndokoi íxupe ohesape va'erã, etrelha, etrelha, mante oiko íxupe. Ha 
tuvixa vove ha'e kwera ojeroky-ma ha oho ma isy rapykweri. 
Ha itua ojeroky Pa'i Kwara ra rehe. Upeixa gwi na iporãi nha nega nhane 
ra'y-pe. Ha oho itua rapykweri, ha ojeroky hape ogwahê. Haja ohexa-ma 
isy peixa yvyra ari o'f ramo. Ha upei oho itua henda-pe. Xe ra'y, xe ngo 
aikotevê Pa'i Kwara rã rehe hei. 
Osino na nhane Pa'i kwará mo'ãi ko xe ra'y he'i íxupe. Oiko arã ko nhande 
Pa'i kwara rã hiu he'i itua-pe. Ovy'a eterei ita'yra ogwãhê ramo henda-pe. 
Ome'ê íxupe jegwaka, mbaraka, kurusu ha ojeroky. Pete'i ary nte ha'e 
ojeroky ha ojapo-ma ha'e Pa'i kwara rã araka'e. 
Ha vixo isy'u hare katu omondo-pa jagwarete ramo. Oho kwevy isy itua 
rapykweri omondo vixo gwyra ndaipori omondo e'y va'e. Ha ombyaty voi 
heta pa'i kwarã rã ha omondo va'e gwive ogwe ixugwi. Ogwãhê maramo 
isy he'i itua-pe nde ra'y ngo agwãhê tereho na henda-pe kwera. Ha upepe 
he'i: ikatu arã niko oiko xe ra'y kwera xe Pa'i Kwara rã ramo. Upe rire he'i 
Nhamói meriante upea onhe mbo Pa'i L<wara he'i Nhamo'i. Upepe opa. Ha 
upe Pa'i kwara oiko e'y mboyve ndaipori ohesape va'e pyhare meme, nda 
kwarahyi ko'agã gwaixa. 
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Pa'kwaráju Tavyterã (não há Trad.) 

Esses são canticos. Luz do trovão é um trovão. 

Luz do Mboraká 

Isso também é um cantico 

Luz do Som da Taquara 

Esse também é um cantico. 

Pa'i Amigo 

Isso também e um cantico. 

Kandiré (não há trad.) 

Esses são os que vivem na capueira. Esses eram sorte dos antigos 

Jasuka (não há trad.) 
Também e um cantico esse jasuka 
Gwahu de Dia 

Esse gwahu eles cantam na bebida de milho. Esse gwahu é de dia. O 
gwahu da noite é gwahu pequeno. O gwahu grande é também da noite. 

Cantico longo 

Essa é a bebida de milho é a sua entrada. E um cantico bem longo, a 
entrada desse cantico e a bebida de milho. 

Reza também é igual um cantico 

Yvyraija - Companheiro (auxiliar) 

Esses são os deuses pequenos (menos) 
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Pa'i Kwaraju Tavyterã 

Pa'i Kwaraju Tavyterã. Umia ngo nhengara. Tyapu rendy katu tyapu. 

Mbaraka Rendy 

Mbaraka Rendy. Upea nhengara ave upea. 

Takwapu Rendy 

Takwapu Renduy. Upea nhengara ave. 

Pai 

PaL Umia nhengara ave. 

Kandire 

Kandire. Umia katu kokwere rupi okwa va'e. Umia yma ngo are nheapingo 
hagwe. 

Jasuka 

Jasuka. Nhengara ave upe Jasuka. 

Gwahu Ai 

Upea katu ha'e kwera xixa ha-pe ogwahu. Gwahu ai ngo ára pegwa. 
Pyhare gwa gwahu ave gwahu'1. Gwahu gwasu pyhare gwa nte ave. 

Mborahéi Puku 

~pea k?tu avatiry jereroikeha. Mborahéi puku upea hina, avatiky ry rehe 
OJerero1ke. 

Nhembo'e 

Nhembo'e ngo poraheixa nte avei. 

Yvyra'ija 

Upea katu umi Tupã'i Kwera. 
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Como os antigos se chamavam (parentesco) 

Para meu marido = vovô 
Para minha mulher= minha mãe 
Para meu vovô = meu pai 
Mulher do meu vovô = vovó 
Para mulher do meu filho = nora 
Ela deve me chamar de = mãe 
Para o pai do marido dela = papai 
Para o filho do meu filho = neto 
Para o filho do meu neto = bisneto 
Para o marido da minha filha = genro - filho 
Para o meu filho = moço 
Para minha filha = moça 
Para a filha da irmã do seu filho = sobrinha 
Para o filho dela = meu sobrinho 
Minha filha deve respeitar a mãe e o pai dela. Depois deve respeitar os 
parentes do marido dela. E o homem também deve ser assim. Deve 
respeitar para sogra e o sogro. 

Mandioca dos Antigos 

Os antigos tinham mandioca amarela. Diz que esse eles acharam perto 
do paraná numa grande capueira. Isso era a mandioca do Kandiré e com 
isso começou como até agora ficou. Os antigos cantavam para achar a 
semente para plantarem. Eles somente traziam e plantavam, os homens 
brancos não sabiam se vai comer, não sabiam como comer. Os antigos 
chamavam de mandioca de raiz de árvores. 

Gwavira 

Esse era comida do Pa'ikwará. Essa e o que ele 
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Mba'eixapa Yma gware onho Henoi (parentesco) 

Xe mena-pe = nhamói 
Xe rembireko = ha'i 
Xe ramói = xi ru 
xi ru rembireko-pe = jari 
Xe memby rembireko-pe = gwãxã 
Ha'e he'i arã xeve = ha'i 
imena ru-pe = hiu 
Xe memby ra'y = xe remiarirõ 
Xe remiariro ra'y = xe remiarirõ joapy 
Xe memby kunha mena-pe = kwaI 
Xe memby-pe = kaia'y 
Xe memby kunha-pe = kunhataI 

(Fita nº 18 - Lado 2) 

Ne memby kwimba'e reindy memby kunha = xe atipe 
lmemby kwimba'e-pe = xe atipe 
Xe memby kunha orno mba'e tee arã isy ha ituape. Ha upei katu orno 
mba'e tee ma arã imena hente kwera-pe. Ha kwimba'e upeixa arã ave. 
Orno mba'e tee arã gwaixo-pe ha gwatyu-pe. 

Yma Gware Mandi'o 

Yma gware ogwereko araka'e mandi'o sa'yju . Upea ndaje ha'e kwera 
otopa araka'e Paraná kota rehe kokwere ka kwaa-pe. Upea hina kandire 
mandi'o kwe-gwi ojehu ko'agã peve gwarã xa voi araka'e. Yma gware 
oporahéi otopa hagwã gwemity rã araka'e. Ha'e kwera ogweru nte 
onhoty, umi karai kwera, ndoi kwaai ho'u arã pa mba'eixapa ho'u arã. Yma 
gware yvyra rapo he'i mandi'o pe. 

Gwavira 

Upea katu Pa'iKwara rembiapokwe. Upea ha'e 
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fez madurar, para os veados pardos. 

Yruku .. Urucun 

Essa era a pintura dos antigos. Essa crianças que vão furar o lábio 
também eram pintadas com isso. 

A roça dos antigos 

Há os que fazem juntos, os que eram trabalhadores fazem sozinho 
mesmo uma roça pra si. Plantam milho, feijão, feijão grande, e batata. 
Quando fazem derrubada para fazer sua roça ele reza para queimar. 
Essa reza eles aprenderam do Fogo de Grande Brilho Amarelo. Essa 
reza não são todos os que tem, os que tiveram ouvidos tem reza. Essa 
reza não podemos praticar em qualquer lugar. Por isso queima muitas 
casas de quem tem essa reza. Tem muitas gentes de hoje crescem 
bobos (sem consciência) 

Reza Brava 

Os antigos eram bobos, aprenderam essas coisas pensando que iam ser 
bons para ele. Pensando que era como qualquer reza, por isso 
aprenderam. 

Vida Santa 

Isso quando voce vive na sua casa, alegrando com os outros, não fala mal 
dos outros, esses são os que tem sua vida Santa. Isso é uma Santidade, 
somente seguido um bom caminho. 

Para planta não chamamos de erva 

Para essa não deve chamar de erva, não chama de árvore, não deve 
chamar de sipó, para sair bem suas plantas. 

Deus tem muitos nomes 

Esses deuses feitor de males e que tem muitos nomes 
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Ombo'aju, umi gwasu pytã-pe. 
.. 

Yruku 

Upea katu yma gware jegwa hagwe. Umi mitã hembekwa hagwã 
mbojegwaha ave. 

Yma Gware Kokwe 

O"i va'e ajapo onhondive, ha imba'apo katu va'e ojapo ha'e nho nte voi 
okokwerã. Onhoty avati, xa'"i, kumanda gwasu jety. Oity ramo okokwerã 
onhembo'e okai hagwã. Upea hina tata vera ju gwasu-gwi ohendu ha'e 
kwera. Upea pe nhembo'e na enteroi ogwereko, ijapysa pysa va'e nte 
ogwereko. Upea no me·e·i oimeha pe rei anheha'ã upe nhembo'e. Upea 
rerekoha gwi ma voi ngo okai eterei hoga. Heta o"i ko'agã okakwaa itavy. 

Teko Papá 

Yma gware itavy-gwi araka'e, umia ohendu oimo'ã arã umia íxupe iporã
ta. Oimo'ã arã umi nhembo'e rei íxupe, upea-gwi ohendu. 

Teko Marangatu 

Upea hina ereiko nde roga-pe, ere rohory nde rapixape, ne re nhe'ê rei ri 
nde rapixa-pe, umia hina heko marangatu va'e. Ha upea hina peteí· teko, 
tape porã nte ere raha. 

Temity-pe Ndaha'ei Ka'a 

Upea pe nderei ka'a, nderei yvyra, nderei yvyra, nderei ysypo, iporã 
hagwã ne remity ngwe. 

Tupã Hera Heta 

Umi tupã mba'e vai apoha ko hina heta va'e hera 
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Porque as pessoas adoecem 

Os antigos diziam, que esses maldizem pelos outros por isso adoecem. 
Há também feitiço, fazem outros tomarem para matar. Há um benzimento 
(reza) para isso. Um deve ir benzer o doente. O doente em si não deve 
fazer o benzimento. 

O reguardo da criança 

Essa deve ser guardar para que o Arco-f ris não se encarne nela. Deve 
passar em si uma cêra (ysy é uma cera de uma árvore), deve passar no 
corpo inteiro, e deve tomar banho no caldo de cedro, para que todos os 
seus filhos tenham saúde. 

O Reguardo de uma Moça 

Isso só existe uma maneira de reguardar, e com isso deve mesmo se 
reguardar bem mesmo. Deve tomar banho no caldo de cedro, e folha 
fedenta. E carne que ela vai comer é peixinhos, deve comer esses 
peixinhos brancos, para não ser epilética. 

Hortencia Com a mulher que vai ganhar criança 

Faço um benzimento nela para nascer a criança. Esse benzimento é 
assim: 

Era minha grande vó, barulhando o seu banco. 
Era o filho do Deus, barulhando o seu banco.(acento) 
Era minha grande vó. 
Era filho do Deus, era filha do Deus. 
Isso quando não nasceu ainda a criança. 
E depois de nascer voce já deve esfriar o lugar que a criança estava. E 
o benzimento para esfriar é assim: 
Eu esfrio novamente a vida para ela. 
eu esfrio novamente a vida para ela. 
Lugar da criança, esfrio novamente para ela. 
Esfrio novamente a vida para ela. 
Esfrio a flor da vida para ela 
Faço novamente o orvalho da vida dela. 
Faço novamente o orvalho da flor da vida dela. 
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Ma'erã Hente Hasy 

Yma gware he'i, umia oteokwai ojoehe-gwi hasy. O"f ave pohã vai, ho'uka 
upea ojoupe ojojuka hagwã. Oi" nhembo'e upea pegwa. Upea atro oho arã 
onhembo'e hasy va'e rehe. Ha'e ojehe no nhembo'ei. 

Mitã Ojekoaku 

Upea ojekoaku pono jy'y ojepota hese. Omo"i arã ajehe ysy, oje pixy pa 
arã, ha ojahu seyro rykweré-pe seyro rykwere-pe, hesa"ihagwã entero 
ita'yra kwera. 

Kunhata"i Ojekoaku 

Upea katu pete"i nte ijekoakuha, ha upea rehe ojekoaku tee arã voi. Ojahu 
arã seyro rykwere-pe, kaa one-me so'o katu ho'u arã pe pira'i mir"i, pikyt"i 
mir"i ho'u arã, pono heo'ã. 

Hortência Kunha imemby Va'erã ndive 

Anhembo'e hese oiko hagwã pe mitã. Upe nhembo'e peixa he'i: 
Xe jari jusu araka'e, oapyka mboayvu araka'e. 
Tupã ra'y araka'e, oapyka mboayvu araka'e. 
Xe jari jusu araka'e. 
Tupã ra'y, tupã rajy araka'e . 
Upea hina neirã vyteri oiko pe mitã. Ha oiko rire katu ja ere mboro'y ma 
íxupe pe mitã renda-gwe. Upea imboro'yha ngo peixa he'i: 
Ta hekoha moro'ysã jevy ne íxupe. 
Ta hekoha moro'ysã jevy ne íxupe. 
Mitã va rendagwe, moro'ysã jevy ne íxupe. 
Ta hekoha mbo rysapy jevy ne íxupe. 
Ta heko poty mbo rysapy jevy ne íxupe. 
Ta heko poty mbo rysapy jevy ne íxupe. 
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Depois de nascer a criança a mãe deve tomar o remédio frio. Uma 
pequena raiz preta deve tomar a pequena folha peluda, deve tomar 
aquela que é igual a pata de lebre deve tomar quando dói o útero. Eu corto 
com um pedaço de taquara o umbigo para não estragar. somente eu devo 
cortar e erguer essa criança. E quando morre a criaça ante de nascer, a 
mãe deve tomar remedia imediatamente para cair a criança morta. E o pai 
deve se reguardar uma semana, depois deve roçar a beirada da casa 
dele para ser trabalhador. 

Nesta aldeia há o que morre matado 

Havia aqui ante de nos chegarmos aqui tinha dois que eu sabia que 
morreu enforcado. Esses são os que Diabo entrou na sua cabeça e se fez 
assim 

Os enfeites dos nossos antigos 

Rara os nossos antigos a mais bonitas e o urucum. Com aquilo se enfeita 
para não se encanar nada neles 

Policiais desta aldeia 

Por um lado é bom, e não é bom para aqueles que tem bastantes 
crianças. Há policia que é mal acostumada. há também o que cuida bem, 
e aqui todos são bêbados mesmo, por causa das bebedeiras não cuidam 
bem mais. Quando nós cantamos em nossas casas eles, já vem buscar 
para levar e fazer trabalhar presa. Fazem a gente arrancar caraguata e 
guanchuma. Por isso os que cantavam não cantam mais. 

Princípio da Terra 

Desde que começou esta terra não acabou mais esta terra. No começo 
a terra foi queimada. Depois começou tudo de novo esta terra, isso Deus 
mesmo renovou a terra para nós vivermos novamente sobre ela. O que 
sobrou da queimada da terra são essas montanhas. Isso não vai acabar 
mais mesmo, para que os antigos contassem para os netos por que eles 
não acreditavam 
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Oiko rire mitã isy ho'u arã pohã ro'ysã-mi. Hapoü mir"iva'e ho'u arã, hogwe 
aviju mir"i va'e, ha tapiti pokwe ram'igwa ho'u arã pe hugwa hasy ramo. Xe 
aikyti takwara pekwe-py mitã pyru'ã pono onhe mbyai. Ha xente voi aikyfi 
arã ha ahupi arã pe mitã. Ha omano ramo pe mitã oiko e'y mboyve, 
tekotevê isy ho'u pohã pya'e mitã re'ongwe oity hagwã. Ha itua ojekoaku 
arã pete·i semana, upei katu okopi arã hoga jere imba'apo katu hagwã. 

Ko Aldeia-pe Oi' Ojejuka va'e 

o·i va'ekwe ore oroju e'y mboyve ko'ape. O"i mbohapy xe aikwaa ojejuvy 
va'ekwe. Umia hina anhay oike inhakã-pe ha upea gwi. 

Nhande Ypy Jegwaha 

Yma ngware nhande ypy-pe iporã ve pe yruku. Upea pe ojegwa pono 
mba'eve voi ojepota hese araka'e. 

Polixia Ko Aldeia Pegwa 

lporã peteJ lao-pe ha upei na'iporãi voi umi heta mitã ogwereko va'e pe. 
O"i ilaja vai va'e polixia, o'i onhangareko porã miva, ha ko'a pe ika'u-pa voi, 
ika'u eterei gwi no nhatende porã vei ma. Oime ramo japorahéi nhande 
roga rupi ha'e kwera,ja ou ma nhande reraha hagwã nhande momba'apo 
preso. Omondoro uka ndeve karagwata ha typyxa hü. Upeixagwi entero 
oporahéi va'e ndoporahei vei. 

Yvy nheypyrü 

Ko yvy onhepyyrü ramo gware ngo ndopai voi araka'e yvy. Okai yvy 
nhepyrü mbyramo. Upei onhepyro pyahu jevy ko yvy rã, upea hina 
nhandejara ojapo pyahu jevy nhandeve ko yvy nhaime jevy hagwã hi'ari. 
Yvy okai ramo gware ma ngo umi serro. Upea ndopa vei ma arã voi, 
myamyr"i omombe'u hagwã gwemiarirõ kwera-pe voi araka'e ha'e kwera 
ndo poro gweroviai-
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por isso fez assim. Os nossos netos de agora verão esses acontecimentos. 
Agora ainda não acontece coisas muito feia para nós. O Pa'ikwará fez a 
terra, e ele mesmo fez os bichinhos. 

O começo de nossos Antigos 

Nosso princípio surgiu da terra. E os brancos surgiram da cinza, por isso 
suas peles são brancas. Essas coisas o nosso antigo vovô mesmo conta 
para nós. 

Nós, somos diferentes 

Deus mesmo nos mandou para sermos diferentes dos outros. Porque os 
que não são caiuá próprio não tem espírito bom. E nós temos o bom 
espírito. 

Fogo 

Diz que o nosso antigo fazia fogo de uma pedra. Esfregavam a folha seca 
de pindó e batia a pedra um no outro e quando a pedra acendia já tinha 
fogo. 

Meninos que vão furar lábio (Elias Severo) 

Isso fazem na bebida, no caldo de cana. Depois de ficarem bêbados 
colocam neles o tembetá. Pega a criança e embebedam nem senti mais 
quando cutucam neles. Depois de furar colocam o tembetá. As crianças 
que vão furar o lábio, faziam dançar, chamavam isso de gwahu. 

Casamentos de Nossos antigos 

Os antigos casavam na bebida de milho, ficam bêbados com a bebida de 
milho, e fazem a moça deitar ao lado do moço. 
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gwi ojapo araka'e. Ko'agã nhande remiarir~ jevy ~atu mb~'e rexa kar~. Ay 
ndokoi ry vyteri ivai eteva'e nhandeve. Upe1 yvy aJapo Pa 1 Kwara, ha ente 
avei ojapo umi vixo mimi. 

Nhandeypynheypurü 

Nhande ypy oiko yvy-gwi. Ha karai kwera katu oiko tanimbu-gwi, upea gwi 
ipire morot'i. Upea yma gware ore ramói voi omombe'u va'ekwe oreve. 

Nhande, Nhane Ambue 

Nhandejara voi nhande mbou nhane ambue hagwã otro-gwi. Oke ndaha'ei 
va'e tavyterã ndaijayvu porãi voi. Ha nhande kwera nhande ayvy porã. 

(Fim da Fita nº 18 - Elias e Hortência Severo) 

Fita nº 19 - Continuação: Hortência Merina e Elias Severo 

Tata 

Nhande ypy ndaje ojapo ita-gwi tata. Pindo rogwe omongu'i porá ha 
oinupã ita ojoehe ha upe itá hendy vove oikoma tata. 

Kunumi Pepy (Elias Severo) 

Upea ojapo kagw·i-me, takware'ê ry-pe. Upei orno nga'u ha ternb~ta mir"i 
orno'i hese. Oipyhy pe rnitã ha orno nga'u ni ha'e no nhandu ve1rna ha 
oikutu íxupe. Ombokwa rire omo"i tembeta. Urni mitã hembeta va'erã, 
ogwero jeroky arã, ogwero gwahu he'i upea-pe. · 

Nhande ypy Omenda Ramo Gware 

Yrna gware omenda kagw·i hapy, oka'u kagw'i rehe, ha kwimba'e yke rehe 
orno nheno kunha. 
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Casa a beira-chão 

Essa era a casa dos nossos antigos mesmos, e nesta casa todos vivem 
ali. Isso para fazer furar o lábio dos meninos. 

Arco-íris 

Isso não é gente, mas se manifesta como gente para levar um doente, às 
vezes ante de adoecer vem e se mostra para voce como gente e te leva. 

Yvanga Jeré Caminho de Anta 

Essa é a firmata da terra, esse caminho de anta que chamamos. 

Pequeno Gwahu 

Gwateri, ja gwateri, jari hirija. 
Gwateri, ja gwateri, jari hirija. 
Ogwesairuma ha ogwesairuma. 
Gwateri ja gwateri, jari hirija. 
Assim era o gwahu que era cantado à noite. 

Explicação do Kotyhu 

Os antigos interpretavam de varias maneiras o seu Kotyhu. 

Me fez brilhar este seu irmão 
Me fez brilhar este seu irmão. 
Me fez brilhar este seu irmão. 
Me fez brilhar este seu irmão. 

O bom enfeite para mim. 
O bom enfeite para mim. 
O bom mbaraká para mim. 
O bom mbaraká para mim. 

Canticos 

2° Cantico 
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Oga Jekutu 

Nhandeypy roga voi upeaaraka'e, ha upeoga-peenteroveva'eoiko upe
py. Upea ojapo hagwã kunumi pepy. 

Jy'y 

Upea ndaha'ei hente, pero hente xa ojexuka ogweraha hagwã hasy va'e, 
sapy'ante nde rasy e'y moboyve ou ojexuka ndeve hente xa ha nde 
reraha. 

Yvanga Jere, Mborevi Rape 

Upea katu yvay jekoka, upe mborevi rape oje'e ha. 

Gwahu'i 

Gwateri ja gwateri, jari hirija. 
Gwateri ja gwateri, jari hirija. 
Ogwesairuma ha ogwesairuma. 
Gwateri ja gwateri, jari hirija. 
Upea gwahu pyhare onheha'ã va'e. 

Kotyhu (explicação) 

Opaixa ko oipapa okotyhu-pe, yma nhande ypy kwera araka'e 

Mborahéi 

Xe rero vera xe ryke'y. 
Xe rero vera xe ryke'y. 
Xe rero vera xe ryke'y. 
Xe rero vera xe ryke'y. 

2° Mborahéi 

Jegwaka porã xevy gwarã. 
Jegwaka porã xevy gwarã. 
Mbaraka, porá xevy gwarã. 
Mbaraka porã xevy gwarã hã. 
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Esse cantico eu sempre canto quando vem o Deus. 

3º Cantico 

No som do bambu me fez chegar. 
No som do bambu me fez chegar. 
O som do bambu é para mim. 
O som do bambu é para mim. 

Reza - Benzimento 

Vem esfriar, tiririju 
Vem esfriar, tiririju 
Eu te chamo meu irmão, tiririju. 
Vem esfriar meu irmão, tiririju. 
Essa eu rezo quando eu vejo as crianças em mal estado. Essa reza é 
contra os ares. 

Benzimento para dores de dentes 

Sabedoria da vida dos dentes. 
Esfriando a sabedoria da vida dos dentes. 
Sabedoria da vida dos dentes. 
Esfriando a sabedoria da vida dos dentes. 

Quando há muitas cobras perto de casa 

Eu mando este dono da cobra 
Eu mando de onde eu sempre ando. 
Até debaixo das matas, meu irmão dono da cobra. 
Eu mando de onde eu sempre ando. 
Meu irmão dono da cobra. 
Por isso aqui por perto da minha casa não tem cobra. 

Francisco Policia. 

O José me colocou como policia. Ele disse pra mim somente cuidar. Eu 
não bato no outro, não judio de ninguém. Meu nome é Francisco 
Assevero tenho 19 anos. 
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Aipo va'e tupã ou ramo aporahei va'e xe. 

3° Mborahéi 

Takwapu-py xe mogwahê. 
Takwapu-py xe mogwahê. 
Takwapu xevy gwarã. 
takwapu xevy gwarã. 

Ejo tere mboro'y, tiririju. 
Ejo tere mboro'y, tiririju. 

Nhembo'e 

He oro henoi xe ryke'y, tiririju. 
Ejo tere mboro'y xe ryke'y, tiririju. 

• 

Upea aha'ã mitã kwery ahexa vai maramo. Upea ary rovai upe nhembo'e. 

Tai' Rasy Tiha 

Tal nava jereko kwaa pare. 
Tal nava mboro'y, jereko kwaa pare. 
Tal nava jereko kwaa pare. 
Tal nava mboro'y jereko kwaa pare. 

Mboi Heta Ramo Oga Ypy Rupi 
Ta mondo ne xe ko pa'i kunhambia. 
Ta mondo ne xe opa xe rekwaty aja katu. 
Opa jaigwy rupi, xe ryke'y pa'i kunhambia. 
Ta mondo ne xe opa xe rekwaty oja katu. 
Xe ryke'y pa'i kunhambia. 
Upeixa-gwi ko xe roga jere rehe nda'ipori mboi. 

Francisco Polixia 

Xe, xe mor polixia ramo José. He'i xeve anhantende nte hagwã. 
Xe na poro nupãi, avave rehe na nhembosarai ri. Xe rera Francisco 
Asevero areko 19 anho. 
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Sobre Hortência 

Meu nome é Hortência Merina, tenho 50 anos, já fez tempo que moro 
aqui, já fez 8 anos. 

(Final da fita 18 - Elias severo e Hortencia Merina.) 

Cantico 

No terreiro amarelo nós viemos, ahe he ... 
Na flor do terreiro viemos de novo 
Com que nós viemos meu irmão. 
Na flor do Nhanduá viemos, meu irmão. 
De quem nos viemos meu irmão. 
Do cheiro do terreiro viemos meu irmão. 
De quem nos viemos meu irmão. 

Cantico pelo Doente 

Vem ver a vida do homem meu irmão. 
Vem ver ó irmão do homem. 
Vem ver ó irmão do homem. 
Vem ver ó irmão do homem. 

2° Cantico 

Seu brilho amarelo passa por cima do outro. 
Vem ver o irmão do homem. 
Seu brilho amarelo passa por cima do outro. 
Vem ver o irmão do homem. 
Vem ver o irmão do homem. 
Seu brilho amarelo passa por cima do outro. 
Vem ver o irmão do homem. 
Seu brilho amarelo passa por cima do outro. 
Vem ver o irmão do homem. 
Vem ver o irmão do homem. 
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Hotência Rehegwa 

Xe rera Hortência Merina, areko 50 anho. Ko'ape xe are ma, ojapo ma ne 
8 anho. 

(Final da Fita nº 18 Elias Severo e Hortênsia Merina) 

Okaraju py oro ju, ahe he ... 
Oka yvoty py oro ju ha jevy. 
Mba va'e py oro ju xe ryvy. 

Fita nº 19 - Francisco Solano Lopes 

Mborahéi 

Nhandua va yvoty-py oro ju, xe ryvy. 
Ki va'ê-gwi oro ju ha xe ryvy. 
Oka yakwã-gwi oro ju ha xe ryvy. 
Mba va'e-gwi oro ju ha xe ryvy. 

Hasy Va'e Rehe Mborahéi 

Ejo tere hexa ava rekoha xe ryk'y. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 

lvera va sa'yju ijoaoy raha. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 
lvera va sa'yju ijoaoy raha. 
Ejo tere hexaava ryke'y. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 
lvera resa'yju ijoapy raha. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 
lvera iju iju ijoapy raha. 
Ejo tere hexaava ryke'y. 
Ejo tere hexa ava ryke'y. 

2° Mborahéi 
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Esse também é um cantice para um doente. 

3° Cantico 

Cai, e vai caindo o Kwara Rendy. 
Vai caindo o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Tem mbaraka o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Tem enfeite o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 
Cai, vai caindo o Kwara Rendy. 

4° Cantico 

Gwa'i Gwa'i amarelo, gwa'i gwa'i amarelo 
Pelo terreiro do nosso pai, gwa'i gwa'i amarelo. 
Gwa'i gwa'i amarelo, Gwa'i gwa'i amarelo 
Pelo terreiro do nosso pai, dança Gwa'i gwa'i amarelo. 
Gwa'i gwa'i amarelo, Gwa'i gwa'i amarelo 

Porque os antigos dançavam 

Nós falamos, porque os antigos são princípios da nossa vida, eles 
dançavam, por que com isso nós viemos de la(do céus). Quando nos 
viemos para aquela que vai ser mãe. Quando já estivermos no tempo de 
sair da nossa mãe, porque nossa mãe é nossa casa. 
Por causa que hoje ninguém dançam mais quando vem nosso Deus vem 
muito bravo mesmo, por isso quando chove cai pedra. Essa era a nossa 
vida para não perdermos a terra. Por que ninguém cantou mais por isso 
vem as doenças, e todas as coisas malignas. Quando eles vem ninguém 
canta para eles. Por isso quando eles vem e quando voltam o que é que 
falam de nos. Dizem há quando voltam daqui: 
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Upea ave hasy va'e rehegwa, mborahéi ave. 

Ho'a, ho'a ri kwara Rendy 
Ho'a, ri Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
lmbaraka Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
ljegwaka Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwara Rendy. 
Ho'a, ho'a ri Kwarà Rendy. 

3° Mborahéi 

4° Mborahéi 

Gwa'i gwa'i ju, gwa'i gwa'i ju. 
Nhanderu roka rupi, gwa'i gwa'i ju. 
Gwa'i gwa'i ju, gwa'i ju. 
Nhanderu roka poty rehe, gwa'i gwa'i ju jeroky 
Gwa'i gwa'i ju jeroky. 

Yma Gware Mba'erã Ojeroky 

Ja' e nhande, yma gweré ngo teko ypyrü, ha' e kwera ojeroky, oke upea ma 
voi nhande jaru amo-gwi. Nhane Sy rã-pe jaju vo voi araka'e. Agã Nhande 
Sy-gwi nhaime-ma nhasê hagwã-me, oke Nhande Sy nhande roga-gwi. 
Avave ndojeroky vei gwi voingo ou ramo Nhandejara ipoxy eterei ou vo, 
upea-gwi oky ramo ho'a ma amandáu. Pea ma voi nhande reko pono ko 
yvy onhe hundi nhande hegwi. Entero ndogwero jojai oporahéi-gwi ou 
mba'asy, ha_entero mba'e ivai va'e. Ou ramo hikwai avave ndo porahéi 
ri íxupe. Upea rehe ha'e ha'e kwera ramo ha oho kwevo mba'e-pa he'i 
nhande rehe. He'i ha'e kwera amo ko'agwi oho vove: 
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Voaram, voaram, voaram. 
Só isso, só eram a danças deles. 
Só isso, só isso eram as danças deles. 
Diária, diária é a sua dança. 
Só isso, só isso ceus amarelo. 
Pelo caminho escondido. 
Só isso, so isso céus amarelo. 
Isso quando eles voltam. E quando chega lá já disse assim: 
Os que são do terreiro do nosso pai. 
Chegou com dança o gwa'i gwa'i amarelo 
Os que são do terreiro do nosso pai. 
Gwa'i gwa'i amarelo e sua dança. 
Gwa'i gwa'i amarelo é quem dança. 

Cantico da dança 

Quem do meu irmão que vai chegar. 
Quem do meu irmão que vai chegar. 
Chegando com seu acento para mim. 
Chegando com seu acento para mim. 

Jusuka (não há trad.) 

Isso é o barulho daquilo que são deles, para essas coisas eles chamam 
assim . 

Voou voou, voou voou. 
Voou voou, voou voou. 

Gwahu 

Voou voou, voou voou o pássaro. 
Voou voou, voou voou o pássaro. 
Estão em volta, estão em volta. Voou voou este pássaro. 

Gwahu de Dia 

Ruma ru maika, ru maiká.(não há trad.) 
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Oveve, oveve araka'e, oveve araka'e. 
Ma ae, ma ae ijeroky araka'e. 
Ma ae, ma ae ijeroky araka'e. 
Ara va'y, ara va'y ijeroky. 
Ma aee, ma ae ara sa'y ju. 
Tape nhemo anga va rapy-pe. 
Ma ae, ma ae ara sa'yju. . 
Upea hina agwi oho vove. Ha amo ogwãhê vove katu peixa he'i: 
Nhanderu roka va rupi-gwa. 
Ogwãhê ijeroky gwa'i gwa'i ju. 
Nhanderu roka va rupi-gwa ko. 
Gwa'i gwa'i ju ijeroky. 
Gwa'i gwa'i ju ko ijeroky. 

Jeroky ha Pegwa Mborahéi 

Ki va'e xe ryke'y ta po ogwãhê. 
Ki va'e xe ryke'y ta po ogwãhê. 
Ojapyka renogwãhê xe vy ra'e 
Ojapyka renogwãhê xe vy ra'e 

Jasuka 

Jasuka. Upea ngo ha'e kwera imba'e aryapu, upea pe aipo he'i. 

Gwahu 

Oveve ko oveve ko, veve ko oveve. 
Oveve ko oveve ko, veve ko oveve. 
Oveve ko oveve ko gwyra. 
Oveve ko oveve ko gwyra. 
Jehe rehegwa, jehe rehegwa. 
Oveve ko oveve ko gwyra. 

Ara Kwe Pegwa Gwahu 

Ruma ru maika, ru maika. 

259 



Sere ru maika, sere ru maika. 
Sere ru maika, sere ru maika. 
Sere ru maika, jari hi rija. 
Ruma, ru maika, ru maika. 
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Esse começa no clarear do dia, até quando o sol esta para entrar deve 
terminar esse gwahu de dia. Depois já começa o gwahu da noite. Esse 
gwahu da noite é assim: 
Brilha o lugar do paraná, brilha o lugar do paraná. 
Brilha o lugar do paraná, brilha o lugar do paraná. 
Brilha o lugar do paraná, brilha o lugar do paraná. 
Joga como bugiu, joga como bugiu. 

Muito Kotyhu 

Choro novamente por aqui, choro novamente por aqui. 
Choro novamente por aqui, choro novamente por aqui. 
Porque voce por aqui. 
Porque voce por aqui. 
Porque voce chora por aqui. 
Depois de te deixar por aqui. 
Porque voce chora. 

2° Kotyhu 

Eu vim atoa por aqui, eu vim atoa por aqui. 
Eu vim atoa por aqui, eu vim atoa por aqui. 
Depois de ver todo homem, eu vim atea por aqui. 
Eu vim atea por aqui, eu vim atoa por aqui. 
Eu vim atea por aqui, eu vim atea por aqui. 
Eu vim atoa por aqui, eu vim atoa por aqui. 
Sentou chorando por aqui. 
Sentou chorando por aqui. 
sentou chorando por aqui. 

Pequeno Arco 

Isso disse assim: 
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Sere ru muika, sere ru maika. 
Sere ru muika, sere ru maika. 
Sere ru maika, jari hi hija. 
Ru ma, ru maika, ru maika. 
Upea ko'ê pytã vove onhepyrü, ha pe kwarahy oike pata vove opa arã 
upea ara-gwa gwahu. Ha upeija onhepyrü-ma gwahu pyhare-gwa. Upea 
peixa he'i: 
Parana ty avera, Parana ty avera. 
Parana ty avera, Parana ty avera. 
Parana ty avera, Parana ty avera. 
Okaraja joapi, okaraja joapi. 

Kotyhu jarete 

Jahe'o jevy arupi, jahe'o jevy arupi. 
Jahe'o jevy arupi, jahe'o jevy arupi. 
Ma'erã katu ere jahe'o arupi. 
Ma'erã mapa ere jahe'o arupi. 
Ma'erã katu ere jahe'o arupi. 
Nde reja rire arupi. 
Ma'erã ere jahe'o. 

2° Kotyhu 

Aju rei ma xe arupi, aju rei ma xe arupi. 
Aju rei ma xe arupi, aju rei ma xe arupi. 
Ava rexa-pa rire he, aju rei ma xe arupi. 
Aju rei ma xe arupi, aju rei ma xe arupi. 
Aju rei ma xe arupi, aju rei ma xe arupi. 
Aju rei ma xe arupi, aju rei ma xe arupi. 
Ogwero gwapy ojahe'o arupi. 
Ogwero gwapy ojahe'o arupi. 
Ogwero gwapy ojahe'o arupi. 

Upea ngo he'i peixa vei: 
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Assim voce vive atoa por aqui. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Voce anda chorando atoa por aqui cada tarde. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Assim voce vive atoa por aqui. 
Era a flor do pequeno arco. 
Era a flor do pequeno arco. 
Esse pequeno arco é usado, os antigos usavam para aprender cantar o 
Kotyhu, gwahu, para esse fim eles usavam o pequeno arco. 

Cantico 

Seja unido a sua dança, seja unido a sua dança. 
seja unido o som da taquara meu irmão. 
Seja unido o som da taquara meu irmão. 
Seja unido as danças de grande raças(Kaiwá). 
Me esperando meu irmão. 

Batismo de Milho 

O milho era batizado para não fugirem tudo de nós. Agora quem tem a 
reza do batismo de milho já são poucos. As vezes voce derruba mata para 
plantar milho. E pega o sarakwa para plantar milho. E quando já dá o milho 
voce batiza. Assim é o cantico deste batismo. 
O Corpo da planta se retira 
Jakairá, jacairá, jacairá.(não há trad) 
Desce a vida da plantação. 
Jakairá, jacairá, jacairá. 
Desce a vida da plantação. 
Jakairá, jacairá, jacairá jacairá. 
A flor branca da plantação, jacairá, jacairá, jacairá. 

262 

NHANDE REMBYPY 

Arami rei ere iko arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
Jahe'o rei ere reko, ka'aru arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
Arami rei ere iko arupi. 
He gwyrapa'i poty ra'e. 
He gwyrapa'i poty ra'e. 
Upe gwyrapa'i ngo ojeporu, yma gware oiporu oikwaa hagwã kotyhu, 
gwahu, upea rã ha'e kwera oiporu gwyrapa'i. 

Mborahéi 

Ta ijoja ke ijeroky, ta ijoja ke ijeroky. 
Ta ijoja ke takwapu a xe ryvy. 
Ta ijoja ke takwapu a xe ryvy. 
Ta ijoja ke te'yi jusu ajeroky. 
Xe renonde ra'e xe ryvy. 

Avati Ra'anga 

Avati ngo onhe ha'anga pono oho-pa nhande hegwi araka'e. Ko'anga 
avati rovasa rerekoha hesa'i ma. Sapy'ante ereity ka'agwy upe-pe ere 
mo'i hagwã avati. Ha ere jagara sarakwa ere nhoty avati. Agã hi'a porã 
vove ere ha'anga. Peixa he'i hero porahéi ha: 
ltymby rete rero syry. 
Jakaira, jakaira, jakaira jakaira. 
ltymby ajasuká rero gwejy. 
Jakaira, jakaira, jakaira jakaira. 
ltymby ajasuká rero gwejy. 
Jakaira, jakaira, jakaira jakaira. 
ltymby ra potyti, jakaira, jakaira, jakaira. 
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Para que a vida da planta seja sempre boa. 
Para o seu crescimento 
Jacairá, jacairá, jacairá, jacairá. 
Isso deve cantar até ao amanhecer, e deve colocar duas espigas de milho 
na varinha. E os que vem ali deve chegar cantando. Deve cantar gwahu, 
deve chegar dançando. Deve ser batizados: milho, batata e todos que 
estiverem plantados na roça. 

Plantas dos Céus 

No céu tem as plantas. Mas se quizermos trazer a planta e lá, temos que 
ser unidos. Para isso devemos ser unidos. 
Se fôssemos unidos. 
Se fôssemos unidos. 
Seja unido a dança do grande raça 
Se fôssemos unidos. 
Se fôssemos unidos. 
Se fôssemos unidos. 
Se fôssemos unidos. 
Quando desceu, todos buscam a sementes, deve dar para todos que 
buscam. E quando colher todos devem desenvolver um pouco cada. E 
ali deve estar o chefe dele, deve cantar até amanhecer. E ali quando já 
vai beber a bebida, deve chegar cantando. E aqueles que não sabem 
cantar deve ir buscar aquele que sabe cantar para chegar com eles. E a 
mesma coisa que vamos chegar onde vai ser furado o labio do menino. 
Quando vai chegar na bebida deve cantar: 
Vamos ver, vamos ver. 
Vamos ver, vamos ver. 
A vida das plantas, enfeitando, enfeitando. 
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ltymby reko marã ne'y magwã. 
ljero kakwaa hagwã ma íxupe. 
Jakaira, Jakaira, Jakaira, Jakaira. 
Upea erero ko'êmba ete arã, ha moko'i ere mo'i arã avati upe yvyra'i rehe. 
Ha umi ou va'e upepe tekotêvê oporahéi ave ogwãhê hagwa. Ogwero 
gwahu arã, ogwero jeroky ara. Onhe ha'anga arã: avati, jety ha upei opa 
ixagwa o'i va'e kokwe-pe. 

Temity Yvanga-pegwa 

O'i yvanga-pe temity. Pero jaru-ta ramo upepe-gwa temity, tekotevê 
nhande joja. Upea pe he'i ha'e kwera: 
Nhande joja ramo ra'e. 
Nhande joja ramo ra'e. 
Nhande joja ramo ra'e. 
Ta ijojake te'yi jusu ajeroky. 
Nhande joja ramo kuri. 
Nhande joja ramo kuri. 
Nhande joja ramo ra'e. 
Nhande joja ramo ra'e. 
Ape opyrü ramo, entero ou ogweraha iseminharã, ou va'e pe ere me'ê 
arã. Ha agã o·i vove entero jevy ogweru arã mix'i mimi. Ha upepy o'i arã 
huvixa, ogwero porahéi ara ko'êmba ete peve. Ha upepe umia ho'u-tama 
jave xixa, oporahéi arã ogwãhêvy. Ha umi oporahéi kwaa e'y va' e oho arã 
ogweru umi oporahéi kwaa va'e ndive ogwãhê hagwã. Ha'ete kunumi 
pepy pe nhagwãhê hagwã. 
Upea katu ere gwãhê hagwã pe xixa hape ere arã ehovy: 
Jaha jahexa, jaha jahexa. 
Jaha jahexa, jaha jahexa. 
ttymby ra Jasuka, nhembo jegwa, nhembo jegwa. 
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A vida das plantas, enfeitando, enfeitando. 
Vamos ver, vamos ver. 
O corpo das plantas, enfeitando, enfeitando. 
Vamos ver, vamos ver. 
A vida das plantas, enfeitando, enfeitando. 
Quando voce vai chegando no altar deve cantar assim: 
A vida das plantas, enfeitando, enfeitandq. 
Jacairá, jacairá. 
Se for o Jacairá. 
Ali voce fica cantando para chegar ali. Isso no batismo de milho. 
De hoje em dia não tem mais os que sabem esse cantice. 

Roça dos Antigos 

Os nosso antigos faziam juntos suas roças. Depois cada um faz sua 
separada. 

(Final da fita nº 19 Francisco Salano Lopes) 

(Final 20 - Francisco Salano Lopes.) 

Deus mais forte 

Esse é o nosso Deus, nosso chefe nosso vô. 

Crianças de hoje 

~les seguem os brancos, e não sabem como foi o passado. De quem eu 
vim, quem me mandou. Sabe só o que vai comer, e namorar uma moça. 
Esse que nos pizamos nos chamamos, debaixo do ceus. Parece que fica 
alta ma é deixado do céu. E quando falam para nós todos os que cantam 
se dizem para nós. Fala para esse então quem é, se souber que estamos 
pisando aqui debaixo do ceus. E então para 
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itymby ra jasuka, nembo jegwa, nhembo jegwa. 
Jaha jahexa, jaha ny. 
ltymby, nhembo jegwa, nhembo jegwa ny. 
jaha jahexa, jaha jahexa. 
itymby ra jasuka, nhembo jegwa, nhembo jegwa. 
Ere gwãhê ma pe yvyra'i marangatu-pe ramo katu koxa ere porahei arã. 
ltymby ra jasuka xe mbo jegwa, Xe mbo jegwa . 
Jakaira, jakaira. 
Jakaira, ramo gãtu 
Upepe nde erembo para ere gwãhê hagwã pepe. Upea hina avati 
ra'anga-pe. Ko'agã gwa ndaipori nunga ogwereko va'e upe porahéi. 

Yma Gware Kokwe 

Yma araka'e nhande ypy onhondive ojapo okokwe rã Araka'e. 
Upei katu pete'i ojapo okokwerã. 

(Fim da Fita nº 19 - Francisco Solano Lopes) 

(Fita nº 20 - Francisco Solano Lopes) 

Nhandejara lmbareteve Va'e 

Upea hina nhandejara, nhande ruvixa nhande ramói 

Mi ã ko'agã Gwa 

Ha'e kwera karai kwera rehe oje segi-pa, ha ndoi kwaai hapykweré. Mava 
gwi pa aju, ki va'e pa xe mbou. Oikwaa okaru mi hagwã, oje guta mi hagwã 
kunhataL Ko nhande pyrüha-pe nhande ja'e, ko yvanga rapype. Yvate 
va'exa nhandeve, puro ete yvanga rapype. Ha upea he'i ramo nhandeve, 
entero porahéi oikwaa va'e he'i ramo nhandeve. Kova-pe he'i entonse 
maapa, oikwaa ramo ko nhane pyrü yvanga rapype. Ha etonse 
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eles fazerem estas coisas, esta terra, aquele que fez para nos. Eles 
disseram agora: os brancos compram a terra, mato também. E não é 
assim, eles estão sem nada. Esta terra é nossa, eles não tem nada. Nós 
fizemos para os nossos filhos. Eles quando chega disse assim: Nós 
fizemos para os nossos filhos plantarem, para ficar contente, para que os 
filhos deles fiquem contente. Daqui, daqui, daqui, daqui, se tirar a cruz 
quem vai cantar para nós? 
Ninguém vai contar desta vida para nós. 
Há muitos os que dançam, mas ninguém vai contar para voce como eu 
estou contando. E outro que hoje em dia as pessoas não são unidas. E 
os que não sabem serão levado disso. Enquanto isso se chega o dono 
da nossa vida para nós, vai dar novamente uma vida boa para nós. Se 
chegar uma criança doente, e voce faz uma reza a criança vai sarar bem 
de novo. E se a doença é do branco, a reza deve ser rezada para essa 
doença. 

Esfriamento para picada de cobra 

Vou esfriar, vou esfriar. 
Vou esfriar, vou esfriar. 
Rastejante sobre a terra, sua boca eu esfrio. 
Vou esfriar, vou esfriar. 
As cinzentas sobre a terra, sua boca eu esfrio. 
Vou esfriar, vou esfriar. 
Eu vou esfriar. 
Rastejante sobre a terra, lugar da sua boca. 
Vou esfriar, eu vou esfriar. 

O Sol e Lua 

Isso é comprido, tem que andar muito. E a história da Lua também é 
assim. Isso existe no canto: Nasce com o seu acento brilhante. 
Para os seus filhos Pa'i kwara, Pa'i kwará (sol) 
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ha'ekwera kova ojapo hagwã araka'e, ko yvy, amoa nte ojapo araka'e 
nhandeve gwãrã. He'i kwera ko'anga: Karai kwera ojogwa yvy, ka'agwy 
ave. Nahani, ha'e kwera o·i nte rei. Nhande kwera mba'e ko yvy, ha'e 
kwera ndo gwerekoi mba'eve. Ore orojapo va'e kwe ore ra'y kwera-pe 
gwãrã. Ha'e kwera ogwãhê vove he'i peixa: ore orojapo ore ra'y kwera
pe onhemity hagwã ovy'a hagwã, ita'yra kwera ovy·~ h~gwã. Ape gwa, 
ape gwa, ape gwa, ape gwa, ohekyi ramo kurusu k1va e-pa nhandeve 
omombe'uta? Ndaipori oheko mombe'u harã. 
Heta o·i ojeroky va'e, pero ovave no mombe'u mo'ãi ndeve ko xe 
amombe'u haxa ndeve. Upei ave ko'agã nda ijo jai hente kwera. Ha 
oikwaa e'yva katu ojereraha nte arã upea gwi. Upe pype nhande reko jara 
ogwãhê nhandeve ramo, ome'ê jevy arã nhandeve teko porá. Ogwãhê 
ramo mitã hasy va'e, ere nhembo'e hese ha hesãi porãjevy-ma mitã. Ha 
karai pe-gwa mba'asy ramo katu, upea pegwa nhembo'e ereha'ã arã 
hese. 

Mboi Mboro'yha 

Tambo ro'y, tambo ro'y 
Tambo ro'y, tambo ro'y 
Yvy ape ara syryry, juru tambo ro'y. 
Tambo ro'y, tambo ro'y 
Yvy ape ara nhanduti, juru tambo ro'y. 
Tambo ro'y, tambo ro'y ne xe araka'e. 
Tambo ro'y ne xe araka'e. 
Yvy ape ara syryry, juru va'y. 
Tambo ro'y, tambo ro'y ne xe araka'e. 

Pa'i Kwara Ha Jasy 

Upea ko ipuku hina tekoteve ereho hina. Ha Jasy rehegwa upeixante 
avei. Upea o·i porahéi pe: 
Nde apyka rendy rero jeosó javo. 
Nde ra'y Pa'i kwara, Pa'i kwara. 

269 



.. 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Nasce com o seu acento brilhante. 
Para as suas filhas Pa'i kwará, Pa'i kwará (sol) 
Nasce com sua santa luz. 
Para as suas filhas. Pa'i kwará, Pa'i kwará. 
Nasce com seu santo acento brilhante. 
Para as suas filhas Pa'i kwará, Pa'i kwará (sol) 
Nasce com santa luz do seu enfeite. 
Para as suas filhas Pa'i kwará. Pa'i kwará. 
Nasce com a luz da sua santa cruz. 
Para as suas filhas Pa'i kwará, Pa'i kwará. 
Nasce com a sua santa luz. 
Para os seus filhos Pa'i kwará Pa'i kwará.(sol) 
Nasce com a luz do seu kurunduá. 
Para os seus filhos pa'i kwará, Pa'i kwará.(sol) 
Na escuridão alumia o suporte da terra. 
Quando meu pai é Pa'i kwará, Pa'i kwará 
Vamos ficar aqui por que é longe para chegar sua interpretação. Quando 
chegar na interpretação deve contar tudo. Quando chegar ali voce já 
passa para frente. Passando dali voce já canta: 
Grande pai é chefe e o pai do Pa'i kwará. 

A vida da escuridão. 
A vida da escuridão. 
Eu vou envergonha-lo. 
Eu vou envergonha-lo. 
A vida da escuridão. 
A vida da escuridão. 

Reza para Pousada. 

Mesmo o que anda na escuridão. 
Eu vou envergonhar. 
Eu vou envergonhar. 
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Nde apyka rendy rero aso javo. 
Nde rajy upe pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Nde rendy katu rero aso javo. 
Nde rajy upe Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Ko nde apyka rendy katu rero aso javo. 
Nde rajy upe Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Ko nde jegwaka rendy katu rero aso javo. 
Nde rajy Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Ko nde kurusu rendy katu rero aso javo. 
Nde rajy upe Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Nde rendy katu rero aso javo. 
Nde rajy upe Pa'i kwara, pa'i kwara. 
Nde kurundua rendy katu rero aso javo. 
Nde ra'y katu upe Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Ne pytü ndete aresape ko uvanga resapa. 
Xe Ru ramo Pa'i kwara, Pa'i kwara. 
Ape mante japyta-ta oke upea ko ipuku hina eregwãhe hagwã pe ipapa
pe. Upe ipapa-py ere gwãhê vove tekotêvê ere ha'ã meme hina. Upepe 
ere gwãhê vove katu ja ere hasa-ma. Ha upe-gwi ere hasa vove ere ha'ã
ma: 
Papa gwasu mboruvixa Pa'i kwara ru ere arã. 

Tejupa Mongetaha 

Pytü na reko avaete . 
Pytü na reko avaete. 
Ta mo nhemot"f ne fxupe. 
Ta mo nhemot"i .ne íxupe. 
Pytü na reko ava ete. 
Pytü na reko ava ete. 
Pytü na rupi gwa ramo jepe. 
Ta mo nhembot"f ne xe 
Ta mo nhemboU ne xe 
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Mesmo que seja a vida da escuridão. 
Eu vou envergonhar. 
Eu vou envergonhar. 
Mesmo que seja uma onça.(Pa'i juru tipu-é onça) 
Eu vou envergonhá-lo. 
Eu vou envergonhá-lo. 
Mesmo que seja a vida da escuridão. 
Eu vou envergonhar. 
Eu vou envergonhar. 
Mesmo que seja o que anda pala escuridão. 
Eu vou envergonhar. 
Eu vou envergonhar. 
Mesmo que seja a vida da escuridão. 
Eu vou envergonhar. 
Eu vou envergonhar. 

Benzimento para a dor de estômago 

Recupero a vida toda 
Nhamangá quem pôs 
Recupero a vida toda 
Nhamangá quem pôs 
Pequena espuma branca. 
Nhamangá quem pôs. 
Recupero a vida toda. 
Nhamangá quem pôs. 
Recupero a vida toda. 
Nhamangá quem pôs. 
Recupero a vida toda. 
Nhamangá quem pôs. 
Recupero a vida toda. 
Nhamangá quem pôs. 
Recuper0 a vida toda. 
Nhamangá quem pôs. 
Pequena espuma branca. 
Nhamangá quem pôs. 
Essa é a reza para as dores de estômago. 
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Pytü na reko ava ete ramo jepe. 
Ta mo nhemoti' ne xe. 
Ta mo nhemotl ne xe. 
Pa'i juru tipu ramo jepe. 
Ta mo nhemot"i ne xe íxupe. 

- Ta mo nhemotY ne xe íxupe. 
Pytü na reko ava ete ramo jepe. 
Ta mo nhemofi ne xe. 
Ta mo nhemofi ne xe. 
Pytü na rupi gwa ramo jepe. 
Ta mo nhemot'i ne xe. 
Ta mo nhemot'i ne xe. 
Pytü na ava ete ramo jepe. 
Ta mo nhemot"f ne xe. 
Ta mo nhemot"i ne xe. 

Ty'e Rasy Tiha 

Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Hyjuifi mirT. 
imoindare nhamanga. 
Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Ta itasona hereko kwaa pare. 
lmoindare nhamanga. 
Hyjuit'i mir'i. 
lmoindare nhamanga. 
Upea hina ty'e rasy fiha. 
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Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
Eu esfrio a dor de dente dele. 
O grande Pai ele é chefe. 
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Benzimento para Mandorová 

Seja envergonhado. 
Para o homem sem osso. 
Seja envergonhado. 
Mesmo na vida propria do homem sem osso. 
Seja envergonhado. 
Mesmo na vida propria do homem sem osso. 

2° Reza para Mandarová. 

Traga a sua cexta Tigãsuju. 
Traga a sua cexta Tigãsuju. 
Traga a sua cexta Tigãsuju. 
Traga a sua cexta Tigãsuju. 

Casamento do nosso antigo. 

Diz que isso era assim: quando está ali, e o moço aqui. Os pais vão buscar 
aquela que vai ser mulher do seu filho. E até hoje nós os filhos, vamos 
namorar uma moça e já deixemos dinheiro para ela, os que ela quizer nos 
já damos para ela. E quando chegar o dia do casamento voce casa com 
ela. Esses são os que usam a vida dos brancos. E antigamente não era 
assim. 
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Ta·i Rasy Ti Ha. 

Ta"i na mboro'y ne xe íxupe. 
Ta"i na mboro'y ne xe íxupe. 
TaT na mboro'y ne xe íxupe. 
Ta"i na mboro'y ne xe íxupe. 
Ta·i na moro'ysã ne íxupe. 
Ta·i na mboro'y ne xe .íxupe. 
TaT na mboro'y ne xe íxupe. 
Papa gwasu mboruvixa. 
Upea hina taT rasy fiha. 

Ysoy ti'ha 

' 
To nhenoU ne íxupe. 
Ava kangwe e'y ne íxupe. 
To nhenotI ne íxupe. 
Ava kangwe e'y, gweko tee ramo. 
To nhenotT ne íxupe. 
Ava kangwe e'y, gweko tee ramo. 

2° Ysoy T1'ha 

Eru nde ajaka figãsuju. 
Eru nde ajaka t'igãsuju. 
Eru nde ajaka figãsuju. 
Eru nde ajaka t'igãsuju. 

Nhande Ypy nhomomenda 

Upea ko peixa araka'e: o'i ramo pepe, ha ape kari'y. Oho isy itua ogweru 
gwa'yra-pe hembirekorã. Ha ko'anga peve ngo nhande kwera ta'yre 
mimi, jaha kuri jaje guta kanhata·i rehe ha jaheja ma íxupe iplata rã, ha 
oipotava jaru ma íxupe, Omonde va'erã, ha o·i vove ndeve ara ere menda 
hagwã eremenda hese. Upea hina karai kwera reko oiporu va'e ma upea. 
Ha yma ndaha'ei upeixa. 
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Vamos dizer que aqui esta seu pai e sua mãe, e eles trouxeram para voce 
uma que vai ser sua mulher. Quando voce for deitar, eles fazem deitar a 
moça ao seu lado e ali e feito já o casamento. Antigamente era assim. As 
moças de antigamente se casavam depois de estarem formadas. E as de 
hoje não são assim. 

(Fim do lado 1 - Fita nº 20 - Francisco Salono Lopes) 

(Gravação de João Rebeiro e Andreza Souza) 

Eu vou perguntar para voces, como voces faziam a cexta. - A cexta de 
folha de coqueiro ou de takwara? A cexta era feita de taquara. 
Pilão era feito de qualquer madeira? Pilão é feito de Yvyrá nhet'i e Y sapy'y 
- desses eram feito pilão. 
Um acento de quê era feito? O banco ou acento era feito de cedro. 
E um acento é usado ainda hoje? Hoje em dia não se usa mais. 
Por que não é mais usado? Por que hoje em dia já é feito os que nós 
chamamos de banco. 
A farinha de milho onde era usada? A farinha de milho era usada em 
várias coisas: para comer torrada, e fazer bolo ou pão. 
Até hoje é usado a farinha de milho? Não se usam mais. 
Voce usava antigamente? Eu usei antigamente. -
O cabo de foice pode ser qualquer coisa? Podia ser qualquer coisa, mas, 
antigamente era usado a guajuvira, e somente essa mesmo. E o cabo de 
machado também e o mesmo. E o cabo da enchada também deve ser 
guajuvira. 
E antigamente como era feita a bebida? Era feita de milho, batata e caldo 
de cana. 
Antigamente ja era usado esse talher? Antigamente não era usado. 
Antigamente era usado pedaço de purungo ou purunguinho. 
Por que hoje em dia não é mais usado o pedaço de purunguinho? 
Agora 
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Ja'e ta peixa ko'ape oime nde ru nde sy, ha ogweru arã ndeve ne 
rembirekorã. Agã nde ere nheno vove, omo'i nde kota rehe pe kunha ha 
remenda-ma upepe upeixa ara ka'e yma. Yma gware kunhatar otyarõ 
porá rire emenda. Ha ko'agã gwa nda ha'ei upeixa. 

(Fim do Lado 1 - Fita Nº 20 - Francisco Solano Lopes) 

(Gravação de João Ribeiro e Andreza Souza) 

Aporandu-ta peê-me mba'exapa ojepapo araka'e ajaka. Ajaka pindó 
roque-guiguapa terapa takwapi guigua? Takwapigui ojepapo ajaka. 
Angu'arã piko oime raêva yvyra-gui ojepapo? Angu'avy yvyra nhet'i ha 
ysapy'y upea angu'avy. 
Apyka piko mba'ex~ ojepapo? Apyka ojepapo hy'ary-gui. 
Ha apyka-pa ojeporu vyteri ko'agã? Ay rupi ndojeporu veima. Mba'e
guipa ndo jeporu veima? Ay rupi ojepapo-ma vanco ja'eha nhande. 
Avati ku'i piko mba'exa hape ojeporu? Avati ku'i ojeporu opaxa ha-pe: 
ojapo hagwã hu'i, mbojape. 
Ha ko'agã peve-pa ojeporu avati ku'i? Ndoje poru veima. 
Ndepa ereiporu araka'e yma? Aiporu va'e kwe. 
Foice yva-pa oimeraêva yvyrante arã? Oime raê va nte arã jepe, pero, 
yma ojeporu gwajayvi, ha upea nte voi. Ha haxa yva ha'ente ave. Ha 
asara yvy gwajayvi ave. 
Ha yma rupipa mba'exa ojepapo pe xixa araka'e? Avati-gui, jetyry, 
takware'êry . 
Yma rupipa ojeporu-ma kuxava araka'e? Yma rupi ndo jeporui. 
Yma rupi ojeporu hy'a, hy'a'i. 
Mba'e-gui pa ko'agã ndojeporuvei hy'a? Ko'agã 
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é usado talheres mesmo. 
Antigamente era usado aquele que nós chamamos de guampa? 
Era usado. 
E o a.rco de que era feito? Os arcos antigos eram feitos da carne de 
guajuvira. 
E até hoje é usado o arco? Não é usado mais. 
Por que hoje em dia não é mais usado? Não se usam mais por causa que 
nossa vida de hoje é muito diferente e os que usavamos antigamente hoje 
em dia não usamos mais. 
O pequeno arco porque era usado antigamente? O pequeno arco era 
usado para aprender cantar o Kotyhu. 
Agora ainda é usado? Não é mais usado. 
E o tear como era usado? Tear era usado para fazer trança de karaguata. 
Hoje ainda existem isso? Hoje em dia já não existe mais. 
Para quê é chamado de he'ymagwã? Isso era chamado para aquele que 
seria o tear. 
Como é feito a flecha? Para fazer a flecha deve endireitar, hoje nos 
chamamQs de endireitar. 
Com quê era feita a flecha? De taquarinha e de taquara branca também. 
Hoje ainda é usado? Não é usado mais. 
Por que a flecha era usado? Para a caça e hoje é usado espingadas para 
caçar. 
Existe vários tipos de flechas? Existe quatro tipos: há o que tem espinhos, 
há o que não tem espinhos, há o que chamamos de péro, há o que 
chamamos de to'oi também. 
E todos elas são usadas uma mesma maneira? Todçis são usadas. 
Esse to'oi é para matar passarinhos. Existe flecha que não tem asas essa 
é para matar peixes. 
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ojeporu-ma kuraxa voi. 
Yma rupipa ojeporu pe gwampa ja'eha nhande? Oiporu va'ekue. 
Ha gwyrapá piko mba'e gui ojepapo araka'e? G'wyrapa ymagware 
ojepapo gwajayvi apyteré-9.ui. 
Ha ko'agã peve-pa ojeporu pe gwyrapa? Ndoje poru v.eima. 
Mba'e-guipa ndojeporu vei ko'agã? Ndojeporu vei por causa nhande reko 
inhambue pa-ma yma guare yma jaiporu va'ekue ndajai poru veima 
ko'agã. 
Gwyrapa'i piko mba'erã ojeporu araka'e? Gwyrapa'i ojeporu yma rupi 
okotyhu rã ojohu haguã. 
Ko'agãpa ojeporu vyteri? Ndojeporu veima. 
Ha he'y piko mbaxa ojeporu? He'y ojeporu karagwata oipoka haguã. 
Ha ko'agãpa o·i vyteri upea? Ay rupi ndaipori veima. 
Mba'e-pe piko oje'ê he'ymaguã? Upea he'y rã-pe oje'e. 
Hu'y piko mba'exa ojepapo? Hu'y ajapo hagwã onhapêngo arã ha upei, 
ko'agã nhande ja'e onhapengope oanderesa ja'e nhand·e. 
Ha mba'e-gui ojejapo pe hu'y? takwapi ha takwapY ave. 
Ojeporu vyteri-pa ko'agã? Ndojeporu veima. 
Maerã hu'y ojeporu araka'e? Pea onhemarika hagwã ha ko'agã rupi 
oje·poru mboka onhemarika hagwã. 
Hu'y piko heta laja 0·1·? CYi quatro laja: Ol hativa, o"i hafi e'yva, o"i péro 
nhande'eha, o"i to'oi nhande'eha ave. 
Ha entero veva piko oiporu pete"i henda-pepa? Enteroveva nte. 
Uf)e to'oi gwyra ojuka hagwã. O"i hu'y ombo pepo e'yva upea pira jajuka 
hagwã. 
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Para quê é chamado de lugar das flechas? Isso onde sempre é feita a 
flecha. 
E esse hy'a é feito de um purungo bem pequeno. 
E para quê é chamado de jakygua? Para o pedaço de purumgo, feito de 
purungo comprido. 
Antigamente como era feita a roça? Que tipo de machado era usadoJ se 
era feito de pedra? Era usado machado feito de pedra. 
Como fizeram para achar o machado? Os antigos para aehar um 
machado vão muito longe. Trabalham muito para fazer machado e 
manchete também. Hoje não é usado mais esse machado. 
Os antigos encordoavam os que tinham? Eles encordoavam. A corda 
eles faziam da folha de pinho. 
Para quê era chamado de japepó? Chamavam de japepó a panela que 
faziam de barro(nha'eü}. 
Como fazia panela de barro? Tinham mesmo um lugar própria deles 
fazerem e bem longe mesmo eles faziam. No mato mesmo eles faziam. 
Havia um lugar deles mesmo, do barro, e isso cavam e faziam massas, 
e da massa fazem uma bola e fazem panela e a panela eles queimavam 
e isso eles chamavam de japepó. 
Voce chegou a usar isso? Não usei somente usei essas vasilhas. 
Como era usado o enfeites? Enfeite era usado, quando vestem já vão 
dançar. 
Hoje é usado assim? Hoje é usado somente imitação, só mesmo 
imitação, a verdadeiro enfeite já não usam mais. 
O que quer dizer jegwa'iha? Faze~ esse enfeite para ser usado pelas 
mulheres. 
Como é feito? Fazem de cedro como um banquinho e fazem dele um 
colar. 
Antigamente quando vão cavar cavam com que? Cavam com pau. 
Antigamente usavam agulha de costura? Agulha 
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Mba'epe piko oje'e hu'yja rupa? Hu'y apo haty. 
Ha upea piko mba'e-gwj ojejapo? Hy'akwa'i gwi ojejapo. 
Ha ja~hygwa-pe piko mba'e oje'e? Ha hy'a-pe ave oje'e, hy"akwa puku 
gwi ijapopyre. 
Yma rupipa mba'exa kokwe ojejapo araka'e? Mba'exagwa haxa oiporu, 
será pa ita gwigwa oiporu? lta gwigwa oiporu yma rupi gware. 
Ha mba'exapa otopa hagwã haxa? Yma gware otopa hagwã haxa oho voi 
mombyry. Omba'apo hese ogweru hagwã h'axa ha machete ave. Ko'agã 
ndo jeporu veima upe haxa. _ 
Yma rupi gware pa peixa OQV/ereko va omosã araka'e? Omosã ave 
va'ekwe. lsã rã oiporu pindo ryvi. 
Mba'e pe piko oje'e ja,pepo? Japepo oje'e nha'êu-gwi ojapo va'ekwe,oja. 
Mba'xa iko nha'êu-gwi ojapo oja? ljapo haty vai omol' tla mombyry ave 
ojapo. Nhanandy-pe voi ojapo. Ogwereko voi ha'e or ha, ha upea katu 
ojo'o ha ojapotuka, omboapu'a ha ojapo oja ha upeakwe katu ohapy ha 
upea hera japepo. 
Ndepa ereiporu jepe upea araka'e? Ndai porui nha'ê mante aiporu. 
Ha jagwaka pa mba'exa ojeporu? jegwaka ojeporu, omonde rano ojeroky 
hagwã-ma. 
Ha ko'agã rupipa 0jeporu vyteri upeixa? Ko'agã ha'e ramigwa rei ntema 
ojeporu ha'e ramigwa rei, jegwaka tee jeporu ndo veima. 
Jegwa'iha piko mba'e-pe he'ise? Ojapo jegwa'ivy kunha omonde ara 
upea. 
Upea piko mba'eixa ojapo? Ojapo hy'ary-gwi ojapo porã ombo apykai-pa 
ha ombopo'y mirr. 
Ha yma rupi piko pexa ojo'o-ta ramo yvy mba'e-pe ojo'o? Ojo'o yvyrapé
py yvy ojo'o. 
Yma pico oiporu araka'e ju ao jakuturáha.? Ju 
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não usavam. Usavam espinhos para furar e por ali costuravam na linha 
que fizeram de algodão. 
A cuia antigamente já era usado? Ja usavam. Eles faziam cuia também 
de barro. 
Como eles faziam erva para tomarem chimarrão? Eles sapekavam para 
tomar e colocavam a erva sapecad·a na boca do tucano. 
Como eles faziam a vasilha para bebida? Eles faziam de çedro e da 
grande madeira de timbaúva. 
Como eles cavam isso? Cavam com machado. Eles não tem ferramenta 
para cavar madeira, cavam com machado mesmo. Colocam cabo curto 
no machado. 
Hoje existe ainda isso? Não existem mais. 
Voce fazia isso? Eu fazia. 
Por que hoje não fez mais? Não faço mais por que hoje ninguém mais 
lembra das coisas antigas. 
Antigamente usavam o Kambuxi para carregar a água? Usavam. 
Eles faziam de barro também. 
Para que eles chamavam de bola de caraguatá? Chamam de bola de 
karaguatá porque faziam trança de caraguatá e eom isso faziam bola. 
Para que é chamado de caraguata de linha? E chamado para caraguatá 
proprio para rede. 
Para que é chamado de karameguã? Para o karameguã hoje é chamado 
de mala. 
Isso antigamente como ·era feito e como era usado? Antigamente era 
usado a grande purungo e com isso faziam uns furos e chamavam de 
mala com dedo. 
Como era us,ado a cinta antigamente? Cinta também era usado por 
aqueles que dançavam. Deve vestir quando vão dançar. 
E como era feito isso? Também era tecido com tear. Hoje também não 
se usam mais. 
Para quê é chamado de Kurunduá? Kurunduá também é igual a um 
enfeite. 
Como é feito isso? Isso para a flor 
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ndoi porai. Oiporu nhur'i rati-py ombokwa ha upe rupi okutura mandyju 
oipogwã va'e kwe-py. 
Ka'aygwa pico oiporu-ma araka'e? Oiporu-ma. Ha'e kwera ojapo ka'aygwa 
nha'êu-gwi ave. 
Mba'exa ka'a ha'ekwera ojapo ka'ay ho'u hagwã? Ha'e kwera ho'u hagwã 
ohaveré ja omoi tukã juru-py. 
Pe kagwI ryrurã mbaiexa ojapo ha'e kwera? Ha'e kWera ojapo hy'ary-gwi 
ha timbo'y vusu-gwi. 
Mba'exapa ojo'o ha'e kwera upea? 'Haxa-pe ojo'o. H-a'e kwera ndo 
gweFekoi yvyra jo'ha, haxa-pe ojo'o. Ombo'y mbyky mirI pe haxa. 
Ko'agã pa oiko vyteri upea? Ndoiko veima. 
Ndepa erejapo araka'e upea? Ajapo va'ekwe. 
Ha mba'e-gwi ko'agã nde rejapo vei? Nqaja povei oke ko'árã apyrejahava 
ja nda imandu'a veima yma gware rehe. 
Yma rupi pico ha'e kwera oiporu kambuxi hi'y ryrurã? Oiporu va'ekwe. 
Ha'e kwera ojapo nha'êu gwi ave. 
Mba'e pepico oje'e karagwata apu'a? Karagwata apu'a oje'e karagwata 
onhepovã va'ekwe omboapu'a. 
Karagwata yvi pico mba'e-pe_ oje'e? Karagwata kyhavy pe oje'e upeixa. 
Karamegwã pico mba'e-pe oje'e? Karamegwã pe Ko'agã rupi mala oje'e 
ha. 
Upea picd yma rupi mba'exa ojejapo mba'exa oje poru upea? 
Yma rupi ojeporu hy'apê gwasu-gwi ojejapo ombokwa ha upea hera 
mbayrukuã. 
Ku'akwaha pico mba'exa ojeporu araka'e yma? Ku'akwaha ojeroky va'e 
ave oiporu. Ojeroky hagwã omonde arã. 
Mba'exa upea ojejapo? Onhepogwã ave he'y-pe. Ko'agã rupi ndojeporu 
ve1ma. 
Kurunduá pico mba'e-pe he'ise? Kurunduá jegwaka ramigwa ave. 
Upea pico mba'exa ojajapo? Upea ku'akwaha poty 
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da cinta é chamada assim. Kurunduá amarelo é aquela com flor amarela. 
O que quer dizer coisa santa? Coisa santa é uma cruz posta no lugar onde 
se dança, é um lugar de todos as coisas: mbaraká, enfeites, lugar das 
cintas. 
Do que era feito aquilo? Também é feito de cedro. 
Aquilo é usado ainda hoje? Ninguém mais usa. Eu usava isso antigamente. 
Pente antigamente era usado? Ninguém usava isso. 
Por que não era usado? Porque não existia, nem eles faziam naquele 
tempo. 
A rede é feita somente de caraguatá? E feita de caraguatá e de algodão 
também. 
Hoje ainda é usado esse de algodão? Não é mais usado. 
Pra uma criança posta em rede em si mesma como é chamado na nossa 
idio,ma? Carregar. 
Antigamente faca já era usada? Já era usado 
Essa que nós usamos agora eles usavam também? Não usavam, eles 
usavam machete velho. 
Antigamente eles faziam paiol? Faziam, ali eles guardavam milho, 
abóbora, morango e todas as coisas guardavam ali, chamavam de "casa 
das coisas". 
Mondéu era usado antigamente? Era usado, até hoje mas não sempre 
mas é usado ainda. 
Até os velhos fazia mondéu pequeno? Até os velhos faziam. 
Com que deve ser feito armaâílha: Deve ser qualquer madeira? 
Armadilha grande deve ser feita de peroba, Yvyra nhetr, katiguá também. 
Agora já não é mais usado isso. 
Voce chegou a usar isso? Eu cheguei a usar. 
Antigamente era usado arapuca? Não 
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-pe he'i. Kurundua'ju katu ipoty sa'yju. 
Mbate maragãtu mba'e-pe he'ise? Mba'e maragãtu Katu kurusu 
onhemo'iva ojeroky haty-pe entero mba'e renda: mbaraka, jegwaka, 
ku'akwaha renda. 
Upea mba'e gwi ojejapo? Hy'a ry-gwi ave. . 
Upea pico ojeporu vyteri ko'agã? Ndojeporu veima. Xe aiporu va'ekwe 
upea. 
Kygwa pico yma rupi ojeporu araka'e? Ndojeporui 
Mba'egwi pa ndojeporu.i? Ndoikoi, ni ha'e kwera ndojapoi araka'e. 
Kyha pico karagwata gwi minte ojapo? Ojapo karagwata-gwi ave. 
Ko'agã-pa ojeporu vyteri pe mandyju gwigwa? Ndojeporu veima. 
Pe mitã omongyha hagwã ojehe pico mba'exa hera nhane nhe'e ete-pe? 
Omboyru. 
Yma pico he'ise ojeporu-ma àraka'e? Ojeporu-ma va'ekwe. 
Ko'ã nhande jaiporuva voi pico oiporu? Ndoipo rui, ha'e kWera oiporu 
machete kWe. 
Yma pico ha'e kwera ojapoaraka'e pajolja'eha? Ojapo, omo'i pype avati 
andai; kwarapepê ha opaxagwa upepe omoY, upea hera mba'e óy. 
Monde:ymé\_ojeporu araka'e? Ojeporu, ay peve ndojepóru memevei pero 
ojeporu vyteri . . 
ltujava entero pico ojapo monde'i? ltujava entero. 
Pe nhuhã rã pico mba'exagwa arã. Oime raê va yvyra-gwi ntepa erejapo 
arã? Nhuhã gwasu erejapo-ma yvyraró-gwi, yvyra nheti', katigwá ave. 
Ko'agã ja ndojeporu veima upea. 
Ndepa ereiporu araka'e upea? Xe aiporu vatekwe. 
Yma rupi pico ojeporu pe arapuca oje'e ha? Ndo-
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era usado. 
Debaixo do pau é também mondéu? E mondéu também. Debaixo do pao 
é a reza para mondéu. 
Antigamente era usado colares? Era usado isso pelas mulheres. 
Quais são as coisas usadas para fazer o colar? Para colar usavam coisa 
branca, amarela, preta colocavam um bichinho que vive na água fica mas 
pedras e a casas desse tiravam e colocavam na linha. 
Por que eles usavam o mimby antigamente? Mimby também era posto 
no altar. 
Como eles usavam aquilo? Usavam aquilo para colocar no lugar de 
enfeites quando alguém chegavam ali tocavam esse mimby e o outro vai 
buscar para fazer chegar. 
Hoje ainda é usado? Hoje não se usam mais, e voce chegou a usar? Eu 
Cheguei a usar. 
Isso deve ser tocado por homem e mulher? Deve ser tocado por homem 
e mulher. 
E o mynakü existe de um tipo só? Mynakü existe dois tipos: Tem Mynakü 
de dois, isso e redonda, também tem mynakü atado pelo meio. 
Antigamente era usado vasilha grande? Era usado feito de barro, vasilha 
pequena também. 
Para quê é chamado de nhanduá? Nhanduá é um enfeite também. 
Antigamente as casas era.m só beira-chão? Todos tinham casa beira
chão, e so fazia casa beira-chão. 
Faziam grande essa casa? Faziam grande e pequeno tambem. 
Para que era chamado de terreiro? Chamavam de terreiro para um lugar 
limpo e redondo. Tem pequeno e grande também. 
Como era feito a peneira? Peneira era feita de taquara. 
Para que era usado a peneira? Milho 
Mynakü = é um cexta feita da folha de pindó para carregar milho, 
mandioca etc. é usado como bolsa para carregar coisas da roça. 

286 

NHANDE REMBYPY 

Jeporui. 
Pe yvyragwy pico monde pente ave oje'e? Monde-pe ave. Yvyraguy 
monde nhamongetaha. 
Yma rupi pico ojeporu pe mbo'y araka'e? Ojeporu kunha oiporu upeva.' 
Mba'exagwa xagwapa omoY ipo'yrã? Po'yrã omr morot'i va'e, sa'yju va'e, 
hü hagwã omo·i pe yaso ja'eha pe y-pe ita rehe o·i ha upea pire kwe omor 
inimbo rehe? 
Mimby pico mba'epe ha'ekwera oiporu arakae? Mimby pe yvyra maragãtu 
rehegwa ave. 
Upea pico ha'ekwera mba'exa oiporu? Oiporu ha'e kwera omo'i ramo 
jegwa haty ha upepe ogwãhê hagwã ombopu mimby ha oho hagwã 
ogweru íxupe. 
Ko'agã pa ojeporu vyteri? Ndojeporu veima ha ndepa ereiporu araka'e? 
Aiporu va'ekwe. 
Upea pico kunha ha kwimba'e ombopu arã? Kunha ha kwimba'e ave 
ombopu arã. 
Pe mynakü pico petei' lajante o'i? Mynakü o'i moko'i laja: o'i mynakü jovai, 
upea mynakü jere, oT munako hyekwaha va'e. 
Yma rupipa ojeporu pe nha'e gwasu araka'e? Ojeporu pe nha'êü-gwi 
ojejapo va'ekwe, ha nha'e mixr va'e ave. 
Nhanduá pico mba'epe oje'e? Nhanduá ngo jegwakante ave. 
Ha yma rupipa hoga jekutu memete araka'e? Hoga jekutu memete, ha 
óga jekutu mante ojapo. 
Ha tuvixa ojapo upea? Tuvixa ojapo upea ogajekutu, mixrva'e ave ojapo. 
Mba'epe oje'e yvyoka ngo oje'e umi ipofi jerevape. o ·i mix'iva ha tuvixave 
ave. 
Yrupê pico mba'exa ojejapo? Yrupê ojejapo takwapi-gwi ave. 
Upea pico ma'erã ojeporu upe yrupê? Ha avati 
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socado para coar. 
Antigamente era usado fumo? Fumo preto não era usado. Usavam folha 
de fumo moida. 
Cachimbo já era usado? Cachimbo já era usado. 
Para que é cachimabo de vô do fumo? Esse e o chefe do fumo. 
Anzol já era usado antigamente? Já era usado. 
Era o mesmo que nós usamos agora? Não é esse que nós usamos agora, 
eles faziam de arame fino. 
Para que era usado a casca de timbauva? A casca de timbaúva era usada 
para lavar a roupa, eles usavam somente isso mesmo, esse tem muitas. 
espumas. 
Antigamente já era usado a plantilha? Antigamente não usavam plantilha, 
eles amarravam o coro da anta entre os dedos. 
Mulheres antigas usavam saia? Não usavam. 
Para que era chamado de poxito? Poxito também e igual a um enfeite 
posta no altar também, e é vestido na hora de dançar. 
Com que era feito isso? E feito também de algodão. 
E tukambi é feito de que? E feito também de cedro faz uma bolinha na 
ponta e ali coloca as penas de tucano penas amarela. 
Onde é posta isso? E posta no colar, nas cintas. 
O que quer dizer luz de taquara? Luz da taquara e a taquara que é usada 
nas danças é isso e muito bonito. 
E sorakúa onde é usado? Para plantar milho, e deve ser qualquer 
madeira . 
Voce chegou a usar? E cheguei a usar. 
Os antigos já usavam chapéu? Não usavam. 
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ojosso va'ekwe ombogwa hagwã. 
Ha yma rupipa ojeporu-ma pe pety araka'e? Pety hü ndojepori. 
Pety ropgwe omongu'i. 
Petyngwa ojeporu-ma araka'e? Petyngwa ojeporu-ma. 
Mba'epe pico pety ramoi? Upea pety ruvixa. 
Pindápa yma ojeporu-ma araka'e? Ojeporu-ma. 
Ko'agã nhande jaiporuva voi ave pico? ndaha'ei ko'a nhande jaiporuva, 
ha'ekwera ojapo voi alambre po'i-gwi. 
Ha pe timbo pire pico ma'erã oiporu? Timbo pire oiporu ao ojohei hagwã; 
upea nte voi ha'ekwera oiporu, hyjui voi upea. 
Y ma rupipa ojeporu-ma pe plantilha araka' e? Y ma ru pi ndojeporui plantilha, 
ha'ekwera mborevi piré omosã opysã pa'ü rupi ave. 
Kunhapa yma rupi oiporu pe polhera? Ndoi porui. 
Mba'epe pico oje'e poxito? Poxito jegwaka ramingwa ave upe mba'e 
maragãtu rehe o'i va'e ave, onhemonde ojeroky hagwã. 
Upea pico mba'e-gwi ojejapo? Mandyju-gwi ave. 
Ha tukambi pico mba'egwi ojejapo? Hy'ary-gwi ave ojejapo, ombo to'oi 
mir'i ha upea rehe omo'i tukã ragwe, tukã-juré. 
Upea pico mba'exa hape omo'i? Omo·i po'y rehe, ku'a kwata rehe. 
Takwarendy pico mba'e pe he'ise? Takwarendy ngo he'ise takuary 
ojeporu va jeroky hapy ha upea iporã. 
Ha sarakwa pico mba'epe ojeporu? Avati onhoty hagwã, ha oime raêva 
yvyra ave. 
Ndepa ereiporu araka'e? Aiporu va'ekwe. 
Yma rupi gwarepa oiporu-ma sombrero araka'e? Ndoiporui. 
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O que quer dizer taku'ai? E a febre alta. 
O que quer dizer takwapu? Takwapu é quando as mulher dançam e 
tocam taquara. 
O que quer dizer tambeó? Tambeó quer dizer adianteira (avental) e agora 
isso já não é mais usado. 
Voce chegou a usar o tambeó? Eu .não cheguei a usar. 
O banco já era Ul:)ado antigamente? Ja era usado. 
De que era feito esse banico? Da folha de pindó. 
Pra que era usado isso? Para soprar fogo. 
Hoje é usado ainda? Não é usado mais. 
O forno antigamente já era usado? Não era usado 
E tembetá antigamente era usado? Era usado. 
De que era feito aquilo? Aquilo era feito de cera de madeira proprio para 
tembetá. Somente os homens devem usar esse tembetá e hoje em dia 
ja não se usam mais. 
Voce chegou a usa? Eu não cheguei usar. 
Antigamente era usado pintar o corpo ou nós usavamos antigamente? 
Usamos o urukum. 
E como podemos usar isso? Deve ferver o urucum e a parte grossa e 
tirado para ser usado. Isso deve em passar si, se for no rosto fica 
amarelado. Isso deve usar homem e mulher. 
Antigamente com fazia a cama? Antigamente não tinha cama dormiam 
na rede, não usavam cama. 
Voce chegou a usar a rede? Eu cheguei a usar a rede. 
Como mulheres usavam saiote? Usavam saiote 
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Taku'ai pico mba'epe he'ise? Acanundu. 
Takwapu pico mba'epe he'ise? Takwapu hina umi kunha ojerokya 
ombopu. 
Ha tambeópa mba'epe he'ise? Tambeó he'ise aselantera ha ko'agã rupi 
ja ndojeporu veima. 
Ndepa ereiporu jepe araka'e tambeó? Ndaiporui jepei. 
Tapekwápa araka'e yma? Ojeporu va'ekwe. 
Mba'e-gwi pico ojejapo pe tapekwa? Pindó rogwe gwi. 
Upea pico ma'erã ojeporu? Tata oipeju hagwã. 
Ko'aga rupipa ojeporu vyteri tapekwa? Ndojeporu veima. 
Ha tatakwapa yma rupi ojeporuma araka'e? Ndojeporui va'ekwe. 
Ha tembetápa yma rupi ojeporu araka'e? Ojeporu va'ekwe. 
Upea pico mba'gwi ojejapo? Upea ojejapo tembeta'y aysy-gwi. 
Tembetá kwimba'e mante oiporu arã hà ko'agã ja ndo jeporu veima ave. 
Ndepa ereiporu jepe araka'e upea? Xe ndaiporu jepei va'ekwe. 
Yma rupipa ojeporu araka'e pe hete opinta haguã nhande kwera-pa 
jaiporu araka'e? Jaiporu va'ekwe yruku. 
Ha mba'exa jaiporu arã upea? Erembo pupu arã yruku ha pe ijei-rakwe 
ereipe'a arã ereiporu haguã. Upea oipixy arã ojehe, gova rehe ramo 
hovaju. Upea oiporu arã kunha ha kwimba'e ave. 
Ymapa hupa kwera mba'exa ojapo araka'e? Yma rupi voi ha'ekwera 
kyha-pe oke, ndoiporui tupa. 
Ndepa ereiporu jepe kyha araka'e? Aiporu jepe kyha. 
Kunha mba'exa oiporu pe typoi? Typoi oiporu 

291 



• 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

pondo cordilha e somente mulheres devem usar. 
O que é xiripá? Xiripá também é avental. 
De que é feito isso? E feito de algodão. 
E xumbé? Xumbe também e feito de algodão. 
Isso é usado pelo homem? É usado somente pelo homem. 
Antigamente era usado kaxiveo? Kaxiveo é um tipo de sapato feito para 
trabalhar na roça. E kavixeo tambem é canoa para andar nas águas. Isso 
também é feito de timbaúva e cedro. 
Voce faz isso? Isso eu faço. Mas agora não é mais usado isso. 
Como se faz fogo da fruta grande? Deve esfregar com as mãos. 
Para furar o labio, e feito de que? E feito da raiz de Xagua'y. 
Antigamente passava veneno na flecha? Passavam gracha de cascavél 
para doer bastante. 
Numadançaquaissãoascoisasquedevemserusadas?Parasertocado 
na dança tem: mboraká, mimby, taquara. 
Os antigos se divertiam também, jogavam também? Não jogavam. 
E do troco de jaracatiá faziam algumas vasilhas? Faziam. Quando vão 
pelo mato e furam o mel carregam naquilo. 
Antigamente usava mesa para comer? Não usavam. 
Antigamente já usavam farinha de mandioca? Já usavam também. 
Antigamente já usavam laço? Essas coisas não se usavam. 
Que tipo de madeira usavam para laçar 

292 

NHANDE REMBYPY 

Hagwã omosã ha kunha mante oiporu. 
Ha xiripa pico mba'e? Xiripa ngo tambeó ave. 
Upea pico mba'e-gwi ojejapo? Mandyju-gwi. 
Ha xumbé? Xumbé ave ojejapo mandyju-gwi. 
Upea pico kwimba'e oi poru arã? Kwaimba'e nte oiporu arã. 
Yma rupi pico ojeporupe kavixéo araka'e? Kavixéo ngo sapatu ra'anga 
ojejapo kokwepe onhenba'apo hagwã ave. Ha kaxivéo ave ngo pe kanoa 
jaguataha y-rehe. Upea ojejapo limbo ha hy'arygwi ave. 
Ndepa erejapo upea? Ojapo upea. Pero ko'agã ndojeropu veima upea. 
Pe yvangwasu-gwi pico mba'exa tata oiko? Ereikyty arã nde pópe. 
Pe tembekwarã, oikutu hagwã pico mba'e-gwi ojapo? Pe xagwa'y rapo
gw1. 
Yma rupi pico orno·; veneno pe hu'y rehe araka'e? OmoJ mboi xini kyra
py asy hagwã. 
Pe jeroky hape pico mba'exa-gwa xagwa oiporu ombopu arã? 
Jeroky ha-pe ombopu arã oJ: mbaraka, mimby, takwary. 
Yma gwaré-pa onhembosarai ave araka'e, ohugá ave araka'e? 
Ndo hugai. 
He jarakati'a retekwe-gwipa ojapo mba'e ryru araka'e? Ojapo. 
Ka'agwy rehe oho ramo ha ojo'o ramo eíra ombohyruha. 
Ymapa oiporu araka'e mesá okaru hagwá? Ndoiporui va'ekwe. 
Yma pico ojeporu-ma araka'e farinha mandio gwigwa? Ojeporu-ma 
va'ekwe ave. 
Yma rupipa ojeropu-ma pe laço umia araka'e? Umia ndo jeporui va'ekwe . 
Mba'exagua yvyrápa ojeporu araka'e ojura hagwa 
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usavam? Usavam viracatú. 
Que tipo de passaras pegavam? Todos os que descem ali. 
Eu quero perguntar porque é que deve rezar por baixo do mondéu? Para 
pegar, porque se rezar vem tatu, cutia e todos os bichos. 
O que houve se não rezar? Mundéu não pega, os bichos não passam por 
ali. 
Será que os bichos sabem que tem munde~ no seu trilheiro? Não sabem 
por isso ele parece mundéu qualquer pao erguido. 
Agora ainda é usado isso? Não é mais usado. 
Voces sabem essa reza do mondéu? Sabemos. 
Voces podem r:ezar agora? Podemos. Assim diz quando voce for rezar: 
Aqui está o meu mundéu tatu. 
Aqui está o meu mundéu tatu. 
Aqui está o meu mundéu cutia. 
Aqui está o meu mundéu cutia. 
Vem ver o meu mundeu cutia. 
Vem ver o meu mundeu cutia. 
Aqui está o meu mundéu paca. 
Chamando paca. 
Vem ver o meu mundeu paca. 
Vem ver o meu mundeu paca. 
Os antigos quando fazem mundéu é obrigado rezar nele? Tem que rezar~ 
Depois de rezar no outro dia já vai buscar. 
Para fazer mundéu deve usar qualquer madeira? Não deve ser. Se for 
qualquer madeira o mundéu não pega . 
Que tipo de madeira deve usar? As vezes vem, como o antigos falavam 
o coqueiro preto esse pega mesmo. As vezes cai 
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guyrá9 Ojeporu va'ekwe yvyra katu. 
Mba'exagwa xagwa gwyrá ojagarra? Upepe ogwejy va'e gwive. 
Aporanduse mba'egwi-pa mondegwy rehe nhembo'e? Hoa hagwã, oke 
onhe nhembo'e ramo ou tatu, akuti ugwra. 
Ha nonhe nhembo'ei ramo pa mba'e oiko? Ndo'ai, ndoúi vixo. 
Serápa oikwaa pe vixo oI ha pe monde hapepe? Ndoikwaai ha upea-gwi 
yvyragwy rami oI bcupe. 
Ko'agãpa ojeporu vyteri upea? Ndojeporu veima katu. 
Peê pico i;>eikwaa upe nhembo'e mondegwy-pegwa? Oroikwaa. 
Upeapa ome'e ereha'ã hagwã? Ome'ê. He'i peixa ere nhembo'e ramo: 
Ko xe yvyragwy rarui yvapatagwi 
Ko xe yvyragwy rarui yvapata-gwi 
Ko xe yvyragwy rarui Pa'i rendyju 
Ko xe yvyragwy rarui Pa'i rendyju 
Ejo terehexa xe yvyragwy Pa'i rendyju 
Ejo terehexa xe yvyragwy Pa'i rendyju 
Ko xe yvyrag,wy rarui Pa'i rendytr 
He'i pe akuti páy-pe 
Ejo terehexa xe yvyragwy Pa'i rendyju 
Ejo terehexa xe yvyragwy Pa'i rendyju 
Yma gware pico ojapo ramo monde onhembo'e mante voi igwy rehe? 
Onhembo'e mante voi. Onhembo'e rire ko'ê ramo gwarã ogwerum'a. 
Monde pico oimeha xagwa yvyrante oiporu ojapo hagwã? Ndaha'ei 
oimeha xagwa. Oimeha xagwa rei ramo ndo'ai. 
Mba'e xagwa yvyra oiporu arã? Sapy'ante ou, yma gware nhe'ê ramo he'i 
yva'y hü upea ho'a katu. Sapy'ante ho'a 
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bem mundéu feito de viracatu. E o coqueiro preto se pegar bem sempre 
mesmo. Para aquele que não pegà chama de seu sorte. 
Não tem reza para mondéu pequeno? Também tem mas eu não che.guei 
sab·er. 
Voce usou essa reza? Eu usei. 
Por que é que não deve bater no homem com vassoura? Para não ser 
preguiçoso se não ele fica preguiçoso para trabalhar se bater com 
vassoura. 
Vassoura é usado somente para limpeza de casa? Para limpeza de casa 
por que o lixo voce encosta, essas coisas se suceder com homem voce 
tira a vontade que ele tinha para trabalhar. 
Como uma mul.her grávida deve usar a vassoura? Deve usar sempre, 
sempre deve limpar a porta, para não sofrer muitas dores de parto. O lixo 
voce tira à espera de criança. 
E o sacador de milho deve ser feito de qualquer madeira? Não é de 
qualquer madeira. 
Qualquer homem pode fazer? Um homem novo não pode fazer. 

Fim 

(Fita nº 2 - João Aquino) 

Os que os caiwás antigos contaram, para sabermos nós que na terra 
estamos. As arvores são como nós os povos também tem entre elas as 
fêmeas. Assim também são as pessoas, temos também mulher e 

• 
homem. 
Assim os caiwás diziam, que todas as árvores tem entre elas as fêmeas 
aqui sobre a terra. Os homens da terra tem mulher. As árvores tambem 
tem a fêmea. No meio delas tem fêmea e macho, as á.rvores assim elas 
podem-se aumentam tambem na terra.(se não houver árvore macho 
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Katu pe yvyra katu-gwi gwa monde. Yva'y hü ho'u katu va ramo ho'u 
meme voi. Ndoi'·ai va pe harúa he'i. 
Ha monde'i rehegwa pico ndaipori nhembo'e? or ave pero ndaikwaá . . 
Jepe1. 
Ndepa ereiporu araka'e upe nhembo'e? Aiporu va'ekwe. 
Mba'egwipa kwimba'epe ndojejavyi typyxa-pe? Pono ipituva sino inhate'y 
hagwã-pe typyxa-pe ojavy ramo. 
Typyxa pico ojeporu solo oga onhemopotr hagwã? Oga onhemo·pot'i 
hagwã si yty nico eremboyke, um ia ave iµoasy' a ramo kwimba' e igwapokwe 
eremboyke ixugwi. 
Mba'exa kunha oiporu arã typyxa peixa ikyrájave? Oiporu meme va'erã, 
okê omopot'i meme va'erã pono hasy are mitã renonderã. 
Pe avatisoka pico oime raê va yvyra-gwi ojejapo arã? Na oime raê vai-gwi, 
yvyra-gwi nte voi. 
Oimeraêva kwimba'epa ojapo arã? Ypyahu va'e ndojapoi arã. 

(Fita nº ( ) João Aquino) 

Ha yma ngware kaiwá re mi mombe'u-kwe, ko ·yvy ári nhande yvy pora 
voi jaikwaa va'erã. Pe yvyrá nhande kwera yvy pora ixa avei o'i ijapyte-pe 
kwera kunha. Upeixa avei nhande hente, jareko avei kunha, kwimba'e. 
Upea kaiwá he'i kunha ogwereko ha yvyra entero o'i va ko yvy ari. Yvy ari 
gwa yvypora ogwereko kunha. Yvyrá avei ogwereko kunha avei. lpa'O pe 
kunha kwimba'e, yvyrá, upeixa ramo mante ha'e kwera·onhe-monha ave 
ko yvy ari. 
Noiri ramo kwimba'e yvyra, yvyrava kwimba'é 
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não se aumentariam, seriam muito pouco. Assim diziam os antigos e eu 
tambem ouvi. E assim tem no mato árvore homem(avá). Nós os kaiwás 
dissemos, avá para homem. E chama de grande gwaxã para mulher, 
então assim também as arvores vivem, existem árvores fêmeas essa que 
nós chamamos de "yvyrá pajé". Assim todos as arvores sabem que 
aquela arvore femea é yvyrá paje. Essa ficou sendo mulher para todos 
as arvores. 

Cantico 

Assim dizia para se cantarem para alegrarem, esses nossos amigos 
diziam um para o outro vamos cantar vamos dançar. Diziam assim 
interpretando cruz: 
Pela fileira da cruz do nosso irmão nós viemos. 
Pela fileira da cruz do nosso irmão nós viemos. 
Me clareou, me clareou, me clareou. 
Me clareou, me clareou, me clareou. 
Pela fileira da cruz do nosso irmão nós viemos. 
Pela fileira da cruz do nosso irmão nós viemos. 
Me clareou, me clareou, me clareou. 
Esse cântico tambem é assim. Nosso irmão, quando os nossos irmão já 
vão se levantar para vir, escuta o trovão do seu vô, isso eles vem 
interpretando. Assim diziam: 
Escutando, a sabedoria do trovão do nosso vô. 
Escutando, a sabedoria do trovão do nosso vô. 
Escutando, a sabedoria do trovão do nosso vô. 
Eu fico tocando meu mbaraká, fico tocando meu mbaraká. 
A sabedoria do trovão do nosso irmão se ouvem. 
A sabedoria do trovão do nosso irmão se ouvem. 
Fez ouvir, para todos nós. 
Fez ouvir, para todos nós. 
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upeixa ramo no nhe monhai va'erã, nda hetai va'erã avei. Upeixa he'i yma 
gware avei ohendu. Ha upexa ka'a gwy-pe o'i avei kwimba'e va (avá). 
Nhande kwery kaiwája'e, avá he'i kwimba'e-pe. Ha gwaxã he'i kunha-pe, 
etonse upe rupi yvyrá oiko avei, yvyrá kunha oiko ko ja'eva nhande "yvyrá 
pajé". Upea entero yvyrá oikwaa yvyrá kunha pajé. Upeixa ombo hery 
nhande kwery ka'a gwy pygwa yvyrá page. Upea kunha yvyrá kwery pe 
opyta araka'e. 

Mborahei 

Upeixa he'i va'e oje porahei hagwã nhanhombovy'a hagwã umi pa'i kwery 
va'e kwe he'i ojoupe japorahei jajeroky. He'i peixa oi papa kurusu: 
Nhande ryke'y akurusu rysy rupi jaju. 
Nhande ryke'y akurusu a nhesyrü rysy rupi· jaju. 
Nhande ryke'y akurusu a nhesyrü rysy rupi jaju. 
Xe mohendyja, xe mohendyja, xe mohendyja. 
Xe mohendyja, xe mohendyja, xe mohendyja. 
Nhande ryke'y akurusu a nhesyrü rysy rupi jaju. 
Nhande ryke'y akurusu a nhesyrü rysy rupi jaju. 
Xe mohendyja, xe mohendyja, xe mo hendyja. 
Koa porahei Upeixa avei. Nhande ryke'y, nhande ryke'y kwera apu'ã ta
ma ouvy, ohendu gwãmoi ryapu, upea ha'e kwera oi papa ouvy. Aipo he'i 
araka'e ouvy: 
Onhendu ryma mo'ã, nhane ramoi mba'e kwaa va ryapu. 
Onhendu ryma mo'ã, nhane ramoi mba'e kwaa va ryapu . 
Onhendu ryma mo'ã, nhane ramoi mba'e kwaa va ryapu. 
Aro nhemongo'i mo'ã xe mbaraka, aro nhe mongo'i xe mbaraka. 
Nhande ryke'y mba'e kwaa va ryapu onhendu. 
Nhande ryke'y mba'e kwaa va ryapu ko onhendu. 
Onhendu ry ma mo'ã, nhandevy ra ha. 
Onhendu ry ma mo'ã, nhandevy ra ha. 
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Assim também antigamente os antigos cantavam gwahu falso. 
Quando cantam gwahu de dia, assim cantavam gwahu em dia. 
Cantavam gwahu falando do macaco, falando do bugiu e falando de 
todos os pássaros em música de gwahu. Uma dessas músicas eu vou 
cantar:"gwahu de Macaco": 
Porque e que voce faz seu filho chorar sempre. 
Espinho de taquara cutucou na mão, isso fez chorar sempre. 
Porque é que fazia seu filho chorar sempre. 
Espinho de taquara cutucou na mão, isso fez chorar sempre. 

(Fim da gravação de João Aquino) 

(Fita nº 1 - Cristino Ricarte) 

Na frente dos meus pés, dono da cobra. 
Na frente dos meus pés, dono da cobra. 
Cuida a frente dos meus pés, dono da cobra. 
Seja envergonhado o homem rastejantes da minha frente, dono da cobra. 
Seja envergonhado o homem rastejantes da minha frente, dono da cobra. 
Seja envergonhadoda minha frente meu irmão pequeno. 
Cuida de mim meu irmão pequeno. 
Tire de mim meu pequeno irmão dono da cobra. 

Benzimento para picada de cobra 

Vou esfriar minha terra brilhante seu fogo. 
Vou esfriar minha terra brilhante seu fogo. 
Eu vou tirar veneno, eu vou esfriar. 
Minha terra brilhante seu fogo. 
Eu vou esfriar sua picada seu fogo. 
Eu vou esfriar sua picada seu fogo. 
Eu vou esfriar sua picada seu fogo. 
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Ha upeixa va'e kwe avei yma gwa ré ogwahu ai, Ogwahu ramo arapy, ary 
rupi ogwahu ha'e kwery peixa va'e kwe. Ombo gwahu ramo gware ka'i, 
karaja entero gwyra gwahu oha'ã va'e kwe. Upeixa gwaré xe aha'ã-ta 
pete'i: "Ka'i gwahu". 
Ma'erã katu ne memby ere moase te'i ma jepi. 
Takwary vape rat'i oipo kutu, imoasevy ma jepi. 
Ma'erã katu ne memby ere moasê te"í ma jepi. 
Takwara vape rati oipo kutu, imoasêvy ma jepi. 
Fim da gravação de João Aquino. 

(Fita nº 1 - Cristino Ricarte) 

Mboi Rehegna 

Ne'i xe py renonde nonde, Pa'i Kunhambia 
Ne·1 xe py renonde nonde, Pa'i Kunhambia 
Enha nga reko xe py renonde, Pa'i Kunhambia 
Ne'i to nhemoU jepe ava syryry xe renonde Pa'i Kunhambia 
Ne'i to nhemot'i xe py renonde xe ryvy mirL 
Enha ngareko ne"i araka'e xe ryvy mirí". 
To mobogwa katu xe ryvy mir'i Pa'i kunhambia araka'e. 

Mboi Rãi ngwa Mongetaha 

Ne'i ta mbo piro'y xe yvy mimbi tata'y 
Ne·i ta mbo piro'y xe yvy mimbi tata'y 
Ne·i ta mbogwa kawi, ta mbo piro'y 
Xe yvy mimbi tata'y 
Ne'i ta mbo piro'y nde kwa rasy tata'y 
Ner ta mbo ro'ysã nde kwa rasy tata'y 
Ne'i ta mbo ro'ysã nde kwa rasy tata'y 
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Eu vou esfriar com sua picada seu fogo. 
Era dente dos seus pés. 
Eu vou esfriar a dor da sua picada seu fogo. 
Era dente dos seus pés. 
Eu esfrio a dor da sua picada seu fogo. 

Cantico .longo - comprido 

Os antigos chamavam de dança comprido: 
Plantação de flor branca, corpo da plantação de flor branca está 
relampejando. 
Agradecimento ao meu Pai, era o agradecimento 
Brilho da plantação de flor branca. 
Era a dança da plantação. 
Chefe dos seus, chefe dos céus. 

Cantico 

Eu danço com o s0m do taquara, o som da taquara. 
Eu danço com o som do taquara, o som da taquara. 
Eu danço com meu mbaraká, meu mbaraká. 
Dizia ao meu pai, dizia. 
Dizia ao meu pai, dizia. 
Eu danço com o som do taquara, o som da taquara. 
Eu danço com o som do taquara, o som da taquara. 
Dizia ao. meu pai, dizia. 
Eu danço com meu mbaraká, meu mbaraká. 
Dizia ao meu pai 

Gwahu 

Gwahu quando me ensinou, isso já faz tempo, assim dizia: 
Xu rumbuku gwajehe, xu rumbuku gwaijehe 
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Ne"i ta mo rysapy mG>ro'ysã nde kwa rasy tata'y 
H'i h'i gw"inha vanga araka'e. 
NeI ta mo ro'ysã nde kwa rasy tata'y 
GwT nha vanga araka'e. 
Ne"i ta mo ro'ysã nde kwa rasy tata'y. 

Mbo Rahei Puku 

My amyr"i he'i jerosy puku he'i va'e kwe: ftymbi a potyt"i, itymby rete a potyt'i 
a jeverava ko ma:1. 
Agwyje xe ru upe, agwyhe nipo ra'e 
ltymbyre a potyt"i verã katu 
lty mby ajerosy katu ra'e 
Yvangusu mboruvixp, yyangusu mboruvixa. 

Mborahei 

Aro jeroky ko takwapu, ko takWapu. 
Aro jeroky ko takwapu, ko takwapu. 
Aro jeroky xe mbaraka, xe mbaraka. 
Ha'e rako xe ru upe, ha'e rako. 
Ha'e rako xe ru upe, ha'e rako. 
Aro jeroky ko takwapu, ko takwap>u. 
Aro jeroky ko takwapu, ko takwapu. 
Ha'e rako xe ru upe, ha'e rako . 
Aro jeroky ko mbaraka, mbaraka. 
Ha'e rako xe ru upe he ehe. 

Gwahu 

Gwahu va'e kwe omombe'u va'e kwe xeve, yma va'e kwe, upe he'i: 
Xu rumbuku gwaijehe, xu rumbuku gwaijehe. 
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Nde kaguaije, kaguaije, gwasi naja. 
Sinaja sinaja, sinaja ra sinaja. 
Xuru ma gwaije xuru ma gwaije ke saimari 
Ke ke saimari xu kwe ne sariri, sariri ja sariri jari hi rija 
Xu ru ha maika, xu mbu ko xu mbuku gwai jehe. 
Xu ru mbuku gwai jehe. Nde kagwaije kagwaije 
Nasinaja, sinaja ko sinaja, xuruna gwaije, xu ruma gwaije he kwe saimari 
ke ke sai mari. 

Kotyhu 

Era aqui que se enfeitava. 
Aqui se enfeitava, aqui se enfeitava. 
Era aqui que se enfeitava. 
Aqui falava, aqui falava. 
Aqui falava, era aqui que falava. 
Levou, levou o seu choro. 
Levou o seu choro, levou o seu choro. 
Levou o seu choro. 
Aqui falou, aqui falava 
Aqui falava. 
Aqui falava. 

Katyhu 

Me levou, me levou ainda voce dizia. 
Me levou 
Ainda me levou, ainda me levou, me levou. 
Ainda me levou, me levou, ainda me levou. 
Me levou. 
Ainda me levou, me levou, ainda me levou. 
Se avista de longe, se avista de longe. 
Se avista de longe, se avista de longe. 

304 

NHANDE REMBYPY 

Nde kagwaije kagwaije, gwasi naja 
Sinaja sinaja, sinaja ra sinaja 
Xuru ma gwaije xu ruma gwaije ke sairami 
Ke ke saimari xu kwe ne sariri, sariri ja sariri jari hi rija 
Xu ru hu maika, xu rumbu ko xu mbuxu gwai jehe 
Xu ru mbuku gwai jehe. Nde kagwaije kagwaije 
Nasinaja, sinoja, xu ruma gwaije, xu ruma 
Gwaije ke saimari ke ke sai mari. 

Kotyhu 

Va'e kwe apy ojegwa va'e kwe 
Apy ojegwa va'e kwe, apy ojegwa va'e kwe 
Va'e kwe apy ojegwa va'e kwe 
Apy onhe'ê va'e, apy onhe'ê va'e ehe. 
Apy onhe'ê, va'e kwe apy onhe'ê va'e kwe 
Ogweraha, ogweraha ojaahe'o 
Ogweraha ojahe'o, ogweraha ojaahe'o 
Ogweraha ojahe'oo ho 
Apy onhe'ê, apy onhe'ê kwe 
Apy onhe'ê va'e ehe. 
Apy onhe'ê va'e ehe. 

Kotyhu 

Xe reraha, xe reraha joty ere mo'ã 
Xe reraha ha. 
Xe reraha joty, xe reraha hajoty, xe reraha ha. 
Xe reraha joty, xe reraha ha, xe reraha joty 
Xe reraha ha. 
Xe reraha joty, xe reraha ha, xe reraha joty 
Mombyry katu ojexa, mombyry katu ojexa ha. 
Mombyry katu ojexa, mombyry katu ojexa. 
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Choro, agora chorou, agora chorou. 
Agora chorou, agora chorou. 
Agora chorou. 
Agora vamos levar, agora vamos levar. 
Agora vamos levar, vamos levar, agora vamos levar. 
Agora vamos levar, agora vamos levar. 
Agora vamos chorar, agora vamos chorar. 
Cheguemos nas tristezas, cheguemos nas tristezas. 
Cheguemos nas tristezas, cheguemos nas tristezas. 
Cheguemos nas tristezas, cheguemos nas tristezas. 
Agora agora vamos chorar, agora vamos chorar 

Gwahu 

Vieram os que são do mar, vierem os que são do mar. 
Vieram os que são do mar, vierem os que são do mar. 
Vieram os que são do mar, vierem os que são do mar. 
Escondo-me escondo-me, escondo-me escondo-me. 
Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 
Eu sou do mar, eu sou do mar. 
Eu sou do mar, eu sou do mar. 
Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 
Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 
Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 

Gwàhu 

Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 
Era a verdadeira bebida, era a verdadeira bebida. 
Verdadeiro corpo, era verdadeira bebida. 
Vieram os que são do mar, vieram os que são do mar. 
Verdadeiro corpo, verdadeira bebida. 
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Kotyhu 

Jahe'o, agãtu jajahe'oo, agãtu jajahe'o 
Agãtu jajahe'o, agãtu jajahe'oo 
Agãtu jaraha, agãtu ne jaraha 
Agãtu ne jaraha, jaraha agãtu ne jaraha a 
Agãtu ne jaraha, agãtu ne jaraha. 
Agãtu jajahe'o, agãtu ne jajahe'o 
Javy ma mboasy, javy ma mboasy 
Javy ma mboasy, javy ma mboasy 
Javy ma mboasy, javy ma mboasy 
Agãtu agãtu jajahe'o, agãtu jajahe'oo ho 

Ou pará rygwa, ou pará rygwa 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa. 

Gwahu 

Anhemi nhemi katu xe, anhemi nhemi katu xe. 
Pará rygwa ma xe, he pará rygwa ma xe. 
Pará rygwa ma xe, he pará rygwa ma xe. 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa 

Gwahu 

Ou pará rygwa, ou pará rygwa. 
He kagwr ete nipo, he kagwl ete nipo. 
Gwete ete nipo, kagwi ete nipo. 
Ou pará rygwa, ou pára rygwa. 
Gwete ete nipo, kagwI ete nipo. 
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Verdadeiro corpo, verdadeira bebida. 
Era a dor do seu corpo, era verdadeira bebida. 
Não me matou, não me matou a verdadeira bebida da irmã. 
Não me matou, não me matou a verdadeira bebida da irmã. 
Vieram os que são do mar, viem os que são do mar. 

Cântico 

Ha e'e'e'he, alegremo-nos novamente 
Ha e'e'e'he, escutei sua voz. 
Ha e'e'e'he, alegremo-nos novamente 
Ouvi sua voz, ha e'e'e'he. 
Alegremo-nos novamente. 
Ele é trovão, é trovão e trovão. 
Enfilaram quem era trovão, enfilaram quem era trovão. 
Enfilaram quem era trovão, enfilaram quem era trovão. 
Agora vamos nos alegrar, vamos nos alegrar novamente. 
Ha e'e'e'he, agora vamos nos alegrar novamente. 

Cantico de Kunumi Pepy 

Era assim quando começou a minha vida naquele tempo. 
Era assim quando começou a minha vida naquele tempo. 
Era o enfeites dos ceus, para enfeitar o peito dos ceus. 
Se ouvem dizer, era para enfeitar o peito dos ceus. 
Se ouvem dizer, era para enfeitar o peito dos ceus. 
Era assim quando começou a minha vida 
Para enfeitar o peito dos ceus. 
Para enfeitar o peito dos ceus. 
Era assim quando coméçou a minha vida naquele tempo. 
Era para enfeitar o peito do filho de Deus. 
O chefe do Kandiré olhando para sua frente. 
O chefe do Kandiré para sua frente, aqui sim. 
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Gwete ete nipo, kagw'i ete nipo. 
Gwete rasy nipo, kagw"i ete nipo. 
Nda xe jukai, nda xe jukai xe reindy kagw'i ete. 
Nda xe jukai, nda xe jukai xe reindy kagw'i ete. 
Ou pará rygwa, ou pará rygwa. 

Mborahei 

Ha e'e e he, nhanhembo'e vy'a jevy 
Ha e'e'e he, ne nhe'ê po ahendu 
Ha e'e'e he, nhanhembo'e vy'a jevy 
Ne nhe'ê po ahendu, ha e'e'e he. 
Nha nhe mbo vy'e jevy. 
Ha'e tyapu va'y tyapu va'y, tyapu va'y 
Onhesyrü tyapu va'y, onhesyrü tyapu va'y 
Onhesyrü tyapu va'y, onhesyro onhesyrü tyapu va'y. 
Agãtu nha nhe mbo vy'a, agãtu nha nhe mbo vy'a jevy. 
Ha e'e'e'he, agãtu nhanhembo vy'a jevy. 

Kunumi Pepy 

He ne·i araka'e xe reko ypyrü vy araka'e 
He ne·i araka'e xe reko ypyrü vy araka'e 
Aara jegwaha pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Herakwã herakwã, ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Herakwã herakwã, ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
He araka'e xe reko ypyrü vy araka'e 
Ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Ne·i araka'e xe reko ypyro araka'e 
He tupã ra'y apy i'a mbojegwaha vy araka'e. 
Kandiré aruvixa gwenonerã rehe oma'ê. 
Kandiré aruvixa gwenonerã, apy katu 
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Para enfeitar o peito dos ceus. 
Aqui sim, para enfeitar o peito dos ceus. 
Para enfeitar o peito dos meninos. 
Aqui sim, para enfeitar o peito dos meninos. 
Era para enfeitar o peito dos ceus. 

Gwahu do Urutáu (gwai'gwi" ngwe) 

Entre todos os pássaros, não é pássaro bom. 
Entre todos os passaras, não é pássaro bom 
Gritavam gritavam o pássaro. 
Neto e quem será esse pássoro. 
Neto de quem será esse pássaro. 
E de noite e sempre esse pássaro. 
E de noite e sempre esse pássaro. 
Gritava gritava o pássaro. 
Entre todos os pássaros, não é pássaro bom. 
Neto de quem será esse pássaro. 
Gritava gritava o pássaro. 
Gritava gritava o pássaro. 
E de noite e sempre esse pássaro. 

(Final do gwahu do Gwãigwi ngwe.) 

Reza para o barulho 

Na minha frente um grande barulho. 
Na minha frente um·grande barulho. 
Se retira da minha frente, todas as coisas cheirosas. 
Se retira da minha frente, todas as coisas cheirosas. 
Se retira da minha frente, todas as coisas cheirosas. 
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Ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Apy katu , ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Kunumi a pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Apy katu, kunumi a pyti'a mbojegwaha vy araka'e 
Ara pyti'a mbojegwaha vy araka'e. 

Gwyra gwigwi, gwyrá aigwe. 
Gwyra gwigwi, gwyrá aigwe. 
Osapuka pukai rako gwyrá. 
Ma pane remiarI kõ gwyrá 
Ma pane remiri kõ gwyrá. 
Ma pane remiri kõ gwyrá. 

Gwahu 

Ne pytü jeporá va va'e rako gwyrá. 
Ne pytü jeporá va va'e rako gwyrá. 
Osapuka pukai rako gwyrá. 
Gwyrá gwigwi gwyrá aigwe. 
Ma pane remiari kõ gwyrá. 
Osapuka pukai rako gwyrá. 
Osapuka pukai rako gwyrá. 
Ne pytü jepora va va'e rako gwyrá. 

Yrutáu (Gwãigwi Ngwe) 

(Fim do Gwaigwi" Ngwe Gwahu) 

Ne·i xe renonde ayvu gwasu. 
Nei" xe renonde ayvy. 

Ayvu Moti'ha 

ToI ndaivi ivi xe remonde rupi, mba'e ryakwã. 
ro·i ndaivi ivi xe remonde rupi, mba'e ryakwã. 
ro·i ndaivi ivi xe remonde rupi, mba'e ryakwã. 
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Se retire da minha frente os barulhos. 
Se retire do meio dono da erva da minha frente. 
Se retire da minha frente os barulhos. 
Se retire da minha frente os barulhos. 
Se retira da minha frente, todas coisas cheirosas. 
Se retira da minha frente, todas coisas pequena cheirosas. 
Se retira da minha frente, todas coisas pequena cheirosas. 
Se retira da minha frente, barulho pequeno. 
Se retira da minha frente, dono da erva. 
Do meio da frente dono da erva. 
Se retira da minha frente. sem de taquara-pequena 
Se retira da minha frente. barulho de taquara pequena. 

(Fita nº 10 - Lado 1 - Parte cantada do Zeferino) 

Era minha grande vó 
Era para os seus povos. 
Fazia ouvir. 
A flor do seu cantice. 
O que será que dizia para si mesma. 
Mandava chamar. 
Parece a flor do seu filho. 
Era minha grande vó. 
E era assim. 
Achou bonita a flor, mesmo na sua velhice . 
Achou bonito o corpo da flor. como uma grande vó. 
Quando depois do seu corpo. 
Fazia ouvir. 
Minha grande santa vó. 
Sempre na sua santidade 
Depois de viver aqui na terra. Era para se aumentar (multiplicar). 
E aumentou-se 
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To·; ndaivi ivi xe renonde ayvu. 
To'i ndaivi apyte renonde ka'a gwa araka'e. 
To'i ndaivi ivi xe renonde rupi ayvu. 
To'i ndaivi ivi xe renonde rupi ayvu. 
To'i ndaivi xe renonde rupi, mba'e ryakwã. 
To'i ndaivi ivi xe renonde rupi, mba'e ryakwã mir'i. 
To'i ndaivi ivi xe renonde rupi, mba'e ryakwã mir'i. 
Tor ndaivi ivi xe renonde rupi, ayvu mir·i. 
To'i ndaivi ivi xe renonde apyte, ka'a gwa araka'e. 
Apyte renonde ka'agwa araka'e. 
To'i ndaivi ivi xe renonde rupi, takwapu mir'i. 
Tor ndaivi ivi xe renonde rupi takwa ryapu mir'i. 

(Fita nº 1 O - Lado 1 - Parte Cantada do Zeferino) 

Xe jari jusu araka'e. 
Oyvy pory upe araka'e. 
Ohendu uka araka'e. 
Onhengara potyré araka'e. 
Ma'emo he'i ojeupe araka'e 
Ohenoi uka araka'e. 
Omemby poty vera mi ma. 
Xe jari jusu araka'e. 
Aje nipo ra'e. 
Oipoty ramo morã, ojari pype araka'e 
Oipoty ra amo morã, o jari jusu araka'e. 
Ogwete pype rire ramo ra'e 
Ohendu uka araka'e 
Xe jari jusu maragãtu araka'e 
Omaragãtu joty mo'a araka'e 
Ko yvy pype gweko rire ramo ra'e 
Ojepy pirá upe araka'e. 
Oje py pirá nipo ra'e 
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Depois que ela voltou. 
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Ainda diziam minha grande vó. 
Quando depois do seu corpo. 
Quando depois do seu corpo. 
Fazia ouvir 
Era a minha grande santa vó. 
Aqui esta no seu lugar. 
Fazia ouvir. 
Era flor do seu cantico. 
Era no seu proprio cantico. 
Fazia o chamado, chegava com o lugar das suas flores. 

Piraguai (não há trad.) 

Piraguai = é uma reza. 

Grande cobra = mboi jusu 

Essa é uma reza para ser rezada pelo caminho. 
Da noite, chispa do fogo 
Noite azul, na sua propria grandeza. 

~ \.... Escondido sim, no meio desta espridão. 

• 
Com isso vai o grande cobra ouvindo a reza tira tudo de voce. 

(Fita nº 1 O lado 2 - Zeferino) 

Como eu disse o rezamos pelas doenças e se rezamos no outro já é muito 
deferente. Esse cantice que se canta para uma entrada. Para se entrar 
deve chegar de fora, para entrada há canto até amanhecer o dia. 
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Ko yvy pype gweko ramo ra'e 
Ou rire ramo ra'e. 
Xe jari jusu he'i jot po nerá 
Gwetey rire ramo ra'e. 
Gwetey pype rire ramo ra'e. 
Ohendu uka araka'e 
Xe jari jusu maragãtu araka'e 
Ko mo'ã nipo ho'a mba peve 
Ohendu uka araka'e 
Nhengara potyre araka'e 
Onhengara pypeve nipo araka'e 
Ohenói uka araka'e, opoty amba reno gwãhê araka'e 
Ojari jusu araka'e. 

(Fita nº - Lado 1 - Terminado e Transcrição) 

Piragwai = upea katu nhembo'e 

Mboí jusu 

Upea katu nhembo'e tape rehe gwa. 
Pytü ngwete, tata piriri 
Pytü ngovy, ojusu pype va'e. 
Nhemo'ã gãtu, ko pytü ndete pype . 
Upea oho mboi jusu umia nhembo'e umia oipe'a nde hegwi. 

(Fita nº 10 - Lado 2 - Zeferino) 

Xe ha'e haixa mba'asy rehe nha ha'ã va ojoehe katu niko ha otro jevy ma 
voi. Pe mborahei onhe ha'ã va hina peixa oje reroike hagwã. Oje reroike 
hagwã oka-gwi ereju, ereike hagwã ngo o"i ogweraha ko'ê mba peve 
gwarã. 
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Depois do brilho do meu pai. 
Depois do brilho do meu pai. 
Depois da flor do meu pai. 
Depois da flor do meu pai. 
Depois da flor da autoridade. 
Depois da flor da autoridade. 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Depois da flor da grande autoridade. 
Depois do trovão do trono. 
Levantando-se com o trovão do trono, desde o começo do céu do pai. 
Levantando-se com o trovão do trono, d.o começo do ceu do pai. 
Está pronto meu pai, está pronto meu pat 
Por isso meu pai, por isso meu pai. 
Levantando-se com o trono ao seus filhos. 
Levantando-se com o trovão para suas filhas. 
Até o som do mbaraká, parece no som do mbaraká. 
Fazendo descer sobre esta terra meu pai. 
Fazendo descer sobre a terra para suas filhas o meu pai. 
Quando no som do mbaraká, quando no som do mbaraká. 
Como um som de um homem se fez houvir para os filhos 
No som da taquara se fez houvir para suas filhas. 
Por isso meu pai por isso meu pai. 
Nhumbaire levantando com o trovao do nhumbaire 
Ate no fim dos ceus aos filhos o meu pai 
Somente no som da mbaraka se ouviu sobre a 
terra para os seus filhos o meu pai 
Assim se fez ouvir para os filhos o meu pai 
Assim se fez ouvir para os filhos o meu pai 
Por isso meu pai por isso meu pai 
Por isso meu pai por isso meu pai 
Ate aqui Deus falando da terra com seus filhos 
Ate aqui meu pai fala com seus filhos. 
Escute os pais dos deuses 
E somente. os pais dos deuses se fez ouvir em musica 
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Hi xe rua verá va rire ra'e. 
Hi xe rua verá va rire ra'e. 
Hi xe rua potyrá rire ra'e. 
Hi xe ru a potyrá rire ra'e. 
He mboruvixa va potyrá rire ra'e. 
He mboruvixa va potyrá rire ra'e. 
He mboruvixa vusu a potyrá rire ra'e. 
Apyka va ryapu reno pu'ã yva rypy gwive nipo xe ru. 
Apyka va ryapu rena pu'ã yva rypy gwive xe ru. 
Agwyje nipo xe ru, agwyje, agwyje nipo xe ru. 
Ajeve nako xe ru, ajeve nako xe ru. 
Apyka reno pu'a gwa'yry upe. 
Apyka va ryapu reno pu'ã gwajyry upe. 
Agwaipu peve, agwaipu p,ype verami-po gwa'yry upe. 
Ko yvy rari nhera pyrü namo xe ru. 
Ko yvy rari gwe nopyrü gwajyry upe ra'e xe ru. 
Agwaipu pype ramo, agwaipu pype ramo. 
Avapu pype verami mo'ã onhendu gwa'yry upe. 
Takwapu pype mo'ã po onhendu gwajyry upe. 
Ajeve na ko xe ru, ajeve na ko xe ru. 
Nhumbairé, nhumbaire va ryapu reno pu'ã 
Yva rypy peve gwa'y upe ra'e xe ru. 
Agwai pu pype onho gãtu ko onhendu yvy 
rari gwa'y ry upe ra'e xe ru. 
Po rupi nipo onhendu uka gwa'y ry upe ra'e xe ru. 
Por rupi nipo onhendu uka gw.a'y ry upe ra'e xe ru. 
Ajena ko xe ru, ajena ko xe ru. 
Ajena ko xe ru, ajena ko xe ru. 
Apeve katu nipo, tupã nhomongeta yvy rari gwa'yry upe. 
Apeve katu nipo nhomongeta gwa'yry upe ra'e xe ru. 
Aipo nako tupã ru ra'e xe ru. 
Tupã ru ae ko onhendu gwa'yry upe nhengara poty ra'e rá. 
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Por isso meu Pai, por isso meu vai. 
Por ali colocarei na sua luz meu filho. 
Por ali colcarei na sua luz minha filha. 
Por isso meu Pai, por isso meu Pai. 
Por isso meu Pai, por isso meu Pai. 
Para enfeitar esta terra fez descer seu canto ao filho o meu pai. 
Por isso meu pai, por isso meu pai. 
Dando tudo ao seu filho do seu canto. 
Esta terra agora, esta terra agora. 
Dando tudo ao seu filho do seu canto. 
Esta terra agora, esta terra agora. 
Mesmo mudando a vida do trovão, mesmo mudando vida do trovão. 
Mesmo mudando vida do do banco, mesmo mudando vida do banco. 
Mesmo mudando vida do Nhumbairé. 
Mesmo estando aqui na terra. 
Quando estava aqui na terra para seus filhos. 
Interpretação para seu canto fez descer aos seus filhos. 
Por isso meu Pai, por isso meu Pai. 
Para não parecer das bocas de suas filhas. 
Pra não parecer o som do mbaraká de quem não 
e seu filho quando ouvir. 
Dançam as nuvens, dançam as nuvens 
Foram feitos. 
Esta é a dança das nuvens onde sempre faziam 
sinais aqui está meu Pai. 
Até aqui faço chover a sua luz 
Até aqui faço sinal na sua luz onde tu estás meu pai. 

Benzimento para a dor de estomago 

Pequena espuma branca, vida do seu corpo 
Quem o fez 
Pequena espuma branca, vida do seu corpo. 
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Ajeve nako xe ru, ajeve nako xe ru. 
Po rupi xe ta mo"i ko ne rendy xe ra'y r"i. 
Po rupi xe ta mo"i ko ne rendy xe rajy r"i. 
Aje nako xe ru, aje nako xe ru. 
Ajeve nako xe ru, ajeve nako xe ru ra'e. 
Ko yvy monhanduá hagwã ko onhenga rero 
Pyrü gwa'yry ra'e xe ru. 
Ajeve nako xe ru. ajeve nako xe ru. 
Onhenga rero pyrü mba gwa'yry upe, ko yvy agãmo, ko yvy agãmo. 
Onhenga rero pyrü gwa'yry upe ra'e. 
Ko yvy agãmo, ko yvy agãmo. 
Tyapu areko ja rova ga'u, tyapu areko jarova nga'u. 
Apyka va reko ja rova nga'u, apyka va reko ja rova nga'u. 
Nhumbairé va ryapu va reko ja rova nga'u 
Ko yvy pype ho'ã gãmo ra'e. 
Ko yvy pype ho'agãtu ramo gwa'yry upe ra'e. 
Onhenga papa gweno pyrü gwa'yry upe. 
Aje nako xe ru, aje nako xe ru. 
Ono teve rami jajy tagwa juru gwendu ramo. 
Tono teve rami ta'yra agwai pu gwendu ramo. 
Yvy tinga ja pete, yvy tinga je pete. 
ljapo pyre ra'e. 
Ko mo'ã ma yvy tinga jepete je ovasa 
haty nipo ho'ã ra'e xe ru. 
Apepe va ne rendy ata mongy. 
Apeve ko ne rendy ta ro jeovasa ne amba peve xe ru. 

Tye Rasy Tiha 

Hyjuit'i mir"i, tasona gwete karai 
imoi ndaré. 
HyuitT mir"i, tasona gwete karai 
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Quem o fez. 
Pequen~ espuma branca, vida do seu corpo. 
Quem o fez. 
Na vida do corpo do homem de quem o fez. 
Na vida do corpo do homem de quem o fez. 
O enfeite da vida do corpo do homem de quem o fez. 
O enfeite da vida do corpo do homem de quem o fez. 
Na vida do corpo do homem de quem o fez. 
A cruz da vida do corpo do homem de quem o fez. 
A cruz da vida do corpo do homem de quem o fez. 
E meu pai sol no corpo de quem o fez. 
E meu pai sol no corpo de quem o fez. 
de quem o fez. 
Prontifico-me meu pai Jakaira quem o fez. 
Prontifico-me primeiro meu Papá, prontifico-me primeiro meu Papá 

2° Reza (25/11/80) 

Sobre o corpo do homem, a minha má palavra que tenha. 
Mando para molecer o corpo do homem minha palavra de fogo. 
Mando para cair todo o corpo do homem, nesta minha palavra. 
Mando para cair todo o corpo do homem, nesta minha palavra. 
Mando eu para a frente do homem. 
Minha palavra má que tenho. 
Mando eu para a frente do homem. 
Minha palavra má com fogo que tenho. 
Ainda eu mando, para a frente do homem. 
Minha palavra má que tenho. 
Mando eu, para a frente do homem, 
minha palavra má com fogo que tenho. 
Eu danço, pela minha frente, 
minha palavra má com fogo que tenho. 
Eu danço, pela minha frente. 
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imo·i ndaré. 
Hyjuifi, tasona gwete karai 
imo'i ndaré. 
Apyka tasona gwete karai imoI ndaré. 
Apyka tasona gwete karai imoI ndaré. 
Jegwaka tasana gwete karai imo'i ndaré. 
Jegwaka tasona gwete karai imo'i ndaré. 
Apyka tasona gwete karai imo·i ndaré. 
Kurusu tasona gwete karai imo"i ndaré. 
Kurusu tasona gwete karai pype imoi' ndaré. 
Hi xe ru Pa'i Kwará tasana gwete karai imo"i ndaré. 
Hi xe ru Pa'i Kwará tasona gwete karai 
imo'i ndaré, imoi' ndaré. 
Agwyje xe ru jakaira imo'i ndaré. 
Agwyje ranhe papa, agwyje ranhe papá. 

2° Reza (25/11/80) 

Ava rete rari, xe nhe'e marã ha heko-py. 
Amando ava ete mo kangwy xe nhe'ê tata marã hereko-py. 
Amondo ava rete mbo'apa ete vy, xe nhe'ê marã hereko-py. 
Amondo ava rete mbo'apa ete vy, xe nhe'ê marã hereko-py. 
Amando po xe nhandu ava renonerã rupi, 
xe nhe'ê marã hereko vy . 
Amondo po xe nhandu ava renonerã rupi, 
xe nhe'ê tata marã hereko vy. 
Amondo jaty po xe nhandu, ava renonerã rupi, 
Xe nhe'ê marã hereka vy. 
Amondo po xe nhandu, ava renonerã rupi, 
xe nhe'ê tata marã hereko vy. 
Aro jeroky po xe nhandu, xe renonerã rupi, 
xe nhe'ê tata marã hereko py re'y. 
Aro jeroky po ne xe nhandu, xe renonerã rupi, 
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minha palavra má com fogo que tenho. 
Ainda eu danço, pela minha frente. 
minha cruz de fogo que tenho. 
Eu ainda a tenho comigo. 
minha palavra má com chama de fogo que tenho. 
Depois que falo isso não me acontecerá nada. 
Tenho e tenho ainda eu, minha palavra com chama de fogo, 
que tenho pela minha frente. 
Depois de falar isso. não me acontecerá nada. 
Até aqui ainda eu tenho 
minha palavra má que tenho. 

Benzimento Para Carne 

Meu Pai· Jakairá, papel do corpo de carne. 
Papel o corpo de carne ainda eu sou. 
agora eu mando embora. 
Na minha própria palavra forte. 
na minha palavra de fogo que ninguém tem. 
Faço eu a desaparecer o seu papel. 
Mesmo sendo o papel de carne. 
Mesmo eu tenho o corpo do papel de carne que ninguém tem. 
Ainda, eu faço desaparecer o seu brilho. 
Na minha forte palavra que ninguém 
Tem mesmo ainda sendo eu. 
Mesmo sendo o corpo de carne, 
ainda eu faço desaparecer. 
Mesmo send0 o corpo de carne, faço 
desaparecer do meio do seu papel. 
Mesmo sendo corpo de carne, mesmo estando dentro 
do corpo de carne. 
Eu faço ainda desaparecer a seu papel 
Mesmo sendo corpo de carne, ainda eu faço desaparecer do meio do seu 
papel. 
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xe nhe'ê tata marã hereko py re'y. 
Aro jeroky joty po ne xe nhandu, xe renonerã rupi, 
Xe kurusu tata rendy ma rã Mereko py re'y. 
Ano'ã no'ã joty po xe nhandu, 
xe nhe'ê tata rendy marã hereko py re'y. 
Aipo xe'e hagwe-pe namara'i xe ne aiko. 
Ano'ã no'a po xe nhandu, xe nhe'ê tata rendy 
marã hereko py re'y, xe renonerã rupi. 
Aipo xe'e hagwe nipo namara'i xe ne aiko. 
Aipo peve joty po xe ano·~ no'ã po xe 
nhe' ê marã hereko re'y. 

So'o TiHa 

Xe ru Jakairá, so'o kWatia rete. 
So'o kwatia rete joty po xe nhandu. 
Amo kanhy gãtu po xe nhandu. 
Xe nhe'ê marã ndete pype nhandu. 
Xe nhe' ê tatarã ma rã hereko py re'y. 
Ai kwatiara mokanhy po xe nhandu. 
so'o kwatia ramo jepe ra'e. 
So'o kwatia rete marã hereko py re'y ramo jepe po xe. 
A iverava mokanhy joty po xe nhandu. 
Xe nhe'ê tatarã ndete marã heréko 
py re'y pype joty po xe ra'e . 
So'o rete ramo jepe ra'e, aikwatiara 
mokanhy joty po xe nhandu ra'e. 
So'o rete ramo jepe ra'e, aikWatia 
pyte rupi joty po xe ra'e. 
so'o kwatia rete ramo jepe, so'o kwatia 
rete ma'emegwa ramo jepe ra'e. 
Aikwatiara mokanhy joty po xe ra'e. 
So'o rete ramo jepe, aikwatiara je pyte rupi po xe ra'e. 
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Mesmo sendo santa carne. 
Faço desaparecer do meio o seu papel. 
Era para o reguardo, era para a santa reguarda. 
Mesmo sendo o corpo de carne, faço desaparecer do meio do seu papel. 
Ainda eu faço desaparecer o seu papel. 
Mesmo sendo corpo de carne. 
Isso sim meu pai, era na palavra do meu Pai. . 
Eu faço desaparecer o seu papel. Mesmo sendo companheiro de carne. 
Mesmo sendo a santa carne. 
Ainda eu faço desaparecer o seu papel. 
Era para a reguardo. 
Era para o santo reguardo. 
Eu ainda digo assim. 
Depois de desaparecer o seu papel. 
Faço esfriar novamente o seu papel. 
Faço novamente o corpo do seu papel. 
Depois para o reguardo 
Depois para o reguardo 
Ainda eu digo assim. 
Era para o reguardo. 
Eu faço ainda sinal para seu papel. 
Mesmo estando diante dos lugares das coisas. 
Eu santifico novamente o seu papel. 
Mesmo sendo o corpo de carne. 
Mesmo sendo a santidade da carn~ que ninguém tem. 
Ainda eu faço desaparecer o seu grande papel 
Na minha forte palavra que ninguém tem. 
Depois para "Grande paper chama assim para o espirita dos gados( vaca). 
Isso chama já para fazer desaparecer. Depois as crianças podem comer 
a carne. Por isso minha familia nunca ninguém ouviu que tinha 
caído(sofrendo ataque). 
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So'o maragãtu ramo jepe. 
aikwatia mbo je pyte rupi joty po xe ra'e. 
Jekoaku upe gwarã araka'e, jekoaku maragãtu upe gwarã ra'e. 
So'o rete ramo jepe, aikwatia mbo je pyte rupi joty po xe. 
Aikwatiará mokanhy joty po xe ra 'e. 
So'o rete ramo jepe ra'e.e 
Aje nipo xe ru. Xe ru nhe'e gãtu pype nipo ra'e. 
Aikwatia mbo je pyte rupi. So'o yvyraija ramo jepe. 
So'o maragãtu ramo jepe ra'e. 
Aikwatia je pyte rupi joty po xe. 
Jekoaku upe gwarã ra'e. 
Jeko aku maragãtu upe gwarã ra'e. 
Ha'e joty po xe ra'e. 
Aikwatiá mokanhy gãtu .rire ramo ra'e. 
Aikwatiá mboro'y jevy ne xe ra'e. 
Aikwatiá rete amboro'y jevy. 
Jekoaku upe rire ra'e. 
Jekoaku upe rire ra'e. 
Jekoaku upe gwarã rire ra'e. 
Ha'e joty po ne xe ra'e. 
Jeko aku upe gwarã ra'e. 
Aje nipo xe ru, po rupi nipo ra'e. 
Aikwatia jeovasa vasa ne xe ra'e. 
Ko ma'emegwã rovake ramo jepe ra'e. 
Aikwatia mo maragãtu jevy ne xe. 
So'o rete katu ramo ra'e. 
So'o rete marã hereko py re'y ramo jepe. 
Aikwatia rusu a mokanhy joty mo'ã po xe. 
Xe nhe'ê marã hereko py re'y pype. 
Upei Katu "kwatia rusu" he'i umi vaká espirito-pe ma he'i. Umia ja ere 
mokanhy hagwã ma he'i. Upea tove to'u mitã upea. Upea gwi xe familha 
kwera na herakwãi ho'a ha. 
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OUTRA REZA 

Era meu santo Pai. 
Faço alegrar a sua flor. 
Faço alegrar o orvalho da sua flor. 
Faço alegrar o orvalho do corpo da sua flor. 
Para o crescimento do corpo da sua flor. 
Cresça o corpo da sua flor. 
No leite da flor do sua mãe. 
Era para criança. Era a santa criança 
Para o crescimento de sua flor. 
Crescimento com o orvalho da sua flor. 
Alegrando com orvalho a sua flor. 
Era o corpo da sua flor. 
Mesmo sendo na flor do seu leito. 
Pondo-se em pé, pondo-se em pé 
Sobre orvalho da sua flor. 
Era no orvalho da sua flor. 
Crescendo com a sua flor. 
Era no orvalho da sua flor. 
Era o corpo da sua mãe. 
Era sobre o corpo da sua mãe. 
Como será que era. 
Era para o crescimento do corpo da sua flor. 
Crescendo com o orvalho do seu leite. 
Era na santidade do seu corpo. 
Santificando-se 
Mesmo quando estando no seu lugar. 
Era para alegrar no orvalho da sua flor. 
Quando esteve diante do meu Pai. 
Chegando com o crescimento da sua flor. 
Diante do meu Pai. 
Estando com toda sua flor. 
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Hi xe ru maragãtu araka'e. 
Aipoty a mbo rory araka'e. 

OUTRA REZA 

Aipoty a rysapy a mbo rory araka'e. 
Aipoty rete a rysapy a mbo rory araka'e. 
Aipoty rete a rero kakwa araka'e. . 
To je poty rete a rero kakwa araka'e. 
Osy rete kamby poty rory ramo jepe araka'e. 
Mitã gãtu araka'e. Mitã gãtu maragãtu araka'e. 
lpoty a rero kakwaa araka'e. 
Opoty ra rysapy a rero kakwaa araka'e. 
Opoty a rysapy ambo rory araka'e. 
Opoty rete a rysapy araka'e. 
Okamby poty rehe ramo jepe araka'e. 
Onhe mopu'ã araka'e, onhe mopu'ã gãtu araka'e. 
Opoty a rysapy rari araka'e. 
Opoty a rysapy pype nipo araka'e. 
lpoty a rero kakwaa araka'e. 
Opoty a mbo rory araka'e. 
Osy rete araka'e. 
Osy rete rari nipo araka'e. 
Mba'e rami nipo araka'e. 
Okamby poty rete e rero kakwaa araka'e. 
Okamby poty a rysapy a rero kakwaa araka'e. 
Gwete katu pype araka'e. 
Onhe mbo katu nipo araka'e. 
Ma'emegwã katu pype rire ramo jepe araka'e. 
Opoty ra rysapy a mbo rory araka'e. 
Ko xe ru rovake oheno'ã ramo araka'e. 
Xe ru a rovake araka'e. 
Opoty reno'ã mba araka'e. 
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Estando com alegria da sua flor. 
Era para o crescimento. 
Levantando-se diante do seu pai. 
Era o orvalho da sua flor. 
Crescendo com orvalho da sua flor. 
Crescendo com leite do seu corpo. 
Retirando-se ainda do meio. 
De si coisas más. 
Corpo da sua flor das coisas màs. 
Ainda fez passar por cima de si. 
Para fazer crescer a sua flor. 
Diante do seu pai. 
Diante do corpo da sua mãe. 
Era isso mesmo. Era o Papá era o Papá. 

Jasuka (não há trad.) 

Jasuká estão na linguagem dos antigos e o comeco de onde viemos. Para 
sair da pedra amarela deve chamar, por exemplo vace vai por aqui e vai 
chegar ao mata-burro para sair na estrada grande. E quando já vai sair 
para a estrada grande se fosse na nossa lingua ~e falássem daquela 
maneira. Agora vamos sair na estrada grande para andarmos. Uma coisa 
dessa antiguidade era somente reza, antigamente voce não pedia coisas 
para alguém se não fosse reza. E na reza então voce pede qualquer coisa 
ao outro. Essa é uma dela: 
No trovão do jasuka, era no seu próprio lugar. 
Chamando seu filho. 
Para fazer se chegar mais para si. 
Oque será que falou, para seu filho. 
Mandou chamar, ao seu Pai. 
Era até no lugar do Jasuka. 
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Opoty a mbo rory reno'ã araka'e. 
Gwero kakwaa hagwã araka'e. 
Gwu a rovake rero pu'ã araka'e. 
Opoty a rysapy araka'e. 
Opoty rysapy a rero kakwaa araka'e. 
Okamby poty rete a rero kakwaa araka'e. 
Oipyte joty nipo araka'e. 
Ma'êmegwã oje hegwi araka'e. 
Opoty rete ma'êmegwã araka'e. 
Ojea pyhara uka joty po ne araka'e. 
Opoty a rero kakwaa hagwã araka'e. 
Gwu a rovake araka'e. 
Osy rete a rovake araka'e. 
Aje nipo ra'e. Papá araka'e, papá araka'e. 

JASUKA 

Jasuka niko myamyr·i nhe'ê pe hina pe nhande amba nheypyrü. 
Pe itaju gwi erejei hagwã ere henoi arã kuri, 
por ehempro ape areho-ta kuri ere gwahê-ta kuri are jepoi hagwã pe mata 
vurro pe kuri tape reyta pe kuri. Ha'e upe tape-pe ere jepoi ma hagwã kuri 
nhande nhe'ê ramo kuri poixa nhanhe'e ramo nga'u. Agãtu jajepoi tama 
reytape jaha hagwãja'e. Upeixa gwa yma nhembo'e pe vointe, yma ndere 
jerurei pexa ojoupe entero mba'e rehe. Ne nhembo'e-pe ereje rure 
kwarke cosa rehe ojoupe kuri. Ha umixa ha, upea minhaê ko: 
Jasuka va ryapu, ho'a mba peve nipo ra'e. 
Ohenói gwa'yry upe araka'e. 
Ogwãhê hagwã ojeupe ve araka'e. 
Mba'e nipo he'i araka'e, ta'yry upe araka'e. 
Ohenói uka araka'e, gwu upe araka'e. 
Jasuka amba peve nipo araka'e. 
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Se preparou até ao ~eu lugar. 
Era para o seu filho. 
Estando ele aqui na terra. 
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E isso meu Pai, é aqui meu Pai. 
E o trovão do lugar do meu Pai. 
Era até nos pés do Jasuká. 
Fazia ouvir . 
Se preprando para o seu filho. 
Era para chegar até no seu lugar. 

NHANE RAMOI PAPÁ 

Esse voce chama quando já está chegando. Agora voce chegou e 
sentou. Assim, tambem voce já chama o seu Vó Papá, então isso é para 
aquilo. 

BRILHO AMARELO DE TAQUARA 

Brilho amarelo de taquara, isso hoje nós chamamos de mulheres, os 
antigos não chamam assim chamam de enfeites. Para enfilar então 
esses enfeites: 
Era com taquara am.arela. 
Que seja santificado. 
Era com enfeite. 
Assim era cantada, isso quer dizer que elas chegam com o som da 

' taquara. E para os homens: 
No som do mbaraká. 
Veio chegando ao seu Pai. 
Isso quer tiizer com som do mbaraká chegou. Vão dançando para chegar 
ao nosso Pai, e d nosso Vó papá está sentado ali esperando a nossa 
chegada. 
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Onhemo ngo'i ho'amba peve araka'e. 
Gwa'yry upe nipo àraka'e. 
Ko yvy pype ho'ã gãmo araka'e. 
Aje nipo xe ru, ko mo'ã nako xe ru. 
Ko xe ru amba va ryapu. 
Jasuka va'y peve nipo araka'e. 
Ohendu uka nipo. araka'e. 
Onhemo ngo'i gwa'yry upe araka'e. 
Ogwãhê hagwã ho'amba peve nipo araka'e. 

Nhane Romoi Papá 

Upea katu ja eregwahê javema erehenói. Ko'agã minha'ê ngo ere gwãhê 
egwa-py. Upeixa ave ja ere henoi ma ne ramói papa-ne, haguã upea. 

Takwa Rendy Ju 

Takwarendyju ju pea kuri ko'agã ngo ja'e junhangwe yma gware ngo 
nde'iry kunhangwe jegwakavy he'i. Ha umia jegwakavy amonhe-syrü 
hagwã: 
Takwaju pype nipo araka'e. 
Tonhe mo maragãtu araka'e. 
Jegwaka pype, araka'e. 
He'i ohovy, upea he'ise takwapu-py ha'e kwera ogwãhe. Ha kwimba'e 
katu: 
Agwai pu katu pype 
Ogwãhê upe ra'e he'i. 
Upea he'i se mbaraka pu pe ogwãhê. Ojeroky peixa oho ogwãhê pe 
nha.nde ru, nhane ramói Papa-pe ogwapy nhane renonde o'i nhagwahê 
hãgwã ixupe. 

(Fim da Fita nº 10 - Lado 2: Zeferino Ricarte) 
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(Fita nº 23 - Joã0 Aquino) 

so·m, eu q'uero que voce me conta o motivo da sua volta de Bodoquena 
para cá, voce gostou de lá ou não?- Eu fui para o Bodoquena. Se falava 
muito bem de lá, que ali tinha muitas, e eu fui lá demorei seis meses. 
Depois de passar seis meses e ainda não deram casa todos ficaram 
esperando e não foi dada nada. Então em um ano e um mes fui venda 
devagar que ia demorar muito para recebermos a casa, então eu lembrei 
novamente para voltar aqui na minha propria aldeia mesmo. Então por 
isso voltei novamente para estar entre os meus parentes, para estar junto 
deles. Agora estou muito contente já estou de volta e já estou novamente 
com eles. 
Agora onde voce nasceu? - Eu nasci em Santa Luzia. Dali minha mãe me 
levou para o Porto Guaíra ali cresci. Naquele tempo Guaíra era chamado 
ainda de "Moholi" agora é chamado de Porto Guaíra. 
Sua mãe era nossa raça mesmo, era Kaiwá mesmo? - Minha mãe era 
pura kaiwá mesmo. Meu pai era mestisso kaiwá com índio guarani. 
Agora eu quero que voce me conta para que era chamado de "Mba'e 
megwã"? - Mba'e megwã, era chamado, antigamente os kaiwás dizia 
para mba'e megu:ã, quando sabiam das coisas feias, quando vai chegar 
as doenças feias tem duas coisas que se conta também nesse caso: 
Se tiver feridas feias nele eles falam dele que tem seu ma'ê megwã. 
"Agwyje" agwyje tambem tem dois significado: O índio fala Agwyje 
quando toma chimarrão e não quer tomar mais então fala agwyje 
(agradecer). E ta.mbem fala ou chama de Agwyje quando faziam os 
kaiwás descer caminho, quando subfram ao céu isso tambem chamaram 
de "Agwyje". 
Os nossos antigos · por que diziam, ou para que chamaram de "yvy 
marãne'y"? - Yvy marane'y é uma terra que só tem coisas boas, não há 
outra coisa se não alegria nesse yvy maráne'y. Ficamos contente. 
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(Fita nº 23 - João A-quino) 

Gweno, aipota ere mombe'u xeve ma'erã-pa ereju jevy amo Bodoquena
gwi, ere vy'a-pa upe koty terã-pa mba'e? Xe aha va'e kwe bodoquena-pe. 
Ha onhe mombe'u porã eterei, onhe me'ê-taha oga heta cii, ha aha kuri 
upepe ha xe are 6 meses. 6 meses rire hi'are ha nonhe me'êi vyteri heta 
oro ha'.aro mba rei oga ha no nheme'êi. Ha etonse pe unanho pe unanho 
e ume rire atiexa kwaa mbegwa eterei onheme'ê-ta oreve oga, upemaramo 
xe mandu'a jevy aju hagwã ko'a-pe ko xe valhe-pe voi. Etonse upeare aju 
jevy umi xe hente kwera apyte-pe aime jevy hagwã, hendive kwera. 
Ko'agã avy'a eterei aju jevyha ha aime jevy-ma hendive kwera. 
Ko'agwi katu moõ-pa ere nace nde a.Faka'e? ~e anace va1ekwe Santa 
Lucia-pe. Upêgwi xe sy xe reraha xe manga kwaa Puerto Guaira rehe. 
Upe-ramo Gwaira h~ra va'e kwe vyteri "Moholi" hera ko'agã hera Puerto 
Gwaira. 
Nde sy-pa nhande kwera araka1e, Kaíwá-pa araka'e? Xe sy Kaiwá puni> 
ete va'e kwe. Xe ru katu metisso Kaiwá paisano gwafani ndive. 
Ko'agã aipota ere mombe'u xeve mba'e-pe pa oje'e "mba'e megwã"? 
Mba'e megwã oje'e, yma Kaiwá he'i va'e kwe mba'e megwã, oikwaa ramo 
peixa ivai va, peixa mba'asy ivaiva ou-ta ramo ha oi· zó cosa onhe 
mombe'u: o·i ramo kurú vai hese upeixa ramo he'i hese ogwereko ha'e 
uma'ê megwã. u Agwyje" agwyje katu he'ise moko·i cosa ave upea: agwyje 
he'i Pa'i sano ho'u ramo ka'ay agwyje-ma he'i ndo'u vei-maramo. Ha 
agw.yje he'i ave yma gware Kaiwá onhembo agwyje oho ramo gware 
ombogwejy ramo tape, oho ramo gwar:e yvanga-pe upeixa avei agwyje
pe oho araka'e. 
Yma nhande ypy mba'e-pe he'i, mba'exa ohenoi "yvy marane'y? 
Yvy mar:ane'y katu mba'eve yvy porá, mba'eve ndaipori upepe iporã 
javy'aha yvy marane'y upea. Javy'a, 
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todos os que estiverem lá estão contentes, não há doenças não tem 
outros coisa feias ali. 
Como nós vamos alcançar isso? Isso nós po.demos alcançar, nós os 
povos todos temos pecado, não há um que não tem pecado, na lingua 
caiuá chama de vida feia. Quando nós mesmos temos que procurar viver, 
para que possamos alcançar também essa coisa boa de lá, com a nossa 
vida feia não podemos alcançar isso. 
Então temos que dançar para irmos, lá? E ai se vamos viver como a vrda 
antiga, como prapria vida da Kaiwá, temos que cantar e dan~ar e quando 
assim esse caminho para a terra de alegria se descerá par nós um 
caminho que nosso Pai mandará se abrir para nós um caminho santo. 
Então todos nós os caiuás temos que d·ançar ja para irmos? No costume 
de caiuá antiga, temos que dançar primeiro para aliviarmos aliviar o 
nosso corpos e depois virá o enviado do grande Deus para concertar, 
todos os que vão deve concertar. Depois de concertados já vem o camino 
para busca-los, e todos as que passaram pelo concerto não vai deixar 
todos vão ser levado para a terra de felieidade. 
E depois de chegar para a terra de felicidade ainda temos que dançar? 
Chegando ali dizia o kaiwá antigo o priMcípio depois de chegar baverá um 
dia para dançarmos, haverá dia para dançarmos isso Nosso Pai mesmo 
vai saber fazer, todos os que nosso Pai falar vamos fazer. 
Se o nosso Pai di.sser agora voces vão dançar aí temos que dançar, se 
o nosso Pai falar agora voees vão parar, vão descançar assim vamos 
fazer. Ai não somos nós que mandamos e o nosso Pai ·é que manda em 
nós. 
O que será os nossos pais dizem da terra? Os nossos país os antigo 
caiuás quando se 
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entero oI va'e gwive upepe ovy'a-pa, ndai pori mba'asy, ndai pon 
mba'eveixagwa ivaiva upepe. 
Mba'exa nhande kwera jahupity arã upea? Ha upea jahupity arã nhande; 
nhande YvYJl>Ora jareko entero pecazo, ndai pari ogwereko e'y pecazo, 
teko vai he'i upea Kaiwá nhe'ê-pe. Ha upeixa ramo. nhande nhande 
moingo porã arã nhande jeupe voi, ikatu hagwãxa upe mba'e porá 
jahupity avei upepe, nhande reko vai reheve ndai katui jahupity upea. 
Upeixa ratno-pa nhande kwera jajeroky jaha hagwã upepe? Ha upepe 
yma gware reko rupijai ko-ta ramo Kaiwá reko rupi ramo, japorahei va'erã 
hajajeroky ha upeixa ramo nhande upe tapeyvy marane'y jaha hagwã o"i
arã nhandeve tape nhanderu ogweru uka arã nhandeve tape maragãtu. 
Ha'e ko'agã katu entero nhande Kaiwá kwera-pa jajeroky jaha kwevo
ma? Nhande Kaiwá kwera uso va'e kwe yma nhande reko jajeroky raê 
va'erã voi nhanhe mbo vevúi nhanhe mbo hete vevúi ha upei katu c:>u arã 
Tupã gwasu rembigwai ou va'erã nhane moatyrõ, entero oho va'erã 
gwive omoatyrõ. Upe omoatyrõ rire katu ja ou·-ma va'erã ipiari-gwa tape, 
tape rendy he'i yma gwaré, upea ombou-ma va'erã ipiari, upe omoatyrõ 
va'e kwe gwive ndoheja vei-ma va'erã ogwerahapa-ma va'erã amo yvy 
marane'y-pe. 
Ha'e nhagwahê rire amo yvy marane'y-pe pa siempre jajeroky va'erã? 
Upe-pe nhagwahê he'i va'e kwe yma Kaiwá onhe pyru gwive nhagwãhê 
vo o'i va'erã áry jajeroky Magwa. a·i áry ave nhandeve japytu'u va'erã upea 
nhanderu voi nhande rereko va'erã, nhanderu he'i va jajapo va'erã. 
Nhanderu he'i ramo nhandeve pejeroky-ta ko'agã upeixa ramo jajeroky 
arã, Nhanderu he'i ramo ko'agã pe tongeá-ta~ ko'agã pe pytu'u-ta he'i 
ramo upeixa avei jajapo va'erã. Na nhand.e veima upepe nhamanda só 
Nhanderu-ma upepe nhande rehe omanda. 
Mba'eixapa Nhanderu kwera he'i ko yvy rehe, mba'e rehe-pa oI yvy? Ha 
Nhanderu kwera yma gware Kaiwá onhe 
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começou o nosso Pai era o começo da terra, o Xi Ru e o que fez a terra, 
então ele colocou sobre uma pedra, extendeu a terra sobre a pedra e isso 
chamou de prego os caiuás antigos chamam de prego da terra. 
Eles falam que a terra e redonda ou como? Na verdade a terra e redonda 
mas é redeada pelas águas é redeada pelos mares é era contada pelos 
caiuás antigos. 
Onde o mar está tem terra também? Onde está o mar debaixo da água 
tem terra e havia mares que os antigos não sabiam eles viram apenas 
mas não viram como era se era somente terra ou água isso eles não 
chegaram a saber eles viram mas não sabiam a forma. 
E os nossos antigos tinha algumas coisas para contar quando seu filho 
vai dormir algumas estórias? Os antigos mulheres tinham cantices para 
fazer seus filhos dormir cantavam para fazer seu filho dormir, tinha a 
propria música para elas. 
E como surgiram as plantas? Para começar as plantas havia um proprio 
dono das plantas, esse então deu sobre a terra todos as sementes para 
se plantar espalhou sobre a terra a semente era o proprio dono da 
semente, para distribuir aos povos. 
Esse é Deus também? Esse é um mandado por Deus, Deus o fez, Deus 
deu a ele como dizem os brancos a ordem para distribuir a semente aos 
povos. 
Para essas plantas chamamos de erva? A planta o nome dela é planta 
mesmo. Para plantação temos, milho, mandioca, batata, mbakuku, 
banana e cana isso então nós devemos plantar, é uma arvore também, 
para uma árvore os antigos chamavam de erva quando pedem dizem eu 
preciso para minha planta, milho, mbakuku, com, bananeira, eu quero 
que você me arruma isso, pedem para que aquele que tem. 
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pyrü ramo gware yvy onhepyrü hagwe araka'e pe Nhanderu, xiru yvy apo 
hare voi araka'e, etonse ha'e ombo hupa araka'e ita-pe, ita ari-ma yvy 
oipyso oipyso araka'e ha upea o·i he'i o"i klavo upeare he'i pa'isano puro 
yma gware he'i yvy resapa he'i. 
Yvy rehe-pa ha'e kwera he'i ijapu'a tera-pa, mba'e? Yvy anhete ijapu'a 
pero y ojere pa hese y marany ojere-pa hese koa yvy rehe parary memete 
oJ ha omombe'u umi yma gware Kaiwá. 
Ha'e upe parary o·f ha yvy nte avei? Upe parary or ha y gwy-pe o·i ave yvy 
ha o"i ave parary umi yma gware voi ndoikwaai ojehexa peve ndoje kwaai 
ndoje kwaai mba'eixa yvy nte pa o·itapa yvy meme nte º" upea ha'e kwera 
ndoikwaai araka'e ohexa pero ndoikwaa jepei upea. 
Ha'e nhande ypy-pa gwereko araka'e arguma cosa imemby-pe oke 
omombe'uva estoria he'i va? Yma ngware ogwereko voi kunha imemby 
o monge hagwã porahei pe voi gwereko araka' e omemby, opora hei ixupe 
o"i porahei ixupe kwera araka'e. 
Ha'e mba'exapa ojehu pe temity araka'e? Oiko hagwã timity onhe pyrüve 
araka'e oiko voi araka'e temity jara rã voi araka'e, upea ome'ê ko yvy ari 
onhoty va'erã opaixagwa temity voi araka'e omosarambi ko yvy ari 
araka'e o"i voi upeva jara voi o"i araka'e, ome'ê hagwã yvy pora-pe. 
Upea pa Nhandejara ave? Upea Nhandejara rembigwai, Nhandejara-ma 
ojapo ixupe, Nhandejara ome'ê ixupe he'i va karai kwera orde omosarambi 
hagwã temity yvy pora-pe. 
Upe temity-pe pepa ja'e ka'ã? Ha pe temity ngo temity ngo temity vointe 
hera. ltymbyrã avati, mandi'o, jety, mbakuku, pakova takware'ê etonse 
upea nhande voi nhanhoty arã, yvyrá jepe ave, yvyra-pe ka'a he'i 
ymagwere. Temity, temity voi hera. Ajeve katu yma gware ojerure ramo 
xe remity rã eme'ê xeve avati, xe remity rã eme'ê mbakuku, xe remity rã 
takware'ê, xe remity rã pakova eme'ê xe vy, ogwere kova-pe ojerure. 

337 



• 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Os nossos antigos fazem tudo junto suas roças? Antigamente era assim, 
eles faziam juntos viviam num coração só. Então faziam tudo junto 
mesmo suas roças, chamavam de grande toça, faziam mesmos para ser 
uma grande roça. Então assim também a erva era plantada e o mato nós 
limpamos então é também erva. Mas não chamamos as plantas de erya. 
então chamamos de erva para madeira ou para as folhas? Para todas as 
árvores as folhas são ervas e chama yvyra para o tronco, por isso tem as 
folhas, os galhos e as folhas são ervas. 
Quando as folhas são pequenas ainda chamamos de erva? Mesmo que 
tenha as folhas pequenas ela é erva. 
E então a erva tem diferença das plantas? Tem diferença. Hoje em dia 
não existem mais já não santificam mais como era antes já a tem de 
qualquer jeito. 
Ha o que cuida somente naquilo? Há um homem que só cuida dessas 
coisas das fileiras das madeira. 
Até o nosso pai faz casa beira-chão? Até o nosso pai faz, nosso pai arma 
sua rede onde só ele vai ficar. Então eles só obedece a voz do seu chefe. 
Quando vai trabalhar o nosso pai deve dar ordem o que tinha que fazer, 
nosso pai tem dar ordem para sair pelo mato, o nosso pai tem que dar 
ordem assim os antigos caiuás trabalhavam. 
Quando colhem o fruto das plantas eles comem juntos? Depois de colher 
os frutos quando já vão começar comer eles batizam primeiro, quando 
era milho eles tragam e batizam diziam os antigos, depois de fazerem o 
batismo de bebida de milho eles começam a comer, então ali eles como 
dizem os brancos se combinam novamente para saber como vão comer. 
Ai então de novo comer junto. 
Os nossos antigos como faziam sua casa? Os antigos caiuás faziam sua 
casa chama casa beira-chão. Eles chamavam de casa beira-chão, há 

' 
dois nomes casa "jeyvyso", 
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Yma nhande ypy-pa onhandivepa ojapo okokwerã araka'e? Yma va'e 
kwe upeixa, ojapo onhondivepa ha'e kwera pere"i py'a-pe voi oiko araka'e. 
Etonse ojapo onhondivepa voi kokwe, kokwerusu he'i, kokwe rusu rã voi 
ojapo. Ha etonse upeixa avei ka'a ave ha'e onhete nhanhoty ave upe 
nhamopofi hagwe umi ka'agwy, etonse ka'a avei ha' e. Pero nanha henoiri 
ixupe ka'a itymbyre-pe nha henoi. 
Etonse ka'a ja'e umi yvyra-pe pa hogwe-pe je'e? Ka'a hogwe oimeraê va 
yvyra ka'a hogwe ha yvyrá ypy he'i imata-pe, upegwi o·i hogwe, hakã 
hogwe etonse ka'a hogwe. 
Mix'i ramo hogwe ka'aja'ente ave xupe? Ka'a voi mix"i ramo jepe ho-gwe 
gwive ka'a-ma.' 
Ha upeixa ramo upe ka'a inhambue temity-gwi? lnhambue. Ko'agã rupi 
ndaipori vemai no mo maragãtu veima yma gwarexa opa ogwereko haxa 
reima ogwereko. 
o ·i-pa solo upea rehe nte onhanga rekovante? o ·i ave upea rehe 
omonhangareko va'e pete'i kwimba'e voi onhangarekova yvyra nheysyrü 
rehe. 
Upe nhanderu jepe ave omoi solo oga jekutu? Nhanderu ave omo"i, 
nhanderu omo"i okyha aparteve omo"i. Etonse ha'e kwera gwuvixa rehe 
meme ojapysaka. Omba'opo taramo pe nhanderu he'i va'erã mba'e-pa 
ojapo ta, nhanderu he'i va'erã oho hagwã onhembo'y mbo'y ka'a gwy rehe 
nhanderu he'i va'erã upeixa omba'apo araka'e paisano kaiwá. 
Hi'a rire hemity ngwe-pa ho'u onhondive? Hi'a rire ha'e kwera ho'uta
maramo ha'e kwera olia'anga raê, avati ramo ogweru omongarai he'i yma 
ngwaré, oha'anga, avati ry ra'anga umia ojapo rire ae ha'e kwera ho'u tee
ma hikwai, etonse upepe ha'e kwera he'iva karai kwera onhacominajevy 
va'erã hikwai mba'exapa ho'u-ta. Etonse onhondive jevy ho'u hikwai. 
Yma gwarepa nhande kwera roga mba'exapa ojapo araka'e? Yma 
ngware kaiwá ojapo góy, óy jeyvysó he'i. Oy jeyvysó he'i ha'e-kwera óy 
jekutape, o·i moko"i hera:óy jeyvysó, 
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casa "jekutu" também. Fecham a coberto desde o chão mesmo, fecham 
com capim. Fazem uma casa grande mesmo, ali todos eles moram dez 
vinte famílias devem morar ali. Numa casa só devem morar. 
Por que eles moram tudo junto ali? Isso era a vida deles desde o começo, 
era para eles viverem. Dessa maneira mesmo. 
E sua porta como eles faziam? A porta eles colocam para o lado do 
nascente do sol colocavam sua porta, e as coisas santas deles a cruz 
deles também colocam para o lado o nascente do sol no quarto, debaixo 
da casa, não colocam para fora. 
E tinha outra coisa que colocava fora? Por aqui os novos já colocam fora. 
Todas as coisas deve contar para eles, como vai ser hoje o que vai 
acontecer amanhã conta tudo, assim os antigos só obedecia seu chefe 
para traabalhar para caçar somente o nosso pai contava para eles 
naquele tempo. 

Casamento dos Antigos 

Antigamente os nossos antigos como faziam um casamento? Os antigos 
quando vão fazer casamento não fazem um novinho se casar uma roça 
fica bem formada, na linguagem propria do caiuá para moça formada 
chama de madura, isso que dizer para uma moça gorda depois de 
madura, faz casar na rede. 

(Fita nº 32 - Feliciana Cano) 

Então você vai me contar quando você nasceu. Onde você morava? Eu 
morei, eu vim de "Costa Azul" do Paraguai. 
Você morou muito tempo em Costa Azul? Morei muito tempo, neste 
Costa Azul minha mãe trabalhou minha mãe Si mona trabalhou para fazer 
eu crescer. Porque meu pai quando ainda eu pequena me deixou. Te reza 
era minha madrinha uma paraguaia, com ela minha mãe ganhou criança. 
Depois fiquei grande minha mãe me criou, trabalhou para me criar, eu 
uma orfã cresci, depois de crescida fiquei moça e casei com Cristina 
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Oy jekutu ave. Omboty yvy-gwi voi otexa, kapi'i-pe omboty. Oga gwasu 
voi ojapo, upepe ha'e kwera oiko paete zie veinte família oiko paete va'erã 
upepe. PeteI óy-pe nte o'i va'erã. 
Ma'erã-pa upepe o·; mba hikwai? Ha upea heko kwera voi onhe pyrü vo 
upeixa voi araka'e, upeixa-ma voi hi'uso rama voi araka'e. 
Ha hokê-pa mba'exa omo'i araka'e? Hokê ha'e kwera omo'i kwarahy resê 
rehe hokê, ha imba'e maragãtu kwera ikurusu kwarahy resê rehe ave 
omo·i koty-py, oga gwy-py, no mo'i ri oka-py. 
Ha o·i-pa otro kwera omoI va oka-pe? Ko'a rupi ja pyahu kwera oka-py ma 
omoL Entero mba'e omombe'u va'erã ixupe, mba'exa va'erã-pa eteria 
ko'êramo mba'e pa ojehu va'erã ombe'upa, upeixa ramo gwuvixa rehe 
meme yma gwere ojapysaka omba'apo omarika hagwã só nhanderu 
omombe'u ixupe kwera va'e kwe. 

Casamento dos Antigos 

Yma nhande ypy kwe-pa mba'exa onhomomenda araka'e? Yma ngware 
onhomomenda taramo mixI reheve nonhomo mendai ko ikunhata'i mba 
ha'e kwera, kaiwá nhe'ê pe ete ikunhataI mba va'e kwe kunhata'i ono'õ 
no'õ porá he'i, upea he'ise kunhata'i ikyra gwasu rehe ono'õ no' o porá rire
ma omomenda kyha-pe. 

(Fita nº 32 Feliciana Cano) 

Ha'e etonse ere mombe'u-ta araka'e-pa ere nace araka'e. Moopepa 
ereiko araka'e? Xe aiko, aju"kota Hovy-gwi" Paraguai-gwi. 
Nde are upe kota hovy-pe? Xe are, upekota hovy-pe mama omba'apo xe 
mama Si mona omba'apo xe mongakwara hagwã. Porque xe xe ru xe mix·; 
reheve xe reja. Teresa la xe maina xemongakwaa xe mama, omba'apo 
xe kunhata·i ha emenda kuri ko Cristina rehe 
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com 16 anos. Casei-me com 16 anos, com um ano tive um filho, Henrique 
er:a o meu primeiro filho, viemos então e tive novamente uma filha que se 
chama Constância minha filha que morreu. Depois de Henrique chamava 
Constância depois que entrei no Brasil, tive dois filhos em 1.930. 
Henrique. nasceu no Paraguai e sua irmã a Constância também. Depois 
viemos no Brasil tive novamente um filho Daniel que morreu também, 
depois tive outro filho Tibúrcio esses morreram. A • 

O quê mataram para esses que morreram? Sarampo. E Const~nc1a 
morreu depois que sua filha se casou? Depois que casou, e seu tio. E 
assim nós vivíamos e Cristina trabalhava no Campanári.o, já aqui no 
Brasil. 
De paraguai onde vocês ficaram? Ficamos no Campanário mesmo. 
Ali vocês ficaram muitos tempo? Ali fiquemos muito tempo. Eu não 
lembro tinha tudo na livreta do Paraguai naquele livreta tinha tudo e 
perdeu caiu dele. Trabalhou muito no erval tirando folha de erva, 
trabalhava no barbakuá e no tambora. E eu ajudando ele por ai, lavando 
roupa alheia, lavei muita as roupas do hospital. Naquele tempo se pagava 
cinco por dia. 
Em que ano foi isso? Mais ou menos no ano 35 ele trabalhou muito e. n~o 
ganhou nada eu lavando roupas alheio pagavam pra mim dez por duz1a, 
assim vivemos até alcancemos hoje, saímos em 64, em 65 já estavamas 
aqui. 
Então vocês ficaram muito tempo em cada lugar. Depois que vocês 
moravam no Paraguai mudaram tres vezes, de Paraguai no Campanário 
e depois aqui? Tres vezes só fiquemos muito tempo ali e aqui entremos 
em 64 estão tudo no papeL Tem multo marcado no papel os trabalhos do 
Cristino quando se pa'gavam para ele pela somente de arroz quando 
pagava para ele o Rogério pagava barato, tinha bastante mandioca! e 
recebia pouco trabalhava muito atoa. 
Agora vai contar pra mim para que 
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tino rehe anho-pe. 16 anho-pe xe amenda, ha xe memby anho-pe, 
Henrique la xe memby ypyry ngwe, ha roju ha xe memby jevy Kotancia 
hera xe memby omano va'erã. Henrique rire gware Kotancia heraja aike"' 
ma Vrasil-pe, moko'i xe memby 1830-pe. Henrique onace Paragwai-pe 
ha iteindyra Kotancia ave. Upei oroju Vrasil-pe xe memby upe omono arã 
Laniel, upe xe memby je.vy Tivurcio umia omano. 

Mba'e piko ojuka ixupe umi omano arã-pe? Sarampo. 
Ha Kotancia omano ja imemby omenda ri.re-ma voi omano? 

Omenda rire-ma, ha nd.e tio. Ha upeixa oroiko ore Cristino omba'apo 
Compania-pe, upea ko Vrasil-pe-ma. 

ParagwaT gwi moõ pepyta7 Oropyta Campanario pe-ma yoi. 
Upepe pende are aje? Upepe are are. Xe na xe mandu'ai nte o'i 

mba va'e kWe livreta Paragwai pegwa o'i mba va'e kwe upe livreta 
onhehundi ixugwi ho'a ixgwi. Heta omb.o'apo ka'aty-pe oka'ati, varovakwa
pe. omba'apo tambora-pe. Ha xe aipytyvõ umi rupi, ajohei ao aheno, 
ajohei opitar pegwa ao het.a ajohei. 

Upe ramo por dia oje paga 5 por dia. 
Mba'e lanho pe upea araka'e? 35 rupi ha'e heta omba'apo no 

ganai, xe ajohei ao oheno oje paga xeve a 10 la rucia upeixa oroiko ata 
ko'anga orohupyty, orose 64-pe jha ape oroime-ma. 

Etonse nde ar:e are voi upeixa hape araka'e. Paragwai-pe peiko rire 
pehasa peva 3 vese nte voi araka'e, Paragwai-gwi Campanário-pe ha 
upei ko'ape? 3 vese nte ore are upepe ha upei ko'ape oroike 64-pe oime 
mba kwatia-pe hina, Heta o'i pepe kwatia-pe Cristino travahokwe mbovy
pe oje paga pe arre> ra'yT r~he mbovypa oje paga ixupe Rogelio opaga 
ixupe ivarato, rama mandi'o ty heta ha mixI oresevi heta omba'apo rei. 

Ko'agã katu ere mombe'u-ta xeve mba'eixagwa-pe , 
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é chamado de Pa'i? Pa'i nosso pai se tem diferença de Pa'i e nosso pai 
é uma coisa só? O nosso pai é chamado de Pa'i, chama de Pa'i também 
para aquele que ilumina, chama de Pa'i Kwará, é esse que nos ilumina. 

Mas ele é nosso pai tambem? - Isso eu não sei, pode ser nosso pai 
porque nos ilumina, nos ilumina e alumia todos os povos. 

Pa'i é nosso pai e porque chama ele de nosso Pai? Chama de 
nosso pai porque é para todos e chama de Pa'i por que alumia para nós, 
alumia para nos para mostrar todos as coisas para nós todos, para 
mostrar os matos para nós somente por isso é chamado de Pa'i. 

E para os que cantavam como nós chamamos, para os que 
dançam e cantam? Esses os que ouvem barulhinho qualquer coisa só por 
isso eles dançam. E esse nosso pai vivia sobre a terra. Nosso pai vivia 
na terra e esse faziam dançar, vamos ser levados vamos desaparecer 
dizia para eles, depois dançavam mesmo dançavam demais, diziam que 
iam desaparecer. Por que nosso Deus Jesus Cristo foi levado, e parece 
que vai voltar para levar os povos, não vai levar todos eles. 

Então para isso ele dançavam? E por isso dançavam e até hoje 
acreditam, na verdade ele leva a alma somente. somente o nosso espírito 
leva. 

E a madeira senta em quê e porque é usada? Isso é usada no lugar 
da cruz em vez de chamar de cruz chama de madeira Santa em vez de 
chamar de minha cruz. Isso é porta somente os antigos adoravam isso. 
Eles somente adoravam aquilo. Essas madeiras Santa eles adoravam 
iam se ajoelhar sem saber que era seu dono. Os antigos tinhas duas 
luzes, vamos trocar as nossas luzes dizia, eles tem sua luz diferente eles 
diziam eles querem dar suas luzes e· nosso luz não vai cair e por isso eles 
dançavam. 
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pa oje'e Pa'i? Pa'i nhande ru o"i ramo inhambue Pa'i ha nhande ru piko 
pete·ixa? Pa'i he'i ngo nhanderu-pe, ha Pa'i oje'e ngo nhande resape ha
pe Pa'i kwara he'i, pea pe nhande resapea. 

Pero ha'e piko nhanderu ave? Upea ngo xe ndai kwaai, ha'e oime 
arã ngo nhanderu si nhande resape ngo, nhande resape upea entero yvy 
pora ohesape. 

Pa'i pa nhanderu mba'e rehe-pa he'i ixupe nhanderu? Nhanderu 
he'i entero-pe ha Pa'i he'i ngo oke ha'e ohesape nhandeve, ohesape 
nhandeve ohexa uka hagwã entero mba'e nhandeve entero, ohexa uka 
hagwã n.hana nhandeve upea causa nte Pa'i ja'e ixupe. 

Ha umi oporaheiva piko mba'exa nhande nhahenoi, umi ojeroky va 
umi oporaheiva? Umia ngo ohendua kwarke pim he'iva kwarkera mba'e 
upea rupi nte ko ha'e kwera ojeroky. Ha gweno peape nhanderu he'i ngo 
oiko araka'e yvy rehe. Nhanderu oiko araka'e yvy rehe ha umia opora 
mbojeroky jaha-ta nhane mo'ã-ta he'i ixupe, upei ojeroky la nhame'ü oje 
jeroky voi ikatuva oje jeroky, nhane mo'ã-ta he'i. Pero pe Nhandejara 
Hesu Cristo ngo oho, oho ha'e ha outa va'exa ogweraha pa yvypora pe, 
ndogweraha-pa mo'a"i ngo ixupe kwera. 

Ha upea rã la ojeroky? Upea rã la ojeroky ate ko'agã ete peve 
ojeherovia, ogweraha anhete pe hi'anga nte ogweraha, nhane ay nte 
ogweraha, nhane ay nte ogweraha. 

Ha yvyra maragãtu piko mba'e pe oje poru, ma'erã upea? Upea 
ngo kurusu rekovia ojeporu he'i mo'ã ixupe yvyra maragãtu he'i xe kurusu 
he'i mo'ã. Upea ko onhe mor nte yna ngware upea pe omboete araka'e. 
Upea nte voi ha'e kwera omboete araka'e. Upe yvyra maragãtu upea 
omboete hikwai upea pe nte onhesü ndoikwaai ijara. Yma gware niko 
hendy moko'i, jarova na nhane rata hendy he'i, umia kwera ngo hata endy 
aparte he'i ha'e kwera ome'êse hata endy ha nhande rata endy ngo ndo'a 
mo·a·i he'i upea rupi niko ha'e kwera ojeroky. 
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E esse altar deve ser posta somente para fora? Deve ser posta 
fora, eu nunca coloquei. 

Há o que coloca dentro do quarto? Há também, no Paraguai é 
posta, no Paraguai é posta um grande altar e ali eles põe aquele que é 
chamado de Apyka (Banco), assim eles colocam o banco deve ser posta 
um atrás do outro, aquilo eles devem adorar ali. Eles dançam eles não 
sabem nada, dançam somente para aquela madeira ali eles falavam, no 
Paraguai é usado assim. Chegou e enseguida você faz sinal, deve tocar 
mimby um pouco depois deve chegar e depois de fazer todos os sinais, 
deve dizer você está? Ele vai dizer estou, você veio, eu estou por aqui 
desde ontem andei lembrando de você e você veio pode chegar, aqui 
chegou tua sobrinha pode cozinhar aqui tem muitas tuas sobrinhas tem 
tua irmã e os que vão falar no altar já começa falar, não pode chegar 
qualquer lado para falar com ele tem que falar ali, tua sobrinha vai 
cozinhar algumas coisas para você comer, aqui chegou tua mulher 
tambem, veio tua sobrinha pode trazer tua bebida para ela tomar e assim 
dizia, por aqui você não ouviu as brincadeiras deles diz assim na kwi 
hohoho assim dizendo davam rizadas eram assim as brindadeiras deles 
"kwi hohoho he'i migwa, he'i migwa não vermelhou meu rosto dizia essa 
era a meneira deles brincarem, isto é, na frente da Santa Cruz. 

E nosso pai tem grande poder, quem deu esse poder para ele? 
Esses nossos pais que são filhos que vivem debaixo dos céus e que 
andavam cantando, mesmo que não cantam muito vê aqui por isso eu 
respeito para todos e sempre vejo os que não para esse lado somente por 
isso. Mas o nosso pai que está no céu, para Ele devemos adorar, ao 
nosso Pai que está no céu temos que adorar Ele nos vê em todas as 
coisas que fazemos. Para ele devemos chamar de nosso Pai mas para 
uma madeira chamar de meu pai isso não devemos chamar. Eu digo meu 
Pai para aquele que está no céu. Tem muitos os que não contam o que 
o nosso Pai falou. O nosso pai que existem por ai pedem respeito, 
chamam madeira de nosso pai e muitas outras coisas mas o nosso pai 
devemos respeitar mesmo desde principio de nosso pai por exemplo 
Cristino. 
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Ha'e upe yvyra maragãtu piko oka-pe nte onhe mo'i arã? Oka-pe 
onhe mo'i arã, xe na mo'i vai. 

o ·i omo'i va'e okoty-pe? o ·; ave, Paragwai-pe omo·; Paragwai-pe 
omo'i kakwaa yvyra maragãtu ha orno·; umi ha'e kwera he'iva apyka, peixa 
omo'i ojo kupe arã apyka he'i, upea ha'e kwera omboete arã upea-pe. 
Ojeroky arã ndoikwaai ha'e kwera, upeyvyra-pe nte ojeroky upepe la ha'e 
kwera onhe'e Paragwai-pe upea onhe usa. Ere gwahê ensegida ere je 
ovasa, re nheminby arã mombyry mi upei katu ere gwahê ha ere jeovasa 
ere jovasa-pa porá katu, ereime ere, aime he'i ma ko ereju, ma ko aiko ma 
kwehe gwive xe mandu'a nde rehe aikovy ereju anher tove tereju, ou 
ko'ape nde otipe embojye ko'ape heta oi' nde atipe ne reindy upe yvyra 
maragãtu-pe onhe'êva ma, ha pe rupi rei reho ramo ne renhe'el hendive 
upepe arã ere nhe'ê, nde atipe ombojy-ta ndeve ne rembi'u rã na'ape ou 
ne gwãxã he'i, ne nde atipe eru mari nde kaitykwe he'i ixupe to'u he'i 
upeixa he'i, arupi nde ne nerehendui ijaru ramo he'i ma kwi hohohoho 
anhe'i he'i opuka-ma hikwai upeixa ha'e kwera ijaruha kwi hoho he'i 
migwa, he'i migwa he'i na xe moova pyta'i he'i upeixa ha'e kwera ijaruha, 
upe kurusu maragãtu-pe nga'u. 

Ha upe nhanderu-pa será tuixa poder ogwereko, mava pa ome'ê 
ixupe ipoder rã? Umi nhanderu yvaragwy ra'y kwe ve umi oporahei ete 
va' e, opora hei ete e'y va' e ohexas ape ha upexa pela oho omboete entero 
mba'e ohexa mba'e pa apo oho upea causa nte. Pero pe nhanderu 
yvanga-pe or va upea la nhamboete arã, upea la nhamboete arã nhanderu 
yvanga-pe o·iva'e ave ha'e nhande rexa paete entero mba'e jajapo. Upea
pe xe ru ja'e arã ha peixa yvyra-pe rei xe ru ja'e hagwã ndaja'e mo'al Xe 
xe ru ha'e yvanga-pe o·i va'e-pe. heta ngo o'i nhanderu he'iva no mombe'u 
sei. Pe rupi o·; va nhanderu he'i ja repeta, nhanderu he'i yvyra-pe entero 

. mba'e-pe pero nhanderu ngo jarepeta voi pe principio nhanderu komo ser 
Cristi-
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é sei pai va e você ja deve respeitá-lo, assim também o nosso pai que está 
no céu devemos repeitar. 

E esse nhanderu que dançam onde eles acham canticos para 
eles? Eles acham por aí as vezes escutam alguem que canta, escutam 
por ai, há os que ensinam os outros e por ai eles aprendem. 

E essas rezas tem valor para eles? Não tem valor, terá valor se 
você escutar nome do nosso Deus. 

E esse que tem valor até onde vai o seu poder? O verdadeir você 
já pode mais falar com ele de qua.lquer maneira eu todos as coisas, se é 
verdade ele vai te dizer em tenho medo que voce sai falando de mim por 
ai aquilo outro ele vai dizer assim para você, tem outro ele vai dizer assim 
para voce, tem muito o que não quer contar mesmo. 

E tem nhanderu que tira doença, os antigos tiravam também? 
Antigamente para uma pessoas desse chamava de "Popay Kyja"? 
Quando o nosso Deus foi aquele tempo diz que esses que cantavam 
quando fazia assim das suas mãos já saia bichos, seja de qualquer 
doentes, porque os corpos deles ainda eram santos em todos as coisas, 
todos os seus renédios ainda valia isso já passou quando voce for fazer 
assim não vai sair nada, só se for por engano porque na verdade não sai 
mais. 

Quem ensinou para eles ou que tiveram um sonho para saber 
isso? Isso talvez Deus falou, por exemplo hoje vai dar muito vento, agora 
os homens vão soprar uns aos outros, por isso ele diz que vai dar muitos 
ventos, para nós parece que nós vamos soprar os outros e erremos, mas 
é somente eles, parece que nós que temos que fazer isso e eles fizeram 
conforme entendeu, mas isso não acabou al i. Ele já tinha falado quando 
ele foi. 

Vocês conheceram alguém que tinham forças e que sempre 
assim, que sopravam o outro e que tirava doenças? Eu conheci um o 
nome dele era "Flor" somente ele isso foi no Paraguai, um por nome de 
Cantero também dizia assim somente esses dois. Então esses faziam 
assim, muitos fazem assim e acreditam nesses feitos, nós não sabemos 
para fazer isso 
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no nde ru ha nde rerepeta-ma arã ixupe, ha upeixa nte ave ngo nhanderu 
yvanga-pe 0·1 va ja repeta. 

Ha umi nhanderu ojeroky va piko moõ otopa iporahei rã? Ha otopa 
pe rupi nhembo'e sapy'ante ohendu la onhembo'eva, ohendu, heta 
onhombo'eva ha umixa ha rupi. 

Ha ovale pa sera umi nhembo'e ixupe? Ndo valei, ovale arã niko 
sierto gwa ere hendu Nhandejara rera-pe. 

Ha upe sierto gwa pa moõ peve imbarete kwe oho? Sierto gwa ngo 
nde renhomongeta gwasu veima hendive entero mba'e, agã icierto ramo 
he'i tama ndeve xe nhe'ê mombe'u jevy ne pe rupi koa amoa he'i arã 
ndeve, heta voi no mombe'usei va'e. 

Ha oI ave umi nhanderu oipe'a va mba'asy, yma gware etepa 
oipe'a araka'e? Yma jeko oipe'a araka'e upea-pe he'i "poapy kyja". Oho 
ramo gware Nhandejara oho ramo ngware uper:amo jeko araka'e umi 
oporahei va peixa he'i rei ramo ko'agwi osê ma vixo araka'e ko ipo-gwi 
kwarke hasyva-gwi, oke hete maragãtu pa vyteri entero mba'e vyteri, 
ipohã entero ovale vyteri ha ko'agã hi'are-ma peixa ere ramo nosê mo·a·i 
ogwenohê ra'anga ramo mante nose vei-ma. 

Ha umia-pe pa mava ombo'e será-pa ikera-pe mba'e ohexa 
oikwaa hagwã? Upea ko hi'anxe pepe la he'i Nhandejara he'i araka'e, 
komo ser eteria ou-ta yvyty, ko vyvpora opero peju-ta he'i, upea pente ou
ta yvyty, nhandeve nhande verami japoro peju-ta jajavy, ha'e kwera nte, 
oimo'ã arã nhande rehe he'i ha upea nte ha'e kwera oiporu, ha upe 
hagwe-pe ndopai upepe. Upepe he'i araka'e ohovo. 

Peê pa peikwaa upeixagwa alguno imbarete umixagwa araka'e 
ojapo memeva upeixagwa, upeixa oporo peju oipe'a ra'angava mba'asy? 
Xe aikwaa va'e kwe pete·i "yvoty" hera upea mante Paragwai-pe upea, 
Cantero ave ojapo upea solo moko'i gwa. Ha upea piko upeixa jajapo, heta 
ko ajapo umixa ha ojerovia umia rehe, ha ore ngo umia ndo roikwaai 
orojapo hagwã umia 
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não sabemos. E se eu for fazer isso os meus parentes já vão sofrer, por 
causa de mim as crianças vão sofre muitos vão gostar dos meus feitos 
e muitos não gostarão de muitas coisas. E você vai tirar, os de lá já viu 
e você está ali mentindo, você vai andar nas mentiras e os de lá não vai 
mais confiar em você, não confiando mais em você já vai viver no mal, se 
não viver assim será igual a eles. 

Eles usavam remédios escolhiam remédio para usar? Esses 
remedios foram postos pra nos mesmo as vezes acreditamos, muito no 
remédio. E o remedio que confiamos foi posto por Deus mesmo para nós 
esse remedio nos cura, Deus fez esse remédio para todos os povos da 
Terra. 

E então as plantas que eles usam como são chamados? Remedios 
tem vários nomes. Há muitos remédios na terra, remédios e as que não 
são remédios. 

E quando esse nhanderu está tirando doença todos devem saber 
o que ele fala, ou eles usa alguma outra palavra para ninguém entender? 
Todos tem que ouvir quando ele está falando? Todos podem ouvir. 

Nós queremos saber do nhanderu de antigamente se não tinha 
algo escondido quando está fazendo o trabalho. Quando está assoprando 
o outro ele fal de maneira que todos possam entender? Fala da maneira 
que todos entendessem. 

E tem horas marcadas para chegar ali ou qualquer hora? Qualquer 
hora pode chegar fazendo sinal e as vezes só por causa dessa madeira 
pessoal não vai num lugar dessa. Chega de longe e toca o seu minby, e 
o outro vai receber e fazer chegar ali e manda fazer o sinal. Assim viviam 
os atigos. 

E esse nhanderu quando toma banho tomo com quê, toma banho 
com qualquer folha ou deve passar em si 
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ndoroikwaai. Ha ha'usa ramo umixa xe hente kwera areko asy tama, 
areko asy tama mitã kwera ojeguta-ta xe rehe ndo jegutai-ta ave entero 
mba'e. Ereipe'a-ta outra amo-gwi ha nte japu-ta eina, apu-pe reiko-ta ha 
gweno amo gwio ndo jeravia vei-tama nde rehe, ndo jerovia vei vove 
erepyta-ma vai kwe-pe, ha nde reikoi ramo upeixa ere mpareha ixupe. 

Ha umia-pa oiporu araka'e umi pohã oiporavo araka'e umi poha 
oiporu va'eã? Umi pohã katu ngo onhe mo'i voi nhandeve sapy'ante 
jajerovia ete voi pohã rehe. Ha jajerovia ete va'e pohã a Nhandejara omo'i 
nhandeve nhande mbogwera hagwe Nhandejara voi omo'i upea entero 
yvy pora-pe. 

Ha etonse umi planta oiporuva pohã rã mba'e mba'exa-pa hera? 
Pohã heta eterei o"i hera. Heta o·; pohã yvy rehe, poha ha pohã e'y. 

Ha upe nhanderu oipe'arõ mba'asy pa entero ve tekotevê oikwaaa 
inhe'ê, terapa onhe'ê algum nhe'ê-pe pono avave oikwaa? Enterove pa 
ohendu ara onhe'ê ramo? Entero tango ohendu. 

Ore oroi'kwaase hina nhanderu yma gware oiporuva ndo gwerekoi 
pa mba'e nhemi ha-pe gwa ojapo ramo hina hembiapo. Opero peju ramo 
mba'e pa onhe'ê enterove oikwaa hagwaxa? Onhe'ê entero oikwaa 
hagwãxa. 

Nhanderu onhembo'e hagwã-pe pamba'exa ogwahê, upe yvyra 
maragatu-pe, maba'e mba'exa ogwehê? Nhanderu? Ojeovasa ha upei 
onhesü ogwahê. 

Ha o·; paserá ora ogwahê hagwã upepe tera pa oime ha'ora? Oime 
ha'ora nte upepe ojeovasa ha sapy'ante ijyvyra ha hente no gwaheL Ou 
arã amogõty ombopu upe imimby mba'empo ja'e, upea ombopu ara ha 
oho arã hente ko'agwi omogwahê ha ogweru arã ha ombojeovasa. 
Upeixa yma gware. · 

Ha upe nhanderu pa ajahu rã mba'e pe ojahu, ojahu arã algun 
yvyrá rogwe-pe mba'e osea ombohasa arã ojehe 
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ou como nós também toma o seu banho com qualquer água? Talvez eles 
como eu ouvia quando eles contavam eu somente ouvi que eles tomavam 
banho com o timbo'y, o timbo'y era o seu sabão timbo'y voce deve 
conhecer com aquilo eles tomavam banho e com outro eles tomavam 
banho com o jarakatingy dizim que tomando banho com aquilo estavam 
fazendo um cheiro. 

Como deve ser resguardar o nhanderu ou mesmo que não seja 
nhanderu por exemplo uma moça começa a sua primeira menstruação: 
Ela deve ficar no quarto, é posta no quarto para não ver ninguém, para 
não olhar nos homens, não deve olhar em parte nenhum só deve olhar 
ali no quarto e no seu trabalho o algodão deve estar ali, somente no 
algodão ela deve limpar não deve olhar no homem não deve olhar em 
coisa alguma. Isso eu ouvi antigamente e não deve comer sal, quando 
está nesta faze, nem carne não deve comer. 

Por que não come carne? Para não ficar louca para não chegar a 
cair numa hora por exemplo chega e cai vocês já devem conhecer uma 
que cai e começa imitar porco, veado ou qualquer outros bichos para não 
acontecer nela assim, quando dá isso nela cai e sai espuma da boca dela 
e depois ficam quieta um pouco e leventa de novo e é chamada de heo'ã 
{epilética). 

Isso acontece também no homem? Acontece com homem também. 
O homem também deve se reguardar? O homem também deve se 

reguardar, com treze anos deve cortar aqui e depois que os cabelos 
cortados crescerem é que deve comer carnes e todas as coisas, mulher 
deve cortar e homem também deve cortar. 

Uma criança recem-nascida porque ela se reguarda essa recem
nascida? Uma criança pequena não deve tirar fora para não adoecer 
quando uma criança nova sai para fora todos vão querer vê-la e para não 
adoecer deve ficar no quarto sete dias. 

Uma doente deve ser reguardar? Talvez sim porque todos devem 
se reguardar. 

E os nhanderu contavam as coisas que vai acontecer? Contam 
também das coisas futura tem os que são certos. 
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mba'e, tera pa nhandexa nte avei ojahu yrei-pe. Ha'e kwera oimene xe 
ahendu omombe'u ramo va'e kwe pero xe ko ahendu nte ha ojahuha ko 
timbo'y ra ihavü upe timbo'y nde ereikwaa hina upea-pe ojahu ha upei 
ojahu upe yvyrá jarakat'ingy-pe ojahu onhemoy okwã ndaje upeixa-ramo. 

Mba'exapa ojeko aku arã nhanderu ha nhanderu e'y jepe por 
ehempro mitã kunha imba'asy okorre jave ixupe? Upea o"i koty-pe omo"i 
pono ohexa entero-pe, pono amanha kwimba'e rehe, no manhai arã 
mamove henda-pe no manhai arã arã so amanha arã koty rehe omanha 
arã itravaho mi rehe peixa o"i arã mandyju, mandyju rehe ntema omopot"i 
arã no monhai kwimba'e rehe, no manha"i arã mba'evexa gwarehe. Upea 
yma gware upe ahendu va'e kwe xe ha ndo'ui arã juky ikunhatãi jave, no 
so'o ndo'ui arã. 

Mba'e rehe pa so'o ndo'ui? Ha pono itavy pono ogwehê ixupe peixa 
ho'a komoserou ho'a peê peikwaa mane ho'a peixa ha oha'ã kure, gwasu 
kuarke vixo gwive pono upea oje passa hese upea ijuru hyjui pa arã okirir"i 
ha opu'ã jevy upea he'i heo'ã he'i. 

Upea piko ojehu kwimba'e rehe ave? Kwimba'e rehe ave ojehu. 
Kwimba'e ojekoaku arã ave piko? Ojekoaku arã ave kwimba'e, 13 

anho ogwereko-pe oikyta"i arã ape ha pea ojohupyty arã pe hi'agwe upevo 
ae ho'u arã pe so'o ha entero mba'e kunha oikyt"i ha kwimba'e oikyt"i ave. 

Mitã oikoramo jave mba'e gwi ha'e ojekoaku pe mitã oikoramo 
jave? Pe mitã mix"i nogwenohe·i pono ojeharu osê mitã mix·i ha ohexase
ta enterova ha pono ojeharu onhemboty koty-pe siete ria. 

Ha hasyva pa ojekoaku ave? Oimene ko ojekoaku ave si entero 
tekotevê. 

Ha umi nhanderu pa omombe'u ave upe ojehu va'erã? Omombe'u 
ave yma gwere upe ojehu arã o·i ra siertova 
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e tem os que não são certos contam de qualquer jeito. 
E os que aconteciam no passado ele contou tudo de novo? 

Contam tudo. 
E então o que ele ganha com aquilo para viver assim ou será que 

alguem dá para ele algumas coisas? Mas talvez ele ganha eu não sei isso 
talvez ganha por que os povos são de hoje e de antigamente são muitos 
e todos entendem tudo. Os antigos acreditam tudo. Eles acreditavam em 
tudo o que outro cont.ava, eles acreditavam naquilo que vai acontecer e 
assim viviam. 

Para uma pessoa dessa todos as coisas que ele falava dava certo? 
As vezes dava certo. 

E então na casa de nhanderu há divisão assim, e nessa divisão há 
uma parte que ninguém podia entrar? Isso eu não sei porque isso e feita 
de várias maneiras as vezes se diz para assim para ganhar alguma coisa 
e outro não ganha nada fala tudo atoa. 

E pela porta deles eles rezam para não entrar alguns espíritos? 
Talvez eles rezam eu não sei. 

E a porta eles colocam em qualquer lado, o fogo deles em que lugar 
ficar? Quem sabe eles fazem o fogo dentro de casa. 

E a porta da casa deles é por lado do nascente do sol ou para o 
poente do sol ou como nós também em qualquer lado? Deve ser para 
esse lado (nascente) dizia que não se podia fazer uma cruz de uma casa. 

E sua cama em que lado somente deve por suas rede? Talvez 
colocam assim por lado da sua porta também. Deve ser a rede de 
algodão, na rede de karaguata eles Não dormem .. 

Agora você vai me contar como está a terra, ou em que está 
firmada a terra, tem alguma coisa em que esta firmada? Tem a sua 
presença no céu. 

Como você conhece pindó, pindó também é madeira? Podemos 
chamar de madeira porque todos são madeira. Pindó diz que era um 
flecha. 

Então não podemos chamar pindó de madeira? (árvore) 
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ha o·i nda siertoi va opaxa rei omombe'u. 
Ha ojehu va' e kwe ohasa-ma va' e kwe omombe'u pa jevy are rire? 

Omambe'u-pa ave. 
Ha etonse pa ha'e mba'e ogana ha'e upea gwi upeixa oiko hagwã 

serápa ome'ê ixupe alguno alguna kosa? Pero oime arã ngo ogana xe 
ndaikwaai upea nde oime arã onheme'ê ixupe si yvypora ngo ko'agã rupi 
ha ymave gware ngo heta ha entero mba'e otende-pa. Ymave gware ngo 
ogwerovia-pa. lniba'e rerevia ha'e kwera ogwerovia onhe omobe'uva, 
ha'e kwera ogwerovia oikotava upeixa oiko hikwai. 

Umi xagwa pa simpre ome'ê mba porã ixupe he'i va'e kwe gwive? 
Ome'ê ne hina. 

Ha etonse serápa nhanderu gwereko pa hoga onhemboja'o pa 
peixa, ha umi onhe mboja'e hape o"i parte avave nda'ikatui ha oike? Upea 
xe ndaikwaai ha op_aixa ngo ojejapo umia sapy'ante oje'e umixa oje'e 
umixa onhe gana hagwã alguno katu noganai omombe'u pa rei. 

Ha hokê rehe pa onhembo'e pano hagwã oike algun ãgwe mba'e? 
Pero onhembo'e ne hina. 

Ha oime hakotyo rei pa omo·i hokê omo"i, ha hata pa mamo omo"i 
ojatapy haty? Oimene ojata-py hoga gwype hina. 

Hoga rokê pa omoI kwarahy osê ha koty tera pa kwarahy, oike haty 
koty tera pa nhandexa oime ha koty? Apo mante va'erã si he'i nde rejapoi 
arã nde roga kurusu he'i. 

Ha hupa mba'exa lao mante omoI arã tera ikyha? Oimene omoi-ta 
pexavo hina hokê o'iha akotyo nte avei. Mandyju mante va'erã i kyha 
karagwata gwigwa-pe ndokei. · 

Ko'agã ere mombe'u-ta xeve mba'exa-pa yvy oI mba'exapa osea 
mba'e rehe pa yvy oJ, o"i pa ijokoha mba'e? OI ijejokoa ára ojoko ixupe. 
Mba'exapa pind ereikwaa hagwã, pindo pa será yvyrante ave? Yvyraja'e 
nhande oke entero ngo yvyrá. Pindo ndaje hu'y araka'e. 

Upeixa ramo nda ja'ei pa será yvyra pindo-pe? 
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Pindo não é uma árvore, esse também tem alguem que cuida nele 
porque todos estão num cuidados porque são usados por nós. 

E quando você vai andando pelo mato e vê uma grande árvore é 
un:ia pequena e um pé de Karaguatá os fios de cipó, como você faz a 
diferença um do outro, é pela folha o em quê? Pela folha e tem Karaguatá 
de espinho duro. 

Porque tem erva, árvore e cipo, como você sabe que cipó tem 
diferença de erva e de árvore? Cipó é diferente e Karaguatá tem 
diferença. 

Quando alguém vem te visitar na sua casa quanto tempo deve ficar 
na sua casa? E a sua visita deve ser somente parente seu? Deve ser 
somente meus parentes. 

E seus parente se for todos homens onde você faz ele dormirem? 
Eu faço dormir no outro quarto. 

E se for só muheres? Se for só mulher faço dormir no meu quarto. 
A sua visita é sempre mulher? Se for homem tem que ser somente 

meu parente-que deve me visitar. 
E se por acaso ele achar bem o lugar onde você mora ele não 

muda? As vezes quer mudar mas eu não deixo. 
Não sendo na sua casa mas em outro lugar? Se for assim é dado 

para ele em outro lugar. 
Agora é bom casar com um parente um primo com uma prima, isso 

já era usado ou e bom usar e não foi usado ainda? E usado conforme 
combinação. 

E se fazer isso deve se casar ~omente com parente do pai ou 
somente parente da mãe? Deve fazer escolher. 

Como deve começar para casar? Deve namorar primeiro e combinar 
em palavrar e resolver. 

E quando namora já ficam juntos. Já vivem juntos e se por acaso 
estão namorando e já vivem juntos mulher e homem e se largam de 
namorar como a família 
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Nda'yvyrai ngo pe pindo, umia niko onhe nhangareko hese entero 
voingo onhe nhangareko si jaiporu arã niko. 

Ha etonse eregwata jave ka'agwy rehe mba'e erehexa ramo 
tuixava yvyra ha pete·i mix·i miva ha kara-gwata ha yspó mba'e, mba'exa 
erei kwaa eremoambue ha-gwã ojohegwi sera pa hogwe rehe tera pa 
mba'e? Hogwe rehe o'i karagwata ati atã. 

Porque o'i ka'a umi yvyra ysypó, mba'exapa erei kwaa ysypo 
inhambue ha ka'agwi umi ka'a umi yvyra-gwi? Ha ysypó inhambue si 
karagwata ngo inhambue. 

Ko'agã etonse ou ramo alguno nde visitá nde roga pe mbovy 
tiempo pa hi'are arã nde roga-pe? Ha upe nde visitava hina pa será simpre 
nde hente mante va'erã? Xe hente mante. 

Ha ne hente kwimba'e meme ramo pa moõ ere monge ixupe 
kwera? Ha monge otro koty-pe. 

Ha kunha meme ramo? Kunha meme ramo xe koty-pe. 
Ha simpre pa kunha mante nde visita arã? Kwimba'e ramo xe 

hente xe visita. 
Ha upeixa hagwi ojohu porá ramo nde roga laojeiko será pa ndo 

vai? Ovase pero name'êi ixupe. 
Ndaha'ei nderoga-pe pero ngo otro henda-pe? Upeixa ramo ome'ê 

ixupe otro henda-pe. 
Ko'agã será pa ome'ê onhe menda onho hente rehe peixa ne primo 

rehe kwimba'e iprima rehe, upea pa ojeporu? Ansegu oho tende. 
Ha upeixa hagwi ojepo ru ramo pa itua hente rehe nte pa omenda 

tera pa isy hente nte? Oiporavo arã. 
Mba'exa pa onhepyru arã omenda hagwã? Ha ojeguta rante ha 

onho tende palaura-pe ha oserta-ma. 
Pe ojeguta vove pa ja opyta-ma onhondive. Oiko-ma onhondive ha 

upeixa hagwi ojeguta ha oiko-ma ramo onhondive kunha kwimba'e ndive 
ha ojereha jevy ramo pa mba'exa ifami-
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dela vê isso? Se for assim não é bom, mas eles devem ser muitos 
aconselhados. 

Outro agora, seus filhos quando já estiverem casados para não se 
largarem e melhoe ficar londe de você ou deve ficar junto contigo de que 
maneira é mais fácil ajudar? Mas quando sozinho, porque seus filhos 
deve cuidar de você também. 

Mas quando eles não se dão certo e estão juntos contigo não se 
largam? Não se largam porque você cuida deles. 

E agora sua filha esta casada ela já tem filho e nesse filho que 
compromisso tem o pai? Deve cuidar também dessa criança, deve dar 
comida e todos as coisas deve por pra ela até grande, e a mãe dela deve 
cuidar na limpeza, dando conselhos e fazendo todos as coisas nela, a 
mãe dá conselhos o pai também dá seus conselhos as vezes sai e não 
obedece as palavras de sua mãe ai o pai dá o seu conselho e se não ouvir 
os conselhos do pai a mãe deve dar o seus conselhos. 

Quem ensina os canticos para ele? Porque uma família vai 
aprendendo .. coisas de nós mesmo se ela vê uma coisa feia em você 
assim também ela faz, se vê coisas boas as coisas boas também ele vai 
seguir fazendo. 

(Fita nº 33 Lado "A" - Feliciana Cano) 

Quando um casal se separa o que fala um do outro? E não se 
amam mais cada um diz eu não te amo mais. 

E quando fica separada onde fica a viúva? A viuva fica na casa fica 
com a roça porque o outro que foi ja se foi. 
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lha kwer ohexa? Upeixa ramo na'iporãi, pero upea ngo onhemonhe'ê arã 
ixupe. 

Ha etonse ko'agã otro, ha ne memby kwera emenda-ma ramo hina 
onhepytuvõ ve pono hagwã ojoheja po mombyry o'i arã nde hegwi tera pa 
oime mba arã onhondive mba'e xagwa pa onhepytyvõ ve hina? Pero ne 
anho ramo memby kwera ngo onhangareko nderehe. 

Ha upeixa ramo sapy'ante nonhotendei nunga hikwai ha ne ndive 
o'i ramo hikwaf ndojohejai hikwai? Ndojohejai oke ere nhangareko hese. 

Ko'agã ne memby emenda-ma ha upea imemby ha upe imemby 
rehe pa mba'e compromisso ogwereko itua? Ha onhangareko avei hese 
upe mitã'i rehe, omongaru entero mba'e omo'i ixupe ata tuvixa peve, isy 
katu onhangareko hese orno poti, onhe monhe'ê ixupe entero mba'e 
ojapo, isy onhemonhe'ê itua onhemonhe'ê avei ixupe sapy'ante osê ramo 
no hendu sei isy he'.i va onhemonhe'ê ixupe itua ha itua nhe'ê no hendu 
sei ramo onhemonhe'ê ixupe isy. 

Ha umi porahei mava ombo'e ixupe? Si familha ngo nhande hegwi 
la oikwaa ohovo entero mba'e agã erexuka ixupe ivaiva ha ojapo avei, 
iporãva ramo iporãva ave osegi upeixa oho. 

(Fita nº 33 Lado "A" - Feliciana Cano) 

Ha sapy'ante ojopoi pete·i emenda va'e kwe mba'e he'i ojoehe 
ojopoi hagwã? Ha ndohayhu vei ndo ro hayhu vei he'i. 

Ha peixa hagwi ojopoi ramo pa alguno he'i ixupe pono ojopoi? He'i. 
Ha ojopoi nte ramo pa mamo opyta hembireko-kwe? Hembirekokwe 

opyta hoga opyta itokwe reheve si otro ngo ja ohoma. 
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Separou e casou de novo com a outra a ex-mulher chama o ex-marido 
de meu marido ainda? Talvez sempre mesmo separada. 

E os filhos vão tudo atrás dela? Talvez não fazendo falta não ligam 
mais. 

E o que foi embora dá algumas coisas para os que ficaram? Os que 
entendiam davam. 

Agora você vai me contar remédio para crianças, por exemplo 
remédio para disenteria de uma criança? Para aquela que tem disenteria 
eu faço de raiz de goiabeira, isso você deve cozinhar para ele deve raspar 
e cozinhar assim eu sempre fazia. 

E agora para vermes? Capim fedenta isso também deve ferver 
para ele. Isso deve faze-la tomar só uma vez, erva fedenta também. 

E quando uma criança fica assustada? Assim acontece quando 
criança tem vermes, também tem remédios. 

E para dores de olhos há remédio também? Tem erva de urubu, 
isso deve ferver, também tem artamisa. 

E para dores de ouvidos? Para dores de ouvidos também tem 
cascas de peroba e ambyráu. 

E para dor de cabeça? para dor de cabeça tem uma erva mas eu 
não o nome, mas isso deve esfregar na cabeça. 

E para dores de costas? Para dores das costas também tem 
remédio sukupira (nó de cachorro). 

E para dores de útero? Remédio para essa doença também tem, 
kurupika'y e tem vários remédios as vezes agente não lembra, tem vários 
remédios que mulher toma depois de ter filho. 

E quando uma mulher tem dores no seio? Quando assim tem uma 
erva para lavar, as vezes a criança vomita daquilo pega isso. 

Agora você vai me contar sobre uma mulher que vai dar a luz? 
Quando já está para nascer eu esquento pra ela, depois de nascer eu dou 
banho e corto o umbigo com pedaço de taquara e depois de rebentar o 
umbigo deve 
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Ojopoi ha emenda jevy ramo otro rehe pa pe imenakwe pe simpre 
xe mena he'i? Oime arã niko siempre si ojopoi niko. 

Ha imemby kwerakwe pa sera ohose nte hapykweri? Oime arã nda 
ifartai ixupe ha nopena vei. 

Ha upe oho va'e kwe pa ome'ê alguma cosa oheja va'e kwe pe? 
Ome'ê umi atende va. 

Ko'agã katu ere mombe'u-ta xeve pohã mitã pegwarã pohã, por 
ehempro xiri pegwa pohã. Oxiriva xe aikwaava xe ambojy ixupe arasa-pe 
rapo, upea erembojy ixupe ere hapop'( ha erembojy ixupe umia xe ojapo. 

Ko'agã etonse sevo'i pegua. Kapi'i kat'i umia ha'e upea ave mix'i mi 
erembojy arã ixupe. Upea ere'uka arã ixupe unave nte, ka arê ave. 

Ha mitã onhemondyi ramo? Upeixa ramo isevói mitã, oí ave pohã. 
Ha tesa rasy pegwa pa o·i ave pohã? O'i yryvu ka'a, upea ere mbojy 

arã, o'i ave arta misa. 
Ha apysa rasy-pe? Apysa rasy-pe o'i ave yvyráro pire ha ambyrau. 
Ha akã rasy-pe? Aká rasy-pe oime avei nhana pero hera xe ndai 

kwaai, pero upea oipixy arã inhakã rehe. 
Ha tumby rasy-pe? Tumbyrasy pegwa o'i ave pohã nhana sukupira. 
Tugua rasy pohã. Upea pohã o'i ave, kurupika'y heta oi pero 

sapy'ante ngo nanhane mandu'ai, heta oi kunha imemby rire ho'uva. 
Ha kunha i kama rasy ramo? Upeixa ramo nhana pe ere johei 

hagwã, sapy'ante mitã orregorta ha upeagwi ojehu upea. 
Ko'agã ere mombe'u-ta xeve upe kunha imemby va rehegwa. Oiko 

ta-ma jave xe ambyaku ixupe, ha oiko rire ambojahu ha aikyt'i ipyru'ã ta
kwara-pe ha upe ipyrü'a oso rire ere 
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guardar. 
E para essa criança recem-nascida o que a mãe dá de comer? 

Ante de mamar deve faze-la tomar mel de jatei, porque se não tomar mel 
de jatei a criança pode ter ferida na boca. 

E de placenta o que voce faz? Sempre é enterrada para fora, e 
criança assim que nascer deve dar banho com água morna porque se 
não a criança pode escorrer água da boca (babar). 

Uma mulher quando vai dar a luz como a coloca, de joelhos ou 
deitada? Ha o que fica de joelhos e ha que é assegurada se for assim tem 
que ser em duas pessoas. E tem criança muito grande, e tem pequena 
a cabeça pequena e esses grandes e que fazem sofrer muito para a mãe. 
E quando for cuidar de uma doença dessa deve ter muitas coragens 
porque as vezes a criança vem um pé e as vezes vem em dois por isso 
deve entender .porque se assustar pode até deixar de susto e a mãe a 
criança também se assusta, para não acontecer isso não deve se 
assustar. 

Os antigos faziam fumaça quando a criança está nascendo? 
Talvez faziam fumaça naquele tempo. E quando a mãe come comida 
qualquer estraga pra ele mesma. 

Se o recém-nascida morrer quem é o culpado pai ou a mãe? As 
vezes a mãe é culpada quando ela pega no machado e corta alguma 
coisa e para não acontecer assim não deve pegar nada durante três dias. 
Com três dias já fica forte, há também umas rezas para ante e depois de 
nascer, deve rezar porque a criança tem hora certa para nascer, quando 
rezar fora de hora apura muito para a mãe porque ela tem hora para 
nascer. Agora quando passar a hora deve rezar nela. A criança é 
estogada na hora de nascer quando chega pessoa com doença no corpo. 

E para não ser epilética depois de grande o que deve fazer? Hoje 
em dia deve fazer para não ser epilética deve por uma coisa vermelha na 
toquinha para não ser epilética. 

Agora você vai me contar porque voce é uma parteira, 
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nhongatu. 
Ha upe mitã pepa oiko rire isy mba'e ho'uka ixupe? Okambu 

mboyve ho'uka arã jate'i, oke ndo'ui-ramo jate'i mitã ijuru ai se. 
Ha upe henda gwe-gwi pa mba'e erejapo? Erejaty ~ante va·~ rã 

oka-pe, ha mitã oiko pa ramo gwarã erembojahu arã ytakum1-pe oke sino 
hendyvi. 

Upe kunha imemby tajave mba'exa ere moI ixupe, onhesü tera pa 
onhemo? O'i onhesü va ha o·i ere jagarrava upeixa ramo entre zó mante. 
Ha o'i katu tuivixa la mitã, ha o'í mix'iva pe inhakã mix'i miva ha umi tuvixava 
la isy-pe ombo hasa asyva. Ha enhatende ramo umi hasy va rehe 
tekotevê nde py'a gwasu oke sapy'ante mitã ou ipykwero ha sapy'ante o~ 
moko'i ha upeixa-gwi tekotevê eretende oke renhemondyi ramo, nhemondy1 
avei, pónoke upea ne renhemondyiri arã. . 

Yma gware piko omotimbo araka'e mitã oiko jave? Omo~1mbo 
upeixa ne araka'e. Ha isy ho'u ramo tembi'u opaixagwa rei ombya1 ave. 

Ha upeixa hagwai omano pe mita onasse pyahu va'e kwe pa mava 
rehe ojopy itua terapa isy? lsy okupa sapy'ant~ oh~ ra~o ojag~rra haxa 
ha ohaxia da atrosa mitã ha pono omano nde reJapo1 tre na. Tre na pe ngo 
ja imbarete-ma, o'i ave nhembo' e oiko hagwã ha oiko rire g"':~· ha er~ 
nhembo'e ramo hi'ora e'y mboyve upeixa ramo oapura etere1 1sy-pe s1 
mitã ngo hi'ora oiko hagwã. Ha agã hi'ora ohasa ramo upeixa. ramo ere 
nhembo'e hese. Ha mitã ojeharu oiko-ta tave ogwahê ramo um1 hete rasy 
va. 

Ha pono hesapituka tuvixa rire piko mba'e ere japo arã? Ha ko'agã 
erejapo pono heo'ã ere mopytã pe igorra ere mo'i igorra rehe pytã va pono 
hesapytuka, mi hente ete rei notendeiva. 

Ko'agã erembe'u-ta xeve marã pa nde partera, 
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há muitas mulheres mas parteiras são poucas. 
- Para eu ser parteira quem me ensinou foi uma mulher por nome 

Antonia uma paraguaia, ela disse pra mim voce tem muitas meninas e 
presta atenção, eu não prestava atenção depois prestei atenção naquilo 
que ela falou, vovê tem muitas filhas você vai ver que ninguém vai morrer 
de você as suas filhas. Assim você fazendo disse ela pra mim e não deve 
se assustar dizia pra mim. 

Nas suas mãos já nasceu duas crianças? (gêmes) - Já nasceu 
duas. 

E não estraga para a mãe se nascer duas? não estraga conforme 
se pegar bem, vem trazendo os pezinhos primeiros e vem um após outros 
mesmos e pega de novo e vai assegurando mesmo para ela, diz que há 
os que puxam mas fazendo assim você mesmo mata. 

Há mulher que ganha criança sozinha? Há também o que ganha 
sozinha essas são as que tem coragens mas não são todas. 

E quando uma mulher não pode ter filhos, mesmo casada e não 
tem filhos quando assim o marido é culpado ou ela? Uma mulher dessa 
nunca vai ter ela vei para isso mesmo e se tomar remédio ainda se 
estraga a si mesma. 

E os antigos o que falavam ao pai da mulher que casou e teve filha 
o que fala sobre o filho, será que fala algumas coisas porque sua mulher 
teve filha ou filho? Não fala nada. 

O que os antigos falavam para uma criança viver no ventre da 
mãe? Isso é mandado por Deus ela desce primeiro depois passa viver no 
meio do sangue ainda esta sobre a cabeça de sua mãe. 

Como uma mulher nota que está grávida? Quando assim a doença 
dela ou a menstruação dela ocorria não corre mais ai ela já nota da sua 
gravidez. 

Será que a doença dela (menstruação) só vai para quando está 
grávida ou há tempo atoa? -Só vai parar quando está grávida e se para 
só por parar mesmo é uma doença que ela está sofrendo. 

A mulher logo que notou que está grávida ja 
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heta kunha aI pero partera nda hetai. Xe partera aiko hagwã xe mbo' e va' e 
kwe Antonia hera va paragwaja, he'i xeve nde ngo heta ere reko reko mitã 
kunha ha enhatende he'i xe na nhatendei kuri ha upei aju anhatende kuri 
ape he'i va'e kwe rehe heta ne nememby he'i xake nomano ixene nde 
hegwi nememby kwera he'i. Koxa erejapo arã he'i xeve ja ne renhemondyi 
arã he'i xeve. 

Ha nde pope pa onace-ma mitã moko"f? Onace na mokoL 
Ha no mbyairi pa será isy-pe onace ramo moko"i? No mbyairi 

ansegu la ere jagarra porá, ou peixa ipy ogweru mi ha ojo apykweri minte 
voi ou ha ere jagarra jevynte voi erejoko jevy nte ixupe, o·i ndaje otirá va 
ha upeixa ramo ere hundi. 

o ·i pa sera kunha imembyva ha'enho. o ·i ave imemby va'e upeixa 
pero na enteroi. 

Ha peixa hagwi kunha na imembyi voi ramo omeda ramo jepe ja na 
imembyi va'erã vointe upeixarã vointe'ou okakwaa ha ho'u nte ramo pohã 
upeixa ramo ombyai ixupe. 

Ha yma gware pa mba'e he'i kunha ru-pe omeda peixa ha tajyra 
ramo mba'e he'i tajyra ramo mba'e he'i tajyra rehe, será pa he:i arguna 
cosa pe hembireko-pe imemby hagwarehe kunha osea kwimba'e? 
Mba'eve nde'iri. 

Mba'e pa ymagware he'i mitã oiko hagwã isy rye-pe? Ha upea 
ombou Nhandejara oiko raê hekoni ogwejy ja o·i-ma hugwy apy-te ha 
oikonte ko inhakã ari upeixa oiko. 

Mba'exa kunha oikwaa hyegwasu maha hina? Upeixa ramo 
imba'asy okorre ixupe ha ndo korre vei vove ja oikwaa-ma. 

Será pe imba-asy solo hyegwasu jave nte opyta ixupe tera pa oI 
tiempo opyta rei ha ixupe? Hye gwasu ramo nte voingo opyta ha rei ramo 
hina mba'asy. 

Ha kunha hyegwasu hina opyta ramo gwarã pa 
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conta ao pai? - Depois de um mês já conta, porque ela já sabe as comidas 
ela já não quer comer mais e só existem algumas coisas que essa criança 
gosta. 

Como o pai recebeu a noticia de sua mulher que já está grávida, 
será que fica contente? Mas pode ter alguns que ficam contente e outro 
não e esse que não fica contente chega até dizer: esse filho não é meu. 

Será que uma mulher desde que começou a sua gravidez já não 
anda mais com seu marido? -Ele não pode mais mecher com força nela 
todo dia. 

Então uma mulher grávida passa com dores durante o tempo da 
sua gravidez? -Passa o tempo com dores. 

Porque que passa com dor? -Porque tem criança no ventre e isso 
pesa para ela, deve cuidar da sua barriga quando está andando. As vezes 
cai por ai e se machuca e assim já fica mal. 

EXPLICAÇÃO SOBRE O ALTAR (FITA 33) 

• 
Por que tem a linha e por baixo da linha tem a madeirinha no santo 

Altar, porque tem mais uma varinha no meio? -Isso foi posto para descer 
os pássaros. Isso chama "Arapea". 

Fita nº 31 - Donário Cacique 12/02/80) 

Eu quero que você me conta quantos anos você já tem? -Eu tenho 
65 anos, eu vim de Dourados, nasci no serrogwy, no Anhay Rikai; (No 
Paraguai). 

Você dançava antigamente? - Eu dançava, quando eu era ainda 
criança meu pai e minha mãe me levou no Paraná e ali eu cresci e fiquei 
moço e voltei para Dourados eles me alegraram muito mesmo antes de 
ser casado. 

A sua mulher morreu? -Minha mulher tinha morrido. 
Então você dançava antigamente? -Eu dançava, meu professor 

chamava João, dançamos um ano. 
Os nossos antigos porque dançavam? -Nosso 
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Omombe'u-ma itua pe? Umêpe ja omombe'u-ma, oke ja oikwaa ma ja 
tembi'u ja ndo'use veima pe mitã o·i nte voi ho'useva. 
Mba'exapa itua oikwaavo noticia hebireko huegwasu-ma ha, será-pa 
ovy'a? Pero oimearã ovy'ava ovy'a ha ndovy'aiva katu nda xei hamba'e 
he'i-ta. 
Será-pa pe kunha onhepyrü vove hyegwasu pa ja ndoiko veima imena 
ndive? Ndaikutui ngo upea onhato"i mante rei. 
Upeixa ramo pa ohasa'asy pe kunha pe upe tiembo hyegwasu aja? 
Ohasa'asy. 
Mba'e-gwi ohasa'asy? Ha ogwereko hye-pe mitã ha ipohyi ixupe tekotevê 
onhangareko hye rehe ogwatajave. Sapy'ante ho'u uperupi onhemaxuka 
ha upeixa-pe ja opyta vai-ma. 

EXPLICAÇÃO SOBRE O ALTAR 
(Fita nº 33) 

Upeixa ma'erã upe linha gwyrehe jevy o"iyvyrá upe yvyrá maragãtü rehe, 
pete"i jevy o"i pe mbyte-pe. Upea omo"i umia gwyrá ogwyrá ogwe-jy hagwã. 
Upea hera "Arapea11

• 

(Fita nº 31 - Donário Francisco Cacique - 12.02.80) 

Aipota ere mombe'u xeve mbovy anho-ma pa ere reko? Areko 65 anho, 
aju Dorados-gwi, onace Serro gwy-pe, Anhay rokai-pe. 
Nde piko jeroky araka'e? Ajeroky va'e kwe, xe mitã reheve va'e kwe xe 
sy ha xe ru Parana-pe ha upe-pe akakwaa xe karia'y kwe-ma aju jevy 
Dorao-pe xembovy'a hikwai amenda e'y mboyve voi. 
Nde pikoomano nde rembireko araka'e? Omano va'e kwe xe rembireko. 
Entose nde yma erejeroky araka'e? Ajeroky va'e kwe, xe maetro hera 
Juão, orojeroky 1 nanho. 
Nhande ypy pa ma'erã ojeroky araka'e? Nhande 
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princípio dançavam porque eles para fazer sair os que relampejavam 
para fazer chover, por isso eu sei muitos cantices, eu sei muitos gwahu. 
Como voce aprendeu gwahu? Gwahu voce tem que ouvir primeiro, eu 
ouvi dos que agora já são falecidos quando eu era moço mas eu não 
pratiquei logo, quando os que tem gwahu já não existirem mais ai voce 
deve tentar não deve usar logo, isso voce só deve ter na cabeça por isso 
deve aprender bem, hoje ele conta isso pra voce e amanhã voce já 
aprende tudo. Do Jeito que o dono falar voce também deve falar, assim 
somente isso voce deve ter depois o dono vem e conta novamente pra 
voce e voce já aprende. Existem tipos de gwahu, gwahu falso, tem gwahu 
prórpio da noite, gwahu próprio é da noite e gwahu falso e de dia. Gwahu 
falso também dá pra ser cantada a noite se tiver alguém para cantar junto 
se for assim a bebida acaba ligeiro, por que com o gwahu voce vai 
secando a bebida não e como gwahu proprio, porque o gwahu proprio 
voce deve cantar até clarear o dia e se não acabar a bebida voce canta 
o gwahu falso. 
Mas o cantice não é cantado primeiro para voce saber? -Cantice voce 
tem que cantar junto com ele para aprender. 
E o Kotyhu? Kotyhu já e diferente, e tem vários tipos, tem Kotyhu de vários 
donos, tem kotyhu para o enlouquecimento, tem kotyhu verdadeiro, tem 
kotyhu para ser levado ao alto, tem kotyhu pequeno, tem kotyhu baixo, 
tem kotyhu da manhã e tem kotyhu quando estamos com sono tambem 
isso já pela manhã se não terminar a bebida e se terminar não pode. 
E esse de enlouquecimento deve cantar o kotyhu na mulher para ficar por 
ele?-Todos os que estiverem ali, alcçnsa para todos. Mas para ele e bom 
esse kotyhu, para voce não alcansa porque voce é dono. Assim também 
gwahu tem para o começo da noite, tem proprio para começo da noite. 
Esse gwahu não dá. para voce cantar um só pra mim? -Eu posso cantar, 
esse do começo da noite deve dizer assim: e o meu rabo é meu rabo 

' 
assim é do começo da noite, ali já vai dançando, 
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ypy ojeroky va'e kwe si ha'e kwera peixa overá ombojei hagwã omongy 
hagwã, upea-gwi xe heta porahei aikwaa, aikwaa gwahu. 
Gwahu piko nde mba'exa areikwaa? Gwahu ngo nde renhepyrü arã ere 
hendu, xe ngo ohendu umi emano mba va'erã-gwi xe mitã rusu-pe pero 
na ha'ã voi ri, agãma omanomba jave gwahu jara upe-pe ae ere tantea 
arã, nde rei poru voiri arã, pea nde erereko arã upea rã ere hendu porã 
arã, upea eteria omonbe'u ndeve ko'ê ramo ja ere hupyty-ma. Pe ijara 
oha'ã haxa nte ave nde are ha'ã, upeixa ha upea nte-ma arereko hina, 
upei ijara ou jevy omombe'u ndeve haja ere tende-ma Gwahu o'i, gwahu 
ai, o'i gwahu ete pyhare-gwa, gwahu ete ngo pyharé-gwa ha gwahu ai katu 
ara-pegwa. Gwahu ai ome'ê ave ere ha'ã hagwã pyhare o'i taramo oha'ã 
va'erã nde ndive ome'ê pero upeixa ramo pya'e nte opa kagw'i, si ere 
nbohypa voi ererahavo nda ha'ei gwahu etexa, si gwahu ete ngo ere ha'ã 
ko'e morot'i peve ja ndo pai ramo kagw'i ere ha'ã gwahu ai. 
Pero pe porahei ndo ha'ã ranhei ndeve arei-gwaa hagwã? Mborahei ngo 
ere ha'ã hendive ereikwaa hagwã. 
Ha kotyhu? Kotyhu ngo aparte, ha heta laja o'i, kotyhungo o'i kotyhu jareta, 
o'i akã vai reta, o'i kotyhu tee, o·i kotyhu jereroy vate, o'i kotyhu'i, o'i kotyhu 
karape, o'i ko'ê rupigwa ha o'i pe nhande ropehy ramo gwa ave upea ja 
ko'ê rupi-ma pero kagw·i ndopai ramo nte upea ha apara ramo ndaikatui. 
Ha upe akãvai jareta piko okotyhu kunha inhakã vai hagwã hese? Entero 
upepe o'i va gwive, enterove-pe ohupyty-pa. Pero ixupe kwera iporã upe 
kotyhu, iporã voi ko kotyhu, ha ndeve na nde rupytyi oke nde ijara hina. 
Upeixa ave gwahu ere nhepyrü arã puto ypy jave, o'i pytü ypy ramo gwa . 
Ha gwahu-pa nome'ei petei ere ha'ã xeve? Aha'ã arã, upe pytü ypy ramo 
gwa peixa: Hi xe rugwaije, xe rugwai-je, he'i upea pytü ypy ramo, upepe 
ja ere ro nhesy-ma, 
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No meio de todos os seus patas 
e já vem outro na sua mão e depois voce já diz: traga a minha flecha para 
me dançar em santidade, ai eles ja trazem a flecha pra voce, aquele que 
deu sua flecha pra voce vai estar ai ainda, vai ficar ai em pé olhando pra 
voce, ai voce ja diz: vem e leva seu arco, ai ele vem de novo levar o arco 
de voce. Por isso voce o chamou, dai voce ja começa novamente. 
Por que ele dá o arco pra voce? -Esse é o nosso principio, porque o nosso 
principio quando canta gwahu diz: traga o seu arco para me dançar em 
santidade, na sua bebida, na sua bebida, ai ja traz pra voce, porque voce 
falou pra ele traga o seu arco para me dançar em santidade, porque ele 
vai prestando atenção naquilo que voce fala, ai ele tráz, pra voce o arco, 
voce deve entregar novamente o arco para ele e ja começa cantar o 
gwahu. Dali quando já for começando o seu gwahu já tem que mudar: 
Gwaha jogwine, gwaha jogwise raja, dali voce ja vai cantando gwahu 
mesmo ai os outros já vem com voce porque todos acharam bonito. E 
quando vê que tem muitas gentes voce já troca: Agora vamos dançar em 
santidade, vamos dançar em santidade, chegou o gwahu de vários 
donos, chegou os donos dos meus gwahu, ali todos os donos do gwahu 
já ficam em fila somente os donos mesmos, na chegada deles que voce 
estava dizendo isso. Eu digo assim, mas eles não vem me convidar eu 
sei muito bem gwahu eu sou dono de gwahu mesmo, eles não vem me 
convidar aqui a minha irmã sempre fazia bebida e não me convidou 
tambem. Gwahu é que eu, eu gosto mais é melhor. Porque isso quando 
voce diz: agora vamos dançar em santidade, chegou vários dono do 
gwahu, vamos dançar em santidad~ chegou varios dono do gwahu, ai 
voce ja vai dançando como dizem por ai ja vai ajuntando gente, por isso 
voce diz vamos dançar em santidade mas em brincadeira não porque 
voce falou para dançar em santidade. Ali já vai dançando bem baixo 
mesmo bem devagar para isso voce diz agora vamos dançar em 
santidade, chegou varios donos do gwahu. Chega daqui, chega de lá 
tambem aí voce sabe mesmo, isso chama de gwahu verdadeiro. E o de 
dia já é diferente. 
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haja ou ma nde pó rehe ha upei ere arã: Eru xe ru'y ta nhesü maragãtu, 
upepe ja ogweru-ma ndeve nde ru'y agã upepe pe gwyrapa me'ê hare o"i 
upepe, onhembo'y omanda nde rehe hina, upepe ere arã: Eju eraha, 
upepe ja ou jevy-ma ogweraha nde hegwi nde gwyrapá. Upearã mande 
ere ixupe, ha upei katu nde ere nhepyrü jevy-ma. 
Upe gwyrapa piko ma'erã ome'ê ndeve? Ha upea ngo nhande ypy, si 
nhande ypy ogwahu voi he'i: Eru nde rapa xevy ta nhesü maragãtu, ne 
kagw·i rehe, ne kagw'i kagw'i rehe, ja ogweru ma ndeve upepe: Si ere ma 
voi ngo ixupe-pype eru nde rapa ta nhesü maragátu ere ma voingo ixupe, 
si ne nhe'ê rehe onhatende ohovo, upepe ha'e ogwe-ru-ma ndeve 
gwyrapa, ere ntrega jevy arã ixupe nde rapa ha ja ere nhepyrü-ma ere 
gwahu. Upepe ere gwahu vove ja ererava-ma: Gwaha jogwine, gwaha 
hogwise raja, upei ja ere gwahu tee-ma ehevo upepe ja ou-ma voi hikwai 
si entero ojohu porá-ma .. Ha gweno ere hexa hente hetave ramo ja 
ererova ma: Agãtu nhanhesü maragátu, nhanhesü magãtu, ou ko gwahu 
jareta, ou ko gwahu jareta, ou ko xe gwahu jareta, ou ko xe gwahu jareta 
upepe ja onhesyrü-ma upepe gwahu jara meme-ma voi ou, upea ogwahê
pe ngo nde ere upeixa. Xe ngo aipo ha'e, pero ndoui nte ko ha'e kwera 
xe mbovia xe ko agwahu porá xe ko gwahu jary voi, ndoui nte ko ha'e 
kwera xe mbovia, ape ngo xe reindy aja-po va'e xixa ndoui ave xembovia. 
Gwahu la xe, xe gutava gwahu iporáve. Oke upea nde ere ha'ã ramo: 
agãtu nhanhesü maragãtu, agãtu nhanhesü maragãtu, ou ko gwahu 
jareta, nhanhesü maragãtu ou ko gwahu jareta upepe nde ere nhesü-ma 
he'iva ko ma'erã ja ne hente no'õ-ma, upepe la ere agãtu nhanhesü 
maragãtu pero saraki si nhanhesü maragãtu eré ma voi ngo. Upepe 
onhesü ohovo onhesü karapé voi ohovo mbegwe katu voi si upea rã-ma 
agãtu nhanhesü maragãtu, ou ko gwahu jareta he'i. Agwio ogwahê, agwio 
ogwãhê ave upepe nde ja ere tende-ma voi, upea-pe he'i gwahu ete he'i. 
Ary pe-gwa ja atro-ma. 
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E o de dia como é? Esse diz assim: vôo de peixe amarelo, vôo de peixe 
amarelo nada água, na espuma da água, vôo de peixe amarelo, na 
espuma da água vem bebida, porque quando o peixe começa boiar leva 
consigo a espuma da água, assim tambem a bebida começa espumar 
isso chama assim, esse é o gwahu de dia. Não deve ter vergonha se tiver 
seus colegas deve chamar porque voce é que vai cantar gwahu, voce só 
procura companheiros e voce já começa gwahu para eles gwahu de dia 
é assim: Vôo do céu amarelo, vôo de peixe amarelo, na espuma da água 
vôo de peixe amarelo, vôo de peixe amarelo na espuma da água, já 
começa espumar a bebida, porque a bebida tem que ter espuma mesmo. 
Assim vai secando a bebida. Ali já vem mais gente contigo aqueles não 
tinham vergonha e ai voce já troca de novo, já não deve cantar mais o que 
cantou ante. Isso também é de dia, o que voce tinha cantado voce ja troca. 
E o Kotyhu voce sabe? - Kotyhu é mesma coisa também, quando chega 
os donos do kotyhu voce já começa, voce deve ver como voce vai 
começar e assim deve começar, se quizeres começar de outra maneira 
tambem i:1ode começar. Se vai começar falando da tarde deve começar 
falando da tarde e se vai começar falando da minha tristeza assim voce 
tem que começar e quando for falar de ficou triste somente isso voce tem 
que falar. E quando assim se ajuntarem mais gente ja deve mudar. Assim 
também quando vem o cantico aqueles que tem mbaraká já fica em fila 
e voce ja começa pra eles de lá e o que vem de outro lado ja entra também 
ali somente os que tem mbaraká e o enfeite aqui. 
O seu lábio é furado? -O meu lábio era furado mas agora desapareceu. 
Se voce não coloca mais o tembetá o furo desaparece, tembetá é uma 
coisa bem pequenina. E depois de desaparecer o furo e se for no meio 
dos que tem lábio furado ainda pode? Quando assim ainda pode porque 
tem em voce o tembetá somente pra voce que desapareceu somente 
voce acha que não tem. 
Por que voce não vê que tem em voce? -Voce não vê porque é dono, voce 
não vê o seu lábio furado mas os outros vê. 
Voce não pode cantar uma música? - Posso, cantico 

372 

, 

•• 
1 

NHANDE REMBYPY 

Ary pegwa piko mba'exa? Upea katu he'i piraju veve, piraju veve yry jui 
gwa, yryjui gwaha, piraju veve, yry jui rehe voi ogwahu pe kagwr, si pirá 
ngo ovevui vove yryjui voi ogweraha ojehe upeixa nte ave upe kagw"i hyjui 
ha upea rehe he'i upea ary pegwa. Ne ret"ir"i arã voi o"i ramo nde colega 
ere henoi si nde ere gwahu-ta hina, ne companhero rã nte nde ere heka 
upe-pe nde ja ere nhe-pyrü ma xupe upea la ára pegwa: Araju veve, piraju 
veve, yry gwa piraju veve, piraju veve yryjui gwa ja ombo yjui ma pe kagw"i 
si pe kagwr ngo hyjui voi. Upeixa-pe hypa ohovo pe kagwL Upepe hetave 
ma ou ne ndive pe oUe'y va ja ere rova-ma ja nde re ha'ã veima upe ere 
ha'ã va'e kwe. Upea ára pegwa nte ave, upe ere ha'ã va'e kwe ja ere 
hekoviarõ ma. 
Ha kotyhu piko nde reikwaai? Kotyhu upeixa nte avei, kotyhu ja reta ou 
ramo ja ere nhepyrü-ma, mba'e rupi pa ere nhepyrü-ta upe-rupi ere 
nhepyrü arã, otro rupi ere nhepyro-ta ramo upeixa nte ave. Ka'a ru rehe 
ere nhepyrü-ta ramo ka'aru rehe ere nhepyrü arã ha anhe moyrõ rehe ere 
nhepyrü-ta ramo upea rehe ave ere nhepyrü ha ndo vy'a vei ere ramo 
upea rehe nte ave ere. Upeixa-pe ja hetave ma hente vove katu ja ere rova 
ma. Upeixa ave pe nhegara ou ma pe imbarakava onhesyrü hikwai nde 
ja ere nhepyrü ma ixupe amo-gwi ou va.ja oike-ma ave upepe imbaraka 
va memete ja ko'ape ijegwaka. 
Nde piko ne rembekwa? Xe rembekwá va'e kwe pero ko'agã oje'o-pa. 
Pea ne remoí vei ramo ne rembeta oje'o, tembeta peter mba'e mix"i miva. 
Ha oje'o pa rire ereho ramo umi hembeta va apyte-pe piko ome'e? Upeixa 
ramo ome'ê si o"i nde rehe tembeta hina pero ndeve nte oje'o deve ramo 
gwarã ndaipori. 
Upea-pa mba'e-gwi piko nde rehexai o"i ramo nde rehe? Nde, nde re hexai 
oke nde ijara hina, nde rembe kwá-pa te"i nde nte rehexai pero otro kwera 
ohexa. 
Mborahei pa nome'êi ere ha'ã? Ome'ê, mborahei 
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assim quando vem os que tem mbaraka se voce vai cantar tambem tem. 
Agora eu quero que voce me conta o nossos antigos faziam casamentos? 
-Os nossos antigos faziam casamento assim, pega a moça e fazem 
sentar ao lado dele isso era a meneira dos antigos fazerem casamento, 
mas somente depois disso os pais deles vem e dão seus conselhos para 
nunca mais se largarem. E quando tiver erro a mulher ou o homem deve 
ir aos pais para ser aconselhada, ali como agora podemos dizer já é dado 
ou dada conselho pelos pais. Se tiver um irmão mais velho e mais sabido 
deve ir e dar conselho a sua irmã, para isso se casaram, quando assim 
os pais não dão conselhos somente o irmão mais velho. 
Os antigos para o futuro marido da sua filha ele que escolhe e se agradar 
nele ai se casa com ele mas para se separar não pode porque quem fez 
o casamento deve dar novamente conselho para eles. 
E se o marido for embora como ela faz para faze-lo voltar? -Vai lá pra 
buscar, assim os antigos faziam casamento, quando se casa já está bem 
casado. 
Porque os antigos usavam a reza brava? -Eles usavam a reza brava para 
sua vingança mas hoje so mesmo alguns que tem essa reza os velhos 
somente tem aprederam mas não é a verdadeira, os antigos contavam 
essa para os inteligentes somente para não gostarem dos outros para ver 
se não mata o outro lado para isso eles ouviram. . 
Os antigos usavam feitiço? -Usavam mas isso era mal para eles. Esse 
feitiço é do Diabo, hoje em dia alguns só o que tem esse feitiço. Já estão 
acabando os que tem. 
Não tem reza para o moço gostar de uma moça? Se ouviu então tem. Isso 
ele deve ouvir em si as vezes a mulher dele foi embora ela volta 
novamente, o homem deve rezar pela sua mulher que foi embora e a 
mulher volta novamente, isso ele deve rezar pelo vento do lado que o 
vento vem ele reza e chega pra ela o vento. 
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peixa imbaraka reheve ouva ramo renonde ere porahei-ta ramo ko or ave. 
Ko'agã aipota ere xeve mba'exapa yma nhade ypy kwera onho momenda 
araka'e? Yma nhade ypy onho momenda ngo oipopyhy pe kunha-pe ha 
ogweru ombo gwapy ijyke-rehe upea la myamyr'i menda, pero upei ae pe 
otro o·i ramo isy ha tua ou onhemonhe'ê ixupe para nunca ma ojopoi ve 
hagwã. Agã ojejavy ramo pe kunha tera kwimba'e oho arã tua-pe onhe 
monhe'ê hagwã ixupe, upepe ha'e ko agã anhande nhe'ê pe ramo ome'e
ma ixupe consejo itua ha isy. lkyvyra o'i ramo hi'arandu veva oho arã 
onhemonhe'ê heindyra-pe, si umixa gwarã-ma omenda, upexa ramo isy 
ha tua nonhemonhe'êi ikyvyra mante. Myamyr'i ngo omemby kunha me na 
rã ha'e voi oiporavo ojeguta ramo hese ogwereko pero opoí-pe ndaikatui 
oke imomenda hare onhe monhe'ê jevy arã ixupe. 
Ha oho ramo ixu-gwi imena-pa mba-exa ombou jevy? Oho ogweru jevy, 
myamyr"i upeixa onhomomenda, omeda ramo ja omeda ete voi. 
Myamyr'i pa ma'erã oiporu pe nhengara'i araka'e? Ha'e kwera oiporu 
nhengarai ojeeko repy hagwã pero ko'agã arguno nte ma voi ogwereko 
myamyr'i ra'yre nte ma voi ogwereko ohendu pero ndo hupytyi, myamyr"i 
upea omombe'u umi hi'aranduva pe mante nda'ija'ei hagwã ojeehe 
upeixa, jahexapa ndo jojukai-pa upea hagwã ohendu. 
Mya amyr'i pa oiporu-pe pajé araka'e? Oiporu pero ixupe kwera ivai upea. 
Upe paje anhay paje, ko'agã rupi arguno nte ma ogwereko paje. Opa-ma 
voi hereko ha. 
Ndaipori piko nhembo'e karia'y kunhata'i ohayhu hagwã ixupe? Ohendu 
ramo o'i. Upea ha'e ohendu erã ojehe sapy'ante hembireko oho ixugwi 
ramo jepe ou jevy, kwimba'e oha'ã arã hebireko rehe ha kunha ou jevy, 
upea onhembo'e yvytu ou hakoty ha'e onhembo'e ha ogwa-hê ixupe pe 
yvytu. 
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E não tem outra reza, deste mesmo tipo tambem? -Tem, isso o dono 
conta nela mesma. 
E uma reza dessa pode ser rezada em qualquer lugar? -Não pode 
somente num lugar só deve rezar. 
E voce não chagou a usar isso? Não, mas eu sei. 
Como voce aprendeu isso? -Isso eu ouvi do finado meu vô. Ouvi mas não 
usei logo, ouvi bem mesmo e até hoje eu sei. 
Essas rezas os antigos já usavam antigamente? já usavam. 

(Fita nº 30 Lado "01" Inácio Martins) 

Quando vem bilhando sobre a terra eu sempre uso em casa como deve 
rezar, ai já estamos lembrando de Deus, agora já estamos começando 
de lembrar de Deus, depois já vamos sem parar. Anjo da guarda olha para 
nós para não acontecer nada de mal para nós. Anjo da guarda olha para 
nós para não acontecer nada de mal para nós. Na sua palavra vamos 
viver, na suapalavra vamos andar, na sua palavra vamos se levantar olha 
para nós para não acontecer nada para nós. 
Deus Santo Sacramento da tarde homem de Deus, tu que rodeia debaixo 
dos céus por causa dos seus filhos olha para nós para não acontecer 
nada para nós. 
Deus Santo Sacramento da tarde homem de Deus, tu que rodeia debaixo 
dos céus do nosso Pai, por causa dos seus filhos, olha para nós para não 
acontecer nada para nós. 
He, ae, Nosso Santo Deus, olha para nós na sua palavra vamos viver na 
sua palavra vamos andar olha para nós. Nosso Santo Deus tu que rodeia 
debaixo dos céus de Nosso Pai, por causa dos seus filhos olha para nós. 
Nosso Santo Deus tu que rodeia a santa terra do Nosso Pai olha para nós. 
Deus Santo filho do Nosso Pai tu que rodeia 
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Ha nhembo'e otro laja piko ndaipori, upeixa gwa nte ave? 
o·i, upea omombe'u ijara hese voi. 
Ha umi nhembo'e piko oime ha rupi rei ome'ê nhaha'ã? No me'êi solo 
pete"i nte ere ha'ã arã. 
Ha nde piko nde reiporu jepei upea? Nahani, pero aikwaa. 
Upea piko nde mba'exa ere hendu araka'e? Upea xe ahendu va'ekwe xe 
ramo"i amyrI-gwi. Ohendu pero naha'ã voiri, ahendu. porã voi ha agã ete 
peve aikwaa. 
Umi nhembo'e piko umi myamyr'i ja oiporu-ma voi araka'e? Oiporu-ma. 

(Fita nº 30 - Lado 01 Inácio Martins) 

Yvy rehe overá ou ramo xe aiporu va oga-pe mba'exa erenhembo'e ja he 
mandu'a-ma upepe Nhandejara rehe, ko'agã nhande mandu'a Nhandejara 
rehe, upei katu jaha-tama ze'um puku. Àhelo la guarda ema'ê ore rehe ani 
mba'eve ojehu oreve, Àhelo la guarda ema'e ore rehe ani mba'eve ojehu 
oreve. Ne nhe'ê-pe toroiko ne nhe'ê-pe toro gwata, ne nhe'ê-pe toro pu'ã 
ema'ê ore rehe ani ke mba'e-ve ojehu oreve. 
Dio santo takamento la tarde ovala de Dio, nde ere mboajereva nhanderu 
yvara-gwy nde ra'y rehe ha-pe ema'ê ore rehe ani ke mba'eve ojehu 
oreve. Dio santo takamento la tarde avalade Dio nde ere mboajereva 
nhanderu yvy ema'ê ke ore rehe ani mba'eve ojehu oreve. 
He, ae, Dio santo nhandejara, ema'ê ke ore rehe, ne nhe'ê-pe kena 
toroiko ne nhe'ê pe kena toro gwata ema'ê kena ore rehe. Dio Santo 
Nhandejara nde remboajereva Nhanderu yvara-gwy, nde ra'y rehe ha-pe 
ema'ê kena ore rehe. 
Dio santo Nhandejara nde rembo ojereva Nhanderu yvy katu ema'ê kena. 
Dio Santo papá ra'y nde remboa 
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debaixo dos céus do nosso Pai olha para nós. Deus Santo filho do nosso 
Pai tu que rodeia a santa terra do nosso Pai por causa dos seus filhos olha 
para nos. Quando assim estamos lembrando de nosso Deus. Eu sou 
assim quando vem os relâmpagos já me lembro de nosso Deus. Ai já 
vamos lembrar de nosso Deus. Nós vamos falar para que o nosso Deus 
olhe para nós. Nós vamos falar para que Deus nos ame, nós vamos falar 
para que nosso Deus olhe, nós vamos falar coisas usadas por Deus para 
olhar para nós, nós vamos falar das coisas usadas por Deus lá no alto 
para que Deus possa olhar para nós, nós vamos falar das coisas usadas 
por Deus lá no alto para que Deus possa nos amar, nós vamos falar das 
coisas usadas por Deus lá no alto diz aqui: vesti a roupa bem amarela, 
vesti a roupa bem amarela, em cima dos céus, para isso diz aquilo. 
Isso é usado por Deus, isso Ele usa lá no alto e é usado por nosso Vô 
quando daqui do começo do céus. quando eles vão eles usam. Quando 
nós usamos das coisas que Deus usa não acontece nada para nós coisas 
repentinas por isso diz nosso Santo Deus tu que rodeias debaixo dos 
céus do nosso Pai por causa dos seus fihos para isso diz assim. Cuidado 
gente o Diabo está bravo conosco. Vamos gente vamos falar com nosso 
Deus para olhar em nós, vamos gente vamos falar com nosso Deus para 
nos amar. 
He, ha'e, he ae, he ha'e he ae brilham debaixo dos céus para nós he'ei 
ha'e he ha'e, brilhou debaixo dos céus para nós he'i ha'e, he ha'e. Ai voce 
ja vai lembrar de Deus já vai lembrar quando vem os que brilha sobre a 
terra, Se voce quizer ser de Deus deve saber essa reza quando os que 
brilham entra na sua casa, voce não deve deixar ninguém zombar dessas 

' 
coisas se quizer ser como Deus isso voce deve rezar quando vem os que 
brilham até passar. 
Este filho do Pai, estê filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho 
do Pai, filho do Pai este filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Peito dos 
céus filho do Pai, peito dos céus filho do Pai, este 
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jere Nhanderu yva ema'ê kena ore rehe. Dio Santo papá ra'y nde 
remboajere Nhanderu yvy katu nde ra'y rehe hape ema'ê kena ore rehe. 
Upeixa ramo Nhandejara rehe nhande mandu'a. Xe upeixa overava ou 
ramo xe mandu'a-ma Nhandejara rehe. Upepe ja nhane mandu'a tama 
Nhandejara rehe: Oro nhe'ê-ta niko ore Nhandejara ema'ê ha-gwã 
nhande rehe. Ronhe'ê-ta niko ore Nhandejara nhande rayhu hagwã, ro 
nhe'ê-ta niko ore Nhandejara oma'ê hagwã nhande rehe, oro nhe'ê-ta 
niko ore Nhandejara oiporuva oma'ê nhande rehe, ro-nhe'ê-ta niko ore 
Nhandejara oiporu amo yvate Nhandejara oma'e hagwã nhande rehe, ro 
nhe'ê-ta niko ore Nhandejara oiporuva ko yvate Nhandejara nhande 
hagwã hagwã, oro nhe'ê-ta Nhandejara oiporuva amo yvate he'i ko'ape; 
Amonde katu ao mdaju porá, omode katu ao ndaju porá, ko yvanga 
rapype rari, upea pe he'i. 
Upea Nhandejara oiporu, upea ha'e oiporu amo yvate pe nhande ramoi 
oiporu agwi yva rypy-gwi oho ramo . ha'e kwera oiporu. Nhandejara 
oiporuva jaiporu ramo ndo jehu sapy'ai nhandeve upea rã voi ngo he'i Dio 
Santo Nhandejara nde remboajereva nhanderu yvara-gwy nde ra'y rehe 
ha-pe he'i hagwá. Xáke lo mitã anha ipoxy-pa nhande rehe. Neike lo mitã 
nhanhe'ê kena Nhandejara oma'ê hagwã nhanâe rehe, neike lo mitá 
nhanhe'ê kena Nhandejara nhende rayhu hagwã. 
He, ha'e, heae, he ha'e he ae overa yvara-gwy nhandevy he'ei ha'e he 
ha'e, overá yvara-gwy nhandevy ra'e he'ei ha'e, he ha'e. Upepe ne 
mandu'a-tama Nhandejara rehe ja ne mandu'a-tama overáva rehe ou
ramo, nde ereikose ramo Nhandejara rehe gwaramo pea nhembo'e erei 
kwaa arã overáva oike ramo nde roga gwy-pe, upea rehe nde rehejai arã 
avave onhembohory nde nhandejara se ramo upea ere nhembo'e arã 
overáva ou ramo ata ohasa peve. 
Ko papa ra'y, papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y ko papa ra'y, papa ra'y ko 
papa ra'y, ko papa ra'y. Ara pyti'a papa ra'y, ara pyti'a papa ra'y, ko 
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peito dos ceus filho do Pai, esta pequena flor do céu filho do Pai. Este filho 
do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. O santo trovão filho do 
Pai. Santo trovão filho do Pai. Este filho do Pai filho Pai. 
Pé da flor do céu filho do Pai, pé da flor do céu filho do Pai, este pé da flor 
do céu filho do Pai este pé da flor do céu filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai, Santo trovão filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Pé da flor 
do céu filho do Pai este pé da flor o céu filho do Pai. Este filho do Pai filho 
do Pai. Santo trovão filho do Pai, este filho do Pai filho do Pa, pé da flor 
do ceu filho do Pai. 
Este pé da flor do céu filho do Pai, este pé da flor do céu filho do Pai. 
Pequeno enfeite do céu filho do Pai, pequeno enfeite do céu filho do Pai, 
este fiho do Pai filho, do Pai, pequeno enfeite do céu filho do Pai, este filho 
do Pai. Este pequeno enfeite do céu filho do Pai, este pequeno enfeite do 
céu filho do Pai, este filho do filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Ele 
é o mesmo filho do Pai ele é mesmo filho do Pai, este filho do Pai filho do 
Pai ele é o mesmo do alto do céus. 
Ele é o mesmo vive no céu, ele é o mesmo vive no céu, este filho do Pai 
filho do Pai. Ele é o mesmo vive no céu ele é o mesmo vive no alto do céu, 
este filho do Pai fi lho do Pai, este filho do Pai filho do Pai filho do Pai, ele 
é o mesmo vive no ceu, este fi lho do Paí filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai. Flores em fila filho do Pai, flores em fila filho do Pai, este filho do 
Pai filho do Pai. Madeira Santa filho do Pai madeira Santa filho do Pai, este 
filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Flores em fila do Pai, 
flores em fila filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai. Madeira Santa filho do Pai, madeira Santa filho do Pai, este filho 
do Pai filho do Pai este filho do Pai filho do Pai. 
Madeiras em fila filho do Pai, madeira em fila filho do Pai, este filho do Pai 
filho do Pai este filho do Pai filho do Pai. Flores em fila filho do Pai, flores 
em fila filho do Pai, este 
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yvanga poty'i papá ra'y, ko yvanga poty'i papa ra'y. Ko papa ra'y papa 
ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Hy'a pu maragãtu papa ra'y, hyapu maragãtu 
para ra'y. Ko papa ra'y papa ra'y. 
Ara poty'y papa ra'y, ara poty'y papa ra 'y, ko yvanga poty'y papa ra'y ko 
yvanga poty'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, hyapu maragãtu papa 
ra'y, hyapu maragãtu papa ra'y, ko papa ra 'y papa ra'y. Ara poty'y papa 
ra'y, ko yvanga poty'y papa ra'y. Ko papa ra'y papa ra'y. Hyapu maragãtu 
papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ara poty'y papa ra'y. 
Ko yvanga poty'papa ra'y, ko yvanga poty'y papa ra'y. Ara jegwa'i para'y 
ara jegwa'i papa ra'y, ko papa ra 'y papa ra'y, ara jegwa'i papa ra'y, ko 
papa ra'y papa ra'y. Koyvangajegwa'i papa ra'y, koyvangajegwa'i papa 
ra'y ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Ha'e naramboe papa 
ra'y ha'e na ramboe papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y ha'e naramboê 
yvanga ran-gwa. , 
Ha'e naramboe yranga pyry-gwa, ha'e naramboe yvanga pyry-gwa, ko 
papa ra'y papa ra'y. Ha'e naramboe yvanga rari gwe ko papa ra'y papa 
ra'y. Ha'e naramboe yvanga pyry-gwa ha'e nara mboe yvanga rari-gwa, 
ko papa ra'y papa ra'y ko papa ra'y papa ra'y, ha'e naramboe yvanga 
pyry-gwa ha'e naramboe yvanga pyry-gwa ko papa ra'y papa ra'y. Yvoty 
va nhesyrü papa ra'y, yvoty va nhesyro papa ra 'y, ko papa ra'y papa ra'y. 
Yvoty va nhesyrü papa ra'y, ko papa ra'y papa ra 'y, Yvyrá maragãtu papa 
ra'y yvyra maragãtu papa ra 'y. ko papa ra 'y papa ra'y papa ra'y ko papa 
ra'y papa ray. Yvoty onhesyrü papa ra 'y yvoty va nhesyrü papa ra'y papa 
ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Yvyra maragãtu papa ra'y, yvyra maragãtu 
papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y ko papa ra'y papa ra'y. 
Yvyra va nhesyrü papa ra'y, yvyra va nhesyrü papa ra'y, ko papa ra'y 
papa ra'y ko papa ra'y papa ra'y. Yvoty va nhesyrü papa ra'y, yvoty va 
nhesyrü papa ra'y, ko 
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filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, Flores em fila filho 
do Pai, flores em fila filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho 
do Pai filho do Pai. Flores em fila filho do Pai, flores em fila filho do Pai, 
este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Estamos 
começando a lembrar dele já está tarde começamos a lembrar dele. 
Quando à tarde voce já ouve o trovão e desse é que estamos lembrando. 
Flores em fila filho do Pai, flores em filas filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Madeira Santa filho do Pai, madeira 
santa filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do 
Pai. Madeira que fala muito filho do Pai, Madeira que fala muito filho do 
Pai, este filho do Pai filho do Pai este filho do Pai. 
Madeira Santa filho do Pai, madeira santa filho do Pai, este filho do Pai 
filho do Pai este filho do pai filho do Pai. Madeiras em fila filho do Pai, 
madeira em fila filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai 
filho do Pai. Madeira que fala muito filho do Pai, madeira que fala muito 
filho do Pai, este filho do Pai filho filho do Pai. Santa dança filho do Pai, 
Santa dança filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai. 
Flores luminosa filho do Pai, flores luminosa filho do Pai, este filho do Pai 
filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este céu luminosa filho do Pai, 
este céus luminosa filho do Pai. Este céus luminosa filho do Pai, este céus 
luminosa filho do Pai, este ceus luminosa filho do Pai. Este filho do Pai 
filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, flores luminosa do Pai, flores 
luminosa filho do Pai filho do Pai este filho do Pai filho do Pai. Este céus 
luminosa filho do Pai, este ceus luminosa filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Flores luminosas filho do Pai, flores 
luminosas filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho 
do Pai. Estes ceus lúminosos filho do Pai, este ceus luminosos filho do 
Pai, este ceus luminosos filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai , flores 
em fila filho do Pai, flores em fila filho do Pai, este 
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ypapa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papá ra'y. Yvoty vanhe·syrü papa ra'y, 
yvoty va nhesyrü papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y 
papa ra'y. Yvoty va nhesyrü papa ra'y yvoty va nhesyrü papa ra'y, ko papa 
ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Nhane mandu'a ramo-ta nhaina 
ka'aru-ma nhane mandu'a ramo-ta hese. · 
Ka'aru ramo ja ere hendu-ma hyapuva upea rehe nhane mandu'a ramo 
hina. Yvoty va nhesyrü papa ra'y, yvoty va nhesyrü papa ra'y, ko papa ray 
papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Yvyra maragãtu papa ra'y, yvyra 
marãgatu papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Yvyra 
nhe'ê gãtu papa ra'y, yvyra nhe'ê gãtu papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y 
ko papa ra'y. 
Yvyra maragãtu papa ra'y, yvyra maragãtu papa ra'y, ko papa ra'y papa 
ra'y ko papa ray papa ra'y papa ra'y. Yvyra va nhesyrü papa ra'y, yvyra 
va nhesyrü papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Yvyra 
nhe'ê gãtu papa ra'y yvyra nhe'ê gãtu papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, 
ko papa ra'y papa ra'y. Jeroky maragãtu papa ra'y, jeroky maragãtu papa 
ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. 
Yvoty va resaja papa ra'y, yvoty va resaja papa ra'y, ko papa ra'y papa 
ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y, ko yvanga resaja 
papa ra'y. Ko yvanga resaja papa ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y, ko 
yvanga resaja papa ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y. Ko papa ra'y papa 
ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, yvoty va resaja papa ra'y, yvoty va resaja 
papa ra'y ko papa ra'y papa ra'y papa ra'y ko papa ra'y papa ra'y. Ko 
yvanga resaja papa ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y, ko papa ra'y papa 
ra'y ko papa ra'y papa ra'y. Yvoty va resaja papa ra'y yvoty va resaja papa 
ra'y , ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Ko yvanga resaja papa 
ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y, ko yvanga resaja papa ra'y, ko papa ra'y 
papa ra'y. Yvoty va nhesyrü papa ra'y yvoty va nhesyrü papa ra'y, yvoty 
va nhesyrü papa ra'y, ko 
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filho do Pai filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Este céu em fila filho 
do Pai, este céu em fila filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Sua flor 
é luminosa filho do Pai, sua flor é luminosa filho do Pai, este filho do Pai 
filho do Pai, este filho do Pai filho do Pai. Eu vesti a roupa bem amarela, 
vesti a roupa bem amarela, para entrar neste céu, para entrar neste céu, 
cheguei a vestir a roupa bem amarela, chaguei a vestir a roupa bem 
amarela. Quando a tarde já troveja novamente porque está falando nele. 
Não vivendo assim esses não são iguais, eles querem ser mais do o outro 
por isso eles não são nada e eu não do jeito que falaram estou vivendo. 
Eles não vivem assim em vez de viver recebeu castigo. Eu dançava 
desde criança mas tive um erro ja vou contar bem. Eles não levaram, 
havia alguns somente que foram levados. Por esse motivo eles são 
assim, tinha os que levaram e tinha os que não levavam isso quer dizer 
que tem os que querem ser mais que os outros e tem os que não são 
assim. 
Cheguei a vestir a roupa bem amarela, cheguei a vestir a roupa bem 
amarela, ps;ira entrar neste ceu para entrar neste ceus, chegu.ei a vestir 
a roupa bem amarela, cheguei a vestir a roupa bem amarela, para entrar 
neste ceus, para entrar neste ceus, para entrar neste ceus. Chequei a 
vestir o meu enfeite, cheguei a vestir o meu enfeite, cheguei a vestir o meu 
enfeite, cheguei a vestir o meu enfeite. Para entrar neste céus para entrar 
neste céus, cheguei a vestir o meu enfeite, cheguei a vestir o meu enfeite. 
Cheguei a vestir em mim a minha flor, cheguei a vestir em mim minha flor. 

(Fim do Lado "01" - Inácio Martins) 
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papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. Ko yvanga nhesyrü papa ra'y, 
ko yvanga nhesyrü papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y. lpoty va resaja papa 
ra'y, ipoty va resaja papa ra'y, ko papa ra'y papa ra'y, ko papa ra'y. 
Amonde katu ao ndaju porãry, a monde katu ao ndaju porã ry, ko yvanga 
rapype gwarã ry, ko yvanga rapype gwarãry, amonde tengaturi ao ndaju 
porá amonde tengaturi ao ndaju porã ry. Upepe ja ere poko-ma hese 
ehovo ja hese kwera-ma ne mandu'a. Ka'aru ramo gwarã hyapu jevy-ma 
si hese-ma ere mondo. Upeixa ndoi koi-gwi ko'ã vã nda ijojai ha'e kwera 
seve-gwi mba'e ramo ndoi koi ha xe ahani oje'e hagwe rupi aiko. Ha'e 
kwera ndoikoi hupi alugar oiko ohopity upei katigo. Xe ajeroky va'e kwe 
xe mitã gwive pero oja'y vere imi tamombe'u porá mandi. Ha'e kwera 
mdogwerahai, o"i nte ogweraha va. Upea kausa upeixa ha'e kwera, o"i 
ogweraha va o·i ndogwerahai va upe he'i se o'i ogwero xukova o"i ndo 
gwero xukoi va. 
Amonde tengaturi ao ndaju porã, amonde tengaturi ao ndaju porá, 
amonde tengaturi ao ndaju porã, ko yvanga rapy-pe gwarã ko yvanga 
rapy-pe gwarã, amonde tengaturi ao ndaju porã ry, amonde tengaturi ao 
ndaju porá, ko yvanga rapy-pe gwarã, ko yvanga rapy-pe gwarã ko 
yvanga rapy-pe gwará. Amonde tengaturi xe jegwaka, amonde tengaturi 
xe jegwaka, amonde tengaturi xe jegwaka, amonde tengaturi xe jegwaka. 
Koyvanga rapy-pegwarã, koyvanga rapy-pegwarã ry, amondetengaturi 
xe jegwaka amonde tengaturi xe jegwaka. Amonde tengaturi xe yvoty va 
xe jehe amonde tengaturi xe yvoty va xe jehe. 

(Fim do Lado "01 ") 
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(Fita nº 24 - Lado "A" -Andreza Souza) 

A CABEÇA DA ANTA 

Como se comia a cabeça de uma anta? -Antigamente cabeça da anta se 
comia, para matar a anta faziam armadilha, se vai ser na armadilha fazia· 
na armadilha, fazia a armailha, e se pegar eles traziam uma orelha para 
mostrar. E mostrava para os parentes dele, se for assim os parentes 
ficaram contentes, todos ja faziam mistura para comer com a cabeça da 
anta, eles tinham ou colocavam diziam os antigos, colocavam madioca 
dentro do barro e isso fica mole fica bem mole essa mandioca dentro do 
barro. Isso eles trazem e deixa no sol, depois de deixar no sol eles socam 
com milho, eles tinham mesmo aqueles que eles chamavam de inimbé 
e enchiam o inimbé e enchiam o inimbé de mandi'o pyu (mandioca mole) 
que eles chamavam isso e colocavam bastante junto com milho quando 
matam a anta primeiro eles traziam a cabeça. Trazia a cabeça com aquilo 
que eles chamavam de matambre, trazia o matambre com o pernil. Isso 
quando chega com a cabeça para fazer uma assada já prepara uma 
assadeira. Eles chamam de assadeira. Depois eles colocam a cabeça 
primeiro na assadeira. No outro dia pela manhã já está assada a cabeça, 
matambre, o pernil, quando o sol está alto já eles tiram a cabeça assada 
e colocam sobre as folhas em cima daquilo eles colocam a cabeça da 
anta assada. Eles não comem sai eles comem sem sal ali eles trazem 
farinha, trazim pão(chipa), outro trazia farinha de milho batata cozida 
onde iam comer a cabeça da anta. Ali se ajuntavam muitas mulheres. Isso 
eles comem com a farinha verdadeira, chama de farinha verdadeira para 
esse mandioca que eles puzeram no barro. E os homens comem o 
matambre e o pernil deve picar para os homens comerem e a cabeça as 
mulheres devem comer. Antigamente eles matavam a anta com flecha, 
eles faziam pero de uma faca velha, com o pero eles matavam quando 
cai na lagoa, quando cai a anta na grande lagoa quando vai à água baixo 
a anta morta 
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(Fita nº 24 Lado "A" -Andreza Souza 18.01 .80) 

MBOREVI AKÀ NGWE 

Mba'exa pa mboreviakã ngweoje'u araka'e?Yma rupi mborevi akã ngwe 
oje'u, mborevi ojuka hagwã omo"i nhuha, nhuhãpy-ta ramo nhunhã omo"i. 
Ojapo nhuhã, ho'a ogweru inambi kwe ohexauka. Ohexa uká umi ihente 
kwera-pe, ha'e upeixa-ramo ihente kwera ovy'a entero omo"i ma 
inhakangwe tyrã, ha'e kwera ogwereko omoT voi he'i yma rupi gware 
mandi'o omo·i tuju gwy-pe ha upea hu'ü porã upe mandi'o tuju gwy py. 
Upea katu ogweru omo·i kwarahy-pe, kwarahy-pe omo'f rire ojoso avati 
ndive, ogwereko voi ha'e kwera he'i ha'e kwera inimbe he'i omoynyhê 
inimbe mandi'o pyu he'i ha'e kwera upe·pe omo·i heta avati ndive omoi" 
ojuka ramo moborevi inhakangwe ranhe ogweru. lnhakangwe ogweru 
hambekwe he'i ha'e kwera, hambe kwe ogweru inharokã ngwe. Upea 
katu ogweno gwahê-ramo pe inhakangwe ohesy hagwã omoka'ê hagwã 
omo·i-ma voi ka'ê yta. Ka'ê yta he'i ha'e kwera. Upei katu ogweru mborevi 
okangwe ranhe omo"i ka'ê yta-pe. Ko'ê mba rupi ojy-ma inhakangwe, 
hambe-kwe, inha rokã ngwe, ko'emba kwarahy yvate rupi ombo gwejy
ma inha kangwe omo"i ka'ao rogwe hupagwã upea ari omo"i mborevi 
akangwe ka'ê. Ha'e kwera ndo'ui ni juky ha'e kwera juky e'y rehe ho'u, 
ogweru va'erã hu'i, ogweru va'erã mbojapé, o"i va'e ogweru va'erã jety 
mimoT avati ku'i mborevi akangwe ho'u hàpe. Upe-pe heta va'erã 
onhombyaty kunhangwe. Ha upea ho'u arã hu'i ete ndive, hu'i ete he'i ha'e 
kwera upe mandi'o pyu ndive gwa-pe. Ha kwimba'e kwera katu ho'u arã 
hambekwe ha inharokã ngwe ombo sa'i ara ugw"i va'e ho'u kwimba'e 
kwery inhakãngwe ho'u kunhangwe. Yma rupi mborevi ha'e kwera ojuka 
hu'y ojapo kyse kwe-gwi pero. Pero-pe ha'e kwera ojuka ho'a ramo he'i 
ha'e kwera laguna-pe yupa he'i, yupa rusu-pe ho'a ramo mborevi oygwy 
ramo moborevi re'ongwe 
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deve jogar folhas secas, depois deve esperar o homem que matou a anta, 
deve ficar por ai sentado depois começa boiar a anta morta. Depois é que 
eles devem amarrar para tirar fora. Assim os antigos fazim para matar a 
anta. Quem vai para carregar a cabeça da anta deve ser homem ou uma 
velha para não cair com a cabeça da anta da anta dizem que se cair é 
maldito. Por isso aquele que vai carregar a cabeça ja convida os outros 
para ajudar carregar. Ali todas as mulheres devem se reunir se tiver 
muitos os homens também devem se reunir mas primeiro dever ser 
comido a cabeça. As carnes já não comem mais juntas, depois já distribui 
para aquelas que comeu a cabeça para levar em casa e para a velha (vó) 
dão as orelhas a língua e o miolo. 

KAJA 'A = SEREIA 

E filho de nosso Pai quando começou esta terra. Quando esta terra 
começou aquela que ia ser seréia tinha tres moças. Eles chamavam isso 
de moça formada uma anta se encarnou nela quando começou a sua 
mocidade não se reguardou. Antigamente quando uma moça começa a 
sua primeira menstruação tem que ficar fechada num quarto para não ser 
vista por coisa mal para não ser vista muitas outras coisas. Para não se 
encarnar nela as cobras e outros bichos, esses bichos encarnam nas 
moças que estão começando sua vida, se ela for vista por coisas males 
ela fica epilética para não acontecer assim quando começa a vida de uma 
moça fica fechada dentro de um quarto e ela não deve falar nada quando 
estiver no quarto, quando vai falar ela tem consigo uma varinha com 
aquilo ela deve mecher a porta e ali tem alguem que esta cuidando dela 
avó dela e essa sereia não contou quando começou a sua vida menstrual, 
no primeiro dia da sua menstruação ela não contou. Na segunda vez ela 
contou para sua mãe. Do primeiro dia a anta se encarnou nela. Depois 
que ela estava pronta andou e chegou a anta para ela. Depois que a anta 
já tinha chegado pra ela não precisou mais de companhia de ninguem, 
não levou mais sua irmã não queria mais ter consigo a sua irmã, não 
queria mesmo ter consigo 
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oity arã ka'ao piru kwe upea katu oha'arõ arã ijuka hare, oha'arõvo 
ogwapy oikovy, upei katu ovu-ma mborevi re'ongwe. Upei ae ha'e kwera 
onhapyfi arã ogwenohê hagawã oka-pe. Upeixa yma rupi gwa ojuka 
hagwã mborevi. Upe mborevi okangwe rerahaha_oho arã kwimba'e osino 
katu jari voi ogweraha arã pono ho'a heseve, ho'a ramo mborevi ajangwe 
reheve imbo ra'u he'i. Upea-gwi pe mborevi akangwe reraha harã ja 
oavisa-ma voi ijopyru hagwã reheve. Upea enterove kunhangwe 
onhombyaty arã heta ramo okwavy kwimba'e kwera onhombyaty ave arã 
mborevi akangwe ranhe ho'u arã. Upe ho'o kwe ete ndo'u veima onhondive, 
upea katu umi ho'u va'e kwe-pe gwive ome'ê ogweraha va'erã hajari-pe 
ome'ê inambi kwe inha pekü ngwe inhapytu'ü . 

KAJA'A 

Nhanderu ko yvy oiko ramo gware nhanderu rajy. Ko yvy oiko ramo 
ngwaré kaja'a ypy rã ogwereko araka'e mbohapy kunhata"i. Upea-pe ha'e 
kwera he'i kunha onhemondy'a kwerei va'e he'i upea ojepota hese 
mborevi onhe mondy'a ramo ndoje koakwi. Yma rupi onhemondy'a va 
omboty arã heseve koty pono ohexa ixu-pe ma' e tirõ he'i pono ohexa ixu
pe opa mba'e. Pono ojepota hese umi mboi he'i ysoy he'i, umia onhe 
mondy'a va rehe ojepota, ma'e tirõ ohexa ramo heo'ã-ma pono upeixa 
onhe mondy'a ramo omboty-pa heseve koty no nhe'êi arã ha'e kwera 
koty-pe oI ramo onhe'ê-ta ramo ogwereko voi yvyra pói upea katu omomyi 
arã imbotyha, oi voi hese onhangareko-va ijari ha pe kaja'a ypy rã katu 
nomombe'uiry araka'e onhemondy'a ramo pete·i onhemondy'a ypyvy 
nomonbe'uiry. Onhe mondy'a jevy katu omombe'u osy-pe. Ha pe 
onhemondy ypy rehe katu ojepota hese mborevi. Upea katu onhe 
mondy'a parire katu oiko ogwahê-ma ogwahê ma mborevi ixupe. Ogwahê
ma ra'e mborevi ixupe no nhe moiro veima, ndo gweraha veima okypy'yry 
ndo kwerekose vei ondive okypy'yry ndo gwereko se veiry ondive 

389 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

sua irmã. Depois a mãe disse para os irmãos dela. Cuida de sua irmã 
parece que anta se encarnou nela. Quando vamos para a roça sempre 
sai anta para nós disse ela. Depois os irmãos dela começaram manguear 
nela e viram quando anta chegou para sua irmã. Quando ela vai para roça 
trazia batata branca, batata amarela somente assava e era para a anta. 
Depois se assar tudo ela pega o cexto e coloca o purungo e a batata 
assada e coloca tambem pão misturado com caldo de cana, pão de cana. 
Assim foi tratando a futura seréia para a anta. Quando estava levando 
muito o pai dela disse para a mãe a sua filha vai se levada pela anta disse 
pra ela. A mãe dela disse como nós vamos fazer para tirar dele, ai o pai 
dela disse manda os irmãos dela esperar com flechas quando ela for 
buscar água. Depois ela já estava indo na roça para buscar. Quando ela 
saiu indo para a roça os irmãos dela foram onde sempre ela levava 
batatas assadas, os pães sempre ele levava ali os irmãos dela foram 
matar. Quando os irmãos dela chegaram onde ela sempre esperava a 
anta também já chegou. Dai eles atiravam com pero, o irmão menor dele 
atirou com flecha e mataram a anta. Depois de tudo bem picado 
trouxeram os testiculos da anta e penduraram em cima da rede dela. 
Depois esperando a batata que estava assando a irmã dele sentou na sua 
rede já ia levar de novo pra ele, fez pão de cana enquanto estava assando 
ela sentou na sua rede. Ai o sangue pingou nela. Quando o sangue 
pingou nela olhou para cima e viu os testículos da anta. Ai ela já não 
cuidou mais nas batatas e o pão que estava assando não foi mais nem 
olhar. Depois pegou de novo a cexta e colocou dentro purungo e todos 
os que tinha que levar: levou purungo, levou a cexta ela disse eu vou levar 
a cexta feita de pena, ali ela colocou seu colar, ela levou o seu colar e 
também deixou, no santo altar, colocou o seu colar na cruz para deixar. 
Depois pegou para levar já colocou a cexta nas suas costas, ela não sabia 
que seus irmãos faziam assados lá por longe, os ormãos dela não 
mostraram pra ela a anta assada. E foi no corrego e quando não voltava 
mais o pai dela disse vai olhar na sua irmã. Quando a sua irmã menor foi 
vê-la estava sentada na água. Um pequeno rio não grande 
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okypy'yry. Ha upei katu he'i isy ikyvy kwery-pe: pehexa pende r~indy 
ojepota maima hese mborevi he'i. Kokwe-py oroho ramo mborev1 osê 
meme orevy he'i. Ha upei katu ikyvy kwery omongea hese ha ohexa-ma 
mborevi hendy-ra-pe ogwahê meme ramo. Ha oho-ramo kokwe-pe 
ogweru jety açã'i, jety rarosa aju meme ohesy mborevi pe gwarã nipo r~'e. 
Upei katu ojy-pa porá rupi oi pyhy mynaküpy omoI hy'akwa omoI ave Jety 
mbixy omoi ave takware'ê-gwi mbojape, takware'ê mbojape. Upeixa 
omongaru kaja'a ypy rã. Upei ogweroja verei ma ramo ituvy he'i isy-pe 
ogwe-raha-ta mborevi ne memby he'i. lsy he'i mbava'e rami tipo jaipe'a 
arã ixugwi, he'i upe-ma ramo ituvy he'i tomangeá ikyvy kwery hu'y reheve 
ykwa-py oho jave. Upei katu oho jevy-ma ogweru hagwã ko kwe-pe. Oho 
jevy ma jave oho ikyvy kwery ogweraha haty-py jety mbixy, mbojape 
ogweraha haty-pe oho ikyvy kwery ojuka. Ogwahê ramo ikyvy heindyry 
oha'arõ haty-pe ogwahê ma ave mborevi. Upei katu ojapi pero-py, tyvyry 
ojapi hu'y-py onhyvõ ojuka mborevi. Upei katu ombosa'i pa porã rire 
ogweru mborevi ra'yi ngwe ikyha ari omoI orno nhesaingo imo·r ikyha ari. 
Upei katu jety mbixy ra'a rõvy heindyry ogwapy oI okyha-py ogweraha 
jety-tama ixupe ojapo mbojapé takware'ê-gwi ohesy ra'a rôvy ogwapy 
okaha-py o"i. Upe-gwi katu otyky hese hugwy. Otyky hese hugwy maramo 
oma'ê yvate ohexa mborevi ra'yl ngwe. Upea katu ndoho veima gwembixy 
ohexa, jety, mbojapé ohesy va'e kwe ndoho veima ohexa. Upei katu 
oipyhy jevy-ma mynakü-pe omol hy'agwa ogweraha va' erã gwive: hy'akwa 
ogweraha, ajaka ogweraha ajaka uruagwe taraha he'i, upepe om·r opo'y 
ogweraha ha oheja ave yvyrá maragãtu rehe, omor kurusu rehe omol 
opo'y. U pei katu oipyhy ogweraha omo"i-ma ojehe omynakü, ogwerahavy 
ndoi kwaairy ikayvy kwery omoka'ê ramo mborevi mombyry, mborevi 
ndoikwaairy ikyvy kwery omoka'ê ramo mborevi, ndo hexa ukairy ixupe 
ikyvy kwera mborevi ka'ê. Oho ygwa-pe ha ndouvei ma ramo ituvy he'i 
ekwa tere hexa nde ryke he'i. Oho ramo ikypy'yry ohexa ogwapy-ma y
PY o"i. Y mirT nda tuvixairi oho ramo ikypy-yry ohexa ogwapy-ma y-py or. 
Y mir"i nda tuvixairi 
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água. Já estava sentada tamando banho não contou Kotyhu ainda. 
Voltou correndo a irmã menor dela e disse pra sua mãe porque é que ela 
esta jogando agua na suas costas. A mãe dela nem ligou nela ainda e a 
irmã menor dela voltou correndo de novo para vê-la ai nela já estava 
cantando kotyhu; com muitas tristezas ela cantou o kotyhu assim: 
Deixa so eu ir para ser mãe dos peixes. 
Deixa só eu ir para ser mãe dos peixes. 
Ela estava dizendo isso. Dai a irmã menor voltou e disse porque é que ela 
está cantando o kotyhu disse. Deixa eu ir para ser mãe dos peixes assim 
ela está dizendo. A mãe dela gritou para ela gritou mas ela nem olhou 
quando sua mãe chegou para vê-la. Depois o pai dela tambem foi 
chamar, ela estava cantando kotyhu. Ai o pai dela disse mostra o colar 
dela. As coisas que ela tinha levado já estava cobertos pelas águas. 
Mostrou o colar pra ela nem olhou e ainda estava cantando o kotyhu, 
dizendo assim: deixa só eu ir para ser a mãe dos peixes. Quando o pai 
dela ouviu aquilo disse porque é que voces mostraram tão logo a carne 
da anta pra ela disse o pai. Por isso ela ficou muito triste disse o pai dela. 
Depois quando a mãe dela voltou novamente para vê-la as águas 
estavam cobrindo tudo aquele rio bem pequeno virou uma grande lagoa. 
Depois quando a mãe dela voltou para olhar somente viu os cabelos dela 
boiando nas águas. Depois o pai dela disse até ao fim da terra seja como 
Sereia que viva como mãe dos peixes, ai o pai disse aos irmãos dela, 
venham cantar gwahu para sua irmã, os irmãos vieram e cantaram o 
gwahu assim: Vamos para ficar como chefe dos peixes minha irmã. Ai o 
pai dela disse então ela vai ficar como mãe dos peixes, viverá nas quedas 
d'água, ela vai.ter os grandes peixes debaixo das quedas d'águas. E da 
cexta que ela levou disse que se transformarão em pedra, da cextinha 
disse que se transtornarão em pedrinhas, do purungo o pai dela disse que 
também se transformará em pedra assim diziam estando ali fora da água. 
Ai o pai dela disse: Agora nós, ela já ficou na água agora nós também 
vamos subir ao ceus disse o pai dela. Ai o pai dela ja sabia o que iria 
acontecer deles. Depois o pai dela foi queimado por taturana. Depois de 
queimado por taturana disse para sua mulher agora eu já vou subir aos 
ceus sua filha já ficou como mãe dos peixes. Depois disse aos filhos 
voces vão andar pela beira da agua vão ficar pela beirada da agua 
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y. Ogwapy-ma ojahu or ndo kotyhui vyteri. Oripara jevy chovo ikypy'yry 
he'i osy-pe ma'erã po omombo ter oaperehe y haxã he'i. No penairy joty 
isy hese oripara jevy ikypy'yry ohovo ohexa upe-pe katu ja ohotyju-ma; 
onhe moyrõvy he'i: 
Xe ae jepe taha piragwi ramo kuri 
Xe ae jepe taha piragwi ramo kuri 
He'i o'fvy. Upei katu ikypy'yry oho jevy-ma he'i ma'erã po haxã okotyhu te'i 
?i. he'i. Xe ae jepe taha pira-gwi ramo kuri he'i ko haxã he'i. Osapukai isy 
1xupe osapukai ma'êi voi osy rehe oho ramo oma'ê hese. Upei tuvy ave 
oho osapukai ixupe, okotyhu voi o·i. Upe maramo ituvy he'i ehexauka 
ixupe ipo'y he'i. Ha pe ogweraha va'e kwe katu ja ojaho'i-ma y. Ohexauka 
ixupe ipo'y no manhai voi okotyhu joty o'i, aipo he'i xe ae jepe taha piragwi 
ramo kuri. ltuvy ohendu maramo he'i ma'erã tipo pehexa uka voi ite·i ixupe 
ra'e mborevi ro'o he'i. Upea-gwi ae onhemoyrõ he'i itua. Upei oho jevy 
ohexa ramo isy ojaho'i patama ixupe y, upe y mix'iva'e kwe ae oiko pete'i 
laguna kakwaa oiko. Upea-gwi kakwaa y oiko: Upei katu oho jevy ramo 
isy hi'ava kwe anho-ma oveveui o'i. Upei itua he'i tosysy yvy apy nhamo 
kaja'a java mo kera he'i toiko pira sy ramo kuri, ituvy he'i ejo egwahu ne 
reindy upe, ikyvy ou ogwahu, he'i ogwahu-vy: jaha terepyta pira ruvixa 
ramo xe reindy. Upei katu he'i ituvy aiporamo ha'e topyta pirasy ramo 
toiko kuri ytugwypy he'i, ytugwy-py gwereko pira gwasu gwasu he'i. Ha 
pe mynakü ogweraha va'e-pe katu he'i toiko kuri itagwasu, ajaka'i pe he'i 
toiko kuri itá mir'i he'i, hy'akwa rehe ita ramo he'i itua ykota-pe okapy 
okwavy. Upei katu ituvy je'i ay nhande, ha'e nga'u opyta ytugwy-pe, ay 
nhande ave jaje rero yvay-ta he'i. Upepe itua ja oikwaa-ma voi mba'e pa 
ojehu-ta ixupe kwera. Upei ituvy kwera pe ojopi-ma tataurã, ojopi maramo 
h~'i gwembireko-pe ay katu xe ojerero yvay-ta he'i opyta-ma ne memby 
pirasy ramo. Ha upei he'i ita'yry kwery-pe peê katu peiko-ta pe y rembe 
rupi pe pyta-ta y rembe rupi pe 
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para fazer armadilha de voces. Voces vão matar anta nas lagoas contou 
tudo para seus filhos como vai matar a anta. E se afundar voces tem que 
jogar folhas cecas e esperar até boiar a anta morta. Ensinou todas as 
coisas aos filhos para deixa-los. A mãe dela foi cutucada por espinho 
muito grande. Se voce for cutucada por espinho grande seus filhos vão 
ficar. Porque sua filha ficou morando nas quedas d'água e voces vão ficar 
para matar as antas disse aos filhos. Assim os nhanderu todos foram 
levados ao céu. 

(Final do Lado "A" da Fita 24) 

(Fita nº 24 Lado "B") 

DILÚVIO 

Para haver diluvio o nosso antigo sempre sabia, o Brilho dágua para 
haver o diluvio Deus falava com ele, faça a sua grande canoa Brilho 
Dágua dizia para ele. Esses seus filhos que contigo estão vão te ajudar. 
Daí o Brilho Dágua fez sua grande canoa. Veio o Gwiri primitivo e 
perguntou dizendo pra ele: O que estás fazendo amigo? -Estou fazendo 
minha grande canoa vai haver dilúvio disse pra ele. E verdade disse o 
Gwiri primitivo. Depois falou pra ele voce não vai me ajudar, não vou te 
ajudar, não vai haver dilúvio é mentira sua disse para o Brilho Dágua. 
Pode ser que sim disse para ele o Brilho Dágua. O Brilho Dágua continuou 
fazendo a sua canoa. Chegou novamente o Suruku'a primitivo pra ele, o 
que estás fazendo amigo? Perguntou. -Eu estou fazendo a minha grande 
canoa disse respondendo pra ele, vai haver um grande dilúvio vai haver 
sim e voce não vai me ajudar disse pra ele, eu não vou te ajudar porque 
a madeira é muito dura. Dai bateu com uma madeira num lado da canoa 
e disse tem contigo os barulhos das batidas da madeira. Depois passou 
de novo o Suruku'a primitivo. Depois chegou o Peruxo primitivo, veio 
imitando trovão para ele. Depois disse o que estás fazendo amigo? -
Estou fazendo a minha grande canoa respondeu pra ele: Depois disse vai 
haver dilúvio amigo? -Vai haver, vai haver sim disse o Peruxo. Por isso 
o Peruxo sabe quando vai chover. Esse 
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japo hagwã pene nhuhã he'i. Pe juka va'erã y upa rusu rupi mborevi 
omombe'u pa gwa'yry-kwery-pe mba'exa-pa ojuka arã mborevi. Oygwy 
ramo pe mombo arã ka'ao piru kwe ha pe ha'arõ arã ovevui peve mborevi 
re'ongue he'i. Ombo'e mbo'e-pa gwa'yry kwery oho hagwã. lsy katu 
oikutu nhyvyrã kwã gwasu. Nhyvyrá kwã gwasu nde kutu ramo he'i 
nememby kwery opyta va'erã he'i. Ha ne memby opyta ytugwy-pe ha nde 
katu ere pyta-ta mborevi jukaharã he'i gwa'yry kwery pe. Upeixa-pe ha'e 
kwera nhanderu ojerero yvay-pa araka'e. 

(Fim da Fita nº 24) 

(Fita nº 24 - Lado "B") 

SOBRE DILÚVIO 

Nhande ypy y ovu hagwã oikwaa meme yryverá y ovu hagwã onhe'ê 
ixupe Tupã, ejapo nekanoa gwasu yryverá he'i ixupe. Ugw·i nde ra'y kwery 
okwa va'e nendive ta ne pytyvõ he'i. Upei katu yryverá ojapo okanoa 
gwasu. Ou oporandu ixupe gwiri ypy ha he'i ixupe: mbava'e katu erejapo 
pa·i he'i? Ajapo xe kanoa he'i ovu-ta rako y pa"i he'i. Ha'e a.nhete he'i ixupe 
gwiri ypy. Ha upei he'i ixupe nde rejui-ta tipo xe pytyrõ he'i, ndajui-ta, ndo 
vuita-y he'i nde apu he'i yryverá-pe. Ha'e anhei he'i yryverá ixupe. Upei 
ojapo joty yryverá okanoa. Ou jevy-ma ixupe suruku'a ypy, mbava'e 
erejapo pa"i he'i. Ajapo xe kanoa gwasu he'i jevy joty ixupe, ovu-ta rako 
y pa·i ha'e onhe"i he'i nde rejui-ta xe pytyrõ he'i ndajui-ta hatã verei yvyrá. 
Upei ombota mbotayvyrá ikanoa ijyke he'i ixupe oiporami ereiko-tamo pa"i 
ereko kuri yvyrapu jejapi kwe he'i. Upe-maramo ohasa jevy ohovy 
suruku'a ypy. Upei ou peruxo ypy, ou he'i oha'ã ixupe hyapu. Upei 
mbava'e katu erejapo pa·i? Ajapo xe kanoa gwasu he'i. ixupe. Upei katu 
he'i ovu tarako y pa"i he'i? Ovu-ta he'i, ovu-ta anhe"i he'i ixupe. Ajeve 
peruxo oikwaa-ma oky-taha peruxo ypy. Upea 
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acreditou um pouco. Depois disse para ele: Voce não vai me ajudar e 
disse não vou te ajudar porque fazendo essas coisas agente não come 
nada disse pra ele. Então voce vai achar alimento para voce disse pra ele 
o Briho Dágua. Ja fez um alimento para ele. Quando esse passou chegou 
o Pássaro Branco, Pássaro Branco primitivo. O que estás fazendo 
amigo? -Estou fazendo minha grande canoa disse respondendo 
novamente pra. ele voce não vai me ajudar? Não vou te ajudar por que eu 
já tenho onde vou me esconder da água. Então está certo disse pra ele 
o Brilho Dágua. Então a sua roupa será _branqueadas disse pra ele. 
Depois que esse passou veio o Vagalume primitivo. O Vagalume primitivo 
disse pra ele o que estás fazendo amigo e todos chegaram perguntando 
pelo grande canoa que estava sendo feita. -Estou fazendo minha grande 
canoa voce não vai me ajudar; quando já estiver chovendo eu vou fazer 
minha casa, se assim está bém disse pra ele o Brilho Dágua. Depois 
quando ninguém mais acreditou nele disse pra eles o Brilho Dágua, para 
os filhos dele, para sua mulher então só nos mesmos vamos entrar na 
nossa canoa. Depois quando já estava chovendo, chovendo ainda não 
acreditava vinha perguntar pra ele. Depois já estava sabendo que vinha 
o dilúvio e já estava chovendo e o Brilho Dágua entrou com todas coisas 
dentro da canoa. Seus filhos, as mulheres de seus filhos, nossas noras 
vamos levar disse para sua mulher. Pode entra voce também filha disse, 
pode entrar voces tambem disse seus filhos. Depois quando a agua já 
estava subindo o Vagalume primitivo disse era Verdade que o amigo 
contava e colocou cêra na sua orelha colocou nas suas duas orelhas 
procurando folhas de pindo para fazer sua casa. Nessa hora a água ja 
estava subindo e o gwiri primitivo chegou dizendo eu também vou entrar 
na sua canoa amigo Brilho Dágua e o Brilho Dágua disse voce não pode 
entrar comigo. Ai então o gwiri primitivo disse eu vou subir na arvore. Eu 
vou subir numa arvore bem alta e não vai cobrir a água, se assim tudo 
bem disse ainda pra ele Brilho Dágua. Chegou de novo Suruku'a e falou 
da mesma maneira pra ele entrar dentro do cupim disse pra ele. Depois 
chegou de novo o Pássaro, o Pássaro Branco primitivo chegou dizendo 
eu já fiz também uma casa para mim fez um pé de pindó, quando a água 
subia os que não acreditavam foram comido por bichos das águas e o 
Pássaro Branco também ja subiu no pindo 
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ogwerovia te·i jepe. Upei he'i ixupe: nde rejui-ta xe pytyvõ he'i ixupe nda 
jui-ta he'i avã'e rehe nhamba'apo ramo ndaja karui he'i ixupe. Aipo ramo 
erepota ara ere'u va'erã he'i ixupe yryverá. Omo'f ma henonde hemi'u rã. 
Upe va'e ohasa ramo ou jevy gwyrafi, gwyra~"i ypy. Mbava'e katu erejapo 
pa·i he'i ixupe? Ajapo xe kanoa gwasu he'i jevy joty ixupe nde rejui-ta xe 
pytyvô? Nda jui-ta areko-ma voi ajekapa hagwã y-gwi. Onhe'i ete he'i jevy 
ixupe yryverá. Aiporamo tamorot"i mba nde ao kuri he'i ixupe. Upeva'e 
ohasa rire ou gwarãnhyvê ypy. Gwarãnhyvê ypy he'i ixupe mbava'e 
erejapo pa'i he'i jevy ixupe oporandu meme ixupe _kanoa gwasu apo rehe. 
Ajapo xe kanoa gwasu nde rejui taxe pytyvõ, oky ramo ae tajapo kuri xe 
roy he'i, anhei ete he'i ixupe yryverá. Upei katu ndo gweroviai ixupe y ovu 
hagwã ma ramo he'i ixupe kwery yryverá, gwa'yry-pe, hembireko upe he'i 
yryverá aiporamo nhande ae nhanhe mboyru kuri nhande kanoa-pe. Upei 
katu oky o'ivy marai:no ndo gwerovai voi ou nome oporandu ixupe. Upei 
oikwaa ma ovutama y oky meme-ma o·i maramo ogwerojeupi pa-ma 
oma'e tirõ yryverá kanoa gwasu-pe. Ta'yry rembireko nhane gwaxã 
jaraha pa-ta he'i gwembireko upe. Ejeupi ndeave gwaxã he'i, ta'yry pe he'i 
ejeupi katu nde ave xiryvy he'i gwa'yry kwery-pe. Upei katu y ovu maramo 
gwaranhyvê ypy he'i anhe'i etera'e pa'i remimombr'u he'i omo'i aratiy 
onambi rehe moko'i ve onambi rehe omoi· araity oheka pindo rogwe ojapo 
ha gwã góy. Aipojave y ovu-ma ha gwiri ypy katu ou he'i aiketa xe ave ne 
kanoa-pe pa·i he'i yryverá-pe ja he'i ixupe yryverá nde rehoi-tama nde he'i 
ixupe. Upe-maramo gwiri ypy he'i tajeupi yvyrá rehe he'i. Yvyrá puku rehe 
tajeupi ndo jaho'i ry arã ma y he'i, anhe'i ete he'i joty ixupe yryverá. Ou jevy 
suruku'a aipo he'i ave ixupe kupi'i kwa-pe eike kuri he'i ixupe. Upei ou jevy 
gwyrafi, gwyrafiypy ou he'i amo'i ma xe ave xe roy rã he'i omoi ma pindo, 
yvu maramo ho'u pama umi ojerovia e'y va'e kwe umi ypory gwy-rat'f 
ojeupi-ma ave pindo 
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bem na ponta. Quase a água o alcançou. Os pássaros que escaparam 
sujou tudo o pássaro branco. Por isso o Brilho Dágua disse pra ele que 
teria uma roupa branquinha. Quando as águas cecou o Pássaro Branco 
já tinha a roupa tudo branca, a sogra dele disse pra ele a sua roupa está 
cheias de sujeiras dos passarinhos ele nem respondeu nada para sua 
sogra porque estava bravo, ele estava bravo com o nosso Deus porque 
tinha mandado dilúvio. Ele queria entrar na canoa tambem mas um pede 
pindó bem alto fez ele escapar da água. Ai então a sogra dele disse pra 
ele já chegamos na porta dos céus. Eles chamam de porta dos ceus para 
a primeira entrada de um caminho chama de porta dos céus. Ele disse 
para sua sogra já chegamos mas nós não vamos pelas porta dos céus, 
eu tenho errado as minhas palavras pelo Brilho Dágua se não fosse assim 
estaríamos ao lado do Brilho Dágua disse para sua sogra. Assim quando 
as águas baixavam o pé de pindó tambem ia baixando. Depois ele 
derrubava o pindo verde para ver se as águas já tinha secado, foi 
derrubando dai escutaram que o pindo verde já não caia mais na água. 
Para pindo eles chamam de pé de fruta. Depois de descer o Pássaro 
Branco se arrumou. Do Brilho Dágua ele disse que ja levou a sua canoa 
onde vai colocar. A sogra dele queria ir onde o Brilho Dágua ficou. 

(Final da Fita nº 24 - Lado "B") 

(Fita nº 25 - Lado "A" - Tertuliana Souza) 

PA'I KUARÁ-SOL 

Nossa mãe teve dois filhos, por isso ate hoje existem gêmeos. Essas 
duas crianças ainda estavam no seu ventre e disse· para ela o bom 
caminho é este. Me dá aquela flor pra mim mamãe disse. O que voce está 
querendo disse para ele. Eu queria a flor do Namixü disse ele. Ai a mãe 
dele disse somente depois que estivermos na luz é que devemos ter 
brinquedos. Quando então disse para ela vamos por aqui. Eles a levaram 
por casa das onças. E aquele que Seria o Sol não morreu. Colocou-o na 
grande peneira. Queria por no fogo mas eles saiu denovo. E era um futuro 
Sol, e seu irmão era Lua. E disse para ele voce vai ser 

398 

1 

NHANDE REMBYPY 

ru'ã rehe. Haimete rei oja y hese. Gwyra ojekapa va'e kwe okaka pa 
gwyrat'i rehe. Upea rehe he'i ixupe yryverá ereko kuri ao morot'i he'i. Y 
hypa aja gwyratT morot'i mba ijao, haixo he'i ixupe osyry syry verei gwyra 
rekaka nde rehe he'i ixupe na nhe'êry voi gwaixo peopoxy-gwi, ha'e ipoxy 
nhanejara rehe ma'erã tipo ombovu y nhandeve he'i. Oike-tamo'ã ha'e 
ave kanoa gwasu-pe pindo yvuku ogwero jekapa ixupe. Upe maramo 
haixo he'i ixupe nhagwãhe-ma yvakua-pe. Yvak~a he'i ha'ekwera eprimer 
jaike ha tape-pe upea yvakwa he'i ha'e kwera. Upe maramo he'i gwaixo
pe nhagahê-rna ter pero nda jaha mo'aI yvakwa rupi nhande, ajavy xe 
nhe'ê yryverá-upe.osino yryverá ykerehe nhaime arã mo'ã he'i gwixo-pe. 
Ha upei y hypa jave pindo ikarape ouvy. Upei katu oity pindo aky, upea 
katu oity y hypa maramo ohendu ndo'a veima ypy pindo aky. Pindo-pe 
ha'e kwera yva'y he'i. Upei ogwejy rire onhemotyvõ tyvõ gwyrati ypy. 
Yryverá rehe he'i ogweraha-ma okanoa hupa gwã-pe. Haixo katu ohose 
yryverá o·; hape. 

(Fim do Lado "B" da Fita nº 24) 

(Fita nº 25 Lado "A" - Tertuliana Souza) -
PA'I KWARA 

Nhande sy araka'e imemby moko'i upea gwi voi ngo meliso oje'e hagwã. 
Upe mitã mokoi hye-pe vyteri o·i ha he'i ixupe ko ae-ma tape porá ihõ he'i. 
Ha embou xevy xe mba'erã pe yvoty ha'i he'i. Mbava'e tipo nde ereipota 
he'i ixupe. Namixü poty ko xe aipota he'i. Ha upei he'i ixupe isy ikatu-py 
jaiko rire ae ko nhane mba'ese va1e he'i ixupe. Aiporamo jaha arupi he'i 
ixupe. Ogweraha ixupe jagwa roy rupi. Ha pe Pa'i Kwara rã katu no mano'i 
ry. Omoi ixupe tapekwa vusu-pe. Omo'i mo'ã tata-pe tungusu rami opo 
jevy. Ha nipo Pa'i Kwara rã ra'e, ha tyvyry katu jasy. Ha he'i ixupe nde kuri 
eiko 
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~lum~nador das carnes. Para o irmão maior dele disse voce vai se 
1lum1~ador dos povos da terra disse para aquele seria o Sol. Ai então 
que~1a ferver para fazer desaparecer aquele que Seria o Sol numa pedra 
que1~ada é uma panela mas de pedra queimada, com aquilo eles 
~uen~m ferver para o futuro sol, não morreu porque era o futuro sol. E lua 
Jª .é diferente, esse Lua morreu por isso sempre dá eclíps nele. E o Sol 
foi posta na panela grande para comer mas ele não se entregou para eles. 
Andou pulando da água quente como pulga. Nessa vasilha nós vamos 
por as carnes deziam atoa. 

KOTYHU 

O Kotyhu de antigamente é muito bonito mesmo diz assim: 
Traga o seu rosto amarelo. 
Traga o seu rosto amarelo. 
Traga o seu rosto amarelo. 
Traga o seu rosto amarelo. 
Pode trazer. 
As~im diziam antigam~nte ~uand? cantavam o kotyhu, mas, hoje não é 
mais usado, kotyhu hoje nos ouvimos de qualquer maneira. 
~uando a bebida passa .para~ dia inteiro cantam o kotyhu, hoje em dia 
ja não se usa mais assim. E Já desta maneira que os nossos antigos 
cantavam kotyhu. 

SOBRE DANÇAS 

Os antigos dançavam procurando um lugar para ir? -Não é porque estava 
procuran~o; porque antigamente não havia remédio da farmácia. Por 
esse m.ot1~0 eles d~nçavam .para salvarem os remédios, esses antigos 
que hoje ja não existem mais que contaram esses remédios do mato. 
Para esse fim é que os antigos mechiam com seu mbaraká e dançavam. 
Tocava~ a taquara não ~ara outras coisas, queriam conhecer. Mas hoje 
são atra1do pelos remédios dos brancos. Mas o remédios no mato, foram 
contados por eles e nós usamos. 
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so'o kawarary ramo. Tyke'yry pe he'i nde katu eiko yvy pory kwarary ramo 
he'i ixupe pe Pa'i Kwara rã-pe. Upe maramo ombo pupu omokanhy 
hagwã mo'ã Pa'i Kwara rape pe itajygwe oja jepe pero itá jygwe, upea pe 
ombopupu hagwã mo'ã Pa'i kwara rã-pe, no manoi ixupe hanipo Pa'i 
kwara rã araka'e. Pe jasy katu aparte-ma, upe jasy katu omano va'e kwe
gwi ngo oje'o rei rei. Ha Pa'i kwara katu omo"i jepe ixupe oja vusu-pe ho'u 
hagwã mo'ã pero ndo je'ukai ixupe. Ojei jei oikovo y taku-gwi tungusu xa. 
Koa ko hyekwe ryru rã he'i mo'ã. 

KOTYHU 

Kotyhu uma rupi gware iporã eterei voi he'i peixa: 
Eru nde rovaju 
Eru nde rovaju 
Eru nde rovaju 
Eru nde rovaju 
Eru ra'e 

I 

He'i va'e kwe yma rupi gware okotyhu ramo pero ay rupi ndo je usa veima, 
kotyhu opaixa rei ma nhahendu. Kagw"i ho'a rasa ramo ojekotyhu ay rupi 
ja ndoiporu vei ma upeixa. Yma yma nhande reko kwe aiporami okotyhu. 

SOBRE DANÇA 

Yma gwaré piko ojeroky oheka-gwi oho hagwã? Nda ha'ei oheka-gwi si 
yma ngo ndokoi pohã farmasia. Upeixa rupi ngo ojeroky oikwaa hagwã 
pohã, myamyr"i opa va'erã remimombe'u kwe ngo pohã nhana. Upeixa 
gwarã ngo yma gware ombovava ombaraka ha ojeroky. Ombopu takwary 
nda ha'eiry mba'everã oikwaase. Ha ay niko karai kwera pohã rehe-ma 
?j~hesa rerova hikwai. Pero ngo pohã nhana upea kwe ma nhande 
ja1poru. 
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SOBRE MA'EMEGWÃ 

Chamavam de Ma'êmegwã para todos os tipos de males. Esse 
ma'emegwa são coisas terríveis mesmo. Quando eles dançam também 
para não acontecer esse ma'êmegwã, para não se escurecer o sol e Lua. 
Quando esse sol se escurecer dizem que é uma coisa muito terrível, para 
uma coisa dessa eles chamam de ma'êmegwã. 

SOBREAGWYJE 

Agwyje quer dizer já está bem ou já está pronto. 

YVY MARÃNE'Y 

Para yvy marane'y eles querem dizer, uma terra boa bonita isso eles 
chamam de yvy marane'y. 

SOBRE DANÇA DA TERTULIANA 

Antigamente nós dançávamos, aquele que fez nós dançar disse agora 
vamos dançar vamos cantar quando chegar aquilo que é nossa, todos 
nós vamos ser levados. Não vamos ser vistos mais pelos nossos 
parentes, dancemos cinco meses. 
E quando dançavam cantam uma música só?-Vai trocando. Homem não 
usa taquara e mulher não usa mbaraká isso era o costume dos nossos 
antigos mesmo assim, antigamente eles levavam uma vida muito diferente. 
Quando uma criança nascia (se for menino) já colocavam nela uma 
pequena cinta e ja fazim um pequeno mbaraka pra ela isso para alegrar 
a criança desde o seu nascimento. Quando nasce uma menina em nome 
dela já faziam uma pequena taquara enfeitada somente pra ela. Por isso 
o homem não usa taquara e mulher não usa mbaraká. Quando a taquara 
é usada pelo homem do passado dizem que se ele tiver pais vivos esta 
mal dizendo por eles. Hoje em dia já está tudo misturado mulher usa 
mbaraká o homem não usa taquara mas mulher usa mbaraká. Mesmo 
assim o homem não usa taquara. 
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MA'EMEGUÃ 

Ma'emeguã he'i ivai va-pe. Upe ma'êmegwã upea ja ivai va ma vai. 
Ojeroky ramo hikwai pono ojehu ma'êmegwã, pono oje'o kwarahy ha 
jasy. Pe kwarahy jeko oje'o ramo upea jeko ivai, umia-pe ha'e kwera he'i 
ma'êmegwa. 

AGWYJE 

Agwyje he'ise iporã-ma he'ise. 

YVY MARÃNE'"Y 

Yvy marãne'y he'ise kwera, upea iporã yvy upea-pe he'i ha'kwera yvy 
marãe'y. 

DANÇA DA TERTULIANA 

Yma ore oro jeroky va'e kwe ore mbojeroky ha he'i ay jajeroky japorahei'ta 
nhande agã opyrü maramo nhandevy gwarã, jaha pa va'erã nhande pano 
nhande re'yi kwera nhande rexa he'i oro jeroky va'ekwe ore 5 mese. 
Ha ojeroky ramo pa pete"i porahei nte oha'ã? Okambia kambia. Kwimba'e 
ndoiporui takwary kunha ndoiporui mbaraka upea nhande ypy vai oiporu 
va'e kwe upeixa, yma rupi ha'e kwera oikoé he'i. Oiko vove mitã ja ombo 
ku'akwaha mir'i ma voi ixupe ha mbaraka ru'i miri ojapo ixupe upea 
ombóvy'a hagwã oiko vove voi. kunha katu oiko vove hera-pe ojapo 
takwaju mir'i ombopoty mi(i. Upea-gwi ngo kwimba'e ndoi porui takwary 
ha kunha ndoi porui mbaraka. Kwimba'e ymagware oiporu ramo takwary 
nhande imbora'u isy o"i ramo ha itua o'i ramo hese kwera imbora'u. Ay rupi 
ojopará pa kunha oiporu mbaraka kwimba'e ndoiporui jepe takwary pero 
kunha oiporu mbaraka. Simbre voite Kwimba'e ndoiporui takwary. 
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JEKOAKU 

Eles falam jekoaku para o reguardo, não usam nada então isso chamam 
de reguardo. 

PARTEIRA 

Quando eu estou dormindo já começo a rezar a reza dessa criança, 
chama ela de pequenina. Os antigos chamam criança pequenina. Ai vovó 
foi agora ela vai ter a pequenina diziam. Hoje em dia é muito diferente 
esses enfermeiros já dizem que a parteira deve ter sua roupa limpa as 
unhas devem ser limpas porque se as unhas estiverem sujas as sujeiras 
devem cair, não é bem assim isso não estraga não faz mal, antigamente 
criança nascia no chão, hoje em dia são diferentes e antigamente não. 
Quando a criança nasce fica tudo suja eu não cheguei usar assim mas 
a finada minha mãe contava isso. Então eu hoje em dia quando vou 
entrando já começo rezar a reza para criança. Quando eles vão me 
buscar já venho rezando, quando assim para chegar eu rezo 
continuadamente quando não sofre as dores por muito tempo é bom 
demais. Desta maneira eu cuido hoje em dia. Após o nascimento dou 
banho e corto o umbigo com pedaço de taquara, depois de limpar bem 
eu embrulho. E o remédio para o umbigo eu faço pó do caracol (casa da 
lesma). A mãe deve tomar pés da coruja (erva), hoje em dia o meu 
remédio, o meu bom remédio é essa de folha mole, com aquilo eu faço 
remédio porque quando a criança nasce onde ela estava fica inxado. Ha 
uma reza para após o nascimento mas não em todas eu faço esse 
benzimento somente em alguns se acreditar em mim eu rezo nela, eu sei 
muito bem a reza para esse. E o remédio e somente aquele deve tomar 
essa de folha mole. Esse remédio deve tomar até se sentir bem, para se 
sentir bem melhor deve tomar dias. Depois se não tomar mais já está bom 
para ela. Essa reza devo rezar na mãe se for possível e as vezes não 
posso sair de casa se assim levar remédio pra mim e pelo remédio eu faço 
o benzimento. Essa já não é mais a de nascimento, e a de nascimento já 
é diferente e do lugar da criança (Placenta) diz as velhas chamando 
aquilo. 
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JEKOAKU 

Jekoaku he'i ngo ha'e kwera ojegwarza-pe, mba'eve ndoiporui etonse 
upea-pe jekoaku he'i 

PARTEIRA 

Xe ake ajuvy ramo ja anhembo'e-ma upe mitã rehegwa, mir'i he'i ixupe. 
Yma rupi ngware mitã he'i. Oho kuri jari gwasu ay oiko-ta ixupe mir'i he'i. 
Ay rupi ja hi aparte ma umi enfermero he'i-ma tekotêvê partera isai pot'i 
he'i iposapê pot'i oke iky'a ramo ipoapê ky'a ho'a he'i, ndaha'ei upea ndo 
mbyairi, yma rupi mitã oiko yvy-py, ay rupi ja oikoe-ma yma rupi nahani. 
Mitã onacevo iky'a-pa xe upeixa ndaiporu jepei pero ngo mama amyr'i 
omombe'u upea. Etonse xe ay rupi .aike ahavy ja anhembo'e-ma mitã 
rehegwa. Oho ramo xe via hikawai ajuvy ja anhembo'e-ma ajuvy, upeixa 
ramo agwahê hagwã ombo papa xe nhembo'e nda hasy arei ramo iporã 
ete. Upeixa voi xe anhatende ay rupi. Oiko vove xe ambo jahu ha aipyru'ã 
kyt"i takwari-py, amopot'i pora rire katu aliá. Ha ipyru'a pohã rã amo'f jatyta 
ku'i. lsy ho'u arã kixi py-kwe, ay rupi xe pohã xe, xe pohã porã upe hogue 
kangy va, upeape aipohano si pe mitã oiko vove ngo pe mitã rendagwe 
iruru. Ha oiko rire gwa o'i ave nhembo'e pero xe na entero rehe anhembo'e 
o'i va rente xe anhembo'e xe mbo tee ramo anhembo'e hese, aikwaa porã 
ave upea pegwa xe. Ha pohã katu upea nte voi ho'u ara upe hogwe kangy 
va. Upe pohã ho'u ara onhe nhandu pora peve, onhenhandu porã ve 
hagwa ho'u ara zó dia peve ho'u arã. Upei ndo'uvei ramo jepe iporã ma 
ixupe. Upe nhembo'e aha'ã arã isy rehe ramo isy rehe ha sapy'ante 
ndaikatui aju oga-gwi ogweraha pohã xeve ha pohã rehe anhembo'e. 
Upea nda ha'e veima pe mitã onace ramo gwa, upe onace ramo gwa ngo 
ja aparte ma henda gwe rehe gwa he'i jari jari upea-pe. 
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Voce pode rezar essa reza? - Posso. E para voce levar todos os lugares 
das crianças diziam as velhos, isso já é diferente. E a da criança já vão 
tudo nela mesmo. Para não acontecer assim dizendo bem, porque hoje 
em dia eu sempre escuto dizer teve filho e nesse parto pegou mas não 
é isso, somente não cairam tudo o sangue inútil dela. Para isso tambem 
tem reza? Há tambem, voce até ja viu, essa palavra "Eu esfrio" isso diz 
para não doer muito na hora de nascer porque mesmo estando no 
hospital a mãe sente muito isso, e essa tira as dores, e então essa reza 
é para essas dores. Porque a mãe senti dores da criança, e então para 
isso é assim tambem: Deixe esfriar o seu acento, era para deixar esfriar 
o seu acento. Eu não quero que outras saibam essa reza porque eu já 
provei muito. Por isso eu, de quem eu cuidei nunca acontece nada. 
E o pai da criança o que tem de fazer depois que a criança nascer? -
Depois de nascer a criança deve ir na sua roça cortar os brotos, dizem 
os antigos isso o idioma dos antigos. Agora ele vai cortar os matinhos a 
sua roça. 

(Final da Fita nº 25 Lado "A") 

(Fita nº 25 Lado "B" - Tertuliana Souza) 

Voce tem sua filha. Quando chegar o dia da sua primeira mocidade como 
voce a guarda? Eu faço um quartinho e ali ponho, como dizia antigamente 
para não ser encarnada. E ao sair eu mando benzer o corpo inteiro até 
os cabelos. Desde a cabeça faz o benzimento o corpo inteiro para não ser 
encarnada pelas onças, pelo reumatismo, para não ser cheirosa para o 
reumatismo, para não ser cheirosa para as onças. Antigamente diziam, 
eu quando minha filha fica moça dizia os nossos antigos na sua propria 
palavra "onhemondy'a" e hoje chama de "ikunhatãi" já é diferente a 
palavra. Quando começa ficar moça eu ponho ela no quarto. Por isso 
quando vai sair pela meia noite trago para ela milho para socar. Trago 
para socar para fazer bebida, isso para não ficar com a preguiça no meio 
do sangue. 
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Será pa nome'êi ere nhembo'e upea? Ome'ê arã. Ha ere raha-pa taramo 
upe mitã rendagwe rehe he'i umi jari jari, upea aparte. Ha upe mitã 
rehegwa ngo ja oho-pama upea ja oho-ma hese voi. Pono ja'e porá se 
ramo, ay rupi ngo xe anhendu upeixa imemby ha parto ojagarra he'i pero 
ndaha'ei upea, ndo'a pai nte ixugwi pe hugwy vai. Upea pe gwa nhembo'e 
o·i ave. o·; niko, nde niko rehegwa, upe "tamo ro'ysã" he'i niko pono hasy 
eterei oikokwevo oke opitar-pe jepe ereime ramo isy ohendu eterei nte 
upea, ha ngo ohasyá ha etonse upea. Si mitã ngo isy-pe hasy, ha etonse 
katu upe va'erã upeixa: toapyka morõ'ysã ngy-pe, toapyka morõ'ysã 
ngypy araka'e. Xe ko upea rehe xe rakate'y hina oke heta-ma aaprova. 
Upeixa-gwi xe, reminhatende kwe rehe mba'eve ndoikoi. Ha ru-pa mba'e 
ojapo arã pe mitã oiko rire? Oiko rire joty oho arã okoy-py mba'e roky 
omox"i mox"i arã he'i nhande ypy upe nhande ypy nhe'ê upea. Ay ma oho
ta okoy-py omox·i n.hana ra'y he'i. 

(Fim do Lado "A") 

(Fita nº 25 - Lado "B" Tertuliana Souza) 

Nde rereko nde memby kunha. Ha ikunhatai' jave mba'exa renhogãtu 
ixupe? Koty'i ajapo ha upepe omo'i ixupe, pono he'i ako yma gware ete 
pono ojepota hese. Ha osêvo ahenoi uka ahete mongeta hi'agwe entero. 
ljapytegwi ohete mongeta ixupe pono jagwarete ojepota hese, karugwa, 
karugwa-pe pono hyakuã, umi jagwarete-pe pono hyakwã. Yma rupi he'i 
va'ekwe, xe xe memby onhemondy'a ramo he'i nhande ypy nhe'engwe 
niko onhemondy'a he'i ay rupi ikunhatai' he'i oikoe ma inhe'ê. Pe 
onhemondy'a maramo xe amo·i koty pype. Ajeve osê hagwã pyhare pyte 
ramo aru ixupe avati tupi ojoso hagwã. Kagw·; rã ojoso hagwã aru ixupe 
upea pono pituva-pe eterei o'i hugwy apyte-pe, 
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isso para ser travalhaderia. Antigamente os nossos antigos diziam que 
para ser esperta. Para ser esperta para socar, deve socar milho duro, 
milho branco, milho de várias cores para fazer bebida misturada com 
grande batata branca. Ela depois de sair tem que fazer canjica depois de 
Benzer o corpo por alguém. Antigamente era usado o labio furado 
(tembetá) para ser benzida uma moça recém formada. Vem e faz o 
assopro no corpo dela e não é encarnada pelas onças. Hoje em dia nós 
não fazemos mais isso de antigamente. Hoje nós já temos as vidas dos 
brancos por isso não usamos mais. Eu ainda uso, ainda corto os cabelos 
os nossos antigos mesmo e nós tambem precisamos usar, no tempo de 
brotação os cabelos dela tambem saiam bonitos. 
No homem também é encarnado assim? E encarnado também por isso. 
O homem hoje em dia os brancos, dizem já tem 15 anos. E os homens, 
diziam antigamente com 15 anos em vez de menstruar trocam os tons de 
vozes, ai já largam de comer como as moças. 
Os nossos antigos ja tinham pre-dita das coisas de hoje? -Ja dizia 
mesmo. Eles não tomavam erva mate, num grande purungo enchiam de 
bebidas, na alta madrugada depois de lavar as bocas eles tomam a 
bebida. Antigamente não se usavam roupa, mas era usado o Xiripa. 
Os antigo puxavam água do poço ou de longe? - De longe, eles não 
usavam poço, porque eles diziam que poço não. devemos furar eles 
diziam se fizer isso se torna maldizente. 
E esse xiripa e feito de quê? -eles faziam xiripa de algodão, isso eles tiram 
lã, tinha mesmo quem fazia isso, uma velha que fazia. Quem fazia isso 
tinha sua pousada em outro lugar. Mulher também vestem isso, eles 
tecem, e por cima do Xiripa vestem poxito também e feito da mesma 
coisa. 
Eles quando matam o macaco cai logo? -Cai logo, eles derrubam o 
macaco já dentro da cexta mesmo. Quando acertam com flecha já cai 
dentro da cexta, hoje uma dessa já não vemos mais. Hoje se vermos uma 
coisa dessa já admiramos muito. 
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upea igwapa hagwã. Yma rupi nhande ypykwe katu he'i ikyre'y hagwã 
he'i. lkyre'y hagwã onhembisovy, ojoso arã avati tupi, avati morofi, avati 
paragwasu kagw·i tykwerã jetyfi ngusu ndive omoirü hagwã. Upeva'e osê 
rire ojapo arã kangw·ijy ohete mongeta rire hexaha. Yma rupi pe 
onhemondy'a va'e rexa hagwã niko tembeta ojeporu. Ou ohete peju ixupe 
ndo jepotai hese jagwarete. Ay rupi ae niko nhande ymagware ndajaiporu 
veima. Ko'agã nhande karai reko-pagwi ae ndajaiporu vei. Xe aiporu joty, 
anhapi·joty nhande ypy voi oiporu araka'e ha jaiporu arã ave nhande, ka'a 
roky pyahu-pe osê porá hagwã hi'ava. 
Ha kwimba'e rehe piko ajepota ave upeixa? Ojepota ave upeva'e. 
Kwimba'e niko ay rupi he'i karai kwera 15 anho ma ogwereko he'i. Ha pe 
avakwe, he'i yma rupi pe 15 anho-pe onhemondy'a rendava gwe-pe 
okambia inhe'ê, upepe ja opoi-ma ave so'o-gwi kunhaxa nte avei. 
Yma nhande ypy piko he'i-ma voi araka'e ko'agã jaiko hagwã rehe? 
He'ima voi. Ha'e kwera ka'a ndo'ui, hy'akwa rusu-py omonyhê kagw·i, 
upea ko'ê mbuku rupi ojejuru he'i rire ho'u arã kagwL Yma rupi ndo jeporui 
ao, pero ijeporu xiripa. 
Yma gware piko poço-gwi oitira y terapa mombyry-gwi? mombyry-gwi, 
poço ha'e kwera ndoiporui, oke ha'e kwera he'i poço nhande ndere jo'oi 
arã ha'e kwera he'i upea-pe ne mbora'u he'i. 
Upe xiripa piko mba'e-gwi ojapo? Xiripa ojapo ha'e Kwera mandyju-gwi, 
upea ha'e kwera ohavijuá, upea o°i voi ijapohajari voi ijapoha. Upea opoha 
onhembo hejupa aparte. Kunha omonde ave, ha'e kwera onhopê, ha upe 
xiripa ari amonde poxito upe poxito xugwi joty osê. 
Ha'e kwera piko ka'i ajuka ramo oikutu ramo ho'a pya'e? Ho'a pya'e, ha'e 
kwera oity ka'i mynukü-pe voi. Onhyvõ ramo ho'a mynakü, upeixa gwa ay 
rupi nda jahexa veima. Ay rupi jahexa ramo upeixa gwa ijavate reko ma. 
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(Fita nº 28 - Andreza Souza) 

LUA E SOL 

Isso quando nosso pai viveu na terra e sua mulher estava grávida. 
Grávida, diziam os antigos na sua propria lingua que estava bem 
próximo, neste temposetentavacomodeusNhumbairé(donodacobra), 
tentou-o fazendo de um fio de rede uma cobra e picou ao nosso pai. 
Depois de picado o nosso pai, morreu o nosso pai e ficou nossa mãe 
sozinha, então disse ela quando andava chorando disse Pa'iKwara (sol) 
para sua mãe não chores mamãe nós vamos chegar ainda para o pai 
disse _consolando-a. E a mãe dele queria tanto seguir o seu marido, 
quando seu filho disse isso ainda não tinha nascido. Conversava com sua 
mãe. Ai quando seu filho disse isso ela não chorava mais. Ai então em vez 
de nascer disse para sua mãe vamos seguir logo o pai. 
Disse Pa'iKwará (Sol) a sua mãe, aquele que iria ser o sol. E então a mãe 
dele nem juntou nada de sua traje deixou tudo na sua casa, deixou tudo 
em casa, deixou tudo em casa, disse para a mãe dele nós não vamos 
levar nossas trajes. E dai sua mãe disse então vamos embora. Depois 
pegou o caminho e disse para a mãe dele vamos por aqui. Quando sua 
mãe não sabia perguntava por onde, cada vez que precisava saber 
perguntava pra ele novamente por onde e por aqui dizia pra ela, indicava 
o caminho para sua mãe segui~. Depois chegaram na encruzilhada do 
caminho, quando chegou ali a mãe disse por onde perguntam novamente 
pra ele por aqui disse ele depois que ficou triste por causa de uma flor 
amarela. Quando estavam chegando nas encruzilhadas disse para a 
mãe dele tira um brinquedo pra mim disse pedindo a mãe disse pra ele 
que somente depois que estivermos na luz é que temos que ter brinquedos 
quando estamos andando disse para ele. Só com isso entristeceu o 
Pa'ikwará (Sol). Quando a mãe dele perguntou novamente por onde para 
ele disse por aqui indicado já o caminho das onças. Levou-a na casa das 
onças, quando chegaram encontraram só a velha. Encontrou somente a 
velha, chegou alguém disse a velha cobrindo-a com grande vasilha. 
Deixou nossa mãe debaixo da grande vasilha. Depois quando já bem 
tarde essas 
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(Fita nº 28 - Andreza Souza) 

JASY E PAl'KWARA 

Upea araka'e nhanderu ko yvy rehe oiko ramo araka'e hembireko araka'e 
hyegwasu, he'i yma gware nhe'ê koi· ete ma oiko he'i, upe jave onhoa'ã 
araka'e nhumbairé, oha'ã ixupe omondo kyhajugwe-gwi mboi oisu'u 
nhanderupe. 
Oisu'u rire nhande ru-pe, omano nhanderu opyta nhandesy anho, upea 
katu he'i ixupe ojahe'o oikovy maramo he'i osy upe Pa'i Kwara ani ha'i ere 
jahe'o ter nhagwãhê jevy va'erã hiu upe he'i. lsy katu ohose eterei orne 
rapy kweri, aipo he'i maramo imemby ixupe no nacei vyteri imemby. 
Onhe'ê osy upe. Upei katu isy aipo he'i imemby ramo ndo jahe'o vei. Upei 
katu oiko hagwã onace rendava ngwe-pe he'i jaha mar'i hiu rapykweri he'i. 
He'i osy upe Pa'i Kwara, Pa'i Kwara rã. Ha upei katu isy no mboatyi umi 
oma'etirõ oheja-pa goy-py, goy-py ohajapa, he'i osy upe ndajajarahaita 
nhane ma'etirõ he'i. Ha upei katu he'i isy ixupe aiporamo jaha he'i. Upei 
katu onhemo'i-ma arupi jaha he'i osy-pe. Ndoikwaai isy ramo kirupi he'i 
ixupe, kirupi he'i jevy ndoikwaai ramo arupi he'i, omombe'u osy-pe tape 
oho hagwã. Upei katu ogwahê tape pyko'i-me, upepe ogwahê ramo he'i 
isy ixupe kirupi he'i jevy ixupe arupi he'i onhemoyrõ rire-ma xapy'i poty 
rehe. Ogwahê ta ma tape pyko'i me ohovy ramo eipo'o xevy xe ma'erã he'i 
osy upe, isy he'i ixupe ikatu-py jaiko rire ae ko nhande mba'e mba'e 
jagwatavy he'i ixupe. Aipova'e rei omonhemoyrõ Pa'i kwata-pe. Kirupi he'i 
jevy isy ixupe ramo arupi he'i omombe'u jagwa rape. Ogweraraha jagwa 
roy-py, jagwa ypy. Upei katu ogwahê ohovy jagwa roy-py, ogwahê ohovy 
ramo jari anho o'i. Jari otopa e, ou va'e he'i jari ja omo'i ma nha'ê gwasu 
hi'ari. Nha'ê gwasu gwy-pe omo'i nhandesy. Ha upei katu ka'aru eterna 
um1 
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onças foram caçar e não trouxeram nada não caçaram nada de bicho. 
Quando chegaram entraram no quarto e cheiraram. E dar onde esta, 
onde está diziam para a velha. Eu que não saí para caçar achei carne 
disse para eles a velha. Depois andaram cheirando, e achou debaixo da 
grande vasilha, quando encantraram bateram na cabeça, tem filhote 
disseram ja depois que tinha matado. Tem filhote diziam, é verdade disse 
a velha. Jogou-a no fogo sapecando, depois partiram para tirar o filhote, 
aqui está o filhote para voce comer com sua farinha disseram para a 
velha. E mesmo disse a Velha já levando para o fogo, quando levou no 
fogo ele apagou o fogo de si. Fez grande fogo de novo, depois jogou 
novamente no fogo e apagou de novo o fogo de si. Dai já trouxeram uma 
grande panela, ferveram água na panela grande, quando ja estava 
fervendo jogou de novo dentro quando colocou ele cecou de novo a água 
de si,esfriou a água de si, tres vezes esfriou a água de si, dai então a velha 
disse está querendo ser meu animal. Para os seus netos. Então leva e 
coloca em cima da grande peneira diziam e levaram e puzeram em cima 
da grande peneira e ali os dois ficaram. Depois que eles puzeram sobre 
a grande peneira e a mãe dele eles já tinham comido tudo, eles ficaram 
contentes·quando comeram a mãe dele, dai quando jade tarde ele já tinha 
feito um arco, ja fez uma flecha para atirar grilos do no seu irmão, primeiro 
seu irmão maior, de noite já o imrão menor dele também já estava 
sentado sobre a grande peneira. Depois o irmão maior fez um arco para 
o menor, esse arco é para voce atirar os grilos para não te morder disse 
pra ele. Ai o irmão menor pegou a arquinho ficou atirando grilos de si. 
Depois voltou a velha onça para ver e disse aos seus netos o meu animal 
vai viver, e verdade disseram os netos se ajuntando para vê-los. Se 
ajuntaram para ver e disse para a velha que iria viver. Depois no dia 
seguinte eles já andaram, quando entraram as velhas onças eles já 
estavam tudo vestidos de cintas. De cintas, xiripa, colares colocaram 
enfeites nas suas cabeças. Para a flor da sua coroa puzeram as penas 
amarelas de tucano. Fez para o seu irmão também, quando a velha onça 
acordou já viu eles vestidos 
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jagwa kwery oho omarikavy ha ndo gwerui mba'eve. nd~ !ukai ra'e vixo: 
Ogwahê ouvy ramo oike koty-py ha ohetü onhet'i up1 up1 Jagua. Ha upe1 
katu kipy ra'e, kipy ra'e he'i ojari upe. Xe amarikavy aha e'y va'e kwe atopa 
so'o he'i ixupe ijari. Upei katu ohetü, otopajoty nha'ê gwasu gwypy otopa
maramo onhakã rupã, iko'i ra'e he'i ojuka rire-ma, iko·i nipo ra'e he'i, ha'e 
anhei he'i ixupe ijari. Omondo tata-pe ohape, upei katu ombo'i ha 
ogwenohe ipey, ko ipey ngwe ha'i ere'u hagwã nde hu'i ~te tyra he'i. Ha'e 
anhe'i he'i ijari ogweraha-ma tata-pe, ogweraha tatape opo1 ramo ombogwe
pa tata ojehegwi. Ojatapy gwasu jevy, upei opoi jevy tata-py ombogwe
pa jevy ojehegwi. Upei katu ogweru-ma japepo gwasu, japep~ gwa~u-py 
ombopupu y, opupu-ma rire opoi pype ha omo'i ramo omboypa Jevy ~Jehe~ 
gwi, omboro'y jevy y ojehegwi, mbohapy jevy omboro'y y OJehe ~w1 , upe1 
katu oikose mymba rã ra'e he'i ijari. Gwemiarirõ kwery-pe. A1poramo 
eraha tapekwa vusu ari emo'i he'i ha ogweraha tapekwa vusu ari omo'i ha 
upepy ha'e kwera moko'i o'i. Upei omo"i rire tapekwa vusu ari ha isy katu 
ho'u pama okwavy, ovy'a ha'e kwera ho'u ramo isy-pe, upei katu ka'aru 
gwasu rupi katu ja ojapo-ma gwapa rã, ojapo-ma hu'y onhyvõ hagwã 
gwyvyry-gwi kyju tyke'yry-ranhe, pytumba rire rupi tyvyry ogwapy-ma 
ave o'i vy tapekwa vusu ari o'i. Upea katu tyke'yry ojapo hapa tyvyry upe, 
ko nde rapará xiryvy he'i enhyvõ êi. kyju he'i ani nde su'u te'i kyju he'i. Upei 
katu tyvyry oipyhy gwyrapa'i onhyvõ kyju ojehegwi. Upei oho jevy ohex~ 
jagwa jari oikota-ma xe rymba ra'e he'i gwemiar~rõ kwer.a pe,,_ha:e ~nhe1 
he'i hemiarirõ kwery ojo gweroaty-pa hexavy 01kota ra e he 1 OJan upe. 
Upei katu ko'emba rire ogwata-ma oikovy, oike umi jari jagwa jari kwera 
ramo onhemonde pama ha'e kwery ku'a kwaha-py. Ku'a kwaha, xiripa, 
yva'yyty-rü, jegwaka omo·i oakay rehe. Jegwaka potyrã omo"i tukã juré. 
Gwyvyry-pe ojapo ave, opay jevy ramo gwarã jagwa jari ohexa-ma 
onhemondepa 
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junto com seu irmão. A velha onça gostou dele, seus netos queriam matar 
e a velha disse para eles esses são meus animais. Depois já fez arco de 
jogar bodoques. Fez o arco e já fez também bodoques da terra, pôs seus 
bodoques numa vasilha e levaram junto com seu irmão, onde voces vão 
irmãos disse a velha? -Vou matar passarinhos para voce comer com sua 
farinha disse para velha que estava cuidando deles. Depois foram para 
matar pássaros, estou gostando mesmo dos meus animais disse para os 
meus netos, quando voces acharem por ai não matem já estão cuidando 
de mim disse a Velha. Primeiro chamaram de meus animais. Depois que 
já estavam sustentando mesmo disse a velha para eles não vão para 
esse lado, se voces forem pra lá vão chegar no lugar dos pássaros que 
falam, o irmão menor dele disse porque ela fala isso? -Ai então disse para 
o seu irmão menor depois de voce ver vai saber eu não vou contar para 
voce. Depois saíram novamente para caçar passarinhos, para sair disse 
para o seu menor vamos de novo por onde agente matava sempre, foram 
novamente por onde sempre iam e seu irmão menor dizia para onde fica 
o lugar dos pássaros que falam perguntava, e o maior disse vamos por 
aqui e chegaram num coqueiral muito bonito e disse mas é tão bonito 
essas coisas o que é isso? -Esses são coqueiros disse para ele, e daí já 
chegaram no mato e quando chegaram ali voou deles o Jacú, quando 
voou disse e jacu meu irmão, dai o jacu com ele: voce anda querendo 
fornecer quem comeu sua mãe faça a sua vingança. Quando disse isso 
ele abaixou o seu arco. Depois foram passando ainda seu irmão menor 
não falou nada pra ele, quando estavam passando voou de novo deles 
o papagaio. Voou e papagaio disse e papagaio meu irmão quando ia 
atirar o papagaio falou pra ele: disse voce está querendo fornecer para 
quem comeu sua mãe disse pra ele, faça sua vingança disse para o seu 
irmão menor, quando disso isso ele disse para seu irmão como eu vou 
fazer minha vingança? -Falou para ele fazer uma água, da flor do seu 
enfeite faça uma guavira disse para ele, no meio dos seus enfeites põe 
fumo, por isso a guavira verde é um picante. Quando disse isso 

414 

NHANDE REMBYPY 

o·ivy okwavy gwyvyry ndive. Ohayhu ixupe jagwa jari, hemiarirõ kwery 
katu ojukase jevy mo'ã ha ijari he'i ixupe xe rymbama evokoi va'e. Upei 
katu ojapo-ma gwyrapapé. Gwyrapapé ojapo-ma ave yvy-gwi ovoroke rã, 
omboyru ovoroke ogweraha gwyvyry ndive, mamo ereho-ta ke'y he'i 
ixupe ijari. Aha-ta ajuka nde u'i tyrã gwyra he'i ojari upe omongakwaaha 
upe. Upei katu oho ojuka gwyra, heta ojuka, gwyra, ahayhu tee-ma ay xe 
rymba he'i hemiarirõ kwery-pe, pe hexa ramo upe rupi ani pejukate·i he'i 
xe poraka-ma xe rymba he'i. Xe rymba he'i ranhe ixupe. Upei katu 
oiporaka verei ramo he'i ani ereho te"i akoty he'i, akoty ereho ramo ere 
gwahê arã gwyrá nhe'ê ngatu amba-py he'i, tyvyry he'i ixupe mbava'e-pe 
tipo aipo he'i ke'y he'i? Upe-maramo he'i gwyvyry-pe ere hexa rire ae kuri 
tereikwaa he'i na mombe'uita ndeve he'i ixupe. Upei katu oho jevy-ma 
gwyra ra'ãvy, oho hagwã he'i jaha jevy nhande gwyravy rupi xiryvy he'i, 
oho jevy ha ogwahê oho haty rupi he'i ixupe ity-vyrykikoty tipo gwyrá 
nhe'êgatu o·i he'i, jaha arupi he'i ityvyry-pe, arupi jaha he'i ha ogwahê 
mbokajaty porã upe ha he'i iporã verei katu ko'ã va'e he'i mbava'e tipo 
ko'ãva'e ke'y he'i? Avã'e-ma mbokajy he'i. Upei he'i jahave arupi he'i 
oh asa mbokajaty, ha upei ogwahe-ma ka'agwy-py ogwahê-ma rupi 
oveve ixugwi nhakupê, oveve ohovy ramo he'i nhakupê ra'e keu he'i, upei 
katu nhekupê onhe'ê ixupe: erei porakase vetei katu nde sy gware he'i 
ejeko repy he'i. Aipo he'i maramo ombogwejy ogwyrapia. Upei ohasa jevy 
ohovy no nhe'êi vyteri ixupe ityvyry, ohasa jevy ohovy-ramo oveve-ma 
ixu-gwi parakau. Parakáu oveve ixu-gwi parakau ke'y he'i jevy ityvyra, 
oha'ã-tama ramo onhe'ê ixupe parakau, he'i ere iporakase katu ndesy 
gware he'i jevy ixupe, ejeko repy xiryvy he'i, aipo he'i-ma ramo he'i ixupe 
mbava'e rami tipo ajeko repy-ta? Omombe'u ixupe ojapo hagwã y, nde 
jegwaka poty kwe-gwi ejapo gwavirá mir"i he'i ixupe, nde jegwaka apyte
py emo"i pety he'i, ajeve gwavirá itai ijaky itái. Aipo he'i ma ramo 
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na volta mataram muitos passarinhos fez voar tudo de novo, trouxe 
pouquinho para sua vó. Porque não mataram mais passarinhos perguntou 
avó dele, não achemos o vento é muito disse para sua vó. Pode ser que 
voces chegaram no lugar dos pássaros que falam por isso não mataram. 
Ai a velha sabia que eles tinham chegado no lugar dos pássaros que 
falam. 
Dai mostraram para a V~lha a gwavira que estavam levando já consigo. 
Das seis frutas que tinha levado fez um monte e pôs dentro da sala. Então 
as onças primitivas comeram isso e gostaram muito e quizeram mais e 
perguntaram para eles para onde estão essas frutas maduras? E 
contaram que do outro lado da água, temos que passara água disseram 
para eles, a água é grande disseram as onças, não é grande e uma água 
bem pequena temos que atravessar disseram pra eles. Então amanhã 
vamos disseram, as onças queriam que amanhecesse logo. Já guardaram 
tudo os que tinham que levar. E dai na alta madrugada levantaram e se 
prepararam para sair. Disseram para eles cada um leva uma vasilha para 
carregar sua guavira. Levou cexto levaram purungo levaram mynakü. 
Disse para seu irmão nós vamos primeiro. Depois eles foram primeiro e 
atrás de nós voces vão disseram para as onças. E a Velha ficou disseram 
pra ela na próxima voce já vai também. Depois eles foram e chegaram 
na pequena água, chamou aquele riacho de pequeno. Logo que chegaram 
já colocaram tudo sua flecha para ser uma pinguela, quando chegaram 
disseram como nós vamos passar disseram as onças, eles disseram 
deixem que eu passo primeiro e depois voces vão passar e eles 
passaram com seu irmão. E do outro lado do rio estavam guavira tudo 
amarelas e as onças queriam tanto chegar ali. Depois eles se ajuntaram 
ali perto da pinguela ai disseram nós também vamos passar? Podem 
passar mas venham bem devagar. Quanto mais eles andavam a água se 
extendia mais nós não vamos poder passar disseram, me espera um 
pouco disse eles o Sol. Ai eles esperaram no meio das águas, não podiam 
voltar para trás nem ir para frente. Depois que eles estavam reunidos ali 
eles já estavam chupando a guavira, me espera depois que estiver pronto 
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ou kwevy jevy nga'u gwyrá ojuka va'e ~e omb~ve.~e-pa ete j~~, og~er~ 
ndahetai ojari upe. Ma'erã katu nda pejuka ve1 te1 gwyrá he 1 1xupe 'Jª~'· 
ndo rotopairy-ma he'i yytu ite·i yvytu ite"i ae h~'i ojari u~e . ~egwãhe re~~ 
katu ko gwyrá nhe'êgãtu ambapy upea-gw1 nda peJuka1 gwyrá he 1. 

Oikwaa jepe ijari ogwãhê ha gwyrá nhe'êgãtu-pe. . 
Upe katu ohexa uka-ma jagwa jari-pe gwavirá ogwe~ah~.-ma 01e'o vy . P~ 
6 hi'a-gwi gwavirá ijatyra voi koty mbyte-pe onhohê 1mo1. Upea k_atu .~~' 
jagwa ypy ho'u ho'useve seve maramo oporandu ixupe mamo t1p~ IJ~JU 
he'i? Omombe'u ixupe y rovai ae ma he'i jahasa ae arã ma y he'1, t1p? 
tuvixa he'i nda tuvixairy ma he'i y mir"i he'i y mir"i rupi jahasa va'erã he'1. 
Ha upei ko'êramo jaha he'i, orno ko'ê a'u a'u jagwa kwery. Omoi gãtu 
pama umi ogweraha va'erã. Upei ko'ê mbuku rei opu'ã-ma ot<w_avy onhe 
mbosako'i. He'i ixupe kwery pende aja aja peraha pende gwavirá ryru rã 
he'i. Ajaka ogweraha hy'atakwa ogweraha mynakü ogweraha. He'i 
gwyvyry-pe nhane ranhe jaha he'i. ~p~i katu oho ha'~. k~e.ry, ore rapy 
kweri tapeho he'i jagwa kwery-pe. IJan katu opyta he 1 ay Jevy ae nde 
tereho kuri he'i ixupe. Upei oho ogwãhê okwavy y mir"i-py, mir"i ombohery 
orojo'i. Ogwãhê-py ha'e kwery omo°i mbo-a hu'y pinguela rã, o~~ãhê 
ramo he'i mova'e rami tipo ore orohasa-ta he'i jagwa kwery, he'1 1xupe 
tahasa ranhe xe upei pehasa pe'ê kuri he'i ha ohasa ha'e kwery tyvyry 
ndive. 
Y rovai gwavirá sa'yju rei etei ay a·~ ogwahê jagwa kw~ry ~~avirá typy. 
Upei katu ojogweroatypa okwavy p1nguela ypy-py, up~1he11xu.pe ~e~ 
oro hasa-ta ore ave he'i peju katu pe gwata mbegwe an1 hatã peJu te1 he 1. 

Upei ohasajave joty y kakwaave ohovo ndoro hasai tama or~ ra'e he'i xe 
ra'orõ ranhe upepy he'i ixupe kwery Pa'i. Upei katu oha'orõ OJogweroaty~ 
pa y mbyte-py, ndikatui oho gwapy kwerê koty ndai katui av~ ~hasa . ~pe! 
katu ojogweroaty rire ha'e kwery ho'u-ma okwavy gwavira, xe ra oro 
ranhe ijagwyje 
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voces vão passar disse pra eles. Depois eles ficaram muito apurados já 
queria chupar guavira. E aquele que seria onça de hoje não foi bem no 
meio ficou só na beirada. E estava bem grávida a onça primitiva. Depois 
chegou e disse pra ele seu irmão: já chegou a hora de eles chegarem? 
-Ainda não disse pra ele seu irmão maior. Para o irmão menor parecia que 
as onças já iam passar para onde estava a guavira ficou preocupado. 
Depois disse quando viu que seu irmão estava muito preocupado, então 
vou fazer o seu desejo disse para o seu irmão menor. Quando então 
tiraram a flecha e as onças foram tudo dentro da água, se afogaram tudo 
as onças primitivas, e aquele que seria onça de hoje conseguiu sair. Ai 
o irmão dele falou : O que vai ser desta que saiu e foi correndo? Assim 
como obedeci a sua palavra ela também será falada por todos os povos. 
Seu irmão perguntou novamente, ele disse ainda não vou te contar disse 
ao seu irmão. Ai eles depois de chupar guavira colocou de novo sua 
flecha como pinguela para passar. Depois de passar o rio chegau para 
eles a onça aquela mulher que saiu correndo. O que estás vendo amigo? 
-Eu já estava indo de volta dizendo isso brilhou para ela mandando como 
onça quando fez isso disse para todas as onças: Que se aumenta em 
toda terra como onça e em todas águas serão bichos da água, quando 
estava dizendo isso o irmão dele perguntou: Aquela mulher que saiu 
correndo era onça? Sim disse ele. Então aqueles que caíram na água são 
bichos da água? Aqueles são chamadas de bichos da água disse ele. 
Depois eles seguiram beirando o rio. Quando iam beirando o rio perguntou 
quando ouviu os barulhos pelas águas ele disse o que é isso? Isso é 
loubo. Passearam e ouviram qua.ndo estavam roncando. O que é isso? 
-Isso é leão disse ele. Depois foram passando novamente e ouviram os 
que vinham vindo pelas águas. O que é isso? -Isso é onça da'água disse 
pra ele. Depois viram quando vinha pelas águas. O que é aquilo que vem 
vindo pelas águas como uma vara comprida? -Aquilo é sucuri amarelo 
disse pra ele. Esses são os nomes dados por ele. Viram quando saiu na 
areia, o que é 
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rire ae peju kuri he'i ixupe. 
Upei katu ha'e kwery ojapurá verei ho'use vereima gwavirá. Upei jagwa 
ypyrã ndo hói y mbyte-pe he'i ha'e kwery y mbopy-py rei ha'e kwery o"i. 
Hyegwasu ete ave jagwa ypy. Upei ogwahê he'i ixupe ityvyry: Ke'y he'i 
ijagwyje-ma tipo ogwahê hagwã he'i? Nda ijagwyjei vyteri he'i ixupe 
ityke'yry. Tyvyry-pe ohasa-ta verami jagwa kwery gwavira typy ojapurá 
tyvyry ohasa hagwã. Upei katu he'i ojapura verei maramo tyvy-ry, 
aiporamo ne nhe'ê rupi taiko he'i tyvyry-pe upe maramo ombojei hu'y oho . 
paete jagwa kwery y-py, onheapymi mba jagwa kwery, jagwarete ypy rã 
katu osê jevy joty ohovy. Upei ityvyry he'i ixupe: mbava'e tipo aiko arã 
evokoi oripara va'ekwe-gwi? Ne nhe'ê rupi aikogwi toiko kuri yvypory 
nhe'ê ha-ramo. Oporandu jevy ixupe kwery tyvyry , na mombe'ui-ta vyteri 
ndevy he'i ixupe. Upei hae kwery ho'u-pa rire gwavira omo'i jevy gu'y 
pinguela ramo ohasa hagwã. Ohasa rire y ogwãhê jevy ixupe jagwarete 
ypy kunha oripara va'e kwe. Mbava'e erehexa pa·i he'i ixupe, aha jetyta
ma aikovy he'i jave overá ixupe omondo jagwarete ramo omondo kwevy 
he'i ixupe kwery: tosysy yvy apy ajakatu jagwa ajava mokerá he'i, ypory 
java mokerá he'i jagwarete java mokerá, aipo he'i-py tyvyry oporandu 
ixupe: kunha oripora va'ekwe tipo jagwarete? Ha'e he'i. Aipo ramo y-py 
ho'a va'ekwe tipo ypory he'i ixupe, upea hery ypory. Upei katu oho okwavy 
yryvyry. Oho jave yryvyry oporandu onhendu onhe'ê ramo y'rupi aipoa 
tipo mbava'ê ke'y, aipova'egwairaka he'i. Upei oho jevy okwavy onhendu 
okorõrõ ramo. Aipo va'e tipo mba'e ke'y he'i. Aipo va'e ko nhagarü he'i. 
Upei ohasa jevy oje'oi vy ohendu ou-ramo y-rupi. Mbava'e tipo aipova'e 
ke'y. Aipova'e jagwarete ypory he'i. Upei katu ohexa ou-ramo y-rupi. 
Mbava'e tipo yvyrá puku rami ou y-rupi ke'y he'i. Evokoi va'e kuriju he'i. 
Umia ha'e kwery hemi mbohery kwe memete. Ohexa yvy ku'i-py osê o'i 
ramo, mba'e tipo 
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isso? -Isso é grande tartaruga disse pra ele. O seu irmão perguntava 
pelos nomes. Assim foram e chegaram novamente para a tepera. 
Quando iam chegando à tapera foram entrando e trás foi o irmão dele. 
Foram chegando e o irmão dele não tinha contado ao seu irmão menor 
que tinha feito um mundéu quando sairam. Depois seu irmão maior disse 
ao menor depois vai olhar no meu mundéu. E o irmão menor dele já queria 
tanto ver o mundéu e disse eu já vou olhar e o irmão maior disse não, 
espere mais em pouco disse pra ele. Foi assim e disse ao irmão eu já vou 
olhar no mundéu. Quando voce vê que o mundéu desarmou diga assim: 
é paca é paca, vai dizendo isso disse pra ele. Aqui tem outro vai olhar 
tambem. Depois o irmão dele viu que o mundéu estava desarmado e 
disse é paca é paca foi chegando dizendo isso, e já viu que estava bem 
pintado debaixo do mundéu. 

(Final do Lado "A" - Andreza Souza) 

(Fita nº 28 Lado "B" - Andreza Souza) 

SOL E LUA-CONTINUAÇÃO 

Foi para ver o outro e disse é paca é paca disse novamente quando foi 
chegando. Dai vinha trazendo os dois, a verdadeira farinha que tinha 
deixado tiravam, tiraram e o menor perguntou como nós vamos comer 
disse para o irmão maior, e ele disse sapeca. Depois de sapecar disse 
o irmão menor como nós vamos cozinhar? E disse: essas coisas não 
devemos assar em casa só se estivermos numa pousada disse ao seu 
irmão menor. Depois disse ao seu irmão menor: tira o matambre primeiro, 
e o irmão dele tirou o matambre, limpa as tripas disse ao seu irmão dele 
limpou as tripas. Ai disse ao seu irmão menor temos que comer as tripas 
primeiro. E o irmão menor disse: essas coisas temos que comer, temos 
que comer disse ao seu irmão. Dai comeram as tripas primeiro. E 
cozinharam a paca, depois de comer tudo as carnes, disse ao seu irmão 
menor: não coma o miolo disse pra ele perguntou porque? -Se não seus 
cabelos vai ficar branco disse 
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kova'e ke'y? He'i. Upe va'e karumbe gwasu he'i. Tyvyry oporandu ixupe 
hery rehe. Aipo rami apy-py ogwãhê jevy ogwe-py. Ogwe-py ogwãhê 
ohovy ramo oike ohovy hapykweri tyvyry. Ogwãhê ohovy ha! Tyke'yry no 
mombe'uiry ixupe omo'i-ma hagwe monde oho kwevy. Upei he'i ixupe 
tyke'yry ange mir'i tereho ehexa xe monde kuri he'i. Upei tyvyry katu 
ohexase verei-ma monde taha mar'i ke'y he'i ange kuri ta ijagwyje ranhe 
he'i, oiko iko arã tyvyry taha mar'i ke'y he'i ange kuri he'i jevy ixupe. 
Aiporami apy-py ogwahê taha mar'i ke'y he'i. Ere hexa ramo jaixa kera 
jaixa kera ere e'hovy kuri he'i ixupe. Apy-gwa ekwa tere hexa ave he'i. 
Upei tyvyry ohexa ovy ramo he'i jaixa kera, jaixa kera he'i ogwãhê ohovy, 
ohexa-ma ipará pará gwasu ramo monde gwy-py o'i. 

(Fim do Lado "A" -Andreza Souza) 

1 

(Fita nº 28 - Lado "B" - Andreza Souza) 

PA'I KWARÁ JASY 

Oho jevy ohexa aipo he'i jevy jaixa kera, jaixa kera he'i jevy ohovy. Upei 
katu mokói ogweru, hu'i ete oheja va'e kwe ombogwejy, ombogwejyvy 
mbava'e rami ja'u-ta ke'y he'i ixupe tyvyyry, e'hape he'i. Upei katu ohape 
rire he'i ixupe tyvyra mbava'e rami tipo nhambojy va'erã he'i: avã'ê 
nhande roga-penda jahesyi he'i nhande rejupa-py ae jahesy he'i gwyvyry
pe. Upei katu he'i gwyvyry-pe ehambekwe'o he'i, oipe'a joty tyvyry 
hambekwe, ehyekwe pyhy he'i gwyvyry-pe ohyekwe pyhy joty tyvyry. 
Upei katu he'i gwyvyry-pe hyekwe ranhe ja'u va'erã he'i. Avã'ê tipo ja'u 
va'e he'i tyvyry, ja'u va'e he'i tyvyry-pe. Upei hyekwe ranhe ho'u okwavy. 
He'i omomimoi okwavy jaixa, ho'u-pa porá okwavy ho'o, he'i tyvyry-pe ani 
ere'u inhapytu'ü he'i, ma'erã? He'i tyvyry ne at"i arã he'i 
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somente os velhos devem comer. Depois de comer tudo disse o irmão 
menor dele: a casa vai ficar? -A casa vai ficar para acabar disse ele. O 
irmão menor queria levar os que tinha em casa, não podemos levar essas 
coisas disse pra ele. Agora nós vamos seguir até chegar para o pai e a 
mãe disse pra ele. Depois eles foram. Foram eles fazendo todas as 
coisas. Para todos que encontravam eles mandavam. Dai chegaram na 
casa dos Dormiocos, foram chegando e o irmão menor disse esta casa 
de quem, ele disse temos que passar casas e não contou para ele o 
nome. Dai foram passando e disse só na volta eu vou contar os nomes 
disse pra ele o irmão maior. Dai passaram novamente e chegaram na 
casa do Diabo. A casa dos Diabos é essas sanga onde tem as grandes 
pedras, os Diabos estavam dançando no barraco. O irmão maior disse 
não vai do lado, só eu vou para esse lado mas ele não obedeceu seu 
irmão maior queria ir no lado para derrubar os Diabos. Dai foram 
chegando fez a volta, fez a volta por lado que tinha o barranco, vai te 
derrubar quando voltarem para trás disse pra ele. Quando os Diabos 
voltaram para trás derrubou-o, agora o irmão maior ficou sozinho. 
Quando o Cupim primitivo chegou para ele perguntou o que fez voce ficar 
triste? -Meu irmão menor caiu no barraco disse pra ele. Eu não sei como 
vou traze-lo de volta já mandei tres disse para ele. Mandou saúva, 
mandou formiga, eles enterraram os ossos, em vez de trazer enterraram 
os ossos. Pediu ao Cupim trazer espinhaço, calcanhar, e as pernas, eu 
posso buscar pra voce disse pra ele o Cupim primitivo. Depois o Cupim 
fez um caminho, fez o seu próprio caminho para chegar até os ossos do 
irmão dele. Depois trouxe pra ele os pssos. O sol ficou contente. Ai disse 
ao Cupim: então voce vai ficar nos galhos das árvores para olhar sempre 
no raios do sol disse ao Cupim privitivo. Depois deu ao Cupim primitivo 
uma casa para fazer. E dos ossos ele fez novamente o seu irmão, quando 
o irmão dele voltou a viver eles prosseguiram. Chegaram novamente ao 
armadilha do Diabo. O que é isso disse ao seu irmão eu vou pegar nele. 
Não ponha as mãos nela disse para ele seu irmão se não voce vai ficar 
grudado e ele não obedeceu a palavra do seu irmão. Quando então 
grudou nele a armadilha do Diabo. Queria tirar com os dentes grudou 
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jari rembi'u ae hiu rembi'u ae he'i. Upei ho'u-pa porã katu he'i ityvyry: 
opyta-ta tipo ogwe he'i. Ogwe topyta kuri opa va'erã he'i. Tyvyry ae ramo 
ogwerahase umi oy-py o'i va'e, nda jarahai va'erã ãva'e he'i ixupe. Ay 
nhande jeha-ta nhagwãhê he'i upe hiú upe he'i. Upei katu oje'oi okwavy. 
Oje'oi okwavy opa mba'e omondo. Ogwãhê va'e pe gwive omondo 
okwavy. Upei katuogwãhêyvyja'u roy-py, ogwãhêoje'oivy he'i ityvyry ko 
óy tipo mba'exagwa he'i, óy jahasa va'erã he'i no mombe'ui ixupe hery. 
Upei katu ohase je\iy oje'oi vy he'i jajuvy jevy ae ta mombe'u ndevy hery 
kuri he'i ixupe tyke'yry. Upei katu ohasa jevy akwavy ogwãhê anhay roy
PY. Ugw'i anhay roy sãha yvate umi ita gwasu gwasu o'i, ojeroky yvy'ã ari 
okwavy anhay. He'i ixupe tyke'yry ani ereho ikupe koty, xe ae taha kuri 
upe koty he'i no henduiry gwyke'yry nhe'ê ohose joty ha'e ikupe koty oity 
hagwã mo'ã anhay-pe. Upei katu ogwãhê ohovy ojere, ojere ohovy sãha 
o'i ha koty, nde reity va1erã ojerero evi ramo he'i. Ojereho evi ohovy ramo 
anhay oity, ha'enho ma tyke'yry oiko. He'i ixupe ogwãhêvy kupi'i ypy 
mbava'e eremboasy ere'ivy? Xiryvy-ma ho'a sãha-py he'i. Upe va'e 
mbava'e rami po aru arã ajokwai-ma mbohapy rupi heii. Ojokwai ysaú, 
ojokwai tahyi, ojaty-pa joty ikangwe, heruvy mo'ã oho ojaho'i-pa joty 
ikangw~ Ojerure kupi'i-pe ogweru hagwã heikwarta kangwe, ipytakwe, 
hetymakwe., aha va'erã aru ndevy he'i ixupe kupi'i ypy. Upei kupi'i ojapo 
tape, ojeape apo ohovy ogwãhê hagwã tyvyry kangwe-pe. Upei ogweru 
ixupe, ovy'a Pa'i kwara. Upei .he'i kupi upe: aiporamo e'i kuri yvyrá 
rakamby-py, ere jehesa mondo hagwã kwarahy rendy rehe he'i kupi'i ypy
pe. Upei ome'ê kupi'i ypy-pe hoy rã ojapo haguã. Upe ikangue-gui 
omoingove jevy gwyvyry, oikove jevy tyvyry-ma ramo oje'oi jevy hikwai. 
Ogwãhê jevy-ma anhay nhuhã-py. Mbava'e tipo kova'e ke'y he'i ta poko 
hese. Ani ere poko te'i he'i ixupe tyke'yry oja arã nde rehe he'i ixupe no 
hendui joty tyke'yry nhe'ê. Upe-maramo anhay nhuhã oja hese. Oipe'a 
mo'ã gwai-pe oja jevy 
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novamente na sua boca, queriatirar com os pés e grudou de novo é nessa 
hora já estava tudo atado pelo laço do Diabo. Depois veio seu irmão maior 
querendo tirar e grudou tambem pelas mãos. Disse para o seu irmão 
maior se vier o diabo vai nos matar. Dai não demorou muito já ouviu o 
Diabo vinha fazendo barulho vinha batendo batendo jogando seu bodoque 
vinha se embalando nos cipós. Já vem vindo disse para o seu irmão 
maior. Agora é que vai nos matar. Depois veio chegando o Diabo mas 
quando ele viu que a armadilha dele estava desarmada disse anta de 
duas pernas disse quando vinha chegando. Ja tirou um páu, primeiro 
matou o irmão menor e o maior disse não me mate amigo disse pra ele. 
Eu tenho uma bonita irmã eu vou te dar minha irmã disse pra ele. Ai o 
Diabo ficou contente, seu irmão menor já levou porque já tinha matado. 
Pediu os ossos do seu irmão para deixar para ele. Dai levou e fez uma 
mulher para ele, de cinza, pele branca era bonita moça, o Diabo ficou 
contente. Disse para ele quando ela estiver em calor não derrame água 
nela se não minha irmã vai morrer de voce disse pra ele, o Diabo ficou 
contente e fez sentar na rede. E já tinha dada para eles os ossos do seu 
irmão, deu osso do espinhaço, ossos das pernas, ossos do calcanhar 
tinha dado, e fez viver novamente o seu irmão menor. Dai eles foram 
passando novamente, chegaram novamente na casa dos Dormiocos, ali 
não ficaram. Passaram e chegaram na casa do Yrutáu e o Yrutáu pediu 
do seu irmão menor, e ali deixou o seu irmão menor, e ali deixou o seu 
irmão menor. Eu vou deixar meu irmão para voce e quando eu voltar eu 
o levarei disse pra ele. Dê comida para o meu irmão disse ao Yrutáu 
primitivo. Esta bem disse o Yrutáu primitivo. Depois ele passou e chegou 
na casa da Coruja primitiva. O sol foi chegando na casa da Coruja. Disse 
quando ia chegando: o que estás fazendo amigo disse para ele. Estou 
torrando peixinho disse ele, estou torrando peixinho para comer com 
minha farinha. Está bem disse pra ele o Sol. Quando ia passar disse pra 
ele: aqui tem uma grande casa bem aqui tem a grande casa disse pra ele. 
Primeiro eu vou pra cá quando eu voltar voce e conta disse ele porque 
já sabia que estava chegando na casa da sua mãe. Eu não sei por que 
sempre quando faço barulho na casa dizia pra mim i'Xiu" a dor é a 
saudade do meu filho dizia, ali o filho já sabia. Foi passando e chegou na 
casa da Cutia primitiva. Cutia estava ali fazendo comida 
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joty ijuru rehe, oipe'a mo'a opy-py oja jevy joty hese aipo rami o'ivy ombo
apu'a-pa ixupe anhay nhuhã. Upei ou tyke'yry oipe'a mo'ã oja ave joty 
hese, moko'i ve ipo rehe oja. He'i gwyke'yry-pe ay katu ou-ramo anhay 
nhande juka va'erã he'i. Upei nda'a rei o'i ramo ohendu-ma anhay ijyvyrá 
pu ouvy, ombota mbota omombo ovoroke .opa ysypó rehe onhe ativar. 
Ou-ma katu ke'y ay ma'i nhande juka va'erã. Upei ogwahê ouvy he'i anhay 
ohexa-maramo inhuha avy mborevi kupy he'i agwãhê ouvy. Ogwenohê
ma oyvy-rá, tyvyry ranhe ojuka he'i ixupe tyke'yry ani xe juka te'i pa'i he'i 

. ixupe. Oime areko iporã va'e xe reindy he'i ame'ê-ta ndeve xe reindy he'i. 
Upei ovy'a anhay, tyvyry ogweraha ojuka-ma ixupe. Ojerure tyvyry 
kangwe oheja hagwã ixupe. Upei Ogweraha ojapo ixupe hembireko rã 
tanimbugwi, ipire morofi iporã kunhata'i, ovy'a anhay. He'i ixupe ani ae 
haku ramo ixupe ere nhohê hese y emano arã xe rendy nde hegwi he'i, 
?vy'a anhay ombog~apy kyha-py imoi gwembireko. Ome'ê jevy-ma 
1xupe tyvyry kangwe, heikwarta kangwe ome'ê, hetyyma kangwe, ipyta 
kangwe.ave ome'ê, omoingove jevy-ma gwyvyry. Upei ohasa jevy oje'oi 
vy, upe1 ogwãhê jevy-ma yvyja'u ypy roy-py, upepy ndo pytai joty. 
Ogwãhê yrutau roy-py, upepy ogwãhê vy katu ojerure yrutau tyvyry rehe, 
oheja tyvyry upepy. Aheja-ta ndevy xiryvy aju jevy ramo ae ta raha kuri 
he'i. Pe mo~garu ngaru xiryvy kuri he'i yrutáu ypy-pe. Ha'e anheY he'i 
yrutauypy. Upei katu ohasaohovy haogwãhêyrukure'aroy-py. Yrukure'a 
roy-py ogwãhê ohovy Pa'i. He'i agwãhê ohovy: mbava'e katu erejapo pa"i 
he'i ixupe. Ahaimbe piky he'i, piky mo'ã-ma xe u'i tyrã ahaimbe he'i. Ha'e 
anhei he'i ixupe pa'i. Upei ohasa hagwã he'i ixupe ko ogusuo'i he'i ko"i ete 
o·i ogusu he'i. Taha ranhe akoty ajukwevy emombe'u xevy he'i oikwaa-ma 
ha'e ogwãhê-maha osy roy-py. iyla'erã po par só ha'e ramo óy rehe he'i 
x~vy "xiu" hasy ai katu xe memby reranga'u yruku se'ãi, upepy imemby 
o~kwaa-ma. Ohasa ohovy ogwãhê akuti ypy roy-py. Akuti ojapo okiveve 
01kovy 
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de abóbora. O que estás vendo amigo disse para ele, estou fazendo 
minha comida disse respondendo. Bem aqui tem uma roça disse ele, 
chamou de grande roça. E verdade disse para ele, falando isso brilhou 
para ele mandando como Cutia. Cutia saiu correndo dizendo ke, ke, ke, 
ali ele disse viva em toda a terra como Cutia já chamou o nome. Daí 
voltando chegou novamente na casa da Coruja. Disse para ele voce vai 
ver amigo queria tanto levar ele a Coruja primitiva. Daí foram e disse a 
Coruja bem aqui tem a grande casa. Dai para ouvir, disse para voce ouvir 
deixa eu mexer de novo. Daf mexeu de novo e a voz saiu de novo desta 
maneira: a dor maior Coruja e a saudade do meu filho. E a mãe mesmo 
disse o Sol. Aí disse para a Coruja primitiva vai bem na porta e faça de 
novo barulho. Dai foi bem perto da porta e fez barulho de novo e a voz 
repetiu dizendo: a dor maior Coruja é a saudades do meu filho. Quando 
então o Sol disse abra a porta mamãe, abriu a porta e já trouxe uma 
grande bacia para carregar as suas lágrimas. Depois armou a rede para 
ele, a rede de reguardo que tinha feito esperando seu filho. Eu fiz para 
voce quando voce chegar para sentar nela, disse para seu filho, e o seu 
irmão menor, perguntou para ele, deixe-o em frente do mar, tinha deixado 
seu irmão. Depois deu para ele um arco novo, deu-o enfeites novos, deu
o xiripá, deu-o poxito, que tinha feito de algodão. Esse é para voce esse 
é para o seu irmão, e disse volte para buscar teu irmão disse para ele. 
A mãe ficou preocupada com o irmão dele. Voce já chegou pra mim, volta 
para buscar o teu irmão, depois voltou em busca do seu irmão. Quando 
voltou achou seu irmão magrinho com os olhos no fundo, os ossos então 
apareciam as juntas. E quando o Yrutáu sentia vontade de soltar alguma 
necessidade ia soltar na boca dele, cada vez que sentia vontade soltava 
na boca dele. Depois ele foi chegando e disse porque e que voce está 
muito magro disse para o seu irmão mais novo, somente coisas feias 
soltava sempre na minha boca disse ele. Quando chegou o irmão mais 
novo dele estava sentado num banco. Deu o banco para o seu irmão, 
daqui à pouco já vai vir novamente para soltar na minha boca. Ai quando 
sentou o irmão dele já viram quando o yrutáu vinha vindo, vem vindo ele 
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andai-gwi. Mbava'e ere hexa pa'i he'i ixupe, xe kiveve ojapo aikovy he'i 
ixupe. Kóy ko ete o'i he'i, kóy rusu he'i kokwe rusu-pe he'i upeixa. Ha'e 
anhêi he'i ixupe, overá ixupe pa'i ornando akuti ramo. Akuti oripora ohovy 
he'i ke, ke, ke he'i, upepe he'i tosysy yvy apy nhamo akuti java mokerá 
omombe'u-pa hery. Upei ojere jevy ohovy ogwãhê jevy yrukure'a roy-py. 
Ere hexa-ta pa'i he'i ixupe, ogwerahase eterei voi ixupe yrukure'a ypy. 
Upei oho.okwavy ko ete-ma ko o'i ogusu pa'i he'i. Upei ohendu hagwã, ere 
hendu hagwã so ta'e jevy he'i ixupe. Upei so he'i jevy ha aipo he'i jevy: 
hasy ai katu xe memby rexanga'u yrukuse'a'i. Ha'i ra'e he'i pa'i. Upei he'i 
yrukure'a ypy-pe okê mbopy-py ahajave so ere jevy kuri. Upei okê mbopy 
ete-pyma oho so he'i jevy ha aipo he'i jevy: hasy ai katu xe memby 
rexanga'u yrukuse'a'i. Aipo he'i maramo pa'i he'i enhokendavo ha'i he'i, 
ohokendavo ogweru-ma nha'êgwasu gwova gwy-py gwesay ryrurã. Upei 
ombogwejy ixupe kyha, kyha jekoaku ojapo va'ekwe omemby renonde. 
Ajapo ndevy ere gwãhê ramo ere gwapy hagwã he'i omemby-pe, aiporamo 
nde ryvy araka'e he'i ixupe, aheja va'ekwe y rovai oheja gwyvyry. Upei 
ombogwejy ixupe gwyrapa pyahu, ombogwejy ixupe jegwaka pyahu, 
xiripa ombogwejy ixupe, ombogwejy poxito ixupe, ojapo va'ekwe mandyju
gwi. Ko va'e ndevy gwarã, kova'e nde ryvy pe gwãrã he'i ekwa jevy tereru 
nde ryvy he'i ixupe. Upei ojapura isy tyvyry rehe. Nde manga'u ere gwahê 
ma xevy, he'i ekwajevy nde ryvy tereru, upei katu ohojevy tyvyry ogweru. 
Ogwãhê ramo ityvyry ipiru hesa kware pypuku, ikangwe katu ojoapy apy 
tee. Yrutáu katu hepyno ohyi ramo oho opyno ijuru-py, eipe'a nde juru he'i 
ixupe ha oho opyno ijuru-py, kara hepyno ahyi opyno ijuru-py. Upei 
ogwãhê ohovy he'i ma'erã tipo nde piru verei xiryvy he'i ixupe, opyno verei 
ae-ma xe juru-py he'i. Ogwãhê ramo ogwapy tyvyyry apyka Ari. Ome'ê 
gwyke'yry pe apyka, ange mirT ou jevy ma arã opyno xe juru-py. Upei 
ogwapy gwapy tyke'yry ramo ja ohexa ma ou ramo yrutáu, pe-ma itury 
ke'y 
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disse para seu irmão, deu para ele uma vara abra a sua boca para ele 
soltar, pelo lado da sua boca voce enfia essa vara disse pra ele. Dai veio 
de novo não ligou no seu irmão, chegou para soltar e cutucou no yrutáu 
e quando cutucou saiu voando, kwá, kwá, kwá, saiu dizendo. Quando 
então o irmão dele disse: Se aumentará yrutáu em toda a terra disse ele. 
Dai quando á tarde ouviram um grito e perguntou: o que é isso? Isso é o 
yrutáu não vai imitar o grito dele se não vai te cutucar qualquer pedaço 
de pau disse para o seu irmão mais novo. Por isso não devemos imitar 
o grito do yrutáu, os antigos não imitavam o grito do yrutáu, se não te 
cutucar alguns paus pode queimar sua casa, se não queimar sua casa 
pode queimar suas roupas assim estava ali dizendo ao seu irmão que 
estava bem magro. Dai foi na casa do yrutáu primitivo estava em casa, 
estavam rodeiando carne de anta assada, quando ele voltou onde estava 
sentado, o irmão mais novo dele disse estou com fome disse ele. Eles não 
dão essa carne assada pra voce? Não dão somente eles comem. Dai 
quando viram a carne da anta estava cheio de bichos, ele mesmo 
estragou a carne, já estragou tambem a farinha verdadeira, já se ·· 
estragou a bebida que ia beber depois de comer as carnes. Quando viram 
que estava tudo estragada disse pra eles levam jogar no mato, levam 
longe mesmo no mato para jogar disseram pra eles. Disse para o seu 
irmão mais velho vamos levar, levaram a farinha que estava estragada 
a bebida que estava estragada, levaram as carnes de anta assada 
tambem. Quando levaram para jogar disseram não é para comer, quando 
voces voltarem eu vou cheirar suas bocas disseram pra eles. Quando 
chegaram para onde iam jogar tiraram e soprou e abençoou e a carne 
assada se renovou de novo. A verdadeira farinha tambem aben.çoou e 
parecia que saiu do fogo recentemente. Dai comeram a carne da anta 
assada com a farinha verdadeira. Depois beberam a bebida e ficaram 
satisfeitas. Depois .eles. voltaram e foram chegando. Depois de comer 
tudo chamou a mosca azul para lamber a boca deles. Chamou tambem 
o pica-pau pequeno para tirar as carnes dos dentes deles. Disse ao seu 
irmão mais novo esse pássaro não devemos comer se comer as dores 
de dentes pode até te matar esse é pica-pau pequeno disse para o seu 
irmão mais novo. Tirou tudo muito bem as carnes de anta dos dentes 
deles, e a mosca azul lambeu as bocas deles. Bem de tarde voltaram de 
novo. Perguntaram pra eles se não comeram, disse para o irmão mais 
novo se cheirar a sua boca do queixo 
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he'i, ome'ê ixupe yvyrá eje juru pe'a opyno hagwã, nde juru yke-rupi 
emondo kuri yvyrá he'i ixupe. Upei ou jevy nopenai voi tyke'yry rehe, ou 
opyno hagwã ha oheikwa kutu jave yrutau oveve ohovy kwa, kwa, kwa 
he'i ohovy. Upe ma ramo tyke'yry he'i: tosysy yvy apy nhamo yrutaujava 
mokerá he'i. Upei ka'aru ohendu osapukai ha he'i mbava'e tipo aipo va'e 
ke'y he'i, aipo va'e yrutau he'i ani ere ha'ã nde reikwa kutu arã yvyra he'i 
ixupe. Ajeve yrutau nhe'ê na nhaha'ãi yma rupi gware no ha'ãi yrutau 
nhe'ê, na nde reikwa kutui ramo yvyrá okai arã nde roy, ndo kairy-ramo· 
nde roy okai arã nde ao he'i aiporami o"ivy tyvyry ipiru. Upei oho yrutau roy
py, or yrutau ypy hoy-py, ojere jova mborevi ka'ê rehe ou ha'e ogwapy 
hapy ramo he'i xe vare'a verei katu ke'y he'i. No me'er tipo ndevy mborvi 
ka'ê? No me'er ry ha'e kwery ae-ma ho'u. Upei oma'ê jevy ramo mborevi 
ka'ê rehe hasopa-ma mborevi ka'ê, ombo haso mborevi ka'ê, haso-ma 
hu'i ete ave, ogwero.i'u hagwã ombo haso kagwL Upei ohexa haso ete rei 
maramo he'i peraha pe 'mombo ka'agwy-py, mombyry ka'agwy hovy o"i 
va'e rehe peraha he'i ixupe. He'i gwyke'yry-pe jaraha, ogweraha hu'i ete 
haso va'e kwe, ogweraha kagw"i, ogwaraha mborevi ka'ê ave. Ogweraha 
omombo hagwã-py ramo he'i anike pe'u te"i, pegwãhê pejuvy ramo tah~tü 
kuri pende juru he'i. Ogweraha omombo hagwã-py ombo gwejy ha oípeju 
ohovasa ipyahu ete jevy mborevi ka'ê. Hu'i ete ohovasa ojy ramo verami 
hu'i ete. Upei ho'u gwyvyry ndive okwapy mborevi ka'ê hu'i ete tyry. Upei 
ogweroi'u kagwr-pe hyvyatã okwavy. Upei ogwãhê jevy oje'oivy. Ho'upa 
porá rire ohenoi mberu, mberu ovy oherei hagwã ijuru. Jarati'i ohenoi 
oipe'a hagwã hãi pa'ü-gwi mborevi ro'o. Ajeve he'i gwyvyry pe ãva'e nde 
re'ui ará, ãva'e ypekü mir"i jarati'i, ãva'e re'u ramo tar rasy nde juka va'erã 
he'i gwyvyry-pe. Ogwenohê mba porá mborevi ro'o hai pa'u-gwi, mberu 
ovy katu oherei ijuru. Ka'aru ete porá ogwãhê jevy okwavy. Nda pe'uri-pa 

. he'i herekwa, he'i tyvyra-pe nde juru ranhe ohetü ramo hanhykã-gwi 
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voce pega e eu vou apertar o nariz dele disse ao seu irmão. Depois eles 
abriram a boca do yrutáu para ficar com a boca grande, quando puxaram 
a boca o yrutáu dizia kwá, kwá, kwá. Quando eles estavam puxando a 
boca do yrutáu o irmão mais novo ria dele. Daí ele mandou como yrutáu. 
Daí passaram de novo e chegaram na casa dos dormiocos e foram 
chegando ali e tinha levado tres frutas grandes. O que voce está trazendo 
amigo disse pra ele, tem frutas grandes bem ali e deu pra eles e queriam 
mais. Quando voce estiver subindo no galho eu vou lá para comer os que 
caíram no chão disse ele. Pode ir disse pra ele o Sol. Daí subiram com 
seu irmão, se convidaram os dormiocos e foram chegando tudo ali 
porque a árvore era grande. O irmão mais novo perguntou nós vamos 
mexer o galho? Disse o irmão mais velho: vamos mexer daqui à pouco. 
Se ajuntaram ali e disse um galho nós vamos mexer disse pra eles. Daí 
mexeram e os frutas caíram por cima da cabeça deles. Daí saíram por 
cima da cabeça deles. Daí sairam por cima da cabeça deles. Daí saíram 
voando dizendo: kagwiryvõ, kagw"iryvõ diziam voando. 

, 

(Fita nº 29 na outra) (Final da Fita nº 28 - Andreza Souza) 

(Fita nº 29 - Andreza Souza) 

O SOL E LUA - CONTINUAÇÃO 

Depois que tinham feito a fruta grande o sol foi passando com seu irmão. 
Estava viajando para chegar na casa do seu pai. A mãe quando ele 
chegou, quando chegou com seu irmão a mãe deles chorou de novo. 
Quando a nossa mãe chorou o gavião tambem chorou. Depois trouxe o 
banco para eles sentarem. E o pai dele estava virado para o outro lado 
não queria vê-los quando estavam chegando ele negou seus filhos. Por 
isso os povos de hoje tambem negam seu filho. Deixou tudo para os 
povos, negando o nosso pai não olhou quando seus filhos estavam 
chegando, e a mãe não ligou no seu marido, os filhos tambem não ligaram 
ele nem falou nada para os filhos. A mãe deles ficou muito contente os 
que tinham guardado ela tirou tudo pra eles. Deu-os peixes assados, deu
os 
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eipyhy ixupe he'i ha xe taipyhy iu· ngwi. Upei katu oipeka yrutau juru hikwai 
ijuru gwasu hagwã, ojuru tira ramo yrutáu kwa, kwa, kwa he'i. Ojuru tira 
ogwavy ramo opuka tyvyry hese. Upei omomdo yrutáu ramo. Upei ohasa 
jevy ha ogwãhê yvyja'u xukwai popyro roy-py ogwãhê oje'oivy ogweraha 
mbohapy yvagwasu. A mbava'e katu ereru pa"i he'i ixupe, yvagwasu-ma 
pepy o·i ome'ê ixupe ombo eta va'u. Ere jeupi rupi taha kuri ha'u hagwã 
ikui-gwe he'i. Ekwa kuri he'i ixupe pa'i.. Upei ajeupi gwyvyry ndive, 
ojoavisa visa kagwiryvõ ypy oje'oi ogwãhê mba kakwaa yvyra mata. Upei 
he'i tyvyry nhamotyvõ-ta tipo? He'i tyke'yry nhamotivo"f ange mir'i, Upei 
ojogweroata he'i pete'i hakã oro motyvõ-ta he'i. Upei ojogweroaty jave 
omotyvõ ho'a ho'a-pa inhakã rehe ha ojopy-pa. Upei oveve ohovy kagw·i 
ryvõ, kagw'i ryvõ he'i ovevevo. 

1 (Fim da Fita nº 28 -Andreza Souza) 

(Fita nº 29 - Andreza Souza) 

PA'I KWARA E JASY 

Yva gwasu ombo'aju rire ohasa ohovy Pa'i Kwara gwyvyry ndive. Oje'oi 
okwavy ogwãhê hagwã gu roy-py. Upei katu ogwãhê oje'oivy gu roy-py. 
Ogwãhê ramo isy, gwyvyry ogweno-gwãhê ramo isy ogwenohê jevy 
ojahe'o. Ogwenohê ojahe'ok ramo nhandesy tagwato ojahe'o ave. Upei 
katu ogweru ixupe apyka igwapy hagwã. Aiporamo tuvy katu ojere o'i ndo 
hexasei gwa'yry ogwãhê ramo nda xe ra'yi he'i. Upea-gwi yvy pory ay rupi 
nda xei he'i hagwã. Yvy pory-pe oheja-pa, nda xei ho'evy nhanderu 
~oma'êi gwa'yry kwery ogwãhê ramo, isy katu no penairy orne rehe, 
1memby kwery no penairy no nhe'êi ry gwa'yry kwery-pe. Ovy'a isy'a ovy'a 
e~erei-~wi opa onhogãtu va'ekwe ombogwejy ixupe kwery. Ombogwejy 
p1rá ka ê, ombogwejy mbo 
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pão de tão contente que estava a mãe deles. Deu a bebida mais doce que 
tinha, de tão contente a mãe armou uma rede de reguarda para menor 
essa era o propria do irmão mais novo. Deu tambem enfeite, um enfeite 
de reguardo, deu colares pela chegada do seu filho. O pai não falou nada 
para ele, quando viu que o pai dele nem ligou, o irmão mais novo falou 
porque é que o pai não fala nada pra mim. Não liga para seu disse pra ele 
a mãe. Depois reuniu os povos, chamou de todos os lados, naquele 
tempo o que iluminava não era esse sol, um grande luzeiro alumiava a 
terra. Eles chamavam aquilo de Pa'i Arakurá. Então o Pa'i Arakurá 
alumiava a terra. Ai o pai deles reuniu os povos, fez uma grande reunião 
para conversar e escolher que vai ficar como Sol. Quando fez a reunião 
eles nem ligaram. Eles já sabiam quem vai ser o dono do Sol. Era 
inumeras pessoas reunidas pelo nosso pai. Tirava de si para dar aos 
homens para vestir para ficar como sol. Quando entregava isso, saia 
somente fogo e isso subia até o alto dos ceus. Não ficavam, quando subia 
para os ceus nosso pai descia para a terra, havia ainda trevas aqui na 
terra. E dava de novo ao outro e assim para todos. De si deu para todos 
para nos iluminar o sol. Depois acabando as pessoas já ficaram poucos. 
Ainda o pai dele não falou nada para eles, é eles estavam sentados no 
terreiro matando os piolhos junto com seu irmão mais novo. Depois disse 
ao seu irmão mais novo vamos descançar no coqueiral. E foram com seu 
irmão mais novo. E seu pai deu seus pertences aos homens e não ficaram 
no ceus. Quando dava como fogo mandava para os ceus voltava pra ele. 
Deu novamente para o outro e ele vinha na terra para ver se iluminou a 
terra. Ai quando não tinha mais ninguém disse então voce mesmo vai 
continuar iluminando disse ao Pa'i Arakurá. E Pa'i Arakurá já sabia que 
os filhos dele que seria dono do Sol. Então o Pa'i Arakurá veio junto ao 
grande luzeiro, esse chama Pa'i Arakurá menor. O Pai dele queria um 
para ficar como lua. Depois o pai deve voltou para perguntar de novo na 
cruz que fala, do Xiru, ainda vai saber quem vai ficar pra voce como 
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japé ovy'a-gwi isy. KagwT katu he'ê ve va'e ovy'a-gwi isy, tyvyry pe 
ombogwejy kyha jekoaku'i tyvyry mba'e upea. Ombogwejy ave ixupe, 
jegwaka jekoaku ave, ijyva'ytyrü ovy'a eterei gwi imemby ogwãhê ramo. 
No nhe'êi ry itua ixupe, itua no nhe'êi maramo ixupe tyvyry he'i ma'erã po 
hiu no nhe'êi te·ixevy he'i. Ani ere pena teT hiu rehe he'i ixupe isy. Upei katu 
omboaty umi hente kwery, ohenoi opa gwio, uperamo nda ha'ei pe 
nhande resape va'e o·i, jasy tata gwasu yvy ohesape araka'e. Upea-pe 
ha'e kwery ombohery pa'i arakurá. Omboaty itua hente kwera, ojapo aty 
gwasu onhomongeta kiva'e-pa oheja-ta kwarahy rã. Upei omboaty maramo 
hente kwery no penairy ha'e kwery, Oikwaa-ma ha'e kwera kiva'e-pa 
kwarahy jary rã. Omboaty hente nda jaipapa kwaa vei nhanderu rembi 
mboaty. Upei oje hegwi ome'ê imba'ê imba'e katu umi kwimba'e-pe hemi 
mondará kwarahy rã ojehegwi oipea. Ome'ê ramo ixupe upea opu'ã tata 
memete upea oho yvay rehe memete. Ndo pytairy, oho yvay rehe ramo 
nhande ru ogwejy ko yvy rehe, inhypytürei ko yvy. Ome'ê jevy pete'i upe 
ha upeixa opa hente kwera. Ombopa-pa ome1ê ojehegwi omba'e katu 
nhande resape hagwã kwarahy. Upei katu opa-ma hente kwery mix'i-ma 
o·i. No nhe'êi joty tuvy ixupe, ha'e kwery katu okarapy-py ogwapy okwavy 
ojokyvexa okwavy gwyvyry ndive. Upei he'i gwyvyry-pe jaha yvyrá 
katuty-py japytu'u nhande he'i. Oje'oi gwyvyry ndive. Upei katu tuvy 
ome'ê omba'e katu kwimba'e-pe ha ndo pytai yvay rehe. Ome'ê ramo tata 
rami ornando yvay rehe ou jevy ixupe. Ome'ê jevy otro-pe ha'e katu ou ko 
yvy rehe, ohexa hagwã ohesape ramo ko yvy rehe. Upei he'i opa-maramo 
hente kwera aiporamo nde jevy ehesape ko yvy he'i pa'i arakurá-pe. Pa'i 
arakura katu oikwaa ma ta'yry kwery oikotaha kwarahy jary ramo. Pa'i 
arakura katu ou jasy tata oyvay rasa va'e ndive, upea hera Pa'i arakurá 
mir'i. Jasy rami oT va'erã ituvy oipota. Upei ituvy oho jevy oporandu xiru 
kurusu he'êgãtu-py, ereikwaa va'erã opyta va'erã ndevy Pa'i 
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o sol disse para ele. Daí o pai dele voltou quando já não havia mais 
ninguém dos que estavam reunidos ele ficou sentado diante do Santo 
Altar. Eles ainda não ligaram. Depois perguntou para a mãe: onde foram 
seus filhos? Foram no mato no coqueiral para descansar disse ela. 
Quando então o pai dele chamou-os, e voce disse o pai dele, se voce for 
meu filho então será iluminado da terra disse pra ele. Não respondeu ao 
seu pai, quando ele falou, disse é bem verdade, para o seu irm~o mais 
novo tambem falou assim, voce vai ser iluminador de todas as coisas da 
noite, o pai dele queria dar de novo aquilo que era dele para eles. Assim 
como ele tinha dado para aqueles que já tinham desistidos, nem olhou 
quando o pai dele ofereceu para ele. Daí o Pa'i kwará tirou de si mesmo 
as que era dele. Quando tirou de si e mandou como chama de f~go para 
o alto, como chama de fogo foi e ficou no alto do céus. E o seu pai desceu 
de novo aqui na terra, clareou a terra, iluminou muito bem. Depois disse 
ao seu irmão mais novo: agora é sua vez disse. O pai dele queria dar 
aquilo que era dele e ele tirou de novo de si mesmo para mandar para o 
alto do céus. Da mesma maneira aconteceu como do seu irmão mandou 
para os céus e ficou ali. Seu pai desceu de novo aqui na terra e ja estavam 
iluminando os dois, o mais velho e o mais novo. Depois seu pai voltou 
novamente. Chegou dizendo era meu filho mesmo. Ai sua mãe disse para 
eles: voces ficarão luz para todos os povos da terra. E seu irmão mais 
novo vai ficar para iluminar todos os tipos de bichos. Depois desceu 
novamente o pai deles aqui na terra, a terra estava muito quente quando 
os dois estão aluminando juntos. O Santa Cruz do Xiru pôs o nome deles 
de Sol e Lua também era o nome dado por ele. Ai o pai deles disse o calor 
do sol vai nos derreter, a luz da IÚa também. Quando o sol escondeu a 
lua iluminava, e o calor era demais. Parecia fogo. Depois eles conversavam 
com seu irmão mais novo. Então voce controla a sua luz. Depois que voce 
controlar a sua luz sera fresca à noite disse para ele. Depois o sol falou 
ao seu irmão que chegará o dia curto do sol, contou isso ao seu irmão 
mais novo conversando juntos. Quando o Sol encurtar terá para os povos 
dias frios. Eles chamaram o frio de jasuka. Jasuka terá 
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kwaraárãáhe'i ixupe. Upei ou jevy ituvy opa maramoáhemiámboaty 
ogwapy o"ivy yvyrá maragãtu ravagwy-py. No penairy joty ha'e kwery. · 
Upeiákatu he'i mamo tipo oho ne memby he'i. Oje'oi ma kuriáyvyrá jety 
katuty-py opytu'u he'i. Upe maramo ohenoi ituvy ixupe, ha nde he'i,ánde 
xe ra'y ramo ereiko arã yvy resape harã he'i ixupe.áNo nhe'êiávoi gu-pe, 
onhe'e vo he'i ha'e anheT he'i, tyvyry-peáaipo he'iáave,áere hesape arã 
ma'etTrõ pyhare he'i, ome'êájevyámo'ã omba'eákatuátuvy ixupe. Umi 
hente kwery hagweáramiáome'êámo'ã ixupeáomba'eákatu omondo jevy 
hagwã yvay rehe, no ma'êiávoiágu omo'êáramo ojeupé. Upei katu Pa'i 
kwara ojehegwi ogwenoheáomba'e katu.áOje hegwi ogwenohê ramo 
omondo jevy tata rendyárami,átata rendyárami oho opyta yvay rehe. 
Tuvy ogwejy jevy-ma koáyvyárehe ouvy, ohesape-ma yvy, ohesape 
porã-ma. Upei tyvyry-pe he'i aiporamo nde xivyry he'i. Ome'ê tamo'ãjevy 
ixupe omba'e katu ha ha,:e ojeheg~i jevy joty ogwebohê omba'e katu 
omombo hagwã yvay rehe. Ha' e kwe rami joty ornando ha opyta jevy-ma 
yvay rehe. Upei ituvy ogwejy jevy-ma ko yvy rehe ohesape-ma mokoT ve 
tyke'yry ha tyvyry. Upei ogwãhê jevy ohovy tuvy. Ogwãhê ohovy he'i xe 
nipo ra'e he'i. Upei katu he'i isy ixupe kwery: pe pyta kuri yvy pory resape 
hagwã he'i. _Nde ryvy katu topyta pyhare ohesape hagwã opa vixo kwery. 
Upei ogwejy jevy tuvy ko yvy rehe, hatu eterei ko yvy mokoI ve ohesape 
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ramo kwarahy. Xiru kurusu maragãtu omo·i ixupe kwery hery rã kwarahy, 
jasy ha'e hemi mbo hera kwe. Upei tuvy he'i nhane mboyku-ta ra'e 
kwarahy aku he'i, jasy endy ave. Kwarahy oike ramo tyvyry jevy-ma 
ohesape, upea katu haku eterei. Anhe'i verami tata. Upei katu ha'e kwery 
onhomongeta gwyvyry ndive. Aiporamo ne mba'e katu ehendyá he'i. Ere 
hendyá rire ho'ysã porã va'erã pyhare he'i. Upei katu Pa'i he'i opyta 
hagwã kwarahy mbyky, omombe'u gwyvyry-pe onhomongeta ha'e kwery 
gwyvyry ndive. Mbyky ramo kwarahy o'i-ma va'erã yvy pory-pe ro'y he'i. 
Roy-pe ha'e kwery jasuka he'i. Jasuka o"i 
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para todos os povos, para haver tempo de novas plantas terá que cair 
primeiro jasuka (geada) sobre a terra disse ele. Isto é, falando da geada. 
Depois a lua regulou a luz. Para haver essa mudança de lua ele tinha 
morrido várias vezes, depois o irmão mais velho dele fazia viver novamente 
e cada vez que chegasse esse tempo o mais velho disse então o seu 
pertencente terá renovação por tempo disse para ele. A luz que ele tinha 
ele troca, eles chamam de renovação. Ele renova a luz que tinha ante. 
Assim eles conversaram. Os nossos antigos conheciam esta terra. ·Povo 
desta terra mesmo foi subindo para ser a luz do sol. Isso eles chamam 
de Pa'i kwará. A lua eles chamam de Pa'i Nhengaju. Assim eles fizeram 
para colocar o sol. O pai dele não gostava deles mas eles colocam o seu 
pai na sua luz. Para isso o pai dele negou-os não é meu filho dizia é isso 
passou para todos os povos da terra. Para os povos dizer não é meu filho 
do seu filho. Depois pai deles queria um lugar proprio para eles. Depois 
eles souberam onde iam se colocar. Disse ao seu pai deixa que eu vou 
saber onde vou ficar. Só porque seu pai tinha negado eles só escolheram 
onde seria o seu lugar. Depois eles conversaram novamente com o seu 
mais novo. A minha morada eu vou por no Bonito campo dos ceus. O seu 
irmão mais novo disse eu vou ficar pertinho. Eu vou ficar no Terreiro 
Pronto disse pra ele seu irmão mais novo. Depois cada um foi onde vão 
ficar. O pai deles não pode ir onde eles estão. Ele tem que dançar e Cantar 
muitas noites somente depois pode chegar onde eles estão. Colocaram 
areia com fogo no seu caminho. Seu irmão também fez assim. Seu irmão 
mais novo colocou geada no seu caminho. Por isso o pai deles não chega 
de qualquer jeito pra eles. O pai deles ficou triste com isso, eles sabem 
e o seu pai sabe mais, por isso eles colocaram seu lugar para longe dele. 

(Fim da Fita nº 29 Lado "A") 
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-ma va'~rã yvypory-pe, temity pyahu hagwã ho'a raê va'erã jasuka yvy 
rehe he'1. Upe va'e ro'y ho'a rehe he'i. Upei katu onhehendyá jasy. Jasy 
okanhy hagwã emano mano-gwi, upei katu tyke'yry omoingove jevy 
hagwe-py .osy .vy he'i ixupe tyke'y aiporamo ne mba'e katu to jeaso javo 
meme kurr he'1. Upe hendy tuja oiko va'ekwe okambia, ohekoviarõ he'i 
ha'e kwery. Oheko~iarõ pe ~endy tuja. Upeixa ha'ekwera onhomongeta. 
Y~a ~ha~de ypy 01kwaa ha e kwery ko yvy. Yvypory voi araka'e ko yvy
gw1 OJeup1 .ohovy oiko hagwã kwarahy rendy. Upea-pe ha'e kwery Pa'i 
Kwara he'1. Jasy-pe katu he'i Pa'i nhengaju he'i. Upeixa ha'e kwery 
kwa~~hy omor hagwã araka'e. Ndaija'eiry ituvy hese kwery ha ha'ekwery 
omo1 Jevy gwendy-py gu-pe. Upea rã itua nda xei he'i nda xe ra'yi he'i ha 
upea kwe .~vy pory-pe ohupyty-pa. Yvy pory he'i hagwã nda xei ita'yra 
r~he . Upe1 '~.ua omo'ê mo'ã ha'e kwery o·i hagwã. Upei katu ha'e kwery 
01kwaa omo1 hagwã gweko hagwã. Gu-pe he'i xe ae taikwaa kuri xe reko 
hagw~ he'i. .Pe ~tua nda xei he'i hese-g~i ha'e kwery ae oikwaa gweko 
hagwa. ~pe1 ha e kwery onhomongeta Jevy gwyvyry ndive. Xe ahata xe 
roy amo1 "Aranhu porãpy" he'L ltyvyry he'i xe ahata koT he'i. Ahata xe a·i 
"oka. regu~je-pe he'i ixupe tyvyry. Upei katu oho ha'e kwery or hagwã-py. 
Nda1 katu1ry tuvy oho ha'e kwery or hapy. Ojeroky arã, iko'ê ko'ê arã 
oporah.eivy upe rire a~ tuvy. ogwãhê arã ha'e kwery or hapy. Omoi· yvy ku'i 
~ata ha e kwe_ry g~ap~ ru~1. Tyvyry ha'e rami ave. Tyvyry katu omo'i ro'y 
Jasuka gwape rup1. AJeve 1tuvy ndikatui ogwãhê rei ha'e kwery oi' ha-py. 
U~ea tuvy-pe orno nhemboasy, ha'e kwery oikwaa tuvy oikwaave, ajeve 
ha e kwery gwekwagwã omoT mombyry mbyry. 

(Fim do Lado "A" da Fita nº 29) 

437 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

(Fita nº 29 Lado "B" - Andreza Souza) 

QUANDO A TERRA QUEIMOU 

Antigamente a terra já tinha queimada? -Já tinha queimado, quando 
queimou a terra havia os que tinham a reza da queima da terra. Rezavam 
a noite inteira e muitas noites rezaram para a queima da terra os fogos · 
vinham e acabava perto das casas deles. Apagavam os fogos pela 
beirada das casas. Nós chamamos de montanha os que são restos dos 
fogos. Aqueles que rezaram os fogos chegaram até perto das casas 
deles e apagavam. Esses então se desaparecerem. Eles também 
ficaram já com o nosso Deus. Por isso nas montanhas vamos sempre 
ouvir vozes, gritos, são os que desapareceram. Queimaram também 
tudo os que não tiveram a reza para a queima da terra. Quando o fogo 
vinha queimando a terra parecia um trovão quando a terra se 
desmoronavam, aquele que rezou o fogo chegava só perto dele. Isso eles 
chamavam de grande montes. 

QUANDO UMA MOÇA COMEÇA SUA 1ªMENSTRUAÇÃO 

A moça de antigamente quando começa a sua primeira menstruação 
faziam para ela uma propria vasilha para a sua refeição. Fazia para ela 
um porongo de onde só ela deve beber. Elas não comem sal, não comem 
gordura largam de todas carnes. Eles chamam para aquelas que começou 
aparecer os seios dizem seios pequenos. Quando eles começam ver i·sso 
fazem largar das carnes, carnes dos queixados eles não dão para elas 
dizem que esse bicho tem epilepsia. Eles chamam os porcos de queixado 
de rabo. Eles não põe aquelas queJargaram dessa carne para o lado do 
vento não podem nem cheirar. Elas devem comer rábo de macaco 
chamam de tumbyky roky para as pontas das folhas de aboboras. ·Para 
abobora eles chamam de tumbyky, morango. Batatas eles plantam 
batata branquinhas. Essas batatas branquinhas são comidas das moças 
que começam a primeira menstruação, batatas amarelas eles.não dão 
para elas comerem dizem que se comerem os calcanhar vão ser 
partidos. · 
Milhos eles plantam milhos Branquinhos que são comidas das moças da 
primeira menstruação. Seus dentes vão se estragar diziam eles, porque 
os dentes deles não se estragam, cana também não chupam. Plantam 
cana branquinha para a moça da 
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(Fita nº 29 Lado "B" - Andreza Souza) 

YVY OKAI RAMO GWARE 

Yvy-pa yma ndo kairi araka'e? Okai va'e kwe, okai ramo yvy umi o·i va'e 
ogwerekoyvy kái rehegwa nhembo'e. Ogwero ko'eyvy kai rehegwa. Tata 
ou pe hoy jere rupi opa. Hoy jere rupi opa tata. Nhande Ja'e serro yvy kai 
ramo gware. Onhembo'e va'e gwive ou tata opa hoy jere rehe. Upea kwe 
katu ha'e kwery onhe mo'ã. Opyta ma ha'e kwery ave nhandejara ndive. 
Ajeve serro rupi nhahendu va'erã onhe'êva, osapukai va onhemo'ã 
va'ekwe. Okai ave heta umi ohendu e'y va'ekwe yvy kai rehegwa. Tata ou 
ramo anhe'i rami hyapu yvy ho'avy, pe onhembo'e va'e apy rupi ou opyta 
tata. Upea ha'e kwera he'i yvy'ã rusu he'i. 

KUNHATA'i ONHEMONDY'A RAMO 

Yma gware kunha ikunhata'i ramo omo·i ixupe hembi'u hatygwa. Omo'i 
ixupe hy'akwa ha ha'e nte voi hoi'u arã upegwi. Ha'e kwera ndo'ui juky 
ndo'ui nhandy opoi-pa voi so'o-gwi. He'i ha'e kwera umi ikama osê ramó 
va pe ikãvu mir"f he'i. Upea ohexapy ha'e kwera omomboi-ma so'o-gwi, 
koxi ro'o ndo'ukai ha'e kwera he'i heo'ã. Koxi ugwai he'i ha'e kwera kure
pe. Ugwia ha'e kwera upe so'o-gwi opoi va'e no moirJ yvytu-gwy koty ni 
no hetüi arã. Ho'u arã ha'e kwery ka'i rugwai, tumbyky roky he'i ha'e kwera 
andai ru'ã ngwe-pe ru'ã ngwe-pe. Andaí-pe ha'e kwera he'i tumbyky he'i, 
kwarapêpê. Jety onhotY ha'e kwery jety asã'i. Jety asã'i mir'i onhe 
mondy'a va'e rembi'u, jety rarosa'aju ha'e kwera ndo'ukai nde pyta jeka 
arã he'i. 
Avati onhoty voi avatitI mir'i onhemondy'a va'e rembi'u. Ne ra'i ikwa arã 
he'i, ha'e kwery nda ikwai ha'i, takware'ê ndo'uiry ave. Takware'e t'i mir'i 
onhoty onhemondy'a 
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primeira menstruação. Banana qualquer também não comem, somente 
banana branca. Tem banana branca grande e tem banana branca 
pequena esses são as comidas das moças que começa a primeira 
menstruação. Elas não comem carne de jacu, dizem que esse tem 
epilepsia. Dizem que nambú batem as asas muito fortes. Os passarinhos 
eles dão para elas comerem eles maltratam mesmo, mas isso eles 
chamam de reguardo. Depois de menstruar tudo, porque eles cortam 
tudo os cabelos quando estava menstruada. Quando os cabelos já 
estiverem crescidos ja podem comer, primeiro devem ver comidas que 
deve comer. Levavam para o avô ver a comida que vai comer. Do veado 
diziam só quando você casar e seu marido matar voce vai comer, 
somente quando seu marido caçar voce pode comer. Tatu tambem não 
dão pra ela comer, para o veado eles diziam dono da epilepsia. Carne da 
vaca também não dão dizem que é anta com chifre. Chamam vacas de 
anta com chifre. Elas quando começar a primeira menstruação e quando 
vão começar comer as coisas elas moem mba'egwa (remédios). Com 
esse pó de mba'egwa (remédio) elas socam milho torrado, isso o 
resguardo deve comer com as coisas que tinha largado. Peixe muito 
grande também não comem dizem que pula muito forte. Peixinho Branco 
e comida da moça que está se resguardando. Por isso eles não sofrem 
epilepsia. Quando as coisas se encarnam neles elas sofrem epilepsia. 
Ha benzimentos para todas as doenças? -Há benzimentos. Ha 
benzimentos para dores de barriga, há benzimento para maleita. Os 
antigos ficavam doente como nós tambem e saravam com os remédios 
do mato. Quando está com maleita estreavam no doente a folha de 
urtigão. Quando está com dores no corpo esfregavam cará principal, isso 
para esfriar, deve dar banho com caldo e cedro. Antigamente eles 
matavam o outro com a reza brava.· Eles rezavam a reza brava pelo outro 
porque não gostavam do outro se estiver longe dele fazem a reza pelo 
vento assim eles faziam a reza brava pelo outro. Moradores de um lugar 
morriam tudo porque levantava fogo. Quando se matava com essa reza 
alguns que esfriava, quando chega a reza brava que foi rezada chega 
como fogo, morriam que não se podiam mais se enterrar. Quando vai 
chegar o fogo começa a trovejar, e isso quando já estava chegando o fogo 
o calor começava fazer eles tremerem e com isso eles morriam, quando 
morriam pareciam que tinham caído no fogo se descascava tudo. Para 
aprender essa reza eles vão longe onde ninguém vai e furavam ali o 
tronco de jarakatiá e ali aprendia de quem tinha. Isso depois de ouvir a 
reza ele deve praticar. Depois de aprender bem 
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va'e rembi'urã. Pakova ndo'ui ave, pakovau he'iha ave ho'u. Pakovati· 
gwasu o'i pakovan miri' o·i umia onhemondy'a va'e rembi'u. Ndo'uiry ave 
nhakupê, heo'ã he'i. lnambu pe opepe hatã he'i. Umi gwyra ho'uka ixupe, 
ogwereko asy voi upea-pe he'i ojekoaku he'i. Upea onhemondy'apa rire 
ae arã, onhap'i mba arã onhe mondy'a jave. Upea katu hi'avy ipuku rire
ma ho'u arã umia, ohexajevy arã hemiurã. Ogwerahava'erãoi'va'etamo·i 
upe ohexa hagwã hemiurã. Gwasu rehe katu he'i ne me ae to'uka ndevy 
ojuka ramo, ne me rembia aetere'u kuri he'i. Tatu ndo'ukai ry ave, gwasu
pe he'i teo'ãja rusu he'i. Vaka ave ndo'ukai mborevi atL Ha'ekwery vaka
pe ohenoi mborevi au ~e'i. Onhemondy'a ramo ha'ekwery ho'u jevy-ta 
ramo omongu'i mba'egwa. Mba'egwa ku'i ndive ojoso pororo, upea katu 
onhemondy'a va'e oityru arã gwi ho'u e'y va'e. Pira tuvixa va'e ndo'ui ave 
opepe hatã he'i. Pikytl onhemondy'a va'e rembi'u. Upeixa-gwi ha'e kwera 
na heo'ãi. Ojepota ramo ma'et'irõ hese heo'ã. 
Entero mba'asy-pa oi' it'i ha? O'i. O'i tye rasy Uha oi' ro'y ro'y fiha. Yma 
gware nhande rami hasy ha okwera pohã nhana me. lro'y ro'y ramo oipixy 
arã iro'y ro'y va'e rehe tamiarã gwasu. Ha hete rasy ramo oipixy arã hese 
karaU jari, upea omoro'ysã hagwã, omgojahu arã hy'ary rykwe-pe. Yma 
rupi ha'e kwery ojojuka nhengarai-pe. Onhegarai arã ojoehe ndaija'ei-gwi 
mombyry oi' ramo ija'e e'y va'e yvytu oi' ha koty oho arã onhembo'e 
onhengarai ojoehe. Pete'i kolonha gware omano mbaete arã opu'ã voi 
tata. Ojojuka ramo nhengarai-pe o·i va'ek omboro'y, opyrü ramo pe 
onhengarai va'ekwe opyrü voi tata, omano voi ndai katuvei-ma ojoaty. 
Opyrü ramo tata opyrü hagwã hyapu, upea katu opyrü-ma ramo tata 
opyrü-ma taku ryryi taku ryryi ha'ekwera ojuka, omano ramo tatapek ho'a 
va'ekwe rami ojepiropa. Upea ohendu hagwã hereko ha-gwi oho voi 
mombyry ojeho e'y hagwã-pe ojo'o jarakati'y ohendu hagwã. Upea 
ohendu rire hendulha oho'ã arã. Upe va'e ohendu porá ma rire 
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quando já estava aprendendo bem o tronco de jaracatiá queima com 
madeira ceca. E quando já estava quase queimando tudo ele tem que 
esfriar, depois de esfriar o tronco de jarakatiá que estava queimando 
parecia que tinha jogado água se apagava tudo. Quando assim eles 
diziam um para o outro voce já aprendeu bem. Assim antigamente eles 
ouviam e aprendiam a reza brava. 

BEBIDA DE ANTIGAMENTE 

Antigamente para eles chegarem na festa da bebida eles chegavam 
cantando onde ia ter a festa. Depois de cantar e fazer tudo o sinal já dão 
arco para aquele que vai cantar o gwahu. Porque iam mesmo proprio para 
cantar e um proprio para cantar gwahu. Dão um arco para aquele que 
cantou e deve cantar gwahu até clarear o dia. Chamavam de seu 
travesso para o Kotyhu. Mulheres no travesso dizia e as mulheres 
cantavam kotyhu e somente as mulheres, e deve cantar gwahu somente 
os homens. Antigamente eles diziam que não tinham misturado. 
As mulheres devem ser numa parte e os homens tambem deve ser numa 
parte. O kotyhu dos homens as mulheres não devem usar. Quando 
mulher canta gwahu, deve ser todas mulher. Como homem também deve 
cantar gwahu até clarear o dia. Quando a bebida não termimou cantam 
gwahu falso para o gwahu de dia eles chamam de gwahu falso. Esse 
gwahu falso não deve ser usado á noite. Numa festa da bebida deve ter 
os que cantam gwahu, os que cantam kotyhu, e tambem os que cantam 
musicas religiosas. Eles santificam muito seus cantices. Suas danças 
também eles santificavam muitas. Os antigos nas suas danças usavam 
taquara, por isso chamam as mulheres de donos de taquara. Os homens 
usam o mbaraká. Quando o homem usa taquara eles dizia que era 
maldizente. A taquara não é para os homens. 

Vamos ver nós tambem 
Vamos ver nós tambem 
Vamos ver nós tambem 

KOTYHU 
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otende porã-ma rupi jarakati'y okai yvyyra pirukwe rami jarakati'y okai. 
Upe va'e okai pa tama rupi omboro'y ara omboro'y rire ha'ete y onhehê 
jarakati'y kaigwe rehe ogwepa. Upeixa ramo he'i ojou-pe erei kwaa porá 
ma ra'e. Upeixa ha'e kwery yma onhendu nhengarai. 

XIXA YMA GWARE 

Yma rupi xixa ha-py ogwãhê hagwã onhendu oporahei ohovy ogwãhê 
xixa hagwã-py. Oho voi oporahei va'era, ogwahu va'erã. Oporahei 
ojeovase pa porá rire ogweru-ma va'erã gwyrapa ogwahu va'erã-pe. 
Ome'ê gwyrapa oporahei va'ekwe-pe ha ogwahu va'erã ko'ê mba ete 
peve. ljoasa he'i kotyhu-pe. Kunhangwe ijoaasa he'i, kunhangwe okotyhu 
erã ojoupe kunhangwe memete, ogwahu arã kwimba'e memete. Yma 
rupi ha'ekwery he'i ndo joparai. 
Kunhangwe aparte kwimba'e aparte ave ara. Kwimba'e kotyhu ndoi porui 
arã ku nhangwe. Ogwahu ramo kunha, kunha arã gwahu jary. Kwimba'exa 
nte ave ogwahu ogwero ko'ê arã. Kagw'i ho'arasa ramo ogwahu ai, ara 
rupi gwa gwahu-pe ha'e kwera gwahu ai he'i. Upe gwahu ai ndoiporui arã 
pyhare. Upe xixa hapy o'i arã ogwahuva, okotyhuva, oporahei va ave. 
Omomaragãtu voi oporahei ha'ekwera. Ojeroky ha'ekwery omomaragãtu 
ave, ogwahu, okotyhu omomaragãtu ave. 
Yma gware ojeroky hapy oiporu va'era takwary, upeixa-gwi he'i kunha-pe 
takwary jareta he'i. Kwimba'e katu mbaraka. Kwimba'e oiporu ramo 
takwary imbora'u he'i. Nda ha'ei kwimba'e upe gwarã takwary. 

KOTYHU YMA GWARE 

Jaha ne jahexa nhande ave 
Jaha ne jahexa nhande ave 
Jaha ne jahexa nhande ave 
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Esta tristeza que existe 
Esta tristeza que existe 
Esta tristeza que existe 
Esse é o kotyhu das mulheres. Mulheres tamambém podem cantar 
grande gwahu. Tem gwahu pequeno que também é da noite. 

KOTYHU 

Vamos ver os que eram enfeites 
Vamos ver os que eram enfeites 
Vamos ver os que eram enfeites 
Assim dizia sempre pra mim 
Assim dizia sempre pra mim 
Assim dizia sempre pra mim 
Elas cantavam falando da outra, chamavam de jegwakaré (era enfeite) 
para viúva. 

Estamos indo pelo caminho 
Estamos indo pelo caminho 
Estamos indo pelo caminho 
Estamos indo pelo caminho 
Eu fui de joelhos 
Eu fui de joelhos 
Eu fui de joelhos 
Eu fui de joelhos 
Eu fui de joelhos 

CÂNTICO 

Esse cântico é da dança, começa à noite e vai até clarear o outro dia. E 
quando ouvem algumas vozes quando dançam quando ouvem trovoadas 
a musica é assim: 
Ja estão onde vai descer 
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Aipo vy'are'y oiko va'e 
Aipo vy'are'y oiko va'e 
Aipo vy'are'y oiko va'e 

Upea hina kunha kwera kotyhu. Kunha ogwahu gwasu ave. O'i gwahu'i 
ave pyhare gwa. 

Jaha jahexa jegwakare 
Jaha jahexa jegwakare 
Jaha jahexa jegwakare 
He'i mo'ã xevy va'e 
He'i mo'ã xevy va'e , 
He'i mo'ã xevy va'e 

KOTYHU 

Ojopapa ha'ekwera, jegwakare he'i tembireko kwepe. 

Taperupinhandejaha 
Taperupinhandejaha 
Taperupinhandejaha 
Taperupinhandejaha 
Taperupinhandejaha 
Xe anhesü ahavy ra 
Xe anhesü ahavy ra 
Xe anhesü ahavy ra 
Xe anhesü ahavy ra 
Xe anhesü ahavy ra 

PORAHEI 

Upea pe porahei jerokyha pegwa, ogweno ko'ê arã. Ha pe oporaheí hape 
onhendu maramo ouva hyapu ramo he'i peixa: 

Ogwejy hagwã my ikwai ra 
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Já estão onde vão descer. 
Já estão onde vão descer. 
Já estão onde vão descer. 
Já estão onde vão descer. 
Já estão onde vão descer. 
Já estão onde vão descer. 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Os antigos dançavam procurando um lugar para ir, cantavam para serem 
levados, haviam alguns que se desapareciam. Havia outro que os irmão 
maior dele chegavam para eles e levaram. 

(Final da Fita nº 29 - Andreza Souza) 

(Fita nº 26 - Lado "A" - Inácio Martins 12.06.81 ) 

Primeiramente eu quero que voces me conta seu nome e sua idade. -Meu 
nome é Inácio Martins tenho 46 anos e nasci no Quarto Arroio em 
Campana rio. Minha mãe era caiuá pura e meu pai também, meu pai tinha 
labio furado mas eu não. 
Então agora voce vai rezar? -Eu vou rezar a reza que sempre faço 
quando vem Deus relampejando. 

CANTICO 

O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que troveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que troveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
O que traveja, pelo caminho do trovão, conversam. 
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Ogwejy hagwã my ikwai ra 
Ogwejy hagwã my ikwai ra 
Ogwejy hagwã my ikwai ra 
Ogwejy hagwã my ikwai ra 
_Ogwejy hagwã my ikwai ra 
Ogwejy hagwã my ikwai ra 

Yma gware ojeroky oheka-gwi oho hagwã. Oporahei ha'ekwery oho 
hagwã, o"f va'e katu onhemo'ã. o·i va'e katu ogwãhê ixupe tyke'yry kwery 
oho hagwã ogweraha ixupe tyke'yry kwery. 

(Final da Fita nº 29 - Andreza Souza) 

(Fita nº 26- Lado "A" - Inácio Martins 12.06.81) 

Primeiro aipota ere mombe'u xeve nde rera ha mbovy onhapa regwereko. 
Xerera Inácio Martim Areko 46 anho ha anace ko kwarto orrojo-pe 
Campanario-pe. Xe sy kaiwá xe ru ave, xe ru hembet so xe na xe 
rembetai. 
Etonse enhembo'e-ta ko'agã? Anhembo'e-ta xe anhembo'e va'ety tupã 
verá ou-ramo. 

MBORAHEI 

Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
Huapu va'e tyapu rape rupi, onhomongeta 
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Somente eles, pelo caminho do seu trovão, consversam. 
Somente eles, pelo caminho do seu trovão, consversam. 
Somente eles consversam. 
Somente eles pelo caminho do seu trovão, consversam. 
Somente eles pelo caminho do seu trovão, consversam. 
Somente eles pelo caminho do seu trovão, consversam. 
Agora eu vou te perguntar se souber a resposta voce vai me falar e se não 
souber tambem vai me falar o que não sabe e não vai ter problema: os 
nossos antigos tinham algumas arvores que mostrava o tempo das 
plantações? -O tempo das plantações os nossos antigos sabiam pela flor 
do ipê. Quando o ipê florece esta chegando o verão o tempo das 
plantações já está chegando. 
Os antigos que plantas tinham na sua roça? Tinham mbakuku, feijão 
grande, manteguinho, esses são os feijão que nós comia mos antigamente, 
batatinha branca esses eram comidos antigamente. 
Que tipo de fruta os nossos antigos gostavam mais de comer? -A fruta 
que eu conheço que nosso antigos gostavam mais é a guavira rasteira, 
porque o sol quando a onça comeu a mãe dele fez a guavira rasteira e 
com aquilo ele d~struiu tudo aqueles que comeu a mãe dele, então esse 
Pa'i kwara não é o Pa'i kwara, diabo se nomeou de Pa'i kwara, e o que 
e Pa'i kwara é "Nosso irmão mais velho" porque o diabo e conhado do Pa'i 
kwara. Por isso o nhanderu veradeiro quando canta só fala dele e fala 
assim: 
Pelo meio do céu amarelo, se mostra o sol. 
Pelo meio do céu amarelo, se mostra o sol. 
Pelo meio do céu amarelo, se mostra o sol. 
Ele é o Sol 
Ele é o Sol 
Ele é o Sol 
Ele é o Sol 
Esse é longo mas até aqui vou cantar pra voce e outro dia vamos começar 
mais cedo. 
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Ha'e kwera ae gwyapu rape rari onhomongeta 
Ha'e kwera ae gwyapu rape rari onhomongeta 
Ha'e kwera ae onhomongeta 
Ha'e kwera ae gwyapu rape rari onhomongeta 
Ha'e kwera ae gwyapu rape rari onhomongeta 
Ha'e kwera ae gwyapu rape rari onhomongeta 

Ko'agã oporandu-ta ndeve ha erei kwaa ramo ereta xeve ha nde reikwaai 
ramo ndai-pori problema: Yma nhande ypy piko ogwereko yvyrá oxukaha 
ixupe temity tiempoha? Temity tiempo oxuka va'ekwe yma nhande ypy 
kwera-pe hina tajy poty. 
Upea ipoty jave ja haku ou-ma temity tiempo ja ogwãhê-ma. 
Yma gware piko mba'e mba'e onhoty araka'e ikokwe-pe? Mbakuku, 
kumanda gwasu, mateka'i, umia lafeixão ja'u va'ekweyma,jety,jety asã'I 
umia la oje'u ve va'ekwe vai yma. 
Yva'aju piko mba'exagwa nhande ypy ho'useve araka'e? Yva xe aikwaa 
va nhande ypy ho'u seveve va gwavirámi si pe Pa'i kwara ngo jagwarete 
ho'u-ma ramo isy ojapo gwavirámi ha upea rehe ohundipa hagwã osy 
u'hare, etonse upea Pa'i Kwara ndaha'ei pea Pa'i kwara, anhanga 
onhembo her~ Pa'i kwara ha Pa'i kwara onhebohera "Nhande Ryke'y" si 
nhanga ngo Pa'i kwara rojava. Ajeve nhanderu oporahei tee va'e upea 
mante oipapa arã he'i pexa: 

Araju mbyte rari, ojexa katu Pa'i kwara 
Araju mbyte rari, ojexa katu Pa'i kwara 
Araju mbyte rari, ojexa katu Pa'i kwara 
Ha'e naramboe Pa'i Kwara 
Ha'e naramboe Pa'i Kwara 
Ha'e naramboe Pa'i Kwara 
Ha'e naramboe Pa'i Kwara 

Upea ko ipuku hina xe upepe ve rei anha'ã-ta ndeve agã otro zia voive 
nhanhe pyrü-ta. 
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Depois que a mãe do Pa'i Kwara (Sol) tinha morrido ela ficou aqui na 
terra? -A mãe do Nosso Irmão mais velho a onça tinha comido a mãe 
desse Pa'i Kwara (Sol). Esse criados da terra nosso võ de canto amarelo 
agora ele está trovejando, esse deixou a mãe do Pa'i kwara para a onça 
comer e tinha criança na sua barriga essa eles comeram, e dizia para ele 
por onde seu pai foi tinha a Criança na barriga e em cada encruzilhada 
perguntou para ele por onde foi seu pai e ele dizia por aqui e por ai seguia 
a mãe dele. Chegou nas encruzilhadas e perguntava pra ele por onde foi 
teu pai ele dizia por aqui e por ai seguia. E a criança pedia as flores pelo 
caminho pedia cada florzinha. Ta fazendo isso e pegou nun maribondo 
grande e a mãe disse voce quer brincar parece que está na luz e dizendo 
isso ela bateu na barriga e ficou bravo o filho de Deus. E foi mai um pouco 
e perguntou de novo por onde foi teu pai e ele disse por aqui e já indicou 
o caminho da casa da onça indicou o caminho que ia na casa da onça, 
chegou na casa da onça e mataram a mãe dele e tiraram duas crianças 
da barriga dela e levou a velha onça para-espetar e o espeto não entrava 
nele, quando não entrava o espeto nele levou-o no pilão para socar e ele 
não parava ficava como bodoque no pilão a criança saia, colocou no fogo 
e apagava tudo o fogo da velha onça. Colocou a criança no fogo apagava 
tudo. Então vou amarrar para ser meu animal e amarrou-o para ser 
animal dela. De tarde ela amarrou na esquina da casa para matar grilos. 
Ai então cada grilo que chegava ali, ele matava barata que chegava nele 
fazia isso estando ali amarrado e era filho de Deus. E no outro ida pela 
manhã ele já pediu flecha. Foi assim e destruiu tudo as onças primitivas, 
ficou mais grandinho ele já pediu flecha e matava borboletas, foi assim 
e mandou fazer um arco e já matava passarinhos e a velha onça ficava 
muito contete, quando viu que estava sendo assim falou para ele não vai 
para o lado dos pássaros que falava já falou pra ele. E era assim aquelas 
duas crianças, ai o irmão mais novo disse porque é que a vovó não quis 
a nossa ida para o lado do pássaro que fala, vamos ver disse para o irmão 
mais velho e foram mais e ja voou o jacu e quando puxou o arco para atirar 
o jacu falou para ele: querem fornecer 
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Upe Pa'i sy omano rire piko opyta ko yvy rehe? Upe nhande Ryke'y sy 
niko ho'u jagwarete upe Pa'i kwara sy. Upe yvy apo hare nhande Ramoi 
Nhengaju ko'agã hyapu ha'e, upea la oheja Pa'i kwara sy jagwarete ho'u 
arã ogwereko la mitã ra'e hye-pe upea la ho'u he'i ixupe moõ rupi la nderu 
oho he'i ixupe ha ogwereko la hye-pe mitã kara tape joaju-pe ogwãhê 
vove oporandu moõ rtipi pa oho nderu he'i ha ko'arupi he'i ha upe rupi oho 
isy. Ogwãhê tape joaju-pe moõ rupi pa oho nderu he'i ixupe ko'arupi oho 
he'i upe rupi oho. Ha mitã ojerure yvoty rehe tape rehe kara yvoty mimi 
rehe. Upeixa-pe isy oho jagarra la mamanga yvoty reheve ha he'i 
nhaimo'ã la okape mba'e ereiko he'i kwevo oipete pete la hye ha ombo 
poxy nhandejara ra'y. Ha oho puku porá moõ rupi pa oho nderu he'i jevy 
ixupe ko'arupi he'i ja oxuka-ma jagwarete rape jagwa rape oxuka-ma la 
isy-pe la jagwa rape, ogwãhê la jagwa roga-pe ha ojuka la isy ha 
ogwenõhê mokõi mitã hye-gwi ha jagwarete jari oikutu hagwã mo'ã ha 
ndoikei hese assalor, ndoi kei maramo hese assalor ojoso mo'ã ha pe 
mitã ojei pe angu'a-gwi ko vorokexa onhembogwa pe mitã, omo'i tata-pe 
ombogwe-pa la tata jagwa jari-ma upea omo·i mitã tata-pe ha omongwe
pa. Etonse amosã-ta xe rymbarã he'i ha omosã hikwai gwymba rã. Ka'aru 
onhapyt'i peixa koty ekina-pe kyju ojuka hagwã ixupe. Etonse ou va'e 
gwive kyju, tarave ha'e ojuka ou ajava gwive hese ha'e ojuka isã rehe o'i 
ha nipo ra'e upea ra'e nhandejara ra'y ra'e. Upei ko'êmba ha ko'êmba rire 
ojereru-ma ixupe hu'y. Upeixa ohundipa jagwa ypy, ha'e tuixave vove 
ojerure-ma hu'y rehe ha ojuka-ma panambi upeixa oho ojapo uka-ma 
arko haja ojuka-ma gwyra-ma gwyra ha ovy'a ma jagwa ypy, ha upexa
ma ramo he'i ixupe anike gwyra nhe'êgãtu lao ereho te'i he'i ma ixupe. 
Upeixa umi mitã mokoi', upei tyvyraja he'i-ma ma'erã tipo maxu ndoi potai 
jaha gwyrá nhe'êgãtu lao he'i, jaha jahexa ke'y he'i ohove hikwai ha ja 
oveve-ma ixugwi kwera jaku ha oitiravo arko oha'ã hagwã jaku onhe'ê 
ixupê: pe ipoakase 
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demais quem comeu sua mãe disse pra ele, quando então disse ao seu 
irmão mais velho: vem aqui escutar esse pássaro falando comigo eu vou 
puxar meu arco e puxou o arco e falou novamente para ele: voces querem 
tanto fornecer para quem comeu a vossa mãe e ali eles choraram até 
inchar os olhos e fizeram os olhos e fizeram voar tudo os passarinhos que 
tinham matado chegaram com pouquinho. Chegaram de volta e a velha 
onça disse para eles o que houve no seus olhos? -Marimbando nos picou 
disseram eles por isso hoje marimbondo picam qualquer um. Talvez 
voces foram no lugar dos pássaros que falam disse ela, eles disseram 
não fomos, somente marimbondo nos picou disseram, então a velha 
onça fez remédio pra eles e sararam. Desde então eles ja procuraram 
meio para destruir os que comeram a mãe deles. E assim foram no lugar 
dos pássaros que falavam para saber o que fazer dos que comeram a 
mãe deles. 
Então eles pensaram de ir e fazer para outro lado, fazer guavira do outro 
lado de um pequeno rio fez o pequeno guavirak essas do campo, e 
trouxeram um pouquinho e gostaram demais e pediram para que 
trouxessem mais no outro dia e trouxeram de novo um pouco só e 
quizeram mais e disseram amanhã vamos lá disseram para as onças 
primitivas, ai então aquelas duas crianças disseram amanhã nós vamos 
todos mesmo para chuparmos guavira, se prepararam e levaram tudo 
que achar. Do outro lado do rio tinham feitos as guavira para passar essa 
água fizeram ponte de suas flechas quando chegaram ali disse: essa é 
água podem passar voces disse para a velha que tinha comido a mãe 
dele as onças primitivas e eles passaram, mas o irmão mais novo tinha 
muita pressa para tirar a flecha por isso não caíram tudo uma escapou e 
essa se criou hoje nós chamamos de onça, ai já falou: em toda a terra, 
quer dizer em todo mundo, depois voltou onde era a casa e ouviram o 
ronco pelo mato e o mais novo disse o que é isso? -Aquilo é o que escapou 
é onça já pôs o nome de onça po isso a onça come gente. Até aqui eu vou 
contar na próxima oportunidade eu vou te contar tudo. 

(Fim do Lado "A" Fita nº 26) 
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vetei katu pende sy u'hare he'i ixupe, upe maramo he'i ke'y aju mi ko'ape 
ko gwyrá ko onhe'ê xeve ta tira mi xe arko he'i ha otira ha he'i jevy ixupe 
peiporaka vetei pende sy u'hare upepe ojahe'o kikwai hesa ruru-pa hikwai 
omboveve-pa gwyra ojuka va'ekwe miximi ogweru. Ogwãhê hikwai 
jagwa jari he'i mba'e tipo ojehu pende resa-pe? Nahani kava ore jopi he'i 
upea-gwi kava nhande jopi. Oimene peho gwyra nhe'egãtu omba pe he)i, 
do rohoi he'i ha'ekwera, kava nte ko ore jopi he'i upe maramo ijari 
oipohano ha okwera. Upepe ha'ekwera oheka-ma lao mbo'exa-pa 
ohundipa-ta osy u'hare. Upeixa-pe oho gwyra nhe'êgãtu ombape oheko 
kwaa hagwã isy u'hare. 
Upe-maramo apensa hikwai oho hagwã ojapo mboypyyri gwavirá y 
miximi mboypyri ojapo gwavirami gwavira nhu, ogweru miximi pero 
he'ête-pa ko'êramo ke peru hetave he'i upei ogweru miximijevy ha he'ête 
rei ha he'i ko'êramo jaha he'i jagwa ypy upe maramo umi mitã moko'i he'i 
ko'erãmo jaha he'i pero jaha paete-ta he'i ja'u hagwã gwavirá, onhe 
mbosako'i hikwai ojohuva ogweraha. Pe y mboypyri la ojapo gwavira ha 
pe y ohasa hagwã ojapo puente hu'y-gwi upepe ogwãhê vove he'i na'ape 
la y he'i pe hasa katu peê maxu he'i upea la isy u'hare kwera jagwa ypy 
ha ohasa hikwai sino voi ete rei tyvyra ohekyi hu'y upeixa gwi ndo'a pãi 
pete'i ojakapa upea ojekria ko'agãja'e hagwãjagwarete, yvy aja katu he'i
ma upea he'ise mundo apy gwive, upei ou jevy hogwe-pe ohendu ka'agwy 
rehe okorõrõ ramo mba'e tipo aipova'e ke'y? Aipova'e ojekapa va'ekwe 
he'i jagwarete ja ombo hera-ma jagwarete-pe upeixa rupi niko jagwarete 
nhande'u hagwã. Upepe ve rei amombe'u-ta ndeve agã otro zia nte 
amombe'u-pa-ta ndeve. 

(Fim do Lado u A" - Fita nº 26) 
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(Fita nº 26 - Lado "B" - Inácio Martins) 

TAMBEJU - REZA 

Essa reza deve ser para um velho que já não atrai mais nenhuma e para 
que tem a sua conciencia boa e não deve ser contado para qualquer 
pessoa. E a mesma coisa do remédio que uma mulher toma para não ter 
mais filhos não deve ser tomado por qualquer mulher esse remédio para 
não termais filhos, deve ser uma mulher e não para mulher que anda pela 
estrada fora atoa, talvez para uma futura dona de casa também voce 
pode dar esse remédio. Essa reza é bonita ela não é feia se agente for 
rezar tudo é muito bonito é melhor a gente ter essa reza do que fazer um 
feitiço. Feitiço não é bom a agente fazer. Então essa reza e bom a gente 
ter em nossas bocas mas não devemos contar para qualquer um, se for 
contar para um moço deve depender muito da personalidade do moço e 
para velho deve contar. Hoje em dia isso já não existe mais porque somos 
já civilizados e tinha que ser assim com a civilização isso tambem ia 
desaparecer. 
Essa reza voce deve praticar quando vai usar depois de rezar tudo deve 
chamar o nome da moça e seu nome, essa então já vai ser sua para 
nunca mais largar por esse motivo é que não deve ser contada para 
qualquer pessoa. Atravez desta reza os antigos achavam mulher para si 
por isso essa reza era boa antigamente, os velhos voce via com uma 
mulher novinha, com essa reza eles puxavam para o seu lado como 
jibóia. As vezes voce vê a mulher dele é uma menina aí voce fala porque 
é que ele levou de mim, mas não é isso puxaram com essa reza essa reza 
é a arma dele é a arma dos antigos falando corretamente. Assim tambem 
para o mundéu, quando seu mundéu não pega nada, tem reza para o 
mundéu voce vai rezar sobre ele e já pega e então essa também é a 
mesma coisa. Tem também para o veado ele é sabido mas se rezar e 
apagar e luz do fogo e passar duas vezes cai facilmente na armailha e 
essa também é a mesma coisa, não é feio ter essa reza. Mas essa reza 
se praticar atoa não faz nada mas vai usar mesmo o seu mestre 
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TAMBE'JU 

Upea ngo ansegu karai tuja ika'avo e'y va'e-pe ae ere mombe'u arã 
ihuvicio porã vape ave nda ha'ei oime raê va pe rei remombe'u arã. E 
mimo nte ave pe kunha ho'u va pohã pono imemby ansegu kunha nte ave 
ho'u arã memby e'yja pono imemby, kunha arã nda ha'ei pe kunha tape 
rehe oikova, ansegu oga jara rã pe ave ere'uka arã upea. 
Upea pe nhembo'e iporã ha'e nda ivairi upea nhaha'ã mba ramo iporã 
upea iporã ve jereko nhande purova ekela jajapo pajé. Pajé na iporãi 
jajapo. Etonse upea iporã jareko nhande juru-pe pero oimeraê vape ne 
remombe'ui arã, mitãrusu-pe ansegu mitãrusu ha tuja upea pe remombe'u 
arã. Ko'agã rupi opa-ma upea upeixa arã voite nhande karai-pa vove umia 
opa arã voite va'e kwe. Upea ere ha'ã arã erei poru-ta ramo ere ha'ã ha 
reha'ã mba rire eremo·i arã kunha rera ha nde rera upea ja ne mba'e rã
ma ja nde rejopoi veima arã upea-gwi la oime rãe va pe reine remombe'ui 
arã. Upea-pe nhembo'e rupi ngo yma gware otopa hembireko rã upeixa
gwi upea iporã yma rupi umi tuja ijyta karapã va erehexa hembireko mitã 
kunha ete arã, upea-pe otira ko mboi ro'y xa ave. Sapy'ante ere hexa 
hembireko mitã kunha ha ere ma'erã piko ogweraha xe hegwi ere nda 
ha'ei upea pero upe nhembo'e-pe ha'e kwera hi'arma yma gware arma 
ja'e parã ta ramo. Upeixa nte ave monde rehegwa ne monde ndo'ai, ndo'ai 
o·i ave monde rehegwa ere nhembo'e monde rehe ha ho'a-ma ha upeixa 
gwa nte avei upea. Peina o·i ave gwasu rehegwa iletrao pero erenhembo'e 
ramo ere mbogwe tata endy ha ere hasa zo vese ha ho'a rei pe nhuha
pe ha upeixa gwa nte avei upea, nda ivairi upea jareko. Pero upea ere 
nhembo'e rei nte ramo ndoikoi mba'eve pero ereiporu ta ramo ne maentro 
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vai te ensinar onde vai por o nome da mulher e onde vai por o seu nome 
era feito assim essa reza. 

Hoje em dia já não existe mais isso porque hoje a atração deles é 
o violão toca discos e antigamente não pela festas de bebidas os moços 
achavam uma para ser sua mulher e se encontrava por ai e conversam 
porque são novos por isso essa reza os novos não deve saber somente 
os velhos deve saber. Depois que voce rezou essa reza voce tem que ir 
na casa daquela mulher por quem voce tinha rezado tem que chegar 
alegres e quando chega a tarde ela já fala: estou com muitas saudades 
daquele fulano e ja fica pensando nisso, assim é o efeito dessa reza. Por 
isso qualquer moço não deve saber. Depois que já está contigo ela está 
tranquila porque ela queria ter só voce estando contigo já está tranquila 
e nunca mais te deixar. 

Antigamente cobravam para ensinar essa reza? - Eu ouvia 
antigamente, para aprender essa reza trazia camisa para quem ia 
ensinar. Dizia somente pra voce eu vou contar mas não pode contar para 
um novo, eu tenho uma curta e uma longa já dizia para ele. Então já 
perguntava como era o começo e já contava e começo para ele. Então 
de tarde vou vir vou trazer fumo picado, vou trazer folha de fumo batido 
já dizia os Velhos vão se ensinar juntos. Hoje em dia não existem mais 
não se usam mais porque não tem mais. Não tem mais porque as nossas 
vidas são civilizadas somente cigarro no nosso bolso e temos música já 
somos todos civilizados. Dai quando de tarde já se ensinavam, rezava até 
aprender bem. Assim eu via antigamente quando conversavam. Então 
não ensina para aqueles que não tem cabeça eu vou cantar para voce 
quando aprender bem pode amarrar. 

(Fim da Fita nº 26 - Lado "B" - Inácio Martins) 

(Fita nº 27 - Lado "A" - Tertuliana Souza) 

SOBRE A QUEIMA DA TERRA 

Os nossos antigos o que falavam desta terra 
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omombe'u arã ndeve mba'exa hape-pa ere mo·i arã kunha rera ha 
mba'exa hape-pa eremo'i arã nde rera upeixa ko hina upea. 

Ko'agã rupi opa-ma upea oke ko'agã ika'avoja mbaraka toca'dico 
yma nahani xixa rupi mitã rusu otopa onhomongeta si ipyahu hina ha upe 
nhembo'e mitã rusu ndoi porui arã tuja ae oiporu arã. Upea nhembo'e ere 
ha'ã rire ereho arã upe kunhata'i ere ha'ã va'ekwe roga-pe eregwahê arã 
nde rory arã ha ka'aru ramo gwarã he'i ma: ahexa nga'u ete piko upea
pe he'i ha já upea nte-ma opensa upeixa ko hina upea. Upeixa rupi ngo 
mitã rusu oime raêva ndai katui oikwaa. Upei ou rire ne rire ne ndive ha'e 
o'i mba oke ndeve nte rexa nga'u ha o'i ne ndive ramo o'i ha nande reja 
veima va'erã. 

Upe nhembo'e yma ohendu hagwã piko okovra? Yma rupi xe 
ahendu, ohendu hagwã upe nhembo'e ogweru kambisa omombe'u 
va'erã-pe. He'i ixupe ndevy ma hagwe-rehe amombe'u-ta pero ani ae ere 
mombe'u mitã-pe he'i, areko mbykyva ha ipukuva ave he'i-ma ixupe. 
Aiporamo mbava'e rami onhepyrü he'i inhepyrü poxa he'i ja oha'ã-ma 
ixupe. Aiporamo ka'aru aju-ta aru-ta pety ngu'i, aru-ta maxakara ave he'i
ma onhombo'e hagwã umi tuja tuja onhondive. Ko'agã rupi opa-ma ndo 
jeporu vceima oke opa-ma. Opa-ma oke nhande karai reko-pama lomave 
cigarro jareko nhande vorsilho-pe ha musica jereko ja nhande karai reko
pama. Upei katu ka'aru ramo onhembo'e-ma hiakwai, onhembo'e arã ata 
oikwaa porã peve. Upeixa ko xe yma rupi ahexa onhomongeta ramo 
hikwai. Aiporamo ani eremombe'u inhakã e'y va'e-pe xe amombe'u-ta 
ndeve agã ereikwaa porá-ma vove enhapyt'i. 

(Fita nº 27 - Lado "A" - Tertuliana Souza) 

YVY KAI REHEGWA 

Yma nhande ypy piko mba'e he'i ko yvy rehe Pa'i 
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antes do Sol? -Contavam mesmo do Pa'i Kwará (Sol) para ser como 
agora os nossos bem antigos, fez essa terra com de uma cêra, naqueles 
tempos esse que seria o Sol não existia ainda, isso ainda do nosso 
começo. O que contou sobre o que seria o Sol naquele tempo eles 
andavam atoa ainda não sabiam de nada naquele tempo. 
Ante do Sol já tinha alguma coisa que alumiava assim? -Não existia, 
andavam no escuro, para existir o sol que nós chamamos hoje, naquele 
tempo para substituir o sol tinha o "yvyresapá" (prego da terra}, naquele 
tempo o sol ainda não existiu. Quando não existia mais o Prego da Terra 
então teve o sol. E nesse ia ser o Sol a mãe dele estava com ele do ventre 
(grávida), da nossa mãe própria surgiu para ser o Sol. . 
E nós (Kaiuá) como surgimos? -Dizia que nós começamos o nosso Pai 
Tani fez descer a Nossa Mãe pelo enfeitamento para começar desde o 
começo desde o principio da Nossa Mãe Própria que é a última. Esse 
nosso Pai nossa propria mãe amassou a cêra para fazer terra e resto 
deste é que chamamos de montanha. 
Esta terra já tinha queimado então a montanha era onde Nossa Mãe e 
Nosso Pai pizaram essa terra já queimada e daquilo começou assim 
como nós vivemos. 
Então a terra já tinha queimado? -Já queimou essa que nós pizamos é 
terra queimada, os que viveram nesta montanha que nós chamamos 
foram tudo levados e desapareceram todos, desde o nosso princípio 
quem nos fez surgiu nesta terra. Onde Deus pizou se formou montanha. 
Então nesta terra eles já não pizam mais, porque se vamos falar 
corretamente antigamente nós não morria mos, mas um lugar para esses 
ossos não existia ainda, a montanha não queimou nós já estamos 
andando por sobre a q_ueimada, o Pássaro Branco é quando queimou a 
terra, por onde o Pássaro Branco bicou chegou o fogo e apagou mas a 
montanha não queimou, aquilo que ia ser montanha era como essa terra, 
por isso nós estamos vivendo sobre a queimada. 
E porque a terra queimou? -Queimou dizem 
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Kwara e'y mboyve? Omombe'u voi Pa'i Kwara rehe anxa oiko hagwã yma 
nhande ypy ve ramo ngware, ojapo ko yvy anhel rami araty uperamo Pa'i 
Kwara rã ndoi koi vyteri, upea nhande ypy ramo vyteri. Upe ha'e ha'e 
omombe'u va'ekwe Pa'i Kwara rã rehe uperamo ha'e kwery oiko rei vyteri 
ndo ikwaai vyteri mba'eve oiko rei vyteri uperamo. 
Yma Pa'i Kwara e'y mboyve piko o"i-ma araka'e peixa ohesape va'erã 
yvy? Ndoikoiry pytü-my rei ha'ekwery oiko, upe oiko hagwã kwarahy Pa'i 
Kwara ja'eha nhande uperamo pe Pa'i Kwara rekovia o·i "yvy resapá" 
uperamo kwarahy ndoi koi vyteri. Yvy resapa ndoiko vei vove ae pe 
kwarahy o"i. Ha pe Pa'i Kwara rã katu isy ixugwi tuvixa Ete, pe nhande sy 
ete-gwi voi oiko-pe Pa'i Kwara rã. 
Ha nhande kwera va pa mba'exa jajehu araka'e? Nhande-pyrü nhande 
araka'e nhanderu Pa'i Tani nhande sy eteomopyrü araka'e jagwaha pype 
nha comersa hagwã eprtmer nhandesy ete urtimo upea. Upea upe 
nhanderu ete araty omosüsü yvy rã ha upea rembyre-ma ngo serro koa 
okai va'ekwe entose nhanderu ete nhanderu ete nhandesy ete pyrü 
hagwe serro entose koa ja yvy kai gwe-ma ha upea-gwi la okomersa koxa 
nhande rã. 
Ha upexa ramo piko yma yvy okai araka'e? Okai, ko nhande pyrüha ja yvy 
kai gwe-ma, pe serro nhande'eha upe va'ekwe oho-pa nhemo'ã nga rupi, . 
nhonde ypy ramo gware nhandera nhande mopyrü hare ko yvy rehe. Pe 
nhandejara opyrü araka'e ha'ekwe-ma voi pe serro. Etose koa rehe no 
pyrü vei-ma ha'e kwera, oke koaja'e porã se ramoyma rupi nanha manoi 
araka'e, pero koa ko kangwe renda gwã ndaipori vyteri, pe serro ndo kairi 
pero koa katu ja okai-ma ikaigwe rupi-ma jaiko, yvy okai ramo gware niko 
pe gwyrau, gwyratT oikutu kutu hagwe gwive-ma voi ngo ou ogwe pe serro 
ndo kairi, pe serro araka'e aramijevy serro rã upea-gwi ngo nhande jaiko · 
yvy kaigwe ari-ma. 
Ha ma erã pa sera okai arã ka'e yvy? Okai nhande 
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que na terra Deus pizava naquele tempo, Deus esses que dá o trovão. 
Naquele tempo eles não comiam as comidas que nós comemos, eles 
faziam descer através de um enfeite quando ainda a terra não tinha 
queimada e para queimar eles fizeram um tipo poxito ~e algodão e com 
aquilo eles rezaram e com isso fizeram fogo para queimar .. 
po eles não comiam as comidas que nós comemos, eles faziam descer 
atravez de um enfeite quando ainda a terra nào tinha queimada e para 
queimar eles fizeram um tipo poxito de algodão e com aquilo eles rezaram 
e com isso fizeram fogo para queimar. 
Todos os que viviam morreram?-Todos os que estavam vivos morreram. 
E os que não morreram como diziam os pastores já não existem mais 
para dizer bem os que falaram naquele tempo é que hoje ouvíamos pela 
Bíblia. Os que iam morrer morreram e os que não iam morrer também não 
morreram. 
Se renovou depois de queimada? Ficou tudo novo essa já é a nova. 
Os nossos antigos o que falam para o fim da terra? -Diziam que para 
acabar esta terra agora as segurança sua já estão com Deus, por isso 
agora já estamos vendo porque estão morrendo muito e esse 
acontecimento de hoje eles já falavam quando as crianças nasciam 
morriam isso seria o caminho para o fim do mundo. Então teriam 
enchentes e o Sol se escurecia para o fim da terra e os que creram não 
morreriam mesmo. 
E assim eles ja falavam mesmo? -Já falavam mesmo, isso era o principal 
da palavra deles. 
E desta terra o que os antigos falavam se debaixo da terra tinha alguma 
coisa que estava segurando? -Tem sua segurança para dizer bem o 
Pa'irei porque esse Pa'i rei hoje em dia eu ouço a dizer que quando se 
furam poço e se desmoronavam de novo dizem que quando assim o Pa'i 
rei não gosta ele é quase igual a Deus mas está debaixo da terra. 
Então esse Pa'i rei é um tipo de Deus?-É um tipo de Deus mas não é Deus 
verdadeiro. 
E o Pa'i Tani é Deus também? -Do Pa'i Tani o meu antigo contava pra 
mim, é isso é que nós estamos usando agora morreu o nosso Pa'i Tani 
e puzeram 
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araka'e yvy si upe ramo nhandejara opyrü araka'e nhandejara umi 
hyapuva. Upe ramo ha'ekwera ndo'ui ko'ã nhande rembi'u, ha'ekwera 
omopyrü araka'e jegwaha ndo kairy vyteri ko yvy ha ohapy hagwã 
ha'ekwera ojapo araka'e poxito ramigwa mandyju-gwi ha upea rehe 
ha'ekweraonhembo'e ha upea-pe ha'ekwera omboja araka'eokai hagwã. 
Ha oikoveva gwive piko emano mba ete araka'e? Oikove va'e omano 
mba. Umi omano e'y va'erã katu he'i haxa umi pator umia ja opama ja'e 
porã se ramo he'i ha gwema vai niko ko'agã nhahendu bribia-rupi. Omano 
va'erã emano ha no manoi va'erã no manoiry. 
Upei-pa ipyahu-pa jevy okai rire? lpyahu-pa jevy koa ha'e hina ko yvy 
ipyahu-ma. Será yma nhande ypy nhande ypy mba'e he'i araka'e yvy 
paha rã? Opa hagwã nhande ko ko'agã nhandejara pepa-ma hikwai umi 
yvy resapa, upea-gwi niko ay jahexa-ma jahavy oke omano eterei hikwai 
ko'agã gwarãxã voi he'i araka'e mitã oiko ha omano opa hagwã voi ko 
mundo. Etonse y ovu va'erã kwarahy oje'o va'erã yvy opa hagwã umi 
ojeroviava no manei arã voi arakae. 
Ha upeixa piko he'i-ma voi araka'e? He'i-ma voi, upea inhe'ê renda vointe. 
Ha koa rehe-pa mba'e he'i araka'e nhande ypy yvygwy-pe pa o·i ijokoha? 
o ·i, ijokoha ja'e porãse ramo Pa'i rei ko'agã rupi xe ahendu poço oje jo'o 
ramo onherevorona upeixa ramo nhande Pa'i reindo gutai ermino ave te'i 
nhandejara pero yvy gwy-pe-ma o'i upea. 
Ha Pa'i rei piko upeixa ramo pete·i nhandejara xagwã? Nhandejara xagwã 
jepe pero nda ha'ei Tupã tee. Ha Pa'i Tani piko nhandejara ave? Pa'i Tani 
niko xe ypy omombe'u va'ekwe xeve, ha'e kwe-ma voi niko nhande ja'usa 
omano araka'e nhanderu Pa'i Tani orno·!' araka'e 
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a grande pedra e cravaram as mãos e os pés num grande ferro e vieram 
os que travejam para atirar e chorou o nosso pai Pa'i Tani. Então disse 
para ele para não atirar. Depois vieram os proprios homens e não ligaram 
pelo seu choro vieram para atirar mesmo e tiram tudo dele a pedra. É isso 
é que nós estamos usando isso eu não sei ler mas o nosso Deus veio à 
esta terra e agora Ele está no alto dos céus. Assim eles falavam mesmo 
e quando ~u escuto isso falo para isso hoje está falando, isso é o nosso 
pai Pa'i Tani. 
E naquele tempo os nhanderu já existiam? -Existiam nhanderu todos 
eram verdadeiro nhanderu. E digo pra voce que era verdadeiro porque 
nós antigamente não víamos gorduras, para gordura nós chamávamos 
apenas de gordura. Naquele tempo não se usavam gordura por esse 
motivo faziam descer bananas maduras, carne assada .da anta nossa 
propria mãe trazia para ele, é isso ainda para falar bem o que dá grande 
trovão então dali traziam no verdadeiro mynakü e com isso eles 
sobreviveriam. Por isso chamavam de nhanderu. 
Agora eu .quero que voce me conta porque é que antigamente os 
nhanderu ·só tinha casa beira-chão? -Era somente isso é essa Casa' 
beira-chão e chamada de grande casa é essa grande casa os ventos não 
derruba. 
E o nhanderu o santo altar dele colocava somente para fora? -Eles 
colocavam somente para fora e agora nós vemos de qualquer madeira 
e antigamente era usado madeira travessada e madeira cheirosa mas 
isso é bom então hoje em dia é usado mas somente imitação. 
Essa cruz que tinha deixa com aquilo para fora? -Essa que ele usa não 
deixa para fora, coloca no lugar do mbaraká. Isso eles mesmo fazem? -
Eles não fazem isso eles mandam fazer isso de madeira cheirosa das que 
são feitos objetos para o labio furado ele mandam fazer. 
Agora eu quero que voce me conta se na roça dos nossos antigos tinha 
os que roubavam? -Antigamente não tinha faziam 
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itagwasu okrava araka'e ipo ha ipy ave hierro gwasu rehe ha ou araka'e 
hyapu va ojapi hagwã ha ojahe'o upea nhanderu Pa'i Tani. Etonse he'i 
ixupe ani erejapi. Upei katu ava ete kwera ou pe ijahe'o rehe ha'e~wera 
no penai ou voi ojapi jagwãxa oipe'a pa itá. Upea kwe niko nhande jaiporu 
xe niko nda leei jepe yvy rehe opyrü araka'e nhandejara ha ko'agã ha'e 
o·; yvate. Upeixa voi he'i va'ekwe-gwi ahendu xe ramo upea pe ko he'i ha'e 
xe upea la nhanderu Pa'i Tani. 
Ha uperõ pa nhanderu umia oiko-ma araka'e? Oiko nhanderu meme 
nhanderu tee. Tee ha'e ndeve yma rupi ore kwera ndorohexai, nhandy
pe ore ro'e mba'e kyra-po oro'e. Upe ramo nhandy ndo jeporui-gwi 
ombogwejy pakova a'ju, mborevi ka'ê ombogwejy umi nhandesy ete 
ogweru ixupe, ha'ekwe joty ja'e porãse ramo hyapu gwasu va'e etonse 
upe'gwi ogweru mynakü ete-py ogweru umia rehe ha'e kwery oiko. Upea-
gwi la nhanderu he'i. .. 
Ko'agã aipota eremombe'u xeve mba'ere-pa yma rupi nhanderu oga je 
kutu mante oiporu? Upea voite upe oga jekutu ja'eha nhande niko hera 
ovusu upe ovusu nhande ko yvytu gwasu ndoi tyiry. 
Ha nhanderu-pa upe ijyvyra maragãtu yma rupi okape voite omoT araka'e? 
Oka-pe voite omo·i va'ekwe ay rupi gwa niko nhande jahexa yvyra rei yma 
rupi gwa niko oiporu yvyra joasa ha yvyra ryakwã pero niko iporã upea 
etonse ay rupi ojeporu pero ivojarei nte ma. 
Ha upe kurusu ogwerekova piko oheja upea ndive okape? Upe ha'e 
oiporuva ndo hejai oka-pe, omio·; ombaraka renda-pe. 
Upea piko ha'e ojapo? Ndaha'ei ojapo upea ha'ekwera ojapo uka jevy 
upea yvyra ryakwã-gwi umi tembeta ygwi ojapo uka ha'ekwera. 
Ko'agã aipota ere mombe'u xeve yma nhande ypy kokwe-pe pa oi-ma 
imondava araka'e? Yma rupi ndaipori ojapo 
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roça grande por isso antigamente não roubavam tinha feijão grande, 
feijão miudo, milho coloridos quando vão batizar a bebida quando vão 
entrar com cantico longos e antigamente não exisitiam mesmo quem 
roubavam. 
Do que eles gostavam mais dos que tinham na sua roça? -Feijão grande, 
feijão miudos também e não comiam sal. 
Porque eles não comiam, só porque não tinham ou porque não gostavam 
mesmo? -Não havia e não tinha fervia na panela feita de barro fervia e o 
caldo comiam com farinha de milho quase igual como a nossa também. 
Esses arroz não usavam? -Não, não usavam chamavam de flor do capim 
para esse arroz. 
E uma familia viviam tudo juntos ou cada um faziam suas casas aparte? 
-Viviam tudo juntos todos se amavam os antigos viviam assim mesmo, 
por isso quando achavam coisas proibidas para os novos comerem 
davam para a velha. 
E quando sai da casa o pai deixa para o filho ou abandona ou queima? 
-Não queima apena abandona e antigamente não deixavam a casa 
viviam num lugar só é somente ali. 
E hoje em dia porque alguem abandona sua casa? -Hoje em dia é 
abandonada é isso ja foi contado antigamente e hoje estamos vendo, 
deixam abandonada e as vezes queima. 
E nhanderu colocam a porta da sua casa em qualquer lado ou como? -
Não é de qualquer lado é para esse lado do nascente do Sol quando o Sol 
dá o seu brilho para alumiar para isso tambem colocam o seu santo altar. 
E o nhanderu tem muitos filhos e muitas filhas quando tudo casados ficam 
perto da sua casa?-Ficam tudo por perto todos os parentes devem morar 
perto dele. 
Fazem longe da casa do seu pai? -Não longe porque quando suas 
mulheres ficam grávidas e acham coisas proibidas delas comerem para 
dar aos seus pais. 
Para que eles chamam ·de folhas de ervas? -Para madeira 
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kokwe rusu upea-gwi yma rupi naimondairy ogwereko kuman.da gwasu, 
xa ··1, avati paragwasu hagw'i peixa onheha'anga ramo ogweror ke hagwã 
mborahei puku yma rupi niko ndoikoi voite imondava. 
Mba'exagwa pa ha'ekwera ho'useve ikokwe-pe o"iva? Kumanda gwasu, 
xa''i ave juky ndo'ui voi. . . . 
Mba'e-gwi-pa ndo'ui separa ndaipori-gwi nte tera pa ndo'use1 vo1? Ndapon 
ndo gwerekoi-gwi ombopupu pe oja nha'êü-gwi ojapo va'ekwe-pe 
ombopupu ha hykwere ho'u hu'i ndive arami joty te'i ave. 
Ha umi arro piko ndoi porui? Any, ndo iporui kapi'i poty he'i upea-pe. 
Ha pete·i familia piko onhondive pa oiko tapa ojapo pete'i t~r hog~ apa.rte? 
Onhondive pa ikwai ojohayhu pa gwasu yma gware upe1xa vo1te, a1eve 
umi mba'e ha'eja e'ja otopa ramo ome'ê hagwã jari upe. 
Ha mba'exa pa osê ramo hoga-gwi pexa hagwi piko oh_eja itua ~oga 
ta'yra-pe tera ohejak rei tera pa ohapy? Ohejarei ndo hapy1 yma rup1 ndo 
heja rei reiry hoga· aipopy 0·1 arã. . _ . 
Ko'agã pa ma'erã arguno oheja rei hoga? Ay rupi ngo .upe~xa. gwar~ vo1 
yma omombe'u ha nhande kwery ko'agã rupi jaexa. oheJa rei rei sapy ante 
ohapy. . 
Ha nhanderu~piko hoga orno hokê oimaha kotyo rei tapa mba'e~ Nah~n1 
apeo kwarahahy resê vo kwarahy hendy vove ohesape hagwa upe1xa 
gwarã voi ave omoi ijy vyra maragãtu. . 
Ha nhanderu piko heta ta'yra ha heta tajyra ramo omendapa nre hoga ypy 
rupi pa opyta? Oga ypy rupi pa opyta ihente kwera meme o"i arã hoga YPY 
rup1. . · 
Mombyry mbyry omor hoga itua roga-gwi? Na mombyry_1 hemb~reko 
kwera hye gwasu ramo mba'e ha'eja e'ja otopa ramo ome'ê hagwa. 
Mba'e-pe pa ka'a rogwe he'i ha'e kwera? Yvyra 
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chamam de madeira mesmo e para as folhas chamam de ervas e para 
as pequenas chamam de brotinhos, por isso mato todos sao ervas. 
Antigamente não tinham ferramentas para trabalhar na sua roças? -
Tinham os manchetes para trabalharem (facão). 

(Final da Fita nº 27 - de Tertuliana Souza) 

REMÉDIOS DOS KAIWÁS (CANTALÍCIA ROSSA TI) 

Erva de Deus, é bom para gripe. Deve por na água, todos devem tomar. 
É uma arvore com folhas miudas. Deve adoçar com açucar para dar para 
criança. Adoçar para criança tomar. 
Piri, é bom para dores das costas. Tem que Ferver primeiro e depois 
tomar. Ela tem folha como capim. Tem que tomar com água quente. Tem 
que ferver tres folhas. 
Perna de Saracura, é bom para ferimentos na boca de crianças. Voce que 
é grande.se tiver feridas na boca. Tem que por água bem pouquinho e 
ferver para sair a cor depois tomar com água quente para tirar as cascas 
da ferida. 
Uma que parece colher, e bom para dores de estômago. Mesmo que já 
tinha tomado muitos remédios e não sarou deve tomar esse remédio. 
Somente a raiz e a folha parece chapeu-de-couro. Com água quente 
deve tomar aquilo. 
Velha órfão, e bom para todos tipos de doenças: dores de estomago, 
dores nas costas, e outros. Ela tem folha cheios de espinhos. Com água 
quente deve tomar aquilo. Se é bom só com uma vez já alivia. 
Kuru pika'y, é bom para sarampo deve tomar dois tragos. Deve ferver a 
raiz que o vento não bateu. Até para feridas bravas. 
Pariparova, é bom para gripe forte deve ferver e deixar esfriar e depois 
deve tomar. 
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-pe he'i yvyra voi ha hogwe-pe he'i ka'a ha umi mix·i va'e pe he'i ka'a roky'i, 
upea-gwi niko nhane rogwe oho ka'a rehe meme. 
Yma rupi piko ndo gwerekoi ierramienta omba'apo hagwã ikokwe-pe? 
Ogwereko umi maxete omba'apo hagwã. 

(Fim da Fita nº 27 - Tertulina Souza) 

KA YOVÁ POHÀ (CANTALÍCIA ROSSATI) 

Tupã ka'a iporã pete-pe. Omo·i arã y-pe, ho'u arã enterove. Upeva yvyra 
kakwaa hogwe'i. Açucar ndive eremo"i arã mitã-pe. Emohe'ê ereuka 
hagwã mitã-pe. 
Piri iporã tumby rasy pohã. Erembo pupu arã upei ere'u. Upeva kapi'i xa 
hogwe. Ere'u arã y taku ndive. Mbohapy hogwe eremo"i arã. 
Araku retyma iporã mitã juru ai-pe. Nde kakwaa jepe nde juru ai ramo. 
Miximi eremo"i arã y ha opupu osê hagwã isumo upei ere'u y haku ndive 
ere'u arã oipiro hagwã ijai. 
Kuxara'i ramigwa iporã tyerasy-pe. Heta jepe re'u-ma pohã nderekwerai 
ramo ere'u upeva. Hapo kwe minte hogwe ha'ete chapéu-de-couro. Haku 
ere'u arã upeva. 
Tyre'y jari iporã entero mba'asy-pe: tyerasy-pe, tumby rasy-pe, hetave. 
Hogwe kurukuru-pa hat"i mba. Y taku ndive ere'u upeva: lporã-ramo 
ndeve pete"i ere'u-pe erejalivia. 
Kurupi ka'y iporã sarampo-pe 2 trago ere'u arã. Hapo yvy tu oipeju e'y 
akwe erembo pupu arã. Kuru vai-pe jepe. 
Pariparova iporã pete vai-pe erembo pupu arã upei ho'ysã ngwe ere'u 
arã. 

467 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Raiz preta é bom para recaída da mulher, deve ferver e depois tomar. 
Ainda quente não pode tomar, tem que ferver e esfriar para depois tomar. 
Ysypo ai gwerei, é bom para dores de cabeça muito forte. Esse qua~~o 
voce tem dores de cabeça deve lavar a cabeça no caldo desse remed10 
com sal. Voce pode achar pelo campo deve também tomar um pouquinho. 
Timbó é bom para ferida brava. Com aquilo voce tem que tomar banho 
esfregando nas feridas. Tem que por na água e vai tomar banho. Na água 
fria e também na água quente. 
Unha de quati, é bom quando a criança tem dor de estômago deve faze
la tomar. Somente criança deve tomar e com água fria deve tomar. 
Esses Tukambi são feitas das penas de tucano. Isso é chamado de 
Tukambi. 
Folha grudente, é bom para dores de estômago. 
Raiz preta também é para estômago. Tem que ferver. E morno deve 
tomar. Ela tem folha compridinha. 
Folha muito miuda, é bom para dores no fígado. Isso também deve ser 
fervida, tem que esfriar e depois tomar. A madeira santa é bom quando 
voce sofre dores na cabeça. Isso também é fervida. 
Para dores de fígado e bom bebida de beija-flor. Isso tem que ferver e 
tomar morna. 
Capim fedenta, é bom para dores de estômago. Isso tem que ferver e 
tomar frio. 
Pés de coruja é bom para mulheres que tem criança nova. E fervida e 
tomada ainda quente. 
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Hapo hüva'e iporã kunha irekaira ramo; erembo pupu porã upei ho'u arã. 
Haku reheve ndo'ui arã; ombopupu upei omoho ysã uperire ho'u arã. 
Ysypo ai gwerei iporã akã rasy vai-pe. Upeva nde akã-rasy ramo erejohei 
juky ndive. Upeva erejohu nhu rehe re'u arã miximi ave. 
Timpo iporã kuru vai-pe. Upeva erejahu arã py-pe erei pixy arã hese. 
Eremoi· arã erejahu hagwã-pe. Yroysã-pe ha ytaku-pe ave. 
Kwati posa-pê iporã mitã hyerasy ramo ereuka ixupe. Mitã anho ho'u arã 
yroysã-pe ho'u arã. 
Tukambi umi ojejapo va'e tukã ragwe-gwi. Upe hera tukambi. 
Hogwe aysy va'e iporã tye rasy-pegwa. 
Hapo hü va'e nhande rye pegwa nte ave. Rembopupi ha hakU tivio re'u 
arã. Upea hogwe pukumi. 
Hogwe sa'i va'e iporã nde py'a hasy pegwa. Upea erembo pupu ave, emo 
hoysã upei he'u arã. 
Yvyrá maragãtu iporâ mba'asy ne akã pe erereko-ramo pegwa. Upea 
embopupu ave. 
Py'a rasy pe iporã maino kagw'i. Upea rembo pupu ave ere'u hagwã haku 
vy ere'u arã. 
Kapi'i kati iporã tyerasy pe. Upea erembo pupu upei ere'u hoysã ngwe. 
Yrukure'a pykwe iporã kunha imemby'i va pegwa. Ombupupu ha haku 
reheve ho'u arã. 
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Remédio de avestruz, criança que tem diarreia deve tomar. Tem que 
ferver também. 
Remédio para dores de olhos é da flor verde. Tem que ferver e depois de 
frio lavar o rosto com aquilo. Flor branca é quando temos dores na nossa 
barriga. Tem que ferver para tomar. 
Nhemoyrõha va'e, e bom quando uma criança fica triste com aquilo deve 
dar banho. Tem que mornar a água. 
Remédio de nhundi'a é bom para a mulher que tem criança nova isso 
quando desce a dor no útero e quando toma não sente mais. Tem que 
tomar com água quente. 
Yvyrá japa'y é bom para dores nas costas. lvevuigwe é um remédio bom 
quando a criança pega doença da propria mãe. É uma folha redonda. 
Um remédio que tem na madeira ceca chama raiz trançada. Esse 
também tem que ferver para tomar, deve tomar quente. 
Erva de jacaré é bom quando temos dores na barriga também tem que 
ferver também para tomar. 
Remédio para dores de coração deve tomar quando sentimos dores no 
coração. 
Erva de Deus do Campo é bom para gripe. Tem que ferver tambem para 
tomar 
Pequeno araticum é bom para dores de dentes. Tem que rapar e por 
dentro do furado (Carie). 
Grande flor é bom para mulher que não tem filho. 
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. Nhandu pohã mitã oxiri ramo ho'u arã. Ombopupu arã ave. 
Tesa rasy pohã ipoty hovy va'e. Erembo pupu ara ha ho'ysã ngwe pe 
erejeovahei arã. 
lpotyn va'e nhande rye-pe nhande rasy ramogwa. Erembo pupu arã re'u 
hagwã. 
Nhemoyrõha va'e iporã mitã onhemoyrõ va'e upea-pe erembo jahu arã. 
Erembo y taku tivio arã. 
Yvyra japa'y mirI iporã tumby rasy pe iporã. 
lvevui gwe pohã iporã mitã rehe ipo asy'a ramo gwá. Upe pohã hogwe 
apu'a mimi. 
Nhundi'a pohã iporã imemby'i va rehe oho ramo iveriha nhundi'a oikutu 
ramo ha ho'u-ramo no hendu vei-ma. Ho'u arã y haku ndive. 
Yvyra piru kwe rehegwa pohã hera hapo jeavoa va'e. Upea embo pupu 
ave ere'u hagwã, haku reheve ere'u arã. 
Jakare ka'a iporã nhande rye hasy ramogwa ave erembo pupu ave ere'u 
hagwã. 
Korazón rasy pohã nhande Korazón hasy-ramo ere'u arã. 
Tupã ka'a nhü pegwa iporã gripe-pe. Ombo pupu arã ave· ho'u hagwã. 
Aratiku'i iporã taI rasy-pe, erenhop·i arã eremoi ikwa-pe. lpoty rusu va'e 
iporã kunha imemby e'y va'e-pe. 
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Tem que ferver e dar para ter criança. 
Pequena erva também é para dor de estômago. 
Deus principio é bom quando uma mulher não tem mais sua menstruação 
ela deve tomar esse faz o sangue correr novamente (dá emorragia). 
Pequeno urucum é bom para dores de cabeça. Tem que tomar com água 
morna. 
Fio amarela de madeira também é bom quando sentimos dores na 
barriga deve ferver também para tomar. Rabo de bugiu é bom quando 
senti dores de criança (parto) a mãe deve tomar. Tem que ferver para 
tomar. 
Pequeno colar branco é bom quando tem doença na barriga. 
Tipo da flor de batata também é bom para dor de barriga. 
Pequena madeira vermelha também é para dores de barriga deve tomar 
com água quente. 
Cabeça de nhar:nbu é bom quando criança tem dores de barriga deve 
ferver para faze-la tomar. 
Tipo de pequeno anzol é bom para uma mulher para não ter mais filhos 
e tem folhas estreitas. 
Remédio para matambre é bom quando temos dores de barriga também. 
Karaguara do chão esse é bom quando temos dores na barriga também. 
Rabo de rato é bom para machucado tem que lavar com aquilo na parte 
machucada. 
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Erembo pupu arã ereme'ê imemby hagwã. 
Ka'a'i iporã tue rasy pegwa ave. 
Tupã YPY iporã kunha imba'asy opyta ramo ho'u arã upea mongorre arã 
hugwy. 
Yruku'! iporã akã rasy pegwa. Y tivio ndive ere'u arã. 
Yvyr~ Jukwe i.~orã _nd~rye-pe. nde rasy ramo ombojy ave ho'u hagwã. 
K~raJa, rukwa1 ~ora m1ta ngw1 hasy-ramo isy ho'u ara upea. Ombo pupu 
ara ho u hagwa. · 
Mboy'y tr mirr.iporã nderye-pe mba'asy ere reko ramo pegwa. 
Jety poty ram1ngwa iporã tye pegwa ave. 
Yvyra pytã ~iri· tye pegwa nte ave haku reheve re'u arã. 
N~m~~ akã. rporã ~itã hye ras~ ramo ngwa erembojy arã ho'u hagwã. 
P1nda 1 ram1ngwa 1porã kunha 1memby e'y va pegwa pono ve imemby 
upeva hogwe po'i mimi. 
Mba'e rambe kwe poh~ i.porã nhande rye hasy ramongwa. 
Karagwara yvy pegwa 1porã upea iporã nhande rye hasy ramogwa nte 
ave. 
Angujá rugwai iporã onhe maxuka va pegwa ejohei py-pe. 
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Fumaça de cachorro é bom para ferida e sarnas. Tem que lavar e esfregar 
nas feridas. 
Mba'eguatái é bom para quem sofre epilepsia deve socar e lavar a 
cabeça com aquilo. 
MirãU é bom quando criança tem coceiras deve tomar. Deve dar banho 
com aquilo 
Remédio da inchada deve lavar as partes inchadas com aquilo. Ysypó 
Katu é bom para gripe. A água quente e depois de esfriar deve tomar. 
Bebida de beija-flor é bom quando doença nas costas. 
Tipo da folha de amendoim é bom para pasma. 
Rosto de paca é também para barriga tem que ferver e esfriar e depois 
tomar. 
Remédio para faca tem que lavar com aquilo. 
Flor branca também é para dores de barriga. 
Erva de lagarta é bom quando criança fica doente. 
Erva de codorna é também para criança. Tem que dar banho com aquilo. 
Yvyrá Katu é bom quando está gripado deve ferver e tomar. 
Remédio de porco é bom para mulher grávida. Deve tomar banho com 
aquilo. 

REZA - BENZIMENTO 

Era minha grande Vó. 
Se benzendo naquele tempo. 
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Jagwatimbo iporã kuru-pe ha kura'y-pe. Erejohei arã ha eipixy hese. 
Mba'e gwatái hesapituka va pegwa upea erejoso arã ha erenheakã hei 
py-pe. 
Mirat"I iporã mitã ipijoha ramo upea ho'u arã. Emboajahu arã py-pe. 
Ruru pohã erejahei arã iruru va py-pe. Ysypó katu iporã gripe-pe. Y hatu 
ndive hoysã rire ho'u arã. 
Maino hagwi iporã nde ku'a-pe mba'asy erereko ramo pe-gwa. Mandui 
rogwe ramingwa iporã pasmo pegwa. 
Jaixa retoape tye pegwa ave erembo pupu ha upei eremoho'ysã ha upei 
ere'u. 
Kyse pohã erejohei arã py-pe. 
lpoty morofi va upeva nde rye pegwa nte ave. 
Teju ka'a iporã mitã hasy ramo gwa. 
lnambu'i ka'a mitã pegwa nte ave. Embojahu pype. 
Yvyrakatu iporã gripepe embo pupu ere'u hagwã. 
Kure pohã iporã kunha hye gwasu ape iporã. Ojahu arã py-pe. 
Nhembo'e 
Xe jari jusu araka'e; 
Onhe apy ~anõ araka'e; 
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era no seu santo corpo. 
Era minha grande Vó; 
Era minha própria Mãe. 
Se benzendo naquele tempo. 
No orvalho do seu santo corpo 
Se benzendo naquele tempo. 
Era minha própria irmã. 
No seu santo corpo 
Se benzendo naquele tempo. 
Era um monte. 
No seu santo corpo. 
Se benzendo naquele tempo. 
Ainda como outro aparecia 
Apareça também no seu tempo. 

BENZIMENTO PARA TATURANA 

Esfria o seu fogo 
Meu pai do campo. 
Esfria o seu fogo. 
Meu pai do campo. 
Esfria o seu fogo 
Meu pai do campo. 
Papá o campo. 
Papá o campo. 

BENZIMENTO PARA PICADA DE COBRA (QUIRINA VASQUES) 

Esfria o seu fogo. 
Esfria o seu fogo. 
Rastejante da terra. 
Esfria o seu fogo. 
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gwete katu py-pe araka'e. 
Xe jari jusu araka'e; 
xe sy ete araka'e. 
Onhê apy kanõ araka'e; 
gwete arysapy katu. 
Py-pe araka'e; 
onhê apy kanõ araka'e. 
Xe reindy ete araka'e; 
gwete katu py-pe araka'e; 
onhê apy kanõ araka'e; 
Yvy aty araka'e; 
gwete katu py-pe araka'e; 
onhê apy kanõ araka'e. 
Ojojekwaa hogwe rami jpty. 
To jekwoa katu. 

TATA URÃ PEGWÁ 

Embora'y nde rata 
Xe ru nhü mairé, 
Emo rõ'ysã nde rata. 
Xe ru nhü mairé. 
Emboro'y nde rata, 
Xe ru nhü mairé, 
Papá nhü mairé, 
Papá nhü mairé. 

MBOI Ti" HÃ (QUIRINA VASQUES) 

Emboro'y nde rata 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape asyryry. 
Emoro'ysã nde rata 
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Rastejante da terra. 
Esfria o seu fogo 
Rastejante da terra. 
Esfria o seu fogo 
Rastejante da terra. 
Rastejante da terra. 
Esfria o seu fogo 
O cinzenta da terra. 
Esfria o seu fogo 
Barulhenta da terra. 

REMÉDIOS PARA OS BICHOS 

Porque nosso Deus fez descer, 
Naquele tempo sobre esta terra 
remédios para os povos. 
Fez descer .. desde quando nasceu esta terra, 
remédios para fazer nos sarar, 
Colocou o nosso Vovô Papá 
Desde aquele tempo. 

ANIMAIS (explicação do remédio) 

Veio para fazer sarar, para todos os animais, para todas as carnes, veio 
para fazer sarar nesta terra nosso Deus mandou para faze-los sarar. 
Para não sofrer males, Deus mandou para todos os animais, para ter 
saúdes todos os que nesta terra estiverem para ter sua saúde. 
nesta terra. Estamos nesta terra e quem nos fez pizar e nosso Vovô Papá 
e nossa mãe Ka'ju. 
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Yvy ape asyryyry, 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape asyryry, 
Emo ro'ysã nde rata 
Yvy ape a syryry. 
Yvy ape a syryry, 
Emboro'y nde rata 
Yvy ape a andutí. 
Emboro'y nde rata 
yvy ape a xararã. 

VIXO KWERY POHÃ 

Marã-pa araka'e, Nhand~jará ombogwejy, 
Araka'e ko yvy rehe araka'e; 
Ko yvy pora pohã rã araka'e. 
Ombogwejy ko yvy renhói ramo ngwaré, 
Pohã nhande kwerá hagwã, 
Omo'i araka'e nhande ramói. 
Papa araka'e. 

ANIMAL 

Ou ikwerá hagwã, opa animal-pe, opa so'o Pegwive, oú ikwetá hagwã, ko 
yvy rehe 
Nhandejara omboú ikwerá hagwã. 
Pono imarã, Nhandejara omboú opa animal-pé, 
Hesãi hagwã ko yvy ari opyrü va'e gwive hesãi hagwã. 
Oime nhanderu papa, ko yvy rehe nhane mopyrü hagwe. 
Ko yvy rehe jaiko 
Nhane mopyrü haré nhande ramói Papa 
Nhande sy ka'ju. 
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O QUE É SOL 

O sol amarelo próprio, (ver ao lado) para a saúde desta terra ele olha 
nesta terra para termos saúde ele olha nesta terra em nós. 

LUA 

A Lua veio. Lua é irmão mais novo do Sol 
Nossa mãe Ka'ju, nossa vó Ka'ju; 
Quando começo esta terra 
Nossa vó Ka'ju. Nosso Vô Papá 
Xiru que dá trovão grande e nós conhecemos. 
Nosso vovô Papá com trovão de Jasuka 
e novo; não sofrei males até as crianças 
crescerão para nos 
sobre a terra feita por ele. Deixa crescer mesmo 
as moças q,ue são seus povos. 
Nos livra de todos os males. 

NOSSO COMEÇO 

Fomos criados nesta terra para vivermos nela. 
Para vivermos neste mundo. 
Para vivermos até o fim desta terra 
fomos criados naquele tempo. 
Para vivermos como estamos vivendo agora. 

REZA PARA ESFRIAR O LUGAR DA CRIANÇA 
DEPOIS DE NASCER (CANTALÍCIA ROSSATI) 

Era minha grande Vó 
Esfriando o seu acento; 
Orvalho do seu acento, esfriando com grandeza para sí 
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MBA'E PA'I KWARA 

Pa'i kwara'ju tavyterã, ko yvy rehe hesãi 
hagwã ha'e gwesa oity ko yvy rehe nhene 
resãi hagwã ha'e gwessa oity yvy rehe nhandeve. 

JASY 

Jasy ou. Jasy Pa'i kwara ryvy Jasy. 
Nhande sy Ka'aju, nhande jari ka'ju; 
Ko yvy rehe ko yvy nheypyrü ramongwaré 
nhande jari ka'ju. Nhane ramoi Papá 
Xiru hyapu rusu va'e ja'e ha. 
Nhane ramói papa jasuka va ryapu 
va pyahu; namarai xene aiko opa mitã 
ramo jepe okakwaa va' erã nhandeve 
Ko yvy hemimoi ngwe ari. To kakwaa kena kuri 
opa kunhata"i-ramo jepe kuri ko nde yvy-pora. 
Mba'eve tojehu eme orevy kuri. 

NHANE NHEYPYRÜ 

Nhe mopu'ã voi ko yvy-rehe jaiko hagwã araka'e. 
Ko mundo ari jaiko hagwã 
Ko yvy apy aja katu jaiko hagwã 
nhane mopu'ã araka'e 
Anxa jaiko hagwã araka'e. 

MITÃ RENDAGWE MONGETAHA, IMORO'YSÃHA MITÃ 
RENDAGWE MONGETAHA (CANTALÍCIA ROSATI) 

Xe jari jusu araka'e, 
Oapyka moroysã vy araka'e; 
oapyka va rysapy, morõysã gusu ojeupe 
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Era minha própria mãe. 
Não andarei sofrendo dizia meu pai Papá, 
Deixa que vivamos sempre bem dizia meu pai 
Papá naquele tempo 

REZA PARA MATAR A COBRA (POR CANTALÍCIA ROSSATE) 

Eu ponho eu ponho! Tipo de fogo tipo de fogo 
No meio dos homens barulhentos; tipo de fogo 
Tipo de fogo, eu ponho eu ponho 
no mei? dos homens cinzentos tipo de fogo tipo de fogo 
No meio dos homens cinzentos tipo de fogo 
Tipo de fogo tipo de fogo. Seres comprido 
No meio dos seres comprido. Tipo de fogo 
Tipo de fogo. 

CANTICO - CIRILO ROSSA TE 

Vesti vesti roupa bem amarela em mim 
A linda flor em mim. 
Vesti a roupa bonita do Pa'i em mim. 
A linda flor em mim. 
Vesti vesti roupa de Deus. 
A linda flor em mim. 

BENZIMENTO PARA DORES DE PARTO 

Ainda como começou a sua vida 
Minha grande Santa vó. 
Vamos acender, a vida do nosso principio cachimbo 
Minha grande Santa vó. 
Vamos fazer brilhar o nosso cachimbo. 
Minha grande Santa vó. 
Sem dor na fumaça do nosso cachimbo. 
Sem dor no reguardo. 
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NHANDE REMBYPY 

Xe sy ete araka'e. 
Namará'i xene oiko he'i ndeje papa araka'e, 
Ta mará eme toroiko he'i ndaje papa araka'e. 

MBOI JUKAHA (CANTALÍCIA ROSSATI) 

Aity, aity: Tata nunga tata nunga 
Ava xarárã rapyte rari; tata nunga 
TatÇI nunga. aity aity ava pea nhanduti 
Ara pyte rari tata nunga tata nunga 
Ava nhanduti vara pyte rari tata nunga 
Tata nunga tata nunga. Aray puku 
Arary puku vara pyte rari tata nunga 
Tata nunga. , 

A YVU - (CIRILO ROSSATI) 

Amonde amonde ao ndaju porá ko xe jehe 
Yvoty porá ko xe jehe 
Amonde amond~ pa'i nhemonde ha porá ha xe jehe. 
Yvoty porá ko xe jehe. 
Amonde amonde tupã nhemonde ha. 
Yvoty porá ha xe jehe. 

MITÃ RASY REHEGWA (CANTALÍCIA ROSSATI) 

Nde reko nheypyrü hagwe rami joty, 
xe jari jusu maragãtu. 
Ne"i nharoendy nhande, petyngwa reko ypy, 
xe jari jusu maragãtu. 
Ne·i jaroverá nhande petyngwá, 
xe jari jusu maragãtu. 
Nhande petyngwá vara tati reko rasy e'y. 
Jekoaku rasy e'y. 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Sem dor do céu amarelo. 
Sem dor da vida do Kamba'ju 
Minha grande Santa Vó. 

CANTICO - A YVU (POR CIRILO ROSSA TI) 

A bonita luz do trovão venho trazendo 
A bonita luz do mboraká venho trazendo 
A bonita luz do som do taquara venho trazendo 
Já viemos até aqui 
Já viemos até no terreiro amarelo 
Vesti vesti a roupa amarela em mim 
Ja viemos até ao bonito terreiro amarelo 
Vesti vesti a roupa amarela em mim 
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NHANDE REMBYPY 

Yva kaju reko rasy e'y. 
Kamba'ju reko rasy e'y. 
Xe jari jusu maragãtu. 

A YVU (CIRILO ROSSATI) 

Tyapu rendy porá ko xe aru. 
Mbaraká rendy porá ko xe Aru. 
Takwapu rendy porá ko xe aru. 

No'a py-ma jaju 
Okaraju-py-ma jaju 
Okaraju porá py-ma jaju 
Amonde amonde ao ndaju va xe jehe 
Okaraju porã-py-ma jaju 
Amonde amonde ao ndaju ko xe jehe 

' 
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De tanto uso pelas crianças e pelo profes
sor foi trocado de capa duas vezes com 
papel pardo. As crianças gostam de pegar 
e olhar o livro, mesmo as que ainda não 
sabem ler procuram descobrir através dele 
onde tem uma letrinha do seu nome. É 
como se fosse mágico, elas sabem que alí 
está registrada a CRENÇA (mito) que é o 
que elas acreditam e faz parte da cultura, 
faz parte dela. É o ouvir e o ler vendo, 
enxergando na mente." 

É preciso dizer mais? 

Wilson Galhego 
Garcia é formado 
em Letras, com 
mestrado na área 
de Lingüística e 
doutorado em An
tropologia Social. 
No mestrado (1979) 
e no doutorado " 

(1985), ambos defendidos com distinção 
da USP/São Paulo, ele trabalhou, 
respectivamente, com "O domínio das 
plantas medicinais entre os Kayová de 
Amambai", pesquisa depois ampliada em 
"O Universo Botânico Kayová", um 
trabalho pioneiro da Antropologia Cognitiva 
no Brasil. As preocupações do autor nunca 
se voltaram, contudo, tão somente para a 
Etnobotãnica: a cultura kayová-guarani de 
uma forma mais ampla foi por ele criterio
samente documentada, sempre dando voz 
ao Índio, de quem se tomou mais do que 
amigo, cumprindo com imenso 
envolvimento e responsabilidade as 
funções que caracterizam o CEIMAM 
(Centro de Estudos Indígenas "Miguel A. 
Menéndez") de que ele é membro: as de 
estabelecer uma interface entre os índios e 
a sociedade nacional.- Além do seu 
trabalho com os índios, Wilson Garcia (que 
defendeu livre-docência, em 1991 e 
titulação, em 1998, na FOA
UNESP/Araçatuba) está desenvolvendo 
todo um trabalho junto à comunidade na 
região de Birigui, com crianças e jovens, 
em colaboração com as Pastorais e outras 
entidades de promoção humana. 

Sílvia M.S.Carvalho, Araraquara, junho 2000. 

Capa e Projeto GnHlco: Rodrigo Cannine 
Fotografia: Amine Fernandes 
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"A informação coletada é quantitativamente uma das maiores já realiza
das, qualitativamente apresenta uma densidade cultural imponderável,· lingüistica
mente, um canteiro inesgotável". 

Bartomeu Melià 

"Depois as crianças passaram a ler por partes. E a parte que liam, cada 
uma queria contar e contava em sala de aula, como aula de interpretação oral. 
Esse livro foi muito manipulado pelas crianças pois nele elas localizavam e locali
zam as famílias silábicas, conhecidas. 

As crianças gostam de pegar e olhar o livro, mesmo os que ainda não 
sabem ler procuram descobrir através dele onde tem uma letrinha do seu nome. É 
como se fosse mágico, elas sabem que ali está registrado a CRENÇA (mito) que é 
o que elas acreditam e faz parte da cultura, faz parte dela". 

I 
, 

Edina Silva de Souza 

Rigoberta Menchu /Nobel da Paz - Wilson Galhego / UNESP - Marta Molares Hal
berg /Banco Mundial e Édina Silva de Souza /Líder Guarani - ONU, Genebra, 27 
de julho de 2000. 
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