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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

(Fita nº 21 - de Francisco Solano Lopes) 

PARENTESCO 

Para seu pai como voce chama? -Para os nossos antigo pai? -A Esses 
nós chamamos assim: 
Para nossa mãe - Mãe 
Para nosso pai - Pai 
Para o Pai do nosso pai - meu vovô 
Para mulher do meu vovô - minha vovó 
Para o pai do meu vovó - bis-avô 
E então os antigos diziam leva para o seu vovô leva erva para o seu vovô. 
E para o seu irmão mais novo como você chama? 
Para o nosso irmão mais novo chamamos. Flor de homem. 
E para irmão mais velhos - Pequeno enfeite. 
Assim você está chamando por nome em Kaiuá. 
E se for diferente também tem. E por que em Kaiuá, porque os antigos não 
trocam somente por esse nome se chamavam. 
E para sua irmã - maninha 
Para irmã mais velha. Flor de mulher. 
Para irmã mais nova - Flor verde Tukambi. 
Todos chamavam desta mesma maneira. Antigamente se chamavam 
somente assim, bem antigo, esse Era começo de vida. 
Agora já trocamos um pouco nosso nome. 
Para mulher do seu filho - irmã pequena 
Para marido da filha - Flor de homem 
E se tiver o outro também deve chamar assim. 
Para o filho da sua filha - meu neto. 
Para o filho do seu neto - deve chamar a mesma coisa, outro tambem é 
seu neto. Deve chamar pra ele meu neto e assim deve chamar a todos. 
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(Fita nº 21 Lado "01" - Francisco Solano Lopes) 

MBA'E XAPA NHANHOHENOI 

Nde rupe mba'exa erehenoi? -Yma gware nhanderu-pa? -Ha upea ngo 
peixa ohenoi: 
Nhande sy-pe - Ha'i 
Nhande ru-pe - Hiú 
Ha nhande ru ru-pe - xe ramoi 
Xe ramoi rembireko-pe - jari 
Xe ramoi rupe - Xe ramoi 
Ha etonse yma gwaré he'i, eraha ne ramoi-pe 
eraha ne ramoi-pe ka'a. 
Ha nde ryvy-pe mba'exa ere? 
Nhande ryvy-pe erehenoi - Ava poty. 
Ha nde ryke'y-pe - Jegwaka'i 
Upeixa erehenoi itupã era rupi. 
Ha apartemi ramo o'i ave. Ha pe itupã era 
rupi Katu, oke ymagwaré niko no kambiai solo 
upea rupi ehen~i. 
Ha ne reindy-pe - Xa mir'i 
Tykera-pe - Kunha poty 
Ha ikypy'yry-pe - Tukambi poty rovy. 
Upeixa memete oho. Yma niko upeixa memete 
Va'ekwe voi onhohenoi, yma ete araka'e, teko 
ypyrü voi upeixa. Ko'agã nte voi ngo nhande 
rera mhamburá mié. 
Ha nde ra'y rembireko-pe-gwaxã mir'i 
Ha nde rajy mena-pe - Ava poty. 
Ha o'i ramo otro upeixa nte avei erehenoi. 
Ha nde rajy memby-pe - Xe remiarirõ 
Hane remiarirõ memby-pe - lomino nte ave erehenoi, 
otro ne remiarirõ nte avei. 
Eré arã ixupe xe remiarirõ ha upeixa meme erehenoi 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

E para filha da sua irmã - minha sobrinha. Isto é, para mulher se 
for homem também do mesma maneira meu sobrinho. Para sua mulher 
como deve chamar? -Se for mulher de pequeno enfeita assim deve 
chamá-la. 

Os nossos antigos para quem davam mais valor? -Alegrando com 
os parentes do marido. Aquele é assim também. 

Antigamente tinha uma grande casa e ~li moram tudo juntos. Se 
achar qualquer bicho comem tudo juntos em paz, então eram assim 
mesmo. Por isso os de hoje não são assim, são diferentes. E se hoje 
fossem assim, lá estariam juntos, aqui estariam assim juntos, gentes 
assim vivem em paz, os que acharem comem, e dormem juntos em paz, 
em paz levantam para tomarem chimarrão, em paz saiam para andar e 
eram assim. 

Se tiver aqui seja quem for filho ou filha, se é mulher dele, e se for 
na roça trazem batata, mandioca, cana e outras coisas, banana também, 
milho. E hoje nós que somos de hoje, bem como fala o de lá, olha nessa 
agora seria melhor se eles não ligassem, agora se eles dançassem seria 
bem melhor para eles, entre agora seria bem melhor. Não ligam em nada, 
pode ver agora no baile, os que vivem em velório, por causa dessas 
pessoas não pode, o que era para nós não pode prosseguir bem. E se não 
viessem assim seria melhor para nós a nossa vida se eles não seguissem 
fazendo assim, na xixa podem até ir para cantarem guaxiré, pode cantar 
Kotyhu pode até tomar pinga, nda de mal em paz eles se alegram. E então 
há os que cantam nem sabemos de onde vieram e assim estão vivendo 
os povos de hoje. Pode ver quando Deus veio bravo com chuva de pedra, 
e eles ainda não vieram novamente, cada vez que vier desse jeito vai vir. 
Porque aqui não tem quem ligassem por ele são muito poucos, então 
quando eles vierem de lá vão judiar nos fazendeiros que tem muitos 
animais, porque eles são invisíveis. 
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Ha ne reidy memby-pe - Xe atipé. Upea kunha-pe ha kwimba'e 
upeixa avei ere arã xe ri'y. 

Ne rembireko-pe mba'exa erehenoi? -Kunha je-gwaka'i ramo 
upeixa erehenoi. 

Yma nhande ypy mava pepa omomba'e gwasu ve? -lmena hente 
kwera ogwero hory. Omoa upeixa nte avei. Yma niko o'i pete'i oga 
Kakwaava upepe oTmba ha'ekwera. Ojohuva kwarke vixo ·ho'upa 
onhondive vy'a pa-pe, entose upeixa voi araka'e. Upeixa rupi niko 
ko'angagwa ndoikoi upeixa, hekope-pa. 

Ha upeixa rire ko'anga, amo ijaty arã mo'ã hikwai peixa, ape ijaty 
arã mo'ã peixa, hente upeixa ramo o·i vy'a pape, ojohu miva ho'u, ha vy'a 
pape oké onhendive, vy'apape opu'ã ave okay'u, vy'apa-pe opu'ã ave 
okay'u, vy'apa-pe ogwata ha upeixa. 

Apy o'i ramo o·iva ta'yra terã tajyra, hembireko, oho ramo kokwepe 
ogweru jety, mandi'o, takware'ê ha opaixagwa, pakova ave, avati. Ha 
ko'anga niko ko'anga jahavo, gweno he'ia peamogwa, koa ma'êmi 
ko'anga iporãve arã mo'ã nopenai ramo hikwai, ko'anga ojeroky ramo 
hikwai iporã ve arã mo'ã ixupe kwera, koa pype iporã ve arã mo'ã. 
Nopenareiry mba'eve rehe, peina ko'anga vaile hape, velório hape 
oikova, umia-gwi ndikatui koa nhande mba'erã ndaikatui oho porã. Ha 
peixa ndaipori ramo iporã ve arã nhande reko nhandeve upeixa ndo segiri 
rire hi-kwai, xixa hape tojo jepe ra'e hikwai ogwaxiré hagwã, tokotyhu 
hikwai, to'u jepe kanha, mba'eve vy'apape rei hi-kwai ovy'a. Ha etonse o·i 
oporaheiva maa maa tetã-gwipa ou ha . upeixa hikwai ko'anga gwa 
yvypora. Peina ko'anga Nhandejara ipoxypa va'ekwe oúvo pe amandáu, 
ko'anga ne'irã vyteri ou jevy hikwai. Kara oú upeixa memete ou-ta hina. 
Oke ndaipori ko'ape openava hese ijakaso, ha etonse ha'e kwera amo
gwi ouvo umi fazendero hymba hetava rehe ha'ekwera ojudia-ta ha'e 
kwera, oke ha'e kwera niko ndajahexai va'e. 

Tapeonhemo'ã va'e rupi ha'e kwera hape. Tape ja'e nhande hyapu 
osunu ja'e nhande, entonse tape o·f pe nhande pu'ã 
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Eles andam pelos caminhos invisíveis. Nós chamamos de caminho 
chamamos de barulho de trovão, e então há caminho na nossa altura 
caminho por onde eles sempre vem. Por onde eles vem, para nós parece 
que é alto, por isso eles nos ouvem quando falamos eles nos ouvem 
quando falamos mal do nosso próximo. Quando eles vem vindo ja veem 
o que voce esta fazendo. Se não for assim de lo~ge eles ja veem tudo que 
estás fazendo. Se tiver seu mbaraká pega e canta, eles vem e escuta 
voce e depois eles vão passando. Quando chegam lá no nosso vô Papá 
chegando lá o que falam perguntam um ao outro. 
E assim dizem, e é muito bom. E quando vão, os deuses que vem, são 
poucos de lugar diferente, vem de outro lugar, e o que vem de outro lugar 
também e mesmo coisa. Bem, os que vem de outro lugar são os enfeites 
falsos já vem matando os animais dos fazendeiros, derrubam as casas 
e judiam dessas coisas. E então ali que eles não sabem os que vem de 
lugar, de onde esses que vem, se vem homem que não são mansos eles 
não sabem. 
E nos que estamos assim, nós que estamos assim sabemos tudo os que 
vem de onde são. Voce sabe tudo de onde são os que vem de que lugares 
são, são a mesma coisa os povos da terra, nós conhecemos tudo um a 
outro. Eles também são a mesma coisa, então nós sabemos muito bem 
isso. E tem muitos céus de onde eles vem?-Tem vários lugares. Oqui tem 
Peti'y ndy, depois tem céus de ka'aruruty, a pena chamam assim, é céus 
também que esta enfrente de outra, são dois estão um na frente do outro. 
E deste lado tem outro, aqui tem Pakovaro'ity, o que esta deste lago é 
Hy'aro'ity, e o que está deste lado e'jetyro'ity, assim vai um ao lado do 
outro. 
E o que está bem aqui no fundo é grande Areia, e o que está aqui é Novo 
Temporal. E o que está aqui e Pindoty, Yvyrakáty, bom esse são os que 
tem enfeites falsos. E o que está deste lado e o lugar do pequeno 
Temporal. E deste lado Coisa que brilha. Então indo daqui passa por lugar 
de Temporal lugar de cavalo que voa então passando daquilo passa o 
lugar do temporal, passa o céu do Temporal, então passando do lugar do 
temporal e dali passando já para esse lado. Aquele que é nossa mãe, o 
seus animais estão deste lado um pouco mais a nossa altura. Bom, isso 
está num grande pedra, esse animal da Nossa Mãe quando vai fazer 
comer em nós só estica o pescoço para nos levar. 
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mi o'i tape oú ha'e kwera. Ou ha he'e kwera, nhandeve yvate oho hikwai, 
upea-gwi, upea-gwi ngo nhande rendupá alomeno ere ramo nde rapixa 
rehe ne rendupá. Ou vove voi ha'e kwera nde rexapá mba'e-pa erejapo. 
Upeixa e'y ramo ha'ekwera oma'ê nde rehe, mombyry-gwi voi ha'e kwera 
nde rexa pama. O'i ramo ne mbaraka erejagará há eporahei, ha ou 
ha'ekwera ajapysaka porá ha upei katu ohasa oje'oi vo. Ogwahê amo 
Nhane ramoi papá-pe ogwãhê vo hikwai mba'e pa he'i oporandu ojoupe 
hikwai. 
Ha upeixa he'i, ha iporã katu. Ha oje'oiva, oú va Tupã, ndahetai la ojei 
ouva oh asava otro teta-gwi ouva, otro tetã-gwi ouva, pe otro tetã-gwi ouva 
upeixa nte avei. Gweno, otro tatã-gwi ouva katu umi jegwaka rei kwera 
ojei vaerã katu okuka-ma umi fazendero rymba, oga katu omombo-pa 
onhembosarai umiva rehe. Ha etonse upepe la ha'e kwera ndoikwaai, 
mba'exagwa tetã-gwi po ou mba'exagwa tetã ygwapa ou, umi ava manso 
e'y kwera pa ou umia ha'ekwera ndoikwaai. 
Ha nhande peixa nhaime, peixa nhaime jaikwaa pa ete mba'exagwã tetã 
ygwapa ou. Moõ-gwa'pa ou ereikwaa paite moõ moõ gwa-pa ou, ha'e voi 
ko'ã yvypora xa avei, peina nhande yvyporajajo-kwaapa. Upeixa gwante 
avei, etonse nhande jaikwaa porá upea. Ha heta-pa o'i umi yvaga ou ha 
ha'e kwera? He\a ilugar. Peina ko'ape o·i pet'i'y ndy yváy, upea rire o'i 
ka'aruru ty yváy, he'inte upea, yvay ave ojovai o'i, si mokõi ngo ojovai o'i 
peixa. Ha ape o'i otro, ape o'i pokavaró ity, ape oI va katu hy'aro'ity, ha, ape 
o'i va katu jety ro'ity, ojo ykere oho. 
Ha ko hugwa ere-pe o'i va katu hina yvy ku'i gwasu, ha ape o'i va katu 
marãna pyahu. Ha ape o'iva katu pindoty, yvyra kã ty gweno upea umi 
jegwaka rei kwera. Gweno ha apea gwa katu marãna'i rupa. Ha apeo katu 
mba'e verá. Ha etonse ko'agwi reho erehasa marana rupa-pe kavaju 
veve rupa ha etonse upegwi erehasa ehovo marãna yupa, marana yva 
umia rupa erehasa, ha etonse erehasavo marana rupa ha upegwi ereju 
vove ereho-ma ko'ape. Ha'e nhande sy amoa 
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Então eles, isso eu falo para todos, para meus parentes, pega firme no 
seu mbaraká e dancem porque podemos passar por lugar de qualquer 
coisa. E quando te leva por esses lugares de bichos onde tem morcegos 
ele vai te mostrar, chegando lá tem uma onça, tem tesoura que come, se 
voce tiver erro e quando vai lá o dono do bicho vai te levar pelo meio dos 
bichos. Quando os bichos vê voce vão te acompanhar e voce tem que 
passar por ali, se tiver erro entrando ali voce vai desaparecer. Então se 
não tiver nem um erro os bichos so ficam assim somente e voce esta indo 
pelo meios dos bichos. 
E esse derrepente quando o sol se fecha esse bicho desce. E por baixo 
dessa que nos pizamos tambem tem bichos, quando o de lá se fecha 
daqui tambem já vem os bichos e quando já não tiver mais gente, quando 
acabar já sai, e ja da enchente de água e se estende e então se não for 
assim, voce já é levado e depois será feita a renovação. Para não suceder 
isso é que eles não querem que larguemos de cantar, a terra vai ficar 
numa boa e então eles querem que cantemos agora por que é sem fim 
e então por isso esses e voce deve ligar esses povos não desses 
cânticos, os moços só andam com violão debaixo dos braços pelos 
bailes, e o baile estraga eles em vez de pensar bem pensam mal somente 
se casam. 

SOBRE POLICIAIS DA ALDEIA 

Agora eu quero que voce me conta sobre esses policiais da aldeia, é bom 
pra voce e eles te ajudam? -Pode ver, para comigo sim eu vivo assim mas 
para alguem errado é bom e nós que·estamos vivendo assim, que temos 
boa vida tambem as vezes eles nos da aviso que todas querem e então 
esses, mas, se chegar qualquer teu amigo deve convidar com algumas 
coisas para essas coisas são bons e fazendo isso está mostrando uma 
boa vida voce está sabendo mas eles não sabem. E nós não devemos 
tambem ficar bravo não deve pensar por ex! Se outro teu próximo vier e 
ficar bravo pra voce, e voce deve sair com sorriso para ele, se tiver 
criança manda avisar policia, somente pergunta pra voce e já leva e 
acaba por ai, voce sempre tem coração bom. 
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rymbá katu o"i hina ape nhane pu'ã rire mi oL Gweno, upea o"i pete"i ita 
kakwaa, upea upe nhande sy rymba omongaru taramo nhande rehe ha 
etonse ijara ombu-ta nhande rehe nhande reraha. 
Ha etonse ha'ekwera, xe upea entero-pe ha'e, xe hente kwera mimi-pe, 
ha'e pejagarra formal na pende mbaraká ha pe jeroky ha etonse entero 
mba'e rupa-py jahasase voi. Ha nde reraha ramo entero vixo rupa-py amo 
mbopi o·iha-py oxuka ndevy, ~a upepy ereho ramo o'i petei· jagwarete, o'i 
jatapá karu, oga nde rejejavy ramo ko'ape ha ereho ramo amo nde reraha 
pe vixo pa'ü rupi nde reraha pe ijara. Nde rexavo umi vixo aho peixa ejoke 
ereho arã, ha erejejavy ramo ereike vove upepe nde, nde reraha ne 
mokanhy. Ha etonse nde rejejayvi ramo unave nde rejejovyi ramo upeixa 
pa nte vixo ha ereho hina vixo pa'ü rupi. 
Ha upea la sapy'ante kwarahy onhemboty ramo upe vixo ogwejy. Ha pe 
nhane pyrüha gwy rehe o·i ave la vixo, amo gwio gwa onhemboty ramo ha 
agwi ou-ma ave la vixo ha gweno apa vove la hente, opa vove osê-ma y 
ovuma hikwai ha isarambi ha etonse upea e'y ramo katu nde ereho'ma ha 
upei katu ombo pyahu. Ha pono upea oiko niko porahei-gwi ndoipotai 
japoí opytata yvy iporã ha etonse oipota nhande japorahei ay oke nda 
ijapyrai ha etonse upeixa rupi ngo avã kwera ne repenai ramo mante ã 
yvypora ndogutai voi avã porahei, karia'y lomave ogwereko mbaraka 
ijyva gwy-pe pe raite rupi, vaile omby-aí ixupe opensa porá rangwe 
apensa vai omendá rei hikwai. 

SOBRE POLICIAIS DA ALDEIA 

Ko'agã aipota eremombe'u xevé ko'ã policia kwera rehe, iporã-pa ndeve 
ne pytyvõ-pa? -Peina, he'ê xe nga'u xe aiko peixa pero niko alguno 
ojejavyva pegwarã ko iporã ha nhande peixa jaikova, teko porá meme 
jarekova ave niko sapy'ante nhande avisa uka entero oipota ha etonse 
ko'avã pero niko kwarte ou nde rapixa nde 
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Tendo sempre um bom coração ninguem fala nada nem eles falam. 
Muitas vezes eu ja encontrei com esses, ontem encontrei e fomos juntos. 
Encontrei o meu tio Marcelo carneando e tirei fiado dele um pernil, então 
se tiver sempre um bom coração por onde voce encontrar com policia ele 
se alegra com voce. 
Agora eu quero que voce me conta onde nasceu e seu nome. Meu nome, 
meu nome em Kaiuá é "Homem de Pequeno Enfeite" e em portugues 

e Francisco Solano Lopes. Nos nascemos na costa do Paraná o lugar 
Chama Jetyrã ndy. Depois que eu vim para Dourados me casei, de 
Parana eu vim aqui e em Dourados foi matado meu pai naquele tempo 
nós, estavamos pequenos ainda e foi matado o nosso papai eu não 
cheguei conhecer nem sei onde foi matado. O meu irmão mais velho sabe 
e ele contou pra mim eu perguntei do meu pai e ele disse pra mim faz 
muito tempo que morreu nosso papai. 

(Final da Fita nº 21 LADO "01" - FRANCISCO SOLANO LOPES) 

(Fita nº 22 Lado "01" - Quirina Vasques) 

Meu nome é Quirina Vasques. Tenho 65 anos. Meu marido faleceu já está 
fazendo 25 anos. Eu só vivo assim trabalhando na roça, somente eu 
mesmo trabalho para o meu sustento. Agora estou aposentada quando 
vou receber meu dinheiro compro todas as coisas que preciso. Assim 
estou vivendo à 25 anos desde que morreu meu marido. E nem mesmo 
procurei casar novamente. Agora eu quero que voce me conta sobre o 
Sol e Lua. O Sol e Lua vivendo como nós? -Esse Sol somente existem, 
crescia e somente cresceu. Broto da terra, diz que a terra brotava mesmo. 
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ne mba'e me'ê mi ixupe ha mixa gwarã iporã ha upeixa ramo teko porã 
meme ereraha nde ereikwaa eina ha'e kwera ndoikwaai, ha nhande 
ndaikatui ave nhande poxy ndaikatui nde erepensa por ehemplo: xake 
nde rapixa ou ramo ipoxy ndeve, gweno nde eresê nte erepuka puka xupe 
ha o·i ramo mitã eremondo omombe'u polixia-pe, oporandu-nte ndeve ha 
ogweraha ha opa upepe, py'a porã meme erereko. 
Py'a porã meme ererekova avave nde'iri ndeve ni ha'e kwera nde'iri. Xe 
ko heta ajotopa umi, peina kwehe ajotopa ha roho enhondive. Peina xe 
tió Marcelo atopa okarnea ha ofiá ixugwi ikwarto kwe, etonse nde py'a 
porã ramo umi polixia nde topa harupi nde. rero hory. 
Ko'agã aipota remombe'u xeve mamopa renace nde ha rera. Xe rera, xe 
tupã era hina Avajegwaka'i ha karaipe ngo Francisco Solano Lopes. Ore 
oro nasce Parana kota-pe lugar hera "jetyrã ndy". Xe Dourados-pe aju 
rire-ma amenda va'ekwe, Paraná-gwi aju va'e kwe ape ha Dourados-pe 
omano va'e kwe xe taitá uperõ ko oré, ore mita vyteri ha ojejuka va'ekwe 
ore taitá xe ndoikwaai voi moõ-pa ojejuka araka'e ore taitá. Xe ryke'y 
mante oikwaa omombe'u va'ekwe xeve aporandu va'ekwe xe taitá rehe 
he'i xeve yma omano nhande taitá. 

(Final da Fita nº 21 LADO "01 " - Francisco Solano Lopes) 

(Fita nº 22 lado "01" Quirina Vasques) 

Xe rera Quirina Vasque. Areko 65 anho. Xe mena ománo hagwe ojapo
ma 25 anho. Xe peixante-ma voi aikova amba'apo kokwe rehe, xe nte-ma 
voi anhemyantene miva aikovo. Ko'anga katungo anha-posenta aha 
ramo ome'ê xeve prata ojagwa opaxa aikoteve miva. Peixa-ma voi xe 25 
anho-ma niko xe mena amano hagwe. Ha ni namenda vevai voi. Ko'agã 
aipota remombéu xeve Pa'i kwará ha jasy rehegwa: Pa'ikwará ha jasy 
nhandexa oikoha-pa? -Pe Pa'ikwara ngo oikonte, okakwaa nte ha'e 
okakwaa nte. 
Yvy renhoi, yvy jeko henhoi voi. Ha'e kwera 
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Quando Eles surgiram eles subiram. Subiram para ficar ali onde eles 
estão. Ele, o sol, está no décimo sexto céus. E nosso Pai está no décimo 
quarto céus, e nossa mãe está no décimo segundo céus. Voce não sabe 
os nomes de cada céus? -Isso eu não sei. Essa Nossa mãe o que ela é 
para nós? É Deus também? -Por isso nós estamos vivendo assim agora. 
Essa Nossa Mãe, a Deusa chama Kaju, o nome é kaju nome dela no céus. 
Como chama aquele homem que voce curou? Esse que foi atirado? -
Esse chama Aquino, é novo ainda fugiu com uma mulher e o veado comia 
Sal numa tapera, ali armou aramdilha de espingarda. 
E quando choveu junto com mulher queria entrar e mexeram bem na linha 
mesmo e o tiro acertou bem no meio dos testículos, depois vieram me 
buscar e fui. Isso deve esfriar o atirado deve esfriar como picado da cobra, 
ele nem comia mais nem bebia e eu pus e dei a tomar remédio e benzei
º depois de falar ele me disse: eu fui atirado bem no meio do meu 
testículos. E no dia sequinte ja levaram para o hospital. Diziam, se for no 
testículos então o atirado, mas ele não morreu. Sarou bem dentro de um 
mês eleja voJtou de novo. 
A reza para esse tipo é difícil. Agora eu quero que voce me conta como 

· começou essa terra? -Do começo desta terra eu não sei. E no fim desta 
terra voce sabe? -Também não sei. Voce não Sabe cantar Kotyhu? -
Também não sei cantar Kotyhu. Como era usado kotyhu antigamente? 
-O kotyhu é usado porque foi feito para ser usado aqui na terra então por 
isso está sendo usado. 
Esses foi posto por Deus para nós e foi usado e hoje em dia já não está 
sendo usado mais. E o gwahu porque era usado antagamente? -É do 
mesmo jeito, foi posto por Deus para cantarmos gwahu e temos que 
cantar mesmo esse gwahu os nossos antigos mesmo cantavam gwahu 
no primeiro por isso nós tambem temos que cantar gwahu e o dono do 
kotyhu é diferente e do gwahu também e' diferente. Eu quero que voce me 
conta como voce cuida de uma mulher que vai ganhar criança? -Na 
mulher que vai ganhar criança deve só por remédio. 
Tem que fazê-la tomar. Como voce fica esperando? -Deve fazer passe 
nela, fazer passe com remédio, faze-la tomar também. Quando faço 
parto de mulher se 
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oikovo ojupi. Ojupi oho hagwã pepe o'i. Ha'e, pe Pa'ikwará or 16 yvaga
pe ol'. Ha nhanderu or 14 yvaga-pe, nhandesy o'i 12 yvaga-pe. Ha nde 
reikwaa umi yvaga mba'exapa hera pete"ite'i? -Upea mante xe ndai kwaai. 
Upe nhandesy pa mba'e nhandeve? Nhandejara ave-pa upea? -Upea
gwi la jaiko koxa. Ho pe nhandesy, pe nhandejara niko kaju la hera kaju 
la hera yvanga-pe. Mba'exa hera pe kwimba'e erembogwerá Va'ekwe? 
Upe ojejapi va'ekwe? -Upea niko Aquino hera. mitã voi kunha ndive 
okanhy ha juky taperepe ho'u ra'e pe gwasu, upepe omor mboká nhuhã. 
Ha oky ramo kunha ndive ha'ekwera oike mo'ã ha pe linha ete voi ojagarra 
ha ojapi-pe ha'yr mbyte-pe voi upei ou xe piari ha aha. Upea niko erembo 
ro'y arã upe mboka-pe ojejapi va'e eremboro'y arã ko mboixa avei, ha no 
nhe'ê veima ha'e ni ndoy'u veima ha xe aha anhembo'e hese ha amo'f ha 
ha'uka ixupe pohã anhe'ê porã jevy ha he'i xeve: pe xe ra'y'i mbyte ete
pe ko ajejapi he'i. Ha upei ko'e ja ogweraha-ma opitar-pe. Oje'e ete, 
etonse ma-pe ha'y'i rehe ojejapi ramo he'i mo'ã hikwai ha nomanoi. Hesãi 
okwerá pe ume hagwe-pe ha'e ja ou jevy-ma. 
Upea pegwa nhembo'e ko hasy. Kó agã aipota eremombe'u xeve ko yvy 
onhepyrü mba'exa araka'e?-Ko yvy onhepyrü hagwe niko upea mante xe 
ndaikwaai. Ha ko yvy opa hagwã nde reikwaai? -Ko yvy opá hagwã 
ndaikwaai ave. Nde rekotyhu Kwaai nde? -Nda kotyhu kwaai ave. Upe 
kotyhu mba'exa ojeporu araka'yma? -Ojeporu kotyhu ramo umia ojeporu 
arã ko yvy-rehe onhemor pyré-gwi la ojeporu. 
Umia Nhandejara omor nhande ha ojeporu ha ko'anga rupi ja ndo jeporu 
gwasu veima. Ha gwahu ma'erã ojeporu araka'e yma? -Ha upeixa nte 
avei, nhandeve omor ja gwahu hagwã Nhandejara ja gwahu arã voite 
nhande nheypyrü voi ogwahu araka'e pirimeiro ha upe hagwepe nhande 
jagwahu mante va'erã voi ha kotyhu jara niko aparte ha gwahu jara aparte 
ave. Aipota eremombe'u xeve nde pa kunha imemby va'erã rehe mba'exa 
ere nhangareko? -Upe kunha imebmy arã rehe pohã nte ere mo·i arã. 
Ere uká ixupe. Mba'exa ere ha'arã ixupe? -Erepixy ixupe, 
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for hoje pela manhã no dia seguinte ela já anda no dia seguinte ela já anda 
varrendo por ai, as outras que a viam admiram porque eu sou parteira e 
faço nascer uma criança e depois com a reza faço esfriar a placenta e 
nada ... não senti nada no outro dia, o que sabe dessa hoje em dia já não 
existe mais. Agora eu quero que voce me conta as que dançavam 
antigamente porque não usavam mbaraká? -Antigamente taquara era 
usada pela mulher, e porque era assim? -Assim mesmo era o costume 
dos nossos antigos, mulheres usavam taquara e os homens usavam 
mbaraká. E depois então foi mudado como agora mulheres usam 
mbaraká e taquara já não usam mais somente mbaraka. Cada ano é 
mudado isso. Antigamente os nossos antigos como faziam suas roças? 
-Os nossos antigos faziam roça dizem que só deixavam as coisas que 
tinham somente deixavam tudo medidas e o outro dia quando voltava ali 
ja se formava roça daquilo. · 
Para que era usado o cachimbo? -O cachimbo é usado para doente. É 
usado para uma doente de parto. É somente isso, e somente para isso 
que chamamps de cachimbo é usado pela nossa Vó la no céu e por esse 
motivo não pode largar disso. Isso e o que faz mais falta inclusive para 
nós as velhas, para as velhas de antigamente, as velhas de hoje em dia 
não usam mais. 
Quem é Deus mais forte?-Barbaridade, esse o Deus mais forte é aquele, 
o Sol. O Pai do Sol é inferior do que ele? -É inferior. 
Os antigos como faziam fogo antigamente? -Fogo os antigos faziam de 
onde foi feito o fogo antes para ficar como temos hoje. Dizem que o nosso 
pai quando foi subindo ele fazia fogo como nós quando vivia como nós 
e quando subiu ele tinha fogo e daquele fogo eles faziam fogo para que 
nós usássemos até hoje. E ele já tinha ido. 
Como batizavam mHho antigamente? -Faziam o batismo de milho 
antigamente, para que as plantações de1es saí sem bem, para comer bem 
faziam batismo, batismo de roça de milho diziam eles quando fazem a 
bebidas. 
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pohã me erei pixy ixupe, ere uka ixupe. Xe amo memby ramo kunha eteria 
pyhareve ramo ko'ê ramo ja oty pei jevy ma hekoni oponderá arã umi 
hexaha porque xe aiko partera ha amo nasce mitã ha upei pe hendagwe 
amboro'y jevy ixupe ha ndaipori ... no hendu vei maarã ko'ê ramo mba'eve 
anha, umia oikwaa va ko ja opa-ma ko'anga ndai pori veima. Ko'agã 
aipota. ere mombe'u yma ojeroky va kunha ma'erã ndoi porui mbaraka 
araka'e! · 
Yma kunha oiporu takwary, mba'e rehe pa upea? Upea voi nte nhane 
nheypyrü sitema, upea voi nte kunha oiporu takwara ha kwimba'e 
mbaraka. Ha etonse onhe kambia jevy ko'anga kunha oiporu mbaraka ha 
takwara ja ndo je poru veima mbaraka ntema. Kaza anho niko onhe 
kambia umia. Yma nhande ypy mba'exa ojapo kokwe araka'e? Nhande 
YPY niko ojapo kokwe jeko ha'e ohejante umi ogwerekova ha'e ohejante 
omeri-pa nte oheja upepe lotro ria oho jave ja kokwe ma ose upea-gwi. 
Mba'e-pe ojeporu petyngwa araka'e? Petyngwa ojeporu hasy va'e-pe. 
Mitã-gwi hasy va'e ojeporu. Upea rã voite upea vointe upe petyngwa 
oje'eha niko nhande jari yvanga pegwa rembiporu vointe ajeve nda'i katui 
oje poi pa umia-gwi. Umia la ifarta ve va'e he'ê ore gwaiv"i-pe nga'u, yma 
ngwaré gwaiv·1-pe nga'u ko'anga-gwa ndoiporu poru veima. Mava-pa 
Nhandejara imbarete ve? Aixe nharagã upea ngo imbarete ve va'e 

' Nhandejara-gwi amoa hina, Pa'i kwará. Pe Pa'i kwará ru piko ikangyve 
ixugwi? lkangyve. 
Tatá yma gwaré mba'eixa ojapo araka'e? Tatá yma gwaré ojapo peixa 
tatá ypy-gwi ojapo peixa tatá rã. Pe Nhanderu jekooje upi ohovo ohatapy 
jeko pe nhanderu nhande xa oiko va'e kwe ha ojupiohovy ha'e peixa hata 
peixao'iva'e kweopava'e kwegwiojapotatajevy ko'ajaiporu va'erã. Ha'e 
ja oho ma. Mba'eixa avati ohanga araka'e yma? Avati oha'anga yma rupi, 
hemity ngwe ose porá hagwã ho'u porá hagwã oha'anga oity ra"anga he'i 
ha'e kwera ojapo ramo kagwI. Oity ra'anga hory hagwã hemity ngwe, otro 
anho hory ve hagwã hemity ngwe. Mba'e gwipa ojehu mboi rã araka'e? 
Mboi rã jeko ojehu araka'e pe 

499 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Batizavam a roça de milho, para se alegrar as plantas deles, para que no ano 
seguinte sejam mais alegres as plantas deles. Do que surgiu o cobra 
anti~amente? -Para surgir cobras dizem que quando o nosso pai já estava 
subindo o fio da flor da cinta dele caiu no chão surgiu daquilo, esse que é 
cobra agora, por isso ela dói. 
Como faziam antigamente para furar o lábio dos meninos? -Faziam o furo 
no lábio dos meninos por que eram costumes deles por isso furavam o lábio 
dos meninos. E era assim, chamavam de banco e em cima desse faziam 
sentar, esse meu marido que faleceu ele já furava o lábio dos meninos por 
duas vezes ele morreu. Foi matado, fizeram coisa feia nele. 
Por que antigamente faziam coisas feia no outro? Havia mesmo o que sabia 
então esse ensina o outro falsamente isso é mal, por isso ele morreu. Agora 
eu quero que voce me conta o que voce acha desses policiais. Eles nunca 
judiam de voce? -Não. Eu o meu pai nasceu aqui, aqui nasceu a mãe de 
nossa mãe, aqui morreu o pai de nossa mãe, eu e o Rem ício só estamos aqui 
esse que Amambai agora era tudo sujo não tinha nem estrada, tinha só dois 
moradores, semente esses mas eu já fiquei velha aqui mesmo não saio 
parte nenhum esses que são moços agora são novos mesmo, de mim nunca 
foi judiada poi eles, não faltei a ninguém, nunca falei mal, se alguem precisa 
de mim eu ajudo e assim vou vivendo. 
~gora eu quero que voce me conta como chamamos os parentes: os antigos 
para o pai chama de meu pai e para mãe minha mãe 
Para o pai do seu pai - avô 
Para mulher do avô - avó 
Para filha - filhinha 
Para filho - moço ou filho moço 
Para o marido da filha .:. filho também 
Para mulher do Filho - nora 
Para fil.ho da nora - neto 
Para o filho.do neto - minha flor (pedacinho) 
Para o filho - tambem do mesmo jeito 
Para o cunhado - meu cunhado 
Para irmã mais velha da mulher - irmã mais velha 
Para mais nova - irmã mais nova 
Hoje em dia nós chamamos de minha sobrinha e antigamente? -Chamavam 
de meu .pedaço. Para o sobrinho tambem chamam de meu pedaço. Agora 
v~ce ~a1 me contar_como deve se reguardar uma moça que começa a sua 
pnme1ra menstruaçao? -Deve se reguardar quando começa sua menstruação 
para não ser olhada pelas coisas feias. O que deve fazer quando esta se 
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nhande ru ojeupi tama ohovy pe iku'a kwaha potyre okúi ha upea gwi, oiko 
pe mboi rã, upea-gwi hasy upea. Mba'eixa yma rupi ojapo kunumi pepy? 
Kunumi pepy ojapo ha'e kwera isitema-gwi ojapo kunumi pepy. Umixa 
apyka he'i kwera upea ari ombo gwapy, xengo pe xe mena onhe hundi arã 
mitã ja oikutu ma voi hembe-pe va'e kwe ró vese hagwe-pe amano va'e 
kwe. Ojejuka, ojejapo hese ivai va'e. Ma'erã-pa yma ojapo araka'e 
ojo'ehe ivai-va'e? o ·ivoi oikwaa va etonse umia onhombo'e gwasu hikwai 
umia ivai, ha upea gwi nte ko ha'e omano. Ko'agã aipota ere mombe'u 
xeve mba'e-pa nde eretopa mi polixia rehe. Nunca-pa ndo je aheiri nde 
rehe? Nahani. Xe niko taitá ape onace ape omano mamá, ape onace ore 
mama sy, ape omano oremaru, ore ape gwa ete ore oroime amo 
Amambairã peixa iky'a pa ndaipori ni tape, só mokõi karai o·i, só upea va'e 
kwe pero xe ko ko'ape ma voi xe gwaiv"i ha moõ ve nase"i avei avã 
onhembo karia'y va'e ko kokwehe gwaré meme ete ma voi xe nunca ndo 
jeahei vai xe rehe, xe nda fartai avavepe, xe na nhe'ê rei vai, xe oime ramo 
xe xe rehe oikotevê ajehumi upeixa xe aiko. Ko'anga aipota ere-mombe'u 
xeve mba'eixa-pa nhanho henoi: Yma gware gu pe he'i hiu, ha isy-pe he'i 
ha'i, itua ru-pe nhamoi, nhamoi rembireko-pe jari. 
lmemby-pe = xamir"i · 
lmemby kwimba'e-pe = kwa·i 
lmemby kunha mena-pe = kwa·i nteave 
lmemby rembireko-pe = gwaxã 
Gwaxã memby = xe remiarirõ 
Xe remiarirõ memby = xe potyré 
lmemby karia'y ra'y, upeixa nte avei he'i. 
Havaja-pe = xe rovaja 
Hembireko ryke-pe = xy'y he'i 
lkypy'y-pe katu = xy'y mirl 
Ko'agã rupi ngo ja'exe sobrinha ha yma rupi mba'exaja'earaka'e? Xe pêy 
he'i. Ha isobrino-pe jepe xe pêy he'i vointe. Ko'agã eremombe'u-ta xeve 
mba'exapa kunha ikunhata·i ramo ojekoaku arã: ojekoaku arã ikunhata·i 
ramo pono 
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reguardando? -Quando está se reguardando deve fazer fazer muitas 
coisas para ser trabalhadeira. O homem quando sua mulher está com 
criança = nova deve se reguardar também? -Deve se reguardar também 
para não ser olhado pelos males tambem. Dizem, que esses males dá 
caimbra para isso é chamado de reumatismo. Deixou-o com reumatismo. 
O umbigo de uma criança como voce corta? -Eu corto na medida certa. 
Com que? -Com gillette, sem uso. Depois se for usado não dá problema: 
Depois de sarar pode ser usado, depois de sarar bem. Agora em quero 
uma reza pelo menos você me conta que reza? - Da picada de cobra. 
Essa agora não vou rezar pra você, somente outro dia. 
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ma'êtiro oma'ê hese. Mba'e ojapo arã ojekoaku jave? Ojekoaku jave 
opaxa.gwa ojapo arã igwapa hagwã. Kwimba'e hembireko imemby jave 
p1ko OJekoaku arã ave? Ojekoaku arã pono ma'êfirõ ave oma'ê hesê. He'i 
niko ma'êt'irõ niko ne no karambre-pa arã umia-pe karunga he'i. Ombo 
karungwa ixupe. Pe mitã pyru'ã nde mba'exa erei kyfi? Aikyt'i merira ete 
rehe, mba'exagwa-pe? ko jilé-pe, oje peru e'y va'e-pe. Ha ereikyfi rire 
~jeporu ramo jepe marãve ndoikoi? Okwera rire ojeporu arã, okwera porã 
nre .. Ko'agã pete"i jepe nhembo'e aípota ere ha'ã xeve. Mba'exagwa? 
Mbo1 pegwã. Upea katu ko'agã naha'ã mo'a'i ndeve, otro ria mante. 

, 
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Antigamente usavam roupa depois que um parente morre? (luto) 
-Antigamente não usavam roupa para vestir depois que um parente 
morre. 
CORES DE PERIGO - Os antigos tinha uma planta que vive na beira de 
rio e que se chama de Mirãija, esse é bem vermelha mesmo, quando eles 
veem essa planta já sabem que as coisas são perigosa. 
O Pa'i Kwara tem sua cor preferida? 
-O que o Pa'i Kwará tem é propria luz assim eles diziam, o seu brilho se 
torna luz. A sua cor ele mesmo fez, assim os antigos viam o que o Pa'i 
kwará possuía. A cor que o Pa'i kwara possui é dele, tem seu proprio 
vestido (roupa) aquela que ele quizer vesti e também tem como se vestir 
com sua preferida cor. -E que cor é esse? -Vermelha e amarela. -Ele não 
tem um animal que tem essa cor? -Animal ele não tem. 

# 

504 

NHANDE REMBYPY 

Vermelhíssimo - Pytã ete 
Branquíssimo - Morot'i ete 
Pretíssimo - Hü ete 
Amarelissimo - Sa'yju ete 
Verdíssimo - Hovy ete 

EXPLICAÇÃO 

Yma rupipa oje poru peixa ihente kwera omano ramo ao omonde hagwã? 
- Yma rupi ndo gwerekoi ao omondeva omano ramo ihente. 
CORES DE PERIGO: Yma gware ogwereko pete'i mba'e o'iva y kota rehe 
ha upea hera Mirãijá, upea pytã voi, upea ohexa ramo ha'e kwera ja 
oikwaa'ma iperigroha hina. 
Pe Pa'i Kwara iko gwereko kolor ha'e oguta veva? 
-Pe Pa'i Kwara ogwerekova hina ha'e hendy he'i ha'e kwera, ogwereko 
iverá hendy. Ha ha'e ikolor ha'e voi ojapo upea, upeixa araka'e yma gware 
ohexa pe Pa'i kwara ogwerekova. Pe kolor Pa'i kwera ogwerekova upea 
ha'e ijegwaka, ha'e inhemondeha o'i pe omondeseva omonde ha'e 
ogwereko avei ha'e mba'exapa onhemo.nde arã ha'e ikolor. -Mba'exagwa 
kolor upea? -Pyt~ ha sa'yjuva. Ha'e ndo gwerekoi animal ogwerekova 
upea upe Kolor? -Animal ha'e nda gwerekoi. 
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Esse vestido dele é roupa ou que e? 
-Esse vestido é roupa, mas, são próprio dele. 
Que cor não devemos ter em casa? 
-Nós não devemos ter, os nossos antigos diziam que é a cor do sangue 
essa não devemos ter. Essa então ele, não vestem nem fazem. E eles 
faziam aquele que se chama de xiripa, é um vestido, naquilo eles colocam 
a cor amarela, verde e preto, essas cores eles colocam, mas, vermelha 
(sangue) eles não usam. 
Uma coisa quante possui cor, por ex. uma agua quente? 
-Dizem que existe uma madeira que agora nos chamamos de Tajyvá e 
tem também o Katiguá, as cascas dessas eles traziam e ferviam e daquilo 
eles faziam cor amarela, desse Tajyva (madeira) saia coisas amarelas. 
Quando coloca alguma coisa dentro sai bem amarelo. E do katiguá sai 
bem vermelha. 
Antigamente os nossos vestidos tinham uma cor só ou várias? 
-Em muitos lugares nossos antigos usavam uma cor só. E onde tinha 
outro grupo ja usavam a verde, amarelo e essa cor é usado naquele lugar 
não mistura com a cor da outro grupo. E o outro grupo não usam a cor 
desse grupo. E o grupo de lá não usa o material usado daquele outro 
grupo. 
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Upe inhemondeha pa aó tera pa mba'exagua? -Pe inhemondeha aó, 
pero, ha'e kwera imba'e voite ogwereko. 
Nhande roga-pepa mba'exa gwa kolor nda jarekoi arã? 
- Nhande nda jarekoi arã araka'e, umi nhande ypy voi he'i pe tugwy 
ramigwa nda jarekoi arã. Upea ha'e kwera no mondei ni ndojapoi. Etonse 
ha'e kwera ojapo araka'e pe xiripa he'iha, pe nhemondeha, upea rehe 
ha'e kwera omo'i sa'yjuva, hovy va ha hüva, umia omoi, pero, pytãva ha'e 
kwera ndoi porui. 
Pe mba'e hakuva pa ikolor ave, pe ytaku por ehemplo? 
-O'i ndaje pete'i yvyra herava, nhande ja'e ko agã tajyva ja'e ha o'i ave 
katigwa, umia ha'e kwera ogwer:u pe ipiré kwe ha ombupupu ha upea-gwi 
ha'e kwera ojapo sa'yjuva pe tajyva-gwi osê sa'yju. Sapy ante omo'i 
alguna kosa pype ha upea opyta sa'yju ete. Ha pe katigwa-gwi katu 
ogwenohê pytã ete. 
Yma rupipa nhande, nhande nhemondeha pete·i nte ijegwa terapa heta 
araka'e? 
-Heta henda-pe araka'e nhande pa'isano petei jegwánte oiporu araka'e. 
Ha otro kwera ijatyha-pe ja oiporu-ma hovyva, sa'yjuva ha upe jegwá 
pete·i henda-pegwa nte oiporu ha ha'ekwera ndo jehe'ai amoite gwarehe. 
Pe mba'e jegwá ha'ekwera oiporuva ndoiporui amoitegwa. Pe amoitegwa 
ndoiporui ave ha'ekwera oiporuva. 
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Por esse motivo os antigos não se combinavam por causa de cores. Cada 
grupo tinha sua cor preferida. 
Quando vai fazer uma cura também e usado uma cor? 
-Os antigos, quando vestem suas Vestes de cores para fazer cura, esses 
nhanderu, colocam suas vestes de cor amarela para ir fazer cura em 
pessoa doente. 
Tem cor usada somente por homem? 
-Tem cor usado somente por homem, é somente para nós os homens. 
Essa é feito de urucum fervido junto com mel de Jatai. Isso é Feito de uma 
mulher e de outra forma para os homens. Isso nós usamos no dia de festa. 
E para mulher já é feito diferente, já é feito para passar no rosto. Elas ja 
colocam um pingo de preto de outra cor para passar no rosto. Tem 
também um que se chama de mandypa, esse a é preto e com aquilo eles 
misturam. Para o homem não colocam outra cor, eles passam em tudo. 
Equecoroshomensnãodeveusar? 
-Aquilo que não devemos usar de cor também tem. Aquela cor que é 
usado pela mulher, nós não podemos usar. -E que cor é esse? 
-Isso é usado nos colares, também é posto no pulso e colocam no 
pescoço tambem. E esse objeto nós não podemos usar. 
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Upea-gwi ngo kolor rupi yma gware nonho kominai araka'e. Kaza turma 
ogwereko ha'e kwera ikolor (ijegwá). 
Pe mba'asy onhembo gwera taramo iko ojeporu ave kolor? 
-Yma gware, omonde jegwaka hasyva ombogwera hagwã, umi nhanderu 
araka'e, omonde jegwaka sa'yju e teva oho hagwã ombogwera hasyva. 
Ha o'ipa kolor solo nhande Kwimba'e jaiporuva? 
-O'i nhande kimba' e kolor jaiporuva, nhande kwimba' e pegwarã nte. U pea 
ojapapo Yruku-gwi onhembo pupu jate'i rykweré ndive. Ha upea aparte 
kunha-pe ha aparte nhande kwimba'e-pe gwarã ojejapo. Upea nhande 
jaiporu ave peixa vya oiko jave. Ha kunha katu ja ojapo-ma aparte, ja 
ojapo-ma hova rehe omo'i hagwã. Ha'ekwera ombo pará'i-ma omo·1 
hagwã hova rehe. 0'1 mandypá ave, upea katu hü ha upea ombojehe'a 
ha'ekwera. Ha Kwimba'e katu nombo parái, omoi mba ete voi hava rehe. 
Ha mba'exagwa-pa nhande kwimba'e nda jaiporui arã kolor? 
Nhande nda jaiporui arã kolor o'la ave. Pe kolor kunha oiporuva nhande 
nda jaiporui arã. -Ha mbo'exagwa kolor upea? 
-Upea ngo oiporu mbo'y rehe, omo'I ave opoapy rehe ha orno'! oajura rehe 
ave. Ha upea nhande nda jaiporui arã. 
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Q·uando um feitiço é feito pela pessoa que tipo de cor ele vê para sentir 
que é feitiço mesmo? 
-Eles quando fazem feitiço em outra pessoa não vê cores, mas vê o dono 
de feitiço. 
Quando dorme já vê o dono. Já ve cachorro no sonho vem chegando para 
ele bicho de aparência feia. -E se vê cachorro que cor tem esse cachorro? 
-Quando assim vê cachorro vermelho. 
Que cor tem uma doença? 
-O dono da doença, os antigos deziam que não possui cor, mas, 
aparência feia é como esqueleto. 
Antigamente na cerimônia de mitã pepy que cor usavam? 
-Para isso eles usavam o mandypa preto para furar lábio ja pintava · 
mesmo desde pequeno e quando chega idade já começa também colorir 
aquele que vai ser chefe deles também na cor preta. E com o mandypá 
também marcam onde vai furar e ali deve furar não pode errar. 
Que cor tem o fogo? 
-Fogo possui cor vermelha. 
E Terra? 
-Essa terra em que nós estamos possui várias cores: terra vermelha, 
terra amarela, terra preta, terra Arenosa branca. 
Que cor tem água? 
-A cor da água é branca (clara) 
Uma pessoa com saúde que cor apresenta? 
-No rosto apresenta cor vermelha. 
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Pe pohã vai ojejapo ramo pete'i hente rehe piko mba'exa-gwa kolor ohexa 
onhandu hagwã pohã vaiha voí? 
-Ha ha'ekwera ojapo ramo ojoehe kwera pohã vai ndo hexai ikolor, ohexa 
ijara-pe voi. Oké ramo ja ohexa-ma ijara. Oú ixupe jagwaxa ou ixupe umi 
vixo ivaíva ramo voi? 
-Hajagwa ohexa ramo pa mba'exagwa kolorohexa?-Upeixa ramo jagwa 
pytáva ohexa. 
Mba'asy-pa mba'exa ikolor? 
-Mba'asy jara ngo, yma gwaré he'i ndo gwerekoi ikolor, pero, ivai nte 
ikagwente. 
Yma rupipa pe mitã pepy-pe mba'exagwa kolor oiporu araka'e? 
-Upea ha'e kwera ja oiporu pe mandypa hüva orno hembekwa hagwã 
ombojegwa-ma voi mix"i reheve ha agã ogwahê vove eza ja ombo jegwa
ma ave huvixarã hüva pe ave. Ha pe mandypa-pe ave amarká ombokwà 
hagwã ha upepe ete ombokwa arã ndaikatui ojavy. 
Ha tata-pa mba'exag~a kolor? 
Tata rehe ha'ekwera he'i hendy pytã. 
Ha hovy? 
-Yvy katu, ko nhande pyrüha ogwereko heta kolor: o·i yvy pytã, o·i yvy 
sa'yju, o"i yvy hü, o"i ave yvy ku'i morou. 
Ha'y piko mba'exagwa kolor? 
Y katu morot'i 
Ha pexa persona hesa·iva mba'exa nde rehexa ikolor? 
-Upeixa ramo hava pytã. 
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E uma criança com saúde? 
-E uma criança apresenta-se gordo e cor vermelha também no rosto. 
Na ·sua planta que cor voce vê quando vai dar boa colheita? 
-Quando assim o dono vê depois de soltar folhas apresenta bem verde, 
quando assim apresenta é sinal de uma boa colheita. 
E que cor vê quando vai dar um colheita fraca? 
-Quando isso vai acontecer depois do plantio apresenta-se bem verde e 
derrepente começa a amarelar devagar começando na ponta quando vê 
sinal de uma colheita fraca, amarela todas as folhas e se enrolam, quando 
assim não tem colheita. 
Uma laranja verde que cor apresenta? 
-Quando novo a cor é Verde. 
E o milho depois de maduro? 
-Milho já tem mudança de cor, quando novo o grão e branco vai 
madurando já começa vermelhar se o milho é vermelho, quando milho é 
branco já começa branquear. 
Que cor tem abóbora? • 
-Abobora quando nova é verde, depois de madura o meio é amarelo e 
também tem a cor bem vermelha. 
E abacaxi? -É a mesma coisa, quando está verde é Bem maduro e 
amarelo. 
E uma folha que cor apresenta quando esta seca? 
-Uma folha estando bem Verde e derrepente começa branquear é o sinal 
que vai secando. , 
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Ha mitã hesãi ramo? 
-Mitã katu ikyrá gwasu ha ogwereko ave pytãva hava rehe. 
Ha renhemity ramo mba'exagwa kolor rehexa hi'a porã-taha hina? 
-Upeixa ramo ohexa agã tuixa mima ramo hovy porá hogwe kwera upeixa 
ramo iporã hina. 
Ha mba'exa kolor ohexa ndahi'a mo'ãi xe planta he'i hagwã? 
-Upeixa ramo pe onhoty rire ama'ê hese ha ohexa ramo hovy hagwi ha 
sa'yju ramo pe hu'ã sa'yju ramo upeixa ramo nda hi'a porá mo'a"i hina, 
sa'yjupa ha ojepokapa hina upeixa ramo nda hi'a porã mo'a"i hina. 
Pe narãhapa hi'aky jave mba'exagwa kolor ogwereko? 
-Hi'aky ramo hovy ete. 
Ha avati hi'aju jave? 
-Avati katu okambia-ma ikolor, ipyahu jave pe ha'y·i morot'i, agã otyarõ 
vove ja pytã-ma avati morot"i ramo ja morou-ma. 
Ha andaípa hi'aky jave mba'exa ikolor? 
-Andai mix·i jave hovy ha hi'aju jave pe mbyte sa'yju ha o"i ave pytã eteva. 
Ha abakaxi? 
-Ha upeixa nte avei, hi'aky jave hovy ete ha hi'aju jave ja sa'yju-ma. 
Ha nhana mba'e kolor ogwereko iseko ramo? 
-Pe nhana ragwe hovy hagwi iseko taramo morot"i upeixa ramo iseko-ma. 

FINAL DAS CORES 
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Então voceávaiácontar pra mim: se existem os bichos o céu? -Existem. 
Como são eles, se são também como da terra ou como? -Eles são 
diferentes. Como são diferentes? -Eles no céu são chamados de Gwyrá 
Pondá. E o mesmo da terra mas são diferentes. No quê são diferentes 
dos da terra? -Eles de si mesmo fazem vento. Tem mesmas cores de 
animal da terra, porque aqui tem vermelho, preto e sao assim também 
são a mesmas coisas. 
Existem outros tipos de animais ali?-Ha também. Tem cavalos que voam 
(com asas), esse chama de Ara Jekupemi; e nós aqui chamamos de 
cavalos que voam. Mas, tem carne como daqui também. E os animais de 
lá não falam? -Não falam. Mas se der ordem para falar como nós também. 
Existe animal dono de doença?-Também tem animal dono da doença. 
Por isso quando voce for fazer uma presce (oraçao) eles ouvem. E 
somente dono das doenças mas estão quietos. -Aqui na terra tem muitos 
animais, mas tem dois que são igual como podemos conhecer, porque 
tem dois tipos de macacos, daqui do mato, como podemos ver que um 
macaco é diferente que outro tipo? -Quando olhamos num o nosso corpo 
ja sabe que esse e o macaco grande e esse não é. 
Existem tabém dois tipos de onças, como podemos ver que esse é 
diferente que aquela? -Isso conhecemos porque só vive com rabo no 
meio das pernas. 
-Podemos também notar pela cor dela? -Podemos também. Existem 
também dois tipos de peixes? -Existem também. Ha peixes com escamas 
e há tambem sem escamas. Esses peixes que vivem em riacho não vai 
no grande rio, quando vão não ficam ali eles voltam no riacho. 
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Etonse ere mambe'u-tá xeve: o"i-pa vixo kwera yvaga-pe? -O'i. Mba' exapa 
ha'e kwera, yvy-pegwaxa pa terapa mba'e?-Ha kwera ijaparte. Mba'exa 
ha'ekwera ijaparte? -Ha'ekwera yvaga-pe hera Gwyra Pandá. Yvy 
pegwaxa jepe pero ijaparte-ma. Mba' e-pe ijaparte yvy pegwa-gwi? -Ha' e 
kwera ngo ijyvytu. Ko yvy-pegwa-xa nte avei pico ípelo upepegwa? 
Ko'ape ngo o'i pytãva, hüva ha upeíxa nte avei piko? -Lomino nte avei. 
Ha o"i piko otro animal upepe? -O'i ave. O'i kavaju veve, upea hera Ara 
jekupemi ha nhande kweraja'e kavaju veve. Pero ho'o avei ko'ape gwaxa 
nte avei. Ha animal upepegwa piko no nhe'êi? -No nhe'êi sino onhemo 
nhe'ê uka ramo nhandexa nte ave onhe'ê. 
O'i pa animal mba'asy jara? -O"f ave animal mba'asy jara. Upea-gwi ne 
nhe'ê rembojupi ramo ha'e kwera ohendu ha mba'sy jara ete pepe o'i pero 
okirirL Ha ko yvy-pe ngo heta o'i animal pero o'i mokoi o'i ojo ehegwa ete 
ha mba'exapa jahexa kwaa arã upea oke o·; ngo mokoi laja ka'i ko ka'agwy 
rehe gwa ha mba'exa jaikwaa arã petei inhambueha otro-gwi? 
-Nhamanha ramo hese ngo nhande rete oikwaa ja'e hagwã koa ka'i 
gwasu ha ko'a nda ha'ei. 
O'i ave ngo jagwarete moko'i laja ha mba'exa jaikwaa arã pea inhambue 
~oa-gwi? -Upea katu gugwai ogwereko gwapypa'ü rupi. Ha ame' e avepa 
Jahexa kwaa hagwã hagwe rehe? -Ome'e ave. Ha pirá piko o'i ave moko'i 
la~a .. ave? -O"i P.irá ipekweva ha o"i ave ipekwe e'yva ave. Pe pirá oikova y 
m1x1 pe ndoho1, upe y kakwaa-pe oho ramo jepe ndo pytai ou jevy. 
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Existe cobra, lagarto, carrapato, aranha, piolho, pulga, mosca, abelha, 
formiga. A cobra e o lagarto são do mesmo grupo? -São do mesmo grupo 
de lagarto, a cobra mora no buraco e por isso tem por nome de Pa'i 
kunhambia. 
Porque os nossos antigos se nomeavam por nome de animal? -Isso era 
por motivo do seu medo. Ele tem seu nome próprio. Voce conheceu 
alguem ou lembra de alguem que tinha seu nome por nome de animal? 
-Eu me lembro de um que tinha seu nome de macaco, macaquinho e 
outro por nome de rabo de porco, e outro de Maracanã (tipo de papagaio). 
Por esse nome eles se chamavam por onde se encontrava, mas no outro 
lugar se estiverem dizia aquele chama Antonio. Quando chamas as 
vezes de Antonio ninguem conhece ou ele não lembrava do seu nome, 
está chamando ocê dizia pra ele. 
Existe animal que é o mais forte que todos? 
-Tem também. -E qual é o animal mais fraco? 
-Existe animal que é grande mas é mais fraco que outro que é menos que 
ele. A vaca é grande mas o carneiro é mais forte que ela, vence qua,ndo 
Briga com ela. 
Existe animal que nos dá sorte?-Tem também. O que nos dá mais sorte 
e a onça. E existe animal que não nos dá sorte? Tem também, se estamos 
numa caça e se acharmos esses guarás não temos mais sorte de achar 
outro bichos para caçar. 
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O"i ngo mboi or teju or jatevu, nhandu, ky, tungusu, mberu, kava, tahyi. Pe 
mboi piko teju xagwa nte avei? -Teju xagwa nte ave, pe mboi niko yvy 
kwape oiko ave upea gwi ngo ha'e hera pa'i kunhambia. 
Mba'e gwi-pa yma nhande ypy onhembohera animal rera rupi?-Upea ngo 
ikyhyje-gwi. Ogwereko jepe hera tee. Nde pa ereikwaa alguno ne mandu'a 
alguno rehe onhembo hera va'ekwe animal rera rupi? -Xe mandu'a peter 
onhembohera va'e kwe ka'i-pe, ka'imi ha otro onhembo hera xugwai-pe, 
ha otro onhembo hera marakanã. Upea-pe ha'e kwera ojotopa harupi 
onhohenoi, pero ngo otro henda-pe oho ramo he'i pea ko hera Antonio he'i 
hese. Ohenoi ramo Antonio sapy'ante ndoi kwaai ndeve ko he'i, he'i arã . 
1xupe. 
OJ pe animal kangwe peixa pete·i henda-pe mi nhanhongatua? Nde pa nte 
reiporu jepei araka'e animal kangwe peixa renhongatu hape ererekova? 
-Ka'i kangwe, upea renh,ogãtu hagwe-gwi nde rejavyky veima arã. 
O"i animal enterove-gwi imbarete veva? -O"i ave. Ha mba'exagwapa 
animal veva? -Oi ave animal tuixa pero ikangy veva petei mix"i veva 
ixugwi-gwi. Vacá ningo tuixa pero ovexa imbareteve ixugwi ipu'aka hese 
onhorairõ ramo. 
Ha o·i pa animal nhande mbo suerteva? -OI ave. Nhande mbo suerteva 
ngo jagwarete. Ha o·i ave animal nanhande mbo suerteiva?-OI ave, umi 
agwará umia ngo jatopa ramo na nhande suerte veima nhamariko ramo. 
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Os nossos antigos usavam animal para fazerem feitiço? -Eles usavam. 
Para fazer o feitiço usavam cachorro. Os nossos antigos usavam 0 coro 
dos animais? -Eles usavam e também usavam os ossos. -E os dentes 
dos animais usavam também? -Os dentes dos animais usavam para 
remediar os seus dentes, para fazerem colares também. -E todos os 
animais serviam para remédio dos seus dentes?. -Servia de remédio os 
dentes do macaco para não estragarem seus dentes, para não dar cárie 
nos dentes das crianças. 
Cada animal tem sua reza? -Tem sua própria reza seus benzimentos. 
Porque antigamente para animal se usavam sua própria reza? -Quando 
te~ muitos pernilongo agente faz fumaça e assim também quando tem 
muitas cobras deve rezar seus benzimentos. 
Os nossos antigos usavam veneno para pescar? -Usavam também. Isso 
chamavam de oitingyja. -Que tipo de veneno eles usavam? -Eles usavam 
um tipo de cipó que tem por nome de timbaúva, isso eles cortavam e 
m~íam na água para matar os peixes. Depois de jagarem na água deve 
deixar ur:n pouco de tempo e depois voltavam para ver so peixes se já 
es~ão boiando~ quando já estiverem boiando eles começaram pegar os 
peixes que estiverem bêbado. 
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Yma nhande ypy kwera pa oiporu araka'animal ojapo hagwã pohã vai? 
-Oi poru va'e ekwe. Ojapo hagwã oiporu mante voi jagwa. Yma nhande 
ypy kwera pa vixo piré oiporu araka'e? -Oiporu va'e kwe ave ha oiporu 
ikangwe ave. Ha vixo rãigwe piko oiporu ave? -Vixo rai'ngwe oiporu 
oipohano hagwã haT, ojapo hagwã mbo'y ave. Ha entero vixo raingwe pe 
piko oipohano haT? -Oipohano ka'i raigwe-pe pano onhembyai ixupe mitã 
oipohano pano haI iku'i 
Kaza animal piko ogwereko ixupe-gwa nhembo'e? -Ogwereko ha'e 
inhembo'e it'iha. Mba'egwi-pa ojeporu araka'e yma rupi animal-pe 
inhembo'e? si nheti'ü heta ramo ngo erejapo tataU ha upeixa nte ngo 
mbo'i heta ramo eremofiha ave arã. 
Ha yma nhande ypy piko oiporu araka'e veneno peixa ojuka hagwã pirá? 
-Oporu va'e kwe ave. Upea-pe he'i oiffngyja. Mba'e xagwa veneno 
oiporu? -Oiporu va'~kwe, timbó herava ysypó, upea ha'e kwera, oikytI ha 
omongu'i y-pe ojuka hagwã pirá. Oity rire ype oheja aremi arã ha upei oho 
jevy arã ohexa hagwã pirá ovevúi ramo ha ovevui-ma ramo ha'e kwera 
oipyhy pira oka'u va'e kwe. 

(Fim do Cristina) 
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Eu quero que voce me conta todas as coisas sobre animais. Porque tem 
muitos animais e de todos os tipos também. Cada animal tem sua reza, 
voce sabe o motivo da reza de cada animal? -Eu sei, tem sua própria reza 
porque cada animal tem seu próprio dono também esses que são do 
mato. Cada um deles conhecem o seu próprio dono, obedece o seu dono. 
E então tem reza para cada animal? -Também tem. Há reza para cobra 
e essa reza para cobra não vale para a onça? -Não vale. Porque para 
cada cobra venenosa tem reza para cada uma delas. 
Tem animais no céu, o que os nossos antigos falavam disso?-Também 
tem, onde está o nosso grande Pai, mais os de lá são muitos diferentes, 
não são mais bravo os de lá são todos mansos. -Mas os animais de lá são 
daqui também? -São a mesma coisa daqui como uma figura mas de lá 
são santo, os pelos e as cores são da mesma da terra também, mas só 
que eles já são santos so de lá. 
Os animais de lá falam? -Os de lá falam conhecem porque eles já não são 
mais animal da terra eles conhecem a voz do seu dono. Quando eles 
olham para nos parecem que não falam, mas eles conhecem ao seu dono 
para obedecer. 
Agora, tem dois tipos de animais mas, um animal só, como podemos 
notar que é um animal 

520 

NHANDE REMBYPY 

(João Aquino 26.09.1988 - KAIUÁ) 

Aipota eremombe'u xeve entero mba'e animal rehegwa. Oke oI heta 
animal heta laja ave. Kaza animal ogwereko inhembo'e, ndepa ereikwaa 
umi animal mba'e gwi-pa ogwereko inhembo'e? -Aikwaa, ogwereko 
inhembo'e oke kada animal ngo ogwereko ijara kwera ave umi ka'agwy 
rehegwa. Ha'e kwera ijara gwive oikwaa_, ijara-pe omboete. 
Ha upeixa ramo nhembo'e oT kada animal pegwa? OI ave. Oke oT ngo 
nhembo'e mboi pegwa, ha pe nhembo'e mboi pegwa ndo valei jagwarete 
pe? Ndo valei. Oke umi mboi oporo su'uva pegwa oT nhembo'e peteT tei 
1xupe gwa. 
o ·i-pa animal yvaga-pe, mba'e nhande ypy he'i araka'e upea rehe? oI ave, 
pe nhande ru gwasu oiha-pe, pero inhambue-ma upe rupigwa. nda ipoxy 
veima upe rupi gwa ja imanso pama. -Pero ko'ape gwa animal nte ave pa 
oI amo? -Ape gwaxa nte ave ha'anga pero ja imarangatuma upepe, 
hagwe ijegwa yvy pegwa xante ave, pero só ke ha'ekwera imarangatu
ma ha'ekwera upepe. 
Onhe'ê-pa upepegwa animal?-Upepegwa onhe'ê oikwaa oke ha'ekwera 
ja ndaha' e veima yvy pegwa animal, etonse oikwaa ojara nhe'ê mba' exapa. 
Ha'e kwera oma'ê ramo nhande rehe peixa no nhe'êi va'exa, pero ha'e 
kwera oikwaa ojara-pe omboete hagwã. 
Ko'agã oJngo mokoT laja animal pero pete"ixa nte, mba'exa pa jaikwaa 
pete·i animal 
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so, existem dois tipos de onça dois tipos de macaco, dois tipos de kwati 
mas os dois são kwati, como podemos notar que um não é outro como 
podemos saber? -Isso podemos notar na kwati que nos chamamos, tem 
na nossa propria idioma tem kwati que é amarelo, depois tem kwati que 
é preto, aí nós podemos notar que tipo de kwatt que é, kwati preto e kwati 
amarelo, podemos notar nos pelos. E a onça também podemos notar na 
cor dos pelos, tem pintado de branco e tem pintado de preto também. E 
o terceiro tipo o que nós chamamos de cachorro vermelho esse não tem 
outra cor é todo vermelho. 
O peixe também tem dois tipos? Tem também. Tem peixe com escamas 
e tem também sem escamas. Para isso nos chamamos para o que não 
possui escama chamamos de peixe, depois tem nomes de cada peixe e 
esse peixe que não possui escama para esse nós os Caiuá chamamos 
de peixe grande. 
E existe peixes do riacho e peixe da lagoa e tem do rio? Tem. O do rio é 
um pouco diferente da lagoa. Os de lagoa já são de lá mesmo, quando 
saem numa Qutra agua corrente eles já estranham também não ficam ali 
eles voltam. 
Existem animais que vem de uma linhagem, vem de um grupo, porque 
existem certo tipos de animais aqui e outro tipo aqui e nós conhecemos 
isso, porque nós conhecemos capim, erva, cipó o capim não é cipó não 
e erva que chamamos e o animal são mesma coisas. 
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nte, o·igo moko'i laja jagwarete umi ka'ingo a'i mokoi' laja kwati umia pero 
mokorve nte kwati, mba'exa jaikwaa pete'i ndaha'ei ha pe otro ha mba'exa 
jahexa kwaa? -Upea rehexa kwaa kwati nhande ja'e, o·i nhane nhe'ê ete
pe ja'e o'i hü ha upepe nhande jahexa kwaa mba'exagwa kwati pa, 
kwatihü ha kwatiju hagwe rehe jahexa kwaa. Ha jagwarete hagwe rehe 
ave. Ha jagwarete katu or ipini morot'i va'e, or ipinihü va'e ave. Ha 
mbohapyha laja katu nhande ja'e jagwa pytã ja'e, upea nda.iparai pytã. 
Ha pirá ngo ol' ave zó ave? -Oi' ave. O'i pirá ipekweva ha oT ave ipekwe e'y 
va ave. Upea ja'e nhande upe nda ipekweiva pirá pea nhahenor peixa 
pirá, upei oY pete'i hery pirá ha pe pirá ipekwe e'yva upea nhambohery 
nhande pa'isano ete pirá gwasu. 
Ha o'i ngo pirá arrojo'i pegwa o·i pirá laguna pegwa o'i ysyry kakwaa 
pegwa?-O'i. O'i pe ysyry pegwa mix'i inhambue mie pe laguna pegwa-gwi. 
Pe laguna pegwa upepe gwa-ma voite, osê ramo pe otro y osyryva-pe 
ha'ekwera otranha avei ndopytai upepe ojevy ha'ekwera. 
O'ingo animal osêva ojohegwi, ouva ojohegwi, oke oingo sierto tipo de 
animal ko'ape ha otro tipo ape nhande kwera pa jaikwaa upea, oke 
nhande ngo jaikwaa kapi'i, jaikwaa ka'a, ysypó pe kapi'i ndaha'ei ysypó 
kapi'i ndahei nhana ha ndaha'ei ave ysypó, ndaha'ei ka'a ja'eha nhande 
ha animal ngo upeixa gwante ave. 
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A cobra é do mesmo grupo de lagarto? E do mesmo grupo de lagarto. Da 
cobra e o lagarto são do mesmo grupo, mas eles, agora eles vão sair, 
depois do mês de agosto vão sair. Então a cobra se enterra também e 
d~pois do_mês de agosto também vão sair- então juntos vão sair por que 
o inverno Jª acabou e quando vai começar o inverno eles entram tudo de 
novo, a cobra e o lagarto entram de novo. 
Então a aranha e os carrapatos não são do mesmo grupos? Esses não 
são, isso já são diferentes. A aranha ja foram criados aqui sobre a terra 
e existem também os que vivem em cimas a aranha mas, já é diferente 
dos que vivem na terra ja vivem nos furos das madeiras. E esses 
carrapatos já vivem no mato, já vivem debaixos dos ciposeiros, e quando 
entramos por ai eles caem tudo em você. 
Por que os nossos antigos tinham seus nomes por nome de animal? Os 
nossos antigos se apelidavam as vezes por uma coizinha eles se 
chamavam assim. As vezes eles se chamavam de Dormiocos, se 
nomeavam de capivara, se chamavam de cachorro, se nomeavam de 
feze peluda, .. se nomeavam com pé-de-árvore, se chamavam com os 
nomes dos bichos, isso nós chamamos na nossa idioma de apelido e pelo 
apelido se chamavam e se costumava chamar assim, mas depois tem 
seu nome proprio. 
Tem lugar quando vão e não se chamam 
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Pe mboi piko teju xagwante avei? Teju xagwa nte ave. Mboi he'i yma 
ngware va'ekwe pe teju rehe: Teju mboi rehegwa nte voi ave, pero ha'e 
kwera, ko'agã osê-ta hina ko agoto rire osê-ta hina. Etonse pe mboi 
ojejaty ave ha agoto rire ave osêmba, etonse ojo jave ave osê mba jevy 
oke opa-ma ro'y ha ro'y-ta jave katu oike-pa jevy, mboi ha teju oike-pa 
1evy. 
Upeixa ramo pe nhandu pe nhande su'uva ha jatevu ndaha'ei ojo 
ehegwa? Upea ndaha'ei, upea ja aparte gwama. Pea nhandu oje kría ma 
voi yvy ári ha oiko ave yvate rupi oikova, nhandu ave pero idiferente vema 
pe yvy-pe o·iva gwi ja oiko-ma yvyrá kwa rupi. Ha pe jatevu ja oiko-ma 
ka'agwy rehe peixa nhana ndy rehe ma oiko, ysy pó gwy rehe-ma oiko, 
ha sapy'ante reike ramo upe rupi ho'a-pa nde rehe. 
Yma nhande ypy kwera ngo mba'e-gwi onhembohera araka'e animal rera 
rupi? Nhande ypy kwera ngo ha'ekwera onhembo zeho ja'e nhande he'i 
sapy'ante sonsera ha'ekwera onhembo hera hagwã upeixa. Sapy'ante 
ha'ekwera onhomboheta yrutáu ha'ekwera onhombo hera kapi'yva, 
onhombo hera jagwa onhombo hera hepoti ragweva onhombo hera yvyrá 
ypykwe umi vixo rera rupi onhombo hera, upea nhande ja'e nhane 
ra'gweva nhe'ê etepe onhomo marcante araka'e imarcante rupinte ohenoi 
araka'e ha ojepokwaa ve araka'e onhohenoi upeixa, pero ogwereko hera 
tee upei. 
o ·i pa lugar peixa ohoha ha nonhohenoiri, 
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pelo seu apelido? -Há também vão passear no meio dos que nós 
chamamos de civilizados já não se chamam pelo apelido ja chamam pelo 
nome próprio. -Você lembra de alguém que tinha seu nome por nome de 
animal mas que tinha seu nome próprio? -Me lembro. Me lembro de um 
que se chamava de Pé-dê-árvore somente se chamava assim e esse tem 
seu nome prórpio quando sai pelo meio dos brancos ele se chamava 
António e também o nome desse no mato eu sabia de "Kwa"i Ratypy'i". 
Tem parte de animal que você guarda e não meche mais? -Tem também. 
Tinha para ser usado como remédio isso é bom. Quando eles trazem 
para remédio trazem ossos de tamanduá bandeira e também os pêlos e 
isso guardam em cima e não mechiam mais, nem criança não deve 
mecher, quando tinha doente eles vão tirar de onde esta. - Para que tipo 
de doença usavam? Era bom para uma porção de tipos de doenças, as 
vezes faziam beber o que estava com febre, o que estava com maleita 
quando tinha diarréia e assim eles já etavam usando isso. Tinha também 
ossos de animais que eles guardavam mas só guardavam não era para 
remédio e tinha ossos que os antigos guardavam próprio para remédio. 
Existe animal mais forte? Existe o mais forte. Tem o mais forte e o Sucuri 
Amarelo, o mais forte de todos. -E tem o mais fraco? -Tem o mais fraco 
de todos os bichos é grande mas não tem força esses são os Tamanduá 
Bandeira. 

\ 

526 

NHANDE REMBYPY 

onho marcante rupi? -o·i ave peixa ogwata ramo pe nhande ja'e civilisado 
harupi ja no nhohenõi veima ojo zeho rupi ja ojo hera tee rupi-ma 
onhohenoi. Nde pa ne mandu'a alguno peixa onhembo hera va'ekwe 
animal rera rupi pero agwereko hera tee? -Xe mandu'a. Pete"i xe mandu'a 
onhombohera ha'ekwera yvyra ypykwe-pe nte onho henoi ha upea hera 
tee oI peixa osê ramo karai harupi ha'e hera Antonio ha upea rera ave xe 
aikwaa ka'agwy-pe onhembo hera kwãi ratypy'i-pe. 
o·i pa animal rehegwaré peixa renhongatu ha nde rejavykyiva pa o'i ave? 
O"i ave. O'i upea pohã rã ramo upea iporã. Pohã rã ogweru ramo 
ha'ekwera pe kagwaré pe kagwaré gwasu kangwe ha hagwekwe ohupi 
peixa yvate upe rehe ni mitã ndo pokoi arã, pohã rã hasyva o'i jave oho 
arã ombogwejy. -Mba'e xagwa mba'asy-pe oiporu? Opaixa-gwa mba'asy
pe iporã, iporã, sapy'ante ambo y'u pe inhakã nunduva, iro'y ro'y ramo, 
hye rasy ramo ha upeixa ha'ekwera oiporu-ma hina upepe. O"i ave vixo 
kangwe ohupiva, pero ohupinte onhogãtu rei ndaha'ei pohãrã ha o"i avei 
vixo kangwe yma gware ohupiva pohã rã voi. 
Or pa animal imbarete veva ojohegwi? -O"i ave imbarete veva. O"i 
imbarete veva ko yvy ári entero vixo-gwi kuriju ja'e va nhande. Ha oi" pa 
ikangy veva ojehegwi? -o·i entero vixo gwi ikangy veva tuvixa rei ha 
naimbarete gwasuiva umia hina kangwaré gwasu kwera 
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vivem devagar tem sua força também nao sao esperto na força sao 
males. 
Existe animal que nos dá sorte? -Existem também os pássaros antigos 
eles pegavam para ser a sua sorte esses pássaros nós chamamos de 
Caburé. Isso eles faziam para ser a sua sorte e do jeito que sabiam 
faziam. Isso para dar sorte quando saem passear quando vão na casa do 
outro para ser atraente e todos para ser alegres com eles. 
Existem também animal que não nos dá sorte? -Existe também animal de 
azar os antigos nem deixam passar as mãos nesse bicho. Isso é o que 
nós chamamos de Dormiocos nesse também os antigos não deixavam 
pegar. Quando nós pegamos nele ficamos preguiçoso não querema 
fazer mais nada, por que esse Dormiocos quando botam seus ovos 
botam no chão sem nada, nesse então eles não queriam que pegasse. 
Nossos antigos usavam animais para fazerem feitiços? -Isso ai eles 
faziam tinha mesmo o que ja'sabia e para esse eles perguntavam de novo 
e esse então ensina de novo para eles. Para fazer um feitiço eles usavam 
uma porção de coisas: Usam dentes de onças, usam cobras, usam essas 
coisas que vai nos assustar, usam as unhas de gavião, essas coisas eles 
usavam para fazer essas coisas feias um no outro. Os antigos tinha 
mesmo um que sabia fazer. 

\ 
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oiko kangy gwasu pero imbarete avei pero ndoiko pya'ei ha'ekwera 
ikangy. 
Ha o'i pa animal peixa nhande mbo suerteva? -O'i ave yma ngwaré gwyrá 
kwera umia ha'ekwera ojagarra isuerterã, umi gwyra nhande ja'e kavuré. 
Upea ha'ekwera ojapo isuerterã, upea ha'ekwera ogwereko ha oikwaa 
haxa ojapo araka'e. Upea ombo suerte hagwã peixa osê ramo. agwata 
oho ramo ojo hoga rupi ogwereko hagwã ka'avo ha entero ogwero hory 
hagwã ixupe kwera. 
Ha o'f ave pico animal nanhane mbo suerteiva ave? -O'i ve animal ijetava 
ndo hejai voi yma gwaré ere poko hese. Upea o'i ave pe nhande ja'eva 
yvyja'u upea rehe nanhene mbopokoi ave yma-gware. Oke upea rehe 
japokó ramo nhande kangy nda jajopo kwaai mba'eve, oke upe yvyja'u 
omba'aramo yvy nandi pe rei ambo'a, upeare ha'ekwera araka'e ndoipotai 
japoko. 
Nhande ypy pa oiporu araka'e animal ojapo hagwã pohã vai? - Ha upea 
katu ha'e kwera ojapo hikwai oke o'i jevy voi araka'e oikwaava ha upea
pe oporandu jevy hikwai ha upea ombo'e jevy ixupe kwera. Ojapo hagwã 
hagwã poha vai oiporu opaixagwa oiporu jagwarete raingwe, oiporu mboi, 
oiporu umi nhane mondyi arã xagwa umi tagwato pyapê ngwe, umia ha'e 
kwera oiporu araka'e umi mba'e vai ojapo hagwã ojoehe. Yma gware o'i 
voi nte oikwaava araka'e. 
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Os nossos antigos usavam por cabeça de vaca no pau? -Nossos antigos 
não usavam cabeça de vaca assim. Eles usavam cabeça de anta e 
colocava longe de casa, osso da cabeça de anta eles erguiam. -Porque 
eles usavam isso? -Eles tinham isso somente para ver para saber que 
tinha de cabeça de animal é isso, isso eles chamam de grande carne e 
por isso eles erguiam osso da cabeça. 
Voce sabe o veneno que foi usado antigamente para pescar? -Isso eu 
também sei. Os antigos diziam quando vão embebedar os peixes na 
água, eles batiam na água o timbopé isso eles batiam e levavam jogar 
para o lado da cabeceira do rio e eles já esperavam para baixo. Esse 
timbopé é o que mata o peixe. Não mata de verdade mas deixam todos 
tontos mais não morrem. 
Os animais tem seu proprio lugar. Por que tem animal proprio de banhado 
tem do seco e do mato? -Tem também, esses animais do seco do mato 
o que serve para comer e o que não serve esses são de seco mesmo. Ali 
e o lugar deles, e somente ali eles sabem andar, mas para ir no outro lugar 
eles não vão mais somente ali eles tem que viver. E então tem as grandes 
cobras essas não saem para andar só fica num lugar, só ficam dando 
voltask ali onde estão, esses são as cobras que são grandes . . 
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Nhande ypy pa oiporu araka'e omo"i hagwa vaká akãngwe yvyrá rehe? -
Nhande ypy vaká akãngwe ndoiporui va'ekwe upeixa. Oiporu ha'ekwera 
pe mborevi okãngwe omoxa omo·i, mboré okángwe ha'ekwera ohupi -
Upea pa mba'upe ha'ekwera oiporu?- Ogwereko ha'e kwera peixa ohexa 
hagwã rei oikwaa hagwã mba'exagwa akãngwe pa upea, upea ha'ekwera 
he'i so'o gwasu ha upea-gwi ohupi inhakãr1gwe. 
Nde pa reikwaa yma rupi ojeporu va'e kwe veneno ojuka hagwã pirá? -
Upea xe aikwa avei. Yma gwaré niko he'i ha'ekwera pe pirá orno nga'uta 
ramo peixa y-pe, ha'ekwera amongu'i y-pe timbopé upea omongu'i ha 
upea ogweraha arã kavecera lao-pe onhohê mba ha ha'ekwera ja 
oha'arõ-ma arã yvy kotyo. Upea timbopé upea ha'e pirájukaha. Nda ha'ei 
ijukaha pero orno nga'uparei namanoi. 
Animal pa ogwereko ha'e kwera henda tee solo ha'e kwera oiha. Oingo 
animal vanhazo pegwa o"i seko pegwa oI ka'agwy pegwa ave? -o·i ave, 
umianimal ka'agwy pegwa umi sekopegwaja'uva haja'u e'yva umiaseko. 
pegwa rãma voi araka'e. Upepe ha'ekwera ilugar ha upepe nte ha'ekwera. 
ogwata hagwã oikwaai pero otro lugar-pe oho hagwã ha'ekwera ndoho 
veima upepe nte ha'e kwera ojeré ara. Ha etonse oI umi mboi; kakwaa va 
umia katu ha'ekwera pete·i lugar pe nte upea ndo gwatai upepe nte 
he'ekwera ojeré, umi mboi tuixa va'e. 
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Era usados esses bichos para remédios? -Era usado, essas grachas 
desses animais é que os Caiuás usavam muitos. Usavam gracha de 
Sucurí, gracha de onça, gracha de Jacaré, gracha de Tartaruga, gracha 
de Kwati, e a gracha de Patos tudo isso eles usavam para remédio. Eles 
guardavam mesmo e os antigos não tinham garrafa para carregar eles 
carregavam na taquara e porunga também. 
E essa gracha de Sucurí como eles usam, eles fervem para usar? -Tiram 
e fritam e tiram a gracha ou então eles erguem em cima do fogo para secar 
não derrete isso sempre em gordura, para usar eles tiram e fazem uma 
massagem em si. Essa gracha de Sucurí usavam para duas coisas: 
Usam na doença e usam para a força das crianças como também o 
Sucurr. Isso deve fazer passe a frio? -Deve passar frio mesmo. 
Os animais tem suas proprias erva como alimento? -Tem. Eles tem 
mesmo suas comidas e eles conhecem mesmo no mato seus alimentos 
essas frutas eles escolhem seus proprios alimento para comer. E tem 
pássaros e outros bichos eles tem também seus diferentes alimentos. 
Mas as vezes também tem os que comem as comidas de outros mas tem 
parte que eles não comem só outro que comem. Ex. Os antigos pegavam 
bichos e amansavam para ter em casa. E procura até achar que tipo de 
comida que ele come e aquela comida eles trazem para ele, eles 
amansavam e tratavam com aquilo. Tem mesmo no mato o que come de 
todos tipos a do mato. Tem frutas de pindó 
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Oje poru ave pa umi vixo pohã rã araka'e? Ojeporu ave, umi vixo kyrá 
upea pa'isano oiporu eteva. Oiporu sukurí kyra, jakaré kyrá, karumbé 
kyra, kwati kyrá, jagwarete kyrá ha umi ypéy kyrá umia entero ha'e~er~ 
oiporu pohã rã. Ha'e kwera onhogãtu voi ha yma gware ndo gwereko1 vo1 
garrafa okarga hagwã ha'ekwera okarga-ma takwapi-pe ha hy'akwape 
ave. 
Ha pe sukuri; kyrá pico mba' exa ha' e kwera oiporu, ombohaku pico oip~ru 
hagwã? -Oipe'a ha upei ambo xyryry ha oipe'a pe inhandy kwe o sino 
ha'ekwera ohupi tata ari opyta iseko nda hykui ha siempre ikyra upea, 
oiporu hagwã ombogwejy ha'e kwera ha oipixy ojehe. Pe sukuri kyrá katu 
oiporu makõi kosa rehe: Mba'asy rehe ha oiporu umi mitã imbarete hagwã 
sukurixa ave. -Ha upea piko ho'ysã ngwe oipixy arã hese? -Ho'ysã ngwe 
oipixy arã. 
Ha animal pa ogwereko ha'ekwera hembi'u nhana? - Ogwereko. Ha'e 
kwera ogwereko voi hembi'u ha ha'ekwera oikwaa voi ka'aguy rehe 
hembi'u umi yva aju oiporavo ha'ekwera hembi'u vointe ho'u. Ha o'i otro 
gwyra otro vixo ha'ekwera o"i ave aparte hembi'u. Pero sapy'ante o·i ave 
onhoembi'u ho'uva pero o'f parte ndo'ui atro mante ho'u arã. Ex: ymagwaré 
ojagarra araka'e vixo orno manso agwereko hagwã. Ha oheka voi mba'e 
xagwapa ho'u ha oheka voi ata otapa peve hembi'u ha upea ogweraha arã 
ixupe, orno manso ha omongaru arã upea rehe. o ·ivoi ka'agwy-pe ho'uva 
opaixagwa yvyrá. O'i ngo pindó aju 
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tem fruta de jabuticabeira tem fruta de licha tem a fruta de figueira e cada 
uma dessas frutas eles trazem para achar a sua comida própria. 
Do jeito que comerrios carne da vaca não comemos carne de peixes? -
Não comemos, isso já é diferente. Isso não comemos como qualquer 
carne. A carne de peixe já e diferente mesmo. - O nossos antigos comiam 
carne de peixes? -Eles, os antigos, o peixe eles assavam também, 
quando pegavam peixe faziam girau para fazer o assado e faziam cozido 
também cozinhavam e comiam assim, somente sal eles não colocavam 
dentro. O peixe assado eles comiam sem sal mesmo. 
Os animais que temos em casa também tem sua comida própria?-Tem 
também. As vezes nós plantamos as plantas que os nossos animais 
comem, há os que comem cozido e há também os que comem erva, nós 
não comemos crua nós já comemos cozidos. Os porcos comem mandioca 
crua, as galinhas engolem milhos cru e assim vai nós já cozinhamos para 
comermos. 
Talvez você pode saber os animais domesticos surgiram de onde, onde 
encontraram para ser domestico? -Isso eles antigamente Deus mesmo 
tinha feito animais domésticos e os animais do mato e os de águas, tinha 
feito então os domésticos fez como galinhas e todos os que temos em 
casa nosso Deus tinha feito, então eles, os antigos, quando viram que 
outro tinha já queria já perguntava 
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o·i yvapurü aju amba'y aju o"i gwapo'y aju ha kaza umia aju ogweru arã 
etapa peve hembi'u tee. 
Pe vaká ra'o ja'u haxa nda ja'ui pe pirá ro'o? -Nahani, upea ja apartema 
oL Umi so'o ja'u haxa ndaja'ui. Pe pirá ro'o inhambueve ma voi. -Mba'exa 
nhande ypy ho'u araka'e pe pirá ro'o? -Ha'e kwera, pe yma gware, pe pirá 
orno ka'ê ave, tuvixa pirã ogwenohê ramo ojapo sovrao omoka'ê ha ojapo 
mimei ave orno mimei rei ave ha upeixa ha'ekwera ho'u, juky mante no 
mo"ir"i pype. Pirá ho'u juky e'y ete rehe voi. 
Animal oga-pe jarekova piko ogwereko ave ha'e hembi'u tee?-Ogwereko 
ave. Sapy'ante nhande nhanhoty nhane rymba kwera ho'uva voi, o"i 
ho'uva ojy va'ekwe ha o"i ho'uva ipyra, etonse nhande nda ja'ui ipyra 
nhande jau-ma ojy pyré. Kuré kwera ho'u mandi'o ipyra, yrygwasu omokõ 
avati ipyra upeixa oho ha nhande katu ja nhambojy-ma ja'u hagwã. 
Oimeme nde ereikwaa animal oga-pe oje gwereko arã maõ-gwi osê 
araka'e, moõ ojetopa araka'e mymbarã? -Ha upea ngo ha'e kwera 
araka'e yma nhandejara voi ojapo araka'e yma nhandejara voi ojapo 
araka'e mymba oga pegwãra ha ka'agwy-pe gwarã ha y-pe gwarã ojapo 
araka'e ha etonse mymbarã ojejapo voi araka'e umi yvygwasu jareko arã 
gwive oga-pe Tupã Nhandejara voi ojapo araka'e, etonse ha'ekwera, 
yma gwaré, ohexavo otro ogwereko ja oipotama ja oporandu-ma 
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par~ levar em casa criar. Por isso antigamente todos tinham, mas diz que 
havia também os que nós chamamos de os animais dos brancos esse 
eles compravam e levaram e já tinham também. 
Voce sabe animais que antigamente axistia e hoje existe mais? -Há 
muitos lugares que os animais não existem mais muitos nas aldeias dos 
nossos pat~icios já não tem mais os bichos que antigamente axistiam, 
mas em ~u1tos lugares por longe ainda existem. Mas na nossa aldeia já 
nem ouv1m~s os contos desses animais já cabou. Os que vivem agora em 
nossos meios os que comem os nossos animais domésticos como 
Jagwa Tirica, guará, esses gambás, esses ainda existem, também 
existem tatu, mas já muitos poucos. 
A cor da pena do papagaio? -Não dá porque a cor verde dele não pega 
outra cor esse já é uma cor vedadeira dele. -Existe parte de animais que 
são usados na arma? Era usado também. Isso os antigos usavam na 
flecha, usavam como ponta das flechas. Isso é para matar todos os 
bichos grandes os nossos não quebram. 
Há muitos tipos de armadilhas? tem muitos tipos. Tem uma armadilha 

·que os antigos enrolavam o guaimbé e faziam laços e colocavam no 
trilheiro de anta para pegar pelo pescoço. Tem um mais grosso e 
coloc_avam para chegar pelas perna esse já é mais grossa o de pescoço 
e mais fino e o da perna e niais grosso porque por aí pucha mais pela 
perna tem mais força. 
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ogweraha hagwã hoga-pe ocriá. Upeixa-gwi entero ogwereko-pa araka'e, 
pero o'i nhande umi kara'i mba'eva ja'eha umia ·ojowa ha ogweraha 
omongakwaa ja ogwereko-ma ovei hif(wai araka'e. 
Nde pa ereikwaa animal yma rupi oiko araka'e ha ko'ogãja ndoiko veima? 
-Animal heta parte or ndoiko veiha. Heta nhande pa'isano kolanda rupi 
yma gware vicho ndoiko veima, pero heta henda-pe mombyry harupi . 
mante oiko vytery. Pero nhande ardeia-pe ja nanha hendu veima umi vixo 
nhe'ê ja opa-ma. Ko'agã nhane pa'ü rupi oikova hina nhande rymbá rehe 
okaruva umi jagwa tirika, agwará, mykurê umia mante oiko vyteri tatu 
mimi ko oiko vyteri ave, pero poko ha'e kwera oiko. 
Pe lorito ragwe piko ome'ê nhakambia ikolor? -Upea nome'êi oke upea 
hovy ha mba'eve ndo jái hese ja upeixa gwarã-ma voi upe hagwe. -O'i piko 
animal rehe gware ojeporuja arma rehe? -O jeporu ave. Upea katu 
ymaware oiporu hu'y rehe, amor hu'y rakwa rã omo'i. Upea ojuka hagwã 
opa vixo kakwaava no nopêi upe vixo kangwe. 
Pe nhahã piko heta laja or? -Heta laja oL 01 nhuhã yma gware ojapo 
mbegwepi oipoka ha omobopo'i ornar hagwã mborevi rape rupi oipyhy 
hagwã ijajura rupi. Or katu ombopogwasu vema ha amor hagwã ipó rupi 
upea ja ipogwasu vema pe ijajura rehegwa ipo'ive ha pe ipó rupi gwarã 
ombogwasu vema upea otiráve imbareteve ipó rupi> 
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Como era feito a armadilha no trilheiro? Eles faziam armadilha no carreiro 
onde passam mais, se for o de anta é só dele, se for veado é só dele 
também o carreiro e esse tatu, paca esses bichos miúdos ja andam nos 
carreiros dos outros. Estão os antigos faziam mundéu para tutu, pacas. 
E armadilha já faziam dos diferente tipos: para outros antas, para veados 
e as de veados também pega katetos, mas para anta é só anta que pega 
é so uma é somente para anta. . 
Antigamente quando vão caçar caçam so dos seus mesmo sexo, quando 
uma mulher acha bicho femea mata e quando acha bicho macho mata 
também? -E existia os nossos antigos as mulheres antigas porque havia 
muitas dos nossos antigos por que hoje temos línguas diferentes então 
os nossos antigos e as de outros porque kaiuás tem guarani e tem todos 
os que se nomearam também e então dessas mulheres não matavam os 
bichos machos e tem da nossa roça já matam qualquer que encontrar. 
Antigamente usavam animal para um sacrifício? -Antigamente não 
usavam. Antigamente eles tinham a reza e é so isso que eles tinham. 
Os nossos antigos usavam animais para fazerem outros rirem? 
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Mba'exa hape umi nhuhã ojejapo? -Nhuhã ojapo ha'e kwera ohexa 
ogwata hape voi, mborevi ramo ha'e anho hape, gwasu ramo ha'e anho 
nte ave hape ha umi tatu, akutipay umi vixo sa'i katu hape-pepa ogwata. 
Etonse yma gware ojapo monde tatu, jaixa umia pegwará. Ha uhuhã katu 
apa aparte-ma omo'i: mborevi pegwãrá, gwasu pegwãrá ha gwasu 
pegwarã-pe ho'a kwere'i ave, pero mborevi pegwarã petêinte voi omo·i 
solo mborevi pegwa voi nte. 
Yma rupi pa amarika hãgwa araka'e oha'e xagwa ojuka. Arã vix~, kunha 
pa ojuka orã vixo kunha atopa ramo ha etapa ramo maxo pa OJuka nte 
ove? -H a o'i nhande ypy araka' e kunha y ma gware n hande ngo o'i heta ave 
nhande ypy si ko'agã ngo heta nhane nhe'ê ambue mbueva n~ãi ha 
etonse nhande kwera ypy araka'e umi nhande kwerava o·i ngo ka1wá o'i 
gwarani o·i opaixagwa onho mbohera ave ha etonse u~ia kunha araka'e 
ndo jukai vixo maxo-pe ha oi· katu nhande kwerava OJUka otopa vante .. 
Yma rupi pa oiporu araka'e animal ojeeko repy hagwã? -Yma rup1 
ndoiporui ha'ekwera. Yma rupi ha'ekwera ogwereko pe nhembo'e ha 
upea nte ha'ekwera ogwereko. . 
Yma rupi hande ypy pa oiporu araka'e animal ombopuka hagwã hap1xa-
pe? 
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Por onde eles caçaram viram os animais como viram pelo chão tinham 
também os animais do mato que criavam tinham muitos e então eles 
viram esses e faziam gracinhas contando esses casos que viram pelos 
animais e o que faziam os animais um pelo outro e para fazer outro rir 
contavam todos os jeitos que viram pelo mato, caçando e criavam mesmo 
animal para observar assim o que fazia e esses eles contavam um para 
o outro, . faziam rir contando isso um para o outro. Usavam partes de 
animal para levar na danças? -Isso sim os patrícios e quase todos os 
povos usam isso. Assim faziam das penas de papagaio, das penas de 
si riemas, penas deema eles usavam para dançar quando vão rezar isso 
eles faziam mesmo tinham mesmo o que sabiam fazer e como fazia tão 
bonito. Isso eles usavam para dançar para rezar ensinar também o outro. 
E então ensinavam o outro também para a utilidade das penas e como 
deve fazer para utilizar tinha um outro que ensinava para eles. Assim 
também até hoje ainda existem os que usam e os que fazem isso. 
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- Pe omarika harupi ha'ekwera ohexa pe animal kwera mba'exapa ohexa 
pe yvy rehe ha ogwereko ave animal ka'agwy omongakwaava heta 
ogwereko ha etonse ha'ekwera umia ohexa ha ojapo ha'ekwera ha upepe 
ha'ekwera omombe'u pe kaso ohexa va'ekwe animal kwera rehe mba'e 
pa animal kwera ojapo va'ekwe ojoehe ha anhombojaru, onhorairõ ha 
opaixa ohexa hagwexa pe ka'agwy rehe, amarika harupi ha okriá voi 
animal-pe ohexa hagwã upeixa - mba'epa ojapo ha umia ha'ekwera 
amombe'u kaso ojoupe onhombo puka hagwã omonbéu ha'ekwera 
upea. 
Ojeporu pa araka'e animal rehegwaré ojereraha hagwã peixa jerokyha 
rupi ojegweraha hagwã?- Upea katu pa'isano ha haimete voi entero yvy. 
pora upea oiporu ha'e kwera. Upeixa ojapo pe parakáu ragwe-gwi, tukã 
ragwegwi, sariã ragwe gwi, nhandu gwasu ragwe ha'ekwera oiporu 
ojeroky hagwã anhembo'e-ta vove upea ha'e kwara ojapo voi araka'e oT 
voi ijapoha araka'e · ha mba'exa pa ojapo porã porá. Upea ha'ekwera 
ho'usa araka'e ojeroky hagwã onhembo'e hagwã onhombo'e hagwã 
ha'ekwera. Ha etonse onhombo'e jevy gwyra ragwe rehe ave mba'exa pa 
ojapo-ta hikwai oT jevy ombo'e va ixupe kwera araka'e. Upeixa ko'aga ete 
peve oT vyteri upea ojapova. 
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Antigamente trocavam onde vão comer, porque nós quando vamos à 
cidade e compramos a carne de vaca e as vezes a carne é de boi e nos 
chamamos de carne de vaca e trocamos o nome e nossos antigos 
usavam também assim? -Eles usavam também isso. As vezes matam ou 
pega veado na armadilha e então pega o veado e ~les trazem isso e outro 
trás um cateto que nós chamamos trazem juntos e então ali eles fazem 
a troca se convida um dá a carne do porco do mato e outro dá carne do 
veado. E então ai o outro diz esse e o que eu mais gosto de comer, essa 
carne do veado gosto mais e essa carne de cateto não gosto muito mas 
esse eu gosto mais dizia um para o outro. 
Existe animal que estimamos mais? -Existem o que nós gostamos mais 
e o mais mansos e era estimado de todos os bichos do mato e era mais 
manso da terra e criavam eles era o tatu. O tatu não faz nada ele é manso 
mesmo e tem o que já são bravo os macacos quando você piza nele ele 
te morde e o tatu não, quando você piza nele ele só dá um pulinho e já 
pára de novo e assim eles eram manso. 
E que tipo de animal eles desprezavam mais, que não ligavam mesmo 
nele? - O animal que eles não queriam mesmo matar e a cobra verde e 
jibóia isso eles não matavam porque são manso e não matavam. - E tem 
animal que quando encontra nem olha nele?- Tem. Tem um bichinho que 
eles 
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Yma rupi-pa okambia araka'e ho'u-ta taha-pe, oke nhande ngo jaha ramo 
pyelo rupi ha vaká ra'o jajogwa ha sapy'ante toro ro'o jepe ra'e ha nhande 
ja'e vaká ra'o ha nhakambia hera ha nhande ypy oiporu upeixa araka'e? 
Ha ha'ekwera oiporu ave upea. Oke sapy'ante ojuka hikwai ho'a nhuhã 
gwasu, _h~ etonse gwasu ho'a ogweru hikwai upea ha otro ogweru pe. 
taytetu Jª eva nhande onhondive ha etonse upepe ha'e kwera okambia 
onhokombiza ha'ekwera pe kure ka'agwy ro'o ame'ê atro-pe ha otro katu 
ome'ê gwasu ro'o. Ha etonse upepe otro he'i koa xe ha'useve he'i, ko 
gwasu ro'o ha'uve-ta hako kure'i ro'o nda'use gwasui pero koa mante 
ha'ukwaave he'i ojoupe. 
Or pa animal nhande jahayhu veva? -Or ojehayhu veva imanso eteveva 
ha ojehayhu araka'e pe umi vixo va'e ka'agwy-pe o'iva imonsove araka'e 
~o yvy ari ha okriá ha'e kwera araka'e tatu. Ha tatu mba'eve ndojapoi ha'e 
1manso voi ha katu já ipoxyvama umi ka'i erepyrü ramo hese ja nde su'u
ma h~ t~tu nahani erepyrü ramo hese opó imite ha opyta jevy-ma upeixa 
araka e 1manso ha'e kwera ha'e kwera. 
Ha mba'exagwa pa animal ha'ekwera omboyke veva, ~openai veva 
hese? -Pe animal ha'e kwera ndo juka seiva voi oI pe mboi o·; pe mboi hovy 
ha_mboi jusu ja'eha ha'ekwera upe_a ndo jukai imanso jepe ndo jukai. -O'i 
animal ave otopa ramo nomanhai voi hese ojeréva voi ixugwi? -Upea oi' 
ave. O'i vixo'imi hina ha'ekwera 
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nem querem chegar onde está as vezes quando fica bravo esse ouriço 
que chamamos, por que esse joga seus espinhos quando está bravo as 
vezes quando tem seu filhote de longe nos escuta e já solta seus 
espinhos e por isso eles nem chegavam perto dele. 
E que tipo de carne que proibido para nós comermos? -Eles proibiam 
essas carnes do mato todos comíamos, mas, tem para mulher e homem 
que estão ficando moço e moça tem carne que já não é mais dado para 
eles comerem, carne de cateto tem só pássaro que deve comer nesse 
tempo, tem um tipo de passarinho que se chama pássaro de macaco 
somente isso deve dar para eles depois as grandes carnes já é proibido 
deles não comem mais eu não sei bem porque é isso, mas talvez porque 
pode acontecer algumas coisas por isso não davam mais para moça que 
começa sua vida da mocidade não davam mais. 
Tem animal próprio da mulher e prórpio do homem? - Eles faziam 
também assim, tem o que já pega quando tem bastante animais na sua 
casa cada um tem seu animal, dá para seu filho e para seu marido a 
mulher dá como seu animal e ela deixa animal para si mesma também e 
assim cada um tem seu animal. 
A gracha de animal quando é usado como remédio pode ser misturado 
com remédio vegetal?-Tem o que é misturado. Os antigos esse remédio 
como gracha de kwati quando trazem e carregam no purungo. Derretem 
fritando e a banha pura carregam e 
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nogwãhe sei voi o'iha-pe sapy'ante ipoxy jave pe kui''i ja'eva nhande oke 
• • 1 

upea opo1 pe1xa pe hatT ipoxy jave sapy'ante ita'yra jave mombyry-gwi voi 
nh~.~eandu haja opoi-ma pe haU ha upea-gwi ha'ekwera ojere nogwãhêi 
VOI tjypy-pe. 
Ha so'o pa mba'exa xagwa provizova nhandeve ja'u? - Ha'e kwera 
oprovivi araka'e pe so'o ka'agwy-pegwa entero ja'u araka'e, pero, o"i pe 
ku~ha h~ kwimba'e ikara'y ha ikui:ihataT-ma ohovo oI so'o ja ndo'uka 
~e1mava 1xupe, umi kure'i o'i so gwyra mi upejave ho'uka arã ixupe arã 
1xupe, o"i gwyrá herava gwyrá ka'i upea mante ome'ê arã ixupe ha upei 
katu umi so'o gwasu katu ja oprovivi-ma ixugwi ndo'u veima xe ndaikwaai 
porãi upea mba'exa rupipa, pero oimene alguma kasa ojehu-ta ixupe rupi 
ndo uka veima ikunhatãi vama-pe ndo'uka veima. 
OI pa animal kunha rymba ha o·i pa animal solo kwimba'e rymba? -Ha'e 
kwera upeixa ave ojapo, o·i ojagarra-ma heta ogwereko ramo hoga-pe 
mymba kwera kaza uno onhemo hymba, ome'ê ta'yra-pe ha imena-pe 
hem.bireko ome'ê hymbára ha ha'e oheja ave ojeupe hymba. 
Pe. v1xo kyrá pohã ramo ereiporu ramo pa ome'ê rembojehe'a pohã nhana 
nd1ve? -0"1 ave rembojehe'ava. Yma gwere araka'e upe pohã kwati kyrá 
og~eru ramo ombohyru ha'ekwera hy'akwape. Ombohyku ambo xyryry 
pe 1kyrákwe ete okarga ha · 
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naquilo eles trazem outro remédio como a folha picante que chamamos 
mistura com ela, e então com aquilo eles faziam massagem misturam e 
isso ja serve para o reumatismo e para todos os tipos e para isso eles 
chamam de remédio quente, deve fazer massagem na hora de dormir e 
não faziam de qualquer maneira, esse misturado eles ja tinham bastante. 
O animal tem seu espírito? -Eles tem somente o seu sangue como 
espírito. -Todos os animais tem sua própria casa?-Tem, todos os bichos 
tem seu lugar para descansar. Tem seu ninho outro tem no furo de 
madeira e esses bichos que vive no chão também são assim. Tem no 
buraco tem no buraco de pau caído, assim eles tem sua casa e quando 
chove eles entram no furo de pau, no buraco, no furo da pedra e por todos 
os lugares eles tem seu lugar de descansar e todos os bichos tem. 
E todos os animais tem sua bebidas? -Tem. Eles tem suas diferentes 
bebidas. Tem um passarinho que chamamos de beija-flor tem uma 
árvore que chamamos de bebida de beija-flor e muito bonito essa árvore 
é uma pequena árvore, isso é bonito e chamam de Bebida de beija-flor 
isso é um remédio também. 
Que diferença temos nos homens de um animal?- Nós ja temos diferença 
de animal porque nós já temos espírito,. falamos, conversamos, nós já 
temos um espírito e o animal já não tem espirito. 
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upea katu ha'ekwera ogweru otro pohã pe pikat"ija'eha ombojehe'a hese, 
ha etonse upea-pe ha'ekwera ojepixy hagwã omitura ha upea katu ja · 
oservima romatimo ha opaixagwa ha upea ha'ekwera he'i pohã aku, já 
oke kwevo ma oipixy arã ojehe ha oime haxa rei ndo japoi araka'e 
ha'ekwera, pe omiturá va'ekwe ja heta-ma ogwereko ha'ekwera. 
Pe animal pa ogwereko ijespirito? -Ogwereko ha'ekwera só hugwymi 
ijespirito ramo. Entero animal piko hoga ave? -Ogwereko, vixo gwive 
ogwereko voi otongeáha. Ogwereko haity ha otro ogwereko yvyra kwa
pe ha umi vixo oikova yvy-pe upeixa ave. Ogwereko yvykwa-pe ogwereko 
yvyra ho'a va'e kwe kwa-pe, ha'ekwera onhembo haga hikwai ha oky ha 
oky jave ha'ekwera oike yvyrá kwa-pe yvy kwa-pe, itá kwa-pe opa rupi 
ha'ekwera ogwereko otongeahã ha entero ha entero vixo ogwereko. 
Ha animal entero ikagw"i? -Ogwereko. Ha'ekwera ogwereko kagw'i apa 
aparte. O'i gwyrá mainpmby ja'eva ogweko pe maino ka'gw'i ja'eva yvyrá 
iporã eteva upea upe yvyrá imi petêi, porá voi upea ha maino kagw'i-pe · 
ombohera ha upea pohã ave. 
Mba'e ziferência jareko nhande kwimba'e ha animal-gwi? -Nhande 
jareko-ma animal gwi diferente oke nhande jareko espírito, nhanhe'ê, 
nhanhomongeta · nhande jareko-ma espirita ha animal ndo gwerekoi 
espirita. 
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Então aí temos uma grande diferença de um animal. 
Agora vou te perguntar se souber vais me contar. Onde estão, onde 
foram tudo: Antigamente aqui no nosso posto tinha vacas e onde essas 
foram tudo? -Isso aconteceu mesmo esses que cuidam de nós deu como 
nosso animal colocou para nós em cada aldeia nossa, desde que 
começou nossa aldeia já colocou mesmo para nós esses animais. E 
então agora para acabar não se aumentou para nós porque os caiuás não 
soubemos cuidar deles por aí eles não souberam como cuidar para criar 
e puseram um para cuidar e eles não souberam como criá-los os 
bezerros quando nasce como cuidá-lo e por aí vai morrendo e mesmo 
eles também matam para comer até que se acabou. - Voce não sabe 
quantas vacas tinha no posto? -Eu sei, mas daqui eu não sei, mas em 
Caarapó eu sabia que tinha e tinha muitos animais ali tinha 380, agora tem 
muitos poucos. 
E por que foi feito isso? -Isso eles matam para fazerem roça, para fazer 
multirão e por ai vão se diminuindo alguns não soube fazer também e por 
esse motivo eles perderam tudo, não apareceram o trabalho que eles 
somente comeram tudo isso. Matavam para fazerem multirão, e no 
feriado e 
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Etonse upepe nhande tuvixa jajoavy animal-gwi. 
Ko'agã aporandu-ta ndeve ha ereikwaa ramo ngo ere-ta xeve. Moõ-pa 
oime, moõ-pa ohopá; Yma ngo ko nhande posto-peo"iakwevaká ha moõ
pa umia ohopá? -Upea ojehu voi umi nhande rehe onhangarekova nhane 
mohymbá omo"i nhandeve kaza nhande ardeia-pe, onhepyrüvo nhande .. 
ardeia-rã omo'i-ma voi araka'e nhandeve upea. Ha etonse ko'agã opa 
hagwã chovo ndo jekriai nhandeve oke nhande kwera nhande pa'isano 
kwera ndo nhangareko · kwaai hese ha upe rupi ha'ekwera ndoikwaai 
mba'exa pa okria-ta ha omo·i ha'ekwera onhangareko arã ha ndoikwaai 
mba'exa pa okriá-ta pe ita'yra rehe onacevo mba'exapa ogwereko-ta ha 
upe rupi emano ha ha'ekwera voi ave ojuka ha ho'u opá peve. -Nde 
reikwaai mbovy vaká-pa o"i araka'e posto-pe? Xe aikwaa, pero ko'ape 
ndaikwaai, pero ka'arapó-pe xe aikwaa o;· va'ekwe animal heta va'ekwe 
upepe oi va'ekwe .380 o'i va'ekwe, ko'agã opyta-ma mbovy mi. Ha 
mba'erã ojejapo araka'e upea? -Upea ha'e kwera ojuka peixa ojapo 
hagwã kokwe, ojapo hagwã puxiraõ ha upeixa pe oho onhe ziminui oh ovo 
alguno ndo japokwaai ave ha upeixa rupi ha'ekwera operde-pa, ndo 
jekwaai itravajokwe ha'ekwera ho'u pante upea. Ojuka puxerão rã ojuka, 
ojuka arete jave ha 
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fazendo assim foram se acabando. 
Como nós vendemos os animais que nós temos? -O que nós temos 
podemos vender, antigamente o nosso costume verdadeiro era troca, 
trocam com outro bicho trazem outro no lugar. E quando for comprar 
trocam com sua roupas, com lenço, ·com vestidos assim eles vão 
trocando porque não tinham dinheiro, os antigos. 
E tinha animal que não podiam vender? -Tinha também que diziam um 
ao outro que não podiam vender, por exemplo: um animal que pertencia 
a uma criança eles não vendiam aquilo que é de uma criança eles não 
vendiam. -Hoje voce não sabe quando vender um cavalo quanto vale 
nosso dinheiro de hoje quando vão vender um cavalo? -Hoje em dia um 
pouco já é vendido por quilo e um cavalo já é vendido conforme a idade 
quando tem um ano e com dois anos já é mais caro e assim vai. E um 
porco desde pequeno eu vejo é vendido por quilo. 
Porco nós não criamos como cavalo? -Não. Porco já criamos diferente. 
Cavalo voce já faz um piquete para criar, já é feito um cercado para ele 
para não sair e ir por ai prejudicar os vizinhos e porco não. Para os porcos 
voce já faz chiqueiro ja é mais fechado também para não sair e ir 
prejudicar ao outro. Então hoje há muitos que já fazem chiqueiro grandes 
e ali eles colocam os seus animais para criarem. 
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upeixa-pe oho opa. 
Mba'exa nhande nhandeve animal jarekova?-Nhande jarekova nhandeve, 
yma nhande uso ete araka'e okambia, otro vixo rehe okambia ogweru 
jevy otro vixo hendagwe-pe. Ha·ojogwata ramo ha'ekwera okambia oao 
rehe, panhuelo, isái upeixa okambia araka'e hikwaai oke ndo gwerekoi . 
planta araka'e yma gwaré. 
Ha o·i pa animal ikatu'yv~ ovende? -O"i ave he'iva ojoupe nai porãi 
nhavende, por ejempro: pe mitã-pe orno hymba va'e kwe ha'e kwera ho 
vendei pe mitã mba'e no vendei ha'ekwera. -Ko'agã nde nderei kwaai 
kavaju onhevende-ta ramo mbovy ovale ko'agã nhande plata-pe 
nhavende-ta ramo kav~ju? -Ko'agã rupi kuré umia ja onhevende-ma por 
kilo ha kavaju katu ja mbovy onho-pa ogwereko unanho ramo ha zósanho 
ramo hepyve-ma ha upeixa oho hina. Ha kuré katu por kilo mixi gwive xe 
ahexa ko'agã por kilo-ma onhe vende. 
Kuré-pa nda jakriai kavaju jakria haxa? -Nahani. Kuré ja aparte-ma jakriá. 
Kavaju ja remo"i-ma pikete ixupe erekria hagwã ja erejapo-maserko ixupe 
pono osé oho perupi opehuzika otro-pe ha kuré nahani. Kuré ja erejapo
ma xikero ja eremboty vema pono osê ave pono ave oho opehuzika otro
pe. Ha etonse ko'agã heta-ma ojapo xikero tuvixava ha upepe omol·mba 
hymba kwera okria hagwã ha'e kwera. 
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Quando saímos passear, por exemplo voce quando vai em Caarapó o 
que voce faz de seus animais? -Quando assim, os antigos deixavam 
mesmo um quando vão sair e demorar tres o quatro dias então deixa um 
para cuidar, mas como falamos hoje uma de confiança para cuidar de sua 
casa, para dar as comidas aos porcos, e todos os seus animais e tem que 
cuidar de todos os que tem em casa. 
Antigamente quando matam um bicho, como festejam para consumir a 
came?-Eles, antigamente quando matam um bicho grande não consomem 
de qualquer maneira. Eles trazem primeiro e cozinham e depois quando 
chegar a hora quando vão comer a carne grande e depois de benzer ai 
é que convidam para todos e depois de benzer tudo já dão para as 
crianças pedaços para assarem. Hoje em dia já não existem mais, ainda 
existe mas já são poucos. Hoje em dia ja usam costume dos civilizados. 
As carnes dos animais antigamente era usada para fazer feitiço? -
Usavam também eles como ossos para cutucar e assim muitas coisas 
daquilo levam osso da carne que alguém comeu. -Um animal quando 
pequeno tem um nome? -Quando pequeno eles nomeavam e chamam 
um outro para cuidá-lo e depois quando maior depende do tipo de animal 
ele mesmo ja se cuida sozinho já se mantem e vai assim e nesse ponto 
eles ja nomeavam. 
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Nhasê ramo jagwata, por ejemplo nde reho-ta ramo ka'arapó-pe erejapo 
nde rymba kwera-gwi? -Upeixa ramo, yma ngware oheja voi pete"i osê
ta ramo oiko mbohapy kwatro ary mba' e ha etonse oh e já pete"i onhangareko 
va'erã, pero ja'eva nhande ko'agã pete·i zekofiansa oheja hoga rehe 
onhangareko va'erã, omomgaru hagwã kuré, ha entero hymba kwera 
rehe arã onhangareko upepe o"i va rehe gwive hoga-pe o"iva rehe gwive. 
Yma rupipa ojuka ramo pe vixo, mba'exa ogwero vy'a ha'ekwera ho'u 
hagwã?-Ha'ekwera yma pe vixo kakwaa ojuka ramo ndo'ui oime haxa rei. 
Ogweru arã primeiro ha'ekwera ha ombojy ha upei katu o·i vo óra ho'uta 
vove pe so'o tuvixava ha ovense-pa rire katu okomizá entero-pe ha 
ovense rire já ome'ê-ma entero mitã-pe ohesy hagwã. Ko'agã rupi já opa
ma, o"i pero já sa'i-ma. Pero ko'agã rupi uso civiliçazo-ma ho'usa hikwai. 
Animal ro'o-pa yma rupi oiporu araka'e ojapo hagwã pohã vai? -Oiporu 
avei ha'ekwera peixa so'o kangwe oikutu ha opa mba'e ojapo ha'ekwera 
upea-gwi ojoembi'u kangwe ogweraha. -Pe animal, pa mix"i gwive mba'exa 
nhahenoi ixupe? -Pe mix"imi reheve ombohera ha'e kwera ha henoi otro 
onhangareko kwaa veva hese ha upei agã tuvixa vove ansegu animal-ma 
onhegoverna ha'e-ma voi ojeheka mimi ohovo ha upepe ha'e kwera 
ombohera 
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um pouco diferente e depois de grande já chamam por seu nome próprio. 
As partes de animal tem só esse nome? -Já tem um nome. Mão é só mão, 
e orelhas é orelhas, olhos e só olhos mesmo, e nariz fucinho. Joelhos é 
joelhos mesmo, dedo é dedo mesmo, osso é osso. -E escamas de peixes 
o nome é escama mesmo? -O nome é escama mesmo tem outro também 
mas já tem um nome diferente mas, na nossa lingua é ecama mesmo, 
ouvidos é ouvido mesmo, tem as unhas dos nossos pés e unhas das 
nossas mãos e lingua e lingua mesmo e nosso espinhaço e coluna e 
nossa costela e nossa armação. 
Como nós conhecemos um animal que não vemos as vezes voce acha 
rastros e voce conhece que era anta? -Pelo rastros voce conhece do jeito 
que vai pisando por ai voce vai conhecendo. -E quando voce acha, pelo 
caminho rastros de cachorro como voce pode saber se é cachorro ou 
guará?-lsso não podemos conhecer mas dizem que tinha o que conhecia 
o rastros de cachorro e rastros de guará e rastros de guará grande são 
uma coisa só de cachorro, mas tinha que sabia mesmo os antigos, hoje 
em dia já não são uma coisa só. 
Então o cachorro é guará são de um grupos só? -São de um só. O que 
o guará come também o cachorro come e chama também hoje em dia de 
cachorro para uma onça. 
Tem animal com dois nomes um animal. 
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aparte vema chovo ha tuvixa rire katu ja ombohera-ma hera tee rupi. 
Pe animal pykwe pico upeixa nte voi hera? -Upeixa nte voi. lpó kwe 
ipokwe voi, ha inambi inambi voi nte, hesa hesa voi ha iU inhapy·ingua. 
Hetypy'ã voi, ikwá nhane kwã voi, ikangwe nhane kangwe. Ha pe pirá 
pekwe pico ipekwe nte voi hera? -1 pekwe voi hera o·i ave otro pero já ombo 
hera-ma aparte pero nhane nhe'emê ipekwe voi, ijapysa ijapysa voi, o'i 
ipoapê ha nhane pyapê ha inhapekü inhapekü voi ha pe nhande epinaço 
nhande ytá ha nhande kotilha nhane arókã. 
Mba'exa pa nhane jaikwaa vixo nde rehexai ramo sapy'anteeretopa ramo 
hapykwere ha ere mborevi mpo ra'e? -Ha pe ipyporé rehe ereikwaa 
mba'exa pa opyrü rehe ereikwaa. -Ha eretopa ramo tape rehe jagwa 
rapykweré mba'exa ereikwaa jagwapa tera pa ogwara? -Upea katu 
ndaikatui jaikwaa pero o·i araka'e oikwaa voi jagwa pyporé o'i agwará 
rapykwere ha agwará gwasu rapykwere katu peteixa nte jagwa ndive 
ipypó pero o·i araka'e oikwaa va voi araka'e yma gwaré, ko'agã rupi ja 
pete'ixa nte ma voi. -Upeixa ramo pe agwará ha jagwa peterxa nte, pe 
agwará ho'uva nte ave ha'u jagwa he'i ave ko'agã jagwarete-pe. 
O'i animal hera mokorva petei animal 
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mas com dois nomes? -O Veado o nome dele é Veado e os antigos 
chamam de xumbi e também chama de Xuke'e. -E voce não conhece um 
outro animal como esse também? -Tem porco do mato que se chama de 
Kure'i e tayterú também. 
Mas existe animal que é diferente um do outro mas que tem o mesmo 
nome? -Existe. Olha, tem tatu, tatu preto e tem tatu amarelo é um tatu só 
mas o nome é tatu . 
preto e tatu amarelo. O tatu preto não é tatu amarelo mas é tatu também. 
Agora eu quero que voce diga o que pensa sobre essa seca, diga alguma 
coisa sobre essa seca: -Não choveu mais para nós e os antigos diziam 
na linguagem de antigos: Os nossos deuses viram em nós todos os povos 
já nem lembra mais dele então hoje em dia os antigos já dizia~ na sua 
propria idioma que tudo isso nós temos que ver mesmo o que tinha que 
acontecer já está acontecendo pra nós, os nossos antigo patrícios já 
contavam mesmo e então ja estamos naquele tempo que eles falavam. 
Mas vai chover para nós Ele ainda não pode deixar-nos assim eles os 
nossos deuses não pode ainda deixar nós nesta situação ele ainda vai 
ter misericórdia de nós até hoje por que vai ter que chover para nós. 
Antigamente ja acontecia assim? -Ja havia mesmo tempo como este. As 
vezes por tres anos não chovia. -Quando acontece assim o que os 
nossos antigos faziam? -Quando isso acontece os antigos procuravam 
comidas pelo mato procurando mel pelo mato e 
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pero hera moko'i? -Gwasu hera gwasu ha yma gware ete ohenoi xumbi 
ha ohenoi xuke'e ave. -Ha otro animal nde reikwaai upeixagwa ave? -O'i 
herava kure'i ha taytetu ave. 
Pero o·i pa animal iziferente ojohegwi pero pete"ixa hera? -OJ. Ma'ena, o'i 
tatu, tatuhü ha oi· tatu poju peteinte tatu pero hera tatuhü ha tatu poju. Pe 
tatuhü nda ha'ei tatu pojú pero tatu nte avei. 
Ko'agã aipota ere mba'epa nde erepensa ko seka rehe, ere alguma cosa 
ko seka rehe? -Ndo ky vei nhandeve ha yma ngware he'i araka'e yma 
ngwaré nhe'ê-pe; Nhandejara kwera ohexa nhande rehe entero yvypora 
ja naimandu'a gwasu veima ha etonse ko'agã rupi oho yma gwaré nhe'ê
pe he'i peajahexa va'erãha voi ojehu va'erãja ojehu-ma ohovo nhandeve, 
yma gwaré pa'isono omombe'u va'ekwe voi ha etonse nhaime-ma upea 
upe nhe'ê ngwepe. Pero oky arã nhandeve ha'e ndaikatui vyteri umi 
nhandejara kwera peixa ,nhande reja nhande poriahuvereko vyteri arã 
ko'agã ete peve, oke oky-ta vointe nhandeve. 
Yma rupi-pa oiko-ma voi araka'e ko xagwa? -Oiko-ma voi va'ekwe. 
Sapy'ante mbohapy ro'y voi ndo kyi va'ekwe. Upeixa ramo pa nhande ypy 
mba'e ojapo araka'e? 
-Yma gware upeixa ramo ojehexa okaru hagwã ka'agwy rehe eíra rehe 
ha 
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procuravam caça para sua manutenção, procuravam. todos o~ tipos de 
comidas que havia no mato, catavam frutas de p1ndó faziam suas 
armadilhas e assim eles iam se mantendo. -Será que eles não rezavam 
quando isso acontecia? -Eles rezavam tudo junto unidos para chamar a 
chuva. Uma reza somente eles rezavam unidos para chover ou para ver 
se não chovia. Cada um não podia rezar essa reza em particular, uma 
reza somente deve rezar todo juntos. 

558 

(Final de João Aquino) 
(Fita nº 02 Lado "01 ") 

NHANDE REMBYPY 

ojeka so'o mimi rehe, ojeheka avei umi o"iva ja'uva ka'agwy rehe, umi 
pindó kwera umi nhuhã upeixa ha'ekwera okaru araka'e. Sepára ha'ekwera 
nonhembo'ei upeixa ramo? -Ha'ekwera onhembo'e pete'ixa araka'e pe 
ama ohenoi hagwã. Pete·i nhembo'e ogwero joja araka'e jahexa-pa 
ndokyi Ndaha'ei pete"i te'i nhembo'e ogwereko arã, pete"i nhembo'e upea 
pareho oha'ã arã. 

J 
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(Fita nº 2 Lado "B" - Feliciana Cano) 

Eu quero que voce me conta como voce pegou essa sua doença? -Me 
pegou no dia 5 de Janeiro quando estávamos indo na roça. Estávamos 
indo à roça para trabalhar e na volta desci para chupar guavira, desci da 
carroça. Falei ao Cristino vou descer um pouco para chupar guavira e ali 
parecia que um fio de arame me cutucava desse lado até aqui. E fiquei 
escorado num pau fiquei ali e minha filha estava ali comigo e ali fiquei 
escorado num pau e desce então não posso mais andar. E fiquei ai 
fazendo massagem em mim e desce aquele momento fiquei assim, e 
desde então não posso mais andar. 
Faz muito tempo já?-Já faz tempo, está fazendo tres anos ja no dia 5 de 
Janeiro passado. Eu pensei que eu ia sarar logo e estou ficando assim 
e já tomei vários tipos de remédios. Mas eu digo que se eu for tratado 
mesmo me parece que vou sarar de novo. -Quantos anos voce ja tem? 
-Eu já tenho 64 anos. 
Essa doença deve ser um bichinho, como voce sente essa doença? -
Essa minha doença eu sinto as dores, ela não fica inchada somente dói 
pra mim e quando passo remédio quando está doendo é bom pra mim, 
mas não posso mais ter força. Este meu osso não pode mais ter força 
somente com um pau, eu falo que ainda vou sarar, quando tomo remédio 
é bom pra mim parece que vou sarar. 
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(Fita nº 2 Lado "B" Feliciana Cano) 

Aipota eremombe'u xeve mba'exapa nde jagarra pene mba'asy araka'e? 
-Xe agarra va'ekwe 5 ze enero oroho jave kokwepe. Oroho kokwe-pe oro 
mba'apo ha ajuvo agwejy ha'u hagwã gwavirá, agwejy karroça - gwi. Ha 
ha'e Cristino-pe agwejy mita gwavirá ha'u ha upei upepe ha'ete ko 
ko'gwio alambre-pe va'exa xe kutu ipó'i va-pe va'exa xe kutu ko'apeve. 
Ha oj.ejapokoi yvyrá rehe ha upepe aime ha xe memby kunha o'i upepe 
xend1ve ha upepe ojejapokoi yvyrá rehe ha upegwi ndikatu vei agwata. Ha 
upepe apyta ha oipixy xeve hikwai ha upegwi aju apyta anxa, upe gwive 
ja ndaikatu veima agwata. 
Aré-ma upe hagwe aje? -Are-ma, já tre anho-ma ojapo ko er 5 ze enero. 
Xe aimo'ã okwerá pya'eta ra'e aiko peixa ha apaixagwa pohã-ma ha'u. 
Pero xe ngo ha'e pya'e anhe pohano ramo akwera jevyta va'exa. -Nde 
piko mbovy anho-ma erereko? -Oreko 64 anho. 
Upea upe mba'asy oime arã vixo'i mba'e hina, mba'exa nde ere nhandu 
upe mba'asy? -Koa ko mba'asy xe anhandu la hasy, ha'e nda irurui solo 
hasy nte xeve ha aipixy ramo pohã hasy jave iporã xeve pero ndaikatu 
veinte xe mbarete. Koa ko xe kangwe ndaikatu vei imbarete só yvyrá rehe 
mante, xe ha'e hi'ãxe akwerá-ta niko ha'uramo pohã xeve okwera-ta 
va'exa. 
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Você não usa remédios vegetais? -Remédios vegetais eu uso bem 
poucos. -Grachas de animais voce não usa? -Eu uso. -Gordura de que 
bicho voce usa?-Me trouxeram gordura de capivara, Gordura de avestruz 
trouxeram pra mim e com aquilo me faziam pomada e estou vivendo 
assim. 
E esses remédios sao bons pra voce? -São bons pra mim. -Antigamente 
já se usavam uma doença desse tipo, voe~ cheg~u conhec~r alguem que 
pegou uma doença desse tipo? -Esse tipo de doença Jª se usavam 
mesmo, já tinha mesmo pessoa que pegou essa doen~a. 
Voce não sabe remédio bom para uma doença desse tipo, voce nunca 
fez remédio para uma doença desse tipo? -Eu não sei remédio para uma 
doença dessa. Eu não sei mas tudo os que mandam i_sso faço. Ag~ra 
mandaram para mim fazer remédio de gordura do ouriço. Esse ouriço 
voce conhece e a gordura dele. Falaram pra mim fazer, falaram pra mim 
de dia e também no sonho falavam pra mim. Faz porque isso vai ser bom 
para voce isso foi a ordem que isso vai ser bom pra voce disseram pra 
mim. 
Voce nãó sabe, porque existe animal como remédio por exemplo o ouriço 
e indicado para voce como remédio e da mesma forma existe animal que 
produz doença? -Existe animal que dá doença para nós. -Voce nao 
conhece esse animal que dá doença para nós? -Tem a cobra, quando 
voce passa por cima do rastro, quando voce piza no rastro dele. 
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Nde reiporuipa pohã nhana? -Pohã nhana aiporu ~imi ave. -Vi~o kyrá 
umia pico ereiporu ave? -Aiporu. -Ha mba'exagwa v1xo kyrá ere1poru? -
Ojeheru xeve ko karpinxo kyrá, nhandu gwasu kyrá ojeheru xeve umia
gwi ojejapo xeve pumaza ha upeixa aiko. . . . 
Ha iporã pico umi pohã ndeve? -lporã xeve. -Yma rup1pa OJeporu-ma vo1 
araka'e peixagwa mba'asy, nde ndereikwaai alguno oiporu va'ekwe 
upeixagwa mba'asy? -Koa ko mba'asy ojeporu-ma voi va'ekwe, o·i ma voi 
la oiporuva. 
Nde ndereikwaai pohã iporãva axagwa mba'asy-pe, nde nunca nde 
rejapoi pohã ko anxagwa mba'asy-pe? - Xe ndai kwaai pohã koxagwa 
mba'asy pegwa. Xe ndaikwaai pero ngo onhe manda xeve ha upea ajapo. 
Ko'agã onhe manda xe ajapo hagwã pohã pe kui'"i kyrá. Upe kui'"i ngo nde 
ereikwaa ha upea kyrá. Pe japo oje'e xeve, ára-pe oje'e xeve ha xe kera
pe ave. Ejapo he'i xeve upea iporã he'i xeve. 
Nde pa nde reikwaai, si o·i ngo animal pohãva por ejemplo kui'"i onhe 
manda ndeve pohã ramo ha upeixa nte avei pa o·i animal ojapova 
mba'asy? -O"i voi la animal nhande mbohasyva. -Nde nderei kwaai 
mba'exagwa-pa upe animal nhande mbohasyva? -O·i pe mboi rapykwere 
rupi erehasa ramo, ere pyrü ramo mboi rapykweré rupi. 

' 
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Os animais tem seus donos? -Também tem seus donos. -Todos os 
animais tem um só dono, porque tem muitos animais e de todos os tipos 
e nesses animais só existe um que manda? -Tem seu dono. -Porque 
Existem: cobras, cavalo, porcos, vacas, cachorros, gatos, galinhas e daí 
para frente tem os que nós conhecemos, e tem um só que manda em 
todos esses animais? -Tem um o que mandam todos. Porque todos os 
animais tem seu dono mas não vemos. 
Então esse invisível é o que manda em todos. Vamos dizer assim: aqui 
voce tem muitos animais que são seus, tem galinhas, porcos, cavalos e 
talvez voce pode ter até uma vaca e tem seu cachorro também. Voce é 
que manda em todos eles debaixo das suas mãos eles estão. Mas tem 
uma galinha que é do seu filho, mas voce é que manda nele. E os animais 
são assim também, por exemplo a cobra, tem um como seu próprio 
dono? -A cobra tem um que é seu próprio dono, o dono do karaguatazal 
é também o dono ou que manda pela cobra. O dono desse karaguatazal 
e o que manda nele. Dizem que ele tem a cobra e tem os outros também, 
existe o que tem tatus isso foram contados para ele. Tem tatu tem coelho, 
tem todos os tipos de animais. 
Então dono desse karaguarazal também é dono das cobras? O dono 
desse karaguazal também dono das cobras. 
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Pe animal pa ijara? -ljara avei, Entero animal pa o'i pete'i nte ijara, oke heta 
ngo animal o"i apaixagwa rei animal o'i ha upe animal aty rehe pa o·r 
peteinte amandava? -OL ljara. O"i ngo mboi, kavaju, kuré, vaká, jagwa, 
mbarakaja, yrygwasu ha upei heta o'i nhande jaikwaa va, ha o'i pa upea 
rehe amanda pava? -O'i upea rehe amanda pava. Oke animal ngo ijara .. 
voite pero nda jahexai nte ngo. 
Etonse upe jahexa e'yva omandapa entero rehe. Ja'ena peixa: nde ngo 
ko'ape erereko heta nerymba kwera, yrygwasu, kuré kavaju ha sapy'ante 
ave erereko vaká ha rereko nde rymba jagwa ave. Nde la ramanda pa 
hese kwera nde pó gwype-pa oI. Pero oI pe yrygwasu ne memby mba'e, 
pero nde ere manda hese. Ha animal pa upeixa nte avei, por ejemplo 
mboi, o·i pa mboi jara? -O'i mboi jara, umi karagwataty jara ave hina mboi 
jara. Upe karagwataty jara la hese onhangareko. Ogwereko ndaje mboi 
ha ogwereko avei otro, o·r ogwerekova tatu umia ngo onhemombe'u .• 

ixupe. Ogwereko tatu, ogwereko tapiti, ogwereko opaixagwa vixo. 
Etonse pico pe karagwataty jara mboi jara ave? -Upe karagwataty jara 
ave mboi jara. 
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Você não sabe os tipos de animais existentes no céu? -O que eu sei e que 
existe no céu, são os pássaros que existem em certos cuidados. Ali 
também existe um pássaro que nós chamamos de Gwyraku, esse é um 
pássaro muito grande. Dizem que ele fica com suas asas abertas é muito 
grande esse pássaro, dizem que quando esse pássaro fecha suas asas 
escurece aqui na terra, esse é um animal pertencente à Deus. -Como são 
as penas desse pássaro. E esse pássaro Gwyraku existe aqui na terra? 
-Podemos dizer que existe se chegássemos a vê-lo e se chegarmos a vê
lo vamos ver pelo espaço. -Será que em qualquer hora podemos ver? -
Não vamos vê-lo em qualquer hora. 
O que esse pássaro fazem no céu? -Ele está ali e Deus é que cuida dele. 
-E esse Gwyraku vivia aqui na terra? -Dizem que vivia. Todas coisas 
existiam aqui na terra quando Deus também estava vivendo aqui no 
mundo e depois quando Ele foi levado também muitas coisas Ele levou 
consigo. 
E os animais existentes na terra também existem no céu, como cavalos, 
vacas, onçqs, como aqui na terra também eles vivem lá? -Existem e como 
aqui na terra também eles vivem lá. -Porque aqui nós temos medo das 
onças e no céu também eles tem medo das onças? -Os que vivem lá já 
não são mais como daqui da terra já não são mais cuidados como daqui 
da terra eles já são todos mansos e os pelos são da mesma coisa daqui 
da terra, 
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Nde pico nde reikwaai mba'exagwa xagwa pa animal o·i yvaga-pe? -Xe 
aikwaa va ramo or yvanga-pe, oi gwyrá heta ojehereko. Upepe ogwereko 
ja'eva nhande Gwyraku, gwyrá kakwaava upea. Upea ndaje ojepepo tira 
hina kakwaa voi upe gwyra, upea ndaje omboty vove pe ipepo ja inhypytü
ma ko yvy, upea la Nhandejara rymba. -Mba'exa upea hagwe, ha pe . 
Gwyráku pa o·i ko yvy-pe? -O"i arã jahexa ramo, upea sapy'ante ojehexa
ta ramo ojehexa uka ára rehe. -Será pa oimeha óra rei jahexa arã? -Nda 
jahexai arã oimeha óra rei. 
Mba'e upe gwyrá ojapo yvaga-pe? -Ha'e o"i upepe ha Nhandejara 
onhangareko hese. -Upe gwyrakú pico oiko araka'e ko yvy rehe? -Oiko 
ndaje araka'e. Entero mba'e oiko va'ekwe ko yvy-pe. Nhandejara oiko 
ramo gware ave ko yvy rehe ha upei katu ogweraha-ma. 
Ha ko yvy pegwa animal pa o'i ave yvaga-pe, umi kavaju, vaká, jagwarete, 
será pa yvy pegwaxa nte avei amo? -O'i ave ha yvy pegwaxa nte avei. -
Oke ape ngo nhande jagwarete-gwi jakykyje ha yvaga-pe ave jagwarete
gwi okyje hikwai? -Upepe gwa ja ndaha'e vei-ma ko yvy pegwaxa ja ndo 
jehereko veima ko yvy pegwaxa ha'e'kwera ja imanso-pama ha ipelo 
apegwaxa nte avei, 
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aqui ~em muitas onças e de várias cores também e as de lá são as figuras 
daqui. 
E as on~s existentes lá e aqui também e voce conhece as cores das 
on~as existentes? -Tem vermelho e preto, tem onça azul, e muitas cores 
existem. -E da mesma maneira existem gatos. E esses gatos são do 
m~smo grupos das onças. Porque existem galinhas, existem angolas, e 
ex1ster:n os pássar?s e galinhas, patos, perus e angolas são dos grupos 
de ~alinhas tambe.m? ~Esses angolas já são diferentes das galinhas. 
Galinha tem de vários tipos: tem de penas crespas, tem galinhas de tipo 
avestruz, esses são do mesmo grupo, galinha de penas Crespas e 
galinhas de tipo avestruz. 
E como podemos notar de um animal com dois tipos mas um animal só 
por exemplo: existe cateto e existe queixado também e como voe~ 
conhece que aquele é cateto e aquele é queixado? -Isso conhecemos 
pel?s tamanhos. O cat~to é menor e o queixado é maior e seus pelos são 
mais fortes e o cateto Já é menor. Por seu mais diferente é chamado de 
cateto e queixado é maior. 
E a cobra e lagarto são do mesmo grupo? -O lagarto se combinam com 
a cobra por isso são do mesmo grupo, neste tempo o lagarto saí e cobra 

568 

NHANDE REMBYPY 

Ko'ape ngo heta o"i jagwarete ha heta pelo avei o"i ha amo ngo ha'anga nte 
OL 
Ha upe jagwarete o"i va amo hina ha ko'ape avei ha nde pa ereikwaa umi 
jagwarete pelo mba'exagwa xagwa pa o"i? O"i varcino, oi jagwarete hovy, 
ha opaixagwa ipelo va o"i. -Ha upeixante aveingo oi' pe mbarakaja. Ha pe . 
mbarakaja pa jagwarete opyte pegwante avei. Oke oi'ngo yrygwasy, oT 
ginea, o"i umi gwyra ha yrygwasu, pato, piru ha ginea upea pa yrygwasu 
xagwante avei? -Upe ginea ja ijaparte-ma yrygwasu-gwi. Yry gwasu 
nhandu umia ha'e ipartiza pegwa, yrygwasu nhandu, yrygwasu pixa'l'. 
Ha mba'exa opa jahexa kwaa animal o"I" ramo mokoi' tipo, pero, pete'i nte 
animal, por ejemplo: O"i kure'i oT tanhykafi ave ha mba'exa nde ereikwaa 
peakure'i ha pea tanhykat"i? -Upea mix"I' ngwe rehe. Pe kure'i mix·; ha pe 
tanhykat"i ngo tuvixante ha hagwe imbareteve ha kure'i nahani ja mix'i 
vema. Ha ijaparte ~ie-gwi ngo kure'i oje'e ha tanhykat'i kakwaave. 
Pe mboi ha teju pico pete'i partiza pegwante ave? -Teju ngo onhacomina 
pe mboi ndive upeixa gwi pete"i partiza pegwante, koa ko tiempo teju osê 
ha mboi 

-
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sai também isso só porque são do mesmo grupo. E o lagarto pega cria 
de uma cobra. 
Voce não sabe como é o nome do dono da cobra? -Eu não sei nome mas 
tem o seu dono. -E voce não sabe quais são os tipos da cobras 
existentes? -Existem muitas cobras. Tem caninanas, tem uma que se 
chama cobra-cigarra essa e o que voa, outro tem como cascavél, tem a 
cobra urutu cruzeiro, cobra verde, tem a cobra capitão do campo e depois 
muitas outras cobras. 
Por que os nossos antigos tinham o seu nome por nome de animal? -Isso 
somente porque não sabiam como chamar o outro e só por isso 
chamavam outro assim. 
-E uma pessoa dessa tem o seu nome como nós nome em português? 
-Por onde forem eles se chamam assim porque assim eles se combinam, 
não sabiam como vão se chamar. 
Voce não sabe qual é o animal da terra que é mais forte do que os outros 
animais? -Existe animal que é mais forte que outro que os outros. 
-E existe aoimal que é mais fraco que os outros animais. Voce não sabe 
o mais forte e o mais fraco? -Eu não sei o mais fraco e o mais forte, mas 
sei que existem animais mais fracos e mais fortes. 
Antigamente usavam animal para fazerem feitiços? -Usavam para fazer 
feitiço. Antigamente usavam ossos de animais para fazer 
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osê ave upea ojopartiza pegwa-gwinte. Ha teju mboi ndive ojekria ave ojo 
hegwi. 
Ha nde pico ndereikwaai pe mboi jara mba'exa hera?-Xe ndaikwaai hera 
pero ngo ijara avei. -Ha nde pico ndereikwaai mba'e xagwa mboi pa o'i? 
-Heta mboi oL Oi nharakanina, o'i kapitã rekampo, oi mboi hovy, o'i . 
nhakyrã namboi oje'eha upea katu oveve-mava, otro oi mboi xini, o'i pe 
mboi akã kurusu ha upei katu opaixagwa mboi o'i. 
Mba'egwipa yma nhande ypy kwera onhombohera animal rera rupi? -
Upea ngo ndoikwaai mba'exapa onho henoi-ta upea-gwi nte omoi nte-ma 
ojohera rã. -Ha upeixagwa pa ogwereko jepe hera nhandexa hera karai
pe? -Ha ohoha rupi upeixa onhohenoi oke upeixa onhotende hikwai, 
ndoikwaai onhohenoi hagwã. 
Nde pa ndereikwaai ko yvy-pe mba'exagwã animal pa imbareteveva 
ojoehegwi? -O'i animal imbarete veva ojoehegwi. -Ha oI animal ikangy 
veva ojoegwi? -OI ave animal ikangy veva ojoehegwi. -Nde reikwaai la 
imbareteva ha ikangyva ave? -Xe ndai kwaai mba'exagwa-pa, pero 
aikwaa la o'i ha imbareteva ha ikangyveva. 
Yma rupi pa oiporu animal ojapo hagwã pohã vai? -Ojeporu va'ekwe 
ojapo hagwã pohã vai. -Yma rupipa ojeporu araka'e vixo kangwe ojepapo 
hagwã 
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alguma coisa? -Ossos de animal as vezes são usados para remédios. -
E ossos de que tipo de animal é usado para remédio? -Ossos de peixe 
é usado como remédio, também gorura de peixe. -Essa gordura de peixe 
serve para que tipo de doença? -A gordura de peixe as vezes é bom para 
aquela que está com febre. E isso é misturado com remédio vegetal? -
Também é misturado com remédio vegetal. -O remédio de que tipos de 
animais são misturados com o vegetal? -Isso eu não sei, porque nunca 
fiz remédio. -E os dentes de animais eram usados para quê?-Antigamente 
era usado os dentes de onça. Isso eles carregam por onde eles vão e 
tocam esses dentes para onça. -Porque tocavam isso? -Isso eles 
tocavam para que as onças fiquem sabendo que ele está andando por aí. 
-Isso porque tem medo dele? -Talvez por causa de medo dele, porque 
isso tem um som muito bonito mesmo como o som de mimby. 
Antigamente aqui no posto tinha as vacas e o que houve com elas?-Os 
homens que são autoridades venderam tudo. Dizem que tinha 200 vacas. 
E agora não tem mais nada comeram tudo. -Será que eles vão dar de 
novo? -Me parece que nunca mais vai ter. 

(Fim da Feliciana) 
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alguna cosa? -Vixo kangwe sapy'ante ojeporu pohãgwa. Mba'exagwa 
vixo kangwe pa ojeporu pohãgwa? -Pirá kangwe ojeporu pohãgwã, pirá 
kyrá ave. -Pe pirá kyra pico mba'exagwa pohã? -Pirá kyra iporã sapy'ante 
inhakã nundü vape'ipo-rã. -Ha upea pa nombojehe'ai pohã nhana rehe 
oiporu hagwã? -Ombojehe'a ave pohã nhana ndive. -Ha mba'exagwa . 
xagwa vixo kyrá pa onhembojehe'a pohã nhana rehe? -Upea mante xe 
ndaikwaai, oke xe nda japo vai pohã. -Ha animal rai'-ngwe mba'e pe 
ojeporu araka'e? -Yma ojeporu va'ekwe jagwarete rãingwe. Upea 
ogweraha oho harupi ombopu jagwaretepe upe haingwe. -Ha upea pico 
marã ombopu? -Upea ombopu onheandu uka hagwa jagwarete-pe 
oikoha hina perupi. -Upea okyhyje-gwi i'xugwi? -Oime arã niko okyhyje
gwi hina, si upea ngo ipu porá voi mimbyxa voi ipu. 
Yma rupi ngo oi' va'e kwe ko posto pe vaká ha mba'epa ojehu pa upea
gwi araka'e? -OvendeP,a umi omandava. Oi' ndaje 200 Vaka araka'e. 
Ko'agã ndaipori vei ete ho'u pa hikwaai. Será pa ogweru jevyta hikwai? 
-Xeve ramo ja ndaipori mo'ã veima voi. 

(Fim da Feliciana) 
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(Gravação de Andreza Souza Fita nº 3 Lado 01) 

EXPLICAÇÃO SOBRE "GWYRAKU" 

Agora voce vai me contar se esse Gwyraku antigamente existia? -Existia. 
-Que tipo de pássaro é esse? -Para esse pássaro os nossos antigos 
chamavam de grande Gavião. Onde vive esse pássaro? -Esse vive nas 
montanhas. -Ele também tem seu dono? -Ele também tem seu dono. -
Esse Gwyraku ainda existe agora? -Ainda vive nas montanhas. -Que tipo 
de comida ele tem? -Ele comia gente mas agora já não come mais, come 
bichos do mato. -Porque esse Gwyraku só vive nas montanhas? -Ele 
viveu só nas montanhas porque não pode viver como qualquer passara 
na árvore ou nos galhos de árvore. Não tem um Gwyraku pequeno, 
porque existem pássaros pequenos e esse mesmo pequeno também 
existe o grande, para podermos dizer esse é o pequeno pássaro daquele 
grande? -Existe também, esse Gwy-raku pequeno também vive nas 
montanhas,. 
Voce não sabia que esse Gwyraku se fazia mal para as pessoas? -
Faziam mal. Ele fazia mal antigamente para as pessoas que não 
obedeciam sua mãe, quando sua mãe falava não ouvia para esses ele 
decia da montanha para pegar e levar na montanha para comer. -Esse 
Gwyraku não come outros animais? -Não come. O Gwyraku não come 
outro bicho mas para pessoa ele come, mas hoje em dia já não come mais 
nem para pessoa. -Como são as cores das penas de Gwyraku? -O 
Gwyraku tem as penas que tem cor das penas de urubu, e tem com as 
penas amarelas. · 
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(Gravação de Andreza Souza Fita nº 3) 

Etonse ko'agã eremombe'u-ta xeve pe Gwyraku pa oiko araka'e yma 
rupi? -Oiko. Mba'e xagwa Gwyrá-pa upea? -He'i upea-pe yma nhande 
ypy Tagwato Gwasu. -Mba'exa harupi upea oiko?-Upea oiko serro rehe. 
-Upea pa ijara ave? -Upea ijara ave. -Pe Gwyraku pa oiko vyteri ko'agã? . 
-Oiko vyteri Serro rehe. -Upea pa mba'exagwa hembi'u? -Upea ho'u 
hente-pe ~raka'e ha ay rupi ho'u vixo ka'agwy. -Gwyraku pa mba'e-gwi 
serro rehe nte oiko? -Ha'e serro rehe oiko ndaikatui oiko gwyrá rami yvyra 
rehe yvyrá rakã rehe. -Pe Gwyraku mixrva pa ndoikoi,oke or ngo gwyrá 
mixivã ha upea kakwaava ngo o'i ave, ja'e hagwãxa koa ko upe gwyrá 
mixiva ja'e hé;lgwã? -Or, o'i. Gwyraku mix·iva oiko avei serro rehe. 
Nde pa ndereikwaai upe Gwyraku pa ojapo vai araka'e hente-pe? -Ojapo 
vai. Ha'e ojapo vai yma rupi araka'e pe osy orno nhe'ê mbojevy va'e, isy 
onhe'ê ramo nohendui ugw'i va'ê-pe ogwejy serro-gwi araka'e ha oipyhy 
hagwã ha ogweraha hagwã serro-pe ho'u hagwã. Upe Gwyraku pico 
ndo'ui hapixa animal-pe? -Ndo'ui. Gwyraku ndo'u gwapixa pero niko 
hente-pe ho'u, pero ko'agã rupi ja ndo'u veima hente-pe. Pe Gwyraku pico 
mba'exa hagwe? -Gwyraku hagwé pe yryvu ragwe rami, ha or hagwe 
sa'yjuvy va'e. 
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E tem com cor de preto e branco. 
E esse Gwyraku não serve para remédio?-Ele não é usado para remédio. 
-Esse Gwyraku não tem no céu? -O Gwyraku existe no céu. Esse 
Gwyraku vive guardado no céu ele agora está guardado no céu. Ali ele 
já não come mais nada. 
Voce sabe os tipos de animais existentes nos céus, o mesmo da terra 
também existem nos céus?-Nos céus há muitos tipos de animais que são 
também daqui da terra. -Mas também são iguais daqui da terra? -São o 
mesmo da terra também. Os pelos são os mesmos também. 
E os animais de lá falam como nós também? -Eles falam como nós 
também. Antigamente os meus antigos contavam pra mim dizendo que 
o Gwy raku no céu não é chamado de Gwraku, lá o nome dele é Gwariku je. 
-Então os animais do céu são chamados como são chamados daqui 
também? -Como daqui também. Porque ali são guardados pelos dono. 
Todos os animais tem seu dono?-Todos não tem seu dono, mas, existe 
um que manda em todos eles. -Voce não sabe o nome desse que manda 
em todos os animais? -O dono de todos os animais é o nosso Pai, Deus, 
somente. Ele. -Existem muitos animais, mas nesse grupos de animais 
tem um só que manda em tudo? -Tem. 

576 

NHANDE REMBYPY 

Ha o'i hagwe para'i va'e. 
Ha pe Gwyraku ndaha'ei pohã? -Ha'e ndo jeporui poharã ramo. -Pe 
Gwyraku pa ndaipori yvaga-pe? -Gwyraku o·i yvaga-pe. Pe Gwyraku 
onhenhogatu yvaga-pe ha'e ko'agã o'i onhenhogãtu hape. Ha'e amo 
ndo'u veima mba'eve-pe. 
Nde parei kwaa mba'exa xagwa-pa animal o'i yvaga-pe, ko yvy pegwa nte 
avei pa o'i yvaga-pe? -Yvaga-pe o'i heta ko yvy rehegwa ave. -Pero yvy 
rehegwaxa nte avei pico?-Yvy rehegwa nte ave. Hagwe kwera upeixa nte 
ave. 
Ha upepe-gwa animal pico onhe'ê nhande xa? -Onhe'ê nhandexa nte 
ave. Pe Gwyraku onhe'ê ave. Yma rupi xe ypy omombe'u va'e kwe hera 
xeve ha he'i Gwyraku amo yvaga-pe ndaha'ei Gwyraku hera, ha'e upepe 
hera Gwarikujé. -Upeixa ramo pico animal yvaga pegwa ko'apegwaxa nte 
avei onhehenoi amo? -Ko'ape gwaxa nte ave. Oke upepe ijary onhogãtu. 
Animal pico entero veva ijara? -Entero veva nda ijárai, pero, pete'i nte o·i 
omandava hese. -Nde pico ndereikwaai upe animal jara mba'exa pa 
hera? -Entero animal jara ngo Nhanderu Tupã mante. -Animal ngo heta 
o'i, pero ngo pe animal reta rehe pa o'i omanda pava? -O'i. · 
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Então cada animal tem seu proprio dono também?-Tem o dono de cada 
animal com vários nomes, para tais foram dado para ser como dono. 

EXPLICAÇÃO SOBRE "GWi"Rõ" 

Voce conhece o Gw·irõ que tipo de animal e?-Eu sei. Esse Gw"irõ vive nos 
barranco, esse bicho é dono do barranco. - Que tipo de bicho é esse? -
Esse é o principal de todas as cobras, ele também é uma cobra. -Com 
certeza esse Gw·irõ tem seu dono? -Ele também tem seu dono os que 
moram nos barrancos também é seu dono. -Existe o que manda em todas 
as cobras? -Tem um dono por nome de Pa'i Kunhambia, ele é dono de 
todos as cobras. 
Você conhece todos os nomes das cobras existentes? - Isso começa 
com o Gw"irõ, daí vem o Jibóia, depois Jararaca, depois Cobra Verde, 
depois Jararaquinha esse e último dda cobra, depois tem cobra de fogo, 
esses são as mais bravas e venenosas. -Existem cobras que não tem 
veneno? -Existe. O que não tem veneno e a cobra verde. Tem uma que , 
chamamos de matador de macacos de macacos essa cobra vivem nos 
galhos de árvores, é a cobra Caninana, essa não tem veneno e também 
o Nhuaso, o que chamamos de capitão do campo. 
A reza para picadas de cobra só existe um tipo? -Existe somente um tipo 
e vale para todos os tipos. -Os lagartos é a mesma coisa que cobra 
também, onde tem bastante lagartos já tem o chefe de cobras. -Tem 
animal com dois nomes um só animal, você não sabe isso? -Existe um 
animal com dois nomes. 
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Upeixa ramo pico caza animal jara pico o·i avei? o ·i animal jara ha h~ta ave 
hera o"i, umia-pe onheme'ê voi ixupe oiko hagwã ijara ramo. 
Nde pico reikwaa Gw·irõ mba'e xagwa-pa? -Aikwaa. Upe Gw"irõ o·i voi 
sãha-pe, upea ngo sãhajary mba'e. -Upea pico mba'e xagwa vixo?-Upe 
va'e mboi ruvixa, ha'e mboi avei. -Upe Gw"irõ oimene ijara ave?-Ha'e ijara . 
ave, sãha pory ko ijara. -Ha pe mboi? -Mboi ha'e rami ave. -O"i pico mboi 
reh~ amanda pava? -O"i ijara hera Pa'i Kunhambia, ha'e la mboi jara. 
Nde pico ereikwaa mba'e mba'exapa mboi hera?-Upea onhepyro Gwirõ 
gwi, upei mboi ro'y, o"i jarará, o"i mboi hovy, or mbajurié upea mboi 
pahagwe, upei o·i mboi tatá, umia inharõ ha hasy. -Or pico mboi iveneno'y 
va?-OL Na'i venenoi va'e mboi hovy, orka'i rupiaja'e nhane nhe'ê-pe upe 
mboi yvate rupi oikova, mboi nhakanina, upea va'e na'i pronsonhai ave 
ha nhuasó, capitã ze kampo ja'e nhande. 
Pe mboi pegwa nhembo'e pico peter nte o"i? -Pete"i nte ha upea ovale 
entero mboi-pe. Teju pico mboi xagwa nte ave? -Teju mboi xagwa avei, 
teju heta ha-pe o·i-ma mboi ruvixa. -O"i pa animal hera moko"i pero pete·i 
nte animal, nde pa nde reikwaai upea? -O"i hera moko"i va pete"i animal. 

' 
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Vamos dizer assim: tem tatu preto e tatu peludo também eles são tatu 
somente os nomes são dois. E assim existe animal que chamamos por 
dois nomes? -Existe tatu rabo mole e também chamado de Gwasinene 
esse é o segundo nome, o tatu de rabo mole também chama de 
Gwasinene, mas os dois são tatu. 
Existem no mato cipó, campim e assim Também acontece com animal, 
porque o cipó não é capim e o capim não é árvore eles tem seus grupos. 
E o animal também tem seu grupo? -Eles tem também. Por ex: o gwará 
e a mesma coisa que cachorro também, então o gwará é do grupo que 
o cachorro pertence. 

EXPLICAÇÕES SOBRE O "NHAKYRÃ NAMBOI" 

Esse Nhakyrã Namboi que tipo de .bicho é? -Esse bicho chama "Mboiky", 
essa é uma que voa ele também vive nos barrancos, e também nos furos 
de madeiras. -Voce não sabe para me contar de um animal desde o 
grande até p pequeno, como nós falamos do gwiró, porque esse Gwirõ 
é ultimo do maior e desde ele tem o menor também e agora voce não sabe 
de um animal desde o pequeno até o maior? -Eu sei. Aquele que nós 
chamamos de paca. O menor de paca e o pereá, depois de pereá vem 
o capivara, de capivara vem cutia, de cutia vem anta e esses são do 
mesmo grupo. E desse grupo 

580 

NHANDE REMBYPY 

Ja'e-ta peixa: o·i ngo tatuhü ha tatu poju ave ha'ekwera tatu hina hera nte 
moko'i. Ha upeixa pa o·i otro animal pete'i ha nhahenoi moko'i hera hupi? 
-o·i ngo tatu rugwai hu'ü nhande ja'e gwasinene upea hera moko'i hina, 
pe tatu rugwai hu'ü nte ave hera gwasinene, pero ha'e Tatunde avei. 
O'i ngo ka'agwy rehe ysypó, kapi'i ha upeixa, nte avei pa animal, oke pe 
ysypó ndaha'ei kapi'i ha pe kapi'i ndaha'ei yvyrá ha'ekwera ogwereko 
igrupo he'i upea pe. Ha animal pa ogwereko ave igrupo? -Ogwereko ave. 
Komo sei: agwará jagwa xagwa nte ave, upeixaramo agwará partiza 
pegwa ave jagwa. 
Pe Nhakyrã Nhakyrã Namboi pico mba'exagwa vixo?-Upe va'e mboi ky 
hera, upea ja oveva-ma ha'e oiko ave sãha rehe, yvyrá kwa-pe oiko. -Nde 
pa ndereikwaai ere mombe'u hagwã animal mix'i va'e gwive ata tuvixava 
peve, pe ja'e hagwexa pe Gwirõ ngo ha'e urtimo tuixa va'e ha upe-gwi o'i 
ave urtimo mix·i peve ha ko'agã nte reikwaai otro animal mix·i va'e ata 
tuixava peve? -Aikwaa. Pe jaixa ja'e nhande. Pe jaixa gwi mix"i veva 
opere'a, apere'á-gwi o·i kapi'yva, kapi'y va-gwa o"i akuti, akutigwi o·i 
mborevi ha ko'ã va'e hina ojo partiza pegwa. Ha koa ko partiza 
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o maior e a anta e menor é o Pereá e eles termina em Pereá. 
E voce não sabe de um outro animal assim como abelha? -Tem o maior 
o que nós chamamos de mãe de abelhas. Depois da mãe das abelhas de 
chapéu, depois de abelhas de chapéu vem abelhas pintada, depois de 
abelha pintada vem abelha amarela, depois de abelha amarela vem 
mamangava. 
Eu quero que Voce me conta os nomes de cada rezas de cada animal não 
há necessecidade de rezar somente os nomes, cada animal term sua 
própria reza? -Cada animal tem sua própria reza. Mas a de abelhas não 
cheguei saber. Mas dessa abelha que vive no meio das folhas seca que 
no momento não me lembro do nome, a reza dessa diz assim: Tamboro'y 
nde kwa rasy Ara mir·i (eu esfrio sua ferrada Aramir"i) essa é a reza dela. 
E a reza para picada de cobra também tem. 
E a reza para os animais do mato também tem reza, assim como para as 
onças e de todos animais? -Existe também. 
Agora eu quero que voce me conta quais são os animais que são bom 
para remédio? -Os animais que são usados para remédios: gordura de 
anta, gordura de capivara, gordura de kwati esses são remédios. -Essa 
gordura de Anta é bom para que tipo de doença? -A gordura de anta é 
bom quando você fica tudo inxada com aquilo voce deve fazer uma 
massagem, isso você deve passar na palma de mão e esquentar com sal. 
Existe gordura de animal que deve ser misturado 
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Pe tuixa veva hina mborevi ha mixl veva ojoehegwi katu apere'a ha 

apere'a pe opa. . . . , . , . . , 
Ha otro animal pico nde re1kwaa1 um1 cava mba e? -Tu1xa va e-gw1 oT Jª e 
nhande kavasy. Upe kavasy-gwi o"i kavy yrupe, kavy yrupe-gwi ol" kavy 
pará, kavy pará-gwi kavavaju, kavavaju-gwi oi m~mangá. . 
Oipota Ere mombe'u xeve nhembo'e rera nhembo e ~era k~a animal pe
gwa natekotevêi reha'ã solo hera nte, kaza animal pico gwereko 
inhembo'e? -Kaza animal ogwereko inhembo'e. Pero pe kavy pegwa 
mante ndaikwaai jepe.i. Pero pe kavy yty aviru gwy-py haity va' e hera rehe 
ko'agã nexe mandu'aiva, upe va'e pegwa nhembo'e peixa. he'i utam~oro'y 
ndekwa rasy aramirr he'i" upea hina inhembo'e. Ha mbo1 pegwa or ave. 
Ha animal ka'agwy rehe gwa pegwa pico o"i ave nhembo'e, umi jagwarete 
pe-gwa ha entero animal pegwa? -Or ave. . . 
Ko'agã aipo'ta eremombe'u xeve mba'e xagwa xagwa animal pa 1por~ 
pohã rã? -Animal pohã rã: mborevi kyrá, kapiyva kyrá, tatu kyrá, kwat~ 
kyrá ugw"ia hina pohã. -Pe mborevi kyrá-pa mba'exagwa pohã? •Mborev1 
kyrá iporã nde rurupa rei ramo upea-pe ere jesevá pypé, upea eremboaku 
arã nde pó rehe juky reheve. 
O"i pico animal kyra ikatuva rembojehea 
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com remédio vegetal? -Existe. -E que tipos de vegetais deve ser usado 
para mistura? -Voce deve usar a gordura de kwati; para misturar com o 
ysy. E isso é bom para reumatismo. Voce deve por o ysy, e gordura de 
kwati e gordura do veado também deve por, gordura de avestruz tudo 
isso deve ser misturado e isso também deve passar fazendo massagem 
no seu corpo. 
Os ossos de animais antigamente era usado para algumas coisas? -Era 
usado sim. Isso eles moram e colocavam também com o outro remédio. 
-Voce sabe os tipos de bichos que seus ossos servem para ser misturados 
com outro remédio? -Usavam os ossos de todos os bichos. Usavam osso 
de gwará, esse é um remédio para reumatismo. 
Voce sabe de animais que existiam antigamente e hoje não existem 
mais?-Tem sim, hoje em dia já não existem mais os animais que viviam 
pelos matos. -Quais são os animais que antigamente existiam e hoje em 
dia ja não existem mais? -Hoje em dia já não existem mais os antigos 
nambú hoje em dia já não existem mais já não podemos mais ver os 
nambús e os grandes nambus. 
Esse animais tem espírito? -Isso eles não tem. Porque eles vivem o que 
eles tem para sua ixistencias? -Eles tem somente uma vida apenas para 
viver e isso que é tirado quando matam para se comer. 
-Esses animais tem sua casa? 
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pohã nhana ndive? -OL -Ha mbo'exagwa xagwa pohã nhana ojeporu 
arã?-Ereiporu arã umi kwati kyrá eremoi ysy ndive. Ha upea iporã nhande 
karungwa ramo. Eremo'i arã ysy, kwati kyrá ha gwasu kyrá ave ere mo'i 
arã, gwaripi kyrá umia ere mo'i mba ha upea ereipixy ave nde jehe. 
Ha pe animal kangwe pico yma rupi ojeporu alguna cosarã? -Oje poru 
va'ekwe. Ha'ekwera upea omongu'i ha omo'i ave pohã-me. -Nde pa 
ndereikwaai mba'exagwa vixo kangwepa oiporu omo'i hagwã pohã ndive? 
-Entero vixo kangwe oiporu. Oiporu agwará kangwe, umia ave karugwá 
pohã. 
Nde pa ndereikwaai yma rupi animal oikova araka'e ha ko'agã rupi ndoiko 
veima? -OL Ko'agã rupi ndoiko veima umi ka'agwy rupigwaré. -
Mba'exagwa xagwa animal yma oiko araka'e pero ko'agã ndoiko veima? 
-Ko'agã rupi ndoiko veima yma rupigwa inambú, ko'agã rupi ndoiko veima 
ja ndajahexa veima inamQú ha inambú gwasu. 
Pe animal pico ijespirito ave? -Upea ndogwerekoi. -Ha mba'egwi oikove 
mba'e ogwereko? -Ha'ekwera ogwereko oikove hagwã minte ha upea 
niko ojejuka ha ja'u. 
Ha pe animal pico hoga ave? 

-
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-Eles não tem suas casas. 
-O que eles fazem quando chove, quando esfria, quando denoite, o que 
eles fazem? -Quando esfria eles ficam debaixo das moitas, se colocam 
debaixo de paus nós dissemos que ficam encolhidos. 

(Fim do Lado "01" -ANDREZA) 

(Lado "02" Da Fita 3 - ANDREZA) 

Esses animais tem suas bebidas? -Os animais não tem bebidas. Que 
diferença tem os animais de nós, nós homens? -Eles não te·m nada. 
-Então os animais e pessoas são uma coisa só ou tem alguma diferença? 
-Tem, eles tem suas diferenças. 
-E voce sabe essa diferença que temos dos animais? 
-Nós somos gente e os animais já foram feito para ser animal. São 
diferentes que nós. 
Como os ,antigos consumiam as carnes de um bicho quando eles 
matavam?-Quando matam um bicho eles se reunem nele, ficam contente, 
e todos devem comer, é abençoada e depois comem. 
Antigamente usavam animal para fazerem feitiço? 
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Ha'e kwera nda hógai. -Mba'e ha'ekwera ojapo oky ramo ro'y ramo, 
pyharé ramo mba'e ha'e kwera ojapo? -Ha'e kwera ro'y ramo onhemor 
jaígwy-py, onhemor yvyrá gwy rupi onhemboa ruru ja'e nhande. 

(Fim do Lado "01" - ANDREZA) 

(Lado "02" da Fita 3 - ANDREZA) 

Pe animal pico ikagwI ave? -Animal ndogwerekoi kagwl -Mba'e zinferencia 
pa ogwereko animal ha nhande kwera-gwi, nhande kwimba'e-gwi? -Ndo 
gwerekoi mba'eve. -Upeixa ramo pico animal ha hente pe teixa nte terá 
pe ogwereko algun ziferencia? -Ogwereko, ha'ekwera ngo ijaparte. 
Ha' ekwera ndaha'ei nhande xagwa. -Hak nde pa ereikwaa mba' e ziferencia 
pa nhande jareko animal-gwi?-Nhande niko, hente ha animal katu animal 
rã voite. Nhande hegwi ijaparte. 
Yma rupi-pa mba'exa ho'u araka'e ojuka ramo vixo kakwaa? -Vixo 
kakwaa ojuka ramo ojogweoraty hese, ogwerovy'a, enterove ho'u arã, 
ohovasa ranhe ha upei katu ho'u. 
Yma rupi pico ojeporu araka'e animal ojapo hagwã pohã vai? 
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-Usavam sim. 
Como eles faziam usando esse animal? -Eles usavam, quando matam 
aproveitava esse que matou, faziam feitiço naquilo. 
Que tipo de animal eles usavam? -As vezes eles usavam cobra, através 
dessa picada para ver a pessoa não morria. 
Como você pode conhecer uma animal quando não está á sua vista, nos 
rastros voce pode conhecer. As vezes voce acha rastro de guar~ e como 
voce pode conhecer se era guará ou as vezes era cachorro? -O rastro de 
guará não é como rastros de cachorro, é bem parecido com rastros de 
cachorro mas tem as unhas mais curtas. E existem animais outros 
quando voce não vê e conhece que era aquele animal? -Existem. Há 
muitos animais que podemos conhecer pelo ratros. 
Existem dois tipos de animais. Assim como existem animais de dois tipos 
com um nome e tem também dois tipos de nomes, mas, um animal só? 
-Existem também. -Existem também. Por ex: existem dois tipos de 
macacos? -Macaco existe somente um tipo. 
A anta exi~te de dois tipos? 
-Também não existe. 
Voce não conhece um animal com um nome mais de dois tipos de 
animal? -No momento não estou me lembrando. Mas existe o que nós 
chamamos de Gwará Pope (Gwará de mãos largas) esse mesmo Gwará 
também é chamado de Sarigwai Jusu. 
Não tem dois tipos de onça? -A onça tem dois tipos também. 
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Oiporu va'ekwe. -Mba'exa ha'e kwera oiporu upe animal? -Oiporu 
ha'ekwera, ojuka ramo upeakwe ha'ekwera ojaprovexa, upea rehe ojapo. 
-Mba'e xagwa animal ha'ekwera oiporu? -Oiporu ha'ekwera sapy'ante 
mboi ha upea rupi ojuka hagwã oisu'u mboi ha emano. 
Mba'exapa nde ereikwaa peteI animal nderehexai ramo, pe hapykweré .. 
rehe mba'exa reikwaa nde. Sapy'ante eretopa ogwará rapykwere ha 
mba'exa nte ereikwaa ogwaráha terá pa jagwa nte ra'e? Agwará i'pyporé 
ndaha'ei jagwa py'poré xa, jagwa pyporé rami jepe pero ha'e ipyapê 
mbyky. -Ha o·i pa otro animal nde rehexai ramo pero reikwaa upea upe 
animal nte ra'e? -O"i. Ha o"i heta ereikwaa voi ipyporé. 
O"i ngo moko"i tipo animal. Oke o"i animal moko"i hera, pero, animal pete'I' 
ha o·i ave pico moko"i hera animal, pero, animal pete"inte? -O"i ave. -Por ex: 
ka'i o"i moko'i tipo? -Ka'i oi· peteinte. -Ha mborevi pico o"i moko"i tipo? -Ndai 
pori. -Nde nde reikwaai animal hera pete·i nte pero mokõi tipo animal? -
Ko'agã ete naxemandu'ai hina. Pero o"i ja'eva nhande ogwará popé ha 
upea nte avei hera sarigwai jusu. -Ha pe jagwarete pico ndaipori moko"i 
laja? -Jagwarete o"i ave. 
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Voce conhece quais são as cores do pelos das onças? 
-A onça existe: onça vemelha, tem por nome de cachorro vermelho, tem 
pintado de amarelo, tem pintado de preto e somente isso os que existem. 

EXPLICAÇÃO SOBRE ARAKU RANHAY 

Agora eu quero que voce me conta sobre _o Araku Ranhãy. todas as 
coisas que voce sabe pelo Araku Ranhãy, como ele surgiu? 
-Esse Araku Ranhãy dizem que começou quando queria pegar 
forçosamente à mulher do Nosso Pai e a nossa Mãe reclamou e por isso 
começou fazer uns enfeites, o nosso Pai fez esses enfeites de tão 
nervoso que estava. Foi chegando onde estava fazendo enfeite. E 
perguntou: o que estás fazendo amigo? -E diz que respondeu para ele, 
estou fazendo enfeites. Voce não quer vestir? disse para ele. E ele disse 
eu vou vestir. Veste para ver e daí ele vestiu. Quando cabou de vestir ja 
viu fogo, sobe disse pra ele, sobe no pau sêco disse pra ele. E subiu no 
pau sêco para olhar, ali o fogo está fumaçando disse ele e desceu de 
novo. Pode vestir de novo esse aqui disse para ele. E vestiu·de novo. E 
disse que fogo está fumaçando de novo e daí tirou de novo aquilo e vestiu 
de novo o outro enfeite. E assim tratou até que o fogo chegou à ele. E 
Vestiu de novo e depois que vestiu várias vezes 
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Nde pico ereikwaa pe jagwarete mba'e mba'exa ipelo? -Jagwarete oJ: 
Jagwa pytã, oI pytã va'e, or ipini sa'yju va'e, oI ipinihü va'e ha upea nte oI. 

EXPLICAÇÃO SOBRE ARAKU RANHAY 

Ko'agã aipota remombe'u xeve Araku Ranhay rehe, entero mba'e ereikwaa 
vagwive pe Araku Ranhãy rehe, mba'exa pa ha'e onhepyrü araka'e? -Pe 
Araku Ranhay onhepyrü araka'e pe Nhanderu rembireko pe ha'e onhemo 
tie'ü araka'e ha Nhandesy he'i araka'e yma ha upea-gwi ojapo jegwaka, 
opoxy-gwi Nhanderu ojapo jegwaká. 
Ogwãhê ohovy jegwaka ojapo hapy. Mbava'e rejapo paT? He'i ndaje 
ixupe araka'e, ojapo jegwaka he'i ndaje ixupe. Neremondei-ta tipo he'i 
ixupe?-Tamonde he'i ha'e. Emondeterehexa he'i ixupe ha upei omonde. 
Omonde nheypyrü-py voi ohexa-ma tata ejeupi he'i ixupe, ejeupi yvyrá 
ypykwe rehe he'i ixupe. Ojeupi yvyra ypy kwerehe oma'êvy, pepy tata 
hatatrhe'i ha ogwejy jevy. Emende jevy kova'e he'i ixupe. Haomonde jevy 
ha ojeupijevy ohovy. HatatTjevy tata ra'e he'ijevy ha upeioipe'ajevy upea 
ha omonde jevy otro. Ha upeixa ogwereko araka'e ogwahê peve tata 
ixupe. Omonde jevy ha heta-ma omonde rire katu 
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o fogo está para chegar disse ele. E depois de vestir mais uma vez disse 
o fogo já está chegando pra nós dizendo isto já se foi se jogando na água. 
E aí o Nosso Pai disse para aquele que vai ser Arakú Ranhãy: Andará de 
noite, voará de noite e os povos ouvirão, assim disse para aquele que 
seria Araku Ranhay quando já saiu voando e se jogando na água. Eles 
chamam de queda, esse Arakú Ranhãy vive debaixo da queda d'água. 
Esse Arakú Ranhãy é pássaro também? -Esse também é um pássaro. 
Esse e o saracura mesmo. Por isso quando o saracura passa noites 
cantando já vem alguém para buscá-lo para levar também na· queda. 
Esse também para ser mais um Arakú Ranhãy. Esse pássaro é de Deus 
também? -E um animal de Deus também. Vai andar contando doenças 
o Nosso Pai disse para ele, quando escuta o canto do Arakú Ranhãy as 
doenças estão chegando. 
Voce sabe antigamente como se pegava peixes? -Quando vão pegar 
peixes nós chamamos de oitingyjá. Deve trazer timbaúva rasteira e vai 
batendo e largam pelas correntesas e pelas correntesas vão indo e com 
aquilos os peixes vão pulando, vão pulando os peixes pulam com isso 
eles ficam tontos, com isso antigamente eles pegavam peixes. E depois 
eles levam os peixes na cexta para fazerem assado na assadeira, para 
fazerem peixes assados. 
E essa carne de peixe como comiam 
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ogwãhê-toma tata he'i. Ha omonde jevyy katu ogwãhê-ma tata nhandevy 
he'ivy ja ojepoi-ma ohovy ypy. Ha upei Nhanderu he'i araka'e Araka 
Ranhãy rape: Togwata kuri pyharé, oveve va'erã pyharé ha yvy pory 
tohendu kuri, he'i araka'e pe Araku Ranhay rã-pe oveve-ma ramo ha 
ho'a-ma ramo y-py. Ytú he'i ha'ekwera, pe Araku Ranhãy oiko ytú gwy
py. 
Pe Araku Ranhãy pa gwyrá ave? -Upea gwyrá ave. Upea ngo pe arakú 
voi. Ajeve araku onhe'ê ramo iko'êmba emba onhe'ê ramo ou-ma ipiari 
ogweraha hagwã ytú-py ave. Upeva hina Araku Ranhãy rã jevy. -Upea 
pico Nhandejara rymbá ave?-Nhandejara rymba ave. Toiko kuri mba'asy 
mombe'u harã he'i araka'e Nhanderu, onhe'ê ramo Araku Ranhay 
ogwãhê ma mba'asy. 
Nde pa ereikwaa yma rupi mba'exa pirá ojejagarra?-Pira ojuka-ta ramo 
ja'e nhande oifingyja .. Ogweru arã timbopé ha omoxi' moxi' ha opoi y-rehe 
osyry ohovy ha umia rehe pirá operé, operé operé pirá ha upea katu 
omonga'u, upea rehe yma rupi pirá ojejagarra araka'e. Ha upei katu 
ha'ekwera ogweraha pirá mynakü-py omoka'e ytá hagwã, ojapo hagwã 
pirá ka'ê. 
Ha pe pirá ro'opa mba'exa oje'u araka'e 

' 

593 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

antigamente? -Essa carne de peixe antigamente se comia assado faziam 
farinha de milho para misturar, faziam farinha de milho torrado também 
o grande chipa também. -A carne de peixe não é comido como carne d~ 
vaca?-Não é comido como carne de vaca, isso por causa dos ossos. Eles 
comem cozido e assado. 
Esse Nhanduá é feito de que tipos de penas? -O Nhanduá é feito de 
penas de pássaro. Deve ser posta pena de tucano, penas de arara e deve 
ser posta as penas de pequeno tucano (arasari), eles chamam de 
amarelos do tucano. 
Antigamente tranhamos animais que estimamos mais? -Antigamente 
não tinha. Antigamente tinha filhote do queixado, filhote do veado, os 
filhotes desses bichos do mato, antigamente não tinham esses animais 
(atual). 
O que é pássaro Suruma'ê? -Esse pássaro saruma'ê é menor de todos 
os passaras e o mais belo e ele não vive nas matas eles vivem na 
capueira onde tem muitas frutas de carandi. As penas desse passara 
também é usado para ser colocados no enfeite de mbaraká, deve ser 

, posta no Tukambi, se for usado nos colares deve ser misturados com 
apenas do tucano. 
Pássaro ou seja todos os animais uma reguardados não podem usar para 
comer? -Não come bicho do terreiro como porco não come queixado não 
come carne do veado o principal da doença epilepsia. O pássaro Jacú 
também não come carne de tatu também não come carne de Kwati 
também não come porque esses são epiléticos. 
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yma rupi? -Pe pira ro'o oje'u yma rupi omoka'ê ha ojapo hu'i ityrã, ojapo 
tangu'i ave, mbojape gwasu ave. -Pirá ro'o ndoje'ui vaka ro'oxa? -Ndo 
je'ui, upea ikangwe-gwi. Ha'e kwera ho'u mimoi ha ika'ê ho'u. 
Pe nhanduá piko mba'exagwa ragwe-gwi ojejapo? -Nhanduá ojejapo 
gwyrá ragwe-gwi. Omoi' arà tukã ragwe, gwa'a ragwe ha eremo'i arã .. 
arasari ragwe, tukajuré he'i upea-pe. 
Yma rupipa ojegwereko araka'e animal jahayhu veva? -Ym~ rupi ndo 
jerekoi. Ogwereko yma rupi koxi ra'y, gwasu ra'y, umi vixo ka'agwy ra'y 
yma rupi ava animal ndo jererekoi. 
Pe gwyrá saruma'ê piko maba'exagwa? -Gwyrá saruma'ê entero gwyrá
gwi mixi'veva ha iporã veva ha'e ndoikoi ka'agwy rehe ha'e oiko kokweré 
rehe umi karandi yvaty rehe. 
Upea ragwe ojeporu ave onhemoi hagwã mbaraká potyrã, onhemoi' arã 
tukambi rehe, po'y rehe ramo ombo jopará tukã ragwe rehe. 
Gwyrá osea animal gwipeva ojekoaku jave piko mba'exagwa xagwa 
ndo'ui arã? -Ndo'ui vixo ka'agwy ndo'ui vixo okara ndo'ui kuré ndo'ui 
tanhykafi ndo'ui gwasu teo'ã ruvixa. Jakú ndo'ui ave tatu ndo'ui kwati 
ndo'ui ave agwia heo'ã. 
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Eles comem quando estão em resguardo os peixinhos brancos que não 
pula muito forte. 
Existem animal que é somente das mulheres? -Existe. Animal que 
somente as mulheres devem teré o filhote de kwati, eles gostam mais do 
filhote de kwati. E se for pássaros são os filhotes de nambú. O filhote de 
nambu tem como seu animal, eles criam e voce não vê esses animais 
como galinhas esses não se viam, eles tem medo das galinhas . 
Os animais domesticas como eles acharam? 
Alguns tinham mesmo, havia os que já tinha. Colocavam separaos, como 
porcos no xiqueiro, assim tratavam os que a possuiam, os que iam comer 
galinha são sementes pessoas idosas, para os novos não davam para 
comer. Hoje em dia nós temos galinhas, porcos, que são os nossos 
animais e isso nos podemos vender? -Podemos vender, antigamente 
tracavam. Eles diziam que tracavam quando levavam trocar pelos 
milhos, com batatas, com mandioca e com isso eles levavam e trocavam, 
eles antigamente não sabiam para vender com o dinheiro. 
As vezes quando você sai da sua casa e vai para outro lugar para passar 
e quando isso acontece o que voce faz com os seus animais de sua casa? 
-Quando assim voce tem que deixar uma pessoa para cuidar deles. 
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Ha'e kwery ho'u ojekoaku o·i jave pikyt"i opepé hatã e'yva. 
O'i piko animal kwera kunha mba'e nte va'e? O"i. Umi kunha rymba pe 
kwati ra'y, kwati ra'y ohayhuve ha'e kwera. Ha gwyrá ramo katu inambu 
ra'y. Pe inambu ra'y-py onhemoymba va'erã, omongakwaa nde rehexai 
avã animal yrygwasu-gwi okyhyje. 
Animal óga-pe jarekova pa mba'exa ha'e kwera ojohu araka'e? 
-Ojereko voi araka'e, o·i herekoha. 
Aparte onhemo"i, kuré xireko pegwa rami ojereko ha upeixa ogwereko 
herekova, ugw"i yrygwasu ho'u va'erã umi ituja va'e-ma, ipyahu va'e-pe 
ndo'ukai. 
Ko'agã rupi ngo nhande jareko yrygwasu, kuré, nhane rymbá ha umia pa 
nhande nhavende? -Nhavende, yma rupi katu okambia. Okambia he'i 
ha'e kwera, ogweraha va'erã okambia avati rehe, jety rehe, mandio rehe 
umia rehe ogweraha okambia, ndoikwaai ha'e kwera yma-rupi ovende 
hagwã prata rehe. 
Sapy'ante nde resê ramo nde rogagwi ha reho otro henda-pe eregwatavo 
ha upeixa ramo pa nde mba'e erejapo nerymba kwera-gwi? 
-Upeixa ramo ereheja onhangareko va'erã hese kwera. 
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Um animal não tem nome quando bem pequeno e quando grandinho e 
quando ja estiver no seu proprio tamanho. Os antigos não nomeavam? 
-Nomeavam. Nomeavam quando bem pequeno, tinha seu nome. E 
quando fica grande davam nome diferente. 
Antigamente nomeavam as partes de um animal. As patas somente 
chamam assim? -E patas mesmo, cabeça chama de cabeça mesmo, e 
para orelhas chamam de ouvidos, barriga é barriga mesmo, joelhos é 
joelhos mesmo. Para pernil que nos conhecemos chamavam de hi'ugwe. 
Existem peixes que vivem nos riachos, e existem também peixes que 
vivem nas lagoa e tem os que vivem na grande rio também. E esse que 
vivem no riacho vão também na lagoa e os que vivem na lagoa também 
vão no grande rio? 
-Se estiver enconstado vão também. Os que são de lagoas vão pelas 
aguas correntes mas não vão muito longe. Eles vão um pouco e depois 
voltam denovo, onde eles estavam, não seguem longe como os peixes 
proprios de agua corrente. E esse peixes que vivem na agua corrente 
também não fica por muito tempo na lagoa. 
Existem peixes com excamas e também sem escamas? -Existem -Qual 
é a diferença de peixe 

598 

NHANDE REMBYPY 

Ha pe animal piko nda herai peixa mix'i reheve ha tuixa mi jave ha tuvixa 
pa jave. Yma gwaré piko ndo mboherai? 
-Ombohera. Ombohera mix"i reheve, o'i voi hera. Ha tuvixa rire katu 
ombohera aparte-ma. 
Pe animal piko iparte yma rupi ombohera araka'e? -lpykwe piko upeixa .. 
nte voi hera? -lpy voi nte, inhakã pe he'i inhakãy, ha inambi-pe inambi 
ijapysa, hyepe ~ye voi, hety py'ã-pe hetypy'ã nte voi. Pe ikwartokwe 
ja'eha pe he'i hi ugwe. 
O'i ngo pirá oikova arrojo'i-pe ha o'f pirá oikova laguna-pe, ha o'i oikova 
arrojo kakwaa-pe ave. Pe arrojo'i-pe oikova pa oho ave laguna-pe ha pe 
laguna-pe ha oikova pa ave oiko pe y kakwaa-pe? 
-Oja ramo ojoehe oho ave. Oho arã pe laguna pegwa ysyry rehe pero ngo 
ndoho pukui. Oho puku porã arã ha upei ojevy arã ha'e oiko ha-pe, ndo 
segiri pe pirá ysyry rehe oiko ve'exa ndoikoi. Pe pirá ysyry rupi oikova ndo 
pyta aréi ave pe laguna-pe. 
Oí ngo pirá ipekweva ha oI ave pirá ipekwe e'yva ave? -OL Ha mba'e 
ziferencia ogwereko pe pirá 

599 



. . 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

com escamas com peixe sem escama? -Esse peixe sem escama já é 
diferente, para peixe fino. E para os peixes com escama chamavam 
somente de peixes. Existem varies os que tinham por nomes de peixes: 
tem peixe amarelo, tem peixe vermelho, tem também o que nos chamamos 
de Piáu. Todos esses eles colocavam nomes. 
Quando um animal se encarnam em uma pessoa ela vê o animal como 
uma pessoa? 
Ela não vê como animal. Ela vê uma pessoa, mas, a outra que está vendo 
já vê animal. Quando um veado se encarna em uma moça diz que é um 
homem magro e com rosto fino. Quando se encarna uma anta diz que é 
um homem gordo um homem baixo e com nariz grande. 
Uma animal não criamos todos iguais?-Não criamos. Porcos agente não 
cria como cavalos. -E um porco como nós criamos, como nos cercamos, 
como nós tratamos? -Quando você vai criar porcos deve por no chiqueiro 
e ali deve crescer. E cavalo, se quiser fazer um chiqueiro para ele pode 
fazer também, e se quizer pode atar para tratá-lo, quando você trata 
assim e cbamado de soga, essa corda chama soga. -A vaca pode ser 
criada como cavalo? 
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ipe kweva pe ipe kwe e'yva ndive? - Pe ipekweva e'yva ngo hi'aparte-ma, 
pe ipekwe e'yva-pe he'i ro'yja. Pe ipekweva pe katu he'i pirá. Pirá herava 
ngo heta: oI piraju, oI pirã pitã, oI pe nhande ja'eva vóga. Umia ha'ekwery 
ambohe mbohery. 
Pe animal ojapota ramo peter hente piko ha'e ohexa pe animal hente 
ramo? 
-Ndohexai animal ramo ha'e ohexa hente ramo. Animal rupi ndohexai 
ha'e ohexa hente, pero, pe hexaha katu já ohexa-ma animal. Ojepota 
ramo gwasu kunhataI rehe ndaje he'i kwimba'e po'i he'I ha hova po'i ave. 
Ojepota ramo mborevi katu ndaje peteI kwimba'e kyra gwasu kimba'e 
karape gwasu ha ifi gwasu. 
Pe animal nhande ndaja criai pete·inxa? -Ndaja criai. Kure ndaja criai 
kavajuxa. -Ha kurépa mba'exa jacriá, mba'exa nhamboty, mba'exa 
jareko ixupe? -Kuré ere criá taramo remoI xireko-pe ha upe-pe okakwaa. 
Ha kavaju katu rembo xireko taramo rembo xireko ave, ha ere mosã 
taramo eremosã herekovy, upeva pe he'i soga rehe, pe isã hera soga. -
Pe vacá pico recriá ave kavajuxa? 
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Uma vaca também pode ser criado como um cavalo pode ser também no 
chiqueiro. 
Essas penas de papagaio podemos trocar as cores? 
-Isso não se pode. Com essas nada de outra cor não muda mesmo e 
depois se pintar como outra cor já fica feio. 
Porque os nossos antigos se chamavam por nome de animal? -E assim 
eles se acostumavam. Porque eles não tinham nomes, eles não sabiam 
outro nome. Mas havia os que tinha seu nome como nós também seu 
nome proprio. -Você não chegou conhecer uma pessoa que seu nome 
era por nome de animal? -Eu conheci, meu bisavô o principio de meu pai, 
o nome desse era Gwyrá Vaí. Chamavam de Gwyrá vai para aquele 
pássaro que nós chamamos de Corujão, o nome proprio desse homem 
era Presidente. E o bisneto desse mesmo homem chamava de Yrutáu. 
-E hoje em dia ainda é usado essas coisas? -Hoje em dia já não existem 
mais, não se chamam mais pelo nome de animal. E o pai desse yrutáu 
meu vovô o nome dele era Gwavira'y {pé de Gabiroba) esse já tinha o seu 
nome por nome de árvore. 
Existe animal que nos dá mais sorte? -O que nos dá mais sorte existe. O 
que nos dá mais sorte e a onça 
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-Vacá ere cria ave kavajuxa erembo xikero ave. Pe larito ragwe pico 
ame'ê nhakambia ixupe ikolor? 
-Upea ndaikatui. Upea rehe mba'e ve voi ndojai ha upei ave ja ivai-ma 
opyta otro ojá ramo hase. 
Mba'e-gwi-pa yma rupi ahande ypy kwera ypy kwera onhohenoi araka'e 
animal rera rupi? -Ha upeixa ha'e kwera ojepokwaa. Oke ha'e kwera nda 
herai, ha'e kwery ndoikwaai hera rã. Pero o'i va'ekwe avei ogwerekova 
hera tee nhandexa. -Ne pa nde reikwaai alguno onhembo hera va'ekwe 
animal rera rupi? -Xe aikwaa, pe xe ramoi gwasu pe xe ru nheypyrü, 
upeva hera gwyrá vai. Gwyrá vai he'i ha'eKwery nhakurutü nhande'e ha
pe, ha ha'e hera tee katu presidente. Ha upe va'e remiarirõ joapy jevy 
upea xe ramoi onhehenoi yrutáu-pe. -Ha ko'agã rupi piko ndaipori veima 
upea?-Ko'agã rupi ja ndaipori veima, nonho henoi veima animal rera rupi. 
Pe yrutáu ru xe ramoi hera va'e kwe gwavira'y upea ja yvyrá rupi-ma 
onhehenoi. 
O"i pa animal nhande mbo suerte veva? -Nhande mbo suerteva oL Pe 
nhande mbo suerteva ngo jagwarete 
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esse nos dá a sorte. -E existe também o que não nos da sorte? -O que 
não nos da sorte chama Nhakurutü (Corujão). Quando você sai para 
caçar e se achar primeiro o Corujão você já não acha mais a caça é 
melhor voltar. 
Os antigos não usavam cabeça de animal para por no poste? -Colocavam. 
Colocavam os ossos de todos os bichos que consumiam. Por isso por 
cima do fogo deles enchiam os ossos da cabeça·de bichos, colocavam 
osso do queixo, colocavam isso afim de ter sorte, para facilitar na sua 
caça. 
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upe va'e nhande mbo suerte. -Ha o"i pa nhande mbo suerte e'y va? -
Nhande mbo suerte e'y va'e hera nhakurutü. Ere marika ramo ha upe va'e 
ranhe eretopa ramo já nde retopa veima mba'eve já rejevy nte-ma arã. 
Yma gware pa ndoiporui vixo akãgwe omo"i hagwã yvyrá rehe? -Omo"i. 
Omo"i ho'u va'e gwive. Ajeve hata ari vixo akã pekwe ko o"f arã, hanhykã 
ngwe ave omo"f, umia isuerte hagwã, he'onde hagwã ixupe. 

I 
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(Fita nº 04 Lado 01) 

(Gravação de Maria Chamarro (de Limão Verde) 

Eu queria que voce me contasse porque e que uma cobra bota ovos? 
-Uma cobra bota ovos através de um macho também. -Os pássaros 
também, botam ovos e o que tem cobra com a ave. Porque uma não se 
cria como uma cadela? 
-E isso é a nossa admiração. Eu já achei os ovos de cascavél ele bota 
mesmo. Esse jararaká também bota ovo. Mas existe cobra que não bota 
ovo os filhotes nasce dela mesma, a cobra jibóia também bota ovo. E 
existem cobras que não bota ovo? -Existem as que não botam. Os 
filhotes ja nascem dela. O sucuri os filhotes nascem dele mas na hora de 
nascer os filhotes ele sai da água, não vai muito longe e ganha seus 
filhotes em qualquer buraco e dali ela tras seus filhotes na água. 
Qual é um outro tipo de bichos que botam ovos? -O Carumbé üabuti), o 
jacaré também tem seu filhote mas primeiro bata ovos também. Para 
botar seus ovos também sai fora, amontoa capim sêco para fazer seu 
minho e depois de descascar eles caem na água. -~um rã não bota. ov~? 
-A rã e o sapo também bota ovo. Depois de tres ou quatro dias Jª 
descascam mas botam ovos dentro da agua mesmo. 
Voce conhece um animal que é do mesmo grupo. Por exemplo: Os 
pássaros tem penas, mas existem os que tem penas mas não voam, por 
exemplo avestruz. Então o avestruz galinha, pato esses são passares 
também? 
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(Fita nº 4 - Lado 01) 

(Gravação de Maria Chamarro (Limão Verde) 

Aipota eremambe'u xeve mba'e-gwipa mboi ombo'a? 
-Mboi ombo'a ojohugwi nte ave. -Gwyrá ngo ombo'a ha mba'e ogwereko 
gwyra mboi ndive. Ha mba'e-gwi mboi ndo jecriai jagwaxa?-Ha upea ngo 
la nhaponderáva. Xe ja ojahuma pe mboi xini rupia ha'e ombo'a voi. Pe 
jarará ombo'a ave. Pero o'i mboi ita'yrava, pe mboi ro'y ombo'a nte ave. 
-Ha o'i pico mboi ombo'a e'yva? -O'i nombo'aiva. Oiko-ma vointe ta'yra 
ixugwi. Pe sukuri ta'yra, pero ta'yra hagwa ha'e osê y-gwi, na mombyryi 
oho arã kwarke yvykwá-pe ta'yra ha upe-gwi ha'e ogweru jevy arã ta'yra 
y-pe. 
Mba'e xagwa otro vixo y-pegwa ombo'ava ave? -Karumbé, jakare ta'yry 
ave pero ombo'a ave ta'yra hagwã. Ha'e ombo'a, pero osê ave oka-pe, 
kapi'i omboaty ha'e haityrã ha ojapa rire ha'e kwera ho'opa y-pe. -Ha ju'i 
pico nombo'ai? -Ju'i ha kururu ombo'a. Agã tre o kwatro ria ombo'a 
hagwepe ha'e oja-ma pero ha'e oja-ma pero ha'e y-pe vointe ambo'a. 
Nde pa ereikwaa peixa animal ojopartiza pegwanteva. Por exemplo: 
Gwyra ngo hagwe, pero o'i hagweva pero ndo vevei, por ex. nhandu, 
upeixa ramo pa pe nhandu, yrygwasu, pato, umia pico gwyrá ave? 
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Podemos chamar de pássaros porque eles apenas não voam. O avestruz 
não voam. O avestruz não voa, o pato tem hora que voa como pássaro, 
a galinha não voa mas tem suas penas. A Angola voa também, nambu 
verdeinho o que chamamos de xororó também voa. Todos os que 
existem o mato voam e tem penas. Voam como pássaros mas não ficam 
nos galhos, mas todos eles tem suas penas e podemos chamar elas de 
pássaro. . 
Existe animal que podemos chamar com dois nomes? -Existe, aquele 
que nós conhecemos: Kwati. No guarani direto o nome dele é kwati, e na 
nossa própria idioma e Havyvy. Tem outro bicho que é igual, a paca. Esse 
é na linguagem paraguaia e na nossa linguagem é Jaixa. A anta é a 
mesma coisa. Chamam de anta e na nosso linguagem propria é 
Mba'epyanã. 
E dessa mesma forma também existe dois animais com um nome só? -
Existem. Mas todos que vivem no mato na nossa linguagem existe com 
dois nomes mesmo. Mas o que eu conheço somente o Kutia tem só um 
nome. Tem Kutia amarela e azul. -E não tem animal que podemos 
chamar com dois nomes? -Tem Kwati, anta, paca, tem também cateto, 
queixado e esses tem dois nomes. Chama de Taytetu para cateto, para 
queixado chama chama de Tajasu, e assim vai. E tatu é tatu mesmo. 
Existe tatu peba e tem tatu preto, dois animal com um nome somente. 
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-lkatu ja'e ixupe gwyrá ave si ha'e kwera ngo ndo vevei nte. Nhandu ndo 
vevei, ypé katu o·i hora oveve gwyraxa, yrygwasu ndo vevei pero hagwe 
ave. Vinéa oveve ave, inambu hagwe oveve ave, inambu'i oveve ave, pe 
inambu hovy miva xorõrõ ja'eva upea oveve ave. Ka'agwype oI ra'e gwive 
oveve hagwe ave. Gwyraxa nte ave oveve pero ndo pytái ha'e yvyrá rakã 
rehe, pero ha'ekwera entero veva hagwe ha upea-gwi ikatu kwaa nte ja'e 
ixupe kwera gwyrá. 
Ha oI pa animal peteI pero nhahenoi ixupe moko·i hera rupi? -OI, nhande 
kwera jai kwaava: Kwati, Kwati hera gwarani zerexope ha nhane nhe'ê 
ete-pe Havyvy. o ·i otro vixo upeixa gwante ave, pe akutipáy. Pea hina 
paragwai nhe'ê-pe ha nhane nhe'ê ete-pe ha nhane nhe'ê ete-pe katu 
jaixa. Mborevi upeixa nte ave. Onhehenoi ixupe mborevi ha nhane nhe'ê 
ete-pe Mba'e py anã. 
Ha upeixa nte avei pico oI mokoI animal pero hera peteinteva? -O"i. Pero 
ka'agwy pegwa gwive nhande nhane nhe'ê-pe oI moko"i memete voi. Pero 
akuti mante xe aikwaa peteinte hera. o ·i akuti sa'yju ha akuti hovy. -Ha 
ndoipori-pa atro animal nhahenoi arã ixupe moko'i: hera rupi? O"i kwati, 
mborevi, akutipay o·i ave kure'i, tanhykat"i ha umia moko·i hera. Ta'ytetu 
he'I kure'i-pe, tanhy kat"i-pe tajosu he'i, ha upeixa oho hina. Ha tatu katu 
tatu vointe. Tatu o'i: tatu poju ha oI ave tatuhü, mokoI animal ha hera peteI 
nte. 
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Tem também tatu que chamamos de tatu furadeira e também chamamos 
de tatu Xaí. 
Voce sabia se os antigos contavam que no céu existem animais? -Quanto 
a isso eu não ouvi, mas, de peixe contavam que existe mesmo. Por isso 
é que quando voce vai ao céus quando você não tem Seu erro Ele manda 
voce à beira do rio para ver os peixes. E se tiver erro quando voce vê os 
peixes voce se assusta. Aquelas águas boas te faz beber e naquela água 
tem muitos peixes. -E os peixes de lá é mesma coisa que daqui? -E 
mesma coisa daqui também. Porque os peixes foram feitos por Eles. 
Como podemos notar dois animais para dizer que esse não é aquele? -
Nós podemos notar por pêlos. Tem macacos, tem bugiu também eles são 
diferentes um dos outros na nossa linguagem. E diferente no pêlo e no 
costume também. -A onça não existe dois tipos? -Existe, a onça existe 
três tipos: tem pequenas e tem a grande e tem pintada de preto e tem 
pintado de vermelho. 
Voce não sabe se todos os bichos tem seus donos? -Os antigos diziam 
a cerca disso que Deus deixou mesmo para ser dono, mas e mesma 
coisa que 1 um fiscal. Nós não vemos, isso quando nós matamos eles 
sabem mesmo. Assim como nós temos 
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O'i. ave pe tatu alena ha ja'e ave ixupe tatu xaí. 
Nde pa reikwaa yma rupi gware pe omombe'u araka'e animal o"i yvaga
pe? -Upea rehe mante he'i va'ekwe o'iha voi. Ajev: ~o ereho y.vaga-~e 
nde rejavyi ramo ha' e nemondo y-pe erehexa hagwa pirá. Ha ere1avy va e 
kweramo katu erehexavo pe pira ne mondyi. Ha upe y porã-pe nemboy'u 
ha pe y-pe heta o·i pirá. Upe pira niko y voi nhande nte ja'e ix~p~ pir~ . ~ 
Ha pe gwaxa nte avei pa pirá upepe gwa? -Ape gwaxa nte ave1. S1 ha vo1 
ngo ojapo pirá. , . . . , 
Mba'exa pa nhande jahexa kwaa animal ndaha e1 ramo OJoehegw~ Jª .~ 
hagwa koa nda ha'ei hina amoa? -Nhande jahexa kwaa hagware. 01 ka 1, 
o"i ave karajá ha ha'e kwera oikoé ojoehe-gwi he'i nhane nhe'ê ete-pe. 
Oikoé pe hagwe ha itaja voi ave. -Hajagwarete pico noiri moko"i laja?-O"i, 
jagwarete o"i tre laja-voi: O'i mix"iva ha o'i tuixava, ha o"i ipará hüva ha 1pará 
pytãva. . 
Nde pa nde reikwaai entero animal pa ijara? -Yma gwaré ko he'1 upea-p~ 
Nhandejara oheja voi ijary rã, pero elmino pete'i ficai. Nhande nda J~hexa1 
agã upea nhande jajuka ramo ha'e kwera oi kwaa voi. Ha nhande Jareko 
haxa 
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nosso animal, nós somos dono e as vezes nós falamos vai e pega mesmo 
que eu não estiver e assim também também quando nos matamos, assim 
os antigos diziam. Por isso quando carneiam anta querem que as 
pessoas comem tudo juntos se não o dono não vai gostar, assim eles 
falavam. Se brigarem pelas carnes, da anta o dono não vai dar mais 
diziam eles. Evitando isso os antigos diziam: não briguém, aquele que 
matou deve ficar mais contente ainda, onde estiver família ali deve levar 
a carne do bicho que ele caçou. Isso eu ouvia mesmo. Deus deixou e por 
isso eles não morreu. 
Então tem um que manda em todos os animais. E daí tem outro que 
manda em cada um deles. Ex: Tem dono da cobra? -Quando a isso eles 
diziam, do dono da cobra, o nosso inimigo é o seu dono. Por isso dizia que 
se não é dono das carne, então o dono da pedra amarela e que manda 
nele, chamam de dono das pedras amarelas para o diabo mesmo. E 
todos os animais que pertence ao diabo são feios, isso Deus deu ao seu 
inimigo. 
Voce conhece todos os tipos de cobras existentes? -O que eu conheço 

I 

são muitas e se tiver mais eu não sei se existe. Tem cobra Papel, 
caninana, cascavél, Kyryryó, jararaquinha e tem cobra coral que se 
chama, tem cobra urutu cruzeiro, e jibóia. 
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nhane rymba, nhande hina ijara ha sapy'ante ja'e tereho na agã ejagarra 
naimel rõ ja'e ha upeixa nte avei nhande ja juka ramo, upeixa he'i va'e kwe 
yma gware. Upea-gwi mborevi rehe onhekarnea ramo oipota petei'xa 
hente okaru oke ijary ipoxyne he'i. Agã onhorairõ ramo pe mborevi ro'o 
rehe ijara nome'ê veima va'erã he'i. Upea potare'y yma gware he'i: anike . 
penhorairõ tei' upe ijuka haré ouy'ave va'erã, mamopa oi' ra'e ifamilia ha 
upea-pe ranhe ogweraha vaerã upe vixo ojuka va'ekwe ro'o. Upea xe 
ahendu voi va'ekwe, Nhandejara oheja voi va'ekwe ha upea-gwi ha'e 
kwera nomanoi. 
Etonse or entero animal rehe omandava. Ha upegwi pico or omamdava 
jevy petei te"i animal rehe. Ex: Mboi jara pico oT? -Upea katu he'i va'ekwe, 
upe mboi jara rehe, nhane kontra pegwa voi ijaraha. Upea rehe he'i nda 
ha'ei ramo so'o jary upeixa ramo itaju jary omanda hese itaju jara he'i 
Anhay-pe voi. Ha'~ hymba gwive ha'e ivai voi, upea ome'ê araka'e 
kontrario Nhandejara-pe. 
Nde pa ereikwaa mba'e xagwa xagwa mboi pa o'i? -Xe aikwaa va'e ramo 
heta pero upe-gwi ndaikwaai oTvepa. o ·i mboi kwatiá, nhakanina, mboi 
xini, kyryryó, mbajurié ha o"i mboi ku'apirã he'iha ave, o"i mboi akã kurusu, 
mboi ro'y. 

' 
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Existe animal que começa no maior e vai ate ao pequeno? -Aqui onde nós 
estamos o que conheço somente a anta o que é maior, e de anta vem o 
Veado e dai vem o queixado, do queixádo vem o cateto e assim vão. E 
do tatu tem o grande, esse do grupo do tatu. Tem tatu aquele 
que nos conhecemos e dai tem o tatu médio e depois tem tatu bem 
pequeno e assim vão indo. Mas primeiro vem o tatu peba e depois tatu 
preto e depois o tatu furadeira e tatu bem menor a ali termina, começa do 
grande até o bem pequeno. 
E a cobra também existe assim? -As cobras também é a mesma coisa. 
O chefe da cobra e a jibóia. Depois de jibóia tem caninana, isso e bem 
grande. Tem caninana, tem kyryryó, cascavél e assim vão indo. Essa 
cobra Kwatiárá ja e menor e depois tem a cobra "se fosse eu" essa e 
ultima. Chamam de "se fosse eu" para a jararaquinha. -Essas cobras tem 
sua propria comida? -As comidas deles são ratos e os filhotes de 
passaras se achar isso eles comem. 
Voce conhece todos os tipos de peixes existentes na água?-Nas águas 
existem todos os peixes que comemos, tem suruí, que os antigos 
conhecem e os brancos chamam de pintado. E tem Dourados também 
e nós chamamos de Pirajú e tem também o Pirá Ete e os homens brancos 
chamam de kurimba. E tem também peixe preto 
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OT pico animal onhepyro va tuvixava-gwi atá mixi"va peve? -Ko nhande 
reko~a rehe oikova xe aikwaa la tuvixava hina mborevi ha mborevi-gwi oi"
ma h1~a gwasu ha upegwi oi" tanhykaty, tanhykati"-gwi o"i kure'i ha upeixa 
oho h1na. Ha tatu-gwi katu o·itatu gwasu, upea ha'e hina tatu opyte pegwa. 
O"i tatu nhande jaikwaava ha upe-gwi o;· tatu'i gwasu ha upea-gwi oi" tatu·. 
mix"i eteveva upeixa oho hina. Pero primei or tatu poju ha upei tatuhü ha 
pe tatu valena ha tatu'i upepeve, onhepyrü tuixava oho ata mix"iva-peve. 
Ha pe mboi pico o"i ave upeixa? -Pe mboi upeixa nte ave. Pe mboi ruvixa 
hina mboi ro'y. Pe mboi ro'y-gwi o"i nhakanina, upea ko tuvixa mi ave hina. 
OT nhakanina, o;· Kyryryó, mboi xini ha upeixa oho hina. Pe mboi Kwatiára 
ja mix;· ve-ma hina ha upei oi" pe mboi "Xerire Ra'e· upea urtimo. "Xerine 
Ra'e" he ingo Nhandurié pe. -Pe mboi piko hembi'u ave? -Ha'e kwera 
hembi'u ngo anguja voi ha umi gwyrá ra'y otopa ramo umia ho'u. 
~de pico ereikwaa mba'exagwa xagwa pirá-pa or y-pe? -Y-pe katu o"i pirá 
Ja'uva, o"i suruví he'i ngo ymagware ha karai kwera pinzato he'i ixupe. Ha 
o"i zorazo ave ha nhande ja'e ixupe Pirajú, ha oi" ave pirá ete karaí nhe'ê
pe he'i ixupe kurimba. Ha o"i ave pirahü 
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chamamos de peixe de lagoa e os homens brancos chamam de traira. 
Depois desses pintados tem Nhundi'a. Porque o pintado também tem 
seus espinhos esses e o grande Nhundi'a. E depois desse o menor 
nhundi'á e assim vai, depois vem o mandi'i esse já é o último. -Esses 
peixes de lagoa não vão no rio? -As vezes na hora de aperto passa 
também. -E quando passam eles ficam ali? -Não fica eles voltam na 
lagoa. E o que não ficam mesmo são os piáus e a curimba. Esses quando 
acham lugar para passarem, passam mesmo para uma outra água. 

E porque esse peixe Nhundi'a não possui escama? -Isso porque 
eles moram dentro do buraco. Ele tem seu buraco e por isso ele não mora 
na água corrente. 

Por que os nossos antigos se chamavam por nome de animal? 
Aqui onde voces moram não tem alguem que tem seu nome de animal!? 
-Tem tambem. Mas o que mais usam isso são os gwaranis. Mas nós 
também usamos isso porque eu conhecí um homem que tinha seu nome 
de Xororó. E Xororó é um nambu que vive na capueira. Esse apena se 
apelidou assim. Tem outro que tinha seu nome de pacú, esse já pelo 
nome de peixe. Uma pessoa dessa tem seu nome mas eles se chamam 
apenas assim. 

Todos animais tem suas rezas? -Cutia amarela tem. Eles 
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nhande ja'e pira laguna ha karai kwera ombohera trairape. Pe pintazo rire 
gwa upea hina Nhundi'a. Si pe pintazo ngo hafi ave upea Nhundi'a'i upea 
ja mix'ive-ma ha upeixa oho hina, ha upe-gwi ou mandi'i upea ultimo. -Pe 
pira laguna pegwa pico nunca ndohoi arrojo-pe? -Sapy'ante ojejopy vai 
jave ohase ave. -A ohasa ramo pico opyta upepe? -Ndo pytai ha'e ojevy .. 
laguna-pe. Ha ndo pytai veva voingo pe ipíau ha kurimba. Umia ojohu 
ramo ohasa ha-gwã, ha'e kwera ohasa otro y-pe. 

Ha mba'e-gwi pe nhundi'a ndaí pekwei?-Upea ngo ikwá-gwi. Ha'e 
ikwá voi ha upea-gwi ndoikoi ysyry rehe. 

Mba'e-gwi pa yma nhande ypy kwera onhohenoi vixo rera rupi? Ko 
peê peikoha koionha-pe pico ndaipori onhe henoiva vixo rera rupi? -O'i 
ave. Pero ngo umia oiporu veva ngo gwarani kwera. Pero nhande kwera 
jaiporu ave oke xe aikwaa petêi hera va'ekwe xororõ. Ha xororõ niko 
inambú oikova kokwere rehe hina. Upea onhe mboleho nte. O'i onhembo 
hera Pacú rera rupi upea pirá rera hina. Upeixa gwa ogwereko hera otro 
sino ha'ekwera ngo onho henoi nte upeixa. 

Entero animal pa ogwereko inhembo'e? -Acuti sa'yju ogwereko. 
Ha'e kwera 
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cedo e á tarde rezam mesmo e a paca também. 
Voce sabe como antigamente pegavam peixes? 
- Eles pegavam mais com Pari e com anzol também. Eles chamam 

de Pari um caixão que faziam, colocam na correnteza, por onde os peixes 
vão passar. E quando os peixes passam pulam para passar e cai nesse 
caixão e ali por mais que pula não sai. -E voce não sabe se usavam 
veneno? -Eles usavam o Timbó. Isso eles devem cortar. Esse é um cipó, 
esses cipós grossos, onde voces moram ainda tem muitos. Os brancos 
chamam de cipo-veneno mas nós chamamos de Timbó e só assim 
mesmo. 

Voce nunca fezx remédios das gorduras de animais? -Faço 
também, eu uso a gordura de tatu peba e gordura de Kwati. E a gordura 
de kwati é bom para dores de cabeça, para dores de ouvidos e a gordura 
de kwati e bom para machucadura, para reumatismo e para corte 
também. -E tem gordura animal que pode ser misturada com remedia 
vegetal? -Existe tambem se vai fazer massagem no corpo. -E que tipo de 
remédio vegetal deve ser usado para uma mistura? -Para essa mistura 
deve ser usada a erra fedenta, eu acredito nisso que é bom porque já 
sarei com ele. Tem também outro 
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pyharêve ha ka'aru onheebo'e voi ha akutipáy ave. 
Nde pa reikwaa yma rupi mba'exa-pa pirá ojagarra araka'e? -Ha'e 

kera ojagarra ve va'e kwe pari-pe ha pinda-pe ave. Pari hei'i ha'e kwera 
ojapo pete·i kahõ, ha omo·i y-syryha rupi, pirá ohasa hagwã rupi. Ha agã 
pirá ou vove opó ohasa hagwã ha ho'ape kahõ-pe upepe opepé ramo jape 
noser. -Ha nde reikwaai pa veneno oiporu va'ekwe? -Ha'ekwera oiporu 
va'ekwe timbo. Upea ha'e kwera oikyti arã. Upea ngo ysypó, kakwaa 
kwaa voi upe ysypó, upe peê peimeha rehe ngo heta vytero o'i. Karai 
kwera ngo ohenoi ysypó veneno-pe pero nhande nhahenoi timbó-pe nte 
voi. Pea ndaje Nhandejara voite oheja araka'e. 

Nde pa derejapo vai pohã peixa vixo kyra-gwi? -Ajapo ave, aiporu 
tatupoju kyrá, kwati kyrá. Ha kwati kyrá iporã akã rasy-pe, apysa rasy-pe 
ha tatu poju kyrá latima dura-pe romantino-pe ha renhekyt'i ramo ave. -
Ha o'i ave pico vixo kyrá, rembojehe'ava poha nhana rehe? -O'i ave erei 
pixy taramo hete rehe. -Ha mba'exagwa pohã nhana ereiporu? -Upeixa 
gwarã ereiporu arã pe ka'arê, xe arovia upea iporã ha oke ja akwerá-ma 
pype. O'i ave otro 
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essa gordura das patas de gados também. Já por duas vezes quando 
cheguei a quase morrer eu sarei com aquilo. Por causa da carne peguei 
cólica e mamãe com aquilo esquentou o meu corpo, isso não deve tomar, 
deve apena passar no corpo. 

Esses animais tem suas ervas, todos os bichos tem suas ervas? 
-Tem. A anta tem sua erva, tem erva do veado eles come.sua erva. 

Voce sabe de animais que antigamente existia e hoje não existem 
mais? 

-Hoje em dia na verdade já quase mesmo não existem porque os 
homens brancos destruíram tudo os lugares que eles vivem e mataram 
tambem. Podemos ver poucos, queixados, anta ja tem muito poucas, 
existem mas já por longe, eles foram tudo embora e também foram 
matados. 

Antigamente as carnes de peixes se consumiam de qualquer 
maneira? -Peixe, isto é os antigos, consumiam assadas e cozidas 
somente, e deve ser sem sal. Os antigos comiam somente sem sal 
mesmo. A carne de peixes eles não consumiam como carnes de gados. 
E benziam támbém antes de consumirem, esse que o pescaram primeiro 
deve trazer e por diante de quem vai benzer e depois de benzer tudo o 
que os que vão distribuir eles distribuiram, e os que vao cozinhar deve 
preparar para cozinhar. 
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pe vaka kyrá ndive ave. Zó vese-ma xe amano mo'ã ramo gwaré upea
pe voi okwerá va'ekwe. So'o-gwi ajagarra va'ekwe kolika ha ma má upea
pe xe mbohete rakú-pa, upea nde re'ui ara, ereipixypa nte arã hete rehe. 

Ha animal pico ogwereko avei ika'a, entero vixo pa ogwereko 
ika'a? -Ogwereko. Pe mborevi ogwereko ika'a, oi guasu ka'a ha ha'e .. 
oka'a ho'u ave. 

Nde pa ereikwaa animal yma rupi oiko va'ekwe ha ko'agã nda ipori 
veima-va?-Ko'agã rupi anhete haimete-ma voi ndoikovei oke karaí kwera 
ngo ha'e kwera ngo ha'e kwera oikoha oitypa ha ojuka ave. Peina pe 
akutipáy, tanhykatr, mborevo or o"i anhete, oiko anhete pero mombyry 
rupi, ha'e kwera ohopa ha ojejuka-pa ave. 

Yma rupi pa pe pirá ro'o oimehara rei oje'u araka'e? -Pirá, yma 
gwaré nga'u nbixy ha mimo"i nte voi, ha juky e'y rehe arã, juky e'y rehe voi 
nte ymagware okaru. Pe pirá ro'o ha'e kwera ndo'ui vacá ro'oxa. Ha 
onhembo'e ranhe voi ha'u hagwa, pe henohê haré ogwaru arã omo"i pe 
onhembo'e va'era renonde-pe ha onhembo'e pá rire ae ome'ê va'erã 
ome'e arã, ha omomimõi arã ja orno mimoima. 
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E os ossos de animal era usado para remédio? -O que eu sei e é 
usado o osso de urubu branco e osso de jacaré também. Esse urubu 
branco era usado para não chegar doenças em voce, nós tomavamos 
banhos com isso, eu já cheguei usar mesmo quando nós éramos 
crianças procurava mesmo. 

E os ossos de animal antigamente era usado na arma? -O que eu 
sei antigamente era usado osso de Gwará Grande somente isso. 

Hoje em dia nós vemos osso de cabeça de vaca no poste e porque 
~ isso? -Isso eu não sei se é para uma boa cria ou para remédio mesmo, 
isso eu não sei porque antigamente isso não se usava isso. 

Antigamente tinha em casa animal que era mais estimado mesmo? 
-Tinha bichos do mato. Antigamente esses animais que pertence aos 
brancos não havia mesmo somente animais do mato. As vezes alguns 
pegam kwati, porco, queixado, e esses eles estimavam muito mesmo 

' 
assim como eu gosto do meu Amberé (um tipo de lagarticha) por isso não 
vendemos. Meu irmão me disse: eu pensei que voce ja tinha vendido, 
depois de eu morrer eu quero que eles vendem. 

E existe animal que 
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Ha pe animal kangwe pico ojeporu ave pohã rã? -Xe aikwaa 
ojeporuva pe yruvut'i kangwe ha jakaré kangwe ave. Pe yruvut'i ngo 
ojeporu pono onhemboja mba'asy vai nde rehe, oré orojahu va'ekwe 
upea-pe, xe ja aiporu-ma voi ore mitã ramo papa oiko iko va'ekwe voi. 

Ha pe animal kangwe ojeporu yma rupi arma rehe? -Xe aikwaa .. 
yma rupi ojeporu Agwara gwasu hangwa mante. 

Ko'agã rupi ngo jahexa vaka akãngwe onhemõi pote rehe upea 
pico maerã? -Upea mante xe ndaikwaai ojecriá porá hagwã-pa terá pa 
poharã voi, xe upea mante ndaikwaai oke yma rupi ndo jepurui upea. 

Yma rupipa o'i araka'e animal aga-pe ojehayhu veva voi? O"i 
va'ekwevixo ka'agwy. Yma rupi ko'á karaí kwera rymba ndojeherekoivoi 
animal ka'agwy mante. Sapy'ante alguno ojagarra kwati, kuré, tanhykat"i, 
ha umia he'e kwera ohayhu tee voi, pe xe ahayhu haxa amberé. Pe xe 
amberé upea-gwi norovendei. Xe kyvy he'i xeve: xeimo'ã pevende-ma 
araka'e, agã amano rire aipota ovende hikwai. 

Ha o'i pico animal nhane 

' 
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nos da sorte? As vezes quando sai para uma caça? -Tem e é somente 
cachorro. -E existe animal que não nos da sorte, qando sai para uma caça 
e encontra primeiro esse bicho e depois nao acha mais outro bicho para 
caça? -O Tamanduá e cobra. Se matar primeiro o Tamanduá porque 
dizem que esse é um bicho principal de todos os bichos e se matar 
primeiro esse bicho pode voltar para casa, e se achar primeiro uma cobra 
já nao acha mais nada. E quando ventam muito também não pode sair. 
Porque o Pa'ikwará mesmo falou para aquela que comeu sua mãe que 
não caçou nada por causa do vento. 

Agora voce vai me contar sua idade e seu nome completo, e data 
do seu nascimento: -Eu tenho ja 66 anos e nasci no dia 15 de fevereiro 
e meu nome é Maria Ricarte Chamorro. 
(Fim do Lado 1) 

.. 
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mbo suerteva? Sapy'ante ereho ramo remaríka mba'e?-O"ijagwa mante. 
-Ha o·i pico animal nhanhane mbo suerteiva, sapy'ante ereho ramo 
remaríka ha retopa upe vixo ranhe ete ha upei ja nde retopa veima otro 
vixo? -Kagwaré ha mboi. Kagware ranhe rejuka ramo upea ndaje so'o jari 
voi, umi animal jari ha upea erejukaramo ja rejevy nte ma arã, ha mboi 
retopa ramo katu nde retopa veima mba'eve. Ha peixa yvytu ramo nde 
rehoi ave. Oke pe Pa'ikwará voi araka'e he'i isy'uhare pe yvytu-gwi 
ndorokjukai he'i. 

Ko'agã remombe'u-ta xeve mobovy anho-pa rereko ha nde rera 
completo ha ei mbovy-pa erenace: -Xe areko ka'agã 66 anho-ma ha 
anace er 15 de fevereiro ha xe rera Maria Ricarte Chamarro. 
(Fim do Lado 01 da Fita 4) 
(Maria Chamarro (Limão Verde) 
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(Fita nº 4 Lado "2" - João Aquino) 

EXPLICAÇÃO SOBRE ANIMAIS 

Voce não sabe sobre esse Nhakyrã Namboi se que tipo de animal 
é, voce nunca ouviu quando se falavam sobre esse Nhakyrá Namboi? -
Eu sei. O nome desse animal e Nhakatirã Namboi. Esse é um animal que 
possui um ferrão no peito e esse Nhakatirã Namboi tem o nome de "Cobra 
que voa" esse bicho é venenoso como cobra também. Quando ele fica 
grudado em qualquer madeira a árvore também morre somente porque 
a pua dele fica cravado nela. Ele não tem olhos, quando ele escuta o 
barulho para esse lado ele vai só para ver se não se agarra em voce. 
Quando ele agarra em voce ele já te ferra. Ele é um bicho igual a uma 
abelha mas o ferrão dele fica no peito, ele é um animal meio bobão 
quando sai voando. -Por onde vive esse bicho? -Ele geralmente vive nas 
cabeceiras, nos cerradão, nas matas bem fechadas, se criam nos pés 
das árvo~es . Eles crescem grudados na madeira, primeiro ficam em volta 
dessa madeira. E bem parecido com cigarra mas não é. E é bem perigoso 
esse bicho e não vive em qualquer lugar. 

Voce não chegou ver esse animal que se chama Gwyraku? -Eu vi 
esse Gwyraku quando mataram uma vez. Esse é um gavião grande. 
Porque um gavião que chamamos de Nhapykani 
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(Fita nº 4 Lado "2" - João Aquino) 

ANIMAL REHEGWA 

Nde pico reikwaa pe nhakyrã pe Nhakyrá Namboi pa mba éxagwa 
animal, nde nerehendui oje'e ramo Nhakyrã Namboi rehe? -Aikwaa. 
Upea ngo hera Nhakatirã Namboi. Upea ngo pete'i animal ogwerekova 
ipopía ko ipexo-pe ha etonse upe Nhakatirã Namboi ave hera Mboiveve 
upe vixo upea mboixa ave iveneno. Kwarke yvyra rehe ha'e onhekarama 
ramo upe yvyrá ave amano pe ipua ojekrava-gwi hese. Ha'e ndahesai, 
nerenduha koty ha'e oveve jahexapa ndo jejagarraipa nde rehe. Ojejagarra 
vove nde rehe ja nde kutu-ma. Ha'e ngo pete·i kavaxa pero ha'e ape ipua 
ogwereko, itavy tavy gwasu ko ha'e oveve ramo. -Ha upeapa mba'exa 
harupi oiko? -Ha'e oiko umi cavacera rupi, umi ka'aU rehe, umi ka'agwy 
vailha rupi, umi yvyrá mata rehe ha'e kwera ojecriá. Pe yvyra mata rehe 
okakwaa ha'e kwera , yvyrá mata rehe ranhe ojere ojere hikwai. Ha'ete 
ave pe nhakyrã pero ndaha'ei pero ndaha'e. Ha ipeliro voi upe vixo ha 
ndoikoi omeha rupi rei. 

Nde pa nde rehexa jepei araka'e pe Gwyraku oje'eha? -Gwyraku 
xe ahexa va'ekwe yma ojejuka ramo ngwaré pete"i. Upea ngo pete'i 
tagwato_ gwasu. Si o'i ngo pe tagwato nhande ja'eva pe Nhapykani 
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ele é maior que esse. Esse Gwyraku é grande mesmo pode até carregar 
pessoa. -Esse pássaro vivem em qualquer lugar? Esse vive em 
montanhas, nas grandes montanhas é que ele vive, ele não vivem em 
qualquer lugar somente as montanhas são lugares deles e ali também se 
~.riam. -Hoje em dia ainda existe? -Talvez ainda vivem mas são poucos 
Ja, pode ser nos lugares retirados. 

E esse que se chama Araku Ranhay que tipo de animal é? -Dizia 
do Araku Ranhay, porque existe aquele que nós chamamos de Araku 
esse mesmo animal também chama Sarakura e nós chamamos d~ 
Araku. E esse Araku também canta de dia, à noite também canta, mas 
esse que se chama Araku Ranhay dizem que esse vivem nas pedreiras 
(buraco de pedra) e dai à noite ele sai para voar. Diz que ele não possui 
pe~as, ele é coberto de penas de todos tipos de aves. Ele tem pena de 
galinha, penas de nambu e assim todos os tipos de aves existentes mas 
ele não possui sua propria pena, ele possui mas as penas de outras ~ves. 
E quando vai voar ele voa usando as penas de outras. Por esse motivo 
é que nós çhamamos de Araku Ranhay, dizem que quando ele voa é sinal 
de desgraças. -E então esse animal de quem é? Esse animal é do Diabo 
e por isso chama Araku Ranhay. 

Agora eu quero que voce me conta os nomes de todos peixes que 
voce conhece. Seja 
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ha upea-gwi tuixave. Pe Gwyraku tuixa voi hente jepe ogwereka porá. 
Upeapa mba'exaha rupi oiko? -Upea oiko serro rehe, ami serro kakwaava 
rehe oiko, ha'e ndoikoi peixaha rupi rei solo serro rehe ha'ekwera aiko ha 
upepe ave ojecria. -Ko'agã pa oiko vyteri upea? -Oimene oiko vyteri pero 
ja ndaheta veima, oikone algun henda rupi pero ja sa'ima. 

Ha pe Araku Ranhay oje'eha upea pico mba'exagwa? -Araka 
Ranhay katu he'i, si oiko ngo pe Araku ja'e va nhande, Saracura oje'eva 
avei ha nhande ja'e Araku. Ha upe Araku oiko ave ára-pe onhe'ê, pyhare 
onhe'ê avei, pero pe Araku Ranhay he'ilha upea ndaje oiko umi itákwá 
rupi ha upea katu pyhare oveve. Ha'e ndajeko ndahagwei, ha'e ogwereko 
entero gwyrá ragwe ojehe. Ogwereko yrygwasu ragwe, inambú ragwe ha 
upeixa entero gwyra o"iva gwive ragwe, pero ha'e ndogwerekoi ni pete"i 
hagwe, ha'e ogwereko umi otro ragwe. Ha'e oveve-ta vove upe hapixa 
ragwe reheve oveve. Upea-gwi ngo nhande kwera Araku Ranháy ja'e 
ixupe, upea ndaje ko imbora'u ramo nte oveve. -Ha etonse pico upea 
mba'exagwe rymba? -Upea la Anhay rymba ha upea-gwi ha'ekwera 
ambohera Araku Ranhay-pe. 

Ko'agã aipota remombe'u xeve antero pirá rera reikwaava gwive. 
Taha'eva 
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de lagoa e assim todos os peixes que voce sabe o nome? -Tem peixe que 
se chama de peixinho em portugues é lambari. E esse lambari existe um 
redondinho, e daí tem lambari de rabinho vermelho, esse bem na ponta 
da cauda e vermelho. Esse chama de peixe de rabo vermelho. E tem 
lamba ri branco esse chama peixe branco. E tem o de lagoa que tem uma 
coisa dura no seu corpo e esse peixe chama de Akará, é um peixinho 
também mas se chama de Akará. E tem um do mesmo tipo de Akará e 
esse chama de Nhundi'a'i (Bagrezinho ). E daí vem os grandes. Os 
gran~es tem aquele que nós chamamos de Piáu pintado de preto 
(pontinho preto), esse já é outro tipo já, tem também Piáu comprido e esse 
tipo de Piáu chama de Piáu Grande, esse é bem grande, e tem também 
Piáuzinho, esse é bem pequenininho mesmo, ele é pequeno mesmo é o 
tamanho dele já mesmo. Depois são os que vivem no grande rio o que nos 
chamamos de Piráju (Peixe Amarelo). E tem o que se chama de Pirãi, e 
esse mesmo peixe eu ouvi antigamente chamando de peixe feroz. Esse 
peixe e brabo mesmo ele não é muito grande não mas é bravo. Depois 
desse vem aquele que nós chamamos de traira (Tare'y). Esse eles 
chamam de Tare'y e Pirahü (Traira e peixe preto) tambem, esse tem dois 
no~es : Peixe preto e traira. Esse é o de lagoas. E depois já tem os 
maiores mesmo, nós chamamos ele de Suruví esse é bem grande 
mesm?, esse m~smo peixe é chamado de Pintado ele tem cabeça 
comprida. E depois vem Mangaruju. Esse á amarelo já e nós chamamos 
ele de Peixe Grande. Esse é amarelo e bem grande, esse vive nesses rios 

630 

NHANDE REMBYPY 

laguna pegwa ha entero pirá gwive ha ereikwaa gwive hera? -O'i ngo 
onhehenoiva pira'i-pe ha nhande ja'e ixupe piky, karai nhe'ê-pe he'i 
lambari. Ha upe piky katu o·i ipeva irredandomi, ha upei katu o'i piky 
rugway pytã, upea hu-gwai-pe pytã. Ha etonse upea piky rugwai pitã. Ha 
o·i katu piky morou pe ijape ha upea hera pikytL Ha o'i katu pe laguna pe
gwa ijape atãva ha upe hera Akará, piky ave pero hera Akará. Oi" pe Akará 
xagwa ave upea hera Nhakunda'i. Ha upei katu tuxava-ma. Tuixava o'i 
nhande ja'eva ipíau. OI ipíau pará, upea ja otro-ma, o'i ave ipíau ipukuva 
upea ombohera hikwai ipíau gwasu-pe, tuixa voi upea, o·i ave ipiau'i, upea 
katu mix·imi voi, mix'i voite ja upeixa gwarama voite. Upei katu tuixawa-pe 
oiko nhande ja'eva Piraju. Ha o·i ave herava Pirãi, upe pirá upeante ave 
xe ahendu yma rupi ohenoi pirá nharõ-pe. Upe pirá upea inharõ voi ha'e 
nda tuixa zemai pero ngo inharõ. Ha upe-gwi o'i tare'y ja'eva nhande. 
Upea ombohera hikwai tare'y-pe ha piráhüpe ave, mokõí hera upea: 
pirahü ha tare'y. Upea hina laguna pegwa. ha upei katu o·i tuixava-ma voi, 
nhande nhahenoi ixupe Suruvi-pe upea katu kakwaa voi, upea ave hera 
Suruvi Pará upea inhakã poku. Ha upei oi" manguruju. Upea katu sa'yju
ma ha nhande ja'e ixupe pirá gwasu. Upea sa'y ju pero tuvixa upea, upea 
oiko umi y 
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grandes. E depois tem um que é igual o Pirãi: também é largo e é grande 
também, esse chama Pacú. Tem Pacú pequeno também, já é tamanho 
dele mesmo também e tem pacú pequeno e branco mas é pacú também. 
Depois tem peixe que nos cutuca o nome é Mandi. Ele é bagrezinho 
pequeno e dói quando nos cutuca. E depois tem um igual ao Mandi 
também, o nome desse e Bagre. Esse Bagre também cutuca mas nao doi 
tanto como o Mandi, o mandi dói muito qquando nos cutuca. Depois tem 
Manguruju pequeno. O tamanho dele é o mesmo do Mandi, mas, é um 
pequeno Manguruju e já no seu tamanho proprio já. E depois tem outro 
aquele que nós chamamos de Javevy. Esse é um peixe redondo e possui 
uma pua no seu lombo (ou costas), esse também cutuca, esse chama 
javevy, mas é um peixe também e é de comer também esse peixe. Depois 
tem um peixe e nós chamamos de Ro'yjá (De frio), esse não possui 
escama, é liso como Mbusu (musü), mas é peixe também, ele é 
grandinho. Esse tem o seu nâdega no queixo porque a parte de baixo dele 
e cheio de "ipepó" (membrana) e por isso a nâdega fica no queixo. Esse 
é um peix'ª bem estranho mesmo a parte de baixo dele parece um pente 
e vai até o queixo e no fim está a nâdega. 

E existem peixes que não bóia (ovevui), porque existem peixes 
que anda por cima da água e assim também tem peixe que vive no fundo 
da água? -Para esse peixe que vive por cima da água nós chamamos de 
Pirá-ete. Esse Pirá ete só vive por cima da água. E tem os que não sai 
mesmo por cima da água, as vezes sai somente quando vê as coisas que 
vai comer 
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tuixaha rehe oiko. Ha upei katu o·i pe Pirãi xagwa ave ipé kakwaava tuixa 
voi upea, upea hera Pacú. o ·i Paku'i ave, upea mix·i voi nte ha o·i paku 
moroti'i pero Pakú nte avei. Ha upei o·i pirá nhade kutuva upea hera 
Mandi'i. Upea petei vagre mix"iva ha hasy nhande kutu ramo. Upea 
nhande ja'e Mandi'i. Ha upe-gwi o"i pe Mandi'i xagwa nte ave, upea katu 
hera Nhundi'a. Upe Nhundi'a nhande kutu ave pero ndahasyi pe Mandi'ixa, 
Mandi'i hasy eterei voi nhande kutu ramo. Ha upei o"i Manguruju'i. 
Upeixante avei pe Nhundi'axa nte ave tuvixakwe, pero, upea Manguruju'i 
voi. Ha upei o'i otro nhande ja'e javevy. Upea katu irrezando ha ogwereko 
ipua ilomo-pe, upea nhande kutu ave, upea herajavevy, pero ngo pirá nte 
ave ha ja'u ave upea. Upei katu o·í pirá ave ha onhehenoi Ro'yja-pe, upea 
ndaipekwei, hysyi rei pe mbusuxa, pero pirá nte ave, tuixami ko ha'e. 
Upea ogwereko hevi hanhykã ete-pe oke hyegwy rehe oT mba ipepo, 
upea-gwi hanhykã ete-pe o·i hevi. Upea pete"i pira inhetranh9 voi poe 
hyegwy ha'ete voi kyhygwa ha upe hanhykã-pe opa ha upepe o·i hevi. 

Ha o"i pico pirá ovevui e'yva, oingo pirá oikova yape rehe ha o"i ave 
pico pirá oja iteva y-gwy rehe? -Upe pirá y ári ovevuiva-pe ngo nhande 
ja'ePirá ete. Upe pirá ete y ari oiko. Ha o'i katu nosse·i voi y apé rehe, 
sapy'ante osê hembi'urã ohexa 
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e depois já volta para o fundo da água. Esse só vive bem no fundo da água 
mesmo e vivem em bastante números. E para esse nós chamamos de 
Gwaparú, e bem parecido com Piáu, mas eles sobem pra cima so quando 
vê sua comida e já voltam imediatamente no fundo da água. Eles vivem 
em filas bem no fundo e assim eles vivem. Esse também a gente pega 
com anzol. 

No fundo das pedras também tem peixes? -Para esse peixe que 
vivem no fundo das pedras nós chamamos de lni'ã. Esse vive no fundo 
das pedras e ele possui uma casca dura. Esse também é de comer, para 
matar eles enfiavam algumas coisas pontudas. Os antigos iam fazer 
pontas numa madeira (Pau) e enfiavam no fundo das pedras e fazendo 
assim cutucavam e matavam. Esse peixe fica grudado mesmo na pedra 
por isso tem que enfiar uma ponta para sair. O que esse peixes comem? 
-Ele comem somente barro, não pega com anzol. Quando eles querem 
comer e$se peixe deve ir e cutucar para matar. 

Agora desta mesma maneira eu quero que voce me conta todos 
os nomes de animais existentes. Esses que vivem nas matas, os que 
vivem nos campos, e etc. -Então vamos começar coim animal cutia: Tem 
cutia amarela e tem tambem o cutia azul, os dois são cutia, com dois 
nomes apenas: Cutia amarelo e cutia azul. Depois tem um que é cutia 
também mas o nome dele é jaixa (paca}. Esse animal é cutia mas ele é 
paca. Assim diziam os antigos. Então nós chamamos de jaixa (paca} 
porque o nome dele é assim mesmo. E depois tem outros nomes 
diferentes 
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ramo ha upei oho-ma y-gwy rehe. Upea oiko y-gwy ete rehe ha heta voi 
oiko hikwai. Ha upea-pe ngo nhande ja'e Gwaparu, ha'ete ave ipiau, pero 
ha'ekwera hembi'urã ohexa ramo nte oho y apé rehe ha já oho jevy-ma 
y-gwy-pe. Ha'e kwera pe y'gwy eterehe onhe-mo linho ha upeixa oiko. 
Upea nhanohê ave pindá-pe. 

ltakwa-pe pico o"i ave? -Pe ltákwa pegwa-pe ngo nhande nhambo 
hera ini'ã. Upeaoiko itákwa-pe voi ha ha'e ijape atã. Upea oje'u ave, oikutu 
arã ojuka hagwã. Yma gware ojo ombohakwa yvyrá ha omoinge itákwa
pe ha upeixa-pe oikutu ha ojuka. Upea upe pirá oja vai itá rehe upea-gwi 
ereikutu ramo mante osê. -Mba'exagwa pico umia rembi'u? -Ha'ekwera 
ho'u só tuju mante pinda ndo'ui. Ha'ekwera ha'use ramo oho arã yvyrá
pe oikutu. 

Ha ko'agã katu upeixa nte avei aipota ere monbe'u xeve entero 
animal rera nde ereikwaa va'e gwive. Umi oikova ka'agwy-rehe, oikova 
nhu rehe, ha entero. 

-Entose nhanhepyrü-ta animal Akuti-gwi: O"i Akutiju oje'eha ha o"i 
ave Akuti hovy, Akuti nte voi ave, etonse mokõi hera: Akuti hovy ha Akuti 
sa'yju. Ha upei o'i Akuti nte avei pero upea hera-ma jaixa. Upea Akuti ave 
pero ha'e jaixa, upeixa he'i va'ekwe yma gwaré. Ha etonse nhande ja'e 
jaixa oke upeixa vointe hera. Ha upei ngo heta o"i hera ambue 
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mas nós chamamos de Jaixa (Paca). E esse vive no buraco, vive também 
fora mas faz seu ninho no buraco. E depois tem outro bicho que se 
alimenta pelo nossos animais esse chama Eira (lrára). Esse come os 
nossos animais quando encontra galinhas mata mesmo, esse bicho 
chama Eirá (Irará). Esse bicho também podemos comer, mas esse 
mesmo bicho come outro bicho - E esse Eira (lrára) é igual a um guará 
ou igual a um gato? - Esse animal e igual a um guará, ele tem uma fiaxa 
amarela aqui no peito. Ele parece guará mas sobe nas árvores. O guará 
tem varias tipos: guará pequeno, guará amarelo, e guará verde também. 
Esse guará orne os nossos animais mas ele não sobe, vive como um 
cachorro, eles não podem subir. E depois dele tem kwati. E esse Kwati 
também parece esses outros bichos, ele também come galinha e é bravo 
também parece guará mas eles vivem nas árvores, eles sobem e seus 
ninhos também fazem nos galhos. E tem muitos kwatis: tem kwatis 
amarelos e Kwatis pretos. E depois tem aqueles que nós chamamos de 
porco do mato, esse também é conhecido por nome de Ta'ytetu. Esse 
também parece o Ta'ytetu (Queixado), eles chamam de Ta'ytetu 
(Queixado) para aquele porco do mato que é um pouco maior, esse 
mesmo bicho chama de Tanhykat'i e nós chamamos de Tajasu (para o 
Queixado). Tem o tajasu menor e grande também. E esses já são como 
porco de casa mesmo o seu tamanho. E depois tem o veado. E o veado 
também parece uma cabra mas é do mato. E o veado tem.: veado branco, 
veado pardo, gwasu vira (um veado menor); tem tres tipois: veado 
branco, veado pardo e Gwasu virá (menor). 
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pero nhande ja'e jaixa. Ha upea oiko yvykwa-pe, oiko osê oka-pe pero 
yvykwa-pe onhembo haity. Ha upei katu o·i otro vixo ave umi nhane rymba 
kwera rehe okaru upea hera Eirá. Upea ho'u nhane rymba kwera, etapa 
ramo yvy-gwasu ojuka voi, upea hera Eirá. Ha upea oje'u avei, pero upe 
vixo upea ho'u ave hapixa vixo. - Ha upea E irá pico Aguará xagwa terapa 
mbarakaja xagwa?- Upea Agwará ogwereko peter sa'yjuva ko; ipexo-pe. 
Ha'e ha'ete Agwará pero ojupi yvate. Agwará ngo oí: Agwara'i, Agwará 
sa'yju, Agwará hovy ave. Ha pe agwará ngo ho'u ave umi nhane rymba 
kwera pero ha'e ndo jupiri yvate, jagwaxa nte oiko, ha'e kwera ndaikatui 
ojupi. Ha upei o'i kwati. Ha pe kwati ha'ete nte avei umia, ho'u ave 
yrygwasu ha inharõ ave, ha'ete ave agwara pero oiko yvate, h.a'e ojupi ha 
haity kwera yvate voi ojapo. Ha pe kwati kwera ngo heta: o;· kwatiju, or 
kwatihü. Ha upei or kure'i ja'eha nhande, upe ave hera taytetu. Upea 
ha'ete ave pe tajasu ha'ekwera he'i tajasu upe kure'i tuixa veva'e-pe, 
upea nte ave hera tanhykatr ha nhande katu ja'e ixupe tajasu. Oi tajasu 
mix'iva ha tajasu tuixava. Ha umia ngo ja peter kuréxa-ma voi tuiva. Ha 
upei katu or gwasu oiko kavaráxa jepe ave pero ka"agwy-pegwa. Ha 
gwasu o"i: Gwasut'i, gwasu pytã, gwasu virá; mbohapy voi oiko: Gwasut'i, 
gwasu virá, gwasu pytã. 
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Esses são dos mesmo grupo somente o nome é diferente. Depois 
tem a anta, essa já é bricho grande. E na nossa propria língua, os antigos 
chamam de Mbore. Tem o mborá verde e tem mboré branco também. E 
depois tem esses bichos ferozes que desde antigamente chamamos de 
Jagwarete (onça). E os antigos também chamam de Jagua (cachorro), 
somente chama de Jagua. E tem onça pintada de preto, tem pintado de 
vermelho. E tem outro que o nome é Jagwa Pytã, chama assim para o 
Leão. E então três tipos: tem onça pintada de preto, tem a onça pintada 
de branco, e tem o Jagwa Pytã (Leão), esse tem seu pêlos todo vermelho. 
E depois tem grupos de tatu. E o tatu tem os que vivem pelos campos, 
pelos matos e assim eles vivem, tem tatu do mato e do campo também. 
- Esse tatu do mato sai também no campo? - Sai também mas não 
demora no campo e já entra na mata de novo. E então esses tatus 
existem: o que nós chamamos de tatu preto, ele possui suas costas 
pretas em tem tatu peba, esse já e amarelo. E tem também um tatu que 
nós chamamos de tatu ai e esse mesmo tatu chamam de Gwasinene. 
Esse tatu quando entra debaixo da terra á não sai mais por onde entrou 
já sai em outro lugar já não procura mais o lugar onde entrou, ele vai 
furando e sai em outro lugar. Depois tem o tatuzinho, esse é pequeno 
mesmo é um tatuzinho preto esse tatu é bem pequeno é já é assim o seu 
tamanho proprio esse tatuzinho. E então tem aquele tatuzinho que não 
sai por onde entrou, esse também é um tatuzinho mas não e o tatuzinho 
preto a casca já é diferente. E esse que estamos falando desse tatuzinho 
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Umia peteT partiza pegwa sino hera nte inhambue. Ha o·i Mborevi, 
upea vixo kakwaa. Ha nhane nhe'ê ete-pe, uma gwaré ohenoi ixupe 
Mboré-pe. O"i mboré hovy ha oT mbore morotTva ave. Hagwe nga'u oT 
hovyxa ha morofiva. Ha upei katu o"l-pe vixo poxy yma gwive-ma 
onhehenoi Jagwarete-pe. Ha yma gwaré ave ohenoi jagwa-pe, jagwa he'i 
nte xupe. o ·i pinihüva o·i pytãva. Ha or ave otro, jagwa pytã he'i upea leon
pe. Ha etonse or mbohapy voi: or jagwa ipinihüva, o"i jagwa ipini morotrva 
ha jagwa pytã, upe hagwe entero pytã. Ha upei oT tatu kwera. Tatu katu 
oiko pe nhu rehe, ka'aguy rehe ha upeixa oiko, o·i ka'agwy pegwa ha nhu 
pegwa ave. - Pe tatu Ka'agwy pegwa pico osê avei nhu-pe? Osê ave pero 
nda hi'arei voi ha oike jevy-ma ka'agwy rehe. Ha etonse tatu o·i avei: 
nhande ja'eva tatuhü, upea ijapéhü ha tatu poju, upea sa'yju ha o·i ave tatu 
nhande ja'e ixupe tatu ai ha upeante ohenoi Gwasinene-pe hikwai. Upea 
upe tatu oike ramo yvygwy-pe ja nosê veima upe oike hagwe rupi ja ose
ma otro lao ja ndoheka veima osê hagwã pe oike hagwe, ha'e ambokwá 
chovo ha osê otro henda-pe. Ha upei o·i tatu'i, upea mix"imi voi tatu hü'i 
upea ja upeixa gwante-ma voi ave mix"i vointe upea upe tatu'i. Ha etonse 
o·i ave upe tatu'i osê jevy e'yva upe oike hagwe-pe, upea tatu'i ave pero 
ngo ndoha'ei tatuhü'i ijape ja otro laja-ma. Ha upe nhande nhamombe'uva 
upe tatu'i upea 
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tatuzinho preto, e tem tatuzinho mas do tipo Gwasinene. Esse também 
entra no buraco mas tem sua propria toca. E depois tem aquele que eles 
chamam de Apere'a Ja-gwa. Esse procura somente pereá, mas nos 
bichos grandes eles não pode somente no pereá. Mas para os pintinhos 
eles comem. - Então esse não e grande? - Não é grande, eles são 
pequenos mas procura outros bichos. E tem Gambá. Esse Gambá 
persegue para as galinhas e come também outro bicho, esse também é 
pequeno. E tem gambá que vive na água. Esse só vive na água, esse 
também é bem pequeno. Para esse bicho nós chamamos de Xikai. Existe 
também o xikai vermelho, esse já e diferente daquele outro, esse também 
é igual aquele outro mas já parece com u Kwati mas ele é gambá, para 
esse eles chamam de gambá vermelho é também chama de Xikai 
vermelho. E depois vem a capivara. Os antigos chamam ele de Kapi'yva. 
Esse capivara já vive na água, vive pela beirada de água sai também no 
lugar seco mas não gostam de ficar ali. Andam um pouco no seco é já 
procura de novo a agua e'já vai na agua, esse é a capivara. E tem também 
Gwairaká, esse também parece aquele Eirá mas não é, possui também 
uma faixa amarela no pescoço. Mas ele é da água mesmo, nós chamamos 
de Gwairaká. Esse so come peixes. Ele anda mesmo perseguindo peixes 
até pegar e anda bem ligeiro mesmo debaixo da água, esse é o 
Gwairaraká. Esse Gwairaka tem o grande e tem também o Gwairaka 
pequeno. 
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tatuhü'i, ha 0·1 ave pe tatu'i pero upe gwasinene rehegwa. Upea oike ave 
yvykwa-pe pero upea ogwereko imina. Ha upei katu oiko upe apere'a 
jagwa he'iva hja'ekwera. Upea katu solo apere'a-pe opersegi, pero otopa 
ramo yrygwasu kwera ho'u avei, pero umi vixo tuixaa rehe ndai pu'akai 
apere'a rehe mante. Pero umi yrygwasu ra'y kwera-pe ho'u. -Upeixa 
ramo pico upea nda tuixai?-Nda tuixai, ha'e kwera mix"i pero opersegi umi 
otro-pe. Ha o"i Mykurê. Upe Mykurê opersegi ave yrygwasu-pe ha ho'u 
ave otrope, upea mixr ave. Ha oiko y-pegwa ave Mykurê. Upea oiko y-pe 
mix"imi ave upea. Upea-pe ngo nhande ja'e xikái. Oiko ave pe xika'i pytã, 
upea ja ndaha'ei pe atroxa, upea ha'ete jepe ave umi otro pero ngo ja 
ha'etema kwati pero ha'e mykurê, upea-pe ohenoi hikwai Mykuré pytã-pe 
ha xikái pytã ave hera. Ha upei katu kapi'yva. Yma gware he'i ixupe 
kapi'yva. Ha upe kapi'yva oiko y-pema, y kota rehe osê isekoha-pe pero 
ndovy'ai ha'e-kwera. upepe. Oiko iko arã haja oheka jevy-ma y ja oho 
jevy-ma y-pe, upea kapi'yva. Ha o"i ave gwairaká, upea ha'ete ave pe Eirá 
pero ndaha'ei, ogwereko ave sa'y juva ko ijajura-pe, pero upea y-pegwa 
voi, nhande ja'eixupe gwairaká. Upea pirá mante ho'u. Ha'e oiko voi pirá 
rapykweri ata ojagarra arã pirá ha pya'e voi y-gwype oiko, upea hima 
gwairaká. Ha upe gwairaka o"i tuixava ha oiko gwairaka'i ave. 

' 
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E depois os outros animais? -E daí os outros animais que voam. 
Tem o que voa e vive pela capueira e nós chamamos de nambu, esse o 
que vive no mato e para esse nos chamamos de xororõ. E tem outro 
nambvu é um pouco maior que esses, e para esse nós chamamos de 
nambu katú e também chama de nambu beira-fogo ele tem dois nomes. 
E tem outro tipo de nambu que é bem parecido com nambu de capueira 
mas ele já canta diferente, e um pouquinho maior que outro, o nome 
desse e nambu xuruikwakwa. Tem outro nambu mas já é do campo. Esse 
e nambu v~rmelho (perdiz), no mato tem um nambu que o tamanho é 
como perdiz e para esse nos chamamos de nambu grande. E tem outro 
nambu pequeno também mas é do mato o nome desse é Uru'i, esse sobe 
na árvore para passar a noite e eles são bastantes isso é o uru'i. E tem 
também outro e o que voa também e nós chamamos de Parakáu 
(papagaio). Tem papagaio de cabeça amarela, e tem papagaio grande e 
papagaio grande e papagaio pequeno e tem também Papagaio Keré. 
Esse tem o mesmo tamanho somente tem diferença no canto, por isso 
chamaram de Parakau Keré, por que esse não canta como os outro, ele 
fala tudo mal mesmo para esse então chama de Parakáu Keré. E tem 
também um papagaio bem pequeno mesmo, para esse então nós 
chamamos de Kuxuí. E tem outro que é mesmo tamanho mas nós 
chamamos de Tu''i esse é a mesma coisa que outro somente o nome e 
diferente, Tu'L E tem outro que nós chamamos de Jaku, esse já vive no 
mato quase igual a uma galinha mas o nome desse e Jakú mesmo. 
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Ha upei otro animal? -Ha upei o'i umi otro animal ovoveva. O'i 
oveveva ja'eva nhande umi kokweré rehe oikova inambu umi ka'agwy 
rehe oikova nga'u, umi inambu'i ha upea-pe nhande nhambohera xororõ. 
~a oiko avei otr~ inambu tuixa miéva upea-gwi ha upea-pe nhande ja'e 
1nambu katu ha 1nambu tata upá he'i ave ixupe mokõi hera. Ha o·i otro 
in~mbu. ha'ete ave inambu kokwere pero apartema onhe'ê upea, mix'i 
tu1xa m1ve upea, ha upea hera inambu xuruikwakwa. Ha otro katu inambu 
pero nhu . pegwa-ma. Upea inambu pytã, o'i ave ka'agwy-pe inambu 
pytãxa tu1xava upeape nhande nhahenoi inambu Gwasu. Ha o'i otro 
inambu'i ave per<? upea ka'agwy pegwa ha upea hera Uru'i, upea ojupi 
yvate oké hagwa ha heta voi ha'ekwera oiko upea hina uru'i. Ha o'i katu 
oveveva ave nhande ja'eva parakáu. O'i Parakáu inhakãjuva, o'i parakáu 
~wa~u ha parakau'i ha o'i ave Parakau keré. Upea petel"xa tuiva pero 
1nh~ ênte aparte, upea~wi ohenoi parakatu keré-pe, oke upea nonhe'êi 
um1 ~.troxa , onhe'ê vaipa voi ha upea-pe ha'ekwera ohenoi parkáu kerê. 
Ha ?' ave parakáu mix'iva voi, upea-pe nhande nhahenoi kuxuí-pe. O'i 
upe~xagwa nte ave pero upea-pe nhande nhahenoi tu''i-pe upea lomino 
ave1 pe otro pero hera nte aparte, Tü'i. Ha o'i otro ave pe jakú-pe nhande 
nhambohera, upea katu oiko ka'agwy rehe yrygwasuxa ave, tuixa pero 
upea jakú vointre hera. 

643 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

E tem outro tipo de Jaku mas nos chamamos de Mytü, esse é um 
maior que o jacu mas é jacu também. E tem também um jacu e nós 
chamamos de jacu cinzenta. Para esse pássaro os antigos já chamaram 
de jacu cinzenta. E depois tem aquele que nós chamamos de ypekü (pica
pau ). E o pica-pau tem vários tipos: Tem ypekü-mbé, tem pica-pau de 
cabeça branca, tem pica-pau de cabeça vermelha e tem um pica-pau que 
se chama de Tairá e tem o pica-pau Tairá pequeno. E depois tem um bem 
menor que é o Jarati'i e esse é o último. E então ele possui cinco tipos 
mesmo. E daf tem o que voa também e o que vive nos galhos e nós 
chamamos de koroxire (sabiá) e podemos também chamar de Havia. 
Tem Sabiá vermelho, tem Sabiá Colar também. Esse Sabiá vermelho 
canta bem mas o Sabiá Colar ja não canta bonita mas o Sabiá vermelho 
canta muito bem. E depois vem o que nós chamamos de Pitagwã (Bem
te-ví) e hoje também ja chama de Pitagwe. E tem outro que so canta de 
madrugada o nome desse pássaro é Caburé. Esse Caburézinho só canta 
madrugada. E depois tem os pássaros que vivem no banhado, para esse 
pássaro nós chamamos de Karãu, esse também canta bonito. Esse 
pássaro Karãu é grande. E depois tem o que vive na água nós chamamos 
de Gwyrat'i (Garça) esse também é grande. Esses pássaros se alimentam 
somente com os peixes, esse Gwyrau. Tem o Gwyrat'i e tem também do 
mesmo Grupo mas já é verde mas é Gwyrafi também é do grupo dele 
também mas não é branco é meio verde. E tem um pássaro que canta e 
os antigos chamaram de Gwyra Jari, esse é grande também. Para esse 
pássaro eles chamam de xahã esse pássaro. 
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Ha o·i otro jaku ave pero upea-pe nhande ja'e Mytü, upea tuixave 
kaku-gwi pero ngo jaku nte avei. Ha o·i avei petêi jaku ha nhande nhahenoi 
jakupét'i. Upea yma gwaré ombohera jakupet"i-pe. Ha upei katu oY pe 
ypekü ja'eva nhande. Ype-kü katu heta laja voi oY ypekümbe, oY ypekü 
akãfi, o·i ypekü aka pytã ha oY ypekú trairá herava ha oY ypekü taira'i. Ha 
upe-gwi mixY veva ypekü katu jarati'i ha upea peve or. Ha etonse 
ogwereko cinco voi. Ha upei katu o·i ovevevá ha yvyrá rakã rehe ha 
nhande nhahenoi koroxire-pe ha nhahenoi: ave ixupe Havia-pe. O'i Havia 
py~ã. or Havfa po'y ave. Ha upe havia pytã onhe'ê porá pero upe havia 
po'y katu onhe'ê vai-ma pero pe Havia pytã onhe'ê porã. Ha upei katu o'i 
nhande ja'eva Pitagwã ha ko'agã onhehenoi Pitogwe.;.pe ave. or atro ave 
madrugada onhe'êva upea hera kavuré. Upe kavure'i madrugada mante 
onhe'ê arã. Ha upei katu oY umi gwyrá etero rupi oikova, upea-pe nhande 
nhahenoi karãu-pe, upea onhe'ê porá ave. Upea tuixa upe karãu. Ha upei 
katu oY oikova avei ype nhande nhambohera Gwyratí-pe ha upea tuixa. 
Umia pirá rehe onhemyatende, umi Gwyrati. or Gwyrat"i ha oY upea 
rehegwa nte ave Gwyra hovy pero GwyratY rehegwa nte ave upea pero 
na morotrri hagwe hovy nunga. Oi. gwyrá onhe'êva ha upea yma gware 
ohenoi Gwyra Jari-pe, upea tuixa voi. Ha'ekwera ohenoi upea xahã-pe 
gwyrá-pe. 

' 
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Mas as pessoas de bem antigos chamaram de Gwyrá Jari e é 
grande mesmo como um gavião e o seu tamanho e vive nas beiradas da 
água também esse Gwyrá Jari. Depois tem os patos. Esse também é uma 
ave que vive na água esse pato. Nós chamamos de pato, e tem o Mbigwa: 
Esse Mbi-gwa também é parecido com o pato, mas quando o pato está 
dentro d'água, nós podemos ver o corpo dele inteiro e esse Mbigwá 
quando cai na água parece só o pescoço dele. E tem um que é Mbigwá 
também, mas é chamado Mbigwa Mboi (Mbigwá-Cobra), esse também 
é assim, quando cai na água aparece somente o pescço dele, mas é 
grande também. Esses são os que vivem n água e se alimentam com 
peixes. Nesse peixes que vivem denbaixo das pedras com esses se 
alimentam. Eles andam por onde tem muitas pedras, entram por baixo de 
águas procurando esse peixe e quando acham eles comem. E depois 
tem o que anda à noite e nós chamamos de yvyja'u. Esse canta também 
mas só à noite, esse chama yvyja'u. Tem também o yvyja'u grande e 
pequeno. Ograndeébranco. Eoyvyja'utemváriosnomes: Kuxuigwygwy, 
tem o Gwãvirvõ, também é yvyja'u, tem Xukwai Popyrõ e ele também, 
esse também e yvyja'u. 

(Fim do lado "B" da Fita nº 4) 
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Pero yma ite gwaré ohenoi! Gwyra Jari-pe ha upea tuixa voi pe 
tagwatoxa tuixa kwe ha oiko y kota rehe nte ave upe Gwyrá Jari. Ha upei 
oiko pe ypé. Upea Avei ypegwa avei upe ypé. Ypé ja'engo nhande, ha o"i 
Mbigwá. Upe Mbigwá ha'ete ave ypé, pero ypé o"i ramo y-pe oje-kwaa 
ikota entero ha upe Mbigwá katu ojepoi ramo y-pe ijajura kwemi ojekwaa. 
Ha o"i Mbigwá Ave, pero onhehonoi Mbigwá-mboi-pe, upea upeixa nte 
avei, y-pe ho'a ramo ijajura kwe mi ojekwaa, pero ngo tuvixa avei. Umia 
y-pe-gwa voi ha pirá rehe okaru. Upe pira itakwa-pe oikova upea rehe 
ha'ekwera okaru. Oiko voi pe itaty rehe, oike y-gwy rehe oheka upe pira
pe ha otopa ramo ha'ekwera ho'u. Ha upei katu o"i pe Pyharé oikova ha 
nhande ngo yvyja'u ja'e ixupe. Upea onhe'ê ave pero pyhare mante, upea 
yvyja'u. Oiko ave pe yvyja'u mix"iva ha tuixave. Upe tuixava. Upe tuixava 
ja morofi-ma. Ha upei umi yvyra'u kwera heta hera o"i kuxuigwygwy, o·i 
gwãviryvõ yvyja'u nte avei, o"i xukwai po-pyrá ha'ente avei, yvyja'u nte 

. ' ave1 upea. 

-
' 
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A ONÇA E O GATO 

Agora eu quero que voce conta sobre o gato e onça e o que o gato 
ensinou a ele. Como foi isso? 

Dizem que isso foi que a onça queria comer o gato e andava com 
essa idéia. E então antes de tudo isso pediu a onça ao gato de casa 
(doméstica), para que o ensinasse, assim para ser trabalhador, para ser 
ligeiro e para pegar os bichos o mais rápido possível. E para saber se 
defender de todos os tipos de armas também o gato de casa ensinou-o. 
E assim o ensinou em várias maneiras. E tem a ultima coisa que ele não 
ensinou para ele, para sua defesa, para pegar bichos rapidamente e para · 
brigar com pessoas porque para esse fim ele aprendeu com o gato. E daí 
o gato ensinou-o e o ultimo ele não o ensinou. E a onça ficou muito 
contente, porque agora ele já sabe como vai brigar. E depois a onça 
começou querer comer para o gato ja, agora eu vou comer para aquele 
que me ensinou disse a onça. E foi esperar o Gato numa ponte, numa 
ponte bem estreito e quando for subindo na ponte ele vai pular para pegá
lo. E então naquela ponte esperou onça para o gato quando ele for passar 
por aí ele ia aproveitar. E ali naquela ponte o gato achou aquela lagarticha 
que nós chamamos de Taragwi, esse então ele achou em cima da ponte 
e o gato pulou para pegar a lagarticha Taragwi e nessa hora a onça pulou 
nele para pegar quando sentiu que vai apertar ele pulou para trás virando 
cambote, e ali a onça não conseguiu pegar para o gato errou. 
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MBARAKAJA HA JAGWARETE 

Ko'agã eremombe'u-ta xeve pe mborakaja ombo'e hagwe 
jagwarete-pe. Upeapa mba'exa araka'e? 

-Upea ndaje araka'e jagwarete ho'use hekoni. Ha etonse upe 
mboyve araka'e onhembo'e uka mbarakaja oga-pe jagwarete, peixa 
igwapo hagwã, oiko pya'e hagwã ha ojagarra hagwã vixo pya'e. Ha osê 
kwaa hagwã opoixagwa arma-gwi ave ombo'e ixupe araka'e mbarakaja 
ogá. Ha upeixa heta manha-pe ombo'e ombo'e araka'e. Ha urtimo-ma 
nombo'ei ixupe araka'e, osê hagwã, ojarra agwã vixo pya ha onhorairõ 
hagwã hente ndive si upeixa gwarã voi onhembo'e uka araka'e mbarakaja
pe. Ha upei mbarakaja ombo'e ixupe ha urtimogwa nomembe'ui ixupe 
araka'e. Ha ovy'a eterei jagwarete, oke ko'agã onhorairõ hagwã ja 
oikwaa-ma. Ha upei pe mbarakaja-pe-ma ho'use ra'e jagwarete, ha'u-ta 
pe xe mbo'e hare-pe he'i jagwarete. Ha oho ra'e oha'arõ puente-pe, pete"i 
puente po'i-pe ha upepe ojupi jave ha'e osêta ojarra hagwã ixupe. Ha 
etonse upe puente-pe oha'arõ ixupe jagwarete pe mbarakaja ohasarõ 
gwanã upepe. Ha upepe otopa mbarakaja pe teju'i taragwi ja'eha nhande, 
upea otopa pe puente ari oI hina ha opó mbarakaja ojagarra upe taragwi
pe ha upe jave jagwarete opó hese ojarra hagwã ha onhanduvo ojopy-ta 
ixupe ha'e opó gwapykwe ré koty, avirá kambote, ha upe-pe ojavy ixupe. 
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E ali falou a onça: esse voce não me ensinou, o gato falou pra ele: 
se eu tivesse te ensinado voce iria me comer disse pra ele. E ali a onça 
falou pra ele: agora eu tenho que comer voce, e correu atrás dele e o Gato 
foi e subiu numa rama e foi até na ponta e ali a onça não podia subir atrás 
dele porque a rama era fina e ali largou dele. Aó o gato ganhou dele. 

O JOGO DE TAMANDUÁ BANDEIRA E ONÇA 

E o jogo de Tamanduá Bandeira com a onça como é isso? 
-Isso disque fizeram antigamente, porque eles viviam juntos em 

muita amizade a onça com o Tamanduá Bandeira. Assim eles faziam 
amizade junto e assim eles viviam. E o Tamanduá Bandeira só vivem 
comendo Kupim e a onça é muito caçador e matava esses bichos, e 
comia somente carne. E um dia eles se convidaram e foram junto num 

' mato. E aí o Tamanduá Bandeira disse para onça: Vamos jogar os nossos 
olhos lá no meios desses unhas de gato e vamos ver se cai de volta. Aí 
a onça disse pra ele: Joga o seu primeiro. Porque o Tamanduá Bandeira .. 
tem olhos bem pequenos mesmos, e tirou um olho e jogou no meio da 
unha de gato e disse: nos meus olhos, nos meus olhos, nos meus olhos 
e caiu de novo no olho. E tirou outro novamente e jogou de novo e falou 
de novo: 

650 

NHANDE REMBYPY 

Ha upepe he'ijagwarete: upea rehe naxe mbo'ei araka'e, hei ixupe 
mbarakaja: orombo'e rire Xe u'ma ramo'ã ra'e he'i ~xupe. Ha upep~ he'i 
ixupe jagwarete: ko'agã oro'u-ta mante ha omonha 1xupe, omonha 1.xup~ 
ha olho ojupi petêi rama rehe hu'ã etepe voi oho ha upepe nda1katu1 
jagwarete ojupi hapykweri oke ipo'i ha upepe oheja ixupe araka'e. Upepe 
ogana ixupe mbarakaja óga. 

KAGWARÉ GWASU OHUGA JAGWARETE NOIVE 

Ha pe kagwaré gwasu ohugajagwarete ndive upea pico mba'exa? 
-Upea jeko ojapo araka'e yma, si ha'ekwera oiko araka'e amigo 

onhondive pe jagwarete kagwaré gwasu ndive. Ha upeixa ha'ekwera 
ojapo amigo onhondive ha upeixa oiko hikwai. Ha kagwaré Gwasu ngo 
ho'u solo kupi'i pe jagwarete ngo imarikazor ha ojuka vixo umia, so'o 
mante ho'u. Ha petêi zia he'i ojoupe hikwai ha oho onhondive petêi 
ka'agwy-pe hikwai. Ha upepe he'i kagware Gwasu jagwarete-pe: 
nhammombena nhande resa amoite jagwa pindá javorai-pe he'i ha 
jahexa-pa ho'a jevy. Upe moramo jagwarete he'i ixupe: emombo neranhe 
he'i ixupe. Si pe kagware gwasu ngo hesa'imi voi, ha oipe'a hesa ha 
omambo pe jagwa pinda otyra-pe ha he'i: xe resape, xe resape, xe resape 
he'i ha ho'a jevy hesa-pe. Ha upei oipe'a jevy otro hesa ha omombo jevy 
ha he'i jevy: 

651 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

nos meus olhos, nos meus olhos, nos meus olhos e caiu de novo no seu 
lugar e seus olhos ficou normal de novo. Ai então a onça também tirou o 
seu e ele tem olhos muitos grande e grande mesmo o seus olhos. Pode 
jogar disse pra ele a onça tirou seu olho e jogou no meio das unhas de 
gato (espinho) e disse: no meu olho, no meu olho e não caiu mais ficou 
no alto. Depois falou de novo pra ele tira o outro agora e ele bobo mesmo, 
tirou de novo e jogou de novo e falou de novo: no meu olho, no meu olho 
e ja ficou os dois e já ficou sem seus olhos e o Tamanduá Bandeira 
deixou-o ali e foi embora. E a onça ficou ali rocando, lamentando, andou 
chorando, até andou riscando o chão. E depois chegou aquele que nós 
chamamos de Jaó. E perguntou porque voce anda chorando Tio disse 
pra ele. Ai ele falou meus olhos estão tudo enroscados nos galhos disse 
pra ele. -E porque aconteceu isso? -E ele disse: O Tamanduá Bandeira 
jogou os d<;>is olhos dele e caíram de novo e eu também joguei os dois 
meus olhos e não caíram mais pra mim e agora estou sem olhos. Ai então 
o Jaó disse para ele: Eu vou procurar outro olhos para voce disse pra ele. 
E partiu. Agora e tempo dequele que nós chamamos de Arakury esse que 
está florescendo agora esse pau-de-vinho. 

Isso eu vou procurar pra voce disse pra ele e trouxe aquilo e isso 
e bem brilhoso mesmo e daquilo fez uma bolinha e colocou no lugar dos 
dois olhos da onça. Daí começou a enxergar bem de novo. E aí a onça 
disse pra ele: quando eu ando à noite e passo por voce faz um barulho 
pra mim não pizar em voce disse pra ele. Dai quando então a onça anda 
eles cantam à noite. 

• 
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xe resape .. xe resape, .xe .resape ha ho'a jevy henda-pe ha hesapá jevy. 
Ha etonse 1agwarete 01pe a ave ha ha'e ngo tuixa hesa, kakwaa voi hesa. 
E.mambo katu he'i i~upe ha jagwarete oipe'a hesa ha omombo jagwa 
p1nd~ ªo/.~a-p~ ha he 1: xe. resape, x~ resap~ ha ndo'a vei-ma opyta yvate. 
~pe1 he 1 J~~ 1xupe e1pe a otro ha 1tavy vo1 ave, oipe'á jevy ha omombo 
1evy ha he 1 ~~vy: xe resape, xe resape ha opyta-ma moko'ive haja opyta
~a hesa e y rehe ha ka-gware gwasu oheja upepe ixupe oho. Ha 
Jagwarete katu opyta upepe okororõ, ojahe'o, hasê hekoni, oikarãi ha 
mba'e. Ha upei katu ogwãhê pe inambú nhande ja'eva MokoI Kokoé. Ha 
he'i ixupe: .mba'e~wi pie~ ~e rase eikovo tuty he'i ixupe. Ha upepe he'i xe 
resa ko. OJepoko1-pa he 1 1xupe. -Ha mba'e-gwi upea? -Ha he'i ha'e: 
Kagware gwasu omombo moko'ive hesa ha ho'a jevy ha ave omombo 
moko'ive x~. ~esa ha ndo'avei xeve ha ko'agã nda xe resa vei. Ha upe 
maramo he 11xupe Moko'i kokoe: Ana-taxe ahexa nde resarã he'i ha oho 
Ko'ag~ ngo itiempo-pe nhande ja'eva arakury pe ipotyva hina ko'agã p~ 
poolev1no. U~ea áha-ta aheka ndeve he'i ixupe ha ogwe-ru ra'e ha upea 
ngo hendy vo1 ha upea omboapu'a porã ha omo'i pe jagwarete resa kwaré
pe. Ha upei ohexa porá jevy. Ha upepe he'i ixupe jagwarete: ogã agwata 
ramo pyhare enhandu uka kena xeve pono apy-rü nde rehe he'i ixupe. Ha 
etonse ogwataramo jagwarete ha'ekwera onhe'ê pyhare. 
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E dar é que a onça ficou muito brava com o Tamanduá Bandeira. 
E perseguiu para come-lo. E disse pra ere: vamos viver juntos novamente 
porque eu não estou bravo com voce. E aí a onça disse pra ele vamos 
fazer a nossa necessidade junto? E procuraram um toco para subirem 
juntos. E de noivo o Tamanduá Bandeira disse á onça: vamos fechar os 
nossos olhos enquanto fazemos a nossa necessidade, e quando eu for 
falar é que vamos olhar disse pra ele. E aí a onça fechou os olhos e onça 
que possui olhos grandes e o Tamanduá Bandeira possui olhos bem 
miudinhos e mesmo não fechando voce não vai notar mesmo. E depois 
que já fizeram tudo a necessidades deles o Tamanduá Bandeira 
devagarzinhos tirou as vezes da onça e colocou no lugar de suas fezes 
e suas fezes colocou no da onça, depois de arrumar tudo direitinho o 
Tamanduá Bandeira folou à onça: Agora vamos olhar novamente e 
abriram os olhos de novo e ali ficaram conversando. E depois disse 
vamos olhar nas nossas fezes, e diz que olharam aí disse o Tamanduá 
Bandeira. E! eu como somente carne mesmo, olha que só tem ossos. E 
depois dele e disse: a sua e é somente cumpim, isso é porque voce não 
presta nêm para caçar bichos e olha na minha que só tem osso disse pra 
ele. Ai aumentou a fúria da onça com o Tamanduá Bandeira. Depois diz 
que ainda não pode conseguir matá-lo. Diz que depois disso o Tamanduá 
Bandeira foi para dormir no mato e ali a onça estava mangueando nele 
e pulou nele e ele que possui braços grosos mesmo e o rabo também é 
grosso. E quando notou que estava apertando somente com o braço 
empurrou-o, queria mord~-lo e mordeu apenas no braço e não fez nada 
nele. 
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-Ha upei jagwarete ipoxy eterei pe kagwaré gwasu ndive. Ha 
opersegi ixupe ho'u hagwã. Ha he'i ixupe: jaiko jevy o~hondive xe nd~ xe 
poxyi he'i ixupe. Ha upei he'i ixup~ jag:"ar~te jaha ~~~aká onhond1ve? 
Oheka yvyrá ojupi hagwa onhond1ve h1kwa1. Ha he 11evy-ma kagware 
Gwasu jagwarete-pe: nhasapymi jakaka kwevo, ha agã anhe'ê maramo 
nhamanha he'i ixupe. Ha upepe jagwarete omboty hesa si jagwarete ngo 
tuixa voi hesa ha kagwaré gwasu ngo mix'imi voi nombotyi ramo jepe nde 
rehexa mo'a'i voi. Ha okaka-pa jave pe hagwaregwasu mbegwe katumi 
pe jagwarete rekaka ogwerova hevi gwy-pe ha ha'e hekaka omoi mba 
jagwarete revi gwy-pe, omoi mba porã vove katu he'ikagwaré gwasu 
jagwarete: ko'aga tuty nhama'e jevy he'i ha omanha jevy ha onhe'ê ~evy 
hikwai upepe. Ha upei he'i nhamanhani nhande rekaka rehe he'1 ha 
amanha ndaje ha he'i kagwaré gwasu. E! xe ha'u so'o memete voi, 
ma'êmi so'o hangwe memete. Ha upei katu omanha hese ha he'i nde katu 
kupi'i memete, nde revalei-gwi eremarika hagwã ha xe katu ma'êmi he'i 
ixupe katu ja ipoxy vente-ma jagwarete kagwaré gwasu ndive. Ha upei 
ndaje ndaikatui ojuka ixupe. Ha upei ndaje kagwaré gwasu oho ra'e oje 
nhanandy-pe ha upepe omongeá jagwarete hese ha ojopy ixupe ha upea 
ngo ijyva kakwaa voi hugwai kakwaa voi ave. Ha onhandu ojopy pe ivyva
pe nte ojoko ixupe, oisu'u mo'ã ixupe ijyva rehe nte oisu'u ha mba'eve 
ndojapoi hese. 
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E disse pra ele: porque é que voce veio e riu nele e o Tamanduá não ficou 
bravo. Depois diz que a onça falou era só para te dar um susto. Depois 
eles vieram juntos de novo. E quando chegaram na estrada bem direito 
diz que a onça falou, porque estava procurando um jeito para matá-lo. Ai 
a onça disse de novo: me carrega disse onça para o Tamanduá Bandeira, 
me carrega e me faz descer lá naquele lugar. E o Tamanduá disse está 
bom pode subir disse para ele. E pulou em cima do Tamanduá Bandeira, 
e foi, diz que já estavam indo longe já e apertou as unhas no Tamanduá 
Bandeira apertou para matar mesmo quando notou que estava sendo 
apertando jogou de si para o chão e não o fez nada. Depois diz que falou 
pra ele que estava muito pesado e não falou mais nada. Ai o Tamanduá 
Bandeira disse pra onça: agora é sua vez de me erguer e carregar, e me 
fazer descer lá nauele lugar disse pra ele, ele respondeu sim pra ele. E 
montou também sobre a onça e foi. E colocou as unhas bem aqui mesmo 
(no peito), e ele que tem as unhas compridas mesmo e quando ja estava 
chegando no lugar determinado enfiou as unhas e abriu mesmo o peito 
da onça~ matou-a. E a onça não podia fazer nada sobre o Tamanduá 
Bandeira porque o Tamanduá Bandeira tem muito mais força que onça. 
Mas ele é um bicho lerdo e a onça é esperta anda bem ligeiro, mesmo 
assim nada pode com o Tamanduá Bandeira. 
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He'i ixupe ma'erã pico ereju ha opuka hese ndaipoxyi voi kagwaré. Upei 
ndaje he'i jagwarete oromondyi mo'ã nteko he'i ixupe. Ha upei katu ou 
jevy onhondive hikwal. Ha ogwahê vove pe tape izerexo hape ndaje he'i 
jagwarete, oke oheka lao hina ojuka hagwã hagwaré gwasu-pe. Ha 
upepe he'i jevy-ma jagwarete xe rupina he'i kagwaré gwasu-pe jagwarete, 
xe rupi xe reraha amoite xe mbowejy. Ho upei ndaje gweno he'i kagwaré 
gwasu ejupi katu he'i ixupe. Ha opo kagwaré gwasú ari ha oho hina 
ogwereha mombyryma voi ndaje ha ojopy pe ipoapê pe kagwaré gwasu 
rehe ojopy ojuka hagwã voi ha onhandu ojopy ha omombo ho'ari-gwi oity 
ixupe mba'eve ndo japol. Ha upei ndaje he'i ixupe nde pohyl eterei he'i 
ixupe ha nde'iri mba'eve. Ha upei he'i ixupe kagwaré gwasu: ko'agã nde 
ha-ma xe rupi he'i ixupe, amoite ke xe mbogwejy he'i ixupe, gweno he'i 
ixupe. Ha ojupi ave pe jagwarete ari ha oho. Ha omo'i voi apete pe ipoapê, 
ha ha'e katu ngo ipoapê puku voi ha ogwe-ro gwah-w tama vove he'i 
hagwe-pe ojopy ixupe ha oavri paete voi ixupe ha ojuka jagwarete-pe. Ha 
ndaikatui mba'e ve ojapo jagwarete kagware gwasu rehe oke pe kagwaré 
gwasu imbareteve voi jagwarete-gwi. Pero ha'e mbegwe mi oiko ha 
jagwarete pya'e oiko, pero ndaipu'akai kagwaré gwasu rehe. 
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A ONÇA E O MACACO (anedota) 

Por que a onça queria tanto comer o macaco? 
- Queria devorar o macaco, porque o macaco judiou bastante da 

onça. Ele, o macaco, diz que a onça foi morar num mato. E ali o macaco 
foi para conversar com a onça, disse a onça: olha, agora disse ele, vai vir 
uma grande ventania e vai derrubar as árvores o macaco falou para onça 
e só vai ficar somente essa arvore disse pra ele. E nessa hora disse que 
eleja tinha tirado uma porção de cipós, já tinha amontoado bastante ali. 
E a onça perguntou: porque voce tirou esses cipós?-Eu tirei esses cipós 
eu vou me amarrar com eles porque vai vir uma ventania forte e vai 
carregar tudo e para todos, mas vai sobrar somente essa árvore. Ai então 
a onça falou : me amarra eu primeiro, eu primeiro disse onça ao macaco. 
E ai o macaco disse: está bom, eu vou amarrar voce primeiro disse pra 
ele, e amarrou-o. Porque a onça teve medo da tempestades que ia vir e 
amarrou-o. Diz que começou amarrar do pé até a cabeça, depois colocou 
mais uma por cima colocou um por cima do outro mesmo e depois de 
amarrar bem ele foi e tirou um cipó mais grosso, o maior, a onça 
perguntou pra ele porque voce tirou esse? -Com esse cipó eu vou me 
amarrar disse ele. Diz que o tamanho é desse comprimento, mais ou 
menos um metro. E depois sim ali onde a onça estava mal amarrada 
começou a bater, bateu até não querer mais, o macaco judiou da onça, 
apanhou do macaco como seu próprio filho. E ali ele deixou. 

• 
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JAGWARETE HA KA'I 

Mba'e-gwipa jagwarete ho'use eterei ka'i-pe? -Ka'i-pe ho'use, oke 
ka'i araka'e heta jagwarete rehe onhembosarai. Ha'e, upei ka'i, ojo 
araka'e gwarete ha oiko pete"i ka'agwy-pe araka'e, upe jagwarete. Ha 
upepe oho ka'i ja-gwarete ndive onhe'ê, he'i jagwarete-pe: Ma'ê, ko'agã 
he'i, ou-ta pete·i yvytu kakwaava he'i ha yvyrá oitypa-ta he'i jagwarete-pe 
ha koa ko yvyrá mata anho ete opyta-ta he'i ixupe. Ha koa rehe he'i haja 
ohekyi-ma voi ra 'e ysypó, heta-ma voi ombyaty upepe. Ha jagwarete 
oporandu: Ma'erã nde rehekyi Koa?-Ha koa ohekyi oke ojejokwata koa
pe oke ou-ta yvytu ha ogwerahapa ete-ta entero vepe pero koa anho ete 
opyta-ta. Ha upepe he'i ixupe jagwarete: Xe ranhena xe jakwa, xe ranhe 
he'i ixupe jagwarete. Ha upepe he'i ka'i: gweno, torojokwa neranhe he'i 
ixupe, ha ojokwa ixupe. Oke okyhyje jagwarete yvytu vaigwi ha ojokwa 
ixupe. Ojokwa voi ndaje inhakã peve, ha upei otro jevy omo'i ombo jo'a
pa voi ha ojokwapa porá vove ha'e oho ohekyi ysypó tuixa veva, ipogwasu 
veva; he'i ixupe jagwarete maerã iko upea rehekyi? -Ha pea-pe xe 
ajejokwa hagwã he'i ha'e. Peixa rupi ndaje ipuku, um metro rupi. Ha upei 
katu pe jagwarete o·i vaiha-pe oinupã, voi ikatuva entero, onhembosarai 
ka'i jagwarete rehe, ombyepoti voi ta'yra teexa. Ha upepe ha'e oheja. 

659 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

E dai ele estava mal. E depois diz que· o guará chegou ali, e disse 
pra ele: porque voce está desse jeito ai?-E ele disse: me desamarra daqui 
amigo gwará disse pra ele. Eu vou matar um tatu e vou dar tudo pra voce 
comer disse pra ele. O macaco me amarrou aqui disse pra ele. Ta bom 
disse pra ele o gwara e desamarrou tudo e soltou a onça. E desde então 
ele já perseguiu mesmo ao macaco, disse agora eu vou matar esse 
macaco. E depois diz ue saiu procurar ao macaco e não podia encontrar 
o macaco e o macaco é muito sabido mesmo. Depois diz que numa hora 
o macaco disse: eu vou dar um passeio, e o macaco saiu. Depois diz que 
chegou onde estava a mulher da onça, o macaco chegou. E a onça não 
estava, tinha ido à sua terra. E aí diz que o macaco falou para mulher:
agora eu vim aqui na sua casa para pousar porque já esta muito tarde já 
disse pra ela. E a mulher da onça falou ao macaco pode pousar. Ai diz que 
o macaco deitou e não dormiu mesmo e já foi deitar ao lado da mulher, 
ao lado da mulher onça. Ai a mulher falou para ele: eu não posso porque 
meu marido me deixou e deixtou tudo pintado mesmo disse pra ele, voce 
não pode fazer isso disse ao macaco. E ai diz que o macaco falou a 
mulher deixar eu ver? Perguntou pra ela, e dai diz que ele viu e disse: É! 
Isso é muito fácil eu também sei pintar assim e outro que eu sei ler mesmo 
isso disse pra mulher e então a mulher aceitou. Depois diz que ele p[egou 
um carvão e mal pintou e já deixou ali e ele se foi embora de novo 
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Ha upei ha'e upepe o·i vai hina. Ha upei ndaje ogwahê agwa-rá 
upepe, ha he'i ixupe: mba'e-gwi iko peixa reime upepe? -Ha ha'e he'i: Xe 
jorá mina amigo ogwará he'i ixupe. Ajuka-ta agã tatu ha ame'ê mba-ta 
ndeve re'u hagwã he'i ixupe. Ka'i xe jogwa kuri ko'a-pe he'i ixupe. Ha 
gweno he'i ixupe Agwarã ha ojorá-pa jevy ixugwi ha opor jagwarete-gwi. 
Ha upe gwive voi ha'e ja opersegi-ma voi ka'i-pe, he'i ko'agã ajuká-ta ka'i
pe. Ha upei ndaje ojo oheka ka'i-pe ha ndaikatui ojohu ka'i rehe ojuka 
hagwã ha ka'i ngo iletrazo voi. Ha upei ndaje petei ora he'i ka'i oha-ta 
ogwata mba'e he'i, oho ka'i. Ha upei ndaje ogwãhê jagwarete rembireko 
o"iha-pe, ka'i ogwãhe. Hajagwarete ndaipori ra'e oho ra'e ivalhe koty. Ha 
upei ndaje he'i ka'i pe kunha-pe: ko'agã aju ko nde roga-pe aké hagwã oke 
ka'aru eterei-ma he'i ixupe. Ha jagwarete rembireko he'i ixupe eké katu. 
Upei ndaje ka'i oheno ha ndokei ha upei ja oho-ma pe kunha yke rehe, pe 
jagwarete rembireko yke rehe. Ha upepe he'i ixupe kunhai: xe ndaikatui, 
oke xe mena xe reja ha omboparápa voi he'i ixupe, nde ndaikatui peixa 
rejapo he'i ixupe. Ha upei ndaje ka'i he'i jahexani he'i ixupe, upei ndaje 
ohexa ha he'i: É! lfai rasa ngo ra'e ambopará kwaa voi ave ha xe ngo alee 
voi he'i ixupe ha upe maramo oacerta kunha. Upei ndaje ha'e ojagarra 
tatapyi ha vai vai nte voi ombopará ha oheja jevy-ma ohovo. , 

' 
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Diz que depois que ele foi para aquela mulher ele estava com sono 
porque não dormiu naquela noite. E foi e dormiu em cima de uma taquara 
miúda. E naquele dia onça chegou e olhou na sua mulher e disse: E! 
Quem é que veio perguntou para a sua mulher, onça ficou bravo para 
mulher dele. Quem é que veio, que fez isso em voce? Perguntou para 
mulher dele. -O nosso amigo macaco disse para ele. Diz que falou por 
ondo foi? -Ele foi por aqui ela falou para ele. Eu vou matar disse onça e 
foi atrás dele. Diz que foi e achou o macaco dormindo em cima das 
taquaras secas, porque estava com muito sono. Ai então onça pegou um 
pauzinho fino e seco, um galhinho bem fino e enfiou no nariz dele, ai então 
o macaco falou: me deixa dormir mosca, ele pensou que moscas estava 
encomodando ele. Depois diz que enfiou bem devagar de novo e assim 
ele falou de novo, me deixa dormir mosca. De noite eu não dormi e agora 
vou começar dormir e depois enfiou de novo e ai ele acordou e olhou bem 
na cara de onça e disse pra ele: O que estás fazendo aqui macaco disse 
pra ele, e o macaco disse nada eu apena estou dormindo. Agora então 
vou te matar hoje voce vai ter que morrer disse onça para o macaco. E 
o macaco já tinha visto mesmo uma toca principal do tatu assim por perto 
dele e o macaco disse à onça: está bom hoje voce vai me matar e já vou 
morrer mesmo e diz que falou para onça me deixar ir e rezar ali e depois 
de rezar tudo aí pode me comer disse pra ele e a onça disse que está bom 
se bobeou de novo. 
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Upeí ndaje pe kunha-pe oho rire hopehyi si upe pyhare-pe ngo 
ndokei voi. Oho ha'e ha oke pe takwapi ári. Ha upe zia-pe ogwãhê 
jagwarete ha omanha hembireko rehe ha he'i: É! Ha mava ou ra'e he'i 
ndaje pe hembireko-pe, ipoxy jagwarete hembireko-pe. Mava ou ra'e, 
mava ojapo peixa nde rehe? He'i hembireko-pe. Nhane amigo ka'i he'i 
ixupe. Moõ rupi oho ra'e he'i ndaje? -Ko arupi oho kuri he'i ixupe. Aha-ta 
ajuka ka'i he'i jagwarete ha osegí ixupe. Oho ndaje otopa ka'i oke hina pe 
takwapi pirukwe ári si hope-hyi eterei. Upe maramo ndaje ojagarra pe 
yvyrá pirukwe po'i, hakã po'imia ha omoinge pe it'i kwara-pe, upe maramo 
ka'i he'i: xe rejana mberu také he'i ha'e oimo'ã arã mberu otorva ixupe. Ha 
upei ndaje omoinge jevy ha upeixa jevy ha upeixa jevy he'i xerejana 
mberu také he'i. Pyhare ndakei ha aké-taramo aina ha upei oikotu jevy ha 
upepe opay ha amanha pe jagwarete rova ete rehe voi ha he'i ixupe: 
mba'e-pa rejapo eina ko'ape ka'i he'i ndajeko ixupe ha ha'e katu he'i 
mba'eve oké aina. Ha etonse ko'agã rojuka-ta eteria remano-ta eina he'i 
ixupe jagwarete. Ha ka'i ohexa-ma voi ra'epeixa ijyery-pe pete'i tatu mina 
ha ka'i he'i ixupe: gweno, eteria ngo xe juka-ta haja amona-tama voingo 
he'i ndaje ha xe rejana tahami tanhembo'emi amoite he'i ixupe ha agã 
anhembo'e-pa rire agã xe'u he'i ixupe ha gweno he'i jagwarete itavy jevy
ma. 
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E ao redor dessa toca principal de tatu ele foi e ficou dançando e 
cantando e onça gostou daquilo. E de repente falou: onça de olhos 
grandes e quando falou isso se jogou no buraco e quando caiu nesse 
buraco diz que enfiou a mao e segurou-o pelo rabo e puchou e o macaco 
falou: voce pensou que pegou meu rabo mas é somente raiz de arvore 
está puxando disse ao onça e então largou de novo e aí ele já se foi 
embora. E ali onça ficou esperando ali no buraco esperando a hora que 
o macaco vai sair mas o macaco estava vendo a onça e nunca que o 
macaco vai sair. E daí diz que onça enjoou de esperar ·aí ele disse vou 
buscar algumas coisas para fazer o macaco temer e foi e trouxe uma 
Casca de cupim inteiro e colocou no lugar onde o macaco vai enxergar, 
perto da boca do buraco e parecia uma onça que estava olhando af. E 
sempre que o macaco vinha e olhava ali a ainda via a onça ali e por isso 
não podia sair e ficou ali muitos dias por causa de muitos tempos até já 
caíram os pelos e por causa de muitas fomes comia qualquer coisa. E um 
dia diz que o tatu veio chegando na sua toca com suas famílias, e 
chegaram ali. E o tatu assutado, porque esse cupim está aqui disse Tatu. 
Depois diz que eles foram entrado, a mão dos tatuzinhos foi entrado bem 
na frente. Foi entrando e disse, o que está fedendo aqui disse tatu e 
depois foi e encontrou o macaco lá na esquina sentado. - O que está 
fazendo aqui macaco? disse pra ele. -Eu vim e entrei aqui quando onça 
queria me comer e até hoje estou 
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Ha pe tatu mina rehe ha'e ohoe ojere hina ojeroky ha oporahei ha 
iguto jagwarete-pe upea. Ha upeixa ha-gwi ndaje he'i: jagwarete resa 
gwasu he'ivo ojepoi upe yvy kwa-pe ha ho'avo pe yvykwa-pe ndaje opo'ê 
ha ojagarra hugwai-gwi ha otirá ha ka'i jevyma he'i: reimo'ã xe rugwai 
rejagarra yvyrá rapo rehe nte rejetirá he'i jagwarete-pe ha upe maramo 
opoi jevy ha upei ha'e ja oho-ma. Ha upepe jagwarete oha'ãro pe yvykwa 
hina oha'anõ ka'i osê pero ka'i ohexa ixupe ha nosê mo'ai voi hina. Ha upei 
ndaje jagwarete ikwe-rai-ma ramo he'i oha-ta aru amongyhyje hagwã ha 
oho ogweru pete"i takuru inhentero ha ombogwapy upe ka'i ohexa hagwã
pe, pe yvykwa rembere ha ha'ete jagwarete oJva upepe omanha va'exa 
hina. Ha ka'i ou jepi upepe omanha ha ohexante voi jagwarete upepe ha 
upea-gwi nosêi heta ára-ma o·i upe-pe are-ma ja nda hagwe veima ha 
ivare'a opa mba'e rei ha'e ho'u upepe. Ha upei ndaje pete'i zia rei tatu oú 
upe imina-pe heta ifamilia kwera reheve ou, ha ogwãhê upepe. E! He'i 
ndaje tatu, mba'e-gwi iko takuru o·i ko'ape he'i ndaje tatu. Ha upei ndaje 
oike hikwai, pe isy ranhe oike ohovo imemby kwera renonde. Oike ohovo 
ha he'i, mba'e oiko inêva ko'ape he'i ndaje tatu ha upei oho otopa tatu ka'i
pe amoite hugwape ogwa-py hina. Mba'e iko rejopo ko'ape ka'i? He'i 
ixupe. Oju akwe aike ape ja-gwarete xe'u se maramo he'i ha ko'agã peve 
a1me 
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aqui disse ao tatu. Pode sair daqui porque eu já vim para minha casa disse 
tatu, pode ir embora macaco disse pra ele. E o macaco disse não, olha 
lá a onça sentada ainda esse ai não é diss~ tatu ao macaco, essa é uma 
caseira de cupim. Eu não acredito disse macaco essa é onça mesmo. Se 
voce quizer que eu saia daqui vai e derruba e dê um arranhão nele 
também disse ao tatu. E o tatu disse está bem, foi e empurrou e derrubou 
aquilo e deu um arranhão também. Aí o macaco falou que era cupim 
mesmo e saiu dali. Até que saiu daí o macaco já não tinha mais nem os 
pelos. Aí o tatu falou para ele: pode ir embora seu macaco de cintura fina, 
tatu chingou o macaco. Ai então o macaco disse pra ele: Voce também 
pode entrar aí seu tatu de rabo de fumo torcido disse ao tatu, chingou 
também ele. Tatu de rabo de fumo turcio disse macaco ao tatu. E daí o 
macaco foi embora; foi com muitas fomes, e ele tinha um anzol na sua 
bolsinha e ali tinha um rio bonito pra pescar e o macaco foi ali para pescar. 
E ficou ali sentado pescando e já estava detardezinha e macaco já tinha 
pescado bastantes lambaris e ele tinha fogo também. E ali chegou de 
novo a onça atrás do macaco chegou de novo onde ele estava. O que 
está fazendo macaco? -Estou tirando peixes disse para ele e a onça 
estava querendo comer peixes também e viu que ali já tinha bastantes. 
Disse onça ao macaco: vamos comer teus peixes? -Podemos comer mas 
fogo eu não tenho disse para ele buscar 
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ko'ape he'i tatu-pe. Esê manike ko'agwi oke xe aju-ma xe roga-pe he'i 
ixupe tatu, terehoke ka'i he'i ixupe. Ha ka'i he'i nahani, amona hina 
jagwarete ogwapy vyteri hina, pea ngo ndaha'ei he'i xupe tatu, pea ngo 
takuru nte hina. Nda roviai he'i ka'i peajagwaretevoi nte. Xe mosêse ramo 
ko'agwi tereho eity ha eikara karai ave he'i tatu-pe. Gweno he'i ndaje tatu, 
oho ha omynha ha oity upea tatu ha oikara karãi ave. Ha upepe ka'i he'i 
takuru ngo ra'e he'i ha osê upe-gwi. Upegwi osê aja ndaje ka'i ndahagwe 
veima. Ha upei he'i ixupe tatu: tereheke ko'agwi nde ka'i ku'a po'i vai he'i 
ixupe, oja'o ixupe tatu. Ha upe maramo ka'i he'i ixupe:. Nde ave eike 
upepe, nde anha rugwai petymaso he'i tatu-pe, oja'o ave ixupe. Tatu 
rugwai petimaso he'i ndaje ka'i. Ha upe-gwi oho ka'i ivare'a ka'i, ogwereko 
ra'e pinda pe ivoko mipe ha o"f ra'e upepe pete"f arrojo porã ha oho upepe 
ka'i opeka hagwã. Ha upe-pe ogwapy opeká hina haja ka'aru-ma ha ka'i 
heta-ma ogwênohê pira'i ha tata ogwere-ko voi ave ra'e. Ha upei ja 
ogwahê jevy-ma jagwarete hapykweri ja ogwahê jevy-ma jagwarete 
henda-pe. Mba'e iko rejapo ka'i?-Ha anhohê ngo pirá aina he'i ixupe ha 
ja-gwarete ngo ha'use ave pirá ha ohexa heta oi hina. He'i ka'ipe 
jagwarete: ja'una nde pira? -Jo'uta pero tata ndarekoi he'i ixupe, terehona 
eru. 
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fogo pra nós por favor disse pra ele o macaco. E quando o sol vai entrando 
sempre fica bem mai~ vermelho e por isso falou para ele, veja lá 0 fogo 
está aparecendo assim eu vou fazer fogo é já vamos comer peixe falou 
pra ele. E onça bobeou e foi pra lá, nunca que vai chegar lá. Demorou um 
pouco e voltou de novo, não cheguei disse ele, e muito longe disse ele. 
Talvez v~ce estava quase chegando lá e voltou, pode voltar de novo para 
buscar disse pra ele, agora já vai chegar e só ir mais um pouco e já vai 
trazer fogo pra nós para fazermos fogo. E onça queria tanto comer peixe 
e voltou nova~ente e nessa volta dele ele (macaco) já subiu no pindo e 
a folha dess~ p1nd~ enrolou em si e ali ele cortou o cacho do pindó e tirou 
be"':l e naquilo ele Já estava cozinhando os peixes. Foi buscar a água e 
coz1~hou e c~locou tudo pronto já e onça chegou de volta, ele já tinha 
c~~1do os peixes. Depois diz que falou pra ele: e teus peixes? -Estão aqui 
e Ja estou comendo disse ele. E diz que derrubou um monte de osso para 
ele. Derruba para mim comer disse pra ele a onça e ele derrubou pra ele 
os ~ssos e comeu e achou muito gostoso e disse: já comeu tudo? -Não 
aqui tem b~stante ainda disse para ele. Derruba mais para mim? -Eu não 
vou derrubar mais pra voce, sobe se quizer comer disse pra ele. Ai onça 
p~rguntou a~ ~acaco: como.voce subiu? -Eu coloco minha bunda pra 
cima ~ra ~ubirdrsse pra.ele. ~1 a onça tentou e subiu de bunda para cima. 
Depois diz que onça foi subindo porque queria comer 
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tata nhandeve ikatu hagwexa he'i ixupe ka'i. Ha kwarahy oike jave ngo 
pytã ojekwaa ha upea rehe e he'i ixupe, amona tata ojekwaa hina upeixa 
ramo ajatapy-ta ha ja'utama pirá he'i ixupe. Ha jagwarete itavy ha oho 
upepe, moõ piko ogwãhê-ta hina. Are mi rire ndaje ogwãhê jevy ouvo, 
nagwãhêi he'i ndaje, mombyry eterei ra'e he'i. Oimene regwãhê pota ite 
jave rejevy, tereho jevy eru he'i ixupe, ko'agã regwãhê-tama tereho mive 
nte agã ha ja reru tama nhandeve tata jajatapy hagwã. Ha jogwarete 
ho'use eterei pirá ha oho jevy ha upe oho jave ha'e ja ojupi-ma pindó rehe 
ha pe pindo rogue ombojere ojehe ha upepe pe pindo kaxo oikyt"i ha 
ohekyi porá ha upea-pe ha'e omomimoi-ma piky hina. Oho y ogweru ha 
omomomoi ha omo"i mba pranto-ma jave ogwãhê jagwarete, ha'e ja 
ho'upa-ma ipirá. Ha upei ndaje he'i ixupe: ha nde pirá? -Na'ape ha'uma 
aina he'i ha'e. Ha oity ndaje ikangwe atyra ixupe. Eityna xeve ta'u he'i 
ixupe jagwarete ha ha'e oity ixupe ikangwe ha ho'ou ha ojohu he eterei ha 
he'i: re'upa-ma iko? -Náhani, na'ape heta vyteri o"i he'i ixupe. Eityvena 
xeve? -Xe ndaity mo'ã veima he'i ixupe, ejupina re'use ramo he'i ixupe. 
Upepe jagwarete oporandu ka'ipe: mba'exa iko rejupi ra'e? -Xe ngo xe 
reikwaré yvatevo amo"f ajupi hagwã he'i ixupe. Ha upei jagwarete otantea 
ha ojupi heikwaré yvatevo. Upei ndaje jagwarete ojupi ohovo ho'use-gwi 
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peixe. E o caldo de peixe estava bem quente diz que. E estava quase 
chegando de bunda pra cima e ar o macaco pegou sua panelinha e 
derramou tudo o caldo de peixe na bunda dele. Diz que caiu bem forte no 
chão e queimou tudo. E depois diz que onça ficou bravo e disse: Tomara 
que vem um forte vento para voce cair e sem e mastigar vou engolir voce 
disse pra ele. E depois diz no outro dia veio um grande vento e o macaco 
caiu. Depois falou de novo pra ele tomara que vem uma geada para voce 
cair e sem te mastigar vou te engolir disse para o macaco. Veio a geada 
e o macaco não caiu. Depois falou de novo tomara que sobe pra voce 
formiga brava para voce cair para te engolir sem mastigar. Depois na 
verdade subiu formiga e isso fez o macaco cair. Assim quew caiu 
atropelou e engoliu inteirinho sem morrer engoliu-o. Dar diz que o macaco 
andou na barriga de onça não morreu mesmo. E diz que tinha uma 
pequena navalha bem pequena mesmo e diz que o macaco pensou e 
disse eu vou cortar a tripa e cortou. Cada dia cortava uma ou duas e onça · 
começou a ficar doente. E diz que onça ficou doente, não podia mais nem 
comer por causa de dores de barriga. E onça foi ao médico. Foi onde 
estava pessoa que rezava e esse que rezava disse pra ele: olha, voce, 
aquilo que voce comeu vai te matar disse pra ele. E o macaco andava 
vivo. Diz que ele andava cortando, somente o coração não cortou e onça 
já andava no último no sol 
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pirá. Ha pe pirá rykwere katu haku ndaje. Ha ogwãhe pota ite jave pe hevi 
yvatevo hina ha ka'i ojagarra pe hi'olha ha onhohê mba ete pe pirá 
rykwere hevi rehe. Hata ndaje ho'a yvy-pe ha oikapa ete. Ha upei ndaje 
jagwarete ipoxy eterei ha he'i: Mba'exa tamo ou ra'e yvytu gwasu ha re'a 
oroisu'u e'y rehe oromokõ arã he'i ka'ipe. Ha upei ndaje lotro zia oú yvytu 
gwasu ha ndo'ai ka'i. Ha upei he'i jevy ixupe mba'exa tamo ou elaza nde 
reity hagwã ha roisu'u e'y rehe romokõ ara he'i ka'ipe. Oú jevy elaza ha 
ndo'ai jevynte ka'i. Upei he'i jevy ixupe mba'exa tamo ojupi ndeve tahyi 
gwaikuru ra'e ha re'a hagwã ha roisu'u e'y rehe oromokõ hagwa. Upei 
anhete ojupi tahyi ixupe ha upeagwi katu ka'i ho'a. Ho'a ramo gwarã 
ojatropezia ha omokõ nadi rei omano e'y rehe omokó ixupe. Ha upei ndaje 
ka'i oiko pe jagwarete ryé-pe nomanoi voi. Ha ogwereko ndaje peixagwami 
navaha miximi voi ha ndaje ka'i opensa ha he'i aikyti-ta hyekwe ha oikytI. 
Kaza zia oikyfi peteI, mokõi ha jagwarete onhepyrO-ma hasy. Hasy ndaje 
jagwarete, ndaikatu vei okaru hyé rasy-gwi. Ha jagwarete oho mezico 
renda-pe. Oho oporaheixa renda-pe ha oporahei he'i ixupe: ma'e, nde, 
nde rembi'ukwente nde jukata he'i ixupe. Ha ka'i katu oikove hekoni hina. 
Upei ndaje oikyff hekoni, pe ikoraçon mante noikyfiri ha jagwarete oiko 
minte-ma kwarahy-pe 

' 
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somente andava estava bem doente mesmo. E diz que depois o macaco 
batendo nos ossos das costelas. Ai onça disse: Ei! O que está fazendo 
macaco? -Nada, estou apenas consertando sua costela que voce quebrou 
quando caiu disse a onça. Aí diz que falou para ele: pode sair e vai embora 
disse ao macaco. Eu não vo sair mesmo disse ele, e seu sair voce vai me 
matar. E diz que assim ele viveu e um dia o macaco falou agora eu vou 
matar e cortou o coração e onça morreu. A onça morreu e o macaco 
pensou. Sentiu que estava tudo frio e o macaco pensou de novo, agora 
eu tenho que sair. E se eu sair pelo rabo vai me bater bem forte e seu eu 
pelo pé vai me dar um coice e assim foi falando. E seu eu sair pela bunda 
vai soltar algumas coisas em mim e seu sair pela mão vai me dar um 
arranhão disse ele. Depois diz que ele falou se eu sair pelos ouvidos vai 
me ouvir, seu eu sair pelo olho pode me enchergar também, se eu sair 
pelo nariz vai me cheirar tambem, se eu sair pela boca vai me morder 
disse ele. Depois diz que falou eu vou partir a barriga. E partiu a barriga 
e por aí ele saiu. Depois diz que ele ficou sentado ali em cima da onça e 
estava muito contente porque já matou e o macaco ficou ali sentado. E 
daí diz que pensou e disse: eu vou tirar as mãos. E depois tirou uma mão 
e um pé e carregou na sextin ha dele os dois edis se agora vou-me embora 
e se foi deixou onça morta mas as patas ele levou. Depois diz que ele já 
ido longe e encontrou outra onça. Ai a onça disse: hoje voce vai ser 
comido disse ao macaco, hoje 
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onhemo'i hasy ete voi. Ha upei ndaje ka'i oho pe ikotilha kangwe rehe 
embota hina. Ha upei he'i jagwarete: É! Mba'e iko rejapo ka'i?-Mba'eve, 
ambojoapu nteko nde kotilha pe re'a ramo gwaré rempê va'ekwe he'i 
jagwarete-pe. Ha upei ndaje he'i xupe jagwarete: esê katuna tereho he'i 
ka'i-pe. Nasê mo' ai' voi aina he'i ha'e, xe juka ne agã. Upei ndaje upeixa 
oiko ha petêi ára he'i ka'i ko'agã ojuka-ta aina ha oikyfi pe ikoraçon ha 
emano jagwarete. Omano ga-gwarete ha ha'e apensa. Onhandu ho'ysã 
mbama hina ha ka'i apensa jevyma, ko'agã asê-ta aina. Ha asê ramo hu
gwai rupi hatã xe nupã-ta hina ha osê ramo ipy rupi opyvoine xe rehe ha 
upeixa ndaje onhe'ê hina. Ha asê ramo hevi rupi opyno-ta xerehe ha asê 
ramo ipó rupi xe karãine he'i. Ha upei ndaje he'i asê ramo ijapysa rupi xe 
rendu-ta, asê ramo hesa rupi xe rexa-ta ave, asê ramo ifi rupi xe retü-ta 
ave, asê ramo ijuru rupi xe su'u-ta he'i. Ha upei ndaje he'i ajoka-ta hye. 
Ha oikyt'i hye ha upe rupi osê. Upei ndaje ogwaypy hina jagwarete ári 
ovy'a eterei si ja ajukama hina ha agwapy ka'i hina upepe. Upei ndaje 
apensa ha he'i aipe'a-ta ipokwe. Upei oipe'a ipokwe pete'i ha ipy kwe pete'i 
ha omo'i gwasu'u ivokó-pe mokõive ha upei ha he'i ko'agã aha-ta ha oho 
ha oheja jagwarete re'ongwe pero ipókwe ogwereha. Upei ndaje oho 
mobyry ha otopa otro jagwarete. Upe jagwarete he'i: eteria reje'u-ta ka'i 
he'i ixupe, eteria 
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vou matar voce macaco diz que falou. E o macaco falou: uma como voce 
eu já matei dois mesmo disse pra ele, já matei mesmo. E verdade disse, 
uma como voce não vai matar, eu já disse macaco. O que voce tem para 
mostrar pra nós? -Tenho às patas disse macaco, tenho quatro disse ele. 
-Então vamos ver disse ao macaco. -E tá bom disse ele e enfiou a mão 
na sua sacolo e tirou uma pata de onça, está vendo está aqui e deu um 
susto na onça. E onça teve medo, e os pés? -Estão aqui disse ele. Tirou 
uma e depois tirou outro novamente mas uma só tirou quatro vezes, tirou 
os quatro e mostrou pra ele. E onça diz que teve muito medo e disse eu 
ja voi me embora mesmo. Dai diz que o macaco ficou folgado. Depois diz 
que vinha vindo duas onças e encontraram com macaco: E diz que onça 
falou à sua companheira: vamos comer o macaco, vamos comê-lo 
tranquilamente dizia um ao outro, outro disse esse macaco não presta 
mesmo eu já matei disse. E o macaco ouviu isso e falou: outras como 
voces eu já matei quatro mesmo disse pra eles. -E como voce matou?
Eu matei porque voces não prestam mesmo pra mim disse pra eles. E 
perguntaram de novo para o macaco. Como voce matou? -Eu brigo e por 
aí eu mato disse macaco e aqui estão as patas disse novamente. -Vamos 
ver então para acreditar? - Esta bem disse macaco e enfiou a mão na sua 
sacola e tirou a pata, voce está vendo? Aí já deu susto neles e depois 
colocou novamente e tirou outra e disse aqui está 
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rojuka-ta ka'i he'i ndaje. Ha ka'i he'i ixupe: nde xagwa ja ojuka-ma voi 
moko"i he'i ixupe, ajukaOma voi. Será he'i ndaje, nde nderejuka ixene, 
ajuka he'i ka'i mba'e rereko upepe jahexa hagwã he'i ndaje? -Areko 
ipokwe he'i ka'i, kwatro oreko he'i ha'e. Ha etonse jahexami he'i ka'i-pe. 
-Ha gweno he'i ha opo'ê pe ivokó-pe ha ogwenohê jagwarete po-kwe, 
hexapa hina na'ape hina ha omondyivoijagwarete-pe. Okyhyje jagwarete, 
ha ipykwe? -Na'ape he'i ha'e. Ogwenohê petei· ha ogwenohê jevy otro 
pero ha'ekwe ekwe nte ogwenohê kwatro ogwenohê ha oxuka ixupe. 
Okyhyje ete ndaje ko jagwarete ha he'i aha-tama voi he'i. Upei ndaje ka'i 
forgazo opyta. Upei katu mokoi'-,a jagwarete ou hina ha ohogwait'i ka'i-pe. 
He'i ndaje jagwarete inhyrü-pe: ja'una ka'i-pe, nhande guto itepe ja'uta 
he'i ojoupe hikwai, otro he'i pea ko ndo valei voi xe ja hetama ojuka he'i. 
Ha ka'i ohendu upea ha he'i: peê xagwaxe ja ojukama voi kwatro he'i 
ixupe kwera. Ha mba'exa rejuka? -Ha ajuka oke peê nda pe valei voi xeve 
gwarã he'i ixupe kwera. Ha oporandu jevy ka'i-pe: mba'exa rejuka? -Ha 
anhorairõ ha ajuka he'i ka'i ha na'ape areko ipokwe he'i jevy-ma. -Ha 
jahexa etonse arovia hagwã? -Gweno he'i ka'i ha opa'ê ivoko-pe ha 
ogwenohê ipokwe rehexapa hina? Upepe ja omondyi-ma enterove-pe ha 
upei amõi jevy ha ogwenohê otro ha he'i na'ape 
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o pé e depois tirou de novo e assim foi contando até oito porque já tinha 
matado quatro. E matou mesmo disse onça e tiveram medo. E o macaco 
falou para eles aqui eu tenho uma coisa na que sempre mato e enfiou a 
mão na sua sacola e foi chegando ao lado da onça e onças correram tudo 
deles. E ai o macaco ganhou de novo, não chegou de novo à matar 
porque o macaco é muito sabido. 

O macaco era gente? 
-Dizem que o macaco era aluno de uma escola. A mãe de Deus foi, 

levou seu filho Jesus Cristo para passar juntos pelas estradas e as 
crianças alunas da Escola estavam muito trepadas num pé de árvore 
para comer as frutas e estavam comendo. E então Maria c.hegou ali em 
baixo e falou para os alunos: derruba dali uma fruta para meu filho comer 
pediu para eles, meu filho está querendo comer disse aos alunos. E 
geralmente alunos são bobagentos mesmo. E responderam pra ela: 
sobe se quizer dar fruta para seu filho e não derrubaram. Ai então a mãe 
de nosso Deus falou para eles: só porque voces não derrubaram frutas 
pra meu filho vai virar macaco todos voces ela falou pra ele. Vai embora 
mulher velha disseram pra ela e chingaram-a bastante e depois a mulher 
passou. Depois diz que eles não comeram mais fruta, as crianças 
estavam dando risadas ali em cima. Depois dis que disseram vamos 
descer de novo disseram um para o outro e quando acabou de falar 
queriam falar de novo já saía titikõ, titikõ para eles virou macaco de todos 
eles. E depois que eles desceram daí eram todos macaco já. 

•, 
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ipykwee hina ha upei ogwenohê jevy ha upeixa oipara oxo peve si .~atro.
ma ojuka hina. Ha ojuk voi nipo ra'e he'i jagwarete ha onhemondy1 h1kwa1. 
Ha ka'i he'i ixupe kwera na'ape voi areko ajuka haty he'i ha opo'ê ivoko
pe ha oho jagwarete lao-pe jagwarete oriparápa ixugwi. Ha ogana jevy 
ka'i araka'e upepe, ndo jukai jevy nte ixupe iletrao iterei ka'i. -Ha ka'ipa 
hentekwe? -Ka'i ndaje ekwelerokwe araka'e. Tupã sy oho araka'e, 
ogwereha imemby hesu crito-pe ogwero gwata pe tape rehe ha umi mitã 
ekwelero kwera o'i mba hikwai yvate ho'u hina yva aju ho'u hi-kwai. Ha 
etonse ogwãhe igwy-pe Maria ha he'i umi ekwelero-pe: etyna xe memby
pe yva ho'umi hagwã upe-gwy he'i ixupe kwera, xe memby ho'use eterei 
he'i ekwelero-pe. Ha ekwelero ngo inhe'êd rei voi. Ha he'i ixupe hikwai: 
ejupina re'ukase ramo ne memby-pe yva ha ndoityi ixupe maramo he'i 
ixupe kwera Nhandejara sy: peê nda peityi rire xe memby-pe ojerepá-ta 
pende hegwi ka'i he'i ixup~ kwera. Tereho katu nde kunha gwãigw·i he'i 
ixupe heta oja'o ha upei kunha ohasa upei ndaje ha'ekwera ndo'u reima 
yva, opuka hikwai umi mitã kwera yvate. Upei ndaje he'i hikwai jagwejy 
jevyna he'i ojoupe ha upea he'i pa vove onhe'ê mo'ã mo'ã jevy titikõ titikõ 
he'i rei ntema hikwai ojerepa ka'i ixugwi kwera. Ha upe-gwi ogwejy vove 
ja ka'i memete-ma oiko ixugwi kwera. 
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Ja não podia mais falar bem, quando foram se convídar só falavam 
~itikõ, titi~õ_tod~s falavam assim e eles desceram. O macaco foi aluno por 
isso ele e inteligente e muito letrados são eles. 

O GWARÁ COM MACACO NO CANAVIAL 

Quando o Gwará levou o macaco no canavial, como foi isso? 
-Dizem que isso, existia um homem que tinha muitos canavial. E 

o Gwará chupa cana do pé para cima. E um dia convidou o macaco 
d~zendo: macaco, tem uma canavial bem ali canavial bonito vamo chupar 
disse pra ele e o macaco disse vamos, o macaco gosta de coisa doce eles 
foram. Um dia eles foram e chegaram no canavial. E nessa hora ouviram 
o barulho do dono qquando vinha vindo e eles correram. O Gwará correu 
e o macaco subiu na arvore bem alta. E depois no outro disseram de novo 
um para o outro: vamos de novo chupar cana disseram um a outro. 

Depois disse Gwará ao macaco: 

LADO "2" - FITA (5) 

Ali no canavial onde nós fomos agoram tem muitos espinhos disse 
ao macaco, precisa arrumar uma plantinha disse pra ele, se arrumar uma 
plantinha nós vamos chupar tranquilo. 
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Ja ndaikatu veima onhe'ê porã, onhokomiza ramo gwãrã titikõ he'i 
rei nte-ma entero veva ha ogwejy hikwai. Ha'ka'i ekwelero kwe-gwi 
inharandu ha iletrazo voi ha'ekwera. 

AGWARÁ KA'I NOIVE TAKWARE'E NDY-PE 

Upe agwará ogwereha ramo ngware ka'i-pe ta-kware'ê ndy, upea 
iko mba'exa? 

-Upea ndaje, oI araka'e pete"i karaí ogwerekova heta ta-kware'ê 
ndy. Ha agwará oho jepi upepe ho' u hagwã. Ha agwará ngo ho' u pe imata
gwi takaware'ê. Ha pete"i ára ka'i-pe okomiza ha he'i ixupe: Ka'i, oime 
pepe peteT takware'ê ndy iporãva jahana ja'u he'i ixupe ha ka'i he'i jaha, 
ka'i ngo ho'use voi he'êva ha oho hikwai. PeteT ára-pe oko hikwai ha 
ogwãhe takware'ê ndy-pe. Ha upe jave ohendu oú ramo ijara kwera ha 
oipara hikwai. Agwará oripará ha ka'i katu ojupi-ma yvate. Ha upei lotro 
zia he'i jevy hikwai: jaha jevy ja'u takware'e he'i jevy ojoupe. Upei he'i 
ogwará ka'i-pe: 

LADO "2" - FITA (5) 

Upe jaha hagwe takware'ê ndy-pe heta o"i nhuat"i ko'agã he'i ka'ipe, 
tekotevê rejohu ne plantija rã he'i ixupe, renhemo plantija rmao ja'u porã
ta nhaina. 
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. E o macaco se bobeou, e ai o gwará enganou ao macaco. Porque 
ele tinha errado com o gwará e por isso ele queria que o macaco fosse 
morto pelo dono da roça. E o gwará vivia andando pelos caminhos e o 
macaco vivia andando pelas casas e um dia o macaco encontrou uma 
dona que vendia chipa. Cada dia levava chipa pelas matas pela cidades 
para vender. E o macaco foi esperar a mulher no caminho subindo no 
galho. E dai a mulher que vindia chipa passou po ai, vinha com uma sexta 
na cabeça e disse pra ela: está vendendo chipa? -Estou vendendo disse 
ela para ele. -Não quer comprar? -Não, eu não tenho dinheiro disse 
macaco, outra hora eu vou comprar disse ele. E a dona foi embora. No 
outro dia ele voltou de novo e o macaco estava querendo comer chipa 
e pensou e disse: vou se fazer como morto para essa mulher. Depois diz 
que a mulher chegou ali com sua chipa e disse: ontem voce estava no 
galho e agora já está no chão morto. E depois diz que falou o que está 
fazendo aqui macaco já morreu mesmo e deu um chute nele e o macaco 
ficou ali bem quietinho sem se mecher se fez como se estivesse morto. 
Aí. diz que a mulher disse é bom eu levar em casa para as crianças 
brincarem com ele. E ergueu e colocou em cima de suas chipas. Aí o 
macaco amarrou chipa no seu rabo nos seus pelos e amarrou-a tudo em 
si. E diz que depois ele deixou suas fezes no lugar das chipas. E depois 
diz que levou pelo mato e no mato sempre temos que passar por baixo 
de alguns galhos e assim aconteceu e passou por baixo de galhos e o 
macaco fazia horas que tinha passado no galho 
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Ha ka'i ohembo yvro, ha agwará upepe ohoze ka'i-pe. Si agwará
pe ndaje ha'e oja'yveré voi araka'e ha upea-gwi ojuka ukase kokwe jara
pe ka'i. Ha agwará araka'e ogwata tapere ha ka'i katu oiko ogahá rehe ha 
pete·i ára ka'i otopa peteJ kunha ovendeva Xipá kaza ko'ê ogwereha xipá 
ka'agwy rehe ogweraha pyelo rehe ovende hagwã xipá. Ha ka'i oho 
oha'arõ pe kunha-pe tape-pe yvyráre. Ha upei ohasa upe rupi kunha xipa 
ovendea hina, ogwereko karnato gwasu inhakã ari ha he'i ixupe: revende 
iko xipá? -Avende he'i ixupe. Nde rejogwa-sei iko? -Nahami, nda xe platai 
he'i ixupe ka'i, agã otro zia ajagwa-ta he'i. Ha oho pe kunha karaí. Latro 
zia ou jevy ha ka'i ho'use xipa ha opensa ha he'i: onhemomano-ta pe 
kunha kara'i-pe aina. Ha upei ndaje pe kunha karaí ogwãhê upepe ixipa 
reheve ha he'i: Kwehe ngo reime yvyráre ha ko'agã re'ama ra'e ha 
remano ra'e: Ha upei ndaje he'i mba'e iko rejapo ka'i ko'ape remano 
voingo ha opyvoi hese ha ka'i nomyiri ete onhemomano ete upepe. Ha 
upepe ndaje he'i kunha iporã ko araha xe memby kwera-pe ohuga hagwã 
he'ongwe rehe. Ha ohupi amo'i xipa ari. Upepe ka'i onhapy t'i hugwai rehe 
onhapyU hagwe rehe onhapytI mba ojehe xipa. Ha upei ndaje hyrukwe
pe ha'e okaka. Ha upei ogwereha pe ka'agwy rehe ha ka'agwy rehe ngo 
sapy'ante jahasa voi nhana rogwe gwy rupi upieha ra'e ohasa nhana 
rogwe gwy rupi ha aje'i-ma ha'e ova ra'e 
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e já foi embora. Levou tudo a chipa dela. Foi e chegou na cidade tirou e 
não achou mais nada achou somente as fezes do macaco diz que a 
mulher ficou muito brava. Depois diz que o macaco estava comendo no 
galho e chipa que tinha levado e aí o gwará passou por aí e olhou nele 
e disse: o que está comendo amigo macaco? -Estou comendo chipa 
disse ele. -Derruba um pedaço pra mim comer disse o gwará e o macaco 
falou eu vou derrubar e derrubou um pedacinho pra ele o gwará comeu 
e gostou muito. Derruba mais pra mim disse o gwará o macaco falou eu 
não vou derrubar mais compra se quizer comer mais disse pra ele. E o 
gwará perguntou quanto vale uma chipa?-Duas patadas disse o macaco. 
-E como podemos comprar? -Vai lá na encruzilhada do caminho porque 
aí passa todo dia quem vende chipa cada dia mesmo e af voce fica como 
se estivesse morto disse pra ele e depois vai te erguer por cima da chipa 
ai voce vai comer bastante. E está bom disse ele e foi. E ficou ali como 
se estivesse morto ali na estrada e aí lá pelas oito horas já achou o 
gwarainho morto ali e a mulher disse: cuitado desse gwará e deu ponta 
pé duas vezes e jogou o gwará longe mesmo. Diz que falou cuitado 
morreu, é bom eu levar para as crianças e aí lembrou do macaco e disse: 
uma dessa mesmo levou tudo minha chipa e pegou um pau e quebrou e 
bateu no lombo do gwará, e o gwará nem ligou nem sentiu isso mesmo. 
E depois diz que bateu de novo e dessa vez foi bem na testa mesmo e 
esse fez o gwará dar grito e saiu correndo e foi embora. 
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ha ja oho-ma. Ogweraha paete ixugwi ixipa. Ha oho og~ãhê pyelo-~e 
oipe'a ha ndotopa veima mba'eve ka'i rekaká mante otopa 1poxy ete nda1e 
kunha karai. Ha upei ndaje ka'i ho'u hina tape ari pe xipa ogweraha va'e 
kwe ha upepe ogwará ohasa ra'e omanha hese ha he'i. mba'e iko re·~ 
amigo ka'i? -Xipa he'i ndaje. -Eityna xeve pezaço ta'u he'1 og~~rá ha k~ 1 
he'i aity-ta ha oity ixupe pezaçomi ha ogwará ho'u ha hé etere11xupe. E1ty 
vena xeve he'i ndaje agwará ha ka'i he'i xe ndaity veima ejogwana re'u 
hagwa he'i ixupe. Ha ogwará he'i ixupe mbovy iko avale xipá? .-Ha zo 
pataza he'i. Ha mba'exa iko upea jajogwa arã? -Ha te reh~ amoite tape 
horketa-pe oke upepe ohasa voi xipa vendeha kaza z1a ha upepe 
enhemomano agã he'i ixupe ha upei nde rupi-ta xipa ári ha heta re'u-ta. 
Ha gweno he'i ndaje ha oho. Ha onhemomano jevy-ma tapepe ha ·upepe 
asajemi ja oú-ma xipa vedeha. Ha ndajeko otopa ogwara'i omano hina h~ 
kunha he'i: aixejaragã agwará ha opyvoi ogwara'i rehe zo vese vo1 
omombo mombyry ixupe. Aixejoranga omano he'i ndaje, iporã ko araha 
mba'e umi mitã-pe ha upei ndaje imandu'a sapy'a ka'i rehe ha he'i: 
peixagwa-ma voi va'ekwe .xe ripa ogwerahapa va_'ekwe

1 

xe he~wi ~a 
ojagarra yvyrá omopê ha 01nupã agwará rumby rup1, mba eve vo1 ndaJe 
ogwará upea, nonhandui omanonte voi. Ha upei ndaje oinupã jevy i.syv~ 
ete rupi-ma voi ha upea katu ombosapukai agwara-pe ha osê onpara 
ohovo. 
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Diz que depois o gwará foi para casa. E depois diz que amarrou a 
cabeça porque estava doendo muito a batida que levou por isso amarrou. 
Depois diz ele foi e encontrou de novo macaco no galho de uma árvore 
por cima da estrada, passou gwará por aí com sua cabeça amarrada e 
disse pra ele o gwará: voce já está aqui de novo? Voce mes fez levar uma 
surra ontem e não gosto mais de voce. E o macaco falou para ele pode 
ir comprar chipa pra nós e o gwara ficou bravo ao macaco e foi embora. 
Desde então o gwará ficou de mal com o macaco, procurou mesmo um 
jeito para matá-lo, até convidou onça para matar o macaco. Quando 
pensou que somente com cana ... porque o macaco gosta de cana, e foi 
o gwará novamente onde estava o macaco e disse pra ele: eu achei ali 
uma canavial bem bonito disse pra ele. E levou uma vez e ai o dono do 
canavial quasse achou neles e eles correram. No outro dia foram de novo, 
e nessa vez já falou para ele: voée precisa por uma plantilha porque ali 
onde nós fomos agora tem muitos espinhos e descalso voce não poder 
chegar ali, faça uma plantilha pra voce disse pra ele e o macaco fez um 
plantilha. Amarrou tudo nos seus pés a plantilha e foi, um dia cedo eles 
foram juntos. Diz que chegaram no canavial e o gwará começou chupar 
do pé e o macaco chupa da ponta. O gwará chupa do pé de onde é mais 
doce e o macaco chupa da ponta e vai para baixo e quanto mais pra baixo 
mais doce fica pra ele. Ai então o macaco falou: 
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Upei ndaje agwará oho hoga-pe. Ha upei; ndaje oakã ka-kwaa 
onhapyti hasy inhakã oinupã hagwe upea-gwi kakwaa onhakapytT. Ha 
upei ndaje oho jevy-ma otopa ka'i-pe tape ári oI hina ohasa agwará upe 
rupi inhaKã onhenhapytI reheve ha he'i ndaje ixupe agwará ape jevy-ma 
iko reime? Xe nupã uka kokwehe ha nda xe a'evei ete nde rehe. Ha ka'i 
he'i ixupe tereho katu ejohwa xipa nhandevê ha agwa-ra ipoxy ka'i-pe ha 
ohó. Ha upe gwive agwará ipoxy ka'i rehe, oheka voi mbo'exapa ojukata, 
ojevale jagwarete.rehe ojuka hagwã ka'i-pe. Upe maranmo ndaje, takware'ê 
rehe mante .. . oke ka'i ngo ho'use takaware'ê, ha oho jevy-ma ka'i o"iha
pe agwará ha he'i: oime takware'ê ndy pora ajohu he'i ixupe. Ha ogweraha 
unave ha upepe ijara haimete opilhá ixupe ha oripará hikwai. Ha lotro zia 
oho jevy, upe lotro zia-pe katu he'i-ma ixupe: tekotevê renhemo plantilha 
oke upe jaha hagwe-pe heta nhuatr o"f ha nde py nandi reheve ndaikatui 
regwahê upepe, ejapo ne plantilharã he'i ixupe ha onhemo plantilha ka'i. 
Onhapyt"i mba ipy rehe iplantilha ha oho, ojogweraha hikwai pyhareve. 
Oho ndaje ogwahê takware'ê ndy-pe ha agwará ho'u imata-gwi ha ka'i 
katu ho'u hu'ã-gwi. Ha agwará ho'u ho'u imata-gwi pe he'êve hagwi voi 
ha ka'i katu ho'u pe hu'ã-gwi ha oho yvy koty amazia he'êve ohovo 
takware'ê ixupe. Upe-maramo he'i ka'i: 
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pucha, é muito doce, eu vou gritar disse gwará. O macaco disse não pode 
gritar porque o dono pode escutar. E assim foi chupando e foi cada vez 
mais doce e o macaco disse eu vou dar um grito. E depois o macaco disse 
aqui e mais doce eu vou dar um grito e deu um grito. E os cachorros 
ouviran isso e o dono dos cachorros falou, escute, quem será que esta 
no canavial e mandou os cachorros lá. E o gwará já foi embora e o macaco 
enquanto lidava com sua plantinha não podia correr e vieram os cachorros 
e pegou-o e aí mataram-o. Por isso eles não podem se combinar com o 
gwará. Hoje em dia eles vivem bem porque já não vivem mais como 
antigamente. 

Antigamente essas coisas contavam um para o outro? Os antigos 
contavam essas estórias um para o outro, as vezes eles passam noite 
contando um para o outro. Os antigos gostam dessas histórias, hoje em 
dia é que nós não ouvimos mais essas coisas. 

Existe animal que dá sua cria e depois os outros animais?-Tem o 
que da sua cria primeiro, os bichos, o que eu conheço, primitivamente se 
criam os pei)(es e depois os outros bichos. Os peixes grandes que são 
dos grandes rios, não botam ovos, não se criam nas grandes rios, eles 
ficam na lagoa onde a lagoa cai no rio por lá eles ficam botando ovos e 
nessa lagoa eles entram enquanto pequenos. Depois já vão nos grandes 
rios para morar. Eles vivem nos grandes rios, mas para se criarem eles 
vem tudo na barra da lagoa. 
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aiko, he'ê ete iko, xe osapukai-ta he'i agwará. Ha ka'i he'i ndovalei oke 
ijara nhande rendune. Ha upeixa oho amazia he'ê ve ha osapukai-ta aina 
he'i ka'i. Ha upei he'i ka'i ko'ape he'êve osapukai-ta ha osapukai ka'i. Ha 
ohendu jagwa kwera upe ha umi jagwa upe ha umi jagwa jara he'i, aipona, 
mava-pa oime takwere'ê ndy-pe ha omondo jagwa upepe. Ha ogwará ja 
oho-ma ha ka'i katu iplantilha rehe oiko aja ndaikatui oriporá ha au jagwa 
ha ojagarra ixupe, ojuka upepe. Ha upea-gwi ha'ekwera ndaikatui 
onhokomina agwará ndive. Ko'agã ha'ekwera oiko porã oke ndaha'e 
veima yma gwarexa oiko. -Yma rupipa umi mba'e omombe'u ojoupe 
araka'e? -Yma ngwaré omombe'u umi kaso ojoupe, pyharé sapy'ante 
ndokei ha'ekwera omombe'uvo umia ojoupe. Yma gwaré oguta pe kaso, 
ko'agã nte nhande nanhahendu vei umia. 

OI-pa animal ha'e ranhe ete ojekriávca ha upei katu otro animal? 
-O"i ha'e ranhe he ete ojekriava, umi vixo, y-gwype-gwa mante xe aikwaa, 
pirá ranhe ojekria ha upei katu umi otro vixo. Pe pirá kakwava umi y
kakwaa pegwa pirá, no mbo'ai, ndo jekriai y kakwaa-pe ha'ekwera pe 
laguna ojeipova hina y kakwaa-pe upe rupi nte ha'ekwera ombo'a upe 
laguna-pe ha'ekwera oike mixi" aja. Upei katu ja ohoma y kakwaa rehe 
oiko hagwã. Ha'ekwera oiko pe y kakwaa rehe, pero ojekriá hagwã ou-pa 
pe laguna voká-pe. 
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Por isso voce sempre vê peixinhos do tipo de lambarí vivem em 
quantidade na barra de uma lagoa. Ali eles vivem em quantidade tudo 
junto, tem dourado, tem pacú e vivem tudo junto. Mas os dourados desde 
pequenos mesmo já anda correndo atrás de outros peixes, já são feroz 
mesmo. 

E tem animal que dá sua cria por ultimo? 
-Tem os que se criam por ultimo e são os bichos, os antigos 

contavam, e nos idiomas dos antigos, esses dão suas crias quando 
floresce a arvore vermelho( anjice). E o que se criam primeiro são as 
cobras. Esses já crescem bem ligeiro, os que se criam no final do tempo 
crescem mais ligeiro. Mas tem também outros bichos que se criam 
quando floresce o anjice, tem muitos bichos. Mas não são todos, mas a 
cobra se cria porque crescem bem ligeiro. 

Voce sabe porque é que o papagaio fais como nós? 
Dizem que esse papagaio, os nossos antigos contam, dizem que 

isso, assim como os nossos antigos contavam que o papagaio era gente 
mesmo. Elés falavam com nós mesmo. E depois chegou um tempo que 
foram transformados em pássaros, Deus mesmo os transformou em 
pássaros. Por eles foram gentes agora se a gente ter em casa como 
nosso animal e se ensinarmos ele ainda fala bem, eles tem a nossa 
propria maneira de falar. 
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Ajeve umi pira'i rehexa arã pe piky ra'y xagwa laguna voka-pe heta 
arã hikwai. Upepe ha'ekwera o'i mba ete, o'i zorazo, pakú onhondive-pa 
o'i hikwai. Pero umi zorazo katu mix'i reheve voi ja omonha-ma voi umi otro 
pirápe, ja inharõ-ma voi. 

Ha o·i-pa ultimo ete ojekriava? -O'i urtimo ete ojekria'va ngo hina 
umi vixo, yma gwaré he'i va'ekwe, yma gwaré nhe'ê-pe, umia ojekriá pe 
uvyrá pytã ipoty jave. Ha primero ojekriã umi mboi. Upea pya'e-ma 
okakwaa, tarze ojekriá va'ekwe pya'eve okakwaa. Pero o"i ave otro vixo 
pe yvyrá pytã poty-pe oje kriáva, heta vixo oY. Pero ngo na enteroi, pero 
pe mboi ojekriá oke upea pya'e okakwaa. 

Nde pa reikwaa pe lorito pa mba'egwi ha'e onhe'ê nhandexa? 
Pe lorito ndaje, nhande ypykwe omombe'u, upea ndaje, nhande ypy ete 
omombe'u araka'e pe lorito hentekwe voi araka'e. Ha ha'ekwera onhe'ê 
vai nhandexa arak~'e. Ha upei nte oiko araka'e ha onhemondopa gwyrá 
ramo, Nhandejara voi araka'e ornando ixupe araka'e. Ha ha'ekwera 
hentekwe-gwi ko'agãjareko ramo nhande rymba ramo ha nhambo'eramo 
onhre'ê porá, nhane nhe'ê voite ogwereko ha'ekwera. 

689 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Porque o Gavião azul tem certo tempo que vive? (no mato). 
-Desse gavião azul os nossos antigos diziam, lá onde eles ~ivem D.eus 
mesmo deu para eles morarem, ali eles não podem se produzir (se criar). 
Ali eles podem morar. Por esse motivo eles quando chega o tempo de se 
reproduzir eles vem aqui onde nós estamos afim de se reproduzirem. No 
mundo onde nós vivemos eles vem para se reproduzirem. Numa faze de 
seu tempo eles se produzem duas vezes e esse é o que se reproduz 
ultimos de todos os animais. A primeira reprodução é em agosto e a 
segunda vez também no tempo de florescimento de anjico. Depois que 
os filhotes crecerem eles já voltam no lugar onde eles vivem. Eles voltam 
novamente ao lugar onde Deus mesmo deu e ali eles não podem se 
reproduzir, talvez por alguns motivos. Deus mesmo colocou ali e quando 
chega o tempo de sua reproduçao eles já vem para cá. 

E existem outros animais com esse mesmo tipo ou somente isso? 
- Existe outros também. Esse Ano grande também é assim, esse 

também tem um lugar proprio. Tem o Tigasu, aquele passaro que nós 
conhecemos por nome de Tingasu Branco, esse também tem o seu lugar 
proprio em que vai. E quando chega o tempo da reproduçao eles .vem 
todo junto para se reproduzirem e agora é tempo deleagora nós ouvimos 
os seus cantos. E tem o tapeny, aquele pássaro que tem seu rabinho em 
forma de tesoura, esse é o que está sempre com o gavião azul. Quando 
eles vem todos os qeforam juntos deles também vem para se reproduzir. 
E lá por janeiro e fevereiro eles já procuram novamente para ir embora. 
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Mba'e-gwi pe Tagwato hovy o"ite tiempo oikoha? Pe Tagwato hovy 
rehe katu he'i nhande ypy va'ekwe, pe ha'ekwera oikoha-pe pe Nhandejara 
voi ome'ê hagwe oiko hagwã, upepe ndaikatui ojekriá. Upepe solo oiko 
hagwante. Ha upea-gwi ha'ekwera ojekriá-ta vove oú ko nhande jaikoha 
rehe ojekriá hagwã. Mundo nhande hente jaikoha pe ou ojekriá hagwã. 
Ha zo vese ojekria ha upepe la ojekria ultimo. Ojekria agoto-pe ha yvyrá 
pytã poty-pe ave. Ogã upea okakwaa-pa vove ha'ekwera ja oho jevy-ma 
pe oikoha-pe. Pe Nhandejara ombo lugar hagwe-pe jevy oho ha upepe 
ndaikatui ojekriá, oimene alguna cosa-gwi hina. Upepe Nhandejara voite 
omo·i ixupe kwera ha ojekriá-ta vove ou-ma ko'ape. 

Ha o"i-pa otro upeixa gwante ave terã pe upeante? A'f otro ave. Pe 
Anõ kakwaava upeixa nte ave, upea oho ave. o ·i Tingasu, pe TingasuU 
ja'e nhande, upea oho ave. Upea agã onhondivepa oú arã hikwai ojekriá 
hagwã ha ko'agã iti~mpo hina ko'agã nhandedu onhe'ê ramo upea. Ha o"i 
pe Tapeny pe hugwai jytapava, upea hina pe Tagwato hovy ndive 
onhondivegwa voi. Ha'ekwera oú vove entero vixo oho va'ekwe oúpa ete 
ave ojekriá hagwã. Ogã henero pe hevrero rupi katu já oheka jevy-ma oho 
hagwã. 
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Eles devem ir todos juntos de novo. E desse jeito é que os pássaros 
vivem. 

Existe tempo para os passaras cantarem? 
-Existem também, nesse tempo agora eles cantam raramente. 

Mas quando chega o mes de agosto como dizem os antigos, no mes de 
florescimento das árvores (primavera) quando as matas estão tudo 
floridas e nesse tempo tambem eles cantam. Todos os pássaros existentes 
cantam, eles ficam alegres porque já vão reproduzir novamente. 

-E isso porque tem esse tempo, porque tem seu tempo de cantar? 
-Quando isso acontece é porque chegou o tempo de sua reprodução 

porque eles tem seu tempo certo para reproduzir não se reproduz em 
qualquer tempo. E por isso quando chega o seu tempo eles cantam 
porque vão se reproduzir. Quando começa florecer as matas eles 
também começam cantar. Daí eles já cantam desde madrugada mesmo 
porque estão muitos contentes porque estão chegando o tempo de sua 
reprodução .. 

O que os antigos achavam pelos cantos das cigarras? 
-Essa cigarra é formado daquele bicho de madeira podre que 

conhecemos de Jaratiba. E eles também no seu devido tempo, e esse 
Jaratiba fica tudo enterrado mesmo em baixo da terra e disso ele sai e 
sobe na árvore e ali depois de criar as asas esse bichinho de casca dura 
sai e depois de sair ele se descasca e deixa a sua casca na 
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Oho-pa ete jevy arã onhondive-pa hiwai. Ha upeixa ko hina umi 
gwyrá kwera. 

Ha o"í ave ngo gwyrá onhe'êha tiempo? -O"i ave, sapy'ante koa ko 
tiempo-pe ha'e kwera anhe'ê sapy'a py'ante nte. Pero agosto agwahê 
vove he'iva yma gware, pe mba'e poty tiempo-pe, ipoty-ma entero 
ka'agwy ha upepe ha'ekwera onhe'ê ave. Onhe'ê gwyrá oI va gwive, 
ovy'a hikwai oke ojekriá jevy-tama hina. 

Ha upea-pe mba'e-gwi onhe'ê upeixa, mba'e-gwi itiempo onhe'ê 
hagwã? -Upeixa ramo ogwahê-ma tiempo ojekriá hagwã oke ha'ekwera 
ngo itiempo ojekriá hagwã ndaha'ei oime ára reinte ojekriá. Ha upea-gwi 
ogwahê vove itiempo ha'ekwera onhe'ê oke ojekriá-ta hina. Umia ka'a 
gwy poty tiempo jave ha'ekwera ja onhe'ê-ma. Upepe ha'ekwera ja 
onhe'ê-ma voi ata madrugada-gwive onhe'e oke ovy'a eterei ogwãhê 
hina itiempo ojekriá hagwã. 

Yma gwaré-pa mba'e ha'ekwera ojohu araka'e pe nhakyrã nhe'ê 
rehe? 
-Ha upe nhakyrã ngo oiko pe nhande ja'eva jaratita-gwi. Ha etonse 
ha'ekwera itiempo-pe avei, pe jaratita ngo oikepa voi yvy-gwy-pe ha upe
gwi osê ha ojupi yvate ha upepe ipepo-pa rire-ma osê pe vixomi ijape 
atãmiva jevy ha upea osê rire katu ojepjro ha oheja pe ipire kwe pe 
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madeira em que estava, ali fica a sua casca não cai mesmo. Depois sobe 
mais um pouco para cima e ali se descasca mais uma vez e depois já 
começa voar. E depois de ficar tudo formado eles começam cantar, todos 
eles começam cantar. E então esse cantos de cigarras eram tristes para 
os nossos patrícios de antigamente. Quando eles ouvem os cantos das 
cigarras eles começam relembrar daqueles que já morreram. Então 
quando as cigarras cantam eles dizem agora chegou o tempo das 
cigarras cantarem aqueles que ja morreram tambem ouviram assim 
diziam. E isso eles achavam tristes esse canto das cigarras, isto é, os 
nossos antigos, mas hoje em dia já não fazem mais já não ligam mais com 
essas coisas. 

Voce não sabe de algum outro animal desse tipo? -Tem pássaro 
deste mesmo tipo. É esse Karãu que nós conhecemos. Esses os que os 
nossos antigos achavam tristes esse dois animais, aquele que recuperou 
os olhos para onça, isto é, aquele nambu que se chama de Jaó porque 
o canto desse Jaó é muito bonito e do Karãu também. E com aquilo com 
os cantos desses animais eram feitos muitas coisas, faziam simpatia, 
faziam do cantos desse nambu também. Isso eles faziam para se 
alegrarem uns com os outros e também para tirar as alegrias de outra 
pessoa, para ficar lembrando deles, assim eles faziam desses dois 
pássaros. Tem outro também, mas o que é mais bom é o nambú Jaó e 
o Karãu somente. Assim diz que os nossos antigos 
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Yvyrá rehe, upepe opyta pe ipirekwe ndo'ai voi. Upei oho mive yvate ha 
ojepiro jevy otro ha upei katu ja oveve-ma. Ha agã otyarõ mba vove 
ha'ekwera osapukai-ma, onhe'ê-ma hikwai. Ha etonse upea upe nhakyra 
ome'ê trite nhane pa'i sano yma gware-pe araka'e. Ohendu ramo nhakyra 
onhe'ê mba hina ha'ekwera imandu'a umi yma-ma omano va'ekwe rehe. 
Ha etonse nhakyrã onhe'ê vove he'i ko'agã onhe'ê-ma katu nhakyra yma 
omano va'ekwe ohendu avei va'ekwe he'i. Ha upea ha'e kwera ombyasy 
pe nhakyrã nhe'ê araka'e, umi nhande ypy-kwe araka'e, pero ko'aga 
nhani veima ja no pena veima umi mba'e rehe. 

Nde pa nde reikwaai algun otro animal upeixagwa nte ave? 
-O"i avei gwyrá upeixa-gwante ave. Pe karãu ja'eva nhande. Upea katu 
pa'isano ombysay upe moko'i, upe jagwarete-pe ombo hesa jevy va'e
kwe upe inambu kokoé oke onhe'ê asy ha karau onhe'ê asu avei. Ha 
umia-gwi heta mba'e ojapo araka'e, ojapo simpatia, ojapo pe inambu-gwi 
ave. Upea ha'ekwera ojapo onhobovy'a ha monhombovy'a vei hagwã 
ave, opyta hagwã imandu'a hese kwera, upeixa ojapo araka'e umi moko"i 
gwyrá-gwi. o ·i otro ave, pero iporã veva pe inambu kokoé ha karãu nte voi. 
Upeixa araka'e nhande ypykwe 
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faziam naquele tempo. Mas hoje em dia também não fazem mais. 
Esse nambu vermelho {perdiz) também canta nesse tempo? 
Agora é o tempo deles, agora eles estão cantando. Quando se 

fazem simpatia e quando escutam o canto de nambu não ficam mais 
alegres ficam tristes e também quando escutam o canto do Karãu não 
ficam mais alegres somente aquilo deixavam tristes. Haviam outras que 
faziam para cantar o Kotyhu, porque para isso fazia ehavia os que sabia 
fazer mesmo naquele tempo. Quando canta o Kotyhu ele atrai á todos e 
todos gostam e quando ele canta o Kotyhu todos vão lá até as mulheres 
vão, dizem que era assim. Hoje em dia não é mais usado essas coisas. 

(FINAL DE ANEDOTA DE JOãO AQUINO- FITA Nº 05) 

696 

NHANDE REMBYPY 

ojapo araka'e. Pero ko'agã ja ndo japo veima avei. 
Pe inambu pytã ngo onhe'ê avei ko'aga?-Ko'agã ha'ekwera itiempo hina 
ko agã ha'ekwera onhe'ê mba hina. Ojejapo ramo simpatia ha ohendu 
ramo inambu nhe'ê ndovy'ai ha'ekwera karãu nhe'ê ohendu ramo ave 
ndovy'ai upea nte va'exa ombyasy. Otro katu ojapo okotyhu kwaa hagwã, 
upea-pe ymagware he'i ikotyhu katu hagwã he'i upea rã ojapo ha o·i ojao 
kwaa va'e araka'e. Upeixa ramo okotyhu jave entero-pe oha'ã entero 
ojohu porá ha upea oka-tyhu jave entero oho upepe kunha gwive oho, 
upeixa araka'e. Ko'agã rupi ja ndojeporu veima upea. 

(Final da Explicação de Anedotas Por: -João Aquino) 

" 
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GWARUJÉ (ANIMAL EXISTENTE NO CÉU) 

voce chegou a ouvir dos antigos quando contam sobre o Gwaruje? - Eles 
chamam de Gwaruje antigamente para darem medo á outra. Isso 
também eles chamam de temporal. Esse Gwarjé, quando se da eclipse 
no sol eles já começam falar lá no alto (no céu), estão para descer aqui 
na terra afim de se alimentar, esse animal é onça também e eles chamam 
de Gwaruje. Quando o sol se escurece (eclipse) esse animal desc~ na 
terra para se alimentar nas pessoas, desce do céu e para es~e animal 
eles chamam de Gwaruje. Esse é um animal que vive no céu e antigamente 
vivia pelas montanhas e nesses lugares bem fechados nesses lugar~s 
eles viviam. Por isso quando o sol se escurece eles já começa falar, assim 
eles estão querendo descer. Quando o sol se escurece rápido eles já 
falam e os povosjá começam ouvir. Quando a lua se escurce·ja se ouve 
também lá no alto do céu esses grandes morcegos esse animal também 
é do grupo do gwarujé. 

.. 
(Gravação de Andreza Souza) 

Agora vece vai me contar do Nanbú que recuperou os olhos para 
a onça? 

-O Nambu recuperou de novo para a onça depois que o Tamanduá 
Bandeira tinha furado os olhos dele. Dizem que eles 
andamsemperseguindo de todo jeito tentando um a outro. Primeiro diz 
que fizeram, disseram um ao outro para se erguerem. 

698 

NHANDE REMBYPY 

GWARUJE (ANIMAL DO CÉU) 

Ndepa rehendu araka'e nhande ypy kwera omombe'u ramo pe 
Gwaruje rehe? 
-Gwaruje he'i ha'ekwera araka'e yma upea-pe onhomongy-hyje araka'e. 
Upea ha'ekwera ohenoi marãny-pe araka'e. Pe Gwarujá, kwarahy oje'o 
jave ja onhe'ê-ma amo yvate, ogwejy-ta hina yvy rehe akaru hagwã, upea 
jagwarete ave upea-pe ha'ekwera gwaruje he'i. Oje'o jave kwarahy upea 
okaru hente rehe, ogwejy yvate-gwi ho upea-pe ha'ekwera ohenoi 
gwarujé. Upea peteI animal aikova yvaga-pe ha yma rupi oiko cerro rehe 
umi ivailha rehe oiko va' ekwe. Upea-gwi kwarahy inhypytü ramo ha'ekwera 
ja onhe'ê-ma, upeixa ramo ouse hina. Kwarahy inhypytü sapy'aite rei 
ramo ha'ekwera ja onhe'ê-ma ha yvypora ja ohendu-ma. Ha jasy oje'o 
ramo onhendu-ma ave,. yvate onhe'ê ramo umi mbopi gwasu upea 
gwarujé rehegwa hina. 

(Gravação de Andreza Souza) 

Ko'agã remombe'u-ta xeve pe inambu ombo hesa jevy hagwe 
jagwarete-pe? 

-lnambu ombo hesa jevy araka'e jagwarete-pe omombu-ma ramo 
hesa kaware gwasu. Ojo segi jeko araka'e ha upeixa ojogwereko 
onhotanteávo. Ha primer nhande ojapo, he'i ojoupe ojohupi hagwã. 
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E depois que um ergueu o outro, eu primeiro vou te erguer disse 
onça ao Tamanduá Bandeira e depois disseram voce vai me erguer 
disseram um para o outro. E Tamanduá Bandeira disse à onça me ergue 
e me leva só um pouquinho. Depois a onça ergueu para o Tamanduá 
Bandeira, dai foi puxando briga dizendo: vamos fazer nossa necessidade 
e vamos ver quem é que come ossos e quem é que come somente cupim. 
Eu é que como cupim disse Tamanduá Bandeira para onça e onça disse 
eu éque como cupim. E depois fecharam os olhos e disseram, e sentou 
um na frente do outro para fazer suas necessidade. E fizeram necessidade 
sentados um na frente do outro e deois a onça viu sa fezes do Tamanduá 
Bandeira e mudou as fezes dele no lugar das suas para dizer as minhas 
são só cupim. E suas fezes colocou debaixo do Tamanduá depois o 
Tamanduá Bandeira olhou e falou voce comeu somente osso e eu como 
somente cupim e depois disse Tamanduá Bandeira eu como cupim e ali 
mesmo já começaram se desintender. E daí disseram um ao outro vamos 
de novo e foram. Foram mais um pouco disseram de novo um para o outro 
vamos se erguer de novo, eu vou te erguer disse de novo onça ao 
Tamanduá Bandeira e o Tamanduá disse voce vai me erguer e ali 
começaram se discutir de novo. E depois diz que já viu o que estava na 
frente e pulou no lombo da onça o Tamanduá Bandeira e quandojá ia um 
pouco falou Tamanduá Bandeira para onça voce é que faz necessidade 
só de cupim eu como disse onça e nessa hora o Tamanduá Bandeira já 
colocou suas unhas bem nos olhos. 
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Ha upei nhande, xe ranhe tarohupi he'i jagwarete ka~~aré gwasu~ 
pe ha upei nde xe reupi he'i ojoupe. Ha kagwaré gwasu. ~e1 1xupe xe rup~ 
xe reraha mbykymi. Ha upei kagware gwasu-pe ohup1 Jagwarete, upe1 
oteta ixupe ra'e ha he'i jaha ja kaká ha jahexa kiva'e pa ho'u so'o kangwe 
he'i hikwai ha kiva'e-pa ho'u kupi'i. Xe ha'u kupi'i he'i jagwarete-pe 
kagwaré ha jagwarete he'i xe katu ha'u. ha upei nhasapymi he'i, ha ojovai 
akakavy araka'e. Ojovai akaka ha upei jagwarete ohexa kagw~re rekaka 
ha ogwaru gwevi gwy-pe kupi'i meme akaka he'i hagwã. Ha 

1

upe1 gw~.kaka 
omo"i hagwaré gwasu gwy-pe, upei kagware gwasu orna ê ha he 1 nde 
ere'u mba'e hangwe ha xe ha'u kupi'i he'i ha upei he'i ixupe kagwar~ 
gwasu xe ha'u kupi'i ha upepe voi a onhmbo poxy-ma h.ikwai. Ha.u~e-gw1 
he'i ojoupe jaha jevy he'i ha oho jevy hikwai. Upe-gw1 oho. puk1m1 vove 
jajoupi jevy he'i ojoupe, xe orohupi-ta he'i jevy kagware-pe Jagware~e ha 
kagwaré he'i xe katu nde xe rupita he'i ha upepe ja onhombo poxy Jevy~ 
ma voi hikwai. Ha upei ohexa-ma mba'e-pa o"i henonderã ha opo 
jagwarete lomo-pe kagwaré gwasu ha ogweraha mbykymi vove h~'i nd~ 
pako rekaka kupi'i neme he'i kagweré gwasu ja-gwarete-e ha xe ha u he 1 

jagwarete ha upepe ja omo·i-ma voi opoapê jagwarete. 
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da onça, já furou, tirou mesmo os dois olhos da onça. E dexou-o ali e o 
Tamanduá Bandeira seguiu o caminho efoi embora mesmo. E a onça 
ficou ali chorando no caminho, diz que chorava muito mesmo os que 
passavampor ali viam ali a onça quando estava sem as suas vistas. 
Depois diz que veio chegando ali o Nambú. E disse por que estas 
chorando amigo?- O Tamanduá Bandeiratirou os meus olhos disse ele. 
E disse ao Nambú eu queria tanto esses meus olhos. - Então eu vou 
recuperar seus olhos disse pra ele Nambú. E trouxe aquele que nós 
chamamos de Karugwãi,esse Karugwãi é uma semente de cipó, esse 
Karugwai vive no mato. E junto trouxe também aquele que nós chamamos 
de ysapy-katu (pingo de água do orvalho), aquele orvalho que estava 
bem limpo encheu diz que no pedaço de um purungo do tamanho de uma 
colher encheu aquilo e colocou nos lugares dos olhos da onça primeiro 
colocou o Karugwãi. Depois de colocar o Karugwai, colocou aquele que 
nós chamamos de ambyráu, uma flor verde que vive no campo, é um 
remédio de dores de olho. Pingou aquilo primeiro e depois colocou a água 
do orvalho por cima e mexeu a cabeça dele depois disse para onça feche 
os olhos e depois fechou os olhos. A onça fechou osolhos por alguns 
momentos e deois fechou os olhos. A onça fechou os olhos por alguns 
momentos e depois mecheu de novo a cabeça dele eo Nambú disse para 
onça olha para cima e olhou para cima. Drpois que abaixou a cabeça 
disse agora abre os olhos e onça abriu os e enchergou bem. E onça disse 
com quê eu vou pagar a voce? - E disse: não precisa dar nada pra mim, 
mas quando voce chegar na minha pousada faça um sinal pra mim ouvir 
para que eu também respondo para voce. 
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resa-e, omombu-ma katu, moko"ive voi ogwenohê jagwarete resa. Ha 
upepe oheja ha kagwaré gwasu katu osegi tape oho voi. Ha upepe opyta 
jagwarete ojahe'o tapepe, ojahe'o heta voi ndaje ha ohasa-va ohexa 
ndahesa vei ramo jagwarete. Ha upei ogwãhê ndaje oúvo inambu. 
Mbava'e rehe erejahe'o pa"i he'i? -Xe resa ogwenohê xehegwi kagwaré 
he'i. Ha upei he'i ixupe xe resa rã aipota verei. -Aiporamo tamo·i ndeve nde 
resarã he'i ixupe inambu. Ogweru ra'e karugwãi ja'eva nhande, upea 
ysypo'a, ka'agwy rehe o"i upe karugwãi. Ha ogweru ave ysapy katu ja'eva 
nhande, ysapy otyky porã va'ekwe omoynyhê naje pe hy'a kuxara 
ramigwa-pe omoynyhã ha omo"i jagwarete resa-pe kayu-gwãi ranhe. 
Karugwãi ornei rire omo"i nhande ja'eva amby-rau, nhu rupi ipotyva, tesa 
rasy pohã. Upea ombotyky ha upei katu omo"i ysapy katu hi'ari ha 
ombokaxa pe inhakã upei he'i jagwarete-pe hesapymi ha jagwarete 
osapymi ra'e. Osapymi jagwarete aré porã rire katu pe inhakê ombo vavá 
ha upei he'ijagwarete-pe inambu ema'ê yvate koty ha oma'ê yvate koty, 
upei ojeyvy jevyvy he'i ra'e agã katu ema'ê he'i ha upei oma'ê jagwarete 
ha ohexa porã. Ha he'i ra'e mbava'e po ame'ê-ta ndevy? Ha he'i ani 
reme'ê mba'eve xevy, pero xe rejupa-py eragwahêvy enheandu uka kuri 
xevy he'i ixupe ha xe anheandu uka hagwã ave ndevy he'i ixupe. 
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Por isso quando nambu escuta o barulho da onça quando vem 
vindo ele canta à noite. Quando Nambu canta pela meia noite está 
ouvindo onça que vem vindo. Não te farei mal algum disse onça para o 
nambu, porque ficou muito contente quando nambu recuperou sua vista. 
E depois que a onça já tinha recuperado suas vistas seguiu de novo. 
Seguiu de novo ao Tamanduá Bandeira, e foi até encontrar o Tamanduá 
Bandeira. Depois que estava procurando tanto o Tamanduá Bandeira 
saiu ao seu encontro. E depois começaram a relembrar daquilo que se 
passou a onça estava louco querendo matar o Tamanduá Bandeira. E a 
onça não chegou matar para o Tamanduá Bandeira. E Tamanduá 
Bandeira convidou de novo para erguer, um para erguer o outro. Voce me 
ergue primeiro disse onça para o Tamanduá. E dpois disse para a onça 
voce vai me erguer primeiro, dizendo isso ele já pulou no lombo da onça 
quando pulou diz que lembrou de novo daquilo. Lembrou de novo das 
fezes de cupim que eles tinham feito e aí já colocou suas unhas bem no 
peito. E quando já colocou as unhas no peito rasgou tudo mesmo ali o 
Tamandu~ Bandeira matou para a onça. Por isso a onça não chegou para 
o Tamanduá Bandeira, não chegou comer para o Tamanduá Bandeira. 

POR QUE A ONÇA GOSTARIA DE COMER MACACO? 

Queria comer ao macaco porque ele andava pertubando para ele. 
Andava prtubando para onça e por isso queria comê-lo, mas não podia 
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Ajeve jagwarete ohendu oú ramo inambu onhe'ê pyharé. Pyharé 
pyte inambu onhe'ê ramo upeixa ramo ohendu jagwarete ou ramo. 
Napenai arã nde rehe he'i jagwarete inambu-pe ovy'a eterei hesa omo'i 
ramo inambu. Ha upei katu jagwarete hesa porá maramo osegi jevy ra'e. 
Osegi jevy kagwaré gwasu-pe, oho otopa peve kagware Gwasu-pe. Ha 
upei osegi eterei maramo ojetopa uka jevy ixupe kagwaré gwasu. Ha upei 
he'i jevy ojoupe ra'e upea rehe, ojukase eterei, jagwarete kagwaré 
gwasu-pe. Ha jagwarete-pe kagwaré gwasu ndo jejuka ukai araka'e. Ha 
kagwaré gwasu he'i jevy voi ohupi hagwã, ojoupi jevy hagwã. Xe xerupi 
jevy he'i ra'e kagwaré gwasu-pe jagwarete. Ha upei he'i jagwarete xe 
ranhe xerupi, he'i ramo gwarã opó jevy-ma ra' e ilomo-pe, opóramo gwarã 
jeko upea rehe jevy-ma imandu'a. Upe kupi'i okaka va'ekwe rehe jevy 
imandu'a ha upei katu pe ipoapê omo'i-ma ipyti'a rehe. Ha omo'i-ma ypitia 
rehe maramo ombosi pa, ete voi ha upepe katu jagwarete-pe ojuka 
araka'e kagwaré gwasu araka'e. Ajeve kagwaré gwasu-pe ndo jukai pe 
jagwarete, ndo'ui jagwarete kagwaré-pe. 

MBA'EGWl-PA JAGWARETE HO'USE KA'l-PE? 

Ka'i ho'use mo'-aotetá-gwi ave ixupe. Otetá araka'e ka'ijagwarete
pe ha upea-gwi ho'u use, pero ndaikatui 
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comer, porque ele andava procurando jeito para comer o macaco. 
Andava enganado para o macaco. Ele andava procurando jeito mas o 
macaco subia dele na arvore. Diz que onça falou ao macaco: bem ali 
tenho meu poço de água e lá tem água limpa assim foi falando pra ele. 
E o ~acaco já sabia porque é que a onça convidou para ir beber água. 
E foi lá o macaco para beber água. E a onça foi esperar ali, e o macaco 
já sabia que onça estava ali mangueando nele. Depois o macaco ouviu 
quando quebrou galhos secos quando estava se aprontando para pular 
nele. E o macaco não bebeu, aquela água que estava ali não chegou 
beber. E onça tinha dito pra que o macaco esperasse ali porque eu vou 
chegar para bebermos juntos assim falou pra ele. E quando o macaco viu 
pulou no galho e foi embora. E depois de alguns tempos se encontraram 
de novo na beira de um riacho. Na beira do riacho macaco encontrou com 
ª . onça. Diz que o macaco falou: é bonito esse cipó, o cipó estava 
p1ndurado nos galhos de uma peroba é um cipó muito bonito que ele 
mandou cortar. Aqui vamos se embalangar, se naquele cipó agente se 
embalangar podemos passar o rio disse pra ele, se for assim não vamos 
pizar na água. E tinha uma madeira bem em cima do rio. E colocou um 
no outro lugar e disse o macaco eu vou me balangar. E depois começou 
º .macaco se bala~gar. Ele já sabia o que macaco ia fazer dele. E depois 
drz que pegou o cipó e começou se balangar fez primeiro 
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ho'u, oke ha'e opaixa ho'u hagwã mo'ã ka'ipe ogwereko. Ombotavy tavy 
herekovy araka'e. Ombotavy tavy herekovy ka'i katu ojeupi ixugwi. Ka'i
pe ndaje he'i jagwarete: pepy xe y-kwa iporã o'i ha hesakã porá he'i ndaje 
ixupe. Ha ka'i oikwaa-ma voi ra'e upepy jaha jay'u he'i ixupe. Ha oho oy'u 
hagwã mo'ã ka'i. Ha jagwarete oho omangeá hese, ka'i oikwaa-ma 
omangeaha hese. Upei katu ka'i ohendu omopê ramo yvyrá onhemo·i 
porá-ma opó hagwã hese. Ha ke'i nday'ui pe y o·iva nda-y'ui ha jagwarete 
he'i ixupe ra'e xe ra'arõ upepe ogwahê-ta xe jay'u hagwã he'i ixupe. Ha 
ohexa-ma ramo ka'i opó yvate oho yvyrá rakã rehe. Ha upei oho jevy-ma 
ojotopa arojo kotapy. Arojo kotapy ojotopa ka'i jagwarete ndive. Ka'i he'i 
ra 'e iporã ko ysypó, ysypó perova rakã rehe onheseaingo iporã ysypó ha 
upea jeko oikyfi uka. Apy nhannhe ativo'i, peva' e rehe nhanheat'ivo'i ramo 
jahasa arã y he'i ixupe, upeixa ramo nanhapyrüi arã y-pi. Ha yvyrá o·i ra'e 
ári ete. Ha otro henda-py amo'i ha he'i xe ranhe anhemoat'ivo'i-ta he'i ka'i. 
Ha upei jagwarete he'i xe ranhe katu anhemoafivo'i-ta. Ha upei 
onhemoat'ivo'i ixupe. Haja oikwaa-ma ha'e mba'e-pa ojapo-ta hese ka'i. 
Ha upei oipy hy ysypó ra'e ha onheativo'i porá 

-
' 
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balanço e onça desceu de novo. E o macaco falou para ele voce fica aqui 
onde não tem madeira. E se colocou a onça onde não tem madeira em 
cima do riacho. É minha vez de balangar eu vou me empurrar em voce 
falou pra ele. E foi o macaco e se balançou de uma outra árvore e deu um 
chute na onça e derrubou onça na água. E diz que onça foi pela 
correnteza e ficou mito bravo com macaco. E o macaco subiu na ávore 
e se foi embora. E assim foi vivendo macaco com onça. E dai eles 
continuaram se perseguindo. Enum dia estava esperando novamente e 
ai a onça comeu para o macaco. Tinha quebrado o galho sêco com o 
macaco. Por isso a onça ainda chegou comer o macaco, mas não todos 
dia, nãopode comer sempre nãopode matar sempre ao macaco. A onça 
assustando o macaco e fica chamando de novo. A onça fica deitada em 
cima de galhos sêco a fim de pegar o macaco e comer, mas a onça é que 
cai de cima. E assim a onça viva com o macaco querendo come-lo. Mas 
naquele dia que o macaco caiu do galho, caiu bem na boca da onça. Até 
que a onça chegou comer para o macaco. 

Existem animal que se reproduzem primeiro que os outros animais? 
-Existem. Isso é a Paca. A paca e a Anta são chefe de todos os bichos, 
nos chamamos isso de princípio. 
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onheat'ivo·1 ogwejy jevy jagwarete. Ha he'i ixupe ka'i nde enhemo·1 ko 
yvyrá oí e'y ha-py. Ha onhemo"i ra'e ja-gwarete yvyrá oI e'y ha-py arojo 
ári xe há aha-ta ha ha onhe-myanda nde rehe he'i ixupe. Ha upei oho ra'e 
ka'i otro yvy-ra-gwi ojei oúvo ha opyvof jeko ka'i jagwarete rehe ha oity y 
remaço-py imondovy. Jagwarete jeko osyry ohovy y rehe ha ipoxy eterei 
jeko jagwarete. Ha ka'i katu ojeupi yvyrá rehe oho jevy-ma. Ha upeixa ojo 
gwereko araka'e ka'i jagwarete ndive. Ha upe-gwi ha'ekwera ojo presegi. 
Pete'i zia katu otopa ra'e ka'i oha'orõ ha-py ha upepe ho'u jagwarete ka'i. 
Opê ra'e heseve yvyrá. Ajeve ka'i-pe ho'u joty jagwarete, pero niko nda'u 
memei, ndaikatui ho'u meme ndaikatui ojuka meme ka'i-pe. Ojea'o uka 
arã ka'i-pe jagwarete. Onheno arã yvyrá rakã ári jagwarete ho'u ha-gwã 
mo'a ka'i-pe ha jagwarete uvei ho'a yvate-gwi. Upeixa araka'e jagwarete 
oiko ka'i ndive ho'u hagwã mo'ã. Pero upe ho'a ramo gware yvyrá rakã
gwi, ho'a araka'e jagwarete juru-py voi. Upea-gwi jagwarete ho'u joty ka'i
pe. 

OI animal ha'e ranhe ete ojecriava ha upei ojecriá umi otro vixo? 
- O'i. Upea jaixa. Jaixa ha mborevi upea hina vixo ruvixa, ijari he'i 

upea-pe. 
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A reprodução é da Paca primeiro e depois vem a reprodução de 
outros bichos. 

E tem o que dá sua reprodução por ultimo? 
- Tem os que se reproduzem por ultimo, isto é, de ultimo tempo. 

Essas cutias são do mesmo grupo da Paca, cutia e Pereá e esse Pereá 
dá sua reprodução no ultimo tempo. 

Porque o gavião verde só alguns tempos podemos ver? 
-O Gavião verde fora do seu tempo vão para o lugar que se chama 

Parar( mar) assim dizia os nossos ·antigos. O gavião verde e o Xikiratáu 
Grande, eles chamam de Xikiratáu Grande para aquele que tem sua 
cauda em forma de tesoura esse chama Xikiratáu Grande. E esse Gavião 
verde na nossa idioma chama Xikiratáu. Esse Xikiratáu acenta no galho 
mas esse Xikiratáu Grande não acenta. Eles vem somente no tempo de 
reprodução já no final de inverno que eles vem. No final de inverno, existe 
uma geada que nós chamamos de joupiyka esse é o final de inverno e 
depois de cair essa geada pode ver quando eles ficam se esquentando 
no sol. Isto Já na chegada deles para reproduzir. E aqui eles não ficam 

· muito tempo para reproduzir quatro ou cinco meses e depois já vão tudo 
de novo. Agora já não é mais o tempo. E quando eles estão se preparando 
para irem embora se ajuntam tudo nos galhos.para levar consigo a sua 
nova reprodução eles ficam tudo juntos reunidos nos galhos. Foi assim 
mesmo desde o começo de sua criação. 

E porque existem tempo de cantos de pássaros? 
-Tem tempo, porque foi posto mesmo pra eles, 
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Jaixa ranhe arã ha upei ae ajecria umi otro. 
Ha o"i-pa urtimo ete ojecriava? 
- OJ urtimo ojecriáva, upea ipahagwe. Umi Akutingo Jaixa rehegwa 

joty, akuti ha apere'ã ha apere'a ipahagwe ramo ojecriá. 
Mba'egwi-pa pe Tagwato havy o"i nte tiempo jahexaha? 
- Tagwato havy itiempo e'y jave oho araka'e aipo parar-py he'i va'e 

kwe nhande ypy kwera Tagwato hovy ha Xikiratáu Gwasu, ha'e-kwera 
ohênoi Xikiratáu Gwasu-pe upe hugwai jyta-pá va' e-pe upea hera Xikiratau 
G.~asu . Ha pe Tagwato hovy nhane nhe'ê etepe hera Xikiratáu. Upe 
X.1k1r~~áu ogwa-py pero pe Xikiratáu Gwasu katu ndo gwaspyi. Umia ja 
?JeC~t~ h~~wã-ma ae pe ro'y opa rire-ma oú arã. Ro'y paha-py, pe 
JOUp1t1ká Jª eva nhande ngo ro'y poha ha upea ho'a rire erehexa arã 
ojepe'e joa kwarahy aku-py. Upeaja ojecriá hagwã-ma oú. Ha nda hi'arei 
~ve ko'ape ojecriá hagwã, kwatro osino cinco mese rupi-pe já oho-pa 
J~vy-ma ko'agã ja na itiempo veima. Ha ha'ekwera ohopa jevy ha-gwã 
OJogweroaty aty arã yvyrá rakã rehe, upe icriaré ogweraha hagwã 
ha'ekwera ojogweroaty aty arã yvyrá rokã rehe. Upeixa araka'e ojecriá 
ypyvy voi araka'e. 

Ha mba'e-gwi gwyrá o"i tiempo onhe'ê mbaha? 
- O.,. itiempo, oke omo"i voite ixupe kwera, 
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Deus mesmo colocou um tempo certo pra eles cantarem. No 
inverno esses pássaros não cantam passando o tempo de inverno todos 
os pássaros cantam e tambem no tempo de plantio também esses 
pássaros cantam. Por isso antigamente no tempo de canto de pássaros 
já começam derrubar mato assim viviam os nossos antigos. Eles chamam 
de canto de Nambú Grande para o tempo de plantio, pra isso eles plantam 
no tempo de canto de Nambú Grande. Quando eles escutam o canto 
dessa Ave eles já sabem que é tempo de plantio quando canta esse 
Nambú Grande, quando canta o urutáu o inverno já chegou o fim. Quando 
eles escutam o canto desses urutaú eles já dizem que não haverá mais 

· geada. Esperando esse tempo eles já queimam a derrubada para 
fazerem sua roça. Depois já cantam o Koroxiré( sabiá), no tempo de canto 
de sabiá eles começam plantar. No canto de sapo eles plantan várias 
sementes: semente de feijão miudo, semente de Bacucú e assim eles os 
antigos viviam naquele tempo. Por isso existe tempo de canto de 
pássaros, no inverno não cantam. Aqueles pássaros que cantam no 
verão e pás~aros que cantam no inverno são Kagwiryvô, Xukwai Popyro 
esses cantam no inverno, mas no dia de frio também não cantam. 

O CANTO DA CIGARRA 

Os nossos antigos como se sentiam quando ouviam o canto das 
cigarras? - Existem cigarras por isso eles ouviam. O que eles sentiam 
quando ouviam isso? -Quando esutam os cantos das cigarras eles já 
sabem que já é tempo das frutas, com esses cantos chamam o temo de 
frutas. 
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Nhandejara voite omo"i itiempo ixupe kwera araka'e onhe'ê hagwã. 
Ro'ypy nonhe'ê"i gwyrá ha ro'y e'ypy katu entero onhe'ê mba ha 
onhenhemity jave ave umi gwyra enhe'ê mba. Ajeve araka'e yma rupi pe 
gwyra nhe'ê py araka'e oity ka'agwy yma rupi nhande ypy kwera. 
Ha'ekwery inambu Gwasu nhe'ê he'i pe nhemityha tiempo-pe, upea-gwi 
ha'ekwera pe inambu gwasu nhe'ê-py onhemity. Upea onhe'ê ramo 
ha'ekwera oikwaa-ma nhemityha, upe inamby Gwasu onhe'ê ramo, 
yrutáu onhe'ê ramo ro'y opa-ma. Upe yrutáu onhe'ê joa ramo ha'ekwery 
he'i ndo'a veima ro'y. Ha upea ho'a-va'e joty ja ohapy-ma ka'agwy oity 
va'ekwe okokwerã. Upei onhe'ê-ma koroxire, mi havia nhe'ê-py ha'ekwery 
onhemity. Kururu nhe'ê-py ha'ekwery onhoty opa mba'e kumanda ra'yi", 
mbakuku ra'y"i ha upeixa araka'e yma oiko ha'ekwrevy araka'e. Ajeve or 
gwyra onhe'ê-ha tiempo, ro'y jave monhe'êi umi ro'y e'y-py onhe'êva ha 
ro'y-py onhe'êva hina kagwr ryvõ, xukwai popyro umia ro'ypy onhe'ê, 
pero ro'y ete-py monhe'e'i ave. 

NHAKYRÁ NHE'E 

Yma nhande ypy kwerapa mba'exa ohendu araka'e pe Nhakyrã 
nhe'ê? -Nhakyrã ngo oiko voi ha upea-gwi ohendu. -Mba'e-pa ha'ekwera 
onhandu araka'e ohendu ramo upea? -Nhakyrã nhe'ê ha'e-kwera ohendu 
ramo ja mba'e aju-py ma hina, upea ngo ohenoi mba'e aju. 
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Por isso quando se encontra na solidão, sem pai sem mãe quando 
os irmãos estiverem tudo falecidos relembravam com tritezas através 
dos cantos das cigarras. No tempo dos cantos da cigarras eles só viviam 
chorando dizendo que esses cantos da cigarras também eles ouviram 
dizem que os nossos antigos eram assim quando ouviam cantos da 
cigarras. 

CANTO DE PERDIZ 

Esses perdizes também tem seu tempo certo de cantar? -Também 
tem seu tempo. -E quando escuta esse canto o que os nossos antigos 
sentiam? -Quando escutam esse canto também eles se entristeciam. 
Eles ficavam tristes qquando ouviam o Canto de Nambú, achavam mais 

.~stes o Canto de perdizes, canto das cigarras e com isso eles relembravam 
seus entes queridos. Quando canta o Nambú do mato aquele que nós 
chamamos de Nambú preto, esses também é um dos que eles achavam 
tristes. 

GWARUJE (ANIMAL DO CÉU) 

Voce sabe o que é Gwarujé, aquilo é pássaro ou o que é? Esse é 
o principio de todos os gavião, esse Gwaruje é animal que pertence a 
Deus. -Esse animal vive no céu? -Esse animal vive no céu, ele tem um 
lugar para esse animal é só um lugar, esse é de Deus mesmo. Ele chama 
esse animal de meu animal. Por isso quando se escurece o sol (eclipse) 
esse animal Gwaruje vai voar. Vai voar esse Gwaruje vai sair voando o 
Grande Morcego que é mesmoa coisa. esse é 
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Ajeve tyre'y ramo, nda tuvy vei-ma nda isy veima umi ijermano 
omano mba ramo ombyasy araka'e Nha-kyrã nhe'ê. Nhakyrã nhe'êmy 
ha'ekwery ojahe'o araka'e, aipova hemiendukwe ho'evy, upeixa jeko 
nhande ypy araka'e Nhakyrã nhe'ê renduvy. 

INAMBÓ PYTÃ NHE'E 

Pa inambu pyta ngo oI ave tiempo onhe'ê ha? - ltiempo ave. -Ha 
upea onhe'ê ramo pa mba'e nhande ypy onhandu araka'e?-Upea ohendu 
ramo onhembyasy ave araka'e. Ombyasy voi araka'e ha'ekwera inambu 
nhe'ê ombyasy voi onhe'ê ramo gwyrapipop'i, Nhakyrã ugwia ha'ekwera 
ogwero jaha'o onhe'ê ramo inambu ka'agwy rehegwa, nhande jo'e 
inambuhü, ugwI va'e nhe'ê ha'ekwera ogwero jahe'o araka'e. 

I 

GWARUJE 

Nde pa reikwaa pe Gwaruje oje'eha, upea pa gwayrá terãpa 
mba'e? - Gwaruje ngo Tagwato gwasu. Upea Tagwato reko ypy, upe 
Gwarujé ngo Nhandejara rymba. -Upea pico oiko yvaga-pe?-Upea oiko 
yvaga-pe, upea ha'e omohenda voi peteI henda-py ete, upe va'e 
Nhandejara rymba voi ha Nhandejara upea rehe he'i xe rymba. Ajeve pe 
kwarahy oje'o ramo oveve arã upe gwaruje. Oveve arã Gwaruje oveve 
arã ha Mbopi Gwasu upeixa nte avei. Upea ngo 
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também com Gwaruje. Esse é o verdadeiro morcego e não é aquele que 
nós conhecemos aqui esse pequeno. 

E no céu será que existe outro animal que não seja pássaro? -Tem 
um bicho que nos chamamos de Dragão e também Taragwi Rusu, esses 
são animais que pertence a eles. Isso contavam os nossos antigos. 

MACACO 

Esse macaco era gente? -Dizem que o macaco era gente. Dizem 
que o macaco era gente mito arteiro um homem como ele não havia e 
desde pequeno já era muito arteiro mesmo. Dizem que ele teve um erro, 
mecheu com a filha de um Nhanderu quando estava em resguardo dentro 
de um quarto. A mãe dela disse pra ele que não deve, quando a filha de 
Nhanderu estava se resguardando na sua primeira menstruação ele foi 
e mecheu com ela. Abriu a porta que fechava o quarto para ir brincar com 
ela. E então contou para o Nhanderu eo Nhanderu procurou uma forma 
para faze-lp virar macaco. Assim contavam meus antigos. Por esse 
motivo que o macaco é muito arteiro e é ingraçado porque ele já foi assim 
desde o principio o principio dos macacos. 

PAPAGAIOS 

E o papagaio porque fala como nós? 
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Gwaruje ramigwã ave. Upea Mbopi hina ha nda ha'ei mbopi ko'ape 
jaikwaava, pe mix'iva. 

Ha yvaga-pe oiko piko o'i ave otro animal ndaha'eiva gwyra? 
Oi ave vixo ja'e va nhande Tejujagwa. Oi teju agwa ha Taragwi rusu, umia 
ha'ekwera hymbá umia ha'ekwera hymbá. Umia yma rupi omombe'u yma 
gwaré nhande ypy kwera. 

KA'I 

Pe ka'ipa hentekwe araka'e?-Ka'i naje hentekwe araka'e. Ka'i jeko 
hentekwe inhakã hatãva araka'e ha ha'exagwa ndaipori kwimba'e inhaka 
hatãva mixi' reheve voi. Ha'e jeko ojavy ete'i araka'e, nhaderu rajy-pe jeko 
oho ombo jaru onhemondy'a hapy. Ha ani he'i ranhe ixupe ixy, pe 
n~an.de'"';' ~ajy onhemondy'a ojekoaku o'i-ma ramo oho ra'e ombojaru. 
01pe ara e 1mbotyha ha oike ombajaru hagwã. Ha upe maramo omombe'u 
ra'e Nhanderu-pe ha pe Nhanderu katu oheko kwaa araka'e ha omondo 
hagwã ka'i ramo. Upeixa omombe'u va'ekwe yma xe ypy xe ypy kwera. 
Upea-gwi upeixa gware voi nte upe ka'i ypy. 

LO RITO 

Ha pe Lorito-pa mba'e gwi onhe'ê nhandexa? 
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O papagaio fala como nós a nossa mãe, aquele que nós 
conhecemos como sol o dono.desse, para contar quem matou sua mãe 
mesmo foi feito esse. Foi postp para falar e Deus mesmo o colocou para 
esse fim. Por isso conversou com os meninos conversou com esses 
meninos porque andavam tanto atrás dos passarinhos. Por isso o 
papagaio é conversador e fala como nós também. E o jacú falou também 
por um pouco mas não foi dado para falar até hoje. Ele falava também 
mas não dexou falar até hoje porque o jacú ja é diferente, e o papagaio 
ja fala e papagaio grande e a Arara e o mais menor que a Arara é Kaninde 
esses também fala como papagaio. Por isso outros pássaros não pode 
falar como papagaio. -Não tem outro menor que o papagaio? -Tem. O 
menor que o papagaio e o Japiry esse mesmo tem por nome de Syi e o 
mais menor que o Syi e o Kuxui esse mesmo Kuxui chama de Tipipepé 
é o mais menor dele é o Aruva"i. Nós chamamos de Aruva"i para o 
maracanã e o mais menor que esse e o Tu"-1 Keré essas são um só de 
um grupo só. 

(Fim de Andreza Souza -Lado "B") 
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-Lorito onhe'ê nhandexa araka'e pe Nhandesy, pe Pa'ikwará 
ja'eva upe va'e jaryrã, isy juka hare omombe'u hagwã voi omol' araka'e. 
Omo·i araka'e onhe'ê hagwã ha Nhandejara voi omol' onhe'ê hagwã. 
Ojeve onhe'ê ha-gwã umi miTã kwimba'e kwery-pe umi kunumi kwery-pe 
gwy-rá rehe vetei oiko-gwi. Ajeve Lorito inhe'ê ngatu hagwã ha nhande 
rami ave onhe'ê. Ha jakú katu onhe'ê jepe araka'e pero nome'êI ixupe 
inhe'ê rã. Onhe'ê jepe araka'e pero ndohejai onhe'ê ko'agã peve oke jaku 
ja ijaparte-ma, ha Lorito katu onhe'ê ha Lorito gwasu ngo Gwa'a ha pe 
gwa'a-gwi mix'i veva kanindé umia onhe'ê Lorito rami ave. Ajeve ndaikatui 
onhe'ê otro gwyra Lorito onhe'êha rami. -Pe Lorito-gwi mix·f veva iko 
ndaipori? -OL Pe Lorito-gwi mix'i veva ngo japiry upea ave hera syi ha syi
gwi mix'i veva katu kuxui ha upeante ave hera Tiripepê ha upea-gwi oI mix'i 
veva katu Aruva'i. Aruva'i ja'e nhande pe Marakanã -Pe ha upea-gwi o'i 
mix'i veva ko tu'i' keré ha upea hina petei' xagwa osera petei' henda pegwa. 

(Final de Andreza Souza) 
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(Fita nº 07 Lado "A" Gravação de Henrique Ricarte) 

Primeiro eu quero que voce me conta o seu nome completo, ou 
pode ser seu nome indígena não tem problema: 

-Meu nome indígena é Kwãi Poty Arajexa. Meu nomeé Kwãi Poty 
Arajexa. -E seu nome em português? -Henrique Ricarte. -Quantos anos 
voce tem? -Tenho 69 anos. Evoce veio de onde pra cá? -Vim da 
Companhia Mate aqui. -Ja fez muitos anos que voce mudou pra cá? -
Fazmuito tempo, em 1964 eu vim aqui. Quantos anos já fez que voce 
mora aqui? -Ja fez 30 anos. -Voce veio aqui porque quiz? -Eu vim porque 
qu1z. 

Agora eu vou perguntar pra voce, se voce conhece e Gwahu? -Eu 
sei. -Como voce chegou conhecer, como voce foi á aprender aquilo? -
Isso eu cheguei aprender do João Paulo, eu tinha dois maestros. Primeiro 
foi o finado Vicente o outro e o João Paulo que também já falecido. 

Alguém falou pra voce aprender isso, ou só voce quiz aprender? 
-Eu fui aprender porque quiz, porque eu gosto. Somente porque gosto eu 
fui aprender esse gwahu.-Onde é usado esse gwahu? -Isso é usado na 
festa da xixa. E usado isso na festa da xixa. -Eé somente ali? 

E somente ali. -Esse gwahu tem diferença do kotyhu? E diferente. 
-E que diferença tem kotyhu do Gwahu? 
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(Fita nº 07 Lado "A" Gravação de Henrique Ricarte) 

Aipota primero remombe'u xeve nde rera completo, osea nê Tupã 
era ramo jepe ndaha'ei mba'eve 

-Xe Tupã era kwãi Poty Arajexa. Xe rera kwãi Paty Arejexa. -Ha 
nde rera karaí-pe? Henrique Ricarte. -Mbovy onha-ma regwereko? -
Areko 69 anho. -Ha moõ-gwi nde reju araka'e ko'ape? -Aju Companhia 
Mate-gwi ko'ape. -Are-ma pico reju hagwe?-Are-ma, 1964-pe aju va'ekwe 
ko'ape. Mbovy anho-ma reime hagwe ape? -30 anho-ma. -Nde pico 
rejuse-gwi nte reju araka'e? -Ajuse-gwi nte aju va'ekwe. 

Ko'agã aporandu-ta ndeve, ndepa reikwaa pe gwahu? -Aikwaa. -
Upea-pa mbo'exa nde reikwaa araka'e, mba'exa nde reaprende araka'e 
upea? -Upea ahendu va'ekwe Juan Paulo-gwi, mokõi maetro va'ekwe. 
Primer Vicente er finazo otro katu Juan Paulo er finazo ave. Upea pico 
alguno he'i ndeve reaprende hagwã terã-pa ndente reaprendese araka'e? 
-Xe nte aaprendexe guta-gwi. Xe, xe guta-gwi ahendu va'ekwe upe 
Gwahu. -Upe Gwahu pico ojeporu mba'exa hape? -Upea ojeporu xixa 
hape, ojeporu xixa hape upea. -Ha solo upepe nte pico? -Só upepe. -Pe 
Gwahu pico inhambue pe kotyhu-gwi? -lnhambue. Ha mba'exa inhambue 
kotyhu Gwahu-gwi? 

721 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Tem diferença porque isso e cantado verdadeiramente. Não é 
cantado o Kotyhu, o Kootyhi é cantado gritado e o gwahu já é cantado 
verdadeiramente isso já é cantado em atitude de oração, o gwahu é 
cantado em oração enquanto que o Kotyhu é cantado em lamento e 0 
gwahu já em atitude de oração, e o gwahu é interpretado por alguem para 
todos e é por isso chama de Gwahu. 

Então isso tem algumas coisas que é interpretado? 
-Tem uma int~rpretação. E urubu branco interpretou o urubu preto 

com~ndo uma carniça, todos os urubus falavam Kwil ... Kwil ... comendo 
carniça então o Urubu Branco interpretou aquilo. O Urubu Branco fez isso 
como um gwahu. Os urubus diziam Kwil. .. Kwil. .. Kwil. .. e o Urubu Branco 
ficou ali interpretando assim: 

Gwihi, gwihisehe, gwi gwihisehe Dali começou, isso e o tronco do 
gwahu. -E esse Gwahu como é , cante desse gwahu? 

Gwihi, gwihisehe, hegwihiseja 
Gwihi, gwihisehe, hegwihiseja 
Jaha juhumasija, juhumasija 
Jajumasija, jasumasija 
Konesaaraja, konesa·araja 
Gwihi, gwihisehe, gwihi, gwihiseheja 
Gwihi, gwihisehe, gwihi, gwihisere 
Jaha juhumasijara, juhumasija 
Jajumasija, jajumasija 
Konesa haraja, konesarajaha 
lsse é o começo? -Esse e o começo. Esse Urubu Branco andou e 

chegou num animal morto . · 
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Tem diferença porque isso e cantado verdadeiramente. Não é 
cantado o Kotyhu, o Kootyhi é cantado gritado e o gwahu já é cantado 
verdadeiramente isso já é cantado em atitude de oração, o gwahu é 
cantado em oração enquanto que o Kotyhu é cantado em lamento e o 
gwahu já em atitude de oração, e o gwahu é interpretado por alguem para 
todos e é por isso chama de Gwahu. 

Então isso tem algumas coisas que é interpretado? 
-Tem uma interpretação. E urubu branco interpretou o urubu preto 

comendo uma carniça, todos os urubus falavam Kwil ... Kwil. .. comendo 
carniça então o Urubu Branco interpretou aquilo. O Urubu Branco fez isso 
como um gwahu. Os urubus diziam Kwil. .. Kwil. .. Kwil. .. e o Urubu Branco 
ficou ali interpretando assim: 

· Gwihi, gwihisehe, gwi gwihisehe Dali começou, isso e o tronco do 
gwahu. -E esse Gwahu cçmo é , cante desse gwahu? 

Gwihi, gwihisehe, hegwihiseja 
Gwihi, gwihisehe, hegwihiseja 
Jaha juhumasija, juhumasija 
Jajumasija, jasumasija 
Konesaaraja, konesaaraja 
Gwihi, gwihisehe, gwihi, gwihiseheja 
Gwihi, gwihisehe, gwihi, gwihisere 
Jaha juhumasijara, juhumasija 
Jajumasija, jajumasija 
Konesa haraja, konesarajaha 
lsse é o começo? -Esse e o começo. Esse Urubu Branco andou e 

chegou num animal morto 
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e os urubus estavam se ajuntando e falavam assim kwil, kwil todos diziam 
~ssim, os u~ubus, esses urubus redondo, e o Urubu Branco já começou 
interpretar tirando dele o gwahu. -E nessa hora eles ainda não começaram 
comer? -Já estavam comendo, estavam puchando e comendo, estavam 
comendo estavam puchando e diziam kwil. .. kwil ... E o Urubu Branco ja 
estava dizendo "Gwihi, gwihisehe". Interpretou o Urubu Branco tirando 
Gwahu. 

Depois disso tem o da onça. -Esses urubus quando começam 
comer começam também cantar o gwahu?-Os urubus estavam comendo 
e o Urubu Branco começa interpretar. -E quando já estavam terminando 
de comer eles não cantam gwahu? -Não cantam gwahu. Porque o Urubu 
bra~co e que ficou fazendo gwahu, o Urubu Branco não como ele apena 
~s~r~te, porque os urubus dizem que já eram mesmo do jeito são agora, 
Já vrvram mesmo como urubu e o Urubu Branco ainda não se tornou como 
Urubu Branco, aquele que iria ser Urubu Branco ele então e que 
interpretava e depois é que o Urubu Branco se tornou como urubu. E 
assim foi vivendo o Urubu Branco e o seu gwahu ficou para os povos. 

E1 esse da onça como é? 
-E saindo dali encontrou com a onça e abriu sua boca mostrando 

os dentes. pra ele, roncou com ele mostrando seus dentes enquanto 
roncava e isso o Urubu Branco interpretou. Não morreu somente roncou 
pra ele somente encontrou com ele. E para isso ele disse "Gwaterija". -
E esse gwahu como é, cante um pouco pra mim? 

Gwateri, jagwateri jarihija. 
Gwateri, jagwateri jarihija. 
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ha yryvu ijaty ha kwil , kwil he'i pape yryvu, pe yryvu apu'a, ha yryvut"i katu 
oipapa-ma ogwenehê-ma ixugwi gwahu. -Ha upe jave piuco ne'irã vytari 
ho'u? -Ho'u-ma, otirá hina ho'u kwevo, ho'u hina otirá hina ha kwil, kwil 
he'i. Ha yryvut"i ja gwihi gwihisehe he'i. Oipapa yryvufi ogwenohê gwahu. 

Ha upe-gwi onhepyrü ave ogwero gwahu? -Pe yryvu ho'u ha 
yryvut"i oipapa-ma. Ha pe ho'upa-ma jave hina pico ndo gwero gwahui? 
-Ndo gwero gwahui. Si yruvut'i nte ko ogwenohê gwahu, yruvut'i ndo'ui 
ohexante, Si yruvu araka'e yruvuxa-ma voi oiko, yruvuxa-ma voi oiko ha 
yruvut'i ndohooi vyteri yruvut"i hã upea etonse oipapa yryvut'i upei ae-ma 
yryvut'i oho yvyruti ramo. Ha upeixa oiko yryvut"i ha igwahukwe yvypora
pe opyta. 

Ha pe jagwarete pico mba'exa? 
-Ha upe-gwi ojeivo osê jagwarete-pe. Osê jagwarete-pe ha 

jagwarete onhemohãi mbiti ixupe, okororõ ixupe pe onhemohãi mbiti 
ixupe okorõvõvo ha upea oipapa yryvuti. No manei okororõ nte ixupe 
otopa hese. Ha upeape la gwaterija he'i. -Ha upea upe gwahu pico 
mba'exsa he'i, ehã'-a jevymi xeve miximi? 

Gwareti, jagwareti jarihija. 
Gwareti, jagwareti jarihija. 
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Ogwesai rumaha ogwesai ruma. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma. 
Gwaterija gwaterijaha, gwateri jagwareti. 
Jarihija, gwaterija gwateri jarihija. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma. 
Ogwesai rumaha ogwesai rumaha, gwaterija. 
Gwahaterijaha gwateri jagwareti jarihija. 
Gwarei jagwareti jarijaha. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma. 
Ogwesai rumaha ogwesai rumaha ogwesai ruma. 
Gwateri jagwaretija, gwahateherija gwahateherija. 
Gwateri jagwareti jarihija. É assim mesmo. 
-Isso apena quando ele viu a onça já foi embora e ele ficou ali 

dizendo e gwahu. 
E depois tem outro também? 
-Tem o Gwãnhominê. Isso quando ele achou um cachorro morto. 

Achou um cachorro morto, um cachorro brasino, não, não era isso, achou 
era um veado. Foi encontrar um veado que estava quasse morrendo, 
estava quase morrendo esse veado, estava mechendo somente as 
pernas e dessas batidas das pernas em vez de dizer coice fala 
Gwãnhominê. E então esse Gwãnhominê ele interpretou porque já 
estava morrendo, se não me engano foi a onça mesmo que tinha matado 
e então ele isso interpretou apena fez gwahu ele não comeu porque ele 
era gente e não comeu, o Urubu Branco, era gente interpretou e isso 
chamou de Gwãnhominê. E depois o veado morreu e o braço do veado 
ficou do jeito que deu coice e isso ele interpretou. Até os bichinhos que 
haviam nele ele interpretou. 

-E esse gwahu como é? 
Gwãnhominê, gwãnhominê. 
Gwenisaja gwenusaja, nusaja. 
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Ogwesai rumaha ogwesa~ ruma. 
Ogwesai rumaha ogwesat ru":'~ · . 
Gwaterija gwaterijaha, gwaten 1agwaret1. 
Jarihija, gwaterija gwateri jarihija. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma. .. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma~.ª· _g~atenJa. 
Gwahaterijaha gwateri jagwarett JarthtJa. 
Gwarei jagwareti jarijaha. 
Ogwesai rumaha ogwesai ruma. . 
Ogwesai rumaha ogwesai rumaha ogwesat ru~a. 
Gwateri jagwaretija, gwahateherija gwahatehenJa. 
Gwateri jagwareti jarihija. Peixa hina. 
-Upea ohexante jagwarete-pe ha jagwarete ohoma ha ha'e 

oipapante ixupe. 
Ha upei pico o·i otro ave? 
-Oi gwãnhominê. Upea otopa jagwa re'õgwe-ma upea. Otopa 

jagwa re'ongwe, jagwa Varsino, ndaha'ei ra'e, Gwasu la otopa. '?h~ otopa 
omano-tama hina gwasu, omano-tama hina gwas~, opy~o1 h1na ha 
etonse upea kwe, pe opyvoy he'i tamo'ã ha Gw~~ho~1nê he 1. Ha .etonse 
pe gwãnhominê oipapá si omono-ta hina, omahc1a ko 1agwa.r~te OJuka h~. 
etonse ha'e oipapa nte ndo'ui si ha'e ngo hent~ ha'e .~do u1 P~ yryvut1 
hente ha oipapa ixupe ha upea kwepe Gwãnhom1nê he 1. Ha upe1 ~man~ 
ha pe Gwasu opyta pepe ijyvá ha upea oipapá. Hasókwe entero 01papa. 
-Ha upea upe gwahu pico mba'exa? 

Gwãnhominê, gwãnhominê. 
Gwenusoja gwenusoja, nusaja. 
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Siré gwasire. 
Gwãnhominê gwãnhominê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré, gwasire gwasiré. 
Gwasiré gwasire, gwasisiruje, gwasiruje. 
Gwasiruje, gwasiruje. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Gwasisire gwasiré, gwasisiré gwasiré. 
Gwãnhominê, gwãnhominê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Gwãnhominê, gwãnhominê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré gwasisire gwasiré. 
Gwasisire, gwasiré, gwasisire gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré gwasiré gwasiré. 
Gwasiré gwasiré. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Gwasisire, gwasiré, gwasisire gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Isso ele interpretou as batidas das patas porque já tinha morrido 

e ele apena interpretou tudo, mas ele não comeu, esses outros urubus 
comeram, naquel tempo os urubus ja existiam, esses urubus pretos. 
Porque naquele tempo o Urubu Branco ainda não se tornou com urubu, 
ele primeiro tirou . 
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Siré gwasire. . . 
Gwãnhominê gwãnhominê, gwenusaJa gwenusaJa. 
Nusaja gwasiré, gwasire gwasiré. 
Gwasiré gwasire, gwasisiruje, gwasiruje. 
Gwasiruje, gwasiruje. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Gwasisire gwasiré, gwasisiré gwasiré. 
Gwãnhominê, gwãnhominê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Gwãnhominê, gwãnhominê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré gwasisire gw~siré. 
Gwasisire, gwasiré, gwasisire gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. , 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré gwasiré gwasiré. 
Gwasiré gwasiré. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Otitigwa osirehe, titi gwasirehe. 
Gwasisire, gwasiré, gwasisire gwasiré. 
Gwãnhomonê Gwãnhomonê, gwenusaja gwenusaja. 
Nusaja gwasiré gwasiré. 
Upea ha'e oipapá pe ovyvoi hagwe si omano ha oipapá pante, pero 

ha'e ndo'ui, pe yruvu ho'u, upe ramo yruvu oiko-ma, upea hina pe 
yruvuhü. Si yruvut"i ngo ndohoi vyteri yryvufi ramo, ogwenohê ra'ê 
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o gwahu, ele principou as coisas. 
E depois desse tem outro? -Depois tem esse cachorro brasino 

morto o Urubu Branco encontrou, já estava prodecendo. Estava quase 
pobre e isso de novo interpretou. Ele só apena interpretou a morte dele, 
somente sua morte, interpretou-o. Essa foi a morte do cachorro brasino. 
A morte do cachorro brasino o Urubu Branco interpretou. -E como é esse 
gwahu? 

Jagwa sino, jagwa sino ndehegwa. 
Jagwa sino, jagwa sino ndehegwa. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde Gwainunde, gwaisinunde gwaisinunderá. 
Sinúnde sinunde, gwainunde gwainunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá, jagwasino jagwasino ndeherá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde Gwainunde, gwaisinunde gwaisinunderá. 
Sinúnde sinunde, gwainunde gwainunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Rujasino jagwa sino ndeherá. 
Rujasino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde gwainunde, gwãisinunde gwãisinunderá. 
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gwahu araka'e, omba'e ypyrü. . .. . . 
Ha upei pico o·i otro ave? -Ha upe1 01 pe Jagwa _vars1no _oho ?~opa 

yruvuti emano va'ekwe, hyevu-ma hina. Hyevu-ma h1na ~a 01pa~~ Jevy 
upea. Omano hagwe nte oipapa ha'e, omano hagw~nte, ~tpapapa 1~upe. 
Upea emano hagwe jagwa varsino. Jagwa vars1no re ongwe 01popa 
yruvutL -Ha upea pico mba'exa upe gwahu upea? 

Jagwa sino, jagwa sino ndehegwa. 
Jagwa sino, jagwa sino ndehegwa. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde Gwainunde, gwaisinunde gwaisinunderá. 
Sinúnde sinunde, gwainunde gwainunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá, jagwasino jagwasino ndeherá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Ruja sino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde Gwainunde, gwaisinunde gwaisinunderá. 
Sinúnde sinunde, gwainunde gwainunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Heruri jaasa, heruri jaasagwa. 
Rujasino jagwa sino ndeherá. 
Rujasino jagwa sino ndeherá. 
Gwainunde gwainunde, gwãisinunde gwãisinunderá. 
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Sinunde Sinunde, gwãisinunde gwãisinunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Morreu o cachorro brasino e o Urubu Branco tirou dele, tirou (fez) 

gwahu dele. 
E depois tem outro? -Depois foi e achou uma vaca morta. Achou 

uma vaca morta. Estava quase morrendo, ja estava morta somente o 
fucinho estava fazendo barulho, o ronco do nariz e ja estava morta estava 
roncando é isso é que ele chama de Gwãnhominê. Essa hora de morrer 
é que ele chama de Gwãnhominê. Somente o fucinho estava fazendo · 
barulho já não se mexia mais como ela é um animal grande o fucinho fazia 
barulho então para o nariz desse animal e que chamou de Gwãnhominê. 
O ronco do nariz que fazia, guu .. . guu ... e para esse barulho chamou de 
Gwãnhominê. Para o fucinho é que ele chamou de sandurehene para o 
barulho do focinho chama de sandurehene. -E como é o gwahu de dessa 
parte? -Esse já é cantado em grito: 

Hindurene hindurene, susuigwa susuigwaha. 
Hindurene hindurene, susuigwa susuigwaha. 
Jauréhe, jauré, jaurehe, jauré. 
Jasira sandurá hejokisira sandurá. 
Hojosisira Sandurá, sandura ha sandurá. 
Sandurá rasandurá. 
Ejapone ponesa jarija japonesa jarija. 
Japonesa jari, japonesa jari. 
Jaha sandurehene sandure, susuigwa hasuigwaha. 
Sandurehene sandure, susuigwa hasuigwaha. 
Jauré hejaure, jaure hejauré. 
Jasira sandurá hejokisira sandurá. 
Ejokisira sandura, sandura ha sanduré. 
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Sinunde Sinunde, gwãisinunde gwãisinunde. 
Gwaisinunde gwaisinunderá. 
Jagwasino jagwasino ndeherá. 
Jagwa varsino o mano araka' e, ogwênohe yruvut'i ixugwi, ogwenohê 

ixugwi gwahu. 
Ha upei pico o'i otro-ave? -Upei oho otopa vacá re'ongwe. Otopa 

vacá re'ongwe. Omano-tama hina, ja omano-ma pe it'i ntema ipyambú, it'i 
kororõ ha ja omano-ma itr okororõ hina ha upea la gwãnhominê. Pe 
omano pota-pe hina la he'i gwãnhominê. Pe itY ntema okororõ ja nomyi 
veima komo animal kakwaa ha itl kororõ pe it'i kwepe he'i gwãnhominê. 
Pe it'i kororõ kwe ppe guu ... guu ... he'i kwe ha upeape he'i gwãnhominê. 
Pe it'ingwe-pe katu ra'e he'i Sandurehene pe iti'pu kwepe he'i Sandurehene. 
-Ha upea pico mba'exa upe gwahu? -Upea ja ogwerosapukai-ma: 

Hindurene hindurene, susuigwa susuigwaha. 
Hindurene hindurene, susuigwa susuigwaha. 
Jauréhe, jauré, jaurehe, jauré. 
Jasira sandurá hejokisira sandurá. 
Hojosisira Sandurá, sandura ha sandurá. 
Sandurá rasandurá. 
Ejapone ponesa jarija japonesa jarija. 
Japonesa jari, japonesa jari. 
Jaha sandurehene sandure, susuigwa hasuigwaha. 
Sandurehene sandure, susuigwa hasuigwaha. 
Jauré hejaure, jaure hejauré. 
Jasira sandurá hejokisira sandurá. 
Ejokisira sandura, sandura ha sanduré. 
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Sandurá rasandura, hajapone ponesa. 
Ponesa jarija, japonesa jari ponesa jari. 
Japonesa jari, japonesa jari. 
Jahana sandurehene sandure, susuigwa hasui-gwaha. 
Sandurehene sandure, susuigwa hasu-gwaha. 
Jaure hejaure, jaure hejaure. 
Josira sandurá hejokisira sandurá. 
Ejokisira sandura, sandura ha sandurá. 
Sandurá rasandura, japonê ponesá ponesá. 
Jàri, japonesa jari ponesa jari. 
Japonesa jarija. 

(Final do Lado "A") 

(Continua a Narração do Lado "B") 

E depois tem outro também? -Depois tem o ja-gwanê (cachorro 
fedido). Tinha morrido e isso o Urubu Branco achou. Os ossos dele já 
estavam esparramado. E interpretou, o cheiro ruim dele interpretou, 
porque o ja-gwanê (cachorro fedento) por si mesmo já é fedendo e ele 
interpretou não o cheiro ruim enquanto estava vivo, ele interpretou o 
corpo morto dele. Achou os ossos, os dentes tudo para fora, os olhos, ele 
interpretou tudo até as junta~ de todos os ossos pequenos. Ele colocou 
os ossos nas mãos e começou bater fazendo barulhos, ficou os ossos 
nas mãos e ficou fazendo barulhos fez isso somente para fazer gwahu, 
tirou dele um gwahu. -E como é esse gwahu? -Isso fez para serem 
ouvidos assim: 

Jagwanere jaha, jagwanere, jaha, jagwanere. 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
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Sandurá rasandura, hajapone ponesa. 
Ponesa jarija, japonesa jari ponesa jari. 
Japonesa jari, japonesa jari. 
Jahana sandurehene sandure, susuigwa hasui-gwaha. 
Sandurehene sandure, susuigwa hasu-gwaha. 
Jaure hejaure, jaure hejaure. 
Josira sandurá hejokisira sandurá. 
Ejokisira sandura, sandura ha sandurá. 
Sandurá rasandura, japonê ponesá ponesá. 
Jari, japonesa jari ponesa jari. 
Japonesa jarija. 

(Final do Lado "A") 
. I 

(Continua a Narração do Lado "B") 

Ha upei pico o'i otro ave? -Upei o'i jagwanê. Omano araka'e ha upea 
oho otopa yryvutT. pe ikangwe oha'i mbama. Ha oipapa, inê kwe oipapa, 
si pe jagwanê ngo inê voi ha ndaha'ei pe hekove reheve ine la oipapa, pe 
he'ongwe oipapa. Otopa ikangwe, hã'imbiti, hesakwe, ikangwe mbyky 
mbyky mimi entero oipapa. Ombopu mbopu pe ikangwe ipope peixa, 
ogwereko reko ipope ombopu mbopu upea ogwenohê hagwante ixugwi 
gwahu, ha ogwenohê ixugwi gwahu. 
Ha mba'exa pico upe gwahu upea?-Upea ogwero nhendu jevy-ma: 

Jagwanere jaha, jagwanere, jaha, jagwanere. 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
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Kone hagwa titirija, kone kagwa titirijara 
Xomo nejara. 
jagwanere jaha jagwanere, jaha jagwanere 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
Kone kagwa titirija, kone kagwa titirija 
Xomo nejara. 
jagwanere jaha jagwanere, jaha jagwanere 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
Kone kagwa titirija, kona kagwa titirija 
Xome nejara. 
jagwanere jaha hagwanere, jaha hagwanere 
Jaha jagwa jahwanere, ha jagwanere 
Kone kagwa titirija, kone kagwa titirija 
Xomo nejara. 
Isso é do Jagwanê (cachorro fedido), ali está junto do outro e por 

isso eu me atrapalhei. Aí não diz kone kagwa titirija, eu pedi a música da 
interpreta~o. Onde era pra mudar eu coloquei kone kagwa titirija. Essa 
música de jorise e o ue pega junto e me fugiu a música da sua 
interpretação. O jagwanê tem uma música e que muda de jagwanê e que 
eu pedi. Não é kone kagwa titirija, essa e da jorise. Isso ele interpretou 
somente os ossos não tinha mais nada apena cheiros, ele colocou nas 
mãos os ossos, isto é, somente os ossos isso ele interpretou isso é o 
jorisé. 

E depois disso tem outro? -Depois tem outro de novo, esse é o 
jakarise, isso tem depois da jorisé tem o jakasiré. Depois do jakasire, esse 
jakasiré, esse jakasiré quer dizer quándo saiu para o jarakatiá (fruta do 
mato). Saiu para a fruta podre do jarakatiá, saiu de baixo do jarakatiá 
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Kone hagwa titirija, kone kagwa titirijara 
Xomo nejara. . 
jagwanere jaha jagwanere, jaha jagwanere 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
Kone kagwa titirija, kone kagwa titirija 
Xomo nejara. 
jagwanere jaha jagwanere, jaha jagwanere 
Jaha jaha jagwanere, ha jagwa jagwanere. 
Kone kagwa titirija, kona kagwa titirija 
Xome nejara. 
jagwanere jaha hagwanere, jaha hagwanere 
Jaha jagwa jahwanere, ha jagwanere 
Kone kagwa titirija, kone kagwa titirija 
Xomo nejara .. 
Upea la jagwanê hina, o'i onhondive upepe ha upea-gwi ajetrapalha. 

Upepe ngo kone kagwa titirija nde'iri upea, okanhy xe hegwi ijepapa. 
Jarova hapexe amoi kone kagwa titirija. Upe "jorise" jepapala ojagarra ha 
okanhy xe hegwi pe ijepapa. Pe nhagwanê pete'i jepapa pe Nhagwãne
gwi ogwerovavo la okanhy xe hegwi. "Kone kagwa titirija" ndaha'ei, upea 
jorise mba'e. Upea oipapa pe ikangwe nte-ma ndaha'e veima hykwã 
ngwe, pe ika-ngwe ogwereko peixa ra'e ha upea solo ikangwe oipapa 
upea "jorise". 

Ha upei pico or otro ave? -Upei o"i jevy otro ave, upea "jakasiré", 
upea "jorise-gwi" o'i "jakasiré". Jakasiré-gwi o'i, pe Jakasiré ngo he'ise pe 
jakarati'a-pe osê. Pe jakarati'a vaikwe-pe osê, osê jakarati'a gwy-pe 
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onde estava bicho morto e esse jarakatiá estava podre. E o jarakatiáestava 
podre e ali também um veado morto e interpretou o pé de jarakatia. Do 
pé de jarakatia tirou um gwahu. Depoisdos ossos de jagwanê, porque 
primeiro era o jagwanê e a música da interpretação desse jagwanê é que 
eu perdi me esqueci, ali e kone kagwa titirija, isto é, para os ossos, para 
os ossos do jagwanê. 

E depois tem outro? -De jagwanê tem o kone kagwa titirija. E o 
gwahu tem sua continuação? -Tem sua continuação, porque isso tem 
bastantes tem cento e vinte. Tem também o gwahu de dia tem a mesma 
quantia tem cento e vinte também. mas não sabemos tudo o que foi 
interpretado, eu sei mais ou menos algumas interpretações, não sei tudo 
a interpretação de todos, mas, o gwahu em si eu sei. Ao amanhecer ao 
nascer o sol já começa o gwahu aí (gwahu de dia). 

Esse gwahu também fala do urubu? -Esse já fala de gwairaká, 
gwahu de dia, esse gwairaká naquele tempo não foi ainda como gwairaká 
é então ele começou interpretar gwahu e deois ele se tomou como 
gwairaka e ficou o gwahu dele para os povos. O gwahu da noite e do 
Urubu Branco eo gwahu de dia e do Gwairaká. -E voce sabe alguns 
gwahu de dia? -Eu sei. -Esse também interpreta alguns animais? 
Primeiro interpreta onheatimó xe reindy, isso quando estava se balançando 
na rede, onheatimo xe reindy okyha vapeju poku xe reindy, o kyha vapeju 
popei poku xe reindy 
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omano vixo ha pe jarakati'a haso. Pe jarakatia hasó ha etonse o'i avei 
upepe omano va'ekwe gwasu ha oipapa jakati'a-pe, jakati'a oipapá. pe 
ja~akati'a-gwi ogwenohê gwahu ramo. Pe Nhagwãnê hangwe rire, si 
pnme.r ngo Nhagwãnê kuri ha upe nhagwanê jepapá nte pete'i okanhy xe 
hegw1 xe mbohesareá, kone hagwa titirija nte upepe, pe ikangwe, pe 
Nhagwãne kangwe. 
. . .. Ha upei .Pi~o oT ave otro? -Pe nhagwãnê rehe o'i pe kone kogwa 

t1tir1Ja. -Ha upe1 pico pe gwahu okontinoá nte voi chovo? -Okontinoá, si 
upea heta or ciento veinte o"f. or ave ára rupigwa lomimo ave cieto veinte 
or. Pero ngo ndajai kwaai nte la mba'e mba'e-pepa oipapa, aikwaa pyte 
pyte mba'e-pepa oipapa chovo, ndaikwaa kwaapai nte mba'e mba'e
pepa oipapá, pero, ojoehe gwahu aikwaa. Ko'emba kwarahy osê jave 
onhepyrü-ma gwahu ai. 

~pea pico yn .. ~vu rehe nte jevy?-Upea "Gwairaka", pe ára pegwa, 
pe Gwairaká ndohoi vyteri Gwairaká ramo ha etonse ha'e oipapo araka'e 
gwahu ha upei ha'e oho pe Gwairaka ramo ha opyta igwahukwe yvypora
pe. Pe gawhu pyharegwa yruvutr ha árakwegwa katu Gwairaká. Ha nde 
pico reikwaa.algun gwahu árakwegwa? -Aikwaa. -Ha upea pico oipapa 
ave alg.un an1mal?-Oipapa eprime! "Onheatimó xe reindy", upea kyhapy 
onheat1mó ~raka'e,. onheatimó xe reindy okyha vapeju poku xe reindy, 
okuha vapeJu pope1 poku xe reindy. 
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Onheatimó xe reindy, ejará ta'u kagwaI. 
Nde hy'a pyry pype ha'i. 
Isso qquando já não amanhecer, voce pode ver uma vida que está 

sendo hoje, lá pelo clarear da manhã existia um casal que estava 
namorando e o que começou esse principio de vida começou também 
interpretar Arafi ape xixat'i pereko nhandu omba'e potava rereko assim 
dizia , então esse xe araitv apê xe rexapé reko nhandu mba'e potava 
rereko assim dizia. Isso o Gwairaká interpretou. Na rede se balangava 
sua sobrinha enquanto estava namorando, estava já manhecendo e isso 
ele continuou interpretando. Já estava saindo o sol, e saindo o sol, 
esaindo o sol entaovoltou para o sol. Depois qie se voltou para o sol já saiu 
para o kagwá. Saiu novamente para o Tamanduá (Kagwaré). E saindo do 
Tamanduá e caiu para a água. E já caiu no mar e isso ele interpretou, 
interpretou os que estavam no mar. Saindo dali interpretou novamente e 
entrando no mato o Urubu Branco novamente continua o seu canto de 
gwahu. Esse gwahu de dia inetrpreta os animais do campo. Do campo.os 
pássaros e ,os que existem, interpreta o grande tatu, interpreta vivo. 
Interpretou quando a sombração correu atrás das pessoas e isso o 
Gwairaka interpretou. Aquilo que ele viu interpretou, interpretou um 
grande campo. Achou os pássaros bonitos e também interpretou aquilo 
também, encontrou o Tiery (pássaro) também interpretou aquilo. Achou 
sombração correndo atrás de pessoas e isso também ele interpretou. E 
tem muitos, e eu sei também isso. Cedinho então começam isso? -
Cedinho, antes de sair o sol. As vezes sai, porque esse gwahu da noite 
se chama itatagwa, com isso queriam dizer o fim. Depois ja começa o 
gwahu de dia (gwahu aí) . 
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Onheatimó xe reindy, ejará ta'u kagwat 
Nde hy'a pyry pype ha'i. 
Upea ngo ko'emba vove, erehexa-pa ko'agã rupi tekorã voi araka'e, 

pe ko'emba vove oI ojeguteva ha mba'e ypyrürã araka'e upea oipapa: 
Arat'i ape xixafi pereko nhandu omba'e potava rereko he'i, etonse pe xe 
araity apê xe rexapé reko nhandu mba'e potava rereko he'i. Oipapá upea
gwi Gwairaká. Kyha-pe onheatimoi araka'e ijatipé ojegutá oi"-vy, ko'emba
ma ha oipapá nte ha'e upea. Osê-ma kWarahy, ha kwarahy osê maramo 
kwarahy rehe ova, kwarahy rehe avá vove ja osê jevy-ma pe kagwa. Osê 
jevy-ma kagwaré-pe osê. Kagwaré-gwi katu ho'a-ma ype. Ho'a-ma mar
pe ha upea oipapá, pe mar pegwa oipapá. Osêvo oipapá jevy oikevo 
ka'agwy pe yruvutI hama ogwahu jevy. Pe gwahu arapegwa ngo nhu 
pegwa oipapa. Nhu pegwa, gwyrá taha'eva, oipapa tatu gwasu, hekove 
oipapa. Oipapá araka'e Lasãnima omonha araka'e hente-pe ha oipapa 
upea, gwairaká. Ohexa va'e gwive oipapá, campo kakwaa-pe ave oipapá. 
Otopa gwyra porã porá oipapá nte ave, oipapa. Tiery oipapa nte ave. 
Otopa Lasãnima amonha araka'e hente-pe oipapa nte ave upea. Heta oT, 
ha upea ai-kwaa ave. -Upea piko onhepyro pyhareveté? -Pyrhavete, 
kwarahy osê e'y mbo'yve. Sapy'ante osê, pegwahu pyhare gwá ngo hera 
itatagwá, ijapy he'ise itatagwá. Ha upei erenhepyrü-ma gwahu aí. 
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O gwahu ar e o gwahu de dia, o nome é gwahu ar. Quando voce 
começa o gwahu de dia depois de cinco versos o sol já sai. Depois que 
voce canta cinco versos o sol ja sai. Aí ja diz "ko mo' a kwará reko nhandu" 
e já começa interpretá-lo, e dizem que estava bêbado. O sol estava 
bêbado e por isso foi interpretado assim: "Oka'u kwara ruma". Estava 
zombando nele, assim como hoje em dia nós usamos palavras assim 
também naquele tempo diziam. Eram os nossos antepassados, mas, 
essas coisas nós não usamos, nós não falamos mais, alguns ainda falam 
mas ja são raros. 

E no gwahu da noite quando os urubus comem em que parte 
começam comer o bicho morto? 

-Eles comem vacas, comem também veados, comem gados e 
veados. Poque esses são os princípios das coisas. -E quando aha uma 
vaca morta de que parte começam consumir? -Começam comer os 
olhos. Começam comer os olhos e parte trazeira. Isso o Urubu Branco 
interpreta, ainda me falta, mas ainda não aprendi tudo me falta um pouco. 
Até no Jakasiré meu pai ontem me contou. Noque o Urubu Branco 
interpretou. 

Existem gwahu que são usados somente por mulheres?-Mulheres 
também usam. -Aquele que é usado pelas mulheres também os homens 
usam?-Aqquele que é usado por mulheres também os homens usam. As 
mulheres antigas todas eram donas do gwahu. As mulheres cantam 
gwahu juntas somente mulheres. -Ali também entram homens? -Também 
entram, mas, o gwahu é cantado pelas mulheres. 
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Gwahu ára pegwa, hera gwahu ar. Ara pegwa singo mata renhe 
pyrüvo ja osê-ma kwarahy. Singo mata resegivo ja osê-ma kwarahy. "Ko 
mo'á kwara reko nhandu" he'i ha oipapá-ma ixupe, ha oka'u araka'e. 
Oka'u araka'e kwarahy ha upea-gwi oipapavo he'i: "Oka'u kwara ruma·. 
Onhembohory araka'e hese, ko'agã rupi nhane nhe'ê rei hagwã rupi voi 
araka'e upeixa he'i araka'e. Myamyr"i araka'e, pero, upeakwe nhande 
ndajai porui nhande ndaja'e veima upeixa, alguno he'i pero ijakaso. 

1

Ha pe ~wah~ pyjaregwa pepa yruvu ho'u vove mba'exagwa ranhe 
ete ho u, pe v1xo re ongwe? -Upea ho'u vaká, gwasu ho'u ave, gwasu ha 
vak~ ho'u. Si ug~Ja mba'e ypyrü araka'e. -Ha otopa ramo vaká re'ongwe 
mba exagwagw1 ranhe ete onhepyrü ho'u? -Onhepyrü ho'u hesakwe. 
Hesakw.e ha hevikwe onhepyrü ho'u. Upea yruvun oipapa, pero ne'irã 
nteko a1kwaapá, ofarta vyteri xeve. Upe jakasiré peve Taitá kwehe 
omomb~'u xeve. M~a'epep~ yruvufi oipapá araka'e. Gwahu piko o"i solo 
ku~ha ~1po~uva? -Kunha 01poru a~e. -Pe kunha oiporuva nte ave piko 
~1mba e 01po~? -Upeante .ave 01poru. Kunha yma rupi gware gwahu 
J~ra memet~ vo1. ?gwa~u ha ekwera onhondive solo kunha. -Upepe piko 
01ke ave kw1mba e? -01ke avei, pero, gwahu jara kunha. 
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Agora eu vou te perguntar uma coisa e se voce souber vai me 
dizer. Antigamente uma pessoa mais velhas que voce não contavam, 
nao usavam animal para fazer outras rirem na hora do terere para brincar, 
para brincar eles não usavam animal? Será que não comtavam do 
macaco para outro achar graça? 

-Isso é o que eu não ouvi. -Voce sabe se existem pássaros que 
faziam aos nossos (antigos) saber que já é tempo de plantar roça, as 
vezes escuta e diz já é tempo de plantar roça, voce não sabe se tem 
animal (pássaro) que mostra isso?-Não cheguei à prestar atenção, mas 
ouvi. Tem um passarinho vermelhinho, o nome desse e Apiajá. Esse 
quando chega o tempo de começar o nosso trabalho e esse pássaro vive 
em nossos meios, ele canta. Quando esse pássaro canta já sabemos que 
já é tempo de fazermos roças. Esses pássaros vermelhinho chama 
Apiajá. 

Voce não sabe porque é que o papagaio fala como gente? 
-Isso porque ele era gente (pessoa), por isso é que esse pássaro 

fala, era gente (pessoa). -Porque ele se tomou como pássaro? -Depois 
ele se transformou como pássaro e ele existia mesmo que no fim seria 
um pássaro mesmo e antigamente era gente e depois se transformou em 
pássaro e ficou sendo pássaro até hoje. Esse é um pássaro que come 
milho pelas roças. Esse pássaro é o próprio da roça e comedor de mulho. 
Esse pássaro quando milho começa sua espiga ele já vai cemeçar 
comer. 
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Ko'agã aporantu-ta ndeve peteI mba'e rehe ha reikwaa ramo 
aipota eré xeve. Yma rupi-pa ndehegwi ituja veva nomombe'ui ndeve 
araka'e ndoiporuipa animal peixa onhombo puka hagwã tereré hape 
peixa onhombojaru hagwã, onhombojaru hagwã-pa ha'ekwera ndoiporui 
animal araka'e? No mombe'ui, pa araka'e ka'i rehe onhombo puka 
hagwã?-Upea mante nahendui.-Nde mante nahendui. -Nde piko reikwaa 
o·i pa gwyra oikwaa ukava nhende ypy-pe yma nhanhe mityha tiempo, 
sapy'ante erehendu ha ere temity tiempo-ma ere hagwã, ndepa nde 
reikwaai o°f pa gwyrá upeixa-gwa? -Na nhantendei nteko, ahendu. O"i ngo 
gwyrá pytã'i, upea heraApiajá. Upea la onhepyrü-ma nhamba'apo hagwã 
ha upea ngo oiko nhane pa'ü rupi, onhe'ê upea. Upea onhe'ê ramo ja 
jaikwaa-ma kokwe tiempo-maha. Upe gwyrá pytã'i hera Apiajá. -Ndepa 
ndereikwi mba'e-gwi pape lorito onhe'ê hagwã? -Upea ngo hentekwe, 
upea-gwi onhe'ê upea, hentekwe. -Ha mba'e-gwipa he'i oiko ixugwi 
gwyrá? -Upei oho araka'e gwyrá ramo ha gwyrárã voi araka'e ha yma 
araka'e hente ha upei oho gwyrá ha opyta gwyrá. Upea la gwyrá kokwe 
rehe avati ho'uva upea. Upea kokwe rehegwa voi ha avati u'ha. Upea 
avati iky gwive ha'e ja oho-ma oho ho'u. 
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Ele já vive na roça, ele fica pelas sombras, depois continua 
comendo depois vai pousar longe. Depois ele volta comer milho enquanto 
está verde. Esse é um animal muito sabido, esse é muito sabido. De todos 
os pássaros o mais sabido é esse papagaio. Para começar ele aprende 
tudo o que a gente fala. 

(Final da Fita nº 07 Lado 2 - Henrique) 

(Fita nº 8 Lado "A" Narração - Henrique Ricarte) 

Então o gwahu de jarakati'a voce errou mesmo?-Eu errei mesmo. 
Eu tinha falado que aquele que morreu debaixo de jarakati'a era o bicho 
de jarakati'a. Ele também tem os seus bichos mas não é o que nos 
queremos. Essa é apena as frutas, somente frutas maduras. A fruta 
podre, estava bichando. Depois chegou uma mulher e eu vim. 

E esse gwahu também tem? -Tem esse jakasiré, ontem nós 
paramos no Nhagwãnê. Mas está bem, era apena não me lembrei, se eu 
tivesse dito pé da fruta seria melhor. Quando eu saí ali eu confundi mas 

' certo. Porue ao lado fica os ossos, e apenas os ossos esse chama jorisé, 
isso é apenas os ossos não é mais o cheiro. Depois tem esse jakasiré, 
isso é da fruta de jarakati'a. Depois tem o jorisé. Esse jorisé é a respiração 
dele (do animal morto). Ainda estava respirando mas o urubu já estava 
comendo o Virá (veado). Esse virá estava morrendo e o urubu chamou 
e comeu, estava quase morrendo, 
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Já oiko-ma voi kokwepe, oiko sombra rupi, upei ho'u jevy voi upei 
oho mombyry oke. Ha upei ou jevy ho'u avati iky aja entero. Upea la vixo 
letrao, upea iletrazo. Entero vegwi iletrazova upea upe lorito. Uno voi ngo 
nhambo'eva xupe onhe'ê. 

(Final da Fita nº 07 Lado 2 - Henrique) 

(Fita nº 8 Lado "A" Narração - Henrique Ricarte) 

Ha etonse piko pe jarakati'a rehegwa ere javy voi ra'e? -Ajavy voi 
ra'e. Xe ngo ha'e pe jarakati'a gwy-pe omano va'e rehe jarakati'a rasokwe 
ha'e. Pea ngo ivixo ave pero ndaha'ei. Pea hi'aju nte ra'e, hi'aju kwe ra'e. 
Pe hi'ajukwe itapurú, ivixo. Upei kuri ogwãhê pe kunha karai ha upe
maramo aJu. 

Ha upea upe gwahu piko or avei?-AT upe jakasiré kwehe ngo japyta 
Nhagwãnê-pe. Pero o"i porá jepe ra'e, sino naxe mandu'a nte ra'e, upe
gwi imata-pe jevy nte arã mo'ã ha'e ra'e. Asêvo upepe xe ambojehe'a, 
pero o"i porã. Ha pe ijykere ngo o'i okangwe, pe ikangwe nte-ma upea 
jorise, upea ikangwe nte-ma, ndaha'e veima hyakwã. Upei o'i pe Jakasiré, 
upea la hina pe jarakati'a aju. Upei o'i pe jorise. Pe jorise ngo ipytuhê 
hagwe. lpytuhê ha ho'u-ma hina pe Virá. Pe Virá omano ha yruvu otopa 
ha ho'u, omano-tama, 
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mas ainda estava respirando. Os urubus então já estavam comendo, 
porque os urubus são fortes mesmos, partiram tudo e ja foram comendo 
e para essa respiração que ele deu por útimo é que chamou de Josisirajá. 
E quando estavam engolindo ele chamou de Gwasisirajá, e o Urubu 
Branco estava interpretando: Depois daí vem o " Heresi resembokó, isto 
é, o papo. Quando falamos de papo ja falamos tudo, e isso também e 
chamado de sua cesta, o papo dele, e o Urubu Branco estava interpretando. 
Para o papo então chama de sua cesta, esse 11 Heresi resimbokó". Esse 
josijosi veju é testículo, esse é para o testículo. O gwahu para essa parte 
e josijosi vejú, essa parte já é ouvida em música. Depois daí vem o 
Juikusimbará isso quando os urubus já tinha comido tudo e o Urubu 
Branco desceu e com a descida dele as moscas se espantaram, e tudo 
os que tem medo dele voaram (Espantaram), e isso e chamado de 
Juíkusimbará. As moscas então correram espantadas dele, então isso 
ele queria dizer que correram e diz juikusimbará. As moscas correram 
dele. 

E como é esse gwahu? 
-Onde vamos começar? Será que vamos começar no Jasisé? -

Pode ser. 
Jorise risegwaha jorisehe 
Terihijaha. 
Josise risegwaha jorisehe 
Terihiri gwaha hasariri sahasariri 
Gwaha ijejuhuma, ijejuhuma, ijejuhuma gwaha ijejuhu jukaré. 
Sisirajú rehe jorise, risé gwaha jorisé 
Terihiri gwaha. 
Jorisé rise gwaha Jorisehe, 
Terihiri gwaha hapariri, sahasariri. 
Gwaha ijejuhugwa, ijejuhu hugwaha jukaré 
Sisiraju, rehe jorisé, risé gwaha jorisehe 
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pero lpytuhê vyteri. Yruvu kato ja ho'u-ma, si yryvu ngo imborete voi, 
opartipá ha ho'u hina ja upe ipytuhê hagwe-ma voingo pe josiriraja. 
Gwasisiraja he'i omokõ vove ha oipapa hina yruvutY. Upei ou 11Heresi 
resimboko", upea ngo iju'ai. lju'ai ja'e ramo ja'e pama, ha upea hera ave 
hemynakü, pe iju'ai, ha yruvut"i oipapá. Pe iju'ai pe he'i Hemynakü, upe 
"Heresi resimbokó". Pe 11 Josijosi vejü" katu hembókwe, upea hembokwe. 
Upea upe gwahu hina "Josijosi vejú", upea agwero nhedu-ma. Upei o·i 
"Juíkusimbará" he'i upea ho'upa rire-ma ogwejy yruvuty ha ogweju-ma 
ramo oveve paete mberu ixugwi, umi ixugwi okyhyje va'e gwive ovevepá, 
ha upea "Juíkusimbará". Oriparapá mberu ixugwi ha upea kwera la 
oripará he'ise mo'ã ha "Juikusimbará" he'i. Oriparapá mberu ixugwi. 

Ha upea upe gwahu piko mba'exa? -Moõ-pa nhanhepyrü-ta? 
Nhanhepyrü-tapa Jorisepe? -Ha upegwi mba'e. 

Jorise risegwaha jorisehe 
Terihijaha. 
Josise risegwaha jorisehe 
Terihiri gwaha hasariri sahasariri 
Gwaha ijejuhuma, ijejuhuma, ijejuhuma gwaha ijejuhu jukaré. 
Sisirajú rehe jorise, risé gwaha jorisé 
Terihiri gwaha. 
Jorisé rise gwaha Jorisehe, 
Terihiri gwaha hapariri, sahasariri. 
Gwaha ijejuhugwa, ijejuhu hugwaha jukaré 
Sisiraju, rehe jorisé, risé gwaha jorisehe 
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Terihiri juká. 
Jorisé risegwaha jarisehe. 
Terihiri gwaha hapariri, hahapariri. 
Gwaha ijejuhugwa, ijejuhu. 
Rugwaha tihiti rajukaré, titirakarehe. 
Jorise rise gwaha jorisehe. 
Terihiri regwá. 
Falando dfe "titi" é quando o Urubu Branco fez barulho batendo um 

no outro, o próprio Urubu Branco fez barulho batendo, então essa batida 
chamou de "titi". Fez os barulhos com os ossos batendo um no outro 
então essas batidas o Urubru Branco interpretou. Depois dessa então 
vem o de Jarakati'a. -E como é esse gwahu? -Esse gwahu é assim: 

Jakasiré Jakasiregwa, Jakasire Jakasiregwa. 
Jakasirehe, Jakasiregwa, sire hehegwasirehe. 
Rehe gwasirehe. 
Jakasiré Jakakasiregwa, Jakasiré Jakasirégwa. 
Jakasirehe Jakasirehegwa, sire hegwasire. 
Hehegwasirehe. 
Jakasiré Jakasiregwa, Jakasiré Jakasirégwa. 
Jakasirehe Jakasirehegwa, sire hehegwasirehe. 
Hehegwasirehe. 
Jakasiré Jakasiregwá, Jakasiré Jakasiregwá. 
Jakasirehe, Jakasirehegwa, sire hehegwasirehe. 
Hehegwasirehe. 
Jakasire Jakasiregwa. 
Esse e o gwahu de Jakasiré. E depois desse tem o Gwajosisirajá, 

esse e quando comeu enquanto ainda estava respirando, ainda não 
estava bem morto. Estava ainda respirando e se ajuntaram os urubus e 
já foram comendo mesmo, cada um puxava e já foram tirando as partes 
de dentro e já partiram tudo. E o urubu Branco interpretou isso, quando 
engoliram o Urubu Branco chamou de Gwajosisiraja. Queriam dizer Virá e 
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Terihiri juká. 
Jorisé risegwaha jarisehe. 
Terihiri gwaha hapariri, hahapariri. 
Gwaha ijejuhugwa, ijejuhu. 
Rugwaha tihiti rajukaré, titirakarehe. 
Jorise rise gwaha jorisehe. 
Terihiri regwá. 
Pe "titi" he'i ngo pe yryvut'i tititi ombouká, ojapo peixa, yruvufi voi 

ojapo, upeape he'i "titi" he'i. Omonarãrã pe ikangwe ojoehe, upea oipapá 
yruvufi. Upei oI jarakati'a. -Ha upea gwahu piko mba'exa? -Ha upea 
pe1xa: 

Jakasiré Jakasiregwa, Jakasire Jakasiregwa. 
Jakasirehe, Jakasiregwa, sire hehegwasirehe. 
Rehe gwasirehe. 
Jakasiré Jakakasiregwa, Jakasiré Jakasirégwa. 
Jakasirehe Jakasirehegwa, sire hegwasire. 
Hehegwasirehe. 
Jakasiré Jakasiregwa, Jakasiré Jakasirégwa. 
Jakasirehe Jakasirehegwa, sire hehegwasirehe. 
Hehegwasirehe. 
Jakasiré Jakasiregwá, Jakasiré Jakasiregwá. 
Jakasirehe, Jakasirehegwa, sire hehegwasirehe. 
Hehegwasirehe. 
Jakasire Jakasiregwa. 
"Gwajosisiraja", upea la ipytuhê reheve ho'u nomonoi vyteri. lpytuhê 

hina ha ijaty hese ja ho'u-ma voi, ojetirá hese ja ogwenohê-ma hyekwe ha 
ja opartipa-ma ixupe. Ha yruvuU oipapá, omokõ pe he'i Gwajosisiraja. 
Virá he'ise mo'a ha 
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dizia Gwajosisiraja. 
-E como é esse gwahu dessa parte? 
Gwajosisiraja rahagwjosi siraja. 
Gwajosisiraja hagwajosi. 
Ha nhugwênu hasiraja, nhugwênu gwasi. 
Jaha nhugwênu gwênü siri gwênü jari 
Jugwênü gwenü siri gwêndu jari. 
Ndujarija ndujari jarihija. 
Ndujarija ndujari jarihija. 
Rija hagwari, jehe gwajosisiraja hagwjosi. 
Sirajá., gwajosihisi raja hagwajosi siraja 
Gwendu gwanhü gwasiraja jaha nhugwenü 
Siri gwênü jari. 
Nhugwênü gwênü siri gwênü jarihi 
Gwendu gwendu jarihija, nduraji nhandu jarihija. 
Rija hagwari, jehe gwajosisiraja hagwajosi sirajaha. 
Gwajosisiraja hagwajosi siraja ha nhugwênü ha siraja. 
Nhugwênü hasiraja jaha nhugwênü gwenü siri 
Gwenü jari. 
Nhugwênü gweno siri gwê no sirihi, gwendu jari 
Jarihija, ndujari jandu jari jarihijá. 
Rija hagwari, jehe gwaha johosisiraja hagwajosi. 
Hisi rajá. 
Esse gwahu é quando ainda não estava morto e os urubus se 

ajuntaram nele e os urubus é que acabou de matar. , 
E depois?-Depois tem o testículo(pênis), não é ainda, agora vem 

o de cesta. Chama de cesta para o papo, isso é o lugar de sua carne. Isso 
também tem em música de gwahu?-Tem também sua música em gwahu, 
foi interpretado, o papo do urubu (bolsa de carne). 
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Gwajosisijara he'i. Ha upea gwahu piko mba'exa? 
Gwajosisiraja rahagwjosi siraja. 
Gwajosisiraja hagwajosi. 
Ha nhugwênu hasiraja, nhugwênu gwasi. 
Jaha nhugwênu gwênü siri gwênü jari 
Jugwênü gwenü siri gwêndu jari. 
Ndujarija ndujari jarihija. 
Ndujarija ndujari jarihija. 
Rija hagwari, jehe gwajosisiraja hagwjosi. 
Sirajá., gwajosihisi raja hagwajosi siraja 
Gwendu gwanhü gwasiraja jaha nhugwenü 
Siri gwênü jari. 
Nhugwênü gwênü siri gwênü jarihi 
Gwendu gwendu jarihija, nduraji nhandu jarihija. 
Rija hagwari, jehe gwajosisiraja hagwajosi sirajaha. 
Gwajosisiraja hagwajosi siraja ha nhugwênü ha siraja. 
Nhugwênü hasiraja jaha nhugwênü gwenü siri 
Gwenü jari. 
Nhugwênü gwenü siri gwê nü sirihi, gwendu jari 
Jarihija, ndujari jandu jari jarihijá. 
Rija hagwari, jehe gwaha johosisiraja hagwajosi. 
Hisi rajá. 
Upea la hekove ho'u, onhomboaty hese ha yruvu nte-ma ojuka. 
Ha upei? -Ha upei ngo o·i hembókwe, ndaha'ei, ajaka pegwa ra'e. 

Akaja he'i raka'e iju'áipe, upea iso'o renda'. -Upea piko o'i aveigwahu? -
A'i ave igwahu, oipapa ixupe araka'e, pe hi'ajaka. 
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Gwaha here simonê heresimbokó, Xoinê. 
Heherehe sinehe hesimboko, Xoinê. 
Heherehe simbokó hoxoinê, simboko xoinê. 
Heruhugwai jaxoinê, rugwaja xoinegwarija. 
Gwaha jari rihija hari, jaha gwaha. 
Heherehe sinê hesimbokó Xoinê. 
Heherehe sinê he hesimbokó Xoinê. 
Simbokó hoxoinê, simboko xoinê. 
Ruhugwaja xoinê, ruhugwaja xoine. 
Gwahari jaha jarija, jari jaha gwaha. 
Erehe sinê ehesimboko xoinê, eherehe sinê simbokó. 
Xoinê simbokó hoxoinê, simbokõ xoinê. 
Herihi ko Xoinê, rihi ko xoinê, ruhugwaha Xoinê. 
Ruhugwa Xoinê, gwaha rihija rihija. 
Gwaha rehe sinê simbokó Xoine, rehe sinê simbokó. 
Xoine simboko hoxoinê, simbo hoxoinê, rehe riko. 
Xoine rihiki xoinê, ruhugwaha xoinê. 
Ruhugwaha xoinêgwa rihija hagwarihija. 
Harija, jaha gwaha erehe sinê simbokó. 
Xoinê. 
Isso é o gwahu do papo do urubu, em véz de dizer papo diz cesta. 
E depois disso? 
-Depois disso tem o testículo (pénis). O gwahu para essa parte e 

Josijosi vejú. 
Hejosive Josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josivejú, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi sasaja hasajaha. 
Haisihija haisi sasaja hasajaha. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
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Gwaha here simonê heresimbokó, Xoinê. 
Heherehe sinehe hesimboko, Xoinê. 
Heherehe simbokó hoxoinê, simboko xoinê. 
Heruhugwai jaxoinê, rugwaja xoinegwarija. 
Gwaha jari rihija hari, jaha gwaha. 
Heherehe sinê hesimbokó Xoinê. 
Heherehe sinê he hesimbokó Xoinê. 
Simbokó hoxoinê, simboko xoinê. 
Ruhugwaja xoinê, ruhugwaja xoine. 
Gwahari jaha jarija, jari jaha gwaha. 
Erehe sinê ehesimboko xoinê, eherehe sinê simbokó. 
Xoinê simbokó hoxoinê, simbokõ xoinê. 
Herihi ko Xoinê, rihi ko xoinê, ruhugwaha Xoinê. 
Ruhugwa Xoinê, gwaha rihija rihija. 
Gwaha rehe sinê simbokó Xoine, rehe sinê simbokó. 
Xoine simboko hoxoinê, simbo hoxoinê, rehe riko. 
Xoine rihiki xoinê, ruhugwaha xoinê. 
Ruhugwaha xoinêgwa rihija hagwarihija. 
Harija, jaha gwaha erehe sinê simbokó. 
Xoinê simboko hoxoinê, simbokó Xoinê 
Heriri ko Xoinê, rihi ko xoinê, ruhugwaha xoinê 
Ruhug~aha xoinê, gwaha rihija rihija. 
Gwahu rehe sinê simbokó xoinê, rehe sinê simbokó. 
Xoinê simbokó hoxoinê, simbó hoxoinê, rehe rikó 
Xoinê rihiko xoinê, ruhugwaha xoinê 
Ruhugwaha xoinêgwa rihija hagwarihija. 
Harija, jaha gwaha erehe sinê simbokó. 
Xoinê. 
Isso é o gwahu do papo do urubu, em véz de dizer papo diz cesta. 
Upea hina pe yruvu ja'ai kwe, iju'ai kwe he'ise mo'ã ha ojaka he'i. 
Ha upei? 
-Upei o"i hembokwe. Upea "Josijosi vejú". 
Hejosive Josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josivejú, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi sasaja hasajaha. 
Haisihija haisi sasaja hasajaha. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
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Josive josivejú, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi jasaja hasajaha. 
Josivehe josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi jasaja hasajaha. 
Josivehe josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Esse é a música para o testículo (pénis). Porque essa parte os 

urubus não comem, eles deixam fora porque é muito duro, por isso 
deixam de lado essa parte, não comem. As vezes pode até comer, mas 
é difícil porque é duro, o testículo (pénis). Depois disso tem outro? 

-Depois tem o joikusimbará. Isso quando já depois de terminar de 
comer o Urubu Branco desceu e as moscas se voaram espantado dele, 
as moscas então voaram espantadas, as borboletas e os urubus que ali , 
estavam voram, tiveram medo do urubu Branco porque o urubu Branco 
é o chefe deles o Urubu Branco estão é chefe. Então para isso ele diz 
joikusimbará, a carne ja não tinha mais somente os ossos. -E o gwahu 
como é para essa parte? 
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Josive josivejú, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi jasaja hasajaha. 
Josivehe josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Josive josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Hijene ije regwaije regwaijehe. 
Hihehe ije regwaije regwaijehe. 
Haisihija haisi hasaja hasajaha. 
Haisihija haisi jasaja hasajaha. 
Josivehe josiveju, hugwajosi nhandurahá. 
Upea la hembokwe-pe he'i. Si pe hembokwe oheja, hembokwe ijy, 

upe maramo oheja upea, ndo'ui. Ho'u arã ngo, pero ndo'ui oje ijy pe 
hembokwe. 

Ha upegwi piko o'i ave otro? -Upegwi 01· joikusimbará. Upea ho'upa 
jave ogwejy jevy yruvufi ha ovevepa pe mberu, oveve mberu, tanambi ha 
umi yruvu ovevepá, okyhyje yruvufi-gwi si yruvutr huvixa, yruvut'i, yruvufi 
ngo huvixa. Ha upea-pe he'i joikusimbará, ja opa-ma so'o ja ikangwe rei
ma. Ha upea upe gwahu piko mba'exa? 
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Joikusimbará, joikusimbará 
Sasa simbará, sasa simbará. 
Sará haja xuinê hesara hasa xuinêhe. 
Sará haja xuinê, hesara hasa xuinêhe. 
Sará haja siveju, suiveju hasa jari rehe. 
Sará haja siveju, susuigwa hasa jari rehe. 
Hajari jari rehe, hejari jari rehe. 
Hajari jarire, hejari jari rehe. 
Joikusimbará, joikusimbará. 
Saha simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sará haja sivejú, kusimbará ha jari 
jari rehe. 
Sara haja siveju kusimbará ha jari, jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Joikusimbará, jovikusimbará. 
Saha simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sará haja sivejú, suimbará ha sajari ha jari rehe. 
Sara haja siveju, susuigwa ha sajari ha jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Joikusimbará, joikusimbará. 
Sará simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, he hesara xuinêhe. 
Sara haja xuinê, he hesara xuinêhe. 
Saráha haja sivejú, xuxumará hajari jari rehe. 
Sara haja siveju, huxumará hajari jari rehe. 
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Joikusimbará, joikusimbará 
Sasa simbará, sasa simbará. 
Sará haja xuinê hesara hasa xuinêhe. 
Sará haja xuinê, hesara hasa xuinêhe. 
Sará haja siveju, suiveju hasa jari rehe. 
Sará haja siveju, susuigwa hasa jari rehe. 
Hajari jari rehe, hejari jari rehe. 
Hajari jarire, hejari jari rehe. 
Joikusimbará, joikusimbará. 
Saha simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sará haja sivejú, kusimbará ha jari 
jari rehe. . 
Sara haja siveju kusimbará ha jari, jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Joikusimbará, jovikusimbará. 
Saha simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sara haja xuinê, hesara hasa xuinê. 
Sará haja sivejú, suimbará ha sajari ha jari rehe. 
Sara haja siveju, susuigwa ha sajari ha jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarisé, ha jari jari rehe. 
Joikusimbará, joikusimbará. 
Sará simbará, Sará simbará. 
Sara haja xuinê, he hesara xuinêhe. 
Sara haja xuinê, he hesara xuinêhe. 
Saráha haja sivejú, xuxumará hajari jari rehe. 
Sara haja siveju, huxumará hajari jari rehe. 
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Ha jari jarise, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarise, ha jari jari rehe. 
Isto é quando as moscas faziam barulho quando voaram e para 

isso ele diz Jari. Chamou de jari para os barulhos das moscas. 
E depois disso? 
-E depois disso vem o Tijujú. Esse Tijujú é um pássaro um pássaro 

parecido com a Garça branca. Para esse pássaro o Urubu Branco 
interpretou, para o Tijujú. Esse Tijujú não estava morto ele apena o 
interpretou, encontrou com ele e interpretou. -E como é esse gwahu? 

ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja asanaha ha sije. 
ljujuja asana ha gwaije. 
Hara gwanê hasa riri. 
Hara gwanê kotija sariri. 
Saririja sariri , jarihija. 
Sarihija sari, jarihija. 
Rija hagwari, jegwaha jujuigwa. 
Juja saja hasajaha. 
ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja Sagwana hasaile. 
ljujuja sagwana hagwaije. 
Hara pane kotija sariri. 
Hara gwanê kotija sariri. 
Sarijira sariri, jarihija. 
Sarijira sariri, jarihija. 
Rija hagwari, jegwa ijujuja ijujuja sajaha sajaha 
ljujuja ijujuja saja hasajaha. 
ljujuja sapana hagwaije. 
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Ha jari jarise, ha jari jari rehe. 
Ha jari jarise, ha jari jari rehe. 
Upea la mberu, i,i,i he'i oveve kwevo ha upa-pe la jari he'i. Pe 

mberu ryapukwe-pe la jari he'i. 
Ha upe-gwi? 
-Ha upe-gwi ngo o'i Tijijú. Pe Tijuju ngo gwyrá, upea Gwyratr 

xagwá. Upea-pe oipapá yruvut'i, Tijuju-pe. Upe Tijuju no mono ve'ima sino 
oipapa nte-ma, osê ixupe ha oipapa ixupe. 

ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja asanaha ha sije. 
ljujuja asana ha gwaije. 
Hara gwanê hasa riri. 
Hara gwanê kotij~ sariri. 
Saririja sariri, jarihija. 
Sarihija sari, jarihija. 
Rija hagwari, jegwaha jujuigwa. 
Juja saja hasajaha. 
ljujuja ijujuja saja hasaja. 
ljujuja Sagwana hasaile. 
ljujuja sagwana hagwaije. 
Hara pane kotija sariri. 
Hara gwanê kotija sariri. 
Sarijira sariri, jarihija. 
Sarijira sariri, jarihija. 
Rija hagwari, jegwa ijujuja ijujuja sajaha sajaha 
ljujuja ijujuja saja hasajaha. 
ljujuja sapana hagwaije. 
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ljuja sapana hagwaije. 
Sara gwane kotija sariri. 
Hara Gwanê kotija sariri. 
Sarijija Sariri, jarihijá. 
Sarijija Sariri, jarihijá. 
Rija hagwari, jegwa ijujuja. 
Saja hasajaha. 
ljujuja ijujuja saja hasajaha. 
ljujuja sapana hagwaije. 
ljujuja sapana hagwaije. 
Hara pane kotija sariri. 
Hara pane kotija sariri. 
Sarijija sariri jarihijá. 
Sarijija sariri jarihijá. 
Rija hagwari, pegwa ijujuja ijujuja. 
Saja hasajaha. 

I 

Ess~ é quando interpretou para o Tijuju. Ele chegou a interpretar 
para o Tijuju. Eles estavam conversando juntos, porque o Tijuju conversa 
e por isso ele iterpretou-o. Depois disse também tem outro? -Depois tem 
o outro, e nessa hora chegou uma mulher e me disse pra voltar. Esse 
gwahu e o Joogwene joogwe, enquanto ele estava me contando sobre 
esse gwahu já chegou aquela mulher então por isso ele me disse pra 
voltar depois. E depois vem quando a onça correu atrás do veado, esse 
gwahu é Gwaxu gwaxu maike. Esse quando ele correu, é quando foi 
quebrando pau correndo pelo mato, interpretou o barulho que fez quando 
foi correndo pelo mato. O Urubu Branco interpretou. Não interpretou 
morto, mas ele interpretou-o. 

E como é esse gwahu? 
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ljuja sapana hagwaije. 
Sara gwane kotija sariri. 
Hara Gwanê kotija sariri. 
Sarijija Sariri, jarihijá. 
Sarijija Sariri, jarihijá. 
Rija hagwari, jegwa ijujuja. 
Saja hasajaha. 
ljujuja ijujuja saja hasajaha. 
ljujuja sapana hagwaije. 
ljujuja sapana hagwaije. 
Hara pane kotija sariri. 
Hara pane kotija sariri. 
Sarijija sariri jarihijá. 
Sarijija sariri jarihijá. 
Rija hagwari, pegwa ijujuja ijujuja. 
Saja hasajaha. 
Upea la Tijuju-pe oipapá raqmo gwaré. Tijuju-pe oipapá araka'e. 

Onhomongeta ha'ekwera onhondive, si Tijuju ngo onhe'ê voi ha oipapa 
1xupe. 

Ha upei piko oT otro avei? 
-Upei oi· pe otro, ha upe jave la ogwahê kuri pe kunha ha he'i xeve 

aha jevy hagwã. Upea hina Joogwene joogwe, upea omombe'u jave ja 
ogwãhê-ma pe kunh ha upe-ma ramo eju jevy he'i xeve. Ha upei ngo oi 
Gwasu-pe omonha ramo gware jagwarete, upea Gwaxu gwaxu maike 
he'i. Upea oripará hagwe, upea orno pepê hagwe pe ka'agwy oripará 
kwevo, pe ipú hagwe ka'agwy rehe ha upea oipapa yruvut"i. Ndaha'ei 
he'ongwe, pero oipapá ixupe. -Ha upea piko mba'exa? 
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Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
·Rumaikehe rumaike, saruma sasaja sasaja. 
Gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma saja sasaja, saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike . 
Rumaikehe rumaike, saruma sasaja sasaja. 
Gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma saja sasaja, saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Rumaike rumaikehe, gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma sasaja sasaja, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja, 
Gwaxumaike maike xurumaike, gwaxuruma maike xurumaike. 
Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasajá. 
Saruma sasaja sasajam, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike maike xurumaike. . 
Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasaja. 
Saruma sasaja sasaja, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja, 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasajá. 
Saruma sasaja sasajam, saruma saja sasaja. 
Esse o gwahu quando o veado passou um apuro, interpretou o 

apuro que o veado passou. Ele correu e a onça não conseguiu ancança
lo, ~a~ passou um apuro: ele interpretou para o veado. Depois ja matou. 
A musica do gwahu depois de ter matado diz ogwesai gwirú, esse gwahu 
é depois que ja tinha matado o veado: 

Ogwasai gwiru sahasai gwiru. 
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Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
Rumaikehe rumaike, saruma sasaja sasaja. 
Gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma saja sasaja, saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Rumaikehe rumaike, saruma sasaja sasaja. 
Gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma saja sasaja, saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Rumaike rumaikehe, gwaruma sasaja sasaja. 
Saruma sasaja sasaja, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja, 
Gwaxumaike maike xurumaike, gwaxuruma maike xurumaike. 
Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasajá. · 
Saruma sasaja sasajam, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike maike xurumaike. 
Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasaja. 
Saruma sasaja sasaja, saruma saja sasaja. 
Saruma saja sasaja, 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 
Gwaxurumaike maike xurumaike. 

/ 

Rumaikehe rumaikehe, saruma sasaja sasajá. 
Saruma sasaja sasajam, saruma saja sasaja. 
Upea la gwasu ojetakeá hagwe oipopá. Ha'e oripará ha jagwarete 

ndo h~pytyi ixupe, pero ojetakeá, pe gwasu-pe oipapá. Upei ngo ojuka
ma. 01uka hagwe-ma ngo Ogwasai gwiru he'i, upea ja ojuka-ma: 

Ogwasai gwiru sahasai gwiru. 
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Jahana hasa hagwarisa, sana gwirisa. 
Josinehe regwasinehe, gwemaika, hagwemaiká. 
Rumaikaha rumaikaha, jagwase jorija. 
Hagwase jorija, eterija jahagwa. 
Ogwesai gwirusa, saigwiru, jahagwa sana 
Gwirisa sana gwirisa, jasinehe gwasinehe 
Gwemaika hagwemaiká, rumaikaha, rumaikaha. 
Hagwase jorija, hagwase jorija. 
Herija hagwari, hugwesai gwirusa saigwirusa 
Sahane hegwairisa, sanagwi saha jasinehe. 
Rehe gwasinehere maika, hagwemaika. 
Rumaikaha rumaikaha, hagwase jorija. 
Hagwase jorija, eterija hagwari. 
He ogwesai gwirusa, saigwiru jahana hagwarisa. 
Sana gwirisa jahagwi josine here gwasinehe. 
Gwemaiká hagwemaika, rumaikaha, rumaikaha. 
Hagwase jorija hagwase jorija. 
Eteri jahari jahagwari, hugwesai gwirusá 
Saigwiru. 
Isso quando foram tirar couro. Eles mesmos tiraram o couro, os 

urubus. 

(Final do Lado "A" Fita nº 08 - Narração: Henrique Ricarte) 

(Fita nº 08 - Narração: Henrique Ricarte) 

O que vem depois disso? 
-Depois disso vem o Gwariri xomoneja. Esse também fala para os 

ossos, porque ele já tinha matado e por isso é que diz para os ossos. 
Tiraram o couro, tiraram o couro e ja tinha mais nada não tinha mais 
carne, ja tinha comido tudo e para isso é que 
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Jahana hasa hagwarisa, sana gwirisa. 
Josinehe regwasinehe, gwemaika, hagwemaiká. 
Rumaikaha rumaikaha, jagwase jorija. 
Hagwase jorija, eterija jahagwa. 
Ogwesai gwirusa, saigwiru, jahagwa sana 
Gwirisa sana gwirisa, jasinehe gwasinehe 
Gwemaika hagwemaiká, rumaikaha, rumaikaha. 
Hagwase jorija, hagwase jorija. 
Herija hagwari, hugwesai gwirusa saigwirusa 
Sahane hegwairisa, sanagwi saha jasinehe. 
Rehe gwasinehere maika, hagwemaika. 
Rumaikaha rumaikaha, hagwase jorija. 
Hagwase jorija, eterija hagwari. 
He ogwesai gwirusa, saigwiru jahana hagwarisa. 
Sana gwirisa jahagwi josine here gwasinehe. 
Gwemaiká hagwemaika, rumaikaha, rumaikaha. 
Hagwase jorija hagwase jorija. 
Eteri jahari jahagwari, hugwesai gwirusá 
Saigwiru. 
Upea hina oiporó hagwe. Ha'ekwera oiporó, umi yruvu. 

(Final do Lado "A" Fita nº 08 - Narração: Henrique Ricarte) 

(Fita nº 08 - Narração: Henrique Ricarte) 

Ha upe rire piko mba'e xagwa? 
-Upe rire Gwariri xomoneja. Upea ikangwe-pe avei, si ja ojuka-ma 

hina ha upea-gwi he'i ikangwe-pe. Oipiró, oipiro ha ndaipori veima hese 
ho'o, ja ho'u-pama ha upea la 
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Chama de Gwariri Xomoneja. O urubu Branco desceu ali e andou 
olhando por ai. Já tinha comido não tinha mais carne nele somente o 
couro, isso então ele interpretou dizendo: Gwariri Xomoneja, interpretou 
os ossos. Também diz Xukangwe Xukanger isso porque só tinha os 
ossos. Isso ele interpretou assim para o veado. -E como é esse gwahu? 

Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenusasa gwenuhu sarumasi. 
Saruma sija sarumari jarihija. 
Saruma sija sarumari jarihija. 
Jukangwe jukangwe nderejaha ndeja. 
Jukangwe jukangwe nderejaha ndeja. 
Hejukande hejukande nderejaha ndeja. 
Hejukande hejukande nderejaha ndeja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenu sasa gwenuhasa jari. 
Xe jori xe jori, rija ijegwa. 
Xe jori xe jori, rija ijegwa. 
Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenusasa gwenusiju gwasu jori. 
Sejori sejori, rija rijeregwa. 
Sejori sejori, rija rijeregwa. 
Jukande jukande, sejaha seja. 
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Gwariri xomoneja. Ogwejy upe-pe yruvufi ha ohexa hexa hekoni. 
Ho'upa ja ndaipori veima ho'o hese ja ipirekwe nte-ma, upea la oipapá 
araka'e ha he'i" Gwariri xomonejá, oipapá pe ikangwe. Xukangwe 
xukangwe he'i ave si já ikangwe rei-ma. Upea gwasu-pe he'i upeixa. Ha 
upea gwahu pikomba'exa? Sihihi sarumaja, shirihi sarumja. 

Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenusasa gwenuhu sarumasi. 
Saruma sija sarumari jarihija. 
Saruma sija sarumari jarihija. 
Jukangwe jukangwe nderejaha ndeja. 
Jukangwe jukangwe nderejaha ndeja. 
Hejukande hejukande nderejaha ndeja. 
Hejukande hejukande nderejaha ndeja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenu sasa gwenuhasa jari. 
Xe jori xe jori, rija ijegwa. 
Xe jori xe jori, rija ijegwa. 
Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Sihiri saramuja, shirihi sarumaja. 
Gwehenusasa gwenusiju gwasu jori. 
Sejori sejori, rija rijeregwa. 
Sejori sejori, rija rijeregwa. 
Jukande jukande, sejaha seja. 
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Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Shirihi sarumaja, shirihi sarumaja. 
Esse gwahu é para os ossos somente os ossos só tinha o couro 

nos ossos já tinha comido tudo e o Urubu Branco foi lá e achou assim. 
Depois desse tem o Gwariri. Isso também é mesmo coisas, é também 
o~de ele desceu. Chamou de Gwariri quando os urubus apenas desciam 
ah, eles andavam procurando por onde tinham as carnes e é por isso é 
que diz Gwaja jehe. Quando apenas andavam procurando, desciam um 
pouco e voavam de novo isso onde estava o veado, eles apenas desciam 
onde estava o animal morto já comeram tudo só tinha os ossos e esse 
descidas deles ali é que chamou de Gwariri, e chama de Gwajajehe 
quando apenas andavam procurando. E o urubu Branco interpretou eles 
chamando de Gwariri. 

Jasirihi gwari, gwariri gwaririhi. 
Ojesone gwari hiojesone gwariri. 
Gwariri. 
Ojesone gwariri, hiojesone gwariri. 
Gwesone sara gwesa, ojesone gwajejehe regwá. 
Ponesá jarija rijaha gwarihi 
Gwereko sihi sisiraja, gwareko sihi sisirajá. 
Ha ojekosihi hisiraja, onekjasihi hisirajá. 
Ho ojekone gwariri, ojekone gwariri. 
Ojekone gwariri, ojekone gwariri. 
Onesaju onesa, gwesa hara gwesa. 
Rajehene rajehegwa, konesa jarija. 
Rijaha gwari jehe gwareko sihi hisirajá. 
Gwareko sihi hisiraja, haojekone sihi hisiraja 
Ojekosihi hisiraja, haojekone gwariri ojekone. 
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Jukande jukande, nderejaha ndeja. 
Gwejukande gwejukande, nderejaha ndeja. 
Shirihi sarumaja, shirihi sarumaja. 
Upea hina pe ikangwe reinte-ma hina pe ipiré reinte-ma. Já ho'upa-

ma araka'e ha yruvut"i oho otopa hese. Upe-gwi o"i pe Gwariri. Upea 
upeixante avei, pe ogwejy hagwe-pe nte avei. Gwariri he'i umi yruvu ja 
ogwe-jy reinte-ma, oheka heka peixa pe o·i hagwe so'o ha upea-gwi la 
Gwajajehe he'i hagwã. Upe oheka hagwe, ogwe-jy'imi ha oveve jevy ha 
upea gwasu ave, ja ogwejy reinterna pe o"i hagwe-pe ja ho'upa-ma 
ikangwe nte-ma o"i ha upe hagwe la Gwariri, ha Gwajajehe he'i oheka 
hagwe. Ha oipapa ixupe yruvut"i ha Gwariri he'i ixupe. 

Jasirihi gwari, gwariri gwaririhi. 
Ojesone gwari hiojesone gwariri. 
Gwariri. 
Ojesone gwariri, hiojesone gwàriri. 
Gwesone sara gwesa, ojesone gwajejehe regwá. 
Ponesá jarija rijaha gwarihi 
Gwereko sihi sisiraja, gwareko sihi sisirajá. 
Ha ojekosihi hisiraja, onekjasihi hisirajá. 
Ho ojekone gwariri, ojekone gwariri. 
Ojekone gwariri, ojekone gwariri. 
Onesaju onesa, gwesa hara gwesa. 
Rajehene rajehegwa, konesa jarija. 
Rijaha gwari jehe gwareko sihi hisirajá. 
Gwareko sihi hisiraja, haojekone sihi hisiraja 
Ojekosihi hisiraja hisiraja, haojekone gwariri ojekone. 
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Gwariri, ojegwane gwariri, ojesone gwariri. 
Ojesaju onesa gwesahara gwesa. 
Ojegwana jehegwa, konesa jarija. 
Rijaha gwari jehe gware kosihi hisiraja. 
Gwareko sihi hisirajá, haojekone sihi hisiraja. 
Onekosihi hisiraja, haojekone sihi hisiraja. 
Gwariri , ojesone gwariri ojesone gwariri. 
Konesaju konesaju, gwesa hara gwesá. 
Rajesone majajehe gwenusá, gwenusá jarijá. 
Rijaha gwari, jehe gwareko sihi hisiraja. 
Gwareko sihi hisiraja, haoneko sihi hisiraja. 
Oneko sihi hisiraja, haojesone gwariri. 
Ojesone Gwariri. 
Isso é para o couro para o lugar onde estava, interpretou o lugar 

onde estava. Não tinha mais nem o couro somente o cheiro e isso ele 
estava vendo e fazendo gwahu daquilo que estava vendo. Já não tinha 
mais nada e o urubu Branco interpretou isso. Depois ele se aprontou para 
ir embora e quando voou as mosca.s se batiam nele isso ele interpretou 
dizendo Xe nupa jari. Quando voou as moscas se batiam nele e isso ele 
interpretou dizendo Xe nupã nupã jari. As moscas voaram e foram descer 
nas folhas das matas e isso interpretou dizendo Xe .nupã nupã jari. Isso 
eram as moscas no lugar onde estava o animal morto. Esse já é outro já 
é um pouco diferente mas também é para as moscas. As moscas não o 
deixavam, todos as moscas isso ele interpretou dizendo Xe nupã nupã 
jari. Para os barulhos das asas das moscas quando batiam nele interpretou 
dizendo Heruruma Jari, gwaha eruruma jasi. Esses eram as moscas 
graúdas, moscas azuais e isso ele interpretou: 

Gwaha erehe ruma jasi. 
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Gwariri, ojegwane gwariri, ojesone gwariri. 
Ojesaju onesa gwesahara gwesa. 
Ojegwana jehegwa, konesa jarija. 
Rijaha gwari jehe gware kosihi hisiraja. 
Gwareko sihi hisirajá, haojekone sihi hisiraja. 
Onekosihi hisiraja, haojekone sihi hisiraja. 
Gwariri, ojesone gwariri ojesone gwariri. 
Konesaju konesaju, gwesa hara gwesá. 
Rajesone majajehe gwenusá, gwenusá jarijá. 
Rijaha gwari, jehe gwareko sihi hisiraja. 
Gwareko sihi hisiraja, haoneko sihi hisiraja. 
Oneko sihi hisiraja, haojesone gwariri. 
Ojesone Gwariri. 
Upea la pe ipirekyJe-pe pe hendagwe-pe, oipapá pe hendagwe. 

Ndaipori veima ni ipiré solo pe hyakwãgwe ha upea ohexa ja ogwero 
gwahu hina upepe. Ndaipori veima mba'eve ha yruvuti' oipapá. Upei katu 
ja oho jevy-ma ha oveve kwevo onhenupá nupa hese mberú ha upea-pe 
he'i Xe nupã jari. Oveve kwevo mberu ojejapi-pa hese mberu ha upea-pe 
Xe nupa hupã jari he'i. Umi mberu aveve-pa ha ogwejy umi nhana rehe 
ha upea-pe Xe nupã nupa jari he'i. Upea mberu hina pero pe hendagwe
pe. Upea ja otro-ma ová-ma pero mberu rehe nte ave. Mberu ndohejai 
ixupe, mberu gwive upea la Xe nupã nupã jari Mberu pepo ryapukwe pe 
oinupãvo ixupe upea-pe he'i Hereruma jari Gwaha erereruma jasi he'i. 
Upea hina umi mberu gwasu, mberu ovy ha upea oipapá: Gwaha erehe 
ruma jasi. 
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Jahere ruma jasi, jaha xe nupã nupã jari. 
Xe nupã nupã jarihi, nhamokosi hisaiku. 
Gwaxuinê heruma sahaja xuinê rehe. 
Nhamokosi saiku gwatuinê, keruma saojahe 
Xuinêhe, hehe jagweru susi hiri sarahaja. 
Hehe jogweruhu husihijaha, jaha gwaha erehe 
Ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã jari, xe nupã nupã jarihi 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê heruhuma sahaja 
Xuinê. 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê keruma sahaja 
Xuinêhe, hehe jogweruhu husihi jahará jará. 
Hehe jogweruhu kusihi jara. 
Gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã jari, xe nupã nupã jari. 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê eheruma saha xuinêhe. 
Nharnokosi saiku, gwaxuinê eheruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kisihi jarahá 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã, xe nupã jarihi 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma. saha xuinêhe. 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kisihi jarahá 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jáhere ruma jasi. 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. · 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kusihi jaraha, jaha gwaha rehe reruma jasi. 
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Jahere ruma jasi, jaha xe nupã nupã jari. 
Xe nupã nupã jarihi, nhamokosi hisaiku. 
Gwaxuinê heruma sahaja xuinê rehe. 
Nhamokosi saiku gwatuinê, keruma saojahe 
Xuinêhe, hehe jagweru susi hiri sarahaja. · 
Hehe jogweruhu husihijaha, jaha gwaha erehe 
Ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã jari, xe nupã nupãjarihi 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê heruhuma sahaja 
Xuinê. 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê keruma sahaja 
Xuinêhe, hehe jogweruhu husihi Jahará jará. 
Hehe jogweruhu kusihi jara. 
Gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã jari, xe nupã nupã jari. 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê eheruma saha xuinêhe. 
Nhamokosi saiku, gwaxuinê eheruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kisihi jarahá 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha xe nupã nupã, xe nupã jarihi 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kisihi jarahá 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Jaha gwaha ehere ruma jasi, jahere ruma jasi. 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Nhomokosi saiku, gwaxuinê keruma saha xuinêhe. 
Ehe jogweruhu kusihi jaraha, hehe jogweruhu 
Kusihi jaraha, jaha gwaha rehe reruma jasi. 
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Isso quando já tinha só os moscas, não tinha mais nada somente 
o lugar do animal morto. Depois saindo dali ele foi e encontrou com o 
Nambu, foi e encontrou com o Nambu que se chama kagwá. Esse Nambu 
Kagwa deu um susto nele. Por isso ele interpretou o Nambu Kagwa. o 
Nambú v~ou dele, porque o Nambu quando voa da gente sempre nos dá 
susto e dizem que deu um susto nele e quando deu um susto ele o 
interpretou. Interpretou dizendo ikagwa ikagwa ndeja handeja, quando 
ele levou susto o interpretou: 

Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajo sire gwajo sire, heikagwá heikagwá. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajo sire heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajo sire heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde ja_ri. 
Gwajosire gwajo sire heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja han~ereja . · 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja: 
Kikagwa ndejari hikagwa nde jari .. 
Gwajosire gwàjosire, heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 

. Esse gwahu é quando o nambú deu susto nele. E o Urubu Branco 
interpretou o Nambu. 
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Upea la mberu nte-ma, ndaipori veima mba'eve hendagwe nte-ma. 
Ha upei oho jevy ha oho-ma osê inambu-pe, oho osê inambu kagwa-pe. 
Pe inambu kagwa omomdyi ixupe. Upe-ma ramo inambú Kagwa-pe 
oipapá. Oveve ixugwi, si pe inambú ngo siembre voi nhane mondyi ha 
omondyi jeko 

lxupe ha omondyi-ma ramo oipapá ikagwá ikagwá ndeja handeja 
he'i, omondyi-ramo ha'e oipapá. 

Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajo sire gwajo sire, heikagwá heikagwá. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. 
Kikagwa hikagwá neja haneja. · 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajó sire heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajo sire heikagwa heikagwa. 

· Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa hikagwá ndereja. handereja. 
Kikagwa nde jari, kikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajo sire heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Kikagwa ndejari hikagwa nde jari. 
Gwajosire gwajosire, heikagwa heikagwa. 
Kikagwa hikagwá ndereja handereja. 
Upea hina pe inambu omundyi hagwe ixuope. 
Ha yruvufi oipapá hina inambú-pe. 

777 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Depois vem o gwahu para obóboras, esse foi interpretado assim 
Xurumbuku gwaijeje gwaijeje, gwaijejeke nhandurá esse já é para 
abóboras. Saiu numa roça onde tinha muitas aboboras. Até as abóboras 
ele interpretou o urubu Branco interpretou. Depois de fazer interpretação 
de todos ele subiu também se tornou como urubu Branco (se tornou ave). 

Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhandosi, konegwai nhandosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Gwaijeje ke nhandura. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Esse é gwahu para os abóboras. -E depois vem outro. 
-Depois bem quando andava procurando uma caça esse gwahu 

diz assim Xurumburu gwaijeje, isso quando a onça andava procurando 
um bicho para matar pelos meios das abóboras, andou pulando por cima 
das abóboras, ele não interpretou as abóboras mas interpretou a onça 
quando andava procurando uma onça e interpretou dizendo Xurumbuku 
Gwaijehe. 
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Upei katu andaí-pe, upea katu he'i: Xurumbuku gwaijeje gwaijeje, 
gwaijeje ke nhandurá upea ja andai-pe-ma. Osê araka'e andaity-pe osê 
kokwe-pe. Andai entero oipopá yruvbutL Oipapá-pa porá ren-ma ngo 
ha'e ojeupi avei ja oiko yruvufi ramo. 

Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhandosi, konegwai nhandosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Gwaijeje ke nhandura. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Gwaijeje ke nhandura; gwaijeje ke nhandurá. 
Konegwai nhanosi, konegwai nhanosi. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Xurumburu rukuku gwaijeje gwaijeje. 
Upea la hina andaí-pe he'i. -Ha upei? Upei o'i pe gwemiarã oheka 

oikavo gware ngo Xurumbuku gwaijahe he'i, upea gwemiarã oheka 
oikovo jagwarete pe andaity rupi, ojapyhará hará oikovo andaí, ndaha'ei 
andaí-pe sino pe oheká hagwe Xurumbuku gwaijehe. 
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Esse quando a onça andou procurando um animal para matar 
pelos meios das abóboras, no meio de muitas abóboras graúdas. Diz 
interpretando Xurumbuku Gwaijehe ele diz Xurumbuku para abóboras. 
Assim andou principiando as coisas. Depois ele foi embora ele foi 
cantando Xurumbuku gwaijehe. Depois passando dali ja foi cantando 
diferente. 

Xurumburu gwaijehe Xurumburu, gwaijehe. 
Xurumburu gwaijehe Xurumburu, gwaijehe. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sinaja rasinaja, sinaja rasinaja 
Xuruma gwaije, Xuruma gwaije ke 
Sarumarike sarumarike, here xoprene sariri 
Saririja sariri jarihi rija. 
Saririja sariri jarihi rija. 
Rija hagwai jehe ko xurumbuku ko gwaijehe 
Xurumburu gwaijehe Xurumburu, gwaijehe 
Xurumburu gwaijehe 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sairija sariri jarihi rija. 
Saririja sariri, xuruma gwaije xuruma gwaije 
Serike sarume rike, rike saruma rike. 
Here xukene sariri, saririja sariri, jarihija 
Sairija sariri jarihija, rija hagwari. 
Jehe xurumbuku gwaijehe xurumbuku 
Gwaijehe, xurumbuku ko gwaijehe xurumbuku 
Gwaijehe, nde kagwaije kagwaije 
Rasinaja nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sinaja rasinaja, sinaja rasinaja. 
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Upea oheka gwemiarã oikovo pe andai avyte rupi, andai heta o°iva 
apyte rupi andai kakwaa kwaa pa'ü rupi. Xurumbuku gwaijehe he'i 
Xurumbuku he'i ngo andaí-pe. Upeixa oiko omba'e ypyrüvy araka'e. Upei 
katu ja ohoma Xurumbuku Gwaijehe he'i ohokwevo-ma. ~pei ohasa ha 
ja otro laja-ma oha'ã. -· · · 

Xurumburu gwaijehe Xurumburu, gwaijehe. 
Xurumburu gw.aijehe Xurumburu, gwaijehe. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sinaja rasinaja, sinaja rasinaja 
Xuruma gwaije, Xuruma gwaije ke 
Sarumarike sarumarike, here xoprene sariri 
Saririja sariri jarihi rija. 
Saririja sariri jarihi rija. 
Rija hagwai jehe ko xurumbuku ko gwaijehe 
Xurumburu gwaijehe Xurumburu, gwaijehe 
Xurumburu gwaijehe 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sairija sariri jarihi rija. 
Saririja sariri, xuruma gwaije xuruma gwaije 
Serike sarume rike, rike saruma rike. 
Here xukene sariri, saririja sariri, jarihija 
Sairija sariri jarihija, rija hagwari. 
Jehe xurumbuku gwaijehe xurumbuku 
Gwaijehe, xurumbuku ko gwaijehe xurumbuku 
Gwaijehe, nde kagwaije kagwaije 
Rasinaja nde kagwaije kagwaije rasinaja. 
Sinaja rasinaja, sinaja rasinaja. 
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Ha xuruma gwaije, xuruma gwaije. 
Ke hésaruma rike, rike saruma rike. 
Here xukene sariri, saririja sariri jarihija. 
Saririja sariri jarihija. 
Rija hagwari jehe xurumbuku ko gwaijehe 
Xurumbuku, gwaijehe. 
Isso ainda para as aboboras mas ja e um pouco diferente nessa 

parte. A onça procurando um animal para caçar nos meios das abóboras 
quando ele passar pelos meios das abóboras. Ele (Urubu Branco) estava 
vendo quando a onça estava andando pelos meios das Abóboras. -E 
depois? . . . 

-Depois vem a parte das barriga (tripas) ja tinha achado a caça Jª 
tinha matado já tinha achado a caça, tinha matado aquele bicho que se 
chama servo (tipo de um veado do campo), ele matou esse bicho e o 
Urubu Branco interpretou dizendo: 

Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane ja.ri jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rujaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 

782 

•• • 

NHANDE REMBYPY 

Ha xuruma gwaije, xuruma gwaije. 
Ke hesaruma rike, rike saruma rike. 
Here xukene sariri, saririja sariri jarihija. 
Saririja sariri jarihija. 
Rija hagwari jehe xurumbuku ko gwaijehe 
Xurumbuku, gwaijehe. 
Upea andai-pe joty pero ja inhambue-ma upepe. Jagwarete oheka 

gwemiarã andaity rupi ohasa hagwã andaity rupi. Ha'e ohe~a. hina pe 
andaity tu pi oiko ramo. -Ha upei?-Ha upei ngo Hykwe-pena he 1, Ja otopa
ma hemiarã ra'e ja ojuka-ma. Ojuka-ma hemmiarã ra'e, ojuka pe sielvo, 
upea ojuka ha yruvutr opaipá: 

Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe . 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Josihine sajuré, rejahane jari jehe. 
Rujaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
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Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejosine jari jehe. 
Josihine sajuré, rejosine jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Esse foi a interpretação para a parte da barriga {para as tripa), 

~uando foram tirar as tripas. Depois ja cantou a sua interpretação, já 
interpretou o lugar das tripas. 

-E como é o gwahu para essa parte? 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, 
Hikenoike regwa. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno 
Hikenoike regwa. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
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Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Josihine sajuré, rejosine jari jehe. 
Josihine sajuré, rejosine jari jehe. 
Rugwaha jarugwa, jarugwa, jarugwa jari jehe. 
Upea hyekwe-pe he'i, pe ohyekwe'o hagwe. 
Ha upei ja oipapá-ma, pe hyekwe rendagwe-ma oipapá. -Ha 

mba'exa piko upea? 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, 
Hikenoike regwa. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno 
Hikenoike regwa. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
Hikenoike reja, hikenoike reja, hikenoike reja. 
Hikenoike reja hikenoike reja. 
Rugwa jasikeno rugwa jasikeno, hikenoike reja. 
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Isso diz onde estava guardado, para o lugar das tripas.canta 
gritando para o lugar das tripas. -E depois? 

-Depois saiu onde oos porcos estavam tomando banho na lama 
estavam vendo quando os porcos estavam tomando banho na lama. 
Esses urbus estavam se ajuntando do servo que morreu e dali ele viu 
uando os porcos estavam tomando banho na lama. Para isso ele 
interpretou dizendo ljuju Gwarenjuduje esse quando estavam na lama 
tomando banho. Depois ele retornou a sua atenção para os urubus e 
muitos tipos de gwahu ele estava fazendo ali. -E como é esse gwahu 
daquela hora em que estavam tomando banho na lama? 

ljuju gwarenduje heijuju gwarenduje. 
ljuju gwarenduje heijuju renduje. 
Gwarenduje gwaiju nhemmonosiri, gwaiju nhemonosiri 
Sirija hasirija sirija rasirija, sirija rasirija. 
Gwarenduje haijujuca renduje, ijujuca renduje. 
Heijujuja renduja, gwarenduje 
Gwaiju nhemosiri, gwaiju nhemosirija 
Sirija hasirija sirija rasirijara heijuju 
Gwarenduje heijujuja renduje, ijuju renduje 
Heijuju gwarenduje renduje. 
Gwaiju nhemosiri, gwaiju nhemosirija. 
Sirija hasirija sirija rasirija. 
Haijuju gwarenduje heijuju renduje. 
.ljuju gwarenduje heijuju renduje gwarenduje. 
Gwaiju nhemonosiri gwaiju nhemonosirija. 
Sirija rasirija sirija rasirija. 
Ha ijuju gwarenduje haijuju renduje. 
ljuju gwarenduje heijuju renduje. 

(Final da fita nº 08 - Narração Henrique Ricarte) 
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pea ikotykwe, pe hyekwe rendagwe-pe he'i upea, pe hykwe rendagwe 
ogwero sapukai. -Ha upei? 

-Upei oho osê kuré onhembo tuju ha-pe, pe kuré onhembo tujú 
ramo ohexa. Umi yruvu ijaty pe sielvo re'ongwe rehe ha upe-gwi ohexa 
pe kuré onhembo tuju ramo. Upea-pe he'i ijuju gwarenduje upea onhembo 
tuju hagwe. Ha upei ou jevy onhantende pe yruvu rehe ha opaixagwa 
gwahu ojapo upepe. -Ha upea piko mba'exa upe gwahu onhembo tuju 
hagwe? 

ljuju gwarenduje heijuju gwarenduje. 
ljuju gwarenduje heijuju renduje. 
Gwarenduje gwaiju nhemmonosiri, gwaiju nhemonosiri 
Sirija hasirija sirija rasirija, sirija rasirija. 
Gwarenduje haijujuca renduje, ijujuca renduje. 
Heijujuja renduja, gwarenduje 
Gwaiju nhemosiri, gwaiju nhemosirija . 
Sirija hasirija sirija rasirijara heijuju 
Gwarenduje heijujuja renduje, ijuju renduje 
Heijuju gwarenduje renduje. 
Gwaiju nhemosiri, gwaiju nhemosirija. 
Sirija hasirija sirija rasirija. 
Haijuju gwarenduje heijuju renduje. 
ljuju gwarenduje heijuju renduje gwarenduje. 
Gwaiju nhemonosiri gwaiju nhemonosirija . 
Sirija rasirija sirija rasirija. 
Ha ijuju gwarenduje haijuju renduje. 
ljuju gwarenduje heijuju renduje. 

(Final da fita nº 08 - Narração Henrique Ricarte) 
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. , 

(Fita nº 09 "A" Naração -Lirio Moraes - Ex-Capitão da Aldeia Jacaré 
Ainda Mora na Sua Própria Aldeia Jacaré.) 

Primeiro eu quero que voce me conta o seu nome completo. Seu 
nome em português ou seu nome indígena? · 

-Meu nome é lírio Morais. -Evoce tem seu nome indígina? -Não 
aparece. Agora eu trabalho para o nosso pai, e eu sou presibiteriano. -Na 
nossa religião própria voce também trabalha? -Eu também trabalho, 
porque só há um Deus. Eu, o meu Deus e o nosso irmão Jesus Cristo, 
mas ele está com Deus. O nosso Deus é o irmão Pa'ikwará, Ele e o 
principal e Ele é o nosso irmão proprio mesmo de noite iluminando e de 
dia também é Ele é o que cuida das coisas que pertence ao pai, do nosso 
pai Pa'kwara e o seu irmão mais novo que é o jasy como mitos chamam. 

-E voce chegou dançar antigamente? 
-Eu dançava antigamente e até hoje mesmo ajudo para essas 

coisas. Cada vez que chega o dia dezenove (dia do índio) eu sempre 
ajudo para eles. -E quando suas crianças ficam doente o que voce faz? 

-Quando as crianças ficam doentes eu benzo também, eu faço a 
nossa própria reza mesmo. 
Agora eu vou te perguntar como voces estão indo na sua aldeia? 

-Na nossa aldeia nós estamos indo bem. -O que voce 
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(Fita nº 09 "A" Naração -Lírio Moraes - Ex-Capitão da Aldeia Jacaré 
Ainda Mora na Sua Própria Aldeia Jacaré.) 

Primero aipota remombe'u xeve nde rera completo. Nde rera osea 
ne Tupã era? 

-Xe rera Lirio Moraes. -Ha nde piko ne Tupã era erereko? Ne 
zocumento-pe pico ndaipori ne Tupã era? -Nahani ko'agã xe ambo'opo 
nhanderu-pe, ha xe ngo presbiteriano. -Ha nhande religião-pe piko 
remba'apo ave? -Ambo'apo avei, si Nhandejara ngo pete"i nte o"i. Xe'. xe 
tupã hina pe Nhande Ryke'y Hesu Cristo Jepe, pero ha'e o"i Tupã nd1ve. 
Pe nhande Tupã niko pe Nhande Ryke'y Pai'ikwara. Ha'e la principal hina 
ha ha'e Nhande Ryke'y ete va'ekwe voi, moko"i nte va'ekwe Tupã ra'y. Pe 
jahexava pyharékwe hendy ha árakwe ha pe Nhanderu mba'e~a~ rehe 
onhangarekova ha'e, pe Nhanderu Pa'ikwará ha ityvyra jasy he'1va 1xupe 
hikwai. 

-Ha nde piko rejeroky araka'e yma? 
-Ajeroky va'ekwe ha atá ko'agã peve voi aipytuvõ umia-pe. Kara ko 

jesinueve ára hagwã aipytyvõ jepi ixupe kwera. -Ha peixa ne mitã kwer~ 
hasy ramo nde mab'e rejapo? -Mitã kwera hasy ramo avense ave1, 
anhembo'e hese nhande nhembo'e ete-pe voi. 

Ko'agã aporandu-ta ndeve mba'exapa peho hina pende ardeia-
pe? 

-Ore ardeia ore roho porá. -Mba'epa nde 
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acha do capitão de voces se esta cuidando bem, ou chefe de posto está 
ajudando voces? 

-O chefe nos ajuda, delegado também nos ajuda. Já o nosso 
capitão não nos ajuda. Esses meus patricios confiaram nele e o puzeram 
de capitão. E ele foi e fez um erro muito grande na nossa aldeia. Ele matou 
um dos nossos companheiros, um que é nosso irmão de lá mesmo, um 
que trabalhou no meu tempo e eles mandaram matar. -O que voces 
fazem de um criminoso? 

-Nós não podemos fazer nada por um criminoso para isso temos 
as autoridades. Quando uma pessoa comete crime na ald.eia voces ainda 
deixam morar na aldeia ou o que voces fazem dele? -Nós fizemos uma 
reunião para que ele fosse retirado da nossa aldeia. Por ue ele já não 
pode ficar conosco porque ele já praticou coisa errada, na nossa aldeia 
eleja não pode fazer coisa alguma. Uma lei de verdade diz as vezes eu 
vou chegar aqui nesta aldeia e pessoal daqui me puzer de capitão e eu 
chegar a fazer tudo que é errado para os pessoal daqui, eu já não posso 
mais limpar nada e nem posso mais dar conselho sequer. Porque eu 
tenho feito coisa errada. -E voce não foi capitão uma vez? 

-Eu rea capitão. -E voce saiu porque quiz ou tiraram voce? -Me 
tiraram. E porque tiraram voce? -Me tiraram porque eu não tomo 
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rejohu pene capitão rehe onhangwareko porãpa, terã chefe serápa pene 
pytyvõ? 

-Chefe ramo ore pytyvõ, zelegazo ramo ore pytyvõ. ha are capitão-
ma norepytyvõi oreve. Umi xe hente kwera okonfia-gwi omo'i va'ekawe 
ix~~e: Ha oho ha'e oja'y veré kuri amo ore ardela-pe. Oho ojuka kuri pete'i 
ore 1rupe, pete'i nhane ermano upepe-gwape voi, pete'i omba'apo va'ekwe 
xe jave gwaré voi ha ojuka uka hikwai. -Ha peixa oporojukava rehe piko 
peê mba'e pejapo? 

-Pe oporojuka va'ekwe-gwi oré ndaikatui mba'eve orojapo si o·i 
~buruvix~ upearã. -Peixa ardeia-pe oporojukava piko peê peheja nte 
01ko arde1a-pe terápa mba'e pe japo ixugwi?-Ore, oronhereuni hese kuri 
ogwenohê hagwã ore ardeia-gwi ixupe. Oke ha'e ngo ja ndaikatu veima 
opyta ore ndive oke ha'e oja'yveré-pama pe ore ardeia-pe ja ndaikatu 
veima ojapo mba'eve. Oke leila verdad ngo he'i sapy'ante xe aju-ta koa 
ko.ardeipe ha ko'ape-gwa xe mo"f ramo kapitã ramo ha xe aju ramo ajapo 
va1~a koa ~o ygwape, xe ja ndaikatu veima apyta ko'ape oke xe ja 
nda1katu ve1ma mba'eve-pe amopot'ivo ni ndaikatu veima mba'eve tekorã 
amombe'u oke ojapo vaipá hina. -Ha nde kapitã va'ekwe yma aje? -Xe 
kapitã va'ekwe. -Ha ndente pa resê araka'e terã-pa alguno nerenohê 
araka'e?-Xe renohê hi-kwai. -Upea-pe mba'egwi nerenohê?-Xe renohê 
hikwai kausa sizo xe, sixe ngo nda'uive la 
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as bebidas. Não sou beberão e eu somente quero as coisas boas, eu não 
quero judiar dos meus parentes e eu não quero que meus parentes vivem 
judiados e eu procuro as coisas boas. Eu nunca falei coisa desagradável 
para eles. As coisas boas eu mando eles fazerem. Mas nós que somos 
.povos da terra não são todos que uma coisa boa e uma coisa ruim. E por 
esse motivo eles entraram nos conselhos de outras pessoas. E por isso 
parecia que era bom pra eles e por fim viram que não eram bom porque 
mostrou para eles atravez de.sua propria vida. 

Voce tinha ido Bodoquema esse tempo atrás e porque voce voltou 
pra cá? 

-Eu voUei porque não é meu lugar, eu gosto mais do meu proprio 
lugar. -Voce nasceu mesmo na aldeia de Jacaré? -Eu sou desse lugar 
mesmo. Eu sou de Campanário mesmo, ali estão todos os meus avôs. 
-E entào o capitão de voces não está bem pra voces? -E nunca vai ficar. 
bem pra nós. -E voces não estão pensando de tirá-lo e por um outro? -
Para nós ele já esta fora mesmo. E nós mesmo já estamos trabalhando 
no lugar,dele .. Porque nós somos o fundador de lá mesmo e não deixamos 
essa aldeia e ainda estamos morando ali Nós puzemos ele porque os · 
nossos parentes cofiaram nele e por isso puzeram- o de capitão e agora 
está mostrando para nós coisa inconveniente e agora nós saimos tudo 
dele. E ele não pode mais ter autoridade em nós e nem na nossa aldeia 
pode viver bem como antes, não pode mais fazer nada. 
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veviza kwera. Nda xe vevizai ha xe aipota iporãva, xe nahi'a"i xe hente 
kwera rehe ahuga ha nahi'ãi xe hente kwera rehe oje huga ha xe ngo 
aheka iporãva. Xe nda'ei voi mba'eve xagwa ixupe kwera ivaiva. Xe 
autoriza ixupe kwera iporãva meme. Pero nhande yvypora niko na enteroi 
voi nte ontedeva mava-pa iporã mava-pa ivai. Ha upeixa rupi ha'ekwera 
oike otro conselho-pe hikwai. Ha upeixa rupi iporã va'exa ixupe kwera ha 
upei ou ndo johu porã jevy oke oxuka ixupe kwera mba'exapa heko. 

Ha nde ngo reho va'ekwe Bodoquena-pe ha mba'e-gwipa reju jevy 
upe-gwi? -Aju jevy oke ndaha'ei xe lugar, avy'ave xe lugar-pe. -Nde piko 
renace voi araka'e pe jacaré-pe? -Xe upea upe lugar-pegwa voi. Xe va
lhe campanario voi, upepe voi oime umi xe jari kwera. -Ha etonse pene 
kapitã upepe nõi porãi peeme? -Ha noT porá mo' a veima ave. -Ha peê pa 
nape pensai pe kambiavo ixupe? -Pero oreve ramo gwarã ja rokambia
ma voi. Ha ja ore jevyma yoi ngo orapyta hendagwe-pe. Si ore ngo ia 
fundazor upepe-gwa voi ndorohejai pea pe ardeia ha akoi, nte oré oroiko 
upepe. Ha oré oromo·i kuri ixupe si se hente kwera okonfia kuri hese ha 
upeixa rupi ombogwapy ixupe ha ko'agã opyta-ma ohexaika mba'e 
inhiportante e'yva ha etonse ko'agã aré rose mba ixu-gwi. 

Ha ore rehe ha'e ndaikatu veima omanda no oré ardeia oiko-porã, 
ndaikatu veima mba'eve ojapo. 
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Porque pela lei ele já não pode mais trabalhar bem nesta condição. 
-E voces plantam ali? -Nós plantamos, eu fico contente porque temos 
bastantes plantações. -E voce não fazem batismo de milho, ou coisa 
parecidas voces não fazem? -Essa é unica coisa que não fazemos mais. 
-Antigamente ali onde voces estão faziam? -Faziam. Eu me lembro 
quando os meus avós viviam meu tio é que entravam com esse canto. 
Isso é chamado de Jerossy. -O que voce acha quando isso nào se fazem 
mais o que voce pensa da inexistência dessas coisas e o que os nossos 
antigos diziam se essa festa existisse mais? -Eles já diziam mesmo que 
isso não neste tempo qque estamos não haveria mais mesmo. -Com a 
inexistência dessa festa o que voce acha se é bom pra voce ou não? -
Isso ainda pode existir, se tiver alguem que trabalhe com isso, se 
estivesse ainda teríamos. Mas hoje em dia essas coisas já poucas o que 
seguem, talvez Deus mesmo já não está permitindo mais que houvesse. 
-Atigamente os nossos antigos, os nossos avôs quando diziam sobre 
isso, os nossos antepassados quando diziam sobre isso, se não fizessem 
mais o que eles diziam que iria acontecer, assim as nossas plantações 
eles diziam que se não fizessem mais e é por isso que hoje em dia já 
estamos vendo. Mutas plantações já não produz mais. Porque ninguem 
mais lembra e nós tínhamos que viver como nosso pai, nossos antigos 
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Oke lei-pe ramo ha'e ja ndai'katu veima vointe onhemo·i porãvo 
pea-pe conicion-pe. -Ha peê pe nhemity upepe aje?-Ore aro nhemity, xe 
avy'a oke heta jevy-ma pianta kwera oro gwereko. -Ha peê nda pejapoi 
peixa avatiry ra'anga, umia piko pejapo? -Upea anho ete ndorajapo vei. 
-Yma rupi piko ojejapo upepe araka'e. -Ojejapo va'e-kwe. Xe mandu'a 
umi xe ramoi kwera oiko tiempo-xe xe tio voi ogweroike va'ekwe mborahei. 
Upea herajesory. -Mba'e pa nde rejohu upea ndoiko vei ramo, mba'e pe 
nde repensa upea ndoiko vei reh ha mba'e pa yma nhande ypy he'i 
araka'e upea ndoiko vei ramo?-He'i va'ekwe ha'ekwera upea ko'agã rupi 
ndoiko mo'ã veima voi. -Upea pa nde rejohu iporã-pa ndeve upea ndoiko 
vei ramo terãpa mba'e? Upeva oiko-ta jepe, upea-pe ombo'opova o"i ramo 
hina, upeixa ramo ngo o"ita. Pero ngo ko'agã rupi upea ndo jesegi katu 
gwasu veima voite, oimearã ngo Tupã Nhandejara vointe ndoheja katu 
vei upea. -Yma rupipa nhande ypy kwera, nhane ramoi kwera he'i ramo 
upea rehe, ndo jejapo vei ramo pa mba'e he'i araka'e oiko hagwã, peixe 
nhane planta kwera-pe mba'e?-Upe nhane planta kwera-pe he'i va'ekwe 
umia rehe nonhe pena katu vei'gwi voingo nhande jahexa jahavo hina. 
Opa temity kwera jepe imarãndi jopara ohovo. Oke umia rehe nhone pena 
vei nhande niko jaiko arã mo'ã voi yma nhanderu, nhande ypykwe 
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falou para vivermos e tínhamos que viver assim. Nós hoje em dia 
chegamos abrir os olhos e já estamos vendo as de hoje em dia os que 
estão começando já são diferentes. Porque todas as coisas são diferentes 
e é por esse motivo hoje em dia nós já estamos seguindo também a vida 
desses brancos. Eu também acho bem porque assim eles querem fazer. 
-Talvez os nossos antigos ficavam contentes com a vida que estavam 
levando?-Depois que veio esse nosso irmão depois que nasceram esses 
dois aqui no mundo, ele nos ensinou para vivermos no nosso próprio 
costume mesmo e assim teríamos que viver, tínhamos que levar essa 
vida até o fim. Mas entrou muitos ensinadores para nós por esse motivo 
nós mandamos e não lembramos mais dessas coisas. -Mas é bom deixar 
aquilo ou é bom nós usarmos a vida dos brancos e ao mesmo tempo usar 
a nossa vida? -Temos que usar isso, porque nós não podemos ir num 
lado só, como uma cor também. Nós somos índios mesmo nem que a 
gente se coloca ao lado dos brancos mas a nossa cor é de índio mesmo. 
E assim também nós dançamos. Lá onde nós estamos ainda tem os que 
dançam, ~les sempre dançam. Ali tem o que sempre dança e o meu 
compadre Tito, tem um morador novo que veio de Carapó o nome dele 
é Argemiro. E esse dia dezenove (dia do índio) eles cantaram em casa. 
Eles se reuniram e dançaram. 
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Omombe'u hagwexa jaiko arã mo'ã voi. Sino nhande jaju ko'agã 
rupi jahavo ha japáy veva jahavo ja jahexa-ma nhande ko'agã rupi 
onhepyrü chovo va'e já inhambué-ma. Si opa mba'e voi ngo inhambué ha 
upeixa rupi nhande kwera ko'agã rupi jahava ja jajesegi-ma nhande 
kwera ave ko'ã kara"i kwera reko rehe ave. Xe ko ajohu porá ahavo avei 
oke pexa rupi mante ha'ekwera ojapose ohovo. -Ha yma rupi nhande ypy 
oimene oiko porá araka'e peixa? -Pe ou riré Nhande ryke'y, pe moko"i 
onace rire ko yvy ári, nhane mohekorã va'ekwe voi jaiko hagwã voi 
nhande kwera nhane sitema reko ete rupi arã mo'ã voi kuri, jaroapy arã 
mo'ã voi upea kuri. Pero ngo heta maetro oú oike nhandeve ha upeixa rupi 
nhande java ha na nhane mandu'a katu vei upea rehe. -Pero iporã-pa 
nhande javá upea-gwi terã-pa iporã jaiporu karaí reko ha jaiporu nhande 
kwera Tavyterã reko? -Jaiporu mante va'erã niko upea si nadaikatui ngo 
nhande kwera pete'i rehe-pante java, pe colorxa nte avei. Nhande kwera 
ava voi ni karai kerehe je nhane mo'i ramo karaí reko rami ramo jepe pero 
nhande calor avá vointe. Ha upeixa nte avei nhande jajeroky va'e. Amo 
oré roikoha-pe o"i vyteri ojerokyva ojeroky memete voi hikwai. Upepe 
ojerokyva o·; hina xe kompare Tito, o'i ave ko'agã mbyahu oú va'ekjwe 
ka'arapo gwio lazo hera Argemiro. Ha ko'kwehe er jesinueve-pe oporahei 
kuri oga-pe. Onhombyaty ha ojeroky hikwai. 
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consumiam assadas, algumas consomem cozido. Mas os nossos antigos 
que cantavam mesmo consumiam somente assadas. Se for peixes 
também assados. E para a mistura eles fazem mbojapé (pão) e que eles 
chamavam de chipa, isso eles fazem de milho branco e isso eles 
chamam de chipa branco. 

Antigamente já era usado mundéu? -Ja eram usados. Isso já era 
usado desde antigamente mesmo, eu, meu bisavô quando ainda estava 
vivo ja me contava mesmo que ele fazia mundéu. Isso já era usado 
mesmo desde o começo, foi dexado para nós para com isso catar o nosso 
sustento. -E quais são os bivhos que eles pegam nesse mundéu?-Ali eles 
pegam vários bichos, os que passarem por ali eles pegam. Quando 
passam kutia, paca, tatu o mundéu pega também pega tudo que entra 
debaixo dele. -Eles não faz algumas rezar mundéu?-Também tem, uma 
raza para ser feita no mundéu, isso eles chamam de facilidade de carne. 
Também chamam de chamda de carnes úteis. Isso também é uma reza 
para o sustento e não é feio ter essareza. A pessoa que aprendeu essa 
reza passou a ensinar para os jovens como nós, para aqueles que 
gostam de fazer seus mundéus catando seu sustento, para que ele em 
particular pedisse ao seu Deus. Para isso foi ensinado, as rezas que 
também se acham de chamado de carnes úteis. Naverdade por isso as 
carnes é fácil de encontrar (os bichos), chamam de facilidade de carnes 
também, isso também é uma maneira de se sustentar. Hoje em dia isso 
não é mais usado. . 

Se for para peixe (pescaria) também é usado?-Também é usado, 
isso é chamado de peixes úteis. 
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ika'ê ho'u hikwai, o'i nte ho'uv~ mimei. Pero umi nhane rembypy oporahei 
va'ekwe voi ika'ê nte voi ho'u. Pirá ramo ika'ê ave. Ha ityrã katu mbojape 
he'iva ixupe, xipá, upea ojapo arã avati morot"i-gwi upea ha'ekwera 
ohenoi xipati-pe. 

Yma rupipa oiporu-ma voi araka'e monde? -Ojeporu-ma voi 
va'ekwe. Yma Gwive-ma voi upea ojeporu va'ekwe, xe, xe ramõi jevy oiko 
vyteri ramo gwaré voi omombe'u-ma voi xeve monde ha'e ojapoha voi. 
Upea ko nheypyrü gwive vointe ojeporu ome'ê voi nhandeve upea rehê 
jajeporká hagwã voite. -Ha pe monde-pepa ha'ekwera mba'exa xagwa 
oity, mba'e xagwa tagwa ojagarra?-Upepe opaixagwa ha'ekwera oity, ou 
va'egwive upepe oity. Ho'a ramo imonde akuti, akutipáy, tatu ha opa 
mba'e oike upepe oú va'e gwive. -Ha pe monde-pepa ha'ekwera 
nomongetai? -O"i ave, pe mondegwy mongeta-ha, upea ko so'o re'onde 
he'i hikwai. So'o ryvi reruha he'i avei upea-pe. Upea hina jeporakaha ave 
ndaivairy upea hina. Umia ohendu uka va'ekwe umi mba'e rendukaré umi 
mitã rusu nhande rami oiko va'ekwe-pe, umi imonde apo katu va'e pe 
ijeporake hagwã ha'e ae ojerure hagwã Tupã-me. Upea rã ohendu uka 
va'ekwe, mba'e t"iha so'o ryvi reruka he'i ave upea-pe. Upea-gwi anhete 
he'onde ixupe vixo, so'o re'onde he'i ave, upea karuvy ave. Ha agã rupi 
umia ndo jerero joja vei. .. 

Ha pirá ojopói hape oiporu ave? -Oiporu ave, upea pira ryvi reruha. 
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Eles também chamam reza para anzol. -Essa reza deve ser feita 
pelo anzol?-Deve rezar pela comida (isca). E se com aquilo ele for pescar 
os peixes comem mesmo, alguns dizem que ele sabe pescar, mas não 
é isso não é apena é fácil para ele. -Eles não fazem reza pela água? -
Também fazem, e tem também, esse é para chamar os peixes. Isso 
também eles chamam de Mymbá (animal como de casa), ali onde ele fez 
a chamada de peixes ele vai pescar para isso ele chamou. -Quando isso 
acontece ali onde ele sempre pesca um outro também pode ir pescar ou 
somente ele vai? -Vão também, quando o dono convida dizendo para ir 
pescar ali onde ele pesca assim ele vai. Mas eles só por si não vão, 
primeiro tem que avisar porque isso ele fez afim de se sustentar. -
Antigamente talvez cada um mesmo tinha essa reza? -Cada um tinha 
porque aprendiam de um só. Para que cada um usasse a dele para ver 
se vai ser proveitosa eles aprovam isso. Essas rezas verdadeiras são de 
proveito para nós porque isso nosso irmão mais velho Nhumbairé, hoje 
nós chamamos de Jesus Cristo, esse nosso irmão Nhumbairé ele é 
também branco (não rndio). Ele não tem seu lábio furado. Ele apena é 
poderoso. Ele quase chegou a furar o lábio. E assim viviam os nossos 
antigos para achar o seu sustento. E ele, nosso irmão Nhumbairé, deu 
tudo, e tudo o que é bom deu tudo ao Noendusu. E desse Noendusu 
aprendeu e passou aos outros, para fazer os povos aprenderem. . 
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Ha pindá mongetaha he'i ave niko ixupe hikwai. -Ha upea pindá 
rehe onhembo'e arã? -Pe masa rehe katu pe hembi'u rehe. Upea kwe-pe 
katu ha'e ojopói ramo okaru katu voi ixupe, alguno ipindá porã he'i, pero 
nahani sino he'onde katu ixupe. -Hay piko ha'ekwera nomongetai? -
Omongeta ave, o"i ave, upea hina pirá ohenoiha. Mymba he'i ave upea
pe, pe pira vevúi ojapo va'ekwe-pe oho ojopói upea rã pirá ohenoi. -Ha 
upeixa ramo-pape ojopói haty-pepa otro oho ave terã-pa ijara minte oho? 
-Oho ave, pe ijary he'i ramo xe pirá vevui-py nde rehoseipa he'i ramo oho 
ave. Pero ha'ekwera anho rei ndohoi ave, ojoavisa ranhe arã si upea 
ha'ekwera ojapo ojeporaká hagwã hina. -Yma rupi oimene pete"i te"i voite 
ogwereko upea upe nhembo'e? -Pete"i te·i oke pete"i-gwipá ohendu 
ha'ekwera. Kaza uno upea oiporu hagwã ha anhete-pa izeprovexo 
ha'ekwera aoprova upea. Umi mba'e fiha Uha tee ngo izeprovexo si upea 
ngo Nhande Ryke'y Nhumbairé nhande ja'e Hesu Crito upea-pe, upe 
Nhande Ryke'y Nhumbairé ha'e avá ha karaí ave. Ha'e nahembékwai, 
Ha'e onhemongy peve, haimete rei hembekwá. -Ha upeixa oiko araka'e 
nhande ypykwe yma ojeporaká hagwã. Ha Ha'e, Nhande Ryke'y 
Nhumbairé, ome'êmba va'ekwe, iporã va'e gwive, ome'êmba va'ekwe 
Noendusu-pe. Pe Noendusu-gwi katu ohendu jevy ijaryrã, ogwero pyta 
va'erã nhande yvypora-pe. 
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Esse Noemdusu é Deus também? -Ele é um dicipulo de Deus. 
Hoje é chamado de Noé, ele recebe e nos fazem saber o recado. -Os 
peixes tem vários tipos? -Os peixes também tem várias espécies. E tem 
muitos tipos de peixes. -E voce não sabe cantar gwahu? -Eu não sei 
cantar gwahu, eu procurei aprender mas não cheguei aprender. Mas 
voce ouviu alguem cantando gwahu? -Já ouvi mas eu não sei. 

(Final do Lado "A" da Fita nº 08- Narração de Lírio Moraes 
Morador em Jacaré) 

(Lado "B" da Fita nº 08- Continua Narração Lírio Morais) 

Agora eu vou te perguntar se voce sabe alguma coisa sobre o 
nascimento do Pa'ikwará e Jasy (sol e lua), essa história não contado 
para voce? -lso meu avô contou. Para nascer o Pa"ikwara, quando o 
nosso pai ja estve aqui ele não chegou morar no mundo. Ele veio até aqui 
(no ar). E nossa Mãe morou aqui no mundo, vivendo como nós também, 
a nossa mãe e uma pessoa como nós também. Essa que iria ser sua mãe 
veio aqui vivendo como nós também, nós vamos chamar ela de nosso 
antepassado porque ela viveu como nós. E o nosso Pai quando já tinha 
feito, tudo o que ele iria por no mundo já tinha posto isso a quem seria sua 
mãe. E foi ele no lugar de descanso, na onde era a grande roça do Xiru , 
talvez voce até ja ouviu alguem falar disso. E ali ele foi 
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Ha pe Noemdusu piko upeixa ramo Nhandejara ave? -Ha'e ngo 
peteT Nhandejara rembigwai nte. Ko'agã ngo Noé oje'e ixupe, h~'e oikw~a 
ha ikwaa uka nhandeve ave. -Pero pe pirá heta tipo o"i? -Heta laJa ave pirá 
o°i. Ha heta opa opaixagwa pirá ave oL Ha nde ndere gwahu kwaai? -Nda 
gwahu kwaai, ohendu va'ekwe pero nahendupai. -Pero rehendu-ma 
peixa ohegwaha ramo? -Ahendu pero xe ae ndaikwaai. 

(Final do Lado "Anda Fita nº 08- Narração de Lírio Moraes) 

(Lado "B" da Fita nº 08- Continua Narração Lírio Morais) 

Ko'agã katu aporandu-ta ndeve ndepa reikwaa pe Pa'ikwará ha 
Jasy ojeaso javó ramo gwaré upeapa nonhemombe'ui ndeve araka'e 
yma rupi? -Upea xe ramoi omombe'u. Pe Pa'ikwará ojeaso javo hagwã 
araka'e, Nhanderu oú-ma ramo ko'ape ha'e nopyrüi yvy rehe araka'e, 
Ha'e ko'ape oú araka'e (no ar). Ha nhandesy katu opyrü araka'e, nhande 
rami ave oiko, nhande ramigwa voi ave Nhandesy. Ha isyrã araka'e oú 
opyrü ko'ape nhande rami oiko, nhande rembypy ja'eta ixupe s ha'e 
nhande rami oiko. Ha Nhanderu ojopo-pama ramo, Ha'e ko'ape omo"i 
va'erã gwive ha'e ja omo·i-ma voi araka'e isyrã upea. Ha oho araka'e Ha'e 
pe mbytu'u katu-py, pe xiru kokweré gwasu oimene rehendu oje'e ramo. 
Ha upepy oho 
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e ficou ali. Nosso Papá Gwasu, ele é um só mesmo (o unice). Quando ele 
veio deixou para nossa mãe esta terra, e deixou também duas crianças. 
O Pa'ikwará (sol) e seu irmão. Depois que eleja ficou sabendo que seus 
filhos iriam nascer ele ficou na onde agora está. Dali ele ficou sabendo 
que seus filhos já tinham nascidos e já estavam crescendo e caminhavam 
eles com sua mãe. Assim estavam simbolizando a nossa vida de hoje. 
Porque é que hoje nos vemos mulheres andando sozinha com seus filhos 
nos luares e homens também vivem com seus filhos sozinhos em casa. 
Hoje em dia já vemos casais que se separam, talvez era essa vida que 
estavam simbolizando. Ele não se separou de sua mulher Ele foi porque 
não podia ficar aqui. Ele foi na frente (primeiro), Ele preparou o céu para 
o seu próprio lugar e preparou a terra para o nosso proprio lugar para que 
vivêssemos nela. E mandou seu filho afim de ensinar caminho de vida 
veio pela sua propria santidade. Para conduzir todos os povos na luz, 
para que Ele cuidasse de tudo que pertence a seu pai e assim Ele foi 
levado de novo ao céu. Veio pela santidade de vida. Ele veio e nasceu 
aqui atravez de Nossa mãe nasceu aqui no mundo. E depois do seu 
nascimento andou passando junto com sua mãe. Quando então sua mãe 
dizia para ele: onde seu pai foi ficar dizia pra ele, e seu filho respondia: 
ali o Pai foi nos esperar ali onde era uma grande roça, eles apenas 
chamavam de grande Kokweré. Ali Ele está nos esperando. Então 
poderíamos seguir 
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araka'e Ha'e o"i. Nhanderu Papá Gwasu, Ha'e ha 'enho nte voi. Upe oú 
ramo ngwaré Nhandesy-pe oheja Koa (a terra), ha oheja ixupe moko'i 
mitã. Ha Pa'ikwara ha tyvyra. Upei ha'e oikwaa-ma ramo ojeaso javo 
tomaha ta'yra Ha'e oho araka'e upepy oL Upe-gwi Ha'e oikaa-ma ramo 
ta'yry ojeaso javoha ha tuixa-ma ramo hikwai ha'ekwera ogwerogwata 
osy-pe araka'e. Arami nhande jaiko hagwã voi ave. Maerã katu piko 
ko'agã jahexa kunha oiko ha'enho enho omemby reheve ha kwimba'e 
ramo ave oiko gwa'yry reheve. Jahexa-ma ko'agã rupi ojopoí va'e, umixa 
tekorã mombe'uvy neko araka'e. Ha'e ndo ndopoiry jepe Ha'e onhonte 
oke Ha'e ndaikatui opyta ko'ape. Oho ha'e tenonerã, Ha'e gwenagwã voi 
oprepara yváy ha nhane renagwã oprepará ko yvy ári jaiko hagwã. Ha 
etonse omboú gwa'yry tokorã omombe'u hagwã oha'e maragãtu rupi voi 
ou araka'e. Taperã voi ha'e ojekwaa hagwã voi opa yrypora-pe, ha'e gu 
mba'ekwera rehe ópyta hagwã voi onhangareko ha upea-pe, jevy ojerero 
yvay va'ekwe Ha'e. Téko maragãtu rupi voi oú. Ha'e oú araka'e ojeaso 
javo Nhandesy-pe ko yvy ari. Ha ojeaso javo-ma ramo katu ha'e ogwero 
gwata osy-pe he'i ixupe Nhandesy araka'e upe-ma ramo: Kipy katu 
hi'uoho o·i he'i ixupe, ha he'i ixupe imemby Akoipy hiú oho nhane ra'aróvy 
ko kokweré gwasu-py, ko-kweré gwasu he'i ixupe hikwai. Upepy oime 
nhane ra'arõ he'i ixupe. Jaha arã mo'ã aiporamo 
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seu pai? -Ele disse vamos. E então ele estava sendo um codutor de sua 
mãe, ainda estava no ventre dela. Depois ele conduziu a sua mãe. Cada 
vez que chegava nas encruzilhadas a mãe perguntava para ele: por onde 
seu pai foi? -Por aqui ele foi. Cada vez que chegava nas encruzilhdas 
perguntava: Por onde seu pai foi? -Ele foi por aqui. Assim ele continuou 
a viagem. E depois chegou novamente nas encruzilhadas, quando 
chegou no caminho da casa de onças, ali tinha uma flor branca e pediu 
e sua mãe não respondeu mal para ele. Disse pra ele: Só depois que a 
gente estiver no mundo é que devemos ter brinquedos. Desde então ele 
já não indicou mais o caminho que levaria ao seu Pai, não indicou bem 
mais o caminho. Já indicou o caminho onde ia ficar. Ele foi nascer na casa 
das onças primitivas. Assim os nossos antigos contavam a história dele. 
Ele nasceu na casa das onças primitivas. E ali a nossa Mãe foi consumida 
pelas onças primitivas. E dali tiraram ele dela, duas crianças bem 
pequenininhas ainda. E colocaram sobre uma grande peneira. Elas 
andaram po ai e quando olharam neles, essas duas criaças ja estavam 
gatinhando,~s duas crianças. E um dizia pra outro: Vamos tê-las como 
nosso animal. E no dia seguinte as duas crianças já tinham seus arcos, 
os dois já tinham nas sua mãos e já estavam atirando os grilos que 
chegavam neles. E assim eles foram crescendo. E depois seu irmão mais 
novo conversou com seu irmão mais velho dizendo: perguntava como 
seria a sua vida 
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hiu hapy he'i ixupe? -Jaha he'i ixupe. Ha upe-ma ramo osy-pe ha'e oho 
tape rexa ukavy, gwyru-py ogwereko vyteri. Ha upei ha'e ogweraha osy
pe. Kara tape pykõi-my ogwa-hã oporandu ixupe isy: kirupi katu hiú ohe? 
-Arupi oho va'ekwe. Kara tape pykõi-my ogwahevo oporandu: kirupi katu 
hiú oho? -Arupi oho. Ha upei oho araka'e hekoni. Ha upei ogwãhe jevy 
tape pykõi-my, pe Jagwa Rape-py ogwãhêvy, o"i araka'e yvoty morotI ha 
ojejuré araka'e ha nde'i voiry ixupe isy. He'i ixupe: Yvy-py jaiko ramo ae
ma nhane mba'e mba'e he'i ixupe. Upepy ha'e nomombe'u veiry-ma 
ixupe tape ogweraha hagwã tuva renda-pe, nomombe'u porã veima 
ixupe. Omombe'u araka'e oho hagwã opyta upe-py. Oho araka'e jagwa 
ypy roga-pe onace. Upeixa hesegwa nhane rembypy omombe'u. Oho 
ha'e onace jagwarete roga-pe. Ha ho'u Nhandesy-pe upepe hikwai, umi 
ja-gwarete ypy. Ha upe-gwi ha'e araka'e oipe'a ixugwi hikwai, moko"i mitã 
mixI mimi vyteri. Ha .omor tapekwa gwasu ári. Ojere jere hikwai upe rupi 
ha oma'ê jevy ramo gwarã, umi mitã ja oponhy-ma hikwai, umi mokor 
mitã. Ha he'i araka'e ojoupe: Jareko nhane ryma rã he'i. Ha upei iko'ê 
ramo gwarã umi mitã ogwereko-ma araka'e gwyrapapé, umi mokõi ipope 
ja oha'ã-ma hikwai kyju araka'e. Ha okakwaa ha'ekwera oikovo. Ha upei 
katu tyke'yry ndive onhomongeta araka'e tyvyry he'i ixupe: oporandu py'I 
ixupe gwekorã rehe 
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naquele tempo. De primeiro ele não eram para saber como tinham que 
viver, apesar deles já sabiam de tudo isso. Mas o seu irmão mais novo, 
por isso nós que somos irmão mais novos somos desobedientes mesmo. 
A velha onça sempre dizia pra eles quando iam. caçar passarinhos: Não 
vão passar no lugar dos pássaros que fala. E se for por lá voces não vão 
matar passarinhos dizia pra eles, sempre dizia pra eles assim. E um dia 
falou ao seu irmão mais velho: Porque é que vó sempre fala isso pra nós? 
-Não vão no lugar dos pássaros que fala semp[re diziapra nós? -Este é 
o lugar dos pássaros que fala, aquele também é o lugar assim foi falando 
seu irmão mais velho. Depois ele falou ao seu irmão mais velho: vamos 
passar por lá? Somente eles estavam conversando. E um dia de manhã 
já estavam de novo, e a recamendação é a mesma. E eles foram saindo 
e disseram: não vamos pra esse lado, nós vamos pra este lado disse pra 
ela. Eles não contaram que iam passar por lá. E eles partiram. E já tinham 
matado bastante passarinhos, já estavam enchendo. E falou ao seu 
irmão mais velho quando estavam saindo na beira das matas: onde fica 
esse lugar dos pássaros que vó falava tanto pra nós? Aqui está disse pra 
ele, aquele também é seu lugar. Aí disse para seu irmão mais velho, 
vamos passar por lá? -Vamos passar para ver disse pra ele. E por la eles 
foram juntos. Primeiro chegou no lugar do Jacú primitivo. E quando 
chegou o Jacú primitivo voou deles. E seu irmão mais novo atirou 
primeiro. 
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araka'e. Ha ndokwaai arã mo'ã kuri gwekorã primei, ha'ekwery oikawaa
ma te·i jepe. Pero ngo pe tyvyra nga'u, upea-gwi ngo nhande kwera 
nhande ava ryvy nhande tavy mir"i voi. He'i jepi ixupe kwera kara ohota 
vove gwyra rehe he'i jagwa jari: ani katu reho te"i gwyrá nhe'êngatu ambá 
rupi he'i. Gwyrá nhe'ê ngatu ambá rupi reho ramo nderejukai arã-ma 
gwyra he'i ixupe, he'i va'ety voi ixupe. Upei petei" ary he'i gwyke'yry-pe: 
ma'erã katu jari aiporani he'i vetei katu nhandevy? Ani katu reho gwyra 
nhe'ê ngatu amba rupi he'i va'ety? -He'i ixupe ko mo'ã gwyrã nhe'ê ngatu 
amba hiny, pea ha'e ave he'i ixupe. Ha upei he'i gwyke'yry-pe jaha arã 
mo'ã upe rupi? Ha'ekwera nte onhomongeta. Ha upei petei" ary pyrareve 
oho jevy-tama hikwai, ha he'i jevy-ma ixupe upea. Ha upei oje'oi hikwai 
ha he'i oho kwevy ndorohoi arã-ma upe koty he'i, arupi ae ore aroho-ta he'i 
ixupe. Nomombe'uiry ha'ekwera oho-taha upe koty. Ha upei oho oikovy 
araka'e. Ha heta-ma ojuka gwyrá, omoapytã joa-ma hikwai. Upei he'i 
gwyhe'yry-pe osê vove ko'agwy katú-py: kikoty o"i gwyrá nhe'ê ngatu 
amba he'i va'ety nhandeve jari he'i? -Ko mo'ã hiny he'i ixupe, pea ha'e 
ave. He'i gwyke'yry-pe: jaha arã mo'ã ke'y jahasa upe rupi?-Jahajahexa 
he'i ixupe. Ha ojo gweraha hikwai. Primei ogwãhê jakú rekó ypy. Ha jakú 
reko ypy-pe ogwãhêvy oveve ixugwi kwera. Ha oha'ã araka'e tyvyry 
ranhe. 
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Ele atirou muito ligeiro, disse ao seu irmão mais velho: deixa eu 
atirar primeiro? E tentou por duas vezes atirou e por duas vezes também 
errou. Quando então disse ao seu irmão mais novo deixe que eu vou 
atirar. E seu irmão mais velho também fez a mesma coisa, atirou por duas 
vezes e também errou por duas vezes. Quando atirou pela primeira vez 
seu irmão mais velho errou e o Jacú quase falou alguma coisa pra ele. 
Quando errou pela segunda vez a voz começou a sair. E falou para ele: 
Mesmo que voce vive como irmão mais velho dos povos, ainda temos 
misericordia de quem consumiu a nossa mãe a voz disse pra ele. A voz 
só disse isso pra ele e eles colocou seus arcos no chão. Depois andou 
mais um pouco. Depois perguntou de novo ao seu irmão mais velho: onde 
fica o lugar dos pássaros que fala? -Aqui está disse pra ele. E chegaram 
para o Papagaio primitivo. Por isso é que nós dissemos que o papagaio 
é falador. Depois chegaram e falou pra ele este é o lugar dos pássaros 
falador. Quando foram chegando e viram que estava andando pra lá e pra 
cá com suas penas erguidas como de costumes deles mesmos. De novo 
seu irmão mais novo atirou primeiro. Disse ao seu irmão mais velho deixe 
eu atirar primeiro. Atirou duas vezes e errou. Depois disse seu irmão mais 
velho deixe eu atirar. E atirou mais uma veze a voz falou de novo pra ele. 
Ali ele brilhou pela primeira vez ao papagaio. Disse pra ele no começo: 
Voce vive como irmão mais velho dos povos, será que temos misericórdia 
de quem consumiu nossa mãe disse pra ele. Ainda conhecido quem nos 
mandou, ainda conhecido quem nos trouxe, ainda conhecido quem nos 
gerou. 

810 

NHANDE REMBYPY 

Ha'e voive araka'e oha'ã he'i gwyke'yry-peT taha'ã xe ranhe? Ha oha'ã zo 
vese araka'e ha ojavy joty ixupe. Upe-ma ramo gwyvyry-pe he'i eheja xe 
taha'ã. Ha tyke'yry ha'e rami ave, oha'ã zo vese ha ojavy jevy joty ave. Ha 
unave oha'ã hapy araka'e tyke'yry ojavy ha jeku haimete-ma voi onhe'ê 
ixupe. Pe zo veze ojavy hapy omboú ixupe onhe'ê araka'e. He'i araka'e 
ixupe: Ereiko te'i jepepo nde ava ryke'y he'i jaiporiahuverekori, moherã 
nhandesy mokanhy hare he'i ixupe. Upea nte he'i ixupe ha ambogwejy 
hikwai gwapa kwera. Upei ohasa jevy oje'oivy. Upei oporandu jevy 
gwyke'yry-pe: kikoty oT gwyrá nhe'ê ngatu? -Ko mo'ã hony he'i ixupe. He 
ogwahê araka'e xi'oro reko ypype. Upea-gwy ngo xi'oro rehe maenãpo 
inhe'ê ngatu ja'e mo'ã. Upei ogwãhê araka'e ha ko mo'ã gwyra nhe'ê 
ngatu ambá he'i ixupe. Ogwahê ohovo ha ohexa ojevy jevy oikovy ramo 
onhemboagwerá gwerá ko xi'oro ha'e gweko rupi voi. Upei oha'ã araka'e 
tyvyra jevy. He'i gwy.ke-yry-pe eheja taha'ã xe he'i. Ha oha'ã zo vese ha 
ojavy. Ha upei tyke'yry he'i eheja taha'ã xe. Ha oha'ã araka'e ha ojavy jevy 
joty, oha'ã jevy-py katu ja ombou jevy ixupe onhe'ê. Upepe ha'e araka'e 
xi'oro-pe overá ypy. He'i ixupe onhe-pyrüva: Reiko te'i nipo nde ovã 
ryke'y, jaiporiahu vereko te'i nipo nhandesy mokanhy haré he'i ixupe. 
Jaikwaa te·i nipo nhane mbou haré, jaikwaa te'i nipo nhande reru haré, jai
kwaa nipo nhane moingo haré 
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Então esse novo nosso Pa'ikwará existiu? -Ele veio nascer, depois 
que os nossos antigos já haviam bastantes. Ele veio nascer. Eles eram 
dois. Ele não veio por intermédio de nada se não para colocar nos bem 
na pura verdade. Por que antigamente esses brancos não viviam entre 
nós. Nós vivíamos como os animais do mato. Naquele tempo nós 
falávamos diretamente aos céus. E naquele tempo não haviam ainda 
governos, não tinha ainda ninguem enviado para trabalhar entre nós. 
Para que não vivessemos judiados. Eles nos colocou orientados e 
colocou a nós um orientador e o que hoje nós chamamos de cacique, 
esse é um mini nhanderu, trabalhando para Deus. Esse andava guiando 
seus patrícios. Depois é que os brancos entraram e já pos um chefe, 
aquele que hoje nós chamamos de capitão. Esse já está nos cuidando 
muito diferente já não é mais como aquele que eu chamo de nosso 
irmãozinho. Esse já quase não liga para cuidar de nós, já escolheu seus 
companheiros auxiliares do jeito que ele bem quizer. Por que esse 
homem deve andar cuidando de nós verdadeiramente em amor e para 
que vivessemos em compaixão um com os outros aqui no mundo, para 
que possamos viver todos nós bem junto de Deus mesmo. Esse homem 
não praticava brigas, nem falava nada de matar não sara nada disso de 
sua boca, nunca falou nada de mal pela sua própria boca. 
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Ha upeixa ramo pe nhande Ryke'y Pa'ikwará oiko araka'e? 
-Ou va'ekwe ha'e onace, heta-me rire umi nhane remby-py o"i 

va'ekwe onace ha'e. Moko"i va'ekwe ha'ekwera. Ha'e ndauí va'ekwe 
mba'eve rehe sino ha'e nhane mo"i porãvo anhetegwa rupi. Oke yma rupi 
ko'a karai kwera ndoikoi va'ekwe nhane ndive. Nhande jaiko va'ekwe umi 
animal ka'agwy-pe gwaxa jaiko va 'ekwe. Upe ramo nhande 
nhanhomongeta va'ekwe saio ko yváy ndive nte voi. Ha upe ramo 
ndaipori vyteri va'ekwe govierno, nhande apyte-pe nomboúi vyteri va'ekwe 
ombo'apova peixa nhane ndive. Pono kena ojehuga perupi nhande rehe 
ha'e nhane mohekarã va'ekwe ha omõi va'ekwe pete"i oiko va'erã nhande 
reheve ha upea-pe cacique oje'e, upea nhanderu'i, hina, omba'apo Tupã
me upea ogwereko va'ekwe gwe'yi kwera. Upei nteko umi karaí kwera 
oiko rire ma nhane mbohuvixa uka-ma, capitã ko'agãja'e hagwã. Ha upea 
ja nhande rereko ambuema ja ndaha'e veima ymave nhande ryke'y mir"i 
ha'e ngo xe upeva-pe. Upea ja nopena katu veima nhande rehe, ja 
onhemoirü-ma onhemoirü va'erã ndive. Si upea oiko nhande reheve teko 
mbojojá-pe nte mborayhu ha joporiahuvereko-pe nte jaiko hagwã 
onhondive ko yvy ari, ha ikatu hãgwanxa nhande kwera Tupã nhandejara 
ndive-ma voi jaiko hagwã. Upea ndoiporui va'ekwe nhorairõ ndoi porui 
va'ekwe porujaka ojuru-py, ndo gwerahai mba'eve xagwa ojuru-py. 
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Falava apenas coixa Espirituais, falava somente da vida futura, 
falava das vidas que hoje estamos levando. Isso muitas delas já estamos 
vendo. Por esse motivo os que nos contam as coisas verdadeiras já são 
poucos e os mentirosas são muitos. Para esse chamavam de adoradores 
de deus falso (idolos) e não adoram mais a Deus verdadeiro. Hoje em 
dias os mentirosos aumentam muitos e os que falam verdades são 
poucos. Assim como os que ouviram as rezas, esses que ouviram e 
aprenderam as verdadeiras rezas de benzimento hoje já não existem 
mais. Por isso hoje em dias os que fazem benzimento, fazem benzimento 
apenas para ganhar o troco já não é mais para salvar uma vida. E o Deus 
que nos fez, esse Papá Gwasu, fez saber ao Nosso irmão, quando esteve 
aqui no mundo deu para nós, e deu pra nós não para andar cobrando os 
outros. Ele deu a nós como um remédio grátis, esse remédio nativo que 
os brancos dizem na sua idioma aquele que são nascidos da terra é qye 
temos que ver um para os outros e isso apenas para fazermos um outro 
sara sem cobrar. E assim também ele nos deu o benzimentos para 
benzermos e fazer outros sararem sem cobrar nada. Nosso Pai é que vai 
saber a recompensa sobre aquilo que nos fizemos para outra pessoa, 
para sarar de uma certa doença. Depois que o paciente sarar, depois que 
já sarou é que se ele reconhecer, vai nos dar algumas coisas mostrando 
o seu reconhecimento para nós, assim. Ele nos diz. Por que isso é 
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Nhe'ê maragatu memevoi omombe'u, tekorã memevoi omombe'u, 
ko'ãga rupi jahexa va'erã meme voi omombe'u. Heta-ma jahexa nhande 
jahavo. Upeixa rupi onhetegwa omombe'uva ijakaso-ma ko'agã ha 
ijapuva katu hetave-ma. Ha upea-pe he'i tupã ra'anga nte-ma omororã ha 
ndaha'e veima Tupã tee. Ko'agã ijapuva hetave-ma oI anhetegwa 
omombe'uva nda heta veiry-ma oL Upe mba'e rendukaré avei, pe mba'e 
rendukaré ko'agã rupi onhete-gwava Vencimento ogwerekova ndaipori 
veíma. Upeixa rupi ko'agã onhovenseva, onhovense solo mba'e repyrã 
ntema ndaha'e veima kweravy teerã. Ha Tupã Nhandejara nhane mboú 
haré, pe Papá Gwasu, oikwaa uka va'ekwe Nhande Ryke'y-pe, ou ramo 
gware ko yvy ári ome'ê va'e-kwe nhandeve, upea nome'ei va'ekwe 
nhandeve jajo kovra kovra hagwã. Ha'e ome'ê va'ekwe komo pohã gráti 
o'i ramo gwaxa, pe pohã nativo ha'i karaí nhe'ê-pe pe henhoi va'e pohã 
upea nhande jahexa hagwã ojoupe ha upea rei nte nhanho mbogwerá 
hagwã. Ha upeixa ave ome'ê va'ekwe mba'e fiha nhandeve kwera 
nhanhovense hagwã peixajaporo mbogwerá refnte hagwa. Nhanderu ae 
katu oikwaa arã upeva ha'e omba'e repy-pe ome'ê ara nhandeva upe 
nhande mba'apokwe rehe, nhaporo mbogwerá hagwarehe. Pe ogwerá
ma ramo, ha'e ombogwerá-ma ramo ae katu ha'e ozekonose ramo, 
ohexa kwaa ramo ha'e alguna kosa ohexa kwaa ara ave nhandeve, 
upeixa ha'e he'i nhandeve. Oke upe ngo 
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uma salvação. -E voce ainda usa o nosso remédio? -Eu ainda uso. Eu 
quase uso só esse remédio porque de nós os recursos são longe. Eu, as 
minhas familias os que já são casados já está casados os que tem suas 
familias tem suas famílias e os que estão crescendo estão crescendo. E 
os remédios da farmácia quase não uso, porque eu confio muito naquele 
que nos mandou. Eu não confio nos que são da terra (mundo), eu não 
confio mesmo no que são daqui eu confio no Papa Gwasu Ele é dono das 
coisas, Ele é Santo. 

Antigamente os nossos antigos na nossa dança como eles 
procediam? 

-Na dança ele viviam unidos mesmo. -Como eles chegavam na 
casa do Nhanderu, onde sempre dançam? -Para chegar na onde sempre 
dançam eles vem fazendo alguns sinais. Para chegar eles, chegando 
eles fazem seus descanso. Na chegada do Santo Terreiro eles colocavam 
mesmo uma coisa que era chamado de lugar de descanço, colocavam 
um banco. Quando chegavam naquele banco se colocavam tudo junto e 
sentavarl'! e depois é que eles chegavam. E dali mandavam duas 
crianças ou dois adultos, levando para eles fumo picado, para colocarem 
debaixo de seus lábios. Depois já fala (dá ordem) podem vir fazendo seus 
sinais em cantos, depois já vão fazendo seus sinais. Isso que dizer um 
convite e os sinais pedido é para chegarem cantando. Isso é para chegar 
cantando mesmo eles não chegavam da qualquer maneira. Isso porque 
eles se respeitavam muito, eles respeitavam 

.· . 

816 

NHANDE REMBYPY 

pete'I salvacion. -Ha nde piko reiporu vyteri nhane pohã? -Aiporu vyteri 
ave. Xe katu ngo lomá upea-pe meme nunga oke mobyry oré hegwi 
recurso oL Xe, xe familia kwera enterove ete ja emendava omenda-ma 
ha igamiliava ifamiliama ha okakwawa okakwaa. Ha pohã farmácia sa'i 
aiporu, oke xe ojerovia eterei pe nhande mboú hare rehe. Xe nda jeroviairi 
ko yvy árigwa rehe, xe nda jeroviairi voi ko'ape gwa rehe ojeroviave pe 
Papá Gwasu rehe Ha'e Mboruvixa, Ha'e maragãtu. 

Yma rupi piko nhande ypy pe nhande jerokyha-pe mba'exa 
ha'ekwera ha'ekwera oiko araka'e?-Pe jerokyha-pe ha'ekwera teko joja
pe voi oiko. -Mba'exapa ha'ekwera ogwahê araka'e pe Nhanderu roga
pe, pe jeroky haty-pe? -Pe jeroky haty-py ogwãhê hagwã ha'ekwera 
onhendu ouvy. Ogwãhê hagwã ha'ekwera, ogwãhevo ha'ekwera ojapo 
mbytu'u katu va'ekwe yma. Pe oká maragãtu-py ogwãhe hagwã ha'ekwera 
omo·i voi mbytu'u katu he'iva ha'ekwera, omo·i apyká va'ekwe. Pe apyka
py ogwãhevy ha'ekwera onhesyrü mba va'ekwe ha ogwapy ha upe-gwi 
ae ha'ekwera ogwahê. Ha upe-gwi katu ojokwai va'ekwe moko'i mitã sino 
katu moko'i kakwaa va'e, ogweraha ixupe kwery pety ngu'i va'ekwe, omoi 
hagwã gwembe-py. Ha upei katu he'i to nhendu oúvy he'i, upei ja 
onhendu-ma oúvo. Upea he'i se jovía ha pe to nhendu he'i ngo oparahei 
hagwã oúvo. Up~a porahei-py ogwãhê arã nogwãhê reíry va'ekwe. Upea 
onhomboete eterei-gwi, ha'kwera omboete 
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aos Nhanderu. E hoje não se chega mais assim. Até numa dança já 
cheg~m sem faz.er nada, alguns chegam tocando seu mimby. Isso é bom 
pra nos, não é feio pra nós, mas nós já não usamos como deve ser usado. 
Quando os campos vem por esse caminho são limpos, o canto não é sujo. 
s.e for usado como us~ um Nhanderu é bom mas os povos já usam 
diferentes. Por esse motivo também hoje em dia ninguem mais acreditam 
ne~sas coi~as porqu~ eles mostram pela sua própria vida. Não se 
re~nem mais como antigamente para se alegrarem com outro, eles já se 
reunem mas para maltratarem um ao outro. Por isso hoje já não são todos 
que usam porque estão vendo que não é bom. 

A~tigame~te usavam altar nos lugares de dançar? 
. -Tinham, isso era posto fora. -De que era feito isso? -Isso eles 

faziam de uma madeira cham~da tatovy {mandiocão), faziam de tatovy 
ou e.ntão de cedro. Não era feito de qualquer madeira, tem que ser da 
co~1da dos pássaros. Não deve ser comida dos Tucanos. -Porque tem 
aquilo, o altar? -Isto é, por exemplo na igreja hoje em dia , também tem 
o altar atrás do pastor {pulpito). Isso para mim parece apena para 
complementos dos trabalhos, isso não é tão necessario e apena uma 
complementação dos trabalhos. -E esse altar é posto somente fora ou 
também dentro de casa? 

-Tem um que é posto dentro de casa e esse é chamado Kurusu 
Rysy. E esse Kurusu Rysy já e'posto dentro de casa esse eles não tiram 
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nhanderu- pe va'ewke. Ha ko'agã nda upeixa ve onhe gwãhê. Jarakyha
PY jepe ogwãhê reí-ma oúvy, o'inte-ma onhemimbyva-va ogwãhê hagwã. 
Upea ngo iporã nhandeve, nda ivairy voi nhandeve, pero nhande yvypora 
ja ndajaiporu vei-ma onheteha rupi. Upe rupi oúvo nhegara ipofi, nhengara 
nda iky'aí. Pe nhanderu reko rupi ramo iporã pero yvypora ja oiporu 
ambue-ma. Upeixa rupi ko'anga ndojejerovia katu veima ave umia rehe 
ohexa-gwi heko mba'exa-pa. Nonhembyaty vei-ma yma gwarexa onhombo 
vy'a ha-gwã, onhomboaty-ma hikwai ja ojogwereko hagwã opaixa reí
ma. Upea-gwi ko'agã rupi na entero vei-ma oiporu oke ohexa na'iporãiry. 

Yma rupi piko pe jerokyha rupi ojerereko ave pe yvyrá maragãtu? 
-Ojerereko, upea oka-pe omo'i. -Upea piko mba'e-gwi ojapo? -Upea ojapo 
ha'ekwera tatovy-gwi, tatovy sino seyro. Ndaha'ei ave otro kwera yvyrá 
reí, tekotetê gwyrá rembi'u-gwi. Tukã rembiu'u e'y arã. -Ha maerãpa 
upea, upe yvyrá marãgatu? -Upea niko, por ehemplo pe nhande igreja
pe ko'agã, o'i ave pe yvyra maragãtu pe pastor otukupe-pe o·iva: Upea 
xeve ramo upepe onhe mba'apo hagwante, ndahai'ei upea katueteí sino 
upea peteí mba'apoha. -Ha upe yvyrá maragãtu piko oká-pe nte voi omo·i 
terãpa omo"i avei ikoty-pe? 

-O'i ay_e koty-pe ha upea kurusu rusy hera. Ha upe kurusu rusy ja 
oT-ma koty-pe. Pe koty pegwa koty-pe nte vo·i o·i upea nogwenohê'i 
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para fora. -E com aquilo quem manda é só Nhanderu? -E só ele é quem 
cuida dele, mas ele também tem um yvyraijá (ajudante). Esse yvyraijá é 
um que cuida ali, é como um soldado também, para receber a quem 
chega para fazer sentar, ele está ali para esse fim. E como um pastor 
também, porque um pastor também tem seu dia de Yvyraijá e esse 
também manda ali. Depois que o trabalho passa nas mãos dele. é ele 
quem faz. -Então a nossa vida de antigamente era boa, não é? -
Antigamente a nossa vida era muito boa, hoje em dia são diferente e é por 
esse motivo nós também não podemos mais acompanhar tudo isso, 
porque já não fazem mais como deve fazer. Nós ficamos contentes mas 
só deus é que conhece tudo. 

Antigamente era usado gordura de animal para remédio, os 
nossos antigos mesmo já usavam como remédio? -Usavam também. -
E que tipo de gordura de animal era usada para doença? -Era usados 
vários tipos tem os que são bons e tem o que eu não acho bom. -Voce 
conhece remédio de gordura de animais que são bons? -Eu nunca usei 
gordura de animal como remédio, mas remédio vegetal já usei. - Tem 
remédio vegetal que podemos tomar? -Tem o que podemos tomar e tem 
também o que não podemos tomar, para fazer massagem também tem. 
Esses que não são bons para pontadas e no mato tem muitos os que são 
bons. 

Voce talvez gosta de caçar? 
Antigamente eu caçava. -Antigamente quando matavam anta 

como consumiam, ou consomem como nos dias de hoje? -Nào era 
consumido como nos dias de hoje. Antigamente quando matavam anta 
já fazem assadeira. 
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oka-pe. Ha upea rehe-pa pe Nhande~.u nte .?manda? -~a'ente ~oi 
onhangareko hese, pero ha'e omo'i ave 1Jy-v~ra1Ja . Pe yvyra1Ja ngo h1na 
pete·i onhatendeva upepe, pete'i solzao ram19wa ave, oporo mogwãhê 
va'erã oporombo gwapy hagwã, upearã ha'e oL Sapy'.ante pastor:~ ave 
si pastor niko omo·i avew yvyraija ha upea omanda ave1 upepe. Aga 1~ope 
ombohasa ove ja ha'ema. -Ha upeixa ramo nhande rekokwe yma 1porã 
voi araka'e? -lporã va'ekwe nhande rekokwe ymave rupi, ko'agã ~teko 
iziferente-ma ha upeixa rupi oré ave ndaikatui romoirü porãve um1~-pe 
oke ja ndojapo veiry-ma heko-pe. Oré rogwero vy'ante oke NhandeJara 
mante ko oikwaa. 

Ymia rupi-pa oiporu araka'e vixo peixa pohãra, peixa vixo kyrá 
nhande ypy voi oiporu araka'e? -Oiporu avei. -Ha mba'exagwa. xagwa 
kyra-pa oiporu mba'asy-pe? -Opaixa-gwa kyrá jepeko oip?ru o"i 1p~rãva 
ha o'i na'ipora·i ave xe ajphu. -Ndepa reikwaa pohã animal kyrakwe 
iporãva? -Xe animal kyrakwe eterei katu ndaiporui vyteri xe, pero pohã 
nhana katu ja aiporu-ma. -Pohã nhana piko o'i ja'uv~? -O'i ja'uva ~a o"i ave 
ja'u e'yva, peixa nhambo hasa hagwã oT ave. Um1puntaza-pe1porã ha 
iporãva heta ave o'i ja'agwy-pe. 

Nde oimene remarika avei? 
-Amarika va'ekwe yma. -Yma rupipa pe mborevi ojejuka ja-ve 

mba'exa ho'u, serápa ko'agã gwaxa ave oje'u? -Ko'agã gwaxa ndo je'ui. 
Yma mborevi ojejuka ramo ja omoka'ê ytá-ma 
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antigamente eles faziam. Eles matavam e onde mataram mesmo picavam 
tudo e puxavam, e ali onde iam puxar já tinha mesmo os que faziam uma 
assadeira que eles chamavam, faziam um sobrado, ali a cabeça deve 
chegar primeiro. Ali onde carniaram mesmo todos os uqe por ali residiam 
se reuniam. Ali ficavam todos alegres, porque aquele animal é um animal 
chefe eles diziam. Se reuniam e todos ficavam contente se possível todos 
devem ter seus pedaços, todos devem ser alcançados não devem faltar 
ninguém. Devem trazer a cabeça primeiro depois traz o restantes atras 
e ali já haviam dois fazendo .fogo nas carnes assadas, consumiam 
assadas. -Com que eles matavam a anta? -Eles matavam com flecha 
porque antigamente aquele que dá o tiro forte, como dizia o meu avô, eles 
não usavam, eles tinham medo mesmo daquilo (espingarda), masm 
matavam somente com flecha. -Em que lugar eles encontravam esse 
bicho? -As vezes eles encontravam onde estava deitado, as vezes 
debaixo das frutas que ele comia, ou entao no banhado deitado no barro. 
Assim como os animais domésticos deitam no barro, assim também eles 
e por esses lugares eles atiravam com flecha, e ali matavam. Dali de onde 
matavam eles arrastaram num lugar limpo e ali eles roçavam um pedaço 
e ali eles se reuniam. E se for longe de casa ali mesmo eles assavam e 
se for perto de casa eles puxavam em casa. -E somente carne de anta 
eles consumiam assim ou todos os bichos? -Todos os bichos mesmo 
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hikwai va'ekwe. Ojuka hikwai ha pe ojuká hagwe-py v.oi ombosa'i.-pa ha 
ogweroja hikWai, ha ogweroja hagwã-pe ja o'i-ma vo~ va'ekWe OJapova 
ka'ê yta he'iva ha'ekwera upea ojapo sovrazo, upe-pe 1nhakangwe ranhe 
tenonderã ogweru arã. Upe okarneá ha-pe voi o·i va'e gwive onhomb?aty 
arã hikwai. Ovy'a ha'ekwera ~pepe, oke upea niko so'.º aruvixa he' 1~pe. 
Onhomboaty ha ovy'a hikwai ha entero ohupyty arã la 1katu-tama gw1ve~ 
entero-pe ohupyty arã ndo fartai arã ixupe kwera. Upea ogweru ar~ 
inhakã ngwe ranhe tenon~erã ha upei katu ogweru~a-~a ar~ ~ªPX.kw~n 
ha upei já o'i-ma moko·i OJatapyva hese ha omoka e h1kwa1, 1ka e ho u 
hikwai. -Ha pe nborevi piko mba'e-pe ojuka ha'ekwera?-Ha'e~wera.hu'y~ 
py ojuka ha'ekwera oke yma pe ipú hatãva, he'iva ko xe ra.mo1, ndo1poru1 
ha'ekwera, okyhyje voi upea-gwi hikwai, pero hu'y py ae OJuka. -Ha up.ea 
niko ha'ekwera mba'exa hape otopa? -Ha'ekwera sapy'ante otopa pe1xa 
onhemo ha-pe, sapy'ante hembi'u gwy-py otopa, osino katu et~ro-pe 
tutu-py onhemo ha-pe. Umi animal oga onhemo haxa tutu-py '. upe1xa nte 
ave ha'ekwera ha upeixa ha-pe onhoyvõ ha'ekwera, ha OJUk.a upepe 
hikwai. Upe ojuka hagwe-gwi ha'ekwera ombotyryry ogweraha 1porã ha
pe ha upepe okopi tuixa ha'ekwera ha upepe onhomboaty ha'ekwera. ~a 
monbyry ramo upepe voi omoka'ê hikwai h~ agw:i ram~ katu ogwe.roJa 
hikwai -Ha mborevi nte piko ha'ekwera upe1xa ho u terapa entero v1xo? . ... 
-Entero vixo vointe 
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Mesmo conhecendo quem tem o maior misericórdia do irmão mais 
velho disse pra ele. Nesta hora ele colocou no chão o seu arco. E quando 
então ainda perguntou pra ele, mesmo que Ele era o dono da sabedoria 
Ele não falou pra ele que isso Ele já sabia. Ali falou pra Ele: Com que eu 
posso vingar a morte da minha mãe perguntou pra ele. Os antigos dizem 
Ha'i para sua mãe. E disse faça vingança com água disse pra ele. E para 
aqueles que não gostavam dele, desses principies yrutáu disse para 
fazer vingança com gwavira, faça madurar disse pra ele, e com fruta 
grande também. Faça vingança com gwavira e com fruta grande. Assim 
orientou-os. Mas eles foram e fizeram tudo isso. Fez madurar gwavira 
para destruir tudo aqueles que não gostavam de seu irmão mais novo. E 
essa fruta grande derrubou nas cabeças deles e mandou tudo como 
pássaro que nós hoje chamamos de passares antigos. Esses eram 
mesmo os que viviam desde antigamente. E já depois disso passou para 
o Noendusu e o Noendusu conversou com o Karavié e com yryverá para 
fazer o dilúvio, hoje isso nós ficamos sabendo até através do livro. Porque 
é que sucedeu esse dilúvio? -Isso aconteceu por causa das iniquidades 
dos povos. Assim como hoje pra nós sai notícia, antigamente, e no livro 
chama de israelitas esses nossos pricipios. E pelas iniquidades das vidas 
dos povos, os deuses mesmo brigavam uns com os outros naquele 
tempo. O deus karavié brigou com o deus yryverá. E o deus Noendusu 
já estava junto deles e viveu o Jyryperu 
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Jaikwaa te·i nipo nhande poriahuvereko gwasu ete va'e ke'y he'i 
ixupe araka'e. Aipopy Ha'e araka'e ombo-gwajy hapaop.é. Ha upe-ma 
ramo oporandu katu joty ixupe, Ha'e mba'ekwaa vusu Jepe ha xe ko 
aikwaa nde'iry ave ixupe. He'i araka'e ixupe upe-py: kiva'e-py katu oheko 
repy va'erã ha'i he'i ixupe. Ha'i niko yma gwaré osy upe. Ha he'i: eheko 
repy y-py he'i araka'e ixupe. Ha umi hese ija'e e'y va'e, umy yrutáu YP.Y 
rehe he'i reheko repy hagwã gwavirá mir'i, embo'aju he'i ixupe, ha yvá 
gwasu he'i. Eheko repy gwavirá mir'i ha yvá gwasu-pe. He'i ixupe araka'e. 
Pero ngo ha'ekwera oho araka'e ha omondo-pa ugw·ia pe. Ombo'aju 
gwavirá mir'i oitypa hagwã umi ija'e e'y va'e tyvyra rehe. Ha upe yva 
gwasu katu oity araka'e ijapyte rehe kwera, omondo-pa o'ãgá gwyrá yma 
ja'e hagwã umia-pe. Umia teko yma voi araka'e. Ha upe rire-ma araka'e 
ha ekwera ome'ê Noendusu-pe ha Noensusu katu onhomongeta araka'e 
karavié ha Yryverá ndive ombovú hagwã araka'e, ko'agã atã kwatiá rehe 
nhandeve oheja. -Ha upe y ombovu piko maerã? -Upea yvypóra reko vai 
rehe. Ha nhandevy herakwã harami, yma araka'e, ha kwatiá rehe niko 
iraelita he'i ha upea araka'e nhande reko ypy. Ha yvypory reko vai 
kwerehe araka'e, umi tupã kwery rei voi oiko vai onhondive araka'e. 
Karavié onhombo poxy yryverá ndive araka'e. Ha Noendusu o"i-ma 
araka'e hendive kwera ha oiko Jyryperu 
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o principio também junto deles. E os que os povos hoje estão seguindo. 
E o Noé preparou, eles prepararam uma canoa naquele tempo. Ele já 
sabia que virá um dilúvio e Noé fez uma canoa de cedro. E esse Jyryperú 
fez sua canoa da casca de amendoim. E todos os que entraram na canoa 
do deus Noendusu foram salvos. E os que entraram na canoa do 
Jyryperú foram destruídos. Assim os princípios contaram, os nossos 
antigos contaram. 

Naquele tempo eles já dançavam? -Depois que veio o nosso 
irmão, naquele tempo eles ja trabalhavam, já haviam mesmo os que 
dançavam. 

MITÃ PEPY (CERIMONIA DO TAMBETÁ) 

Voce não chegou ver uma quando faziam uma cerimónia do Mitã 
Pepy? -Isso não cheguei ver. Mas ninguem contou pra voce como era 
tratado os que iriam furar seu lábio? -Dizem que para fazer esse 
cerimónia do Tembetá primitivo faziam bebidas de milho, isto é kagwr, por 
que chamavam mesmo de kunumi Pepy. Isso faziam a bebida primeiro 
as meninas moças que devem fazer essa bebidas, assim contavam os 
antigos. Faziam a bebida primeiro, e isso chamavam de kunumi pepy. 
Depois cantavam com aqueles que iriam furar seu lábio. Deve cantar com 
eles por cinco dias e depois eram postos na rede deitado.não é assim, 
depois faziam entrar em cima do banco para o preparo. Isso tem que 
cantar para faze-ló sentç,1r. ·E depois de tudo sentados no banco tem um 
próprio para prepará-los. Essa tem consigo uma coisa que no mato existe 
e chama de mandypá, 
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reko ypy ave hendive kwera. Ko'agã osegiva yvypora. Ha Noé katu 
oprepara araka'e, ha'ekwera kanoa upe ramo. Oikwaa-ma ha'e y ovu
taha ha ojapo araka'e Noe kanoa seyra-gwi. Ha pe Jyryperú katu ojapo 
manduvi piré-gwi araka'e. Ha Noendusu Kanoa-pe ojeupi va'e gwive 
ojesaivapa hagwã. Ha Jyryperu kanoa-pe ojeupi va'ekwe katu 
onhehundipa. Peixa nheypyrü omombe'u, nhane reko ypyrü omombe'u 
va'ekwe. 

Upe ramo piko ojeroky-ma voi hikwai araka'e?-Upe Nhande ryke'y 
ou rire, upe ramo ha'ekwera omba'apo-.ma va'ekwe, o'i-ma vai va'ekwe 
ojerokyva. 

MITÃ PEPY 

-Ndepa nderehexa jepei pe mitã onhemo hembetá ramo ngware? 
-Upea ndahexa jepei. -Pero ni nonhemombe'ui ndeve umi hembetá 
va'erã ojehereko? -Pe onhemo hembetá va'erã niko araka'e ojapo ranhe 
araka'e avatiry, pea hina kagwr, si kunumi pepy he'i voi ngo upeape. Upea 
ojapo ranhe kagw'i araka'e umi mitã kunha onhemondy'a re'y va'erã voi 
upea ojapo, pe kagw'i he'i amombe'uvy yma rupi. Ojapo ranhe kagw'i, 
kunimi pepy he'i upeape. Upei katu ogwero porahei arã umi hembetá 
va'erã. Cincozia ogwero porahei arã ha upei ae ogwereoikearã omonheno 
kyha-py, ndaha'ei ra'e, upei ogweroike ombo-gwapy apyká ári omongy 
hagwã. Upea ogwero nhendu jevy arã ombogwapy hagwã. Ha apyka ári 
ombogwapy rire katu o'i vai imongyha. Upea ogwereko voi umi ka'agwy 
rupigwa mandypa he'iha, 
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isso eles derretiam e faziam como uma cola e isso eles olocam junto com 
um pequeno tembetá e isso preparam e colocam num sinal. E em todos 
devem fazer assim e quando já estiver pronto aquele vai a cerimônia já 
deve chegar. Eles devem dar um nome para os meninos que vão furar 
seu lábio. E para aqueles ele fura o seu lábio. Após a cerimônia cada um 
é levado para deitar na rede. Todos devem deitar. Cada um que acabou 
de furar já é levado ali. Cada um deita na sua própria rede. Até completar 
tudo. Eles faziam barulho na hora da cerimônia. Assim contavam os 
antigos. -O que significa esse Tembetá pra nós?-lsso é uma vida de Deus 
mesmo. E vida de nosso Deus mesmo, isso para aparecer, como uma 
moça que começa a sua primeira menstruação e é posto em resguardo 
dentro de um quarto isso é para demostração da maturidade dela. E um 
menino que furou o lábio já demonstra que ele já é um moço formado. 
Para ver nele que já é maduro. 

Você tem bastante filhos e quando sua filha no dia de começar sua 
primeira menstruação neste tempo voce é que cuida ou sua mulher? -A 
mãe somente deve cuidá-la. E como ela cuida dela na hora? -Quando 
começa a sua primeira menstruação a mãe deve por num quarto fechado. 
E o pai deve mandar cortar seus cabelos só no meio da cabeça. Depois 
de crescer os cabelos cortados é que deve comer todas sa coisas. E 
assim os antigos contavam. -E essa moça que está começando a sua 
primeira menstruação tem carne que é proibida dela comer? -Tem 
também. 
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upea-gwi ombohyku ha'ekwera ha ojapo engurzoxa upea katu omo"i arã 
temeta'i rehe ha upea katu omongy arã ha omo"i sinal. Entero vete rehe 
ojapo arã upeixa. Agã o'i mba-ma vove katu pe omohembekwá va'era-ma 
ou arã. Upea ha'ekwera oheko eró jevy arã jevy arã pe mitã orno 
hembekwa vaerã. Ha upea-pe ae katu orno hembekwa. Omohembekwá 
va'e gwive ja ogweraha-ma omonheno kyha-py. Omonhemo mba ete arã 
entero veteva. Omohembekwava gwive ja ogwe-raha-ma upepe. Kara 
uno omonheno kara uno ikyha-py. Atake ha'e omoenyhê peve upea. 
Ha'ekwera omohembetá hagwã ojapo ayvu upepe. Upeixa he'i va'ekwe 
yma. -Ha upe tembetápa mba'e pe ovale nhandeve? -Upea niko Tupã 
reko voi. Nhande Tupã reko voi upea ojekwaa hagwã, komo kunhata·i jave 
onhemo'i va'ekwe koty-poy upea ojekwaa hagwã hese hi'ajuha. Ha pe 
kunumi hembetáva ojekwaa ave hese ha'e ikaria'y-maha. Ojekwaa 
hagwã hese ha'e petei· hi'aju-maha. 

Nde heta regwereko nde rajy ha nda rajy ikunhatãi javepa nde 
renhangoreko hese terá pa nerembireko? -Upea isy mante va'erã. Ha 
mba'exapa ha'e onhangareko hese ikunhata·i jave? -lkunhata'i jave isy 
mante omo·i arã ixupe koty-pe. Ha itua katu upea ojapyteró uká va'erã. 
Upe hi'ava oikyt'i va'ekwe hokypa rupi ae ha'e opaixagwa jevy ho'u ara. 
Ha upeixa myamyr'i ojapo Va'ekwe. -Pe ikunbhata'i va'e piko o'i so'o 
ndaikatuiva ho'u? -O·i ave. 

829 



• 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Isso eu acho eles só fizeram por sua conta própria, os povos 
inventou. Não dá pra ela comer carne de tatu, não dá pra ela comer carne 
fo veado, e todas as carnes dos bichos grandes eles não dão pra ela 
comer. Só davam pra ela comer esses peixinhos miúdos, esse peixe 
chamavam de xapô antigamente, somente esse dava pra ela comer. E 
também davbam de kutia e carne de cateto. Esses são bichos que desde 
o princípio ja haviam, viviam para consumir as frutas que no mato 
existem, cutia e cateto. Para viver no mato mesmo desde o primeiro e 
depois viveu o quexado e o que era chamado de bicho antigo. Somente 
esses bichos davam pra ela comer. -E voce ja não faz mais isso? -Eu não 
faço mais isso. Eu acho que não deve ser assim, eu acho que pela 
vontade do nosso Deus quem tiver doença que tenha e quem não tiver 
doença é porque não tem isso conforme sua vida. Porque nós os povos 
ninguém tem uma vida justa todos os que vivem no mundo. E quando nos 
ja o conhecemos, se já estamos trabalhando para uma vida santa nós já 
sabemos o nosso lugar. E as comidas as carnes não pode ser culpadas 
nas nossas goenças porque não existe no mundo o que não se meche. 

TEMPO DE PLANTAÇÕES - EXPLICAÇÕES 

Os nossos antigos não tinham um pássaro que anunciava os 
tempos de plantações? -Tem. -E como é esse pássaro? -Isso eles 
sabiam pelo inverno, não é pelo cantos dos pássaros. Acabou o inverno 
eles já começou preparar sua roça. Hoje em dia nós já contamos pelo 
mês, as vezes 
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Upea xe ajohu ojehegwi ntema ojapo yvypora. Ndo'ukai ixupe tatu, 
ndo'ukai ixupe gwasu, umi vixo ka'kwaa va'e gwive ndo'ukai ixupe. Solo 
ho'uka va'ekwe ixupe umi pira''f mix·i miva, upea xapõ he'i ixupe hikwai 
yma, solo upea ho'uka va'ekwe ixupe. Ha akuti joty ho'uka ha umi kure'i. 
Umia niko vixo onhepyrü ramo gwaré araka'e, ipyrü ko'ãva yva ko'agwy
PY gwarã araka'e omo"i-ma voi araka'e akuti ha kure'i araka'e. Ka'agwy 
rupi oiko va' erã vai primero ha upe rire-ma oiko araka'e tanhykáU ha upea
pe he'i vixo yma he'i hikwai. Ha umia mante ho'uka va'ekwe ixupe. -Ha 
nde rejapo veima upeixa?-Xe ndajapo veima upeixa. Xe ajohu nda'upexai, 
xe ajohu pe nhanderu Tupã reko rupi heo'ã va'erã ae ave heo'ã ha 
naheo'ãi va'erã naheo'ãi arã conforme hekó. Oke nhande yvypóra ko 
yvype jaikova nanhame reko porãi voite entero jaikova gwive. Ha jaikwaa
ma ramo ixupe, nhamba'apo-ma ramo teko maragãtu-py katu nhande 
jaikwaa mba'epe pa nh~ime. Ha umi tembi'u ha umi so'o niko ndaikatui 
jakuipa oke ndaipori voi ko omyi e'y va'e. 

TEMPO DE PLANTAÇÕES 

Yma nhande ypy piko ogwereko araka'e gwyra omombe'u hagwã 
ixupe kokwe tiempo-ma-ha hina? -OL -Ha mba'exagwapa upea? -
Ha'ekwera oikwaa araka'e upe va'e Ro'y rehe, ndaha'ei gwyrá nhe'ê 
rehe. Ro'ypa vove ha'e-kwera ja onhepyro-ma araka'e ojapo ikowerã. 
Ko'agã rupi nhande ja jaipapá-ma me rehe, sapy'ante 
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pelo mês de agosto mas ele pelo inverno. Assim que chegou o fim do 
inverno eles já começam fazer sua roça. E havia também os que 
acompanhavam o canto do certo pássaro. Esses já eram os nossos 
passado recente, esses já acompanham o canto de um pé:\ssaro por 
nome de yrutáu. Quando esse pássaro yrutáu começa cantar já-não tem 
mais geada, aí eles dizem vamos começar fazer roça. Assim diziam uns 
aos outros. Eles tinham medo da geada, porque as geadas não dexam 
as plantas crescerem. -Mas voce já não usa mais isso? -Eu já não uso 
mais isso. 

EXPLICAÇÕES SOBRE MOÇO 

Um rapaz quando começa a ficar moço não se resguarda como 
moça? -Não. Apena corta os cabelos no meio da cabeça, tira os cabelos 
bem no meio, corta os cabelos, só depois é que deve comer quaisquer 
coisas. Mas como eu já te falei isso eles.ja fazem porque eles quizeram. 
Tinham medo dos mates da vida, isso eles fazem por conta própria. Mas 
hoje em dia já não está sendo observado porque já não existe mais. Para 
isso os nossos antigos ja diziam, nós estamos vivendo hoje já não 
fazemos mais, porque isso parece do tempo antigo, antigamente éramos 
diferentes e hoje é mais diferente que antes porque as matas estão se 
diminuindo. E vai também as vidas que hoje estamos levando, alguns 
acham bem e alguns já não acha mais bem. ©s jovens ja esqueceram, 
até é bom isso porque isso te.m que ser' assim. Porque a civilização está 
nos apertando. 

NHUHÃ ·ARMADILHA EM LAÇO 

E armadilha voce nào faz? -Armadilha nunca fiz mesmo nem 
' antigamente não fiz uma armadilha não cheguei fazer, mundéu 

antigamente eu fazia e hoje não faço mais 
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agoto rehe, pero ha'ekwera ro'y rehe. Nda ro'y vei vove ha'ekwera ojapo
ma i·kokwerã. Ha o'i ave gwyrá nhe'ê oanota va'e. Upea nhande rembypy 
apygwa-ma, upeaja yrutáu vus.u ntie'ê rehe. Pe yrutáu vusu onhe'ê vove 
ndo velá veima, he'i nhanhe mity katu. He'i araka'e ojoupe. Si ro'ygwi 
okyhyje, oke upea planta nomonga kwaai. -Pero nde ja nde reiporu veima 
upea? -Xe ja ndaiporu veima. 

EXPLICAÇÃO SOBRE M0ÇO 

Pe mitã kwimba'e gwasu piko ikari'y-ma jave nonhenhogãtui 
kunhaxa?-Nahani. Pero ojeapyteró peve, oipe'a ko hi'ava myteré, onhapi' 
koa ha hoky jevyvo ae ho'u jevy arã opaixagwa. Pero upea ha'e haxa 
ndeve ojehegwi nte ave ojapo. Ogwerokyhyje teko vai-gwi· mo'ã, upea ja 
ha'e nte-ma ojapo. Pero ko'agã rupija ndo jejapo veíma upe.a ja ijakaso
ma. Upea-pe he'i nhane rembypy, Ro'agã nhande ko ara rapyré jaha va'e 
ja ndo jejapo katu mo'ã vei, si umia ngo ha'ete ave yma, nhanae reko ypy 
inhambue va'ekwe ha ay rupi inhambué ve-ma oke ko'agwy mix'i mixive 
oho. Ha opa-ta katu ete'i chovo. Upea.ja ndo jevy mo'ã vei-ma voi. Ha 
upeixa avei teko ko'agã jaiporu va'e, ko'agã o'i nte-ma omomorã va'e ha 
oT katu ja nomomorã katu vei-ma. lpyahu va'e ja oheja-ma, iporã rei jevy 
si upeixa-ta vointe. Oke karaí kwera mba·'e ngo nhande oho'i hina. 

NHUHÃ 

Ha nhuhã nde nderejapoi·? -Nhuhâ xe ndajapoi voi, yma rupi jepe 
xe naaiporui voi ndajapo jepei, monde mante ojapo va'ekwe ha ko'agã 
ndajapo vei ave. 
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CASA DOS ANTIGOS 

Os nossos.antigos tinham suas casas como esta casa? (como de 
hoje). -Não, as casas dos nossos antigos eram casas beira-chão, eles 
não fazem outro tipo de casa. Para uma casa como esta eles chamam já 
de casa dos brancos. -Eles fazem casa somente beira-chão por medo de 
algumas coisas ou porque? Não, isso eram costumes deles mesmo, esse 
tipo era deles mesmos porque eles não sabiam fazer esse tipo. -E nessa 
casa eles moram juntos? -Ali eles moram bastantes, iss0 conforme a 
quantidade da familia é grande eles fazem grande mesmo os que 
estiverem ali deve morar ali e todos viviam unidos ali. E ali eles separam 
em quartos como esta também um quarto separadinho, para que cada 
um morassem no seu próprio apartamento. Havia a.lguns que fazia uma 
casa sem parede (sala) ali eles colocam. bancos para sentarem as visitas. 

CONSELHO ESPl~ITUJ\L DOS ANTIGOS 
~ 

Os nossos antigos não davam conselhos quando uma pessoa vive 
errada e que Deus nos castigaria por essa vida? -Esses conselhos dava 
somente uma pessoa ajudante do Nhanderu. Qua1quer um não podia 
contar nada de Deus, porque somente ele recebia orientação de Deus. 
Essa orientação ele deve praticar primeiro, essa orientação eles recebiam 
atravez do Espírito Santo. Não havia um outro para das esse conselhos 
e orientação a eles, só havia um só. Os antigos acreditavam no outro 
porque o tal vai e vivia como se fosse hoje mesmo. O conselho era para 
que eles não vivessem na desobediéncia, enquanto vivessem aqui no 
mundo, Ele, esse Nosso Pai que nos fez somente quer que nós cantemos 
Ele quer que a gente vive em santidade para Ele. 
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Ha yma nhande upy piko koxa voi ~oga araka'e? -Nahani, yma 
nhande ypy roga ngo óga jekutu va'ekwe, ha'ekwera ndej'apoi otro oga 
ko'ã ha'e kwera karaí roga he'i-ma. -Pe óg.à jekutu piko ha'ekwera ojapo 
okyhyje-gwi terã-pa mba'egwi? -Nahani, upea ha'ekwera hi'uso voite, 
upea ha'ekwera imba'e voite oke ha'ekwera ndojapo kwaai koxa. -Ha upe 
oga pe piko entero veva oiko? -Upepe heta oiko, upea konforme he'yi jusu 
ramo tuvixa voi ojapo hikwai ha ikatuva gwive ijá hagwãxa voi upepe ha 
pete·ixa ojogwereko hikwai upepe. Ha upea kotu omboty mbotyjevy arami 
ave. 0mbo jokupe kupe porá ave okotyrã, ikatu hagwã-xa kara uno ikoty
pe o'i. Oi' ave oga-gwi rei ojapo va'e, upepe omo'i apyká ombogwapy 
hagwã ogwahê va'e gwive. 

CONSELHO ESPIRITUAL - YNA GWARÉ 
, 

Ha nhande ypy kwera nomombe'ui ojoupe peixa jaiko vai ramo 
Nhandejara nhane mbo hasa asyha, ndoiporui al.guna cosa 
onhomongyhyje hagwã? -Ha upea omombe'u nhanderu'i ombo'apo va'e 
okapy mante. Otro rei nomombe'ui, si ha'e voi oikwaa Tupã reko. Upe va'e 
ha'e-ma voi oiporu, upea omohekorã ixupe kwery ã Maragãtu rupi. 
Ndaipori otro omohekorã va'erã ixupe kwery, petei anhonte voi oJ. Yma 
gware ojogwerovia oke ohexa ha agã rami gwãrã voi oiko. He'i ixupe 
kwery ani hagwã otekó tavy, ha'e ko yvy-py oiko oja, Ha'e, pe Nhanderu 
nhande apo haré aipota japorahei oipota jaiko maragãtu ixupe. 
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Através dessa orientação nós estamos unidos, gostamos de 
brincar dizem eles, não uma brincadeira maligna como de hoje. 

SOBRE BEBIDA 

Antigamente a bebida já era usada? -Bebida já era usada mesmo. 
Essa veio do céu mesmo aqui na terra para ser usada, essa foi dada 
própria pra nós. Para os brancos é que não foi dada, porque eles não 
sabem preparar com sua boca e. muito menos fazer. Mas para nós foi 
dada mesmo desde o principio próprio para nós. Até hoje nós ainda 
bebemos. 

SOBRE KOTYHU E GWAHU 

Esse gwahu é diferente que kotyhu? -Gwahu é irmão da música 
religiosa eles diziam. E o kotyhu é um baile também, o kotyhu eles 
chamavam de música das paixões. Por isso voce pode até observar, 
aquela pessoa que sabe cantaar kotyhu, é sempre separado de sua 
mulher e ele nunca tem uma só mulher, ele sempre enlouqueçe a cabeça 
de outra pessoa, faz separar outro casal, e faz tudo que é coisa 
semelhante. Se ele não largar de sua mulher, mas para muito ele faz 
dano. A música do kotyhu que ele faz vira a cabeça de muitas gentes, 
podemos dizer que virou cabeça, não deixa os pensamentos no seu 
l~gar. Então esse kotyhu não é igual ao gwahu? -Não é kotyhu já é 
diferente e gwahu também. Gwahu já é irmão da música religiosa mesmo, 
essa música do gwahu já é cantada em espirita de adoração mesmo. E 
o kotyhu já é uma música das paixões assim podemos chamar. E isso as 
de hoje já não sabem mais o quer dizer kotyhu. O kotyhu é um caminho 
também e não são todas as pessoas de hoje sabem praticar. Porque isso 
para muitos foi uma destruição. 
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upe va'e rehe nhande arami nhande joja, nhanhevanga katu he'i ha'ekwera, 
ndaha'ei nhevanga vai ko'agã rupi gwaxa. 

KAGWi' REHEGWA 

Yma rupi piko kagw·i ojeporu-ma voi araka'e? -Kagwí ojeporu-ma 
voi. Upea yváy-gwi voi upe va'e ou ko yvy rehe ojeporu hagwã, nhandevy 
onheme'ê va'ekwe voi upea. Morot'i va'e pe mante nome'êiry upeva, oke 
ha'ekwero ndoisu'u kwaai ni ndo japo kwaai voi ave. Pero nhandeve 
ome'ê voi onhepyrü gwive voi nhane ma'erã voi uepa. Ay peve nhande 
kwera ja'u vyteri. 

KOTYHU REHEGWA 

-Ha pe gwahu pi l<o inhambue kotyhu-gwi?-Gwahu niko nhengara 
ryvy he'i ixupe hikwai. Ha kotyhu niko vaile ave, kotyhu niko akã vai ytá 
he'i voi ixupe hikwai. Upea gwi aenota nte, pe okotyhu kwaa eterei va'e, 
ojopai mante va'erã ha ha'e nahembireko petêry voi, ha'e oparo mookã 
vai, oparo momboi, opa mba'e ojapo. Ha'e hembireko ndive ndo jopoíry 
ramo jepe, pero heta-pe ornando vaí. Pe ha'e ojapo va'e kotyhu entero
pe moakã tarová, nomoa-kwaai ja'e nhande nombo huvisio"i. -Upeixa 
ramo pe kotyhu ndaha'ei pete·ixa gwahu ndive? -Nahani, kotyhu ja otro
ma ha gwahu ave. Gwahu niko ja nhengara ryvy voi, upea ja 
onhemomaragãtu-ma voi. Ha kotyhu katu akãval ytá he'ima voi ixupe. Ha 
umia ko'agã rupi-gwa ja ndoikwaa katu veima ave mba'epa he'ise kotyhu. 
Kotyhu niko tape tei voi ha na'entero veima ave ko'agã rupi oiporu kwaa. 
Oke upea heta-pe ombojejavy. 
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Por isso aquele que dança não participa de um koty-hu. Mesmo que 
entra mas ele não canta kotyhu, porque ele sabe que isso é uma música 
das paixões. 

(Final da fita nº 09- Narrado Por Lírio Moraes 
Ex- capitão da Aldeia Jacaré) 

(Fita nº 10 Lado "A" - 21.05.1989 
Narração de Rosalina Medina de Amambal) 

Primeiro eu quero que voce me conta seu nome completo, seu 
nome em português: Meu nome é Rosalina e Medina é o meu sobre 
nome. -E voce tem seu nome indígena? -Eu não tenhó. Minha mãe não 
chegou a me nomear. Aquele que iria me dar nome um kaiwá velho por 
nome de Japirusé, dizem que ele era o que batizavam dando nome ás 
crianças e·eu nasci ja depois que ele faleceu e é por isso eu não cheguei 
se batizar. 

1 

Antigamente voce dançava?-Eu dançava quando eu era mocinha. 
Meu pai mesmo cantava. Dançava mesmo como se iria ver a Deus e 
assim ele foi até !11orrer. -O cantico que voce canta hoje é o que voce 
aprendeu dele? -E, o que eu aprendi dele raramente eu canto e as vezes 
nem canto. -Voce nasceu aqui mesmo? -Não é aqui_, mas muitas me 
falam que se eu disser que eu nasci aqui é melhor pra mim, mas dizem 
que eu nasci perto de Dourados no Panambizinho. E 
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Upea-gwi pe oporahe'i va'e ndoikei kotyhu-pe, oike ramo jepe 
ndokotyhui oke ha'e oikwaa upea akã vai ytahá hina. 

(Final da fita nº 09- Narrado Por Lírio Moraes 
Ex- capitão da Aldeia Jacaré) 

(Fita nº 10 Lado "A" - 21 .05.1989 
Narração de Rosalina Medina de Amambal) 

Primero aipota renombe'u xeve nde rera completo,.nde rera karar
pe: xe rera Rosalina ha Midina xe apeliro. -Ha nde piko nde Tupã era 
rereko? -Xe ndorekoi. Nda xe mbohera jepei jeko araka'e xe sy. Xe 
mbohera va'e rangwe pete"i pa"i tuja araka'e hera Japirusé, upea araka'e 
mitã mongaraí haty ha omano rirema xe aiko araka'e ha upea-gwi nda xe 
karai jepei. · 

Ha nde piko yma rupi rejeroky araka'e? -Ajeroky va'ekwe xe mitã 
kunha gwasu-pe. Xe taitá amyr·i . voi oporahei va'ekwe. Opurahei ·voi 
ohexa va'erãxa Nhandejara ha upeixa rire onhehundi ha'e. -Ko'agã nde 
repuraheiva piko xugwi reikwaa va'ekwe? -Ha'e, pe ixugwi aikwaa va'e
kwe ete sapy'ante aha'ã ha sapy'ante katu naha'a"i voi. -Nde piko ko'ape 
voi ere nae araka'e? -Nda ko'apei, pero heta ngo he'i ixupe xeve ko'ape 
voi anace eré ramo iporãve he'i xeve, pero xe jeko onace araka'e zorazo 
kota-pe Panambisinhope. Ha 
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dali nossos pais nos levou no Paraguai, na Colonia Marical nos levou. E 
já na Colonia Marical eu me abri os olhos, me levaram quando eu era bem 
pequena. E ali eu me abri os olhos e fiquei moça e ali a finada minha mãe 
nos criou. Nós ainda criança e nos levou criar na Colonia Marical. Sua 
mãe ainda está viva? - Ja faz muito te.mpo que minha mãe faleceu. -E seu 
pai? - Meu pai também já faleceu, eu ja vivo sozinha. Tem minha irmã, 
ela mora em Dourados e a mais velha de todas nós o nome dela ·e lida· ela 
é mulher de um homem paulista ela gostçi de gente paulista já é casada 
com gente branco, casado com brasileiro ela é a única minha irmã própria 
de sangue. Meu pai sabe muitas rezas, ele sabe tudo. Ele sabe uma reza 
para facilitar a caça do queixado, quando as vezes voce vai numa 
montanha e escuta quando diz kê, kê, kê, esses são os donos deles, 
quando assim ele está andando com seus animais. Meu pai sabia toda 
reza para· esse tipo de animal. -Esses queixados tem seu próprio dono? 
-Tem; o dono das montanhas também é seu dono. As vezes uma 
montanha é bem a.lta e o dono dessa montanha é como nós também, é 
uma pessqa como nos também. Eles tem seus ajudantes parecido com 
umataquara. Porque eles estão aí, sevoceformandado porvoce mesmo 
ou por uma pessoa que canta, e se eles estiverem, voce escuta dizendo 
kê, kê, kê. Porque o dono da montanha é um vivente como nús também. 
-Nós também temos as vezes animais, como porcos e assim também 
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upe-gwi ore ru araka'e ore reraha Paragwai-pe, Colonha Maricai-pe ore 
reraha. Upe Colonha Marical-pena xe onhenhandu, xe mitãmi xe reraha 
araka'e hikwai. Upepe-ma xe anhenhandu ha xe kunhatãi rere-ma 
anhenhandu ha upepy mama amyri ore mbotuixa-pa, Ore mitã ramo ore 
reraha ore mongakwaa Colonha Maricai-pe. -Nde sy piko oikove vyteri? 
-Xe sy ngo yma emano. Ha nde ru? -Xe ru ave omano-ma, xe ja xe anho
me voi aiko. OI xe ermana, oime zorao-pe, upea ore manjara pricimpio 
eteva irda upea paulita rembireko ha'e paulita nte voi ogwereko ja karaí 
ogwereko lacilero-ma ogwereko ha solo upea ntema oiko xe ermana 
eteva ramo onhosangwe kwe va'e. Papá apaixagwa t'iha oikwaa, ha'e 
oikwaa-pa. Oikwaa tanhykafi re'onde; sapy'ante reho ramo serro rehe ha 
rehendu kê, kê he'í ramo upea ijara kwera hina, upeixa ramo ogwereko 
gwata. Upeixagwa pegwa nhembo'e entero ngo taitá omyr"i oikwaa. -Pe 
tanhykat'i piko ogwereko ha'e ijara?-Ogwereko, upea serro jara ave ijara. 
Sapy'ante serro yvate ete ha umia ngo ha'ete nhande, nhandexa voi ave. 
Ha'ekwera hembigwai peixa oI, ha'ete takwapi. Si ha'e-kwera o"i nde 
peixa rejerovava va'ekweramo nde, ha'ekwery o·i ramo, r~hendu kê, kê, 
kê he'i ramo. Upe serro jara ngo Pa·i nhandexa nte avei. Nhande voi ng0 
sapy'ante jareko animal, kure mba'e jareko ha upeixa vei 
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ele tem os queixados. Quando eles tiram, quando cai na armadilha e se 
voce salgar as carnes, se voce fizer isso eles colocam tudo no chiqueiro, 
eles já não sai mais só vive lá dentro. Se voce perguntar para ele: porque 
seus animais estão assim? Eles respondem que por causa do sal estão 
vivendo assim. Por isso se voce for comer carne do queixado não deve 
por sal junto. Paca também, os antigos sóchamavam paca de Jaixa. E 
para os queixados chamam de koxi e também chamam de Tajasu. E o 
Cateto chama Taytetú. Esse também é igual queixado? -E igual ao 
queixado mais é um pouco menor que ele. Esse queixado é grande 
mesmo e é por isso que cateto chama de Taytetú. Por isso quando sua 
armadilha pega esse bicho não deve tirar o couro, porque esse bicho é 
consumido somente desta maneira, não deve tirar o couro tem que 
sapecar com fogo os pelos deve fazer fogo e queimar os pelos do cateto 
que é chamado também de Taytetú e também o Tajasú esses bichos só 
tem que ser queimado os pelos. Não deve tirar o couro, se assim fizer eles 
dizem que é fácil para ser caçado. Eles dizem que os donos querem 
assim, se consumirem desta maneira eles dizem que os donos ficam 
contentes. E se tirar o couro os donos não tiram mais, ja colocam tudo no 
chiqueiro. Por isso numa montanha alta as vezes voce acha bastantes 
queixados e voce deve seguir um trilheiro, quando voce for até na frente 
dessa montanha alta os seus rastros somem de voce, ali na montanha 
desaparecem os rastros. Eles já colocaram tudo no chiqueiro. Esse 
queixados tem seus dono mesmo verdadeiramente. 
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pe tanhykat'i ogwereko. Ha'ekwera peixa ogwenohê ramo, peixa nhuhã 
mba'e ho'a ramo ha nde rembo juky ramo remonhe'ê mboxy ramo, upeixa 
ramo ha'ekwera o·moinge pama xikero-pe, upepe ntema oiko ja nosê 
veima. Eré ramo ixupe: moerã piko koxa oiko nerymba kwera? Ha'ekwera 
he'i juky kausa peixa oiko. Ojeve ngo umi tanhykaU ro'o re'u ramo 
nerembo jukyiry arã. Akutipay avei, yma gware jeko akutipay-pe jaixa he'i 
nte voi. Ha pe tanhykãt"i-pe katu koxi he'i ha yma gware ave he'i ixupe 
Tajasu. Ha kure'i katu hery Ta'ytetu. -Upea piko tanhytãt'i xagwa nte ave? 
-Tanhykãt'i xagwa pero mixr nte mixive rei ixugwai. Pe tanhykãt'i ngo 
tuvixa voi ha upea-gwi ngo kure'i Ta'ytetu he'i. Ajeve upea ho'a ramo ne 
nhuhã nde ndereipiroi arã, upeixa vointe hi'upy, ndereipiroi arã rehape arã 
rejatapy arã ha rehapé pe kuré'i pe Ta'ytetu he'iva ha pe Tajasu he'i va'e 
ave upea hapepy voi. Ndereipiroi arã, upeixa ramo mante he'onde he'i 
ha'ekwera. Upeixa ijara kwera oipota he'i, upeixa re'u ramo ijara kwera 
ogwero vy'a he'i. Ha ereipiró ramo ijara kwera nogwenohê veima he'i, ja 
amo"i mbama xikero-pe. Upea-gwi voi ngo pe sdero yvate va'e rehe 
sapy'ante tanhykat'i heta retopa ramo hina resegi arã koxa tape oho, pe 
serro ijyvate va'e rovagwy-pe reho vove hapykwere okahy mba rei, upe 
serro-pe okanhy arã. Ha' ekwera ja omo'i mba-ma xikero-pe. Upe tanhykatí 
ko ijara puro et~ hina. 
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Todos os animais tem donos?-Todos os animais possui seu dono. 
Os animais não vivem sozinhos. A anta tem seu dono e anta é o principal 
de todos.- O dono da anta não é dono do queixado? -É também. Os 
brancos as vezes tem uma fazenda bem grande e na ponta do mangueirão 
tem um chiqueiro das ovelhas, mais pra lá tem chiqueiro das mulas, mais 
pra la'é o chiqueiro dos bezerros e o dono é ums~. Existem fazendeiros 
que possui muitos animais, possui vários tipos de animais, e existem os 
que tem de tudo, tem ovelhas, cavalos, gados, a anta é símbolo do gado. 
Esse animal é carne maior e por isso a reza para ele só chama a carne 
maior. A sua reza começa da carne maior e o que o chama é a reza da 
felicidade. Quando você faz sua armadilha para pegar anta voce já tem 
que rezar na armadilha. Sempre chama a carne maior na sua reza. A 
paca possui pêlos brancos e por isso chama de So'o potyt"i. E para tatu, 
e tatu que possui rabo preto e branco por isso chama ele de Haravará. 
O dono do tatu ja não é mais dono das montanhas, o dono do tatu e o dono 
do mato, as vezes acha uma mata baixa e ali você vê uma grande 
formigueiro ali mora o dono do tatu. O tatu preto e o tatu peba. E o 
tamanduá ja e, as vezes você vê um cupim grande e o dono de cupim e 
o dono do tamanduá. Esse tamanduá pequeno e o tamanduá bandeira. 
O tamanduá bandeira e animal desse cupim grande. Por que esses 
bichos todos tem seu dono, eles não vivem sozinhos. Quando soltam 
para comer eles comem e se os donos 
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Ha entero animal voi piko ijara? -Entero animal ijara. Animal ngo 
ndoiko reiry. Mborevi ijara ha mborevi la imata kwera. -Ha pe mbarevijara 
ndaha'ei tanhykaU jara? -Ha'e nte avei. Umi karaí kwera minhaê ngo 
agwereko sapy'ante tuixa fazenda o'i pe korá punta rehe sapy'anta avexa 
xikero, amo koty oI mburiká xikero, amo koty o'i kavajú xikero, amo koty 
katu vaká ra'y xikero ha pete"i nte ijara. Fasendero minhaê sapy'ante oI 
heta voi hymbá, animal ko ogwereko, o·i va'e agwereko paete, ogwereko 
ovexa, kvaju, vaka ra'anga ngo hina mborevi. Upea hina so'o gwasu ha 
ajeve pe he'onde oho so'o gwasu rehe. So'o gwasu-gwi onhepyrü itiha pe 
henõiha pe so'o re'onde. Erejapo ramo ne nhuhã mborevi rehe ja 
renhembo'e-ma ixupe. So'o gwasu rehe voi oho pe inhembo'e. Akutípay 
katu hagwe morou ha upea-gwi So'o apotytl' he'ima ixupe. Ha tatu-pe he'i 
si tatu ngo hugwai pará upea-gwi Haravará he'ima ixupe. Tatu jary ngo ja 
ndaha'e veima serro jara tatu jara ngo Kaati ygwa, sapy'ante retopa ka'ati 
ha upepe rehexa ysaú etã kakwaa upepe oiko tatu jara. Tatu hü ha tatu 
pajú. Ha pe kagwaré katu, ja sapy'ante rehexa takurú puku ha umia 
rymbángo kagwaré. Pe kagwaré'i ha kagware gwasu. Umi takuru kakwaa 
va'e jara rymba ngo upe kagwaré gwasu. Si umi vixo ngo ijarapa, 
ha'ekwera ndoiko reiry. ljary kwery opoi ramo okaru hagwã ha'ekwery 
okaru ha ijary kwery 
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puzerem tudo de novo no chiqueiro voce só vê o lugar onde ele comeu. 
Voce diz que por aqui andou tatu e quando isso acontece voce deve 
P,erguntar. E dizem que se voce perguntar, quando voce for caçar voce 
Jª deve perguntar para qualquer cupim, para uma montanha voce deve 
dizer: poê seu animal na minha frente para comer junto com minha farinha 
assim deve dizer mesmo. A mistura dos antigos era farinha de milho e 
chipa misturada com batata doce era só isso mesmo, não era mandio~a . 
Eles não us~vam mandioca. Por isso eles plantam muitos milhos cqmprido 
e só esse mrlho é que eles plantam e milho duro ( caino) mesmo vendo não 
gostam mesmo porque eles dizem que esse milho é do branco. Esse 
milho é do branco diziam eles e milho simbólico deles e o milho amarelo. 
Esse já são dos brancos. E o nosso milho é o milho que chamamos de 
Gwãxã, esse é o verdadeiro milho comprido. Existe de flor azul e o milho 
b:m ~ra~co esse milh~ chamamos de milho gwãxã. E esse milho gwãxã 
nao e milho ?omo quaisquer um, isso já Jakairá. Esse milho comprido 
voce deve c1dar. E .não deve consumir de qualquer maneira se tiver 
muitos, ~o~e deve rezar e fazer o batismo de milho. Quando alguem diz 
que aqui vai ter o batismo de milho as velhas já chegam. Se dizer que bem 
cedo, quando o sol sair elas já estão tudo na roça. Elas já devem andar 
pela roça de milhos, devem quebrar cada um longe de outra, quando 
chegar no lugar para mostrar já tem bastantes. Os antigos tinham 
mynakü (cexta), hoje já não existem mais mynakü. Em vez de Mynakü 
usam essas bolsas dos brancos. 
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omoinge-pajevivove ikaru hagwe ntema rejohu. Arupi nipo ra'etatu oiko 
ere ha upeixa ramo reporandu arã. Ha reporandu ramo ndaje, reho 
taramo remarika ja reporandu-ma arã kwarykera takuru-pe, serro-pe 
reporandu-ma arã ha ere arã emo·i ke xe remonde nerymbá aré arã xe ku'i 
tyrã eré arã voi. Yma gware mba'etyry araka'e hu'i, xipa nhety-irü upea 
nte voi araka'e, ndaha'ei mandi'o araka'e. Mandi'o ndoiporui ha'ekwera. 
Ajeve ha'ekwera onhoty avati puku nte voi ha avati tupi katu ohexa ramo 
jepe ndo gwero vy'ai voi oke karaí avati he'i ha'ekwera. Karai mba'e va'e 
ka'ã avati he'i ha'ekwera ijavati ra'anga he'i avati sa'yju-pe. Upeaja karai 
mba'e-ma upea. Ha nhande mba'e ngo pe avati gwaxã, upea pe avati 
puku puro ete-pe. o ·i avati poty rovy ha avati lanko ete va'e-pe Avati 
Gwaxã he'i. Ha pe avati gwaxã ndaha'ei ave avati rei, upea jakairá. Pe 
avati puku heko-pevoi rereko arã. Ha nde re'u reíry arã heta rereko ramo, 
renhembo'e arã ha rejapo arã avati ra'anga. Ko'ape oheha'anga-ta avati 
oje'e ramo umi gwaigw'i ja ou-ma. Voi he'i ramo kwarahy osê ramo gwarã 
ha'ekwera ja oiko-pama kokwe rehe. Avatity rehe arã hikwai mombyry 
ombopoy arã, agã pete"i hendape omboaty vove ja heta-ma ol Yma 
gwaré araka'e mynakú ogwereko, ko'agã ae ndoiko veima mynakü. 
Mynakü haramo ã karai vasa. 
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O Mynakü é feito das folhas de pindó, desfiam bem a folha depois 
do pindó dedobram e começam tecer como se fosse um tapekwá 
(banico), o tapekwá sai dela mesmo também. Com aquilo era feito o 
mynakü, tem o mynakü de quatro conto. E naquilo era puchado os milhos 
e o milho tratando assim carrega espéces graúdas, o milho comprido não 
é como qualquer um e o milho vermelho já nasce de qualquer jeito, por 
onde voce semear ele nasce. Por isso esse milho comprido é delicado, 
no campo ele não nasce se semear ele nasce mas quando estiver deste 
tamanho ele começa amrelar tudo. Mas se voce plantar no mato tem 
muitas perobas, assim ele sai bonito. Quando estiver desse tamanho eles 
já começam dançar. E mesmo coisa de um transformação de um moço. 
Quando assim voce tem que cantar para eles se quizer ver seu milho 
comprido crescer bonito. A reza para esse tipo de milho tem, só chama 
o nome de Jakaira: por qque o dono do milho comprido é jakairá mesmo. 
Se voce tiver seu milho comprido já desse tamanho e se quizer mecher 
alguém que gosta de quebrar cõco e um diz para o outro vamos quebrar 
e já vão para quebrar o côco e não deve quebrar côco. Porque numa 
miséria até côco vale pra gente comer. Quando voce tráz para quebrar 
eles já poê o dedo e já bate no dedo e quem fez isso o seu milho sai com 
ponta grudada um no outro, os antigos dizem quando vêm isso que seu 
dedo foi batidos quando voce estava quebrando cõco. Por isso na roça 
onde tem muitos milhos compridos se~pre deve plantar o tajaó (tipo de 
planta nativa). Dizem que o tajaó é principal, e uma vovó mesmo e o 
mbery também pode plantar mas ele não gosta de distribuir sua água ao 
milho comprido. As vezes as crianças chegam e.pedem água. 
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Mynakü ojapo pe pindó-gwi, pe pindó rogwe ois~ry~iró ha ~pei katu 
omenhesü onhepê tapekwarãzxa, tapekwã ngo xugw1 vo1 ave osê. Upea
gwi ojejapo araka:e mynako .. mynakü j~vai. H~ ugw·ia-pe o~e~eru ~ra~a·e 
avati ha upeixa 01ko-pe avat1 hara pora, avat1 puku ndaha e1 a~at1 rei h~ 
avati tupi katu osê rei voi, onhenhotY harupi nte osê. Up~a-gw1 pe ~v~t1 
puku helikao, pe nhukwepy rei renhotY ramo ha'~ karup1 o.hovo ha e J~ 
hoju-ma. Tove tere nhotY perova ty ... pe mba'e, upe1xa ramo 1porã. Kor~p1 
ohovo ha'ekweraja ojeroky-ma oje'oivy. Pe mitã karia'y rami ave. Upe1x~ 
ramo reporahei arã ixupe rehexa-taramo iporã nde avati puku. Pe avatl 
puku pegwa o'i voi, jakairá rehe memete oho, si jak~irá voi ng~ avati ~uku 
jara. Nde korupi chovo nde avati puku ramo ~de er~ use ram? Jepe, 01 ngo 
sapy'ante ho'use va'e mbokajá ha jajoka he'1 arã OJOupe ha OJaka-m~ ~a~u 
mbokaja ha nde rejokai arã mbokaja. Si miseria ramo mo'ake mbokaJa a1u 
jepe ja'use. Nde reru arã sapy'ante rejoká ramo opo'êma ha'ekwer~ 
upepy ha omox·i-ma ikwã ha upeixa gwaré-ma voi sapy'ante pe avat1 
punta ojá ojoehe. Yma gware he'i upeixa ramo nekwã mox'ima .. ra': 
mbokaja re'u hapy he'i. Ajeve pe avati puku heta ha-py nde r~nhotY ara 
voi tajaó. Tajaó jeko jari, maxu voi ha mbery katu renhotyha renhotY pero 
ha'e hakate'y ho'y rehe avati puku-pe. Sapy'ante mitã kwera ogwa-hê arã 
javy'u nde'y he'i 
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para uma velha e diz vamos buscar e eles vão. Eles dizem vamos beber 
sua água vó e o mbery diz eu não tenho água, porque voces não vão 
beber no rio. O mbery não gosta de dar sua água. E o Tajaó diz: aqui está 
minha água. Por isso se voce vai plantar bastante milho tem que plantar 
pelo menos uns ~rês planta de Tajaó no meio da roça, essa planta possui 
umidade (água). 

EXPLICAÇÃO SOBRE BATISMO DE MILHO 

Então se fizeram o batismo de milho a bebida não fazem de milho 
vermelho? - Não fazem, desse milho não faz. Mesmo que tenha milho 
vermelho (caia no) ao lado não deve pegar, deve ser somente milho 
comprido. Se fazer chipa, deve esperar cozinhar a chipa primeiro. 
Faziam canjiquinha e faziam outros. E depois de já tudo pronto para ser 
batizado e do milho ceco fazem a farinha, e lá outro já fazem também e 
deP.ois de torrar traziam perante a pessoa que vai fazer o batismo. O 
milho assado que fizeram deve ser muitos e nenhum não pode ser 
comido antes. E depois de feito o batismo ai somente já tem alguém 
servindo, mas deve ser após o batismo. Dizem que isso depois de tirar 
a parte inútil, dizem que esse milho comprido possui sua parte inútil. Se 
na sua roça tiver milho comprido pronto para ser colhido e se trouxer sem 
batizar e se assar não deve dar para criança primeiro. E se dar primeiro 
para criança dizem que a parte inutilizada fica no estômago da criança, 
deixa criança com barriga grande (barriguda). Planta nova a deixou 
barriguda, milho novo deixou sua barriga grande. Dizem que milho novo 
tem essa parte inútil, isto e, milho novo, porque esse milho cumprido não 
é como qualquer outro. Pensa bem para voce ver, se trouxer e consumir 
sem batizar, e depois de comer voce diz: depois que comi aquele milho 
me faz mal no estômago, 
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gwaigw·i-pe ha jaha jaru y he'i arã ha oho hikwai. Ja'u maxu y he_'i arã ha 
mbery he'i xe-ma xe y ndoikoi, maerã ndapehoi pey'u y-py he'1. Mbery 
hakate'y voi ho'y rehe. Ha pe tajaó katu he'i: ko hiny xe'y he'i ~rã . Aj~ve 
renhoty heta ta-ramo avati renhoty mante vaerã mbohapy mata Jepe taJaO 
kokwe mbyte-pe, upea y ogwereko. 

AVATI RA'ANGA REHEGWA 

Upeixa ramo piko pe avati oha'anga ramo pe kagw·i ndojapoi avati 
tupi-gwi? -Nahani, ndojapoi. O'i ramo jepe avati tupi ijyke rehe upea nde 
rerui arã, avati puku memete arã. Ojapo ramo xipá, tove tojy-pa ranhe 
xipa. Ojapo kagwi'jy'i ha otro ojapo kuri. Ha upei completo o·i ohovasa 
vaerã ijapeju vaekwe avati ojapo-ma hu'i, amo ojapo-ma ave ha oipykui
pama rire ogweru arã ohavasa va'erã rovagwy-py . Pe avati mbyxy ojapo 
va'ekwe heta arã ha ni pete·i ndo je'ui arã. Ha ohovasa parire katu o·i-ma 
ime'eha, pero ohovasa rire arã. Upeajeko ohajivu'o rirema, pe avati puku 
jeko haviju. ljagwyje ramo nde kokwepy avati puku ha reru ramo erembopoy 
ramo ha rehesy ramo nereme'e'i arã mitã-pe ranhe. Ha mitã-pe ranhe 
reme'e ram9 jeko havijukwe opyta hyepy, ombovu hye. Mba'e pyahu 
ombovu, avati pyahu ombovu. Pe avati pyahu jeko haviju, avati puku, si 
upea ndaha'ei avati rei. Egwatana ehexa, peixa reru ramo ha re'upa rire 
katu ere: pe avati ha'u rire ko xe u'rê ere, 
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isto porque não foi batizado e o que foi batizado não faz isso. Para 
consumir tranquilo, se for kagw·i, se convidam com canjica porque para 
aproveitar bem uma canjica é que foi batizado o milho comprido. A terra 
deve ser cantada, a terra onde vai ser feita a plantação de milho comprido 
para não ser atingidos pelas pragas. Os antigos diziam: meu milho não 
tem praga e os brancos dizem meu milho amarelou as folhas, é_ bonito 
minha roça de milho saiu bem diz os branco. E os antigos dizem não 
praguejou. Quando assim não pega amarelão nas folhas e sempre tem 
que estar no meio deles e o feijão miudos. Os antigos não diz feijão 
miúdos chamam Xa'L Esse xa'I sempre tem que estar na roça de milho 
e também o feijão grande e seu companheiro. Por que esse milho 
comprido não é milho como qualquer um, deve tê-lo com muito cuidado. 
Por isso para os brancos não deve ser vendindo o milho branco e o milho 
comprido já tem que ser vendido. E se voce vender sempre quando for 
fazer outra plantação e quando já estiver desse tamanho fica tudo 
amarelo. Se não for assim ele chega florescer mas não dá espiga. Eles 
não gostam da vida dos brancos porque essas plantas são nosso 
mesmo, milho comprido e milho de cor azul. O milho branco dele e o milho 
amarelinho. 

EXPILCAÇÕES SOBRE CERIMÔNIA DO TEMBETÁ 

Você não chegou ver antigamente quando faziam cerimônia do 
kunumi pepy? - Eu cheguei assistir. -Como eles fazem isso? - Isso faziam 
assim: eu vi quando furavam o lábio do meu irmão. Lá no Paraguai eu vi 
quando eu era criança. Deve dançar dois meses, tem que ter um yvyraija 
(ajudante) tem que ter uma pessoa para cantarem junto. Uma senhora já 
bem velha deve fazer a bebida. 
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si ndo jehovasai ha ojehovasa va'ekwe nahani. Re'u porã, kagw·i ramo, 
kaitykwe-py onhokombirá mbirá arã si kaity-kwe re'u porã hagwã voi ngo 
rehovasa avati puku. yvy ojeroporahei arã, oje hexaara pe yvy upepy 
onhenhoty ha-gwa avati puku peno imarã. Yma gwaré he'i: Naimarahuiry
ma xe avati ha karai katu he'i ni nda hojui ko xe avati he'i, iporã xe avati 
he'i osê porã he'i karai: Ha yma gware he'i naimarãhui. Upeixa ramo 
ndojagarrai hoju ha hendivegwa voi pe kumanda puku. Yma gwaré 
kumanda puku nde'iry xa'"i he'i ha'ekwera. Xa'I hendivegwa voi ha 
kumanda gwasu ave hendivegwa. Si pe avati puku ngo ndaha'ei voi avati 
rei, hekopy voi rereko arã. Ajeve karaí-pe nerevendei ara avati moroti ete 
ha avati puku ja revende-ma arã. Agã revende meme ramo renhofy jevy 
mo'ã ramo korupi ohovy hoju. Sino katu ipotypa reinda hárai. Ha'ekwery 
ngo karai ndo gwerovy'ai si umia ngo nhande pa"i mba'e voi, avati puku 
ha avati poty rovy. Ha'ekwera ijavati morori ngo pe avati sa'yju. 

MITÃ KUNUMI PEPY 

Nde piko yma rehexa jepe mitã onhemo hembe-kwa ramo?-Ahexa 
va'ekwe. -Upea piko mba'exa ojejapo? -Upea ngo peixa xe ahexa 
va'ekwe xe kyvy onhemo hembekwa ramo gwaré ahexa va'ekwe. Upea 
ngo ojeroky arã zo mese, pe yvyraija oi arã pe heropuraheiha o"i arã. 
Ojapo arã pete·i gwaigw·i kagw"i 

853 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

para os meninos beberem. Bebida para os meninos tomarem, os anti.gos 
chamam meninos de kunumi. A bebida para os meninos faziam como 
mingau não colocavam água na canjica. E a bebida para os meninos 
tomarem socavam uma moça não casada (virgem), ainda bem moçinha 
mesma deve socar (milho). E depois de tudo socado deve colocar numa 
panela e deve ser mastigada por uma velha vovó mesmo. Deve deixar 
como mingau e isso é posto num que os antigos chamavam de koxo, isso 
é grande mesmo. E ao lado poê a bebida para os pais beberem, e feita 
da mesma forma. E a bebida para os pais beberem já é mastigada pelas 
moças. Deve experimentar se a bebida está doce e não d·eve ser tomada 
com açucar, deve ser tomada como mingau. Para adoçar a bebida 
mesmo é que deve dar às meninas o Ka'a e'ê (erva doce). Essa erva é 
dessa altura ( 1,50 cm), pra uma menina dessa dizem que deve dar a erva 
doce e isso quando ela ficar moça só mecha com as mãos a bebida e já 
fica doce como se fosse com açucar. Para isso eles dizem que foi dado 
para ela a erva doce para que a bebida dela fosse bem doce. Depois de 
estiver tudq cheio eles cntam. Depois de dois meses que estavam 
dançando e não é feita numa casa como esta, tem que ser numa casa 
beira- chão. O comprimento da casa é como daqui a casa de sua mãe 
(50 ms). Parafazeressacasa beira-chão os pais dos meninos se reunem 
para construir-a casa. Todos os que tiverem meninos ajudavam nesse 
trabalho, quem tiver o kunumi. Hoje os brancos dizem já chegou a idade 
de estudar na escola e eles dizem na idade de kunumi pepy, 
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kwimb'a e kwery- pe hembi'urã. Mitã kunumi remi'urã, ymagwaré kinumi 
he'i. Kunumi kwera-pe hemi'urã omboyku nte arã ndoikykwai pe kagwijy. 
Ha mitã kwimba'e kwery remi'urã ojoso arã kunhata·i omenda e'y va'e, 

. senhorita vyteri voi ojoso arã. Ha ojoso-pa vove omo·i arã olhape ha oisu'u 
arã maxu-ma voi. Ha omboyku nte arã ha upea omo'i arã pe yma gware 
ohenoi va'e koxo-pe, upea tuixa voi. Ha pe ijykere umi tua kwera remi'urã, 
ha'e rami ave. Ha pe tua kwera remi'urã katu oisu'u-ma umi kunhata'i. 
Otanteã arã pe kagw·i-pe he'ê ha ndaha'ei arã asuká-pe. Peixa ete 
omboyku arã. Pe kagwi' he'ê hagwã voi mitã kunha-pe jeko re'uka ara ka'a 
he'ê korupi ko tuixa upea, peixagwa mitã kunha-pe jeko re'uka arã ka'a 
e'ê ha upea pe ikunhatãi chovo opo'ê po'ê nte ha he'ê porã-ma asukape 
gwarexa. Upea-pe he'i ikaw'i he'ê hagwã vaingo ho'uka va'ekwe ixupe 
ka'a e'ê he'i. Ha upei agã henyhê mba rirema katu agweropurahei. Já pe 
zo mese-ma oporat)ei-ma rire katu ha ndaha'ei ko'ã xagwa oga-pe ojapo 
hikwai, oga jekutu-py arã. Ko'agwi oho arã amo ne mama rogaxa oga 
jekutu (50 ms). Upepe onhemoi mba arã voi mikã kwimba'e ru gwive ojapo 
arã upe oga. Onhemo·i arã mava mavapa ogwereko mitã, kunumi. Ko'agã 
karai kwera he'i o·i-ma ekwe-lero potura he'i ha ja'ekwera he'i o·i-ma 
kunumi P.epy, 
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já esta na idade diziam: E já procuram a madeira que produz o tembetá 
(tembeta'y), eles chamam de tembeta'y e os brancos chamam de mbavy. 
Quando voce tira a casca desse mbavy sai o líquido (resina}, assim eles 
tiravam a casca e ali colocavam o líquido na taquarinha Eles amarravam 
a taquarinha no tronco da árvore para não cair, amarravam com gwaimbé. 
E depois de amarrar no outro dia á tarde quando voltam pra ver já dizem: 
meu tambetá já esta cheio. Quando vão fazer tembetá comprido, desse 
tamanho eles fazem como forquilha e não deve raspar com faca, 
raspavam com garrafa, quebram a garrafa e com o pedaço bem afiado 
como um gilhete com aquilo deve raspar. Faziam um tembetá desse 
tamanhinho e isso eles chamavam de tembetazinho (tembeta'i). Isso, 
assim que acabou de furar já colocam dentro. Tem que ser aqui (no lábio 
inferior) e não deve ser em qualquer lugar. O menino é como uma moça 
também, não deve comer carne de vaca, não deve comer gordura, não 
deve comer carne de bicho do mato, não deve comer mesmo é 
proibidíssimo. Se alimentam somente de farinha de milho branco, o milho 
comprido é comida dos meninos mesmos, o feijão miúdo serviam como 
carne deles. 

Enquanto estavam com eles contando durante os ddois meses. O 
feijão miúdo eles comiam com farinha de milho. Faziam canjiquinha 
branca para eles só não deve ser misturado com batata. Diziam pra eles 
que não podia comer carne de porque se tornaria epilético, é mesma 
coisa que uma moça. Uma menina quando começa aparecer os seios 
não deve comer mais carnes. Ela não come mais carne de vaca, carne 
de porco, carne de galinha, ela vai comer de novo após a sua primeira 
menstruação. Se a sua mãe corta os cabelos com cudado depois de 
crscer ai pode comer de novo, 

856 

NHANDE REMBYPY 

potura-me o'f he'i. Ha osareko-ma tembeta'y rehe ha'ekwera tembeta'y 
he'i ha karai kwera katu mbavy he'i. Pe mbavy sapy'ante ereisyró ramo 
osê ojays.y, upeixa ha'ekwera oisyró hagwe-py omoi" ojaysy takwapipy. 
Pe takwapi ojokwa pe yvyra ku'a rehe pono ho'a, ojokwa gwembé-py. Ha 
upei ojokwa rire lotro ria ka'aru-pe ou ohexa ramo he'i-ma: hunyhê-ma xe 
rembetá ra'e. Ojapo-taramo tembetá puku, koxagwa ete tembetá 
omohakamby ha ndaha'ei arã kyse-py onhopy, onhop"i arã garrafapy, 
ojoka arã pe voteja ha o"i arã pe ivogwe jiléxa haimbe va'e upea-pe onhop·i 
arã. Ojapo arã kaxagwa mirr ha upea-pe tembeta'i he'i. Upea pe ombokwa 
va'e joty ja omo"i-ma ha'e-py. Ko'a pe arã ndaha'e oimeha-pe rei. Pe 
kunumi kunhaxa avei, hekopy ndo'uveima arã vaká ra'o, ndo'u veima arã 
nhandy, ndo'u veima arã so'o ka'agwy, ndaipori mba'e ho'uve arã. Só 
ha'ekwera hu'i morot"i rehe, avati puku kunumi kwera rembi'ivy voi, 
kumanda puku iso'o rar;no oiko arã ixupe kwera. Upea agwero pura hei aja 
entero pe zo mese aja entero. Kumanda puku ha'ekwery ho'u hu'i ndive. 
Kagwijy morou· ojejapo arã ixupe kwera ndaha'ei jety ndive. So'o ani re'u 
mereo'ã arã hei ixupe kwera, ko kunhaxa ave. Kunha minhaê ngo ko 
ikamysê-py so'o ndo'u veima arã. Ha'e ndo'u veima vaká, kuré, yrygwasu, 
ho'u jevy arã te·i ikunhatar mba rire. Onhapr ramo isy hekopy ramo agã 
ipuka jevyne upepe ho'u jevy arã, 
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assim os meninos. Depois de sarar a sua ferida do tembetá voce vai 
comer tudo de novo. Dois meses após a cerimônia do tembetá já voltam 
comer carne de galinha e outras. Para voce matar uma galinha voce corta 
a cabeça e assim também acontece comquem comeu, para evitar isso 
eles dizem que sofreria epilepsia. Todos os meninos não deve comer. 
Para por sua cabeça, imitando chapéu, faziam das pernas do tucano. 
Eles matam tucano e pediam mesmo tragam pra mim penas do tucano 
de onde voces acharem pediam pra eles e traziam. Quando matam 
tucano tiravam as penas do peito e traziam. Isso eles compram eles não 
dão em troco de algumas coisas camisa ou calça para aqueles que 
trouxerem as penas. E daquilo eles já faziam o enfeite para por na 
cabeça. Faziam pulceiras e pra colocar por aqui (no meio) frutinha preta 
é postas na linha por uma velha. Isso é posta na água em molho, é posta 
na água e no dia· seguinte é postas na linha por uma agulha. Faziam um 
fio comprido da folha do coqueiro em fio como a linha de costurar e esse 
fio é posto pelo furo da frutinha preta, essa frutinha preta deve ter 
bastantes 1J1esmo . . Faziam pulceiras e essa pulceira as mulheres 
colocavam no pulso das meninas. E se tiver alguém cabeludo também é 
corta~o o~ cabelos. E por cima das pulceiras já é posto um enfeite para 
a cenmôn1a do tembetá. Colocam aqui (nos pulsos) e aqui também para 
a cerimônia e' que eles tiram para fora. Tem que cantar com eles dois dias 
e á noite também e depois assim que clarear o dia já tiram 
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upeixa ave mitã kunumi". Pe ne rembetá okwerá rire he'u he'i. Pe 
omohembetá rire pe zo mese-pe ja ho'u jevy-ma opa yrygwasu umia si 
pe yrygwasu ngo ojaju'y voká ha lamino nte heo'ã ha ponoike upea he'i 
ne reo'ã arã re'u ramo. O"i hagwexa kunumi ndo'ui. Pe inhakã rehe gwarã, 
pe sombrero ra'ãha, ojapo arã tukã ragwe-gwi. Ojuká arã tukã ha peruke 
xeve tukã ragwe pejohu hagwi he'i voi ixupe kwera ha ogweru. Ojuka 
gwive tukã oipe'a pe ipexo ragwe, ha ogweru. Upea ojogwa arã, alguna 
kosa ome'ê hese kamisa sino kasõ mba'e ome'e arã pe tukã ragwe reru 
~aré-pe. Ha upeagwi katu ha'ekwera ojapo-ma jegwaká. Ojapo poapy 
Jegwaká ha ko'arupi omo·i arã yvaü ha upea ohesyvõ arã gwãigwr. Upea 
omboruru arã, omo"i arã y-pe omoko'ê ha ko'ê rire katu ohesyvõ arãju-py. 
Mbokaja ryvi oisyró arã ombo po'i puku puku inimbó rami ha pe mbokaja 
ryvi katu omo"i arã yvaü kwá rupi, heta arã voi yvaü. Ojapo arã ko'a rupi 
poapy kwaha ha p0apy kwaha rã omo·i arã kunha ngwe mitã kwirnba'e pó 
rehe. Ha aiporamo hi'avuku va'e ave hi'avy oity. Pe poapy kwaha ári katu 
omo·1-ma jegwaká hembetá hagwã. Ape ha omo"i ape ave (2 pulsos) ha 
ape ave hembetá hagwã. Ha hembetá hagwã ete-ma voi ogwenohê arã 
hikwai oka-pe. Ogweroporahei arã zó zia ka'emba peve ha upei katu 
pyvyry he'i kwarahy-py ja ogwe-nohê-ma 
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para levar para um banho. Mesmo que está caindo geada tem que levar 
ao banho. Para aquele que conduz para o banho chama de chefe. O chefe 
levou-os para o banho diziam eles para os yvyra'ijá. Tem que ter um 
yvyra'ijá que distribui para aquele que estão chegando e os que estão 
chegando não deve chegar de qualquer maneira, tem que chegar 
cantando. Não pode chegar dizendo como nós sempre falamos 
comprimentando, nós falamos: como vai ou como estão. Ai voce tem que 
falar, "está vivo" quando vai chegando. Em portugues hoje se fala bom 
dia, boa tarde isso já é no portugues. Na nossa língua ciuá deve dizer: o 
que está s vendo? assim tem que falar. Eu vou olhar em embaixo da 
minha maneira diz ele, eles chamam mondéu de debaixo da madeira. Por 
isso é que a erza para o mundéu de pegar tatu so fala de baixo da madeira. 
Eu vou olhar na minha enforca diz ele, queria falar minha armadilha e fala 
minha enforca. E as vezes voce chega e diz "está vivo" ele te diz estou 
vivo. Quando eu estava desse tamanho era somente desse jeito. O 
costumes do branco se diz: boa tarde, bom dia isso já é costumes dos 
brancos. E aqueles que vão o banho e voltando do banho já dão a bebida 
para eles beberem. E desse tamanhinho deve ser a vasilha feita de 
pedaço de purungo que é chamado de hy'a pê, tem que ser o hy'apê. Por 
isso eles plantam mesmo esses purunguinhos, no tempo de plantio eles 
plantam o purunguinho e com aquilo as moças (virgens} servem aos 
meninos. Os antigos dizem a bebida é dado só para pra voce por alguma 
para aquela 
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arã hikwai ha ogweraha ombojahu. Ovelá ramo jepe ogweraha arã 
ombojahu. Upea-pe he'i huvixa. Huvixa ko agweraha ombojahu he'i 
hikwai pe yvyráila kwera-pe. yvyraijá o·i arã mbaraka me'êha ogwahê 
va'e-pe umi ogwãhêva nogwahê rei veima, oporahei arã ogwãhevy. 
Ndaha'ei arã ko nhande nhagwãhê haxa mba'exapa mba'exapa ja'e. 
Upepe nde "reikovê" eré-ma arã regwãhevy. karaí nhe'êpy ngo ko'agã 
mba'exapa ne ko'ê, mba'exapa nde ka'aru ha upeaja karaí nhe'ê-py hina. 
Nhande pa·i nhe'ê arã: mbava'e erehexa? eré arã. Ma aha-ta kuri ohexa 
xe yvy-ragwy he'i, monde-pe yvyrágwy he'i. Upea-gwi voingo monde tatu 
regwa-pe nhembo'e yvyrá-gwy rehe memete oho. Ahata xe juvy ohexa 
he'i upea xe nhuhã he'i mo'ã xe juvy he'i. Ha sapy'ante regwãhê ha 
reikove ere ramo aikovê he'i ndevy. Upea araka'e ymagwaré saiurá, 
ymagwaré reko. Korami xe xe reko upeixa nte va'ekwe voi. Karaí reko
ma he'i mbo'exapa ka'aru, mba'exapa neko'ê ja'e umia karaí reko. 
Aiporamo pe hembekwá vaerã xe ohexa ogweraha ombojahu ha upe-gwi 
ouvy katu ja ho'uka-ma ixupe kwery kagwi. Ko rupi mir"i arã hy'apê, hy'ape 
arã. Hy'apêi upearã voi onhofy, pe nhemify-ha tiempo-pe onhofy-ma arã 
voi hy'apê'i ha upea-pe ojopoi arã umi kunhataT emenda e'y va'e vyteri 
ojopoi arã. Yma gware he'i peixa ojopy ramo nde rehe kagwi upeape 
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me serviu diz os antigos. Mesmo que voce não está querendo mais ele 
ainda insisti para voce tomar tudo. Isso sim servem também aqui e é 
docinho e meio azedinho isso é a bebida tomada pelos meninos. Não 
pode ser muito azedo, mito forte. Somente aquela bebida deve embebedá
los e quando já bêbados pela bebida (xixa) já colocam em fila: Eles fazem 
mesmo um lugar proprio para eles, não deixavam sentar no chão, para 
sentar eles faziam mesmo uns bancos (apyka). Ali eu já vi um apyka e 
esse · apyka é feito de cedro e de canjarana, só faziam dessas duas 
madeiras os opykas (bancos). E eram enfeitados com urucum fervido. E 
os meninos sentados ali em fila, colocavam um atrás do outro, por aqui, 
por ali os outros e assim ficam todos em forma todos que estiverem dentro 
de casa. E ali eles pintam tudo de urucum, os apyká (bancos). E em cima 
desses setam os meninos. E ali as moças servem os meninos com kagw·; 
(bebida) na vazilha que se chama hy'a'i. Tem que ser moça masmo não 
pode ser casada, se casada se já é uma viúva não pode já não serve mais. 
As grávidas, aquelas que estão perto de ganhar nene se passar por perto 
dos meninos que já estão ficando bêbados eles saram tudo de novo. Por 
isso os antigos diziam se tiver as grávidas, podemir longe daqui preparar 
uma pousada. Os antigos dizem, as de hoje dizem eu vou procurando um 
lugar para dormir eos antigos diziam minha paragem (rejupa). Por aí ela 
anda até que os meninos fazem sua cerimónia do tembetá e depois de 
fazerem ela volta. E as mães devem chorar pelos meninos, se lamentarem 
o s filhos chegam até á sua mocidade e se não chorarem por eles não 
vivem, suas mães não veem seu filho chegando na sua mocidade. 
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xe jopoi he'iyma ogwaré. Nde nde re'use veima ramo jepe he'upake ~e' ~ 
arã. Upea upeixa pepy ome'ê pepy ome'ê ha he'ê hai imi ha upea la kun1m1 
rembi'u. Ndaha'ei arã hái mbarete. Pe kagwrnte omonga'u ixupe kwery ha 
omonga'u rire kagwí ixupe kwera omonhesyrü. Ha henagwã ojapo voi, 
ndaha'ei yvy-py ombogwapy, henagwã ojapo vor apyka. Pepy ko xe 
ohexa va'ekwe apyka ha upea ojapo ara seyro-gwi ha kaxarana-gwi, 
upea-gwi memete ojapo. Ha ombojegwa arã yrukú jygwe-py. Pe kunumi 
peixa omonhesyrü arã. Peixa ojoevi evi rehe omor ara, ko arupi, amo rupi 
otro ha upeixa ojepei'y arã pe oga jekutu pukukeja. Ha upepe ombojegwapa 
yrukupy, pe apyká. Ha upea ári kunumi kwera ogwapy arã. Ha upepe 
kunhatãi kwera ojopoi arã ixupe kwera kagw'ipe pe hy'a'i-pe. Kunhatãi 
omonda e'y va'e arã ha omenda ramo, viurakwe-ma voi ramo upea no 
maxai. Umi ikyra va'e, tuixa ete va'e ja ogana pota-ma nene ve'e pe 
kunumi kwera oka'u-ma jave ohasa ramo momby-ry rupi okwerá paete 
jevy. Ha upea rup( yma gwaré he'i ikyra va'e oi' ramo, toho marike 
mombyry tojehejupá apo yma gwaré he'i, ahata oheka aké hagwã he'i 
ko'agã-gwa ha yma gware he'i xe rejupa. Upe rupi oiko ara agã kunumi 
kwera hembeta-pa rire katu ou jevy. Ha ojahe'o ara isy kunumi rehe, 
ombyasy ramo ikaria'ypa ixupe kwera imemby ha ndo jahe'oi ramo 
ndahekoiry, ndohexai ikaria'y ·ramo. 
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Quando vai ficando moço alguma coisa acontece para ele, as 
vezes é pegado por bichos ferozes, os homens fazem alguma coisa nele 
e morre, isso porque a mãe não chorou por ele. E por esse motivo as 
mães que não choravam eram batidas. Isso eu vi no Serrogwy, isso eu 
vi mesmo, eu cheguei ver quando batiam. Chorem, chorem, chorem 
diziam gritando. E quando pediam para chorar todos os meninos era 
levado para fazerem deitar na rede, na rede os meninos devem dormir. 
Após a cerimônia do tembetá eram levadas na rede para dormir, 
carregavam em dois como se fosse uma pessoa morta porque estava 
bêbados. Não vão sozinhos para deitar. Quando já estivem tudo bêbado 
já sào levados para fora . E ali já fazem reza sobre eles, e rezam também 
pelas pontas das madeira (tembetá). E também não é cutucado de 
qualquer maneira, tem que rezar pelas pontas da madeira (tembetá). 
Para tirar os meninos para fora, para fazer a cerimônia, depois de todos 
bêbados é que era tirado de dentro para fora. E depois de fazer o tembetá 
nos meninos era levado de novo para dentro, os meninos maiores eram 
carregados em três e se tiver irmã não casada ele é puxada a rede e ali 
faziam deitar o menino. E depois de todos deitados todos os que 
estiverem ali deve chorar. E os meninos de tanto beberem a bebida eles 
ficam cheios e vomitam. E o vômitos dos meninos eram de montes 
somente a bebida que tomou. E isso era enterrado pelas moças e pelos 
pais dos meninos. De longe da esquina da casa eles cavam a terra e 
traziam em cima de bolsa a terra para vómito dos meninos. Depois de 
enterrar tudo aquilo quando já feito o tembe-kwa 
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Agã ikaria'y tama vove alguna kosa ojehu ixupe, sapy'ante opoko 
hese vixo vai, pa·i kwera opoko hese haja onhehundi-ma, si ndojahe'oi 
ngo hese. Ha upea rupi yma gware ojahe'o he'yvã onhenupã. Xe ohexa 
va'ekwe serro gwy-py, upea xe ohexa-ma voi va'ekwe, oinupã. Pe 
jahe'oke, pe jahe'oke, pe jahe'oke he'i arã hatã voi ospukai. Ha pe 
jahe'oke he'i vove enterove kunumi ogweraha arã omonheno kyha-py, 
kyhapy oké arã kunumi. Pe omohembetápa rire kyhapy ogweraha 
omonge, emano va'ekwexa ojovoí arã hese si oka'u. Ndaha'ei arã 
ha'ekwera nte oho onheno. Pe omonga'u rire agã ja oka'upa-ma ramo 
hikwai ogwe-nohê-ma arã oka-py. Ha upepy ja onhembo'e-ma arã hese, 
onhembo'e-ma ave yvyrá rakwa rehe. Ha ndaha'ei arã oikutunte ave, 
onhembo'e arã yvyrá rakwá rehe. Pe ogwenõhê hagwã kunumi kwera 
oka-pe, hembekwa hagwã, oka'upa rire koty-gwi ogwenõhê arã okape. 
Ha omohembetápa rire ~atu ja ogweroike-ma, umi tuvixa va'e rehe 
onhemo·i mohapy voi ha heidyra emenda e'y va'e ramooitirá apo lao ikyha 
ha upepy orno nheno arã mitã kunumi-pe. Ha etonse pe omonheno rire 
ramo ojahe' opa arã entero veva. Ha umi mitã kunumi kwera gwyvyatã-ma 
ramo o-gwe'ê-ma hikwai. Ha pe kunumi gwê'êkwe koxa ijasuru ka-gwi 
memete. Ha umia ugw"i kunhatãi kwera ha isy kwera ituakwera ojaty. 
Mombyry ol<upe-gwi ojo'o ha ogweru vosa ári ha ojaty pe kunumi ogwe'ê 
va'ekwe. Agã upea ojaty-pa rupi omonhembekwá-ma ramo 
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e ese menino já era casado, isso os antigos chamavam de mendery 
(viúvo), casou e largou de novo esse não pode entrar ali. E se entrar, 
mesmo que disser que não é casado só querendo furar seu lábio, mesmo 
assim ele não fazem o tembekwá pra ele. Se de todo jeito ele quizer o 
tembekwá ele mesmo tem que furar o seu próprio lábio. Assim assistimos 
no Paraguai. Um por nome Lourenço e outro por nome de Narciso esses 
dois eles mesmos furaram seu lábio já ficaram moço passou do tempo. 
E depois de fazer tudo a cerimônia eles levaram de novo para dentro de 
casa. Quando os meninos foram tirado para fora as mães correm todas 
para dentro de casa, quando também as crianças corriam. E no outro dia 
os meninos passavam água quente onde foi o furo. 

(Final do Lado "A" nº 10 - Rosalina Medina) 

(Lado "8" da Fita nº 1 O - Rosal.ina Medina) 

Então voces viram? -Nós vimos. Por isso quando ando á noite no 
clarão da lua me lembro daquele dia. Naquele tempo o finado meu pai 
disse, naquele tempo eu era bem pequeno ainda. Minha mãe já tinha 
corrido, e assim estava o coxo, uma vasilha de por a bebida (kagw'i). Ali 
eles fizeram entrar e baterem nele em cima de onde eu estava escondida, 
eu dizia que estavam se matando. E eu entrei no meio dos coxos para 
se esconder. Eu não sabia mais onde estava minha mãe, já correram 
para fora. 
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ha pe mitã kwimba'e omenda va'ekwe-ma voi ramo, upea-pe ym~ g~are 
he'i menderukwe, omendo ha opoi va'ekwe ha upeakwe ndotker arã 
upepe. Ha oike ramo, he'i ramo, he'i ramo jepe xe namendai hembakwase
gwi, rei, upeixa ramo jepe no mohembegwai ixupe. Upeva'e hembekwáse 
katu ete ramo ojekatu nte-ma arã ha' e voi. Ha upeixa oré orohexa va' ekwe 
Paraguai-pe. Pete1· hera va'ekwe Lorenço ha pete'i ave hera Narciso umia 
ha'ekwera nte va'ekwe onhemohembekwa ja ikari'y pama. Ha 
omohembekwa hi-kwai rire katu ogweroike jevy koty-py koty-py hikwai. 
Ogwenohé ramo hikwai oka-pe isy kwera oripará arã koty-pe, umi mitã 
yngwe oriporá jave ave. Ha upe-gwi iko'ê mitã kunumi kwery ohapy hapy 
arã pe hembekwá. 

(Final do Lado "A" nº 1 O - Rosalina Medina) 

J 

(Lado "8" da Fita nº 1 O - Rosalina Medina) 

Ha upei piko pehexa? -Rohexa va'ekwe. Upea-gwi jasy endy rupi 
aiko ramo xe mandu'a upe ramo gwaré rehe. Upe ramo xe ru amyr'i he'i 
xevy, uperamo xe mix·i vo'i va'ekwe. Xe sy kwera oriporá-pama ra'e, ha 
upeixa o·i vatea, kagw·i ryru . Upepy ogweroikevy oinupã hikwai xe ári 
ojojuka-ma ha'ente voi xe. Ha xe aike pe vatea pa'ü-my akanhy. Ha xe sy 
ndaikwaa vei'ma moõ-pa oho, oriparapa-ma hikwai okapy. 
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Quando chegaram os meninos, elas correram tudo. E quando os 
meninos entraram elas também entraram junto, todos entraram. E depois 
de fazer a cerimónia do tembetá, já cantavam o kotyhu para os meninos. 
Após a cerimônia entrando de volta dentro de casa e os meninos todos 
bebados. O chefe dos meninos mesmo cantava o kotyhu dizendo: 

Apyka jegwaha, gwaha porá 
Apyka jehwaha, gwaha porã 
Aju va'e-ma xe, va'e-ma xe. 
Aju va'e-ma xe, ma xe kuri 
Aju va'e-ma xe, ma xe kuri 
Apyka jegwaha, gwaha porá. 
C'om essa música interpretam o efeito do banco, é cantada por 

chefe dos meninos. Cantam aos meninos após o seu tembetá. Depois 
eles levam erguidos, os f'!laiores levam em dois e os mais moçinhos 
carregam em três e levam para deitar na rede. E quando já estiver na rede 
ja vem os que vão fazer a cerimônia do tembetá. E ele estava bêbado e 
quando acordaja está ai o pai para cuidá-lo. Tem que ficar perto da rede 
dele, acordando depois de dormir as vezes dói pra ele não deixar passar 
a mão, porque se passar a mão pode até quebrar o tembetá. Dizia pra 
ele não passar a mão no queixo. Se passar voce vai quebrar o seu 
tembetá dizia para ele. E quando a dor era bastante dizia com que vamos 
remediar? Os pais devem ter as gorduras de animais, gordura de lagarto. 
Deve esquentar a gordura e passada nele pela irmã, a irmã não casada 
deve esquentar a ferida do tembetá dele. 
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Ogwenohê-ma ramo mitã kwimba'e kwera, ha'ek~era oriporápá. 
Ha ogweroike-ma ramo ha'ekwera oike jevy, oikepa ete Jevy. Ha pe orno 
hembekwá rire ogweru rire, ogwero kqtyhu-ma. Omohembekwa ha 
ohweroike rire pe mitã kunumi kwera oka'upa. Ha pe huvixa voi ogwero 
koty he'i ixupe: 

Apyka jegwaha, gwaha porã. 
Apyka jehwaha, gwaha porã. 
Aju va'e-ma xe, va'e-ma xe. 
Aju va'e-ma xe, ma xe kuri. 
Aju va'e-ma xe, ma xe kuri. 

KOTYHU APÓS A 
CERIMÔNIA DO 
TEMBETÁ 

Apyka jegwaha, gwaha porã. . . . 
Upeixa ramo pe apyka jegwahagwe oipapá, un:ua um1 hu~1x~ 

kwera. Ogwero kotyhu mitã kunumi hembetá rire. Ha upe1 katu ohup1 ara 
herahavy, umi tuixave va'e rehe ojovai moko·i tuvy ha ikaria'ypa va'e rehe 
katu mbohapy voi onhemo'i ha ogweraha omonheno kyha-py. pe. kyhapy 
omonheno vove ja ou-ma tembeta'y kwera. Ha ha'e oka'u ha opayvy 
onhangareko-me hese itua. Pe ikyha ypypy joty o'i arã, o_ké opayvy _ha 
sapy'ante hasy ixupe ha upeixa he'i potare'y (passa~ a mao);_ ha_~pe1xa 
ramo omope-ta gwembetá. Ani erepoko te·i neranhyka rehe he 1ara1xupe. 
Erepoko ramo eremopê arã nerembeta he'i ixupe. Ha ~a.sym~ ram~ 
ixupe, mbave'epy tipo nhaipohono-ta? Ha ogwereko ara 1.tua 1~y um1 
mba'e kyrá, tejú kyrá. Ohapy hapy arã ixupe heindyra mba e, he1ndyra 
omenda e'y va'e, ohapy hapy arã ixupe hembeta. 
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Tem que esquentar com a g0rdura de animais. E assim era 
gordura de animais. E.assim era cerimônia áo tembetá que é cMamdo de 
Kunumi Pepy. Quando socam milho tem que ser socado por uma velha 
tam·bém dve mastigar a bebida leita de milho para a cerimônia. E a bebida 
para os meninos que vão furar o lábio deve ser mastigada pelas moças. 
Eu vi como era feito acerimônia dó tembetá. Aquele q·ue vai furar o seu 
lábio já não come mais carnes dos bichos, n comer mais carne de vaca 

. . ' 
não come mais carne do queixado e come carne de paca, come também 
carne de cotia porque esses são carnes antigas, carne de jacú e carne 
das galinhas não pode comer mais. Por isso os meninos apés o seu 
tembetá ficam magros. E era assim quando os meninos furavam seu 
lábio. E depois disso para deixar o ambiente fazia.m novamente kagwT. Ai 
já faziam a bebida da festa das mulheres. Faziam também a festa da 
bebida para os pais, apenas não se misturavam. Os de hoje dizem mista, 
antigamente diziam mista quando os homens cantam o kotyhu (gwaxiré) 
e antigamente não havia o gwaxiré, havia somente o gwahu. Por isso os 
antigos ~abiam catar gwahu até as mulheres, as mulheres idosas. Os 
velhos também e os jovens aprendiam o gwahu dos mais velhos. Não 
havia o kotyhu. E eles chamavam o kotyhu de música das paixões. Isso 
é bem verdade mesmo, essas mulheres, as moças vivem cantando o 
kotyhu já fica de cabeça cheia de coisas das paixões. Por isso chamou 
kotyhu de música das paixões. Por isso diziam do kotyhu não é nossa 
vida próppria vida é somente gwahu. Se é das mulheres somente elas 
devem cantar o gwahu juntas. Se é dos velhos (homens) também 
cantavam somente os velhos. 
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Pe mba'e kyra-py ohapy arã ixupe. Ha upei-xa la l(unumi pepy he'i 
hikwai. Onhembisó ramo onhembisó arã gwaigw·i-ma voi ha gwaigw·i ave 
oisu'u arã kagw·1 pe mitã kunumi pepy-pe. Ha pe hembetá vaerã rembi'urã 
katu oisu'u kunhata·i kwera. Xe ahexa-ma va'ekwe mba'exapa kunumi 
onhemohembetá. Hembetá va'erã ndo'uveima vixo, ndo'uveima nhandy, 
ndo'uveima vaká ro'o, ndo'u veima tanhykat'i ro'o ha Jaixa ro'o-ho'u 
hikwai, akuti ro'o ho'u ave hikwai si umia ngo so'o yma gwaré, jakú ha 
yrygwasu katu ndo'u veima. Ajeve pe mitã kunumi kwera hembetá rire 
ipiru arã hikwai. Ha upeixa ko pe mitã kunumi hembetá ramo. Ha upe rire 
katu osarambipá hagwã hikwai ojapo jevy kagw'i. Upea-pe he'i ojapo
tama kunhangwe ka'u he'i. Ha tua kwera ka'u ave ojapo ha upepe nâoikoi 
arã jopara. Joporá he'i aygwa, ymarupi jopará he'i ogwaxiré kwimba'e 
kwera ha yma ndoikoi araka'egwaxiré, gwahu mante ôI. Ajeveyma gwaré 
oikwaa voi mba'exapa OQ)Nahu arã umi kunh~. umi kunh,a gwaigw'i. Tuja 
ave ha umi mitã gwãsu ohendu voi umi tuja-gwi gwahu. Ndoikoi araka'e 
ko-tyhu. Ha kotyhu-pe he'i ha'ekwera akã vai jereta ha'i. Upea ko sierto 
voi, umi kunha, kunhata'i okotyhu joty rei ramo ja inhakã vai rei arã oikovy. 
Upea-gwi okã vai ytã he'i ko-tyhu-pe. Upea rehe ha'eKwera he'i ndaha'ei 
nhande reko ha nhande nhande reko gwahu nte voi araka'e. KL:Jnha ramo 
ogwahu ojoupe kunha onhondive. Ha tu já ramo ogwahu ojoupe tujakwe 
me me. 
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Nessa festa das mulheres, todas as mães dos meninos devem 
começar o canto do hwahu, todas de mãos dadas. O dono desse canto 
do gwahu tem que ter um arco na sua mão e esse tem que cantar o gwahu 
para as outras. E ali as crianças não vão e lá pela meia noite é que diziam 
agora as crianças se qizerem participar já pode já não faz mal. Primeiro 
somente as mães dos meninos é que cantavam gwahu. Se hoje é a festa 
das mães dos meninos e amanhã já faziam a festa especialmente para 
os pais (homens). Ja vão fazer a festa para os pais dos meninos catarem 
o gwahu e a festa das mães (mulheres) ja tinha acabado. Na festa das 
mulheres não pode participar nenhum homem na roda, nem meninos não 
podem participar na roda. E na festa das mulheres os meninos é que 
servem a bebida (kagw·i) para as mulheres que cantavam gwahu. E os 
homens é que coavam a bebida (kagw·o. não deve ser mulheres. Os 
homens tem que coar o kahw·1 e quando levam e elas bebem e quando 
todas beberem, e quando ja estiverem todas satisfeita, os moços do tipo 
do seu irmão ficam em fila em pé todos eles e para os homens que 
coavam a bebida os antigos chamam de Mbajé. E a bebida se for na festa 

• 
das mulheres, depois de terminar essa festa começa a festa da bebida 
feita especialmente para os maridos. E na festa dos homens as mulheres 
é que servem a bebida para os homens. E ali as mulheres não podem 
partcipar na dança com os homens quando cantam o gwahu. Os antigos 
diziam se participarem na festa dos homens, isto é . as mulheres, se for 
assim ja há mistura (mista}, já vão mulheres no meio dos homens. 
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Upe kunhangwe ka'upe, onhepyrü arã umi mitã kunumi kwera sy 
memete ranhe ogwahu arã, oje'oi ojopó-rehe. Pe gwahu jary ogwereko 
arã opópy gwyrapá ha upea la ogwahu arã ojoupe. Ha upepe mitã ndohói 
arã ha pe pyhaje pyte rupi ae katu he'i arã ko'agwi mitã yngwe jepe ou 
ramo ja ndaha'e veima mba'eve. Mitã kunumi sy memete ranhe arã 
ogwahu. Ha eteria oiko kuri mitã sy kwera ka'u ha ko'eramo ja o'i jevyma 
itua kwera pegwarã jevy-ma ka'u. Mitã ru kwera pe ha-ma ombo-gwahu
ta ha kunhan-gwe ka'u opa-ma. pe kunhangwe ka'u-py ndoho'i arã ni 
pete'i kwimba'e pe sarta rehe, ni mitã kwimba'e ndohoi arã. Ha pe 
kunhangwe ka'u-pe umi mitã kwimba'e ojopoi arã umi kunha ogwahu 
va'e-pe. Ha kwimba'e kwera ombogwa arã kagw'i, ndaha'ei arã kunha. 
Kwimba'e kwery ombogwa arã kagw·i ha ogweraha rmo ho'u hikwai ha 
ho'upa ramo, omohyvyatã mba-ma ramo, onhesyrü arã pe nde ryvy 
ramigwa memete ha umi ~agwí mbogwaha-pe yma gwaré Mbajé he'i. Ha 
pe kagwí kunhangwe ka'u ha-py ramo, ha upea opá rire-ma imena kwera
pe gwarã ha-ma oiko kagw'i. Ha pe kwimba'e kwera ka'u-pe katu kunha 
kwera-ma ojopoi arã ixupe kwera. Ha upepe ndohoi arã kunha kwera 
kwimba'e kwera gwahu rehe. Yma gwaré he'i oho ramo kwim..,ba'e kwera 
gwahu rehe, kunha ramo, ja oiko-ma jopará he'i, oho-ma, kwimba'e 
pa'ümy kunha. 

873 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

Isso os antigos chamavam de joporá (mista). E os bens antigos 
não tinham costumes de se misturar com homens e mulheres (na festa). 
Antigamente se houver festa para os homens e voltando de lá um dizia 
para o outro: todos festejaram? -Festejamos diziam respondendo para os 
outros. E os antigos não bebiam pinga, diz-se que os antigos não bebiam 
nada mesmo. Somente a bebida kagw·i e os antigos mascavam fumo 
desfiado. Os velhos mascavam fumo desfiado e as velhas não mascavam 
fumo desfiado mas fumavam o cachimbo não mascavam fumo. E e os de 
hoje ja bebem pinga, já bebem qualquer coisa, todo tippo de bebida com 
alcool eles bebem. Os antigos diziam que a pinga é bebida dos brancos. 
Eles dizem que nossa bebida é somente o kagw·i por isso quando eles 
fazem o kagwr eles já carregam dentro do purungo. E os antigos não 
tomam tererê, diz-se que isso a erva-mate o Pa'ikwará fez exclusivo para 
os brancos, para os civilizados. E os que eles fizeram pra nós, esse o que 
eles fizeram se tornou invisível para nós é o ka'ajú (erva amarela). Diz
se que o ka'aju não é grande mesmo, e bem amarela. E se voce tomar 
não precisa tomar muito, diz-se que aquilo vai te preparar, se voce cantar 
como ve(dadeira vida do kaiwá depois de quatro dias de cantice voce já 
vê qualquer coisa como gente voce vê Deus como gente. Se voce tomar 
aquilo te transforma mesmo, esse ka'aju (erva amarela), essa erva se 
escondeu de nós lá no Serrogwy, hoje esse lugar é chamado de yvy Pyte. 
No Serro Mongovi tem essa erva na frente desse Serro mas já tem um 
ser que cuida dele. Quando voce vai chegando ali onde ela está voce já 
vê na frente um animal tipo Dragão. 
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Upea-pe jopará he'i yma g~aré._ Ha 
1

yma gware~é n~~~oi voi 
araka'e jopará. Oiko ramo ym~ rup1 ~1mba e kwery, ka u, he 1 Ja~ake 
ka'uha-py ha upe-gwi ouvy he 1 arã OJoupe: ma pe ko ~-pã? -~oka upa 
he'i arã ojoupe. He'ê kagw"i he'i arã. Yma gwaré ndo'u1 araka e k~nha, 
yma gware araka'e mba'eve voi ndo' ~.i. Solo _kag~"i h~ yma g~ar~ ho'u 
pety ku'i. Umi tuja araka'e ho'u pety ku 1 ha um1 gwa1gw1 katu ~o u pito nte 
voi ndoisu'ui araka'e pefy. Ha ko'anga gwa ho'u-ma sapy ante kanha 
opaixagwa reima ho'u, alcool g~ive ho'u. Ym~1gwaré ~e'i ka~~í rembi'u 
aema kanha he'i. Ha'ekwery he'1 nhande remb1 u kagw1 ae he 1 ha upea
gwi voi ha ekwery ojapo ramo kagw"i ja omboyru-ma hy'akwa-py. Ha yma 
gwaré ndo'ui tereré ave, upea jeko Pa'ikwará omopu'ã araka'~ ko'~ 
remi'urã, mbairy remi'urã. Ha nhande remi'urã omopu'ã va'ekwe h1kwa1, 
ha'ekwera ojapo va'ekwe-gwi onhemo'ã nhande hegwi ka'aju. Ka'aju jeko 
nda tuixai voi hesa'yju ete. Ha upea re'u ramo natekotevêi tuixa re'u, oho 
voi jeko nemoatyrõ, ereporahei ramo pa"i reko rupi pe kwatro ria repor~hei 
ramo rehexapa rei-ma kwarke kosa yvyporaxa rei-ma rehexa NhandeJara. 
Upea re'u ramo nemoatyrõ mba voi, upe ka'aju, upe ka'aju, u~akwe 
onhemo'ã nhande hegwi amo serro gwasu-pe, upea yvypyte he 1 1xupe. 
Pe Serro Mongovi-py o"i jepe hovagwy-py pero ipóra-ma. Ere gwahê ta
ma vove ha'e o"i hapy ja o"i-ma henonde-py teju-jagwa. 
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E esse ka'aju eles deixaram para nós tomarmos mesmo naquele 
tempo. E a erva mate amarga deixou para os brancos desde aquele 
tempo. Fez para ser consumido pelos brancos. Essa foi feito para os não 
kaiwá dizia ele, deixou mesmo para os principies dos brancos a erva mate 
amarga para esse lado (norte) e para esse lado (sul) também está a erva 
amarga também, e a terceira ficou pra nós para lado do poente mesmo, 
a erva amarela fez para ser consumida por nos e se escondeu de nós. 
Dizem que se consumirmos essa erva (amarela) Deus vem para nos 
buscar. Se outra pessoa vier conversar com a gente voce não fala nem 
o seu espírito fala, a pena a erva amarela que voce tomou é que conversa. 
As vezes querem te judiar e voce fala não me judia e diz-se que os seus 
lábios não se mexe. Não é voce que fala, não é nem o seu espírito que 
fala, mas a erva amarela é que fala, dizem que a erva amarela é uma 
pessoa mesmo. Aquilo que voce tomou é que fala e não precisa tomar 
muito. Essa erva amarela que deixou para nós e agora se tornou invisível 
pra nos. E ficou pra nos apena o tererê. Hoje dizem: hoje em dia somos 
todos civilizados, mas, não vamos passar a ser civilizados de forma 
alguma, os antigos chamam de Tavygwary. E os brancos dizem voces 
são nossos parentes mesmo e voces são nossos princípios mesmos. 
Existem alguns brancos que nos chamam de índio e ficam falando mal 
bem baixinho de nós e isso eles falam porque quiz. Com os baianos 
somos iguais na raça. Porque o branco casou-se com a filha da Nhane 
Ramoi Papa, aquele que fica desse lado. E a irmã mais nova casou-se 
com o branco brasileiro. 
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Ha upe ka'aju araka'e ha'ekwery oheja nhandevy ja'u hagwã voi 
araka'e. Ha ka'aró katu mbairy pegwarã voi ojapo araka'e. Mbairy 
remi'urã voi ojapo. Avã ko tavy gwary pegwarã ojapó he'i, mbairy 
rembypy pegwarã voi oheja araka'e ápo ka'aro ha apo loo ka'aro ave ha 
imbohapyha ngo opyta nhandeve ka'aru-py voi, ka'aju nhane rembi'urã 
mo'ã ha onhemo'ã nhande hegwi. Upeaja'u ramo jeko nhande reraha-ma 
arã Nhandejara. Nhane hente kwera oú mo'ã ramo onhe'ê ndevy nde 
nerenhe'êi ndaha'ei nde epirito onhe'ê ixupe, pe nerembi'u kwe nte 
onhe'ê ixupe, pe ka'aju re'u va'ekwe. Sapy'ante nde· reraha vai-taramo 
nde xe reraha porãna ere ha nomyiri jeko nde juru. Ndaha'ei nde renho'ê, 
ndaha'ei ni nde epirito onhe'ê, pe ka'aju nte onhe'ê, pe ka'aju jeko hente 
voi. Pe nerembi'u kwente onhe'ê ha natekotevêi tuvixa ere'u. Ka'aju 
araka'e nhandeve oheja mo'ã va'ekwe ha ko'agã onhemo'ã nhande 
hegwi. Ha opyta nhandeve tereré mante. Ha he'i ay rupi: ko'agã nhande 
karai reko pama he'i, pero, ndajaha mo'·i mbairy ramo, yma gwaré 
tavygwary he'i. Ha mbairy he'i nhandeve peê ore pariente voi ha peê voi 
oré rembypy he'i jevy nte voi. Ointe voi karai he'i va'e nhande rehe amoa 
ava hina ha onhe'ê mbegwe mbegwe nhande rehe ha upea ja he'ise-gwi 
nte-ma he'i nhande rehe. Maiano, pete·ixa voi araka'e nhande rembypy. 
Pe Nhane Ramoi papá rajy voite karai ogwereko, apygwá. Ha pe tyké mir"i 
ogwereko apy Recirero. 
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Os brancos o Nhane ramoi Papá fez de cinza. Eles fizeram de 
cinza, fizeram fogo desse tamanho. De quê será que vamos fazer 
disseram, e ali eles conversaram. Para essas coisas os povos chamam 
de reunião, e assim também eles fizeram. E de cinza fizeram os brancos 

1 

e os paraguaios já são irmãos, fizeram dois. E mulheres pra esses dois? 
perguntaram eles. Tem nossas irmãs disseram eles um para o outro. Eles 
disseram nossa irmã para a filha do Jakairá Gwasu. Tem a irmã mais 
velha que está com vontade de casar disseram eles, somente dessa 
forma eles vão se multiplicar pra nós. Se nós darmos nossas irmã eles 
vão ficar como nossos cunhados disseram dos principias brancos. E o 
paraguai ficou para esse lado, para esse lado fica a irmã mais velha. 
Essas duas foram filhas do Nhane Ramoi Papa e não eram brancos. Essa 
filha de Nhane Ramoi Papá é que hoje eles chamam de Jesus Cristo , 
esse era filha de Nhane Ramoi Papá. Dizem que se a gente chegar onde 
el~ está fica cheio de brinco, quando os parentes dela chegam ela coloca 
bn~co de ouro e se veste tudo ouro, nessa hora já vem os homens que 
cuidam deja. O dono (Deus) dos brancos fica no meio dos ceus, nós 
também o nosso Deus traveja e nós não vemos e assim também o dono 
(Deus) fica para esse lado. Dizem que ela se veste de ouro quando os 
pare.ntes vão chegar, veste o yva'ytyrü (tipo de colar) veste todo o tipo de 
enfeite porque ela também é Deus, assim como os reJampagos. Mas eles 
nunca possui o tembetá, não foi dado permissão para ela ter o tembetá. 
Se tiver o tembetá 
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Pe Racerorã araka'e Nhane Ramoi Papá omopu'ã tanimbu-gwi. 
Tanimbu-gwi omopu'ã hikwai araka'e, ojatapy hikwai ko rupi data. Mbava'e
gwi katu avã nhamopu'ã-ta he'i, ha upepe ha'e kwera onhomongeta 
hikwai. Ha upeixa gwape yvypora he'i ojapo reunho he'i ha upeixa ave 
ojapo hikwai. Ha omopu'ã tanimbu-gwi racirerorã, paragwairã ja tyryra
ma, mokõi omopu'ã araka'e. Ha hemirekorã? He'i hikwai. O'i ngo nhane 
reindy he'i ojoupe. Nhane reindy he'ingo pe jakairá rajy rehe. 0 ·1 tykery ja 
omendasepa rei-ma he'i upeixa ramo mante niko 0·1-ta nhandevy. Pe 
nhane reindy nhame'ê ramo opyta-ta nhandeve nhande rovaja ramo he'i 
pe lacirero rembypy rehe. Ha paraguai katu opyta akotyo, akoty katu 
opyta tykery. Upea Nhane Ramoi Papa rasjy ndaha'eiry karai. Pe Nhane 
Ramor Papá rajykwe perna voingo Hesu Crito he'i, upea Nhane Ramoi 
Papá rajy. Ha ixupe jeko regwãhê ramo ha'e inamixãi mba arã, ihente 
kwera ogwãhê ramq onhemo namixãi mba arã oro-gwi ha onhemonde
pa arã oro-py, há ramo gwarã jeko ja ou-ma ijav~ jary kwera. Jaraí jary oi· 
ára pyti'a rehe, nhande minhaê ngo nhandejara hyapu pero nhande nda 
jahexai ha upeixa ave ha'ekwera ijara o·i apo lao. Ha'e jeko anhete 
ijegwakapa ijara kwera ogwaHê-ta jave, onhemo yva'ytyrü amonde 
opaixagwa jegwaka si ha'ekwera ngo tupã ave, overá va'e rami ave. Pero 
ha'e-kwera nunka voi nahembetái, ndohejai voi ixupe kwera hembeta 
hagwã. Hembetá ramo niko 
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o nosso cunhado vai ser igual a nós disseram. Por isso mesmo o Nhane 
Ramoi Papá não deu permíssão de ele ter o tewmbetá. Quando os 
fizeram fez apenas dois. Fez de cinza e por isso é que eles tem pele 
branca. Não se mistura com a cor da nossa pele e dizem que o nosso 
principio foi feito da terra mesmo. Por isso a nossa pele possui cor parda. 
Voces homens foi feito da terra e nós as mulheres somos feitas de 
Jegwaká. Por isso qualquer reza pra nos as mulheres só fala de jegwa
ka, essa resa os antigos cham.am de Pa'i Tambeju, essa reza fala só de 
jegwaká essa reza é somente para as mulheres. E voces foram feitos d~ 
terra mesmo. Quando o Kurusu Nhe'egãtu estava aqui (na terra) quando 
havia só trevas na face da terra dizem que havia somente bichos naquele 
tempo. E isso chamam de Xiru Kurusu Nhe'êgãtu. Essa cruz diz se que 
é igual anós (pessoa) mesmo, Ele quando fala aqui, o trovão é escutado 
desde o começo dos ceus, mas ele possui a nossa aparência. Não é 
nada, quando foram retirado as coisas que ele tinha e elevadas da terra, 
esse lugar hoje é chamado de Yvy Pyté. Nesse lugar que é chamado de 
Yvy Pyté dizem que ali nós vivíamos os nosso princípios. O Yvy Pyté era 
o nosso lugar, aquele que hoje é. chamado de Serro Gwasu. Essa vida 
que eles levam ali eles levaram junto quando saíram, apena essa eles 
levaram. Ali viviam o Xiru Kurusu f\Jhe'êgãtu, dizem que esse.Xiru Kurusu 
Nhe'êgãtu, dizem que esse Xiru Kurusu Nhe'êgãtu era o princípio de 
todas ·as coisas. E dali -nós fomos espelhados. O Kurusu Nhe"êgãtu fez 
um seu cuidados (guarda costa). Os antigos diziam ombokwá Avaete, e 
as de hoje chamam de polícia. 
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nhande rovaja nhande rupi ose-ta he'i. Upea-gwi voi Nbande Ramoi Papa 
nomohembetái araka'e ixupe. Ojapovy araka'e rnok0I nte voi araka'e 
ojapo Tanimbu-gwi oj.apo araka'e ha upea-gwi ngo ha'ekwera ipiré 
morotL Ndo jehe-'ai nhande piré rehe ha nhande jeko araka'e pe nhande 
rembypyrã yvy v0i araka'e. Upea-gwi nhane pire pytã. F?eê kwímba'e 
kwera yvy ha ore kunha katu araka'e ojapo je-gwaka-gwi. Ajeve ore 
rehegwa nhembo'e mba'e, yma gware he'i Pa'rtambeju, upea upe 
nhembo'e jegwaka rehe memete oho upe nhembo'e kunha rehegwa. Ha 
peê va'e katu ja yvy-gwima araka'e oiko. Pe kurusu nhe'êgãtu o·i mba rei 
ramo araka'e ko'ape (yvy ári) inhypytü mba rei ramo Vixo mante aiko 
araka'e. Ha upea-pe he'i Xiru Kurusu Nhe'êgãtu. Upe kurusujeko nhande 
rami voi. Ha'e onhe'ê ramo apy, osunu yvarapy, gwive onhendu, pero 
ha'e nhande rova rami. Ndaha'ei mba'eve, pe imba'e jary ogweraha 
hagwã pe imba'e jary oh;upi hagwe ha ohekyi ohovy yvy ixugwi, upe ohupi 
hagwe-ma voingo yvy Pyté he'i. Pe yvy Pyte-pe nhande jaiko araka'e, 
nhane rembypyrã. Yvy Pyte araka'e nhane rendá, pe Serro Gwasu 
he'iha. Ha upea ha'ekwera gweko hagwe ohupi ohovy ojeí ohovy, pe 
ohupi hagwe nte. Upepe oiko araka'e xiru kurusu Nhe'êgãtu, pe xiru 
kurusu Nhe'-agãtu jeko mata araka'e. H·a upe-gwí nhande sarambi. 
Kurusu Nhe'êgãtu ojapo ombokwa avaeterã. Ombokwe Avaete he'i yma 
gware, ha ay gwa he'í policia. 
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Ja havia os que cuidam dele e isso chama de Ombokwa Avaete. 
Para não chamá-lo de Ma'emegwã, Diabo é ma'ê megwã (coisas 
horriveis), pra que não dizer que o Diabo tem seu rosto igual a nós, para 
não ser chamado assim ele pôs seu guarda costa (avaete). Para afim de 
cuidar dele. Depois ja fez os danos para todas as coisas, novos donos 
disseram eles. Depois fez a primeira mulher, ele mesmo fez uma irmã pra 
si aquele nossa mãe que hoje está nos céus, ela é uma só, ela é a única 
que vivem, que amamentou para todos. Depois que surgiu o Xiru Kurusu 
Nhe'êgãtu já havia o Nhane Ramoi Papá para ele não amamentou e para 
o Nhane Ramoi Tani não amamentou também. E depois para o Mba'ekwaa 
Mir'i ela já amamentou. ·Ela é a única mulher que vivia. Ela é a irmã do Xiru 
Kurusu Nhe'êgãtu, ela foi chamada de Nossa Mãedo céu. Ele não a fez 
do Xiru Kurusu Nhe'êgãtu ele a fez do Je-gwaka. Do Jegwaká ele fez uma 
irmã ele fez uma irmã pra si. Por isso nós as mulheres somos Jegwaka 
mesmo (enfeite). Nós fomos feita de Jegwaka esse foi o nsso começo. 
E voces foram feitos·da terra mesmo de firo de sua cinta (ku'akwaha). E 
esse Xiru tS,urusu Nhe'êgãtu é fez a terra. Cada vez que surge um dono 
das coisas a terra foi se extendendo e quando fez um que vai cuidar dele 
a terra se extendeu mais e assim a terra foi crescendo na extensão. E 
para outras coisas ele falou para ficar na terra e estando ali Ele fez muitas 
coisas, fez várias coisas. Ja depois do Xiru Kurusu Nhe'êgãtu é que 
surgiu aquele que hoje nos alumia. 
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Oiko-ma hese onhangareko va' erã ha upeixa gwape he'i Ombokwa 
Avaete. Poro he'i ixupe ma'e megwã, Anhay ma'e megwã, pono he'i 
nhande rova arami-ma Anhay, pono upea he'i ixupe onhembo eko 
Avaete. Onhamgareko hagwã hese. Ha upei ja ombojehu-ma mba'e 
jaryrã, mba'ejara pyahu he'i, upei ombojehu-ma araka'e oré kunha 
rembypy, ha'e voi ojapo araka'e heindyryrã Nhandesy yvate gwarã, ha'e 
peter oiko, solo pete·i oiko, entero va'e mokambu hare. Upei upe Xiru 
Kurusu Nhe'egãtu oiko rire oiko-ma araka'e Nhande Ramoi Papá ha upea 
nomokambui vyteri ha Nhane Ramoi Tani nomokambui ave. Ha upei pe 
Mba'e Kwaa Mir'i he'iha upea-pe ja omokambu-ma. Ha'e pete"i nte voi oiko 
kunha ramo. Upea pe Xiru Kurusu Nhe'êgãtu reindy, upea-pe he'i 
Nhandesy yvate-gwa. Ha'e nombojehui araka'e kurusu Nhe'êgãtu -gwi 
ha'e ombojehu araka'e jegwaká-gwi. Pe jegwaka-gi ojapo araka'e gwein
dyryrã araka'e. Ha upea-gwi oré kunha kwerá araka'e je-gwaka voi. Ore 
jegwaka-gwi voi oroiko araka'e uepa voi oré mata. Ha peê katu yvy-gwi 
ombojehu pe oku'a kwaha potygwi. Ha pe Xiru Kurusu Nhe'êgãtu ngo la 
yvy apo haré. kara oiko imba'e jary tuvixave yvy ha ombojehu jevy pe 
Heko Avaeterã tuvixave yvy ha ojepysó ohovo hina yvy. Ha umi ma'erã 
kwera katu he'i topyta yvy ramo ha upepy Ha'e ombojehu opá mba'e 
araka'e, opa mba'e Ha'e ojapo. Pe Xiru Kurusu Nhe'êgãtu rire-ma ngo 
oiko pe Nhande resapeha. 
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Eles chamam de Xiru Pa'ikwará, disseram que o Pa'ikwará mesmo 
é que nos alumia, não é ele proprio mas aquilo que ele tem na sua mão, 
assim como voce tem seu relógio no seu pulso é a mesma coisa também. 
Ele não faz brilhar, na cruz que está em fila faz para brilhar como um tipo 
de enfeite e para isso deve dançar não muitas vezes duas vezes apenas 
e isso somente de si deve enviar sua luz a luz daquilo que ele tem e vai 
direto na cruz do enfeite. Nós dissemos que o sol já está ali e isso não é 
o Pa'ikwará mas é a luz daquilo que ele tem na mão. Dizem que quando 
o sol já está bem ali já vai pelo Pará Tatagwi. Aqui há uma cruz das 
dan·ças, eles vem dançando e é por isso que é chamado de Kurusu 
Ajeroky. Dizem que isso é Pa'ikwará, o irmão mais menor desse que está 
nos iluminando. E depois disso é que está o Kurusu Ajeroky esse já é uma 
cruz que possui uma luz amarela esse também é igual a ele (o Pai'ikwará). 
Esta dançando a cruz que tem luz amarela. Depois que ele já estiver aqui 
ele já fica de novo com sua Cruz Apuroy e também com a cruz Atatagwá. 
As vezes lá pelo agosto nos dissemos que calor, quando isso diz que ele 
joga a sua luz na Cruz do Atatagwá. Por aqui diz que ha muitas cruzes 
muito mesmo. Quando o sol está indo por aqui diz que aquilo é dele já está 
devolta na sua mão. Somente para a luz dele nós dissemos que o sol já 
entrou, isso é apena a luz dele, quando está aqui já chega de volta ao 
dono aquilo que ele tem na mão a luz que ele tem. na mão, um tipo de 
Jegwaka: Dizem que eram os dois que viviam junto e assim como seu 
irmão menor. Para o irmão menor dele nós chamamos de Xiru Jasy. 
Dizem os que dois andavam juntos assim. Quando vem por ai diz que 
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Xiru Pa'ikwara he'i hikwai, Pa'ikwara voi ko nhande resape he'i 
ndaha'ei ha'e pero ipó pegwa ima'e rendy, nde minha'e rereko nde poapy 
rehe reyló ha upeixagwa nte ave. Ha'e ndaha'eiry pyryry ombouka 
hagwã, pe kurusu onhesyrü va'e rehe pyryry ombouká hagwã jegwaka 
xagwa ha upea rã ojeroky arã nda heta vesei zo vese mba'e ojeroky arã 
ha upei ohejegwi omondo arã upe omba'e rendy ha oho arã jagwaka 
kurusu-py ma oho. Pepyma o·i kwarahy ja'e upea ndaha'e Pa'ikwara ipo 
pegwa mba'e rendynte. Apy ohovy jeko Pará Tatagwai rehe oho. Apy or 
kurusu ajeroky, ha'ekwery ojeroky ouvy ha upea hera kurusu Ajeroky. 
Upea jeko xiru Pa'ikwara, pe nhande resapeha Pa'ikwará ryvy. Ha upe 
rire or kurusu Ajeroky upea ja kurusu Arendyju upea ha'e ramigwa ave. 
Aipo va'e ojeroky kurusu Arendyju . Ko'apy ohovy katu ha'e ja ogweno·i 
jevy-ma kurusu Apiro'y ha kurusu Atatagwá. Sapy'ante pe agto kwera 
setiembre kwera haku etepaja'e, upepe jeko ha'e kurusu Atatagwai rehe 
omondo gwendy. Ko'a rupi heta voi o·i kurusu. Ko'a rupi oho vove kwarahy 
jeko ja ogwãhê jevy-ma ijary-pe ima'ê rendy. Hendykwa-pe rei oike-ma 
kwarahy ja'e, upea hendykwe rei nte-ma, apy ou vove ja ogwãhê jevy-ma 
ijary-pe ipopy-gwa imba'e rendy, jegwaka xagwa. Ha moko'ive jeko peixa 
nga'u oiko araka'e tyvyry ndive. Pe tyvyry ndive. Pe tyvyry ngo Xiru Jasy 
he'i ixupe. Ha'e-kwera araka'e peixe nga'u oiko moko·ive. Pepy rei voi 
ouvy jeko 
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O irmão menor dele ja joga sua luz e quando vem por aqui o irmão 
maior é que joga a sua luz novamente. Diz que depois veiu um alguém 
para olhar aqui e voltou dizendo que a terra estava para se queimar. 
Dizendo que as matas estão secando, não faltou alguém para olhar de 
lá. Depois de falar tudo isso foi de novo ao Xiru Kurusu Nhe'egãtu e ali eles 
conversaram de novo, o Pa'ikwará com seu irmão menor. Conversou 
com o Xiru Jasy e eles são casados com a filha do Xiru Jakairá, o Xiru 
Pa'kwará é casado com a filha do Xiru Jakairá e sei irmão o Xiru Jasy é 
casado com a irmã menor. E tiveram dois filhos e seus filhos ficaram 
como Tatat'inajareta. As vezes no mês de agosto vem aquela fumaça e 
cheiro da mesma ele deixou para isso e quando isso vira para o seu lado 
e voce não tiver uma raza para ele, se voce vice sem saber uma reza 
sequer, se voce tiver mulher ela já ganha nenê gememos ela então pega 
essas coisas. Minha mulher ganhou duas crianças (gêmeo) porque será 
isso e voce admira, para isso ele deu ao seu filho para o Tatat'inajareta. 
Porque ele, dizem que eram os dois mesmo. Quando a onça comeu sua 
mãe, o Nhane Ramoi Papá se fez como se morreu e por isso é que surgiu 
a morte. Avisou-a bem dizendo: não chores por mim. E eles estavam 
conversando com o Xiru Jakairá. Quando surgiu a mrte os espírito saiu 
andando também por aí. E ali eles conversaram dizendo: como é que 
vamos principiar eas coisas? Falou para ele o Xiru mba' e jary Tapiá, voce 
podia principiar disseram para o Xiru mba'e jary Tapiá, se for para voce 
eé melhor diserem, para mim não é bom disse o Xiru mba'e jary Tapiá. 
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pyryry he'i jevy-ma tyvyryha ha apy ouvy pyryry he'i tyke'yryha jevy-ma. 
Ha upei jeko ou ohexa ko yvy ha he'i okai-pata ko yvy he'i. Onhynhy-ma 
ko ka'agwy he'i, ndo fartai hexa harã amo-gwi ou. He'i rire-ma oho jevy 
Xiru Kurusu Nhe'êgãtu ha upepe ha'ekwera onhomongetajevy, gwyvyry 
ndive xiru Pai'ikwará. Xiru Jasy ndive onhomongeta ha ha'ekwera ngo 
ogwereko xiru jakairá rajy, xiru Pa'ikwará ogwereko xiru jakairá rajy ha 
ikypy'yry ogwereko xiru jasy. Ha'e ojekiria araka'e mokõi ha pe ha'e 
ijekiria hagwe Tatat'inajareta-pe. Sapy'ante agoto kwera tatat'i hyakwã 
umia-pe oheja· ha sapy'ante umia ojerovava ramo ndeve ha xupegwa 
nhembo'e ndererekoi eterei voi, reiko ete voi, nerembireko ramo mokõi
ma imemby (gemeo) ha umia ojagarra. Mokõi ko imemby xe rembireko 
maerã po upea mo'ã, upearã ha'e ome'ê ojekiria hagwe Tatatinajareta
pe. Si ha'e aipona mokõi voi araka'e. Jagwarete ho'u-maramo isy kwera, 
pe Nhane Ramoi Papá omano ra'anga ha upea-gwi voi ngo oiko hagwã 
mano. He'i porá jeko ixupe anike xe rapirõ he'i ixupe. He onhomongeta 
hikwai xiru jakairá ndive. Oiko-ma ramo mano angwery osê rei oikovy. Ha 
upe-py onhomongeta hikwai: Mbava'e ramo katu ko'ã va 'e 
nhamohembypyta?-He'i ixupe xiru mba'e jara Tapiá, nde ko remonembypy 
arã mo'ã he'i xiru Mba'ejara Tapiá-pe nde ramo iporã he'i nga'u, xevy 
ramo naiporãi he'i xiru Mba'ejary Tapiá. 
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Se for voce vão dizer: escute o que é do Xiru e vão pôr banana 
madura pelo seu caminho e foi assim que falaram pra ele, vão chamar 
voce de Xiru disseram pra ele. E isso aconteceu quando o Nhane Ramol 
se fez como se morreu e não morreu. Avisou bem para a Nossa Mãe: não 
fique triste por mim e ele já estava grávida. Os povos de hije para dizer 
esse não é o meu filho nega o seu filho. As vezes anda por ai um animal 
por nome de Araku Ranhay, as vezes anda pela lagoa, quando voce 
escuta á noite cantando assim: kuruxa ... kuruxa, isso é apena o espiríto 
do Araku Ranhay e eles o fizeram, por isso disseram quando ouvirem 
lembrem-se por que ouvirão seu canto. Esse andava desobediente e já 
andava tendo relação sexual com nossa mãe com a mulher do Nhane 
Ramoi Papá. O Nhane Ramoi Papá tinha ido no mato para fazer seu 
mundéu, tinha ido fazer seu aratá pelo carreiro de bichos. Depois diz que 
ja tinha pegado a mulher do Nhane Ramoi Papá aquele que é chamado 
de Pa'i Arakurá. Dizem que ele trouxe o mandi'o pyu e passou na Nossa 
Mãe. E quando já vai pegará nossa mãe de qualquer forma, e Nossa Mãe 
se entregou-o. E fizeram ali, dizem que os antigos quando chega a esse 
ponto faziam mesmo esse tipo de relação sexual. Dizem que ali passou 
nela o mandioca podre. E depois quando chegou o Nhane Ramoi Papá 
ervestiu a sua mulher e tirou o que tinha no seu corpo. E depois que tirou 
deu para aquele que seria o gambá (animal). Por. isso mesmo que o 
gambá possui um saquinho na sua barriga e ali fica folhote. Aquela que 
teve com a Nossa Mãe deu para o que seria o gambá, tirou de sua mulher. 
Por isso o gambá tem seus filhotes debaixo de sua barriga. Se porque 
passou remédio pela nossa mãe, . o Nhane Ramol Papá ... e os de hoje 
quando acontece isso dizem meu inimigo por isso · 
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Ndevy ramo he'ita: ndopo xiru mba'e mo'ã mo'ã nde rape rupi 
pakova ombo'aju he'i-ta ndeve he'i ixupe, xiru he'i-ta ndevy nde ramo he'i 
ixupe. Ha upeakwe la Nhane Ramoi Papa onhembohasy a'ã ha emano 
a'ã. He'i porá Nhandesy pe ani xe rapirõ haja ikyra-ma voi oikovy ra'e. Ay 
ngwa yvypora ndaha'ei xe ra'y he'i hagwã. Oiko ngo sapy'ante Araku 
Ranhay, ko sapy'ante laguna ha upea rehendu arã pyharé rei Kuruxa ... 
Kuruxa ... he'i ramo, upea Araku Ranhay ayvukwe ntema ha ha'ekwera 
omondo, ajeve he'i erehendu arã onhe'ê he'i. Upea nohendui nhe'ê 
oikovy ha ofareá-ma Nhandesy ndive ra'e pe Nhane Ramoi Papá 
rembireko ndive. Ha Nhande Ramoi Papá oho ra'e ojapo emende oho 
ojapo ho'arata vixo rape-py. Upei jeko Nhane Ramoi Papa rembireko-pe 
ojagarra-ma ra'e pe Pa"i Arakurá he'iha. Ogweru jeko oipixy Nhandesy 
rehe mandi'opyu oipixy. ha ojagarra-ta katu rete-maramo Nhandesy-pe, 
Nhandesy onhentregá ixupe. Ha ojapo hikwai upepe, yma gwaré jeko 
upeixa ramo ojapo nte voi upeixagwa. Upepy jeko oipixy voi hese 
mandi'opyurê. Ha upei ogwahê vove Nhande Ramoi Papa orevisá 
gwembireko rehe orva'e ha oipe'a. Ha oipe'a rire ome'ê xikáirã-pe. Upea
gwi ngo xikái hye pikü ngwy-py or Ta'yra. Pe Nhandesy ndive ofareá 
hagwe oipe'a ome'ê Xikái, pe ogwerova pe hembireko-gwi. Upea-gwi 
Xikái pe hyé pire gwy-py rei orta'yra. Pe Nhandesy oipahano hagwe rehe, 
Nhane Ramoi Papa ... Ha'ay'gwa upeixa ke kontrário he'i upe hagwerehe 
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fiquei bravo, só porque andou com minha mulher fiquei bravo e para que 
os de hoje andassem assim o Nhane Ramoi Papá falou , ele tinha alguma 
coisa no seu coração mas não falou nada. Depois o Pa'i Arakura andou 
perseguindo já por causa de sua mulher. Por onde o Nhande sy for ele 
já sai na frente dela e Nhandesy não fala nada pra ele apena se entrega 
pra ele. Por isso o Nhane Ramoi Papá falou pra ela, falou desse sol e lua 
que não era filho dele. Por isso os povos nega até o seu próprio filho, 
porque Deus mesmo negou seu próprio filho. Por isso as pessoas de hoje 
nega sua própria família fala até da sua propria família: essa não é minha 
família. E esse acontecimento o Pa'i Kwará (sol) guardou no seu 
coração. E diz que falou eu vou pescar e o Nhane Ramoi Papá tinha um 
a reza para facilitar sua pescaria como uma pessoa, como uma mocinha, 
era como uma pessoa mesmo a reza para facilidade de pescaria. Dizem 
que essa reza era uma vivente e a esse ele levou. O Nhane Ramoi Papá 
disse eu vou carregá-la para leva-la na minha pescaria e levou-a. 
Voltando daí o Nhane Ramoi Papá aquela que estava sendo facilidade 
de pecar já foi dada para o tubarão comer. Cai aqui para voce tomar 
banho disseram pra ela essa pessoa que está tendo facilidade para 
pescaria não pode jogar na água. Quando caiu na água o grande tubarão 
já pulou nela e devorou-a. E depois o espírito dessa qque foi jogada na 
água encontrou com Nhane Ramoi Papá. Ja está na minha frente? 
perguntou, não disse ela, eu j;a tinha ido e me mataram disse pra e.le. 
Ficou pra ele apena a facilidade de achar carne. Depois disse eu vou 
matar 

890 

NHANDE REMBYPY 

xe poxy-ma he'i, oiko hagwarehe xe rembireko ndive xe poxy he'i ha 
upeixa ay rupi oiko hagwã voi yvypora he'i araka'e Nhane Ramoi Papá, 
ha'e ogwereko têi opy'apy lakosa pero ha'e nogwenohei. Upei pe Pa'i 
Arakurá ohekove reka-ma ixupe hembireko rehe. Oho ha-py jeko ja osé 
jevy-ma pe Nhandesy-pe ha Nhandesy nda ipoxyiri ha'e onhemtrega 
ixupe. Upe hagwe rehe he'i ixupe Nhane Ramoi Papá, umi xiru Pa'ikwará 
rehe ndaha'ei xe Ra'y he'i. Upea-gwi yvypora ta'yry ete rehe jepe, 
Nhandejara voi araka'e ndaha'ei xe ra'y he'i gwayry rehe. Ha upea kausa 
ay gwa yvy pora he'i ifaminja ete rehe jepe he'i ndaha'ei xe faminja. Ha 
upea Pa'i kwará ogwereko voi araka'e opy'apy. Ha upei jeko he'i aha-ta 
ko apeká he'i ha Nhane Ramoi papa ogwereko opirá re'onde hente rami, 
mitã kunhaxa, hentexa voi pe pirá re'onde. Pe pirá re'onde jeko tekove ha 
upea ogweraha. Pe Nhane Ramoi Papá he'i arahata apeka hagwã ha 
ogweraha. Ha upe-gwi oú .kwevy Nhane Ramoi Papá pe ipirá re'onde ja 
ho'uka pama ra'e piraju-pe. He'a apy terejahu he'i jeko ixupe ha pira 
re'onde ngo rei voi upeixa rereko-ta. Ha ho'a ramo gwarã y-pe ja operé
ma hese Piraju gwasu ha ogweraha. Ha upei pe ijayvukwe jevy nte-ma 
ohovait'i Nhane Ramoi Papá-pe. Ma reho xe renonde?-Any he'i ha'e, aha
ma kuri ha xe juka he'i ixupe. Ha upei pe so'o re'onde nhembo tekove nte
ma ogwerekà. Ha upei aha ta ajuká 
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macaco. Porque a facilidade de pegar peixe já tinha perdido e tinha a pena 
a facilidade de achar carne. E isso levou de novo consigo e diz que falou 
pra ele: sobe aqui e o fez subir na árvore. Mandou imitar o macaco e imitou 
o bugiu e o bugiu derrubou-o para os queixados, derrubou-o no meio dos 
queixados. Derrubou da árvore a facilidade de carne do Nhane Ramoi 
Papá e os queixados destruiu-o tudo. Esse barreiro fica no Serro Gwy no 
Paraguai e esse lugar chama Gwyra Karúva. E grande mesmo esse 
barreiro não é pequeno, como daqui á Amambai de extenção (5 kms). 
Esse lugar é onde foi comido a pessoa da facilidade de caçar carne pelos 
queixados. 

(Final da Fita nº 1 O - Narrado Por Rasalina Medina) 

(Fita nº 11 Lado "A" Narração Rosalina Medina) 

PA'I KWARA (SOL) E JASY (LUA) 

Em primeiro lugar eu quero que voce me conta sobre o Pa'i Kwara 
e Jasy se voce souber, como eles surgiram? 

- Esses quando começaram a viver ainda bem pequenos, os 
antigos diziam para uma mulher que está grávida diziam ainda na bolsa. 
Quando estava ainda na bolsa (ventre) o seu pai morreu, se fez como 
morto. E disse para a Nhandesy: quando voce vê que estou passando 
mal ~ão fique triste por mim> E quando a Nhandesy não aguentou, para 
sur~ir o começo da sombração (Angwery), quando Nhandesy viu deu 
mando passando mal ela chorou. E ·então ela o levou 
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Ka'i he'i. Pe pirá re'onde ixugwi ohundi-ma ha so'o re'onde minte
ma ogwereko. Ha upea ogwereha jevy ha jeko apy ejeupi he'i ixupe ha 
ombo jeupi yvate ixupe. Oha'ã uka ka'i ha oha'ã karajá re'onde ha karajá 
katu oity koxi-pe, oity pe tajasu-pe. Oity yvate-gwi pe so'o re'onde ha 
tajasu katu opoxa ojapo ixu-gwi. Upe hagwe varero ngo opyta Serro Gwy
pe ha hera Gwyra karúva. Varrera voi ndaha'ei mix·i va'e, ko'agwi ramo 
Amambaixa tuixakwe (5 kms). Upe va'e Nhane Ramoi Papá so'o re'onde 
ho'upa hagwe tanhykatr. 

(Final da Fita nº 1 O - Narrado Por Rasalina Medina) 

(Fita nº 11 Lado "A" Narração Rosalina Medina) 

PA'I KWARÁ HA JASY REHEGWA 

. Primero aipota remombe'u xeve Pa'i Kwara ha Jasy rehe-gwa 
ere1kwaa ramo, mba'exapa oiko araka'e? 

. ~Upea ngo pe oiko hagwã pe mix"i reheve vyteri, si yma gwaré ngo 
he' ~ tuv1xa ete ramo kunha vosa-py vyteri he'i. Pe vosa-py vyteri ramo ngo 
pe 1tua omano onhemo mano ra'anga. Ha he'i nhandesy-pe ani kena xe 
rexa vai ramo xe rapirõ te'i he'i ixupe. Ha pe nhandesy noagwantái 
maramo, onhemohembypy hagwã pe Angwery, ha'e ohexa vai maramo 
omena hasê pe nhandesy. Ha etonse upepe ha'e ogweraha 
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plantar (enterrar), hoje em dia fala enterrar. E logo depois de enterrado 
ele saiu de novo. E já deixou para o Angwery o seu princípio ele fez como 
uma fantasma. Eles chamam de Angwery. E dai o Nhane Ramoi Papá ja 
foi embora o marido da Nhandesy se elevou. Ficou somente Nhandesy 
como viúva aqui sobre a terra. Depois a Nhandesy Nhande Ramoi Papá 
mandou chamá-la ja depois que ele estava no céu mandou chamar para 
que ela fosse também e a criança. E o Pa'i kwará e seu irmão menor ainda 
estava no ventre de sua mãe e disse pra ele: porque é que não seguimos 
e seguiram-o. Nhandesy já levou o tal denha'êu consigo, a sua própria 
vasilha ela carregou consigo. Disse pra ela: leva, Nhandesy conversa 
com seus filhos la do seu ventre. Disse pra ela levar a sua vasilha, os 
antigos não tinham suas vasilhas (mala) como as de hoje, faziam o 
mba'eryrupê de purungo. Depois foram, e foram e para chegar o Nhane 
Ramoi Papá disse pra ela, existe uma flor bem amarela pelos campos e 
o nome dessa flor é Pa'ikwrá nhemoyrõ hagwe. E com aquela disse seu 
filho, ele ainda estava no ventre dela, tira pra mim para ser meu brinquedo 
pediu para ,sua mãe e ela tirou pra ele. Tirou por duas vezes pra ele e 
perguntou do seu pai pra ele e ela contou pra ela e ele ainda estava no 
ventre dela. E depois diz que sua mãe perguntou pra ele, ela queria tirar 
a flor de novo pra ele e o maribondo amarelo ferroou-a na sua mão, na 
mão de sua mãe. Quando isso aconteceu a mãe disse pra ele: só depois 
que estivermos fora é que devemos ter brinquedos disse pra ele. Só com 
isso o Pa'ikwara entristeceu-se. 
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onhoty, ogweraha ojaty he'i ãygwa. Ha upe ojatypa rire joty upei osê. Ha 
ja oheja-ma angwery-pe hemityrã ha'e onhemo Angwery ra'anga. 
Ha'ekwery Angwery he'i. Ha upei oho-ma Nhane Ramoi Papa pe Nhandesy 
mena ja ohoma. Pe nhandesy ntema oiko viuza ramo ko'yvy ári. Upei 
ohenoi uka ixupe pe Nhane Ramoi Papa, ohenoi uka nhandesy-pe ja 
amoite yvaga-py o·i rire-ma ohenoi uka oho hagwã ha'e ha pe mitã. Ha pe 
Pa'ikwará ha tyvyra vosa'py vyteri o·i he'i jaha arã mo'ã ra'e ha oho hikwai. 
Nha_ndesy ogweraha-ma pe Nhaeü, pe ha'e omba'e ryru ja ogweraha
ma. He'i ixupe: eraha, pe nhandesy onhe'ê omemby-pe gwyé-py vyteri o"i 
reheve. He'i ixupe eraha nemba'e ryrupê he'i ixupe, yma gwaré ngo 
ndaha'e voi ko'agã gwaxa imba'e ryru, ojapo mba'e ryrupê hy'akwa-gwi. 
Ha upei oho, oho, ha ogwãhê hagwã Nhane Ramoi Papa-pe he'i ra'e 
ixupe, upea-gwi ngo pete"i yvoty sa'yju eteva o"i kampo rehe ha upea hera 
Pa'ikwara nhemoyrõ hag',Va. Ha upea rehe he'i ra'e imemby vosa-py 
vyteri o"i emondoho xevy xe mba'erã he'i osy upe ha omondoho ixupe. Xo 
vese omondoho ixupe ha oporandu ituva rehe isy ha omombe'u joty ixupe 
ha ha'e vosa-py vyteri oiko. Ha upei jeko isy he'i ixupe, omondoho jevy 
mo'ã ixupe haja ojopi-ma kavendy ipopy, isy popy. Upe-maramo he'i 
ixupe isy: okapy jaiko rire ae-ma nhane mba'e mba'ese he'i ixupe. ha 
upea rehe nte Pa'ikwara onhemoyrõ. 
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Naquela flor o Pa'i Kwará entristeceu-se. E antigamente não 
chamava seu pai, por onde foi o seu Hiú perguntou pra ele e chamava de 
Ha'i para sua mãe. Por onde foi seu Hiú? perguntou pra ele. -Por aqui 
disse ele, primeiro contou direitinho por onde o Nosso Pai foi. O Pa'i kwara 
sabia muito bem por onde foi seu pai. E só porque ele tinha que viver 
assim nos iluminando com a sua luz ele já era sabido mesmo, juntos com 
seu irmão menor. E quando a abelhinha ferrou sua mãe e não deu mais 
flores para ele o Pa'i Kw~rá entristeceu-se. perguntou de novo pra ele: por 
onde foi seu pai? E ele disse por aqui e já apontou o caminho que vai na 
casa das onças. O Pa'ikwará destruiu sua própria mãe. Diz que quando 
chegou na casa das onças primitivas os filhos já eram todos grandes ja 
e tinham caçar. E o Pa'i kwara e seu irmão ainda estava na barriga de sua 
mãe. E quando chegou na casa das onças primitivas a velha onça disse: 
vem chegando carne disse pra ele, a velha onça disse chegou carne 
disse pra ela. E diz que trouxe uma vasilha feita de barro e colocou sobre 
ela e colocou-a na esquina da casa. E já de noite chegaram as outras 
onças primitivas e já sentiram cheiro dela as onças primitivas. Por isso 
quando voce senti cheiro de carne não deve ter vontade de sentir mais 
e mais, somemte a onças primitivas é que tiveram essa vontade. As 
onças primitivas que eram novas foram caçar e não mataram, não 
acharam nada. E quando chegaram sentiram o cheiro e disseram: mãe, 
voce tem coisa para gente comer? -Não tenho, disse pra eles a mãe. 
Voce tem disseram e saíram para fora e 
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Pe yvot-j, rehe Pa'i Kwará onhemoyrõ. Ha yma rupi araka'e nde'i~ 
voi papá, mamo rupi katu oho hiú he'i ixupe ha ha'i he'i osy-pe. Mamo rupt 
katu oho hiú? -Arupi he'i ixupe, omombe'u porã porã ranhe osy-pe pe 
Nhande Ru oho hagwe. Pa'i kwara oikwaa-ma voi moõ rupipa oho itua. 
Ha'e peixa oiko-tagwi voi pe ikwaráry nhande resape hagwã-gwi voi ha'e 
iletrao-ma voi, moko"i gwyvyra ndive. Ha ojopi-maramo mamanga'i isy-p: 
ha nome'ê vei hagwe rehe yvot-j ixupe Pa'ikwará onhemoyrõ-ma. Moo 
rupi katu oho nde ru he'i jevy ixupe ha arupi oho he'i ixupe ja o~ombe'u
ma jagwa rape. Pe Pa'i Kwará ko ombojekwa va'ekw_e o~y .. pe Jagwa ~PY 
roga-pe ogwãhêvo jeko pe ja-gwa ypy memby kwera tkana ypa-ma vot ha 
oho ra'e omarikavy. Ha pe Pa'i kwará gwyvyry ndive o"i vyteri moko"ive os~ 
rye-py. Ha ogwãHê vove jagwa ypy roga-pe: ma ereju so'o he'i-ma vo1 
ixupe,jagwajari eruru-ma so'o ra'e he'i ixupe. Ogwerujeko nha'eü gwa~u 
ha okypy-py ojaho'i. Ha upei pyrahé-ma ou umi jagwa ypy kwera ha J~ 
ohetü-ma voi ixupe jagwa ypy. Upea-gw'f erehetü ramo so'o ryakwa 
nerehetü seve sevei arã, jagwa ypy ae jeko upeixa araka'e. Umi jagwa 
ypy ikaria'ypa va'e oho omarika ha ndojukai, ndo topai mba'~ve: Ha 
ogwãhê vove ohetü ha he'i: erereko katuko ha'i ja'u va'erã? -Ndo1ko1-ma 
he'i jeko ixupe isy. Erereko katu he'i jevy ha osê jevy oka-py ha 
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fora saindo não sentiam mais o cheiro de Nossa Mãe. Depois voltou de 
novo e disse que tinha mesmo alguma coisa e tirou a vasilhame e já achou 
Nossa Mãe e ali ja bateu na cabeça dele. E não chegou com seu corpo 
terrestre para o Nhane Ramoi Papá, somente a alma dela seguiu. E os 
antigos para um filho que está ainda no ventre chama de ipêy. Está com 
ipêy (filho) disseram, tem dois filhotes disseram os filhos da onça para sua 
vó (velha). Quando então disse traga pra mim eu vou colocar no 
Kwarepoti. Os antigos chamavam fio de arame de kwarepoti. Traga meu 
kwarepoti disse ela porque ia espetar o Pa'ikwará, ela ia espetá-lo para 
assar. So porque ele ia mesmo viver como hoje sua pele endureceu como 
pedra. Disseram que estava querendo viver como criado e já colocou de 
lado para o irmão maior e queria espetar par o irmão menor e aconteceu 
do mesmo jeito também. Está querendo viver como criado disse ela. 
Depois ela disse vamos ferver na água e colocou a água quente e já 
estava fervendo água para ser postos. E tentou coloca-los e eles pularam 
para outro lado da água quente, o Pa'i kwará e seu irmão manor, junto 
com aquele que hoje é lua, dizem que eles eram somente dois mesmo 
que tinha n'ascidos. O maior pulou por cima e o menor também pulou por 
cima, aí então disseram que os dois queriam ser como criados, disseram 
do Pa'i kwara e do Jasy. Daí colocaram na esquina, e os grilos que 
chegaram neles já estavam matando, já fez um Arquinho e já era sabido 
mesmo. Assim eles viveram, o maior e o seu irmão menor. E por causa 
do seu cheiro os grilos queriam mordê-los e eles já estavam matando com 

. seus arquinhos o nosso pai Pa'i kwara e seu irmão menor Jasy. 
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oka-py oho ramo nohetü vei jevy pe nhandesy ryakwã. Upei oú jevy ha 
rereko katu he'i jevy ha ombogwy pe nha'ê haja otopa-ma pe nhandesy 
ha upepe onhakã rupã ixupe. Ha'e nogwãhê jepei heko yvy reheve pe 
Nhane Ramoi Papá-pe, pe ijayvukwe nte-ma oho. Ha upei ombo'i hikwai 
ra'e, omboaí hikwai. Ha yma gwaré ta'yry-pe he'i ipêy. lpêy nipo ra'e he'i, 
mokõi voi ipey ra'e he'i umi ja-gwa memby kwera ojari-pe. Maramo he'i 
eru taikutu he'i kwarepoti-pe. Yma gware ngo alambre-pe he'i kwarepoti. 
Eru xe Kwarepoti xevy he'i ha oikutu-ta Pa'i Kwará-pe, oikutu-ta ohesy 
hagwã mo'ã ra'e. Peixa oiko-tagwi voi ha'e itá rami ipiré. Oikose ko 
mymbá ramo he'i ha omboyke-ma tyke'yry ha tytyvra-pe oikutu jevy mo'ã 
upeixa nte avei. Oikose mymbá ramo he'i. Ha upei he'i ytakú-py nhambo 
pupu he'i omo·i ytakú ha opupu-ma hina hykwerã. Upepe opoí mo'ã ha 
ha'e kwera ja ojapyhará-ma pe ytakú, Pa'i Kwará gwyvyra ndive, pe xiru 
jasyrã ndive, ha'e kwera aipona mokõi nte voi oiko. Tyke'yry ojapyhará ha 
tyvyry ojapyhará ave, upe-maramo he'i oikose ko ra'e mymba ramo, he'i 
Pa'kwará ha Jasy rehe. Ha upei amõi peixa okypypy, pe ouu rehe ha'e 
ha'e ja ojuka-ma kyju, ojapo-ma gwyrapa'i haja iletrão-ma vai. Upeixa 
ha'e kwera oiko, tyke'yry gwyvyry ndive. Ha pe itiu rehe kyju oisu'use 
ixupe ha ojuka-ma ha'e kwery pe gwyrapa'i Xiru Pa'i kwarará ha tyvyry 
Jasy. , 
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E eles procuravam jeito, de como destruir os que comeram sua 
mãe essas onças primitivas. No segundo e no terceiro dia já falou ao seu 
irão menor: vamos caçar passarinhos? Perguntou ao seu irmão menor a 
seu irmão menor disse vamos. E a velha onça não queriam que eles 
fossem muito longe, se voces forem muito longe vão chegar no lugar dos 
passaros que falam disseram pra eles. Chegando ali eles vão receber 
informação correta, se eles forem mito longe vão chegar onde vão 
receber informações. A arma que eles usavam mais nas mãos e o 
gwyrapiá, esse gwayrapia era usado mais pelo Pa'i kwara e o seu irmão 
menor usava a flecha. O gwayrapia (arco de bodoque) e a flecha eles 
tinham, apenas esses dois mesmo. E o arco eles faziam de uma madeira 
por nome de mbavy e tem também uma madeira por nome de kambark'y 
e essa madeira não existe por aqui, somente no Paraguai tem muito e 
naquilo eles colocavam penas. As penas que eles colocavam nas flechas 
eram a do kanindé e papagaio. E tinha também o arco de jogar bodoque 
(gwyrapapé), se achar passarinho eles atiravam com gwyrapapé e se 
achar pássaros grandes eles atiram com o gwarapiá. O Pa'i kwará e Jasy 
(sol e lua). Depois eles voltaram e quando saía para caçar, eles pegavam 
as folhas cecas que estavam no chão e jogava espalhando na onde eles 
vão entrar no mato. Por isso quando voce for caçar passarinho tem que 
pegar a folha ceca e jogar e com aquilo se torna os passarinhos. E se não 
espalhar a folha ceca voce não acha passarinho. E com muito vento 
também, eles diziam mesmo um ao outro, quando a velha onça perguntou 
pra eles assim disseram e pela segunda vez quando foram 

900 

... . 

-. 

NHANDE REMBYPY 

Ha upea ha'e Kwera oheko kwaa va'erã, osy ho'u hagwe rehe, umi 
jagwa ypy kwera. Pe zo tre ria-peja he'i-ma gwyvyry-pe: Jaha arã mo'ã 
ko gwyrá rehe, he'i Pa'i Kwará gwyvyrá-pe jaha gwyrá rehe, jaha he'i 
ixupe tyvyra. Ha pe jagwa jari ndoipotai mombyry eterei oho, mombyry 
eterei peho ramo he'i pegwãhê arã gwyrá nhe'ê gãtu amba-py he'i. Upepe 
ogwãhê-ta oheko mbo'e hagwã ixupe ra'e, oheko mbo'e hagwã-my 
ogwãhe-ta mombyry oho ramo. Ha'ekwera ipopy gware gwyrapía, 
gwyrapía Pa'ikwará mba'ekwe ha tyvyry mba'e kwe hu'yvau araka'e. Pe 
gwyrapia ha hu'y-vatJ araka'e ha'ekwery ogwereko, upe mokõi nte voi 
araka'e. Ha ha'e Kwera hapavy-kwe araka'e mbavy ha o·i ngo Kambari'y 
he'iha ha upea ngo ko'arupi ndaipori, Paraguai-pe mante heta o"i ha upea 
ombopepó porá. Ha'ekwera ihu'y pepovy ngo Kanindé pepó ha lorito 
pepo. Ha ogwereko gwyrapapé ave, otopa ramo gwyrá oha'ã gwy
rapape-py ha gwyrá tuix9 va'e otopa ramo oha'ã gwyrapia-py. Pa'i Kwará 
ha Jasy ave. Upei ou jevy hikwai ha oho hagwã hikwai gwyrá rehe, 
ojagarra hikwai yty ha omosarambi henonerã pe yty. Ajeve ereho-ta ramo 
gwyra rehe eremosarambi mante arã yty ha upea-gwi oiko hagwã gwyrá. 
Ha neremosarambiry ramo nde retopai gwyrá. Ha yvytu ramo ave, he'i voi 
ojoupe hikwai, pe jagwa jari oporandu-maramo ixupe he'i ha zo vese oho 
hagwe-py 

'\ 
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já chegaram no lugar dos passaras que falavam. De primeiro o Jacu falou 
para ele, é como eu te falei anteriormente esse Jacu foi enviado pelo Xiru 
Kurusu Nhe'êgãtu e se manifestou-os como pássaros por nome Jacu. E 
o irmão mais novo dele já atirou ao Jacu e disse ao seu irmão aqui está 
um Jacu e o Jacu saia do seu lugar se defendendo-se'quando então o 
irmão mais velho disse ao mais novo: deixe eu atirar, o Pa'ikwará disse 
e diz que quando já foi para atirar o Jacu começou a conversar com ele. 
Isso era o enviado pelo Xiru kurusu Nhe'êgãtu. Assim como uma ordem 
escrita no papel, mandou-o um aviso, e esse então deu informação 
correta, para o Nosso pai Sol (pa'ikwará). Para saber como destruir os 
que comeram sua mãe. Dizem que falou-o assim: Mas eu quero tanto 
cuidar de quem comeu minha mãe eu quero tanto cuidar, eu quero tanto 
cuidar quem destruiu a santidade de minha mãe e assim o Jacu foi 
falando pra ele. E ali o Pa'ikwará prguntou pra ele: Assim deu ordem para 
voce o Xiru kurusu Nhe'êgãtu perguntou pra ele. Contou para eles como 
tinham que fazer para destruir aquele que comeram sua mãe. E os 
passarinhos# que já tinha matado eram bastantes e já estava até 
estragando. E espalhou tudo novamente os passarinhos que tinha 
matado, vamos voltar disse ao irmão mais novo. Como o Pa'ikwará tinha 
que fazer para destruir quem comeram sua mãe, essas informações já 
tinha recebido. Dali eles voltaram, e esse Jacu também voltou para o Xiru 
kurusu Nhe'êgãtu. Voltando dali e que ele soltou de novo os passarinhos 
que tinha matado. E aí ele jogou de novo as folhas secas para o lado que 
estavam indo e dali começou ventar bastante. 
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ja ogwãhê-me gwyrá nhe'êgãtu amba-py. He'i ixupe jakú raê, upea xe 
ha'e haxa ete ndevy pe Xiru Kurusu Nhe'êgãtu rembigwai omboú ixupe 
kwery jakú ramo. Ha tyvyra ja oho'ã-ma voi na'ape jakú he'i ha jaku 
onhemboyke ixugwi, upe-maramo xeha xiryvy he'i Pa'i Kwará ha ohã
tama jave jeko ja onhe'ê-ma ixupe pe jaku. Upea la pe xiru kurusu 
Nhe'êgãtu remimboú. Ko Kwatiá xagwá, marandu omboú ixupe ha upea 
oheko mbo'e ixupe, xiru Pa'i Kwará-pe. Mba'e xapa omokanhymbá 
vaerã, osy u'hare. He'i jeko ixupe: Aiporaka ete tamora'e xe sy u'hare ra'e, 
aiporaká ete tamora'e, aiporaka ete tamo xe sy mokanhy haré ra'e, 
aiporaká ete tamara'e xe sy momaragãtu haré he'i jeko ixupe pe jakú. Ha 
upepy oporandu-ma ixupe Pa'ikwará: oipó he'i rako peê-me Xiru Kurusu 
Maragãtu he'i ixupe. Omombe'u ixupe Kwera mba'exapa omokanhy arã 
isy u'haré. Ha pe gwyrá ojuka va'ekwe jeko koxa ete-ma ogwereko haja 
hyevu-pama ra' e gwyrá. Ha omosarambipa jevy ra'e gwyrá ojuka va'ekwe, 
jahajevy xiryvy he'i gwyryva-pe. Mba'exapa omokanhy arã Pa'ikwará ixy 
u'hare, umia omombe'upa-ma ixupe. Ha upegwi ha'e oho jevy, pe jaku 
oho jevy Xiru Kurusu Nhe'ê Maragãtu-py oho jevy. Pe ojevyvy pe gwyra 
ojuká heta va'ekwe omosarambipa jevy. Ha upei omosarambi jevy 
gwenonderã pe yty ha upe-gwi ohovo yvytu-ma peixa. 
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Ventou um pouco e não caçou muitos passarinhos e chegando dali · 
as onças falaram pra eles: porque voces foram muito longe? Parece que 
voces chegaram no lugar do passares que falam disseram pra eles. Não 
cheguemos não disseram para a velha onça, por causa do vento não 
achemos muitos passarinhos disseram eles. Por isso quando venta mito 
os pássaros não anda não é facil de encontrar, porque o Pa'ikwara 
mesmo falou assim. Nós vamos voltar caçar passarinhos disseram para 
a velha onça e daí voltaram de novo, eles não foram caçar realmente, 
voltaram para estudar como destruir os filhos de onça. Foram e da flor de 
suas cintas eles fizeram a pequena gwavira e por isso é que essa é muito 
doce. E trouxeram no seu poxito (camisa) e contaram para eles e diz que 
a onça tinha bastante filhos e tudo já eram moços (crescidos) mesmo. Aí 
eles contaram para eles.ali diz que tinha um pequeno riacho e isso eles 
chamaram, diz que esse riacho se tornou como mar de hoje. E ali os 
bichos ciram tudo e por isso é que no rio que se chama de Agwaray não 
se pode tomar banho como em qualquer outro rio diz que ali o Pa'ikwará 
fez sua vingança nesse rio por nome de Agwaray. E diz que depois eles 
foram voltando e disseram para eles amanhã vamos e diz que antes de 
clarear o dia disse ao seu irmão mais novo vamos logo e já foi o Pa'ikwará 
com seu irmão mais novo, o Jasy. E atrás deles as onças foram, levaram 
peneira feita de papel, levaram cexta, levaram pedaço de grande purungo 
essas eles carregaram. E ali os filhos de onça que já estavam moços vão 
atrás deles e eles 
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:vytu ' ~ h~ ndahetai ojuka gwyrá ha upegwi ogwã-heva he'i ixupe 
kwera Jagwa 1an: maerã tipo peho mombyry vetei? Ma pegwãhê ma·i katu 
gw~rá nhe'êgatu a~ba-py he'i ixupe. Any-ma jari he'i ha'ekwera yvytu
~w1 ndo~o~op~. heta1_ g~rá ~e'i. ~.ª upea-gwi yvytu ramo gwy-ra nda 
11erek~a1 s1 ~a 1kwara vo1 upe1xa he 1. Oroho jevy-ta ko jari gwyra rehe he'i 
ha upe1 oho Jevy, ndaha'ei vai gwyrá rehe oho, oheko kwaa hagwãjagwa 
mem?y k~era a~ ha'ekwera oho. Ha oho pe iku'a kwaha potyré-gwi ojapo 
gwaviram1 ha a1eve upea he'ê eterei. Ogweru ra'e okwavy pe opoxito 
~w~py ha omom.be'u ixupe kwera ha heta jeko jagwa memby kwera já 
1kan ay .P.~ma vo~ . Upepy omombe'u ixupe kwery ha he'i upepe jeko oi' 
ysyry m1n ha upe1xa gwaré upe he'i ha'ekwera, upeixa gwaré vai jeko oiko 
araka'~ mar ~am_o. Ojeve upepy vixo ho'apa hagwã ha upea-gwi ngo pe 
Agwaray rup1 hei ndere'a rei reiry arã, upea jeko Pa'ikwará jeheko kwaa 
~agwe upe Agwaráy. Upei jeko oho okwavy ha he'i ko'erõ jaha kuri he'i 
1xupe kwer~ ha upei jeko ko'êmba _e'y mobyve he'i jaha mar"i xiryvy haja 
oho-ma Pa 1 kwara tyvyra Jasy nd1ve. Ha upei ohopa hi-kwai hapykweri 
kwera ogweraha yrupê kwatiá, ogweraha ajaká, ogweraha hikwai 
hy'agwasu umia ogweraha hikwai. Ha upepy ugwi' imemby kwery ikari'y
pa va'e oho-ta hina hapykweri ha ha'ekwery 

905 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

ja foram na frente. E disseram para eles na beira do rio nos vamos esperar 
para passarmos juntos assim disseram para eles. Porque no outro lado 
do rio é que tem bastantes guaviras e eles queriam muitos chupar 
guavira. E já era velha aquela que comeu a mãe dele aquela que cobriu 
a mãe dele já era bem velha a onça. Depois falou eu ainda vou fazer meu 
mundéu, porque disseram pra eles destruírem no mundéu para aquele 
que comeu a mãe. E o Jasy fez mundéu, fez uma aratá (mondéu) 
pequeno do sabugo de milho e fez a armação direitinho. E depois disse 
para a velha: eu fiz meu mundéu disse pra ela. E ainda falou pra ela: eu 
sempre entro debaixo e fico mexendo a armação e depois de fazer isso 
é que volto disse pra ela. E disse a Velha onça: eu vou fazer isso então. 
E ele disse nós já vamos chupar gwavira e vamos trazer pra voce também 
e eles foram tudo juntos. E eles foram na frente, eles já passaram no outro 
lado do rio junto com seu irmão mais novo. E ai colocaram suas flechas 
assim (um do lado outro), colocaram seus arcos para servir de passagem. 
E o mais velho disse para o irmão mais novo: quando eles já estiverem 
no meio da água nós vamos tirar as nossas flechas e vamos derrubá-los 
tudo na água assim falou ao seu irmão mais novo. E quando já estiveram 
no meio, e aquele que ficou para ser o Agwara Gwasu (lobão) estava 
grávida e ela estava com medo mesmo, ela veio atrás de todas e já 
estavam no meio e o mais novo disse para o mais velho eu já vou tirar o 
irmão mais velho disse vamos tirar. E quando tiraram a flecha que eles 
colocaram para elas caíram tudo. E quando tiraram a flecha aquele lobão 
vinha ainda na beirada do rio e apena pisou na água e deu um grito 
"gwaaa" e disse esse 
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ja oho-ma tenonde. Ha he'i ixupe kwera pe y akã-py apoha'arã-ta jahasa 
hagwã he'i ixupe kwery. Pe y aká rovai heta gwavirami he'i ixupe kwery 
ha ho'use eterei hikwai. Ha igwãigwi-ma pe isy u'haré pe isy jaho'i haré 
igwãigwT-ma jagwa jari. Ha upei he'i ojapa ranhe-ta xe monde, si monde
PY pemokanhy kuri pendesy u'haré he'i voi ngo ixupe kwery. Ha pe Jasy 
ojapo ra'e omonde arata mir'i ojapo avati ygwe-gwi ha omopo'ê ete mirl 
Ha upeijeko jari he'i ajapo ko xe monde kuri he'i ixupe. Ha he'i ixupe: xema 
oha va'e aike ha ipo'ê ajavyky va'e ha upe rire ae aju jevy he'i ixupe. Ha 
he'i ixupe pe Jagwa jari: aha-ta ahexa kuri aiporamo. Ha upei he'i oré 
oroho-tama gwavirá u'vy ha oro gweru-ta ave ndevy he'i ixupe ha oho-pa 
hikwai. Ha ha'ekwera oho-ma tenonde he'ekwery gwyvyry ndive ohasa
ma pe y rovai. Ha upei peixa orno·; gu'y ( ojoyke rehe ), omoT ogwyrapá ta pé 
asará. Ha he'i ixupe tyke'yry: pe mbyte-py ou vove jahekyi-pata nhande 
ru 'y ha jaitypa eteta ypy he'i gwyvyry-pe. Ha upei pe mbyte-py ou vove, 
ha pe Agwará Gwasurã tuixa ete ha okyhyje lento voi, ha'e tapykweri ou 
ha pe mbyte-pyma ou ha ahekyi-tama ke'y he'i tyvyra Jasy jahekyi katu 
he'i ixupe. Ha ohekyi vove pe hu'y tape osaha ho'apa ete hikwai. Ha 
ohekyi-maramo pe Agwará Gwasurã rembe-py rei ra'e ha ipykWé rei ho'a 
y-py maramo osapukai "Gwaa" he'i aipo 
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amigo depois de ter mandado e deu mais grito "gwaa" e aquilo eles já 
mandaram como Agwar Gwsu (lobão). E aí o Pa'ikwará já foi pra ele: seja 
como um lobão em toda a terra (mundo) inteiro disse pra ele. E depois de 
tirar tudo e já caíram tudo na água jaá foram como animais de águas. foi 
como papel de todos os animais, um foi para ser onça marítima, foi 
animais de chifre que existem na água, tudo isso já foram na água, esses 
que eram filho da velha onça. E aí o Pa'ikwará cantou dizendo: como em 
todos os lagos, como em todos os lagos pelo mundo inteiro viverão ele 

. 1 

disse mesmo que se moverão, por isso esses bichos existem em todos 
os rios e para ser anunciado um acomtecimento se mostrarão para 
pessoas. Por isso quando vai morrer seu parente o seu irmão esses 
bichos se mostram pra voce pelo rio porque eles prediceram algo porque 
o Pa'ikwará mesmo os deixaram para esse fim e aí já tinham mandado 
ou feito tudo. Fez as feras aquáticas, fez o Mba'e kwatiá esse animal 
Mba'e kwatiá e grande mesmo a cabeça dele é grande como de onça e 
esse quando ronca o sinal não é bom. E esse Ma'e at"i ja o seu canto 
parece com o canto de pombo e tudo isso foi feito por eles também esse 
Ma'ê at"i. E esse quando canta também o sinal não é bom porque esse 
bicho foi feito também pelo Pa'i kwará. Depois de tudo isso somente eles 
voltaram e trouxeram pouquinho gwavira, vamos levar pra nós chuparmos 
disse ao seu irmão mais novo. E como eles eram sabedor de todas as 
coisas já falaram: meu mundéu já pegou disse ao seu irmão mais velho. 
O mais novo ja ficou sabendo, meu mundéu já pegou disse ele. Depois 
diz que eles chegaram e acharam somente as casas de onças e a velha 
onça já foi pego pelo mundéu. Diz que depois falou : 
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Pa·i onhomondo rire he'i "Gwaa" he'i jevy ha upea ornando-ma 
Agwará Gwasurã ramo. Ha upepy Pa'i Kwará he'i-ma ixupe: agwará 
Gwasu java mokerá tosysy yvy apy arendaje he'i ixupe. Ha ohekyi-pa 
vove ha ho'a-pa vove oho y poryrã, oho mba'e kwatiarã, oho Nhagwãrurã, 
oho umi ma'ê at"irã entero oho pa-ma y-py, umi jagwa membyré kwera. 
Ha upepy Pa'i kwará oipapa ra'e ha he'i: Yupá anhaoma, yupá anhaoma 
tosysy yvy apy arendaja. Tosysy he'i voi ngo, upea-gwi entero arojo-py 
o"i ypory ha mba'e kwaavy tojexa uka kuri he'i. Ha upeagwi ne hente ne 
ermano mba'e omano-ta ramo arejo rupi ojexa uka si mba'e kwaavy he'i 
voi Pa'ikwará ha ja omondo pama hi-kwai. Y pory ramo, mba'e kwatiá 
ramo pe Mba'e kwatiá he'i ha ngo tuixa inhakã jagwarete akãxa tuixa ha 
upea imbora'u ramo okorõrõ. Ha aiporamo pe Ma'e at"i katu ha'ete pe 
paloma onhe'ê ha upea ha'ekwera hemimondo kwe joty ave upe Ma'ê atL 
Ha upea nda reiry onhe'ê pa'ikwará remimando kwe-gwi upea. Ha upe rire 
ou haja ha'ekwera ntema ou ndahatei ogweru gwavirá, jareha xiryvy ja'u 
hagwã he'i. Ha'e kwery opa mba'e kwaa hagwã-gwi voi ja he'i-ma: xe 
·monde jeko ho'a-ma he'i gwike'yry-pe. Tyvyrá ja oi-kwaa-ma, xe monde 
jeko ho'a-ma he'i. Ha upei jeko ogwãhê hikwai ha oga kwe mante otopa 
pe ijari ja ho'a-ma ra'e monde. Ha upei jeko he'i: 
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eu vou ver meu mundéu disse o Jasy e foi para ver. Eu eu não sei o que 
é que pegou disse ao seu irmão mais velho. Era a paca que tinha pegado, 
porque a velha onça se transformou em paca. Para ser os donos dessas 
pacas eles deixaram, as vezes voce vê os barrancos, valetas fundas, 
eles deixaram para ser animal dessas coisas. Deu para ser animais 
deles, aquela que era a velha onça, as pacas e os antigos chamam de 
Jaica. E ele veio e viu quando viu disse: eu não sei o que é pegou meu 
mundéu disse ele e um bicho pintadinho de branco disse ele e seu irmão 
mais velho disse traga pra mim ver disse pra ele, é paca Uaica) disse ele 
e já nomeou de paca (Jaixa). E disse eu vou tirar o couro? disse ao seu 
irmão mais velho, e seu irmão mais velho, disse não pode tirar porque 
esse se tirar provoca mau agouro, não tirar o couro e nem assar disse pra 
ele. Pode cozinhar disse pra ele, a paca tem que cozinhar, se assar 
provocara mau agouro acontecerá males para todos os povos disse pra 
ele. Foi falado por Pa'ikwará mesmo que paca nunca pode ser assado 
nem deve pôr nas assadeira. Voce deve assar se tiver no serviço longe 
de casa paré\ ser trazido em casa. Por isso voce nunca acha três ou quatro 
numa toca só, quando seu cachorro correr atrás de um paca e voce pode 
matar aquela. Por esse foi conhecido por Pa'ikwará, feito por Pa'ikwará, 
quando vai morrer, voce acha duas pacas numa toca só, as vezes voce 
acha até mas isso ja é um sinal de que algumas coisas vão acontecer. 
Depois andou o Jasy por aí e disse: eu vou olhar de novo no meu mundéu 
e foi novamente e voltou dizendo: oque será que agora pegou os pelos 
são meio azul disse 
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ahata ahexa xe monde ke'y he'i Jasy ha oho ohexa. Mbava'e ramigwa
po ho'a he'i gwyke'yry-pe. Ho'a-ma akutipáy ra'e, si jagwa jarikwe voi ngo 
akutipay. Pe Akutipáy jaryrã ha'ekwera oheja, sapy'ante rehexa yvy'ã, 
sãha, umia-pe oheja hikwai hymbarã. Ome'ê ixupe hymbarã, pe jagwa 
jari kwe akutipáy ha jaixa he'i yma gware. Ha ou ra'e ha ohexa, ohexa-ma 
ramo he'i: mbava'e ramigwapo ke'y ho'a xe monde he'i hasa hasako he'i 
ha eru tahexa he'i ityke'yra ixupe, jaixa ra'e he'i tyke'yra haja oheró-ma 
jaixa-pe. Ha he'i aipiró-ta ke'y? He'i, ani reipiró he'i mbora'viá he'i, ani 
reipiró ani rehesy he'i. Emomimor he'i ixupe, akutipáy remomimor arã, 
jahesy ramo imbora'u arã, oiko arã marãhu tekohapy he'i. Pa'ikwará voi 
he'i akutipáy nunca nde rehe syi arã ni neremoka'êi arã. Eremaka'ê arã 
peixa travahazo rupi reru hagwã vai vai. Ha upea-gwi akutipáy nde retopai 
arã ko mbohapy kwatro mba'e nde rajukai ikwa-pe, pete·; nde rymba 
jagwa omonha ramo upe~ rejuka. Upea Pa'ikwara rembikwàa kwegwi, 
Pa'ikwara rembiapo kwegwi, renhehundi-tama rasmo hina moko"i retopa 
arã ikwape akutipáy, sapy'ante mbohapy retopa ha upea ndaha'e veima 
rei upea nde reko gwaa-gwi nte-ma. Ha upei oiko ikonte voi he'i Jasy: aha 
jevy-ta ahexa he'i ha oho jevy ramo he'i mbava'e ramigwapo ho'a hovy ko 
hagwe he'i 
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traga pra mim ver disse sem irmão mais velho. E depois eles pousaram 
onde eram as casas das onças. E trouxe o seu irmão mais novo, o Jasy, 
e o mais velho disse que era o Pereá. Eu vou assar disse ele, cuidaqo 
disse isso não podemos assar e por isso esse Pereá também não 
podemos assar. Eu vou vou voltar para ver disse ele voltou de novo e só 
pegou por três vezes. O quê pegou agora, tem um rabinho disse ele o 
mais velho olhou e disse era o rato branco. Esses ratos brancos andam 
pelos campos, fazem uma toca como um filhote de tatu e falou eu vou 
assar? Cuidado disse o irmão mais velho esse animal provoca meu 
agouro disse pra ele. Por isso esse rato branco e Pereá não podemos 
assar em casa, mas, no serviço você até assar e não tem problema. E daí 
eles vão onde está seus pais, eles conversaram, conversaram com seu 
irmão mais novo:: vamos aonde está a mamãe dissera um ao outro. A 
mamãe está nos chamando disse ao seu irmão mais novo, aí o irmão 
mais velho já ficou sabendo, o irmão mais velho do homem ja ficou 
sabendo. Dizem que a mamãe está nos chamando, então vamos. E ali 
o Pa'ikwará dançou cantando por uma noite. Naquele tempo quem 
alumiava esta terra era Nhane Ramoi Papá e essa luz daquele tempo 
hoje chamado de luzeiro (grande estrela). E depois os dois se convidaram 
dizendo vamos e foram os dois. E depois começaram viajar com seu 
irmão mais novo. Diz-se que eles foram para onde estava a mãe deles, 
porque a roupa de sua mãe já tinha ido para onde está o api. A alma da 
mãe dele da Nhandesy já estava com o Nhane Ramoi Papá. 
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eru xevy tahexa he'i ixupe tyke'yra. Ha upei: pe jagwa roga kwêpy rei ha'e 
kwery oke. Ha agweru ra'e pe tyvyra, jasy, ha apere'á ra'e he'i. Ahesy-ta 
ke'y he'i, kiairi kehê mbora'uja he'i ha upea-gwi pe apere'ã nde rehesyi 
arã. Aha jevy-ta ahexa he'i ha oho jevy ohexa ha mbohapy nte ho'a. 
Mbava'e xagwapo ho'a hugwaiky ko he'i ha ohexa agunhati" ra'e he'i. Pe 
agunhafi ngo sapy'ante oiko pe kampo rehe, tatu ra'yxa onhembokwa 
mimi ha upea rehe he'i ahesy-ta ke'y? Kiarikehê he'i "ixupe tyke'·yvy upea 
ko mbora'uja he'i ixupe. Ha upea-gwi pe agünhaU ha pe apere'a ndaikatui 
rehesy anxa nde roga-pe, pero, travahazo rehe ndaha'ei mba'eve erehesy 
ramo. Upe gwi ha'e kwera dho-ta itua renda-pe, onhomongeta hikwai 
gwyvyra ndive: he'i jaha arã ma'ã ko ha'i renda-pe he'i ojoupe. Oime jeko 
ha'i nhane renoi uka he'i gwyvyra-pe, upep tyke'yra ja oikwaa-ma, ava 
ryke'y ja oikaa-ma. Oime jeko ha'i nhane renoi uka, aiporamo jaha he'i. 
Ha upepy oporahei imi ra'e Pa'i kwará, pete·i pyhare oporahei. Upe ramo 
oi" araka'e Nhane Ramoi Papa ha upea kwaráry kwe-ma voi ngo ko'agã 
rupi onhehenoi etrelha gwasu. Ha upei jaha he'i ojoupe ha oho hi-kwai. Ha 
upei oho hikwai gwyvyra ndive. Ha oho ndaje hi-kwai isy renda-pe, pe isy 
aó kwe ngo ja ogwãhê mba-ma pe itua-pe. Pe nhandesy ayvukwe ja 
ogwãhe-ma nhane ramoi Papa-pe. 
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Ai ele disse daqui a pouco nós vamos chegar para nossa mãe. O 
irmão mais novo é menor que ele e o mais velho é maior que ele. E diz 
que foram e chegaram. E diz que os Diabos estavam estavam brigando 
no monte para se derrubarem do monte para baixo. Esse monte hoje é 
chamado de Serro Mongovi Serro Memby, nesses montes tem uma coisa 
parecida uma criança. Dizem nesse monte o Pa'ikwará desceu em busca 
de seu irmão mais novo, o seu irmão mais novo foi o primeiro, por isso 
um irmão mais novo deve obedecer o conselho do mais velho, por que 
um mais velho já sabe e por isso disse ao mais novo não faça assim. Se 
o mais novo desobedecer e faz a sua própria vontade ele passa por 
alguma coisas desagradavel. E viram que os Diabos estavam derrubando 
um ao outro do monte e seu irmão mais novo disse: eu também vou 
derrubar os Diabos para baixo da montanha falou para o seu irmão mais 
velho. Cuidado disse ele, pode até te derrubar também disse para ele, o 
Pa'ikwará disse ao seu irmão mais novo. E ele não obedecendo disse eu 
vou e o seu enfeite o mais velho já tirou dele. Porque ele já sabia que iam 
derrubá-lo. E não deu muitas voltas e já derrubou-o. E vingando o seu 
irmão mais velho derrubou tudo os Diabos que ali estavam. O Diabo 
derrubou-o e por isso é que hoje a luz dele é fraca e sofre mudança de 
tempo em tempo, só porque tinha vivido assim. E depois ele, o Pa'ikwará 
ficou sentado ali onde o seu irmão mais novo foi derrubado pelos Diabos, 
ficou sentado sozinho. E ali ficou falando: quem poderia me trazer pelo 
menos os ossos do meu irmão, pelo menos pedaçinhos de suas carnes. 
E ali chegou o Marimbando amarelinho o primitivo amarelinho. O que 
estás dizendo amigo? disse para ele, estou dizendo quem poderia me 
trazer o meu irmão, e disse 
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Ha upepy he'i ra'e agã ete ko nhagwahê arã nhandesy-pe. Ha 
tyvyra ixugwi mixJve ha tyke'yry tuixave. Ha jeko oho ha ogwãhê-ma 
ohovy Anhay jeko ojoity-ma hikwai pe serro-gwi Anhay ojoity ojuka 
hagwã. Ha upea kwe-pe ma voi ngo he'i Serro Mongovi ha Serro Memby, 
upea ha'ete mitã oJ hese. Upea jeko Pa'ikwara araka'e ogwe-jy hagwe 
gwyvyry rehe, tyvyry ranhe araka'e, ojeve niko ava ryvy ohendu mante 
arã voi ryke'y he'i va'e, si ava ryke'y okwaa-gwima ndovalei upeixa 
erejapo he'i. Ha pe ava ryvy ha'e ryvy ha'e seve ramo ohexa mante arã. 
Ha ohexa ra'e Anhay ojoity hikwai ramo ha he'i tyvyry: aha-ta xe ave aity 
itá gwy koty Anhay he'i gwyke'yry-pe. Kiari kehê he'i ndé reity arã Anhay 
he'i ixupe, he'i gwyvyry-pe Pai'ikwara. Ha ha'e, ha'e seve-gwi aha-ta he'i 
ha ijegwaká tyke'yry ja oipe'a-ma ixugwi ra'e. Oke ha'e oikwaa-ma voi 
oity-taha ixupe. Ha ndahetái ojeré ha oity-ma ixupe. Ha upei hapyvy tyke
yry ou opa oity-pa Anhay. Pe Anhay oity gwi ixupe ngo pe ikwarary ikangy 
kangy rei ha okanhy kanhy, upeixa oiko-gwi voi. Ha ou, ou ra'e ha upei 
ogwapy o'i Pa'ikwara pe Anhay oity hagwe-py, ha'e onho ogwapy. Ha 
upepe he'i: kiva'e tamo ogweru xevy xe ryvy kangwe jepe ra'e, ho'o ku'i 
jepe ra'e. Ha upepy ogwãhê-ma ixupe kava sa'yju ypy. Mba'e katu ere e"i 
Pa"i he'i ixupe, kiva'e tamo ogweru xevy xe ryvy ra'e ha'e maniko, he'i 
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eu posso ir, mas posso trzer apenas os pedacinhos carne isso posso 
trazer-te disse ao Pa'ikwará. Então nem precisa ir disse o Pa'ikwará. 
Depois chegou aquele pombo primitivo. Estou dizendo que quero alguem 
para buscar pra mim os ossos do meu irmão mais novo. Eu posso ir mas 
talvez não vou encontrá-lo disse o pombo primitivo, esse pombo que nós 
conhecemos. Ele continuou sentado ali. Depois chegou o Kupi'i (cupim) 
primitivo. O cupim até numa montanha ele coloca sua casa e vai 
procurando lugar por onde vai passar e vai descendo até chegar onde 
quizer. E nisso ele disse quem poderia ir buscar os ossos do meu irmão 
para colocar no seu devido lugar, o Pa'ikwará _disse isso. E ele disse: se 
eu for posso trazer para voce desse pra ele. Se a gente for grudando pelas 
madeira podemos trazer os ossos do seu irmão disse para ele. O nome 
próprio desse Jasy era Kwai' Yvoty (Homem Flor) esse era o nome do 
Jasy, o nome próprio dele. E o·pa'ikwará tinha o seu nome de Xiru 
Nhengaju, ou Kwai' Nhengaiu esse era o nome próprio dele. O nosso 
principio mesmo tinha seu nome próprio e por isso quando nasce uam 
criança de~ve batiza-la logo para não ser vista pelos males dos ares assim 
diziam. E se a criança recem-nascida for vista pelos males dos áres a 
criança chora, chora ... quando isso acontece a mãe fala que não ficou 
contente e a criança já está batizada pelos males dos ares. E depois o 
cupim foi e trouxe os ossos do irmão mais novo dele. Depois ele começou 
refazer os ossos do irmão mais novo dele e revestiu-o de novo pelo 
enfeite que tinha tomado. Por que eleja sabia 
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Xe ma aha arã te"i, ho'o ra'y kwe ykwe rei ma aru arã he'i Pa'ikwara
pe. Aiporamo ani reho têi he'i ixupe Pa'ikwará. Upei ogwãhê jevy ouvy pe 
ma'erã ypy pe paloma ypy. Kiva'etamoogweru xevy xe ryvy kangwe ha'e 
maniko a'i. -Xe ma aha arã te'!' ma ndatopai arã he'i ixupe paloma ypy, pe 
pykasu ypy. Ha upei upepe ogwapy oi'. Ha upei ogwãhê-ma kupi'i ypy. 
Kupi'i ngo sapy'ante pe Serro rova rehe pe iporãha rãha rupi omo'i arã 
gwaity oho arã ogwãhê. Ha upea rehe he'i kiva'e tamo ogweru ra'e xevy 
xe ryvy hangwe ambo joapy hagwã maniko a'i he'i ixupe Pa'ikwará. Ha 
ha'e he''i: Xe ma aha ramo aru arã ndevy he'i ixupe. Upei nhamboja mboja 
yvyre rehe ramo-ma jaru arã nde ryvy kangwe he'i ixupe. Pe Jasy hera 
araka' e pa·i kwery-pe kwã'i yvoti (Homem flor) upa araka' e Jasy rery, hery 
pa'i. Ha Pa'ikwará katu hery araka'e Xiru Nhengaju, Kwa·i Nhegaju araka'e 
ha' e hery pa'i. N hande ypy voi hery pai' araka' e ha upea-gwi mitã oiko va' e 
joty onhemongaraí-ma arã pono ohexa ma'etirõ he'i. Ha ma'etirõ ohexa 
ramo katu hasê arã voi mitã ... upeixa ramo isy he'i ndo vy'ai rei he'i ha 
upeixa ramo pe ma'etirõ omongerai-ma ixupe. Ha upei oho ha ogweru 
ixupe ogweno gwãhã ity-vyry kangwe. Ha upei ha'e ombojoapy jevy 
gwyvyry kangwe ha omonde jevy hese pe ijegwaka oipe'a va'e kwe. Si 
ha'e oikwaa-gwi 
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que iria desaparecer quando seu irmão mais novo desobedeceu sua 
palavra e ele não insistiu com ele, já tomou dele o seu enfeite (ou espírito). 
E depois disse ao seu irmão mais novo, vamos embora e já foram de 
novo. Depois seguiram afim de chegar para sua mãe, ele chegou apena 
para a alma de sua mãe. Diz que a mãe dele estava comendo requentado: 
depois foi e chegou para o Urutáu primitivo. Diz que o Urutáu primitivo 
estavam fazendo assado de anta como gente e estavam dançando 
esperando seus assados. Ali começou pedido de criança abandonada. 
Porque geralmente nimguém gosta de uma criança abandonada, esses 
hoje em dia pessoas usam. Aquela é criança abandonada, é orfão e 
nimguém gosta daquela criança é judiada diziam. Assim eles fizeram 
para que seja usado até hoje desde aquele tempo. Pediu e pediu ao seu 
irmão mais velho e então o irmão mais velho deixou-o ao Urutáu primitivo, 
deixou seu irmão mais novo Jasy. Depois somente ele seguiu sem receio 
de alguma coisa. Se eu encontrar logo a mãe eu voltarei logo para te 
buscar disse ao seu irmão mais novo e seu irmão mais novo não queria 
ficar mesmo. Mano, disse ao seu irmão mais velho e eleja sabia que iria , 
ser maltratado. Mano disse ao seu irmão mais velho, se voce me deixar 
o Urtaú vai me dar comida na sua boca disse ao seu irmão mais velho. 
Eles não vão fazer isso disse pra ele seu irmão mais velho e dali só ele 
seguiu seu irmão mais velho. Diz que ele foii e chegou para o mar e 
chegando ali ficou sentado perto da água. E estava longe ainda estava 
do outro lado e ali 

918 

'""""' . I 

- 1 

NHANDE REMBYPY 

akanhy-taha maramo pe ityvyry inhe'ê ojaparó ramo ixupe ha'e nopenai 
tyvyry rehe, ha'e oipe'a-ma ijegwakakwe ixugwi. Ha upei jaha jevy xiryvy 
he'i ha oho jevy-ma hi-kwai. Ha upei oho osy-pe ogwãhê hagwã, pe osy 
ayvy kwepew nte-ma ha'e _ogwãhê. lsy jeko ho'u nga'u omba'e akú o·í, 
upe-gwi oho ha ogwãhê-ma yrutáu ypy-pe. Yrutáu ypy jeko hente kwery 
rami omoka'ê mborevi ha oporahei hikwai gwemoka'ê rehe. Upe-py mitã 
gwaxo rehe jeruré nheypyrü. Si mitã gwaxo rehe make avave voi 
ndaija'ei, upe va'e kwe voi ngo ay rupi oiko. Upe va'e-ma mitã gwaxo, tyré
y ha avave ndaija'ei evokoi va'e rehe he'i ogwereko asy he'i. Upeixa oje'ê 
hagwã voi ha'ekwera ojapo araka'e. Ojerure ha ojureré tyke'yra-pe ha 
upe-ma ramooheja tyke'yra ixupe Yrutáu ypy-pe, oheja gwyvyry Jasy. Ha 
upei ha'e nte-ma oho, ja opaxa ranxa-ma ha'e ave oho. Atopa voí ramo 
ha'i rehe aju voi jevy-ta nde píari he'i gwyvyry-pe ha ty-vyry ndo pyta sei 
voi ra'e. Ke'y he'i tyke'yry-pe ha ha'e peixa oiko-tagwi voi ja oikwaa-ma 
voi ha'e oiko asy-taha. Ke'y he'i gwyke'yry-pe, agã xe reja ramo yrutáu 
ojuru-py xe mongaru-ta he'i gwyke'yry-pe. Anixe arã he'i ixupe tyke'yry ha 
upe-gwi ha'e nte-ma tyke'yry oho. Oho jeko ogwa-hê aipo parary-py ha 
upepy ogwãhê vove ogwapy oT y kota-py. Ha mombyry vyteri mboypyri 
oT ha upepy 
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quem será que vai me fazer passar assim estava dizendo. Dizendo. Diz 
que depois chegou para ele o pombo primitivo, eu podia te levar mas a 
minha carregadeira balança muito disse pra ele, então não precisa me 
carregar porque pode até me derrubar disse pra ele. Daí chegou pra ele 
o Pirykwe (urubu) primitivo. Quem será que pode fazer eu passar onde 
a mamãe está e isso que eu estou dizendo respondeu pra ele. Eu podia 
te fazer passar mas minha carreg.adeira balança muito disse de novo pra 
ele, ai ele respondeu que não podia que pode até me derrubar. E depois 
chegou pra ele o Jacaré é o jacaré queria comê-lo. Se fosse o irmão mais 
novo dele o jacaré poderia comê-lo mas ele como irmão mais velho não 
se enganou. Diz que o jacaré chegou onde ele estava e falou pra ele que 
estava falando qu~ quem poderia fazer passar o rio pra chegar onde a 
mamãe está disse pra ele. Eu posso te levar amigo disse o jacaré e ele 
já queria comê-lo, o jacaré. Diz que falou pra ele: sobe aqui nas minhas 
costas. Quando for já no meio do rio voce tem que falar mal par mim tem 
que me chingar, voce tem que falar me chingando: voce é bicho de nariz 
chato, jacaré feio, jacaré de rabo fedente, voce é bicho de costas 
enroscado assim voce vai me dizendo disse ao Pa'ikwará. E o Pa'ikwará 
disse: e o Pa'ikwará não falou nada e se fosse o irmão mais novo dele o 
jacaré comeria. E quando já estavam indo no meio do mar o jacaré disse 
de novo: agora vai me chingando amigo. E o Pa'ikwará disse pra ele: o 
homem teu amigo isso não vai te dizer faou ao jacaré, pode me carregar 
bem amigo disse pra ele. E ja estava chegando na terra já estava perto, 
pode me chingar disse o jacaré, jacaré de rabo 
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kiva tamo xe rero hasa ra'e he'i o·ivy. Ha upei jeko ogwãhê ixupe pe 
paloma ypy, xe-ma rogwwraha arã te·i pa·i he'i ixupe xe ygá ryru ae hi'apy 
apy he'i ixupe ha aiporamo xe reity arã he'i ixupe. Ha upei ogwãhê ixupe 
pe pirykwe ypy. Kiva'e tamo xe rero hasa he'i hapy ha'e maniko ãi he'i 
ixupe. Xe-ma rogwero hasa arã te·i pa"i xe ygary ae hi'apy he'i jevy ixupe, 
aipo ramo xe reity arã he'i ha'e. Ha upei ogwãhê-ma ixupe Jakaré ha 
Jakaré katu ha'use mo'ã ixupe. Tyvyry rire ho'u arã mo'ã komo ha'e ava 
ryke'y-ma hagwã ha'e inhe'ê Kwaa. Ogwãhê jeko ouvy henda-py ha 
kiva'e tamo xew rero hasa ha'i hapy ha'e maniko ai" he'i ixupe. Xe-ma 
roguero hasa arã Pa"i he'i ixupe ha ha'e ngo ho'use-ma voi ixupe kuri, pe 
jakare. He'i jeko ixupe: apy xe atúa-py tereho he'i ixupe. Agã y mbyte-py 
aha-ma vove nde xe kurá-ma va'erã he'i, nde ere arã xevy: nde mba'e fi 
kytã, jakaré resa pepi kytã, jakaré rugwai kat"i, mba'e tomo kytã ere xevy 
pa·i he'i ixupe. He'i ixupe Pa'i Kwara: no nhe'e"iry ixupe Pa'ikwará ha pe 
tyvyra rire ho'u arã mo'ã. Ha pe paravy mbyte rupi-ma oho vove he'i: xe 
kurá kurá mar"i pa·i ko'agã. Ha Pa'ikwará he'i ixupe: Avá-ma aipo nde'iry 
arã ndevy pa"i he'i ixupe, xe reraha porá katu pa"i he'i ixupe. Ha koxa-ma 
o"i yrembé, xe kurá kurá mar"i pa"i he'i ixupe, Jakare rugwai 
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fedento, seu rabo é como faca, olhos feio vai me dizendo isto amigo disse 
pra ele. Seu amigo não vai te dizer isto disse pra ele, pode me levar bem. 
E o Pa'ikwará, porque ele iria nos iluminar mesmo naquele tempo .. . já 
chegou na beira do rio já na quarta vezes ele mesmo fez chegar a margem 
do rio pra si e pulou, pizou nas costas do jacaré e pulou. Ai ele chingou
o dizendo: seu nariz chato, seu rabo como faca, olhos feios, jacaré de 
rabo fedente assim ele chingou-o Ai o jacaré ficou a pena com vontade de 
engoli-lo e daí o Tijurú primitivo foi lá. O Tijurú estava fazendo assado de 
peixe e porque estás correndo amigo? Perguntou ao Pa'ikwará. -Os 
homens estão correndo atrás de mim disse ele. Quando então cobriu-o 
com cexta grande e ~m cima da cexta ele colocou peixes assados e 
depois chegou, o jacaré estava seguindo-o. Um amigo meu não chegou 
aqui? perguntou pra ele; não chegou disse o Tijuju primitivo. Veio disse 
o jacaré insistindo, até aqui ei vi os rastros disse ele. Ai diz que aguarda 
dele pra ele: eu posso até ferir com essa minha lança disse já se levantou 
e foi para o lado do jacaré, esse tijuju serviu como guarda do pa'ikwará. 
Quando isso o jacaré pulou na água e foi embora e ai o Pa'ikwará falou: 
Seja como jacaré, no mundo inteiro terá sua existência nas lagoas, seu 
olhos feios, bicho de rabo fedente disse pra ele. Por isso é que por essas 
lagoas e por todas partes que existem águas existe também o jacaré. E 
ali falou pra ele quem será que está comigo e ele disse eu vim procurar 
minha mãe disse pra ele. 

922 

... ' 

... 1 

NHANDE REMBYPY 

kaU, jakaré -~ug~~i kyse, ropepi kytã eré xevy pa'i he'i ixupe. Aipo nde iry
ta ndevy pai he 11xup_e, x~ reraha porã katu par. Ha Pa'ikwrá, pe ikwaráry 
nhande resapatagwr vor araka'e ... ja ogwãhê jevy-ma y rembe-py ja 
~watro ha-ma ha'e voi omogwãhê yvy'ã ojeupe ha upe-py opo, opyrü 
Jakaré_lom~-py ha opó. Upei katu oikurá kurá ixupe: mba'e u kytã, mba'e 
rugwa1 kys w, resapepi kytã, mba'e rugwai kaU he'i ixupe. Ha jakaré 
o~,okõ mo'ã. ixupe ha upei oho Tijuju ypy ixupe. Pe Tujuju ypy omoka'ê 
prra ha renha renhá pa'i? he'i Pa'ikwara-pe. -Ava rako xe monha pa·1 he'i 
1x~~e. Upe-.~a ramo a~aká gwasu omo'i hi 'ari ha upea ari jevy omo·1 pira 
ka ~ ~a ~p.er Jª ou~.m.a, Jakaré osegi ixupe. Ndoúi apy pa"f? He'i ixupe, ma 
ndour he 11xupe TrJUJU ypy. Ou he'i nte voi, ko'apy ipyporé apy he'i ixupe. 
Upe-ma ramo jeko he'i ixupe pe heko Avaete: aikutu kutu joty arã-ma xe 
matuaré-py ha_ opu'ã-ma ohovy, pe Tijuju hina ha'e heko Avaete. Upe
maramo Jakare opó ohovy y-py ha upepy Pa'ikwará he'i: Jakaré java 
mokerá, tosysy yvy apy arendaja, yupá javonha ramo kerá, mba'e 
res~pepi kytã, mba'e rugwi kat"I he'i ixupe. Upea-gwi umi y hypa e'y va'e 
rup1 ja o'i-ma Jakaré. Ha upe-gwi he'i ixupe kiva'e va'epo apy o'i he'i ha aju 
xe sy aheka he'i ixupe. 
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(Final do Lado "A" Fita nº 11 Rosalina Medina) 

(Lado "B" Fita nº 11 Rosalina Medina) 

Quem será que sempre mora aqui? disse, somente tu amigo 
poderá saber bem, esse Tijujú primitivo já contou pra ele. Somente 
aquele amigo dará boa informação, a coruja primitiva. Por isso é que a 
coruja gosta de comer grilos vive procurando. Por isso que ele disse que 
aquele amigo iria informar bem, dali o amigo sempre ia buscar peixes 
disse ele, ali é o lugar do meu amigo pegar peixe disse pra ele. Depois 
à pouco nós vamos disse a coruja primitiva a coruja contou bem pra ele. 
Na casa da coruja primitiva o Tijujú levou ao Pa'ikwará e a coruja primitiva 
estava só a mulher em casa. Onde está o amigo? perguntou ela. -Foi lá 
no lugar dos peixes dele disse ela. Ele não vai demorar disse ele espera
º disse. E deu banco para o Pa'ikwará sentar e ali ele ficou sentado e ali 
sentado o Pa'ikwará ficou contando, ali ele ficou rezando para todos os 
males o P9'ikwará já estava sozinho o seu irmão mais novo ele já tinha 
deixado e ele vai voltar para busca-lo. Depois chegou a coruja, o marido 
chegou, troxe muitos peixes na sua cesta aí a mulher dele disse: chegou 
nosso amigo disse dando um sorrizo. Ele chegou e disse: Deixe eu dormir 
um pouco amigo, porque a coruja de dia ela dorme mesmo. Depois diz 
que falou : Eu não sei quem é que mora aqui amigo, é uma casa 
redondinha, é uma casa beira-chão bem pequena disse ele. E aí não 
posso pegar peixe disse ele. 
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(Final do Lado "A" Fita nº 11 Rosalina Medina) 

(Lado "B" Fita nº 11 Rosalina Medina) 

Kiva'e apo apy oiko ra'e? He'i, pa·1 mante ko oi-kwaa porá arã he'i 
ixupe. Pa·1 mante oikwaa porá arã he'i, upe lekuxo ypy. Upea-gwi voi ngo 
lekuxo pe kyju so ... so he'i-ma oikovy. Ha upe-gwi voi ngo he'i ixupe pa'f 
oikwaa porá, upe-gwi ko pa·1 oho jepi ogweru piky he'i ixupe, upepe voi paI 
piky rupa he'i ixupe. Angave jaha paI he'i ixupe pe lekuxo ypy ha ja 
omombe'u-ma ixupe pe lekuxo ypy. Ha upepe ogweraha ixupe pe Tijuju 
ypy ha pe lekuxo ypy jeko hembfreko mante jeko oL Ha pa"f ra'e? Hei ixupe 
oho kuri opiky rupa-pe he'i. Agã ete ko ou arã oho kuri opiky rupa-pe he'i. 
Agã ete ko ou arã he'i eha'arõ he'i ixupe·. Ha upepe Pa'ikwará-pe ombo
gwapy ha upepy ha'e ogwapy o"f ha upepy Pa'ikwará oporahei o"f, upepe 
opa mba'e tiha oha'ã oL Upepy Pa'ikwará ha'e anho-ma ha tyvyrá ha'e 
oheja-ma ha ovo jevy-ta ogwe-ru gwyvyry. U pei ogwãhê oúvy lekuxo ypy, 
pe imena ogwãhê, koxa ete jeko ogweru oajaka-py kyju ra'e ha upema 
ramo hembireko he'i: ou par hyhyhy he'i opukavy. U pei jeko ogwãhê ouvy 
he'i: také ranhe pa"f he'i si lukuxo ngo arykwe-py oke voi. Ha upei jeko he'i: 
kiva'e va'epo apy oiko pa·1 he'i pete·1 óga apu'a miko he'i, óga jekutu imiko 
he'i. Ha upepy ndaikatui xe piky rupa anhyvõ he'i. 
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Ela sempre me chinga disse pra ele. O Pa'ikwará já sabia mesmo 
que era a alma da mãe dele depois disse então vamos. Já escurecendo 
eles foram. Di~ que torravam tudo os grilos que tinha pegado e falou de 
ta~bém ao amrgo pra abençoar disse. Por isso quando a coruja come os 
gnlos nunca e~gasga é por que o Pa'ikwará abençoou para ele. Depois 
de abençoar disse pra ele: Come disse pra ele e ele não comeu mas fez 
desaparecer os grilos. Depois disseram: vamos e foram os dois juntos. 
E a nossa mãe já estava querendo seus filhos chegassem onde ela 
es~ava, seu filho Pa'ikwará é Jasy. Depois chegaram e ela disse: voce já 
vero de n~vo p~ra me fazer barulhos. Cabeça suja, olhos pra fora disse 
ela e por isso e que a coruja tem olhos grandes. Cabeça chata e bateu 
na pared~ como se fosse na coruja, na coruja primitiva. E na segunda vez, 
agora vai bem na porta disse o Pa'ikwará à coruja primitiva e ele foi e fez 
b~rulhos novamente e ela quando novamente suspirou. E nesta hora ele 
disse pra ela abra a sua porta mamãe e ela pulou e abriu a porta e já levou 
uma rede andante e na rede andante ela fez seu filho sentar. Quando 
~hegou, ~orno todas as mães, ela já pediu do irmão mais novo. E seu 
irmão mais novo onde deixou? Disse ao mais velho, disse ao Pa'ikwará. 
Naqu~la ~asa b~ir~-chão_ali eu o deixei disse para sua mãe na água azul 
eu de1xe1 meu 1rmao ~ais novo. Quando seu irmão mais novo queria 
comer somente o yrutau estava ali para judiá-lo ela disse pra ele. 
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Xe kura va'e pa·1 he'i ixupe. Pe Pa'ikwará oikwaa-ma tervoi isy anga 
kweha voi upea ha upei he'i aiporamo jaha. Ha upei pytü vove ja oho-ma 
hikwai. Ohaimbepá porã jeko pe ogweru va'ekwe kyju ja he'i ekombiza 
pa·1-me ave tahovasa he'i. Upea-gwi ngo kyju ho'u ramo lekuxo ypy 
nonhahy'o pa'a"i ixupe ohovasa-gwi Pa'ikwará ixupe. Ha ohovasa-pa rire 
he'i ixupe: he'u ave pai he'i ixupe ha ho'u a'ã rei ha omokanhy mba rei pe 
kyju . Upei katu he'i haoho hikwai. Ha nhande sy oipota-ma imemby kwera 
ogwãhê ixupe, imemby Pa'ikwará ha Jasy. Ha upei ogwãhê he'i: ereju-ma 
poku nhandu xe mbyaju. Mba'e aky'a vai, mba'e resasê he'i ha upea-gwi 
ngo lekuxo hesasê. Mba'e akãmbé ave ha oinupã a'ã ixupe Nhande sy, 
pe lekuxo ypy-pe. Upei pe zó vese hape, ko'agã okê-my he'i Pa'ikwará 
lekuxo ypy-pe ha ombopú jevy h~ hyu he'i-ma nga'u jevy. Ha upepy he'i 
ixupe eipe'a katu ha'i xevy ne rokê he'i ha isy opó voi ohovy ha oipe'a hokê 
ha ja ogwereko-ma voi ra'e kynha pu'ã ha kyha pu'ãmy omemby 
ombogwapy. OgwãHê ramo gwarã, nhande sy ma hagwe rehe, ha'e 
ojerure-ma ixupe tyvyra rehe. Ha nde ryvy katu mamo reheja araka'e kwãi 
rusu? He'i ixupe, Pa'ikwará-pe Nhandesy. Akoi óga jekutupy aheja 
va'ekwe he'i osy-pe, y ovy-pe aheja va'ekwe xe ryvy. Ay jeko nde ryvy 
ipiru-ma oikovy he'i ixupe. Okaru mo'ã jeko nde ryvy yrutáy jevy-ma 
upepy o'I he'i ixupe. 
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Agora que você já chegou pra mim diz que falou pra ele, chegou 
bem pra mim e ali cantou para seu filho. Com seu canto nossa mãe 
amanheceu com seu filho Pa'ikwará. Aquele lugar das coisas que 
pertencia a nossa mãe hoje é chamado de Kolonha Nheypyrü. Diz que 
ali tem um lugar de Nha'ê, era um lugar de Nha'êü e isso é chamado de 
Jasuká. Era um lugar de seu Nha'eü mesmo e ali existem o Jasuká, ali 
tem os que cuidam, isso chama de Jasuká. Isso é o lugar das coisas que 
pertencia para nossa mãe. Daí foi. Volta buscar seu irmão mais novo 
disse pra ele, eu já vou disse ela e no dia seguinte ela foi e levou consigo 
sua rede e ela foi cantando. Dali é que ela foi onde estava Nhane Ramoi 
Papá onde estava seu marido. Disse ao seu filho: eu vou te dar pão para 
voce comer no caminho com seus passarinhos disse pra ele. A mãe deu 
pra ele pão deu ao Pa'ikwará e ele levou. Caçou muitos passarinhos e não 
sabia como vai assar e diz que ele falou: eu vou me apodrecer e 
apodreceu-se. O urubu, Tujuju primitivo, o urubu branco e kará primitivo 
é que descobriu-o, ele falou que estava olhando. Eles (os animais) diz 
que fizeram fogo afim de assar carne e quando o fogo deles estiver pronto 
ele ia assustar para que eles pudessem deixar o fogo e ali o Pa'ikwará 
queria assar seus passarinhos que tinha caçado. Quando chegaram ali 
o Pa'ikwará estava tudo podre cheio de bichos. Ele falou de si que estava 
cheios de bicheiras e por isso a anta também é facil de estragar. E o dono 
daquelas bicheiras também estava por ai. E diz que falou: já estão 
fazendo fogo, a mãe dele já tinha ido embora. Ele foi 
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ÃY niko nde ergwãhê-ma xevy erejuvy he'i jeko ixupe, ja eregwãhê 
porá ete xevy he'i ha upepy omemby ogwero porahei. Porahei-py 
ogwereko'ê omemby Pa'ikwarápe Nhande sy. Pe Nhande sy mba'e 
rendagwe voi ngo ko'agã hera kolanha Nheypyrü. Upepe jeko oI peter 
nha'ê rupagwe, peter Nha'eü rendagwe voi ha upea-pe he'i jasuka. Ha 
inha'eü rendagwe voi upepe o"i Jasuká, upepe ijava ete or, upea hera 
Jasuká. Upea Nhandesy mba'e rendagwe upa. Ha upeijekooho. Tereho 
eru nde ryvy he'i ixupe, xe ahatama he'i ha ko'ê rire oho ogweraha okyha 
ha oporahei-ma ohovo. Upe-gwi ae ha'e oho pe Nhane Ramoi Papa hapy 
pe imena hapy. Upei he'i memby-pe: ame'é-ta ndevy mbojape agã tape 
rehe rehovy re'u hagwã nde gwyrá ndive he'i ixupe. Ome'ê ixy mbojapé 
Pa'ikwará-pe ha ogweraha. heta ojuka gwyrá ha ndoikwaai mba'exapa 
onhembixy-ta ha upe-ma ramo jeko he'i: anhe mbo hoso-ta he'i ha 
onhembo hoso. Yruvu, tujuju ypy aipo pirykwe ypy yruvufi ha kará kará 
ypy aipona ohexa ixupe, amanha mixi" jeko he'i. Ha ojatapy jeko so'o 
ombo mbixy hagwã ha tata ojepota rupi jeko omondyi hagwã mo'ã ixupe 
kwera ha oheja hagwã mo'ã hata ha upe hagwe-pe onhembixy hagwã 
mo'ã Pa'i-Kwará. Ha upepy ogwãhêvy he'i ha Pa'ikwará jeko onhe mbo 
hoso-pa. Ha ojehe he'i onhembo kava'y ha upea-gwi mborevi haso rei 
ave. Ha pe kavay oiko upepy. Ha upeijeko he'i: ojatapy-ma ko hikwai, ha 
isy ja oho-ma. Ha'e oho 
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seu irmão mais novo encontrar. Ele olhou um pouquinho e o Tujuju 
primitivo falou que tinha olhado um pouco o Tujuju primitivo e que 
descobriu que tinha olhado. Quando então Pirykwe (urubu) disse: Não 
pode olhar disse e correu onde estava e enfiou o dedo nos olhos do 
Pa'ikwará. Olha, não a de abrir mais os olhos disse. Ele tinha abrido os 
olhos e o Kará Kará primitivo não chegou mais perto de onde estava. E 
o urubu branco também não acreditou. E o sapo já tinha carregado o fogo 
deles, porque o sapo gosta de comer carvão. E daí Pa'ikwará levantou 
e assutou tudo e voaram. E aí o sapo falou: amigo, eu ja levei carvão 
deles, o sapo já tinha carregado carvão com fogo. E diz que dépois o 
Pa'ikwará fez seu fogo e fez seus assados tudo tranquilo e depois 
descascou o sapo, o Pa'ikwará descacou-o. Se meus pés fossem duro, 
se meus pés fossem duro disse descacando. Aquilo existem pelos 
banhados um imbira por nome de linha de sapo, essa linha de sapo é forte 
não rebenta fácil. E daí o Pa'ikwará continou a viagem. Depois de 
descascar tudo ele chegou onde estava o seu irmão mais novo. Ali diz 
que estavam fazendo assado de carne de anta. Mano, disse seu irmão 
mais novo, porque já tinha chegado onde estava seu irmão mais novo, 
se eu pedir comida só o urutáu vem para judiar de mim disse ele. E assim 
viveu como abandonado seu irmão mais novo o Jasy. Quando então ele 
disse não se apura amanhã nós vamos comer. Ele já estava sabendo 
como vai vingar o maltrato que seu irmão mais novo recebeu, só porque 
deu comida na boca do seu irmão mais novo eles mandaram embora. E 
chegando ele falkou ao seu irmão mais novo vamos caçar passarinhos 
e levou consigo seu irmão mais novo. Quando já tarde eles voltaram e 
nessa ida eles já fizeram fruta 
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tyvyry otopa hagwã. Ha oma'ê mix·i ra'e ha ama'ê kuri pa"i he'i pe Tujuju 
ypy ia ohexa ixupe. Upe-ma ramo jeko Piry Kwe ypy he'i anixe arã ko 
amo'ê pa·i ha ohopenha ixupe ha opo'ê po'ê pe Pa'ikwará resa rupi. No'ã 
ko he'i noma'ê hagwãi ko he'i. Oma'ê kuri he'i ha pe kará kará ypy ja ndo 
nhemboja veima hese. Ha yruvuU ypy upea ndo gweroviai ave. Ojatapy 
hikwai ha kururu ja ogweraha-ma hata, si pe kururu ngo ho'u tatapyi'. Ha 
upei jeko opu'ã Pa'ikwará ha omboveve-pa ete. Ha upei kururu he'i: paI, 
xe araha-ma kuri tatapyi, kururu ja ogweraha-ma ra'e pe tatapyI ngwe. Ha 
upei jeko ojatapy oikovy Pa'ikwará ha onhemvixy-pa porã vove katu pe 
kururu-pe oiporó, Pa'ikwará joty oiporó. Xe py atã va'e ramo iporã, xe py 
atã va'e ramo iporã he'i jeko. Upea kwer voi ngo etero kota rehe oiko 
kururu yvi, upu kururu ivy ijy. Ha upei oho jeyy Pa'ikwará. Oipiro-pa rire
ma oho ogwãhê gwyvyry oI ha-pe. Upepe jeko omoka'ê mborevi. Ke'y, 
he'i jeko ixupe tyvyry si ogwãhê-ma tyvyry hapy, akaru mo'ã ramo yrutá 
jevy-ma ou xevy he'i. Ha upeixa oiko gwaxo ramo tyvyry Jasy. Ha upe
ma ramo ani rejapurá xiryvy he'i ko'eramo jakaru-ta. Ha'e ja oikwaajevy
ma mba' exapa ogwereko-ta, gwyvyry ogwereko asy hagwe rehe, gwyvyry 
ojuru-py omongaru hagwe rehe omondo-pa hikwai. Upekwai. Upe-gwi 
ogwãhê ouvy he'i jaha gwyrá rehe ha ogweraha gwyvyry. Ká aruma 
ogwãhê jevy ha upepe ha'ekwera ojapo-ma yvy 
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grande. Essa fruta grande foi feita pelo Pa'ikwará. Diz que o pé dessa 
fruta grande estava bem carregado. Voltaram e disseram: aqui estão as 
frutas grande, e eles admiraram. Amanhã disseram eles, amanhã disseram 
e ansiaram o amanhecer, antes de clarear o dia eles já foram. Foram 
depois que pegaram a anta. Disseram: vamorcomer primeiro antassada 
amanhã nós vamos disseram e nem sabiam que não iam mais comer~ 
anta assada. Esses Yrutáu primitivo não iriam comer mais a anta assada. 
Disque madrugada o Pa'ikwará levantou-se e debaixo das assadas eles 
puzeram farinha de milho, chipa, bebida de milho. Eles puzeram essas 

, misturas para comer com carnes de anta. Assim que o Pa'ikwará saiu dali 
pôs na farinha d~ milho~· na chipa, na carne da anta bicheira para 
podrecer. E depois podreceu tudo e quando o Pa'ikwará saiu disse: o 
churrasco de voces podreceram tudo, esse com bichos, esse também 
c?m bichos disse eles. Onde, disseram eles e vieram para ver, áu, áu, áu, 
disseram eles de nojo. Esse grito de nojo ficou como canto para o Yrutáu 
até hoje. Podem levar e jogar longe e não comem áu, áu disse o chefe do 
nojo, o chgfe do Yrutáu disse isso ao Pa'ikwará. Vamos levar para jogar 
fora diss.e ao seu irmão mais novo e levaram para jogar. E carregaram 
tudo e ah onde eles levaram assoprou e acabou os bichos que tinham na 
comida, foi ele quem fez e ele novamente desfez. Diz que eles comeram 
carnes assadas de anta, beberam bebidas também. o Pa'ikwará ficou 
sentado ali depois de comer carnes assada de anta. Quem será que pode 
tirar carnes que estão entre os meus dentes disse consigo. E chamou o 
Jarat'i primitivo e tirou as carnes que ficou entre os dentes dele. E depois 
disse: 
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gwasu. Upe yva gwasu ngo Pa'ikwará rembiapo kwe. Hi'a jéko upe yva 
gwasu. Ha upei ogwãhê hikwai ha he'i no'ã ko yva gwasu he'i ki, he'i 
hikwai. Ha'ê ramo kuri, ko'ê ramo kuri hana ko'ê mo'agai, ko'ê pará rei 
oie'oi hikwai. Oje'oi pe mborevi ombo'a rire-ma. Upei jeko he'i ja'u ranhe 
mborevi ka'ê he'i, ko'ê ramo ae jaha he'i ha nipo ndo'u mo'ã vei mborevi 
ka'ê ra'e. Pe yrutáu rembypy ndó'u mo'ã veima mborevi ka'ê ra'e. Pe ko'ê 
pará rei jeko Pa'ikwará opu'ã ha pe hemoka'ê gwy-py jeko omor hu'i, amor 
kagw'i. Ha umia omo"i ra'e ho'u hagwã mborevi ka'ê ndive. Ha upegwi osê 
va'e joty jeko Pa'ikwará oity hu'i rehe oity mborevi ka'ê rehe kava'y haso 
hagwã. Ha upei katu haso paete ha osê vove Pa'ikwará he'i: pene remo 
ka'ê haso he'i, koa haso ave he'i. Ki, he'i ha ou ohexa hikwai áu, áu he'i 
hikwai. Upe hagwe-ma voi ngo yrutáu mba'e xapa onhe'ê. Peraha pe 
mombo he'i, · anike pe'u áu áu he'i huvixa, pe yrutáu ruvixa aipo he'i 
Pa'ikwará-pe. Jaraha xiryvy nhamombo he'i gwyvyra-pe ha ogweraha 
omombo. Ha ogwe-ha-pa ete ha upe ogweraha hagwepy oipeju ha opa 
ete hasokwe si ha'e voi ngo ojapo ha ha'e jevy omokanhy mba. Ha upei 
jeko ho'u okwavy mborevi ka'ê, ho'u kagwr ave. Upei ogwapy or Pa'ikwará 
ja ho'upa-ma mborevi ka'ê. Kiva'e tamo ra'e ou xe ra·i-gwi ogwenohê ra'e 
so'o ra'e he'i oL Ha ohenoi pe Jarati'i ypy ha ogwenohê mba porã ixupe. 
Ha upei he'i: 
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Quem será que pode lambver minha boca nessa hora chegou a 
mosca primitiva. E lambeu a boca dos dois. Depois passaram em si o 
cheiro bem agradável. Diz que disseram para eles: não comeram? -Não 
disseram eles. Não amigo não comemos e cheiraram as bocas deles não 
comeram áu, áu disse de nojo porque lembrou dos bichos que estavam 
nas comidas. Aí disseram: agora vamos comer a fruta grande disseram 
para eles o Pa'ikwará. Estava tudo maduro porque ele mesmo tinha feito. 
E quando chegaram ... eles eram em muitos números e levaram purungos, 
pedaços de purungos, levaram cestas porque crianças eram muitas, 
esperando a fruta grande. O irmão mais novochegou primeiro, e subiu um 
pouco e o mais velho disse voce sobe primeiro e ergueu-o primeiro. E 
depois dele o irmão mais velho subiu e quando foi subindo ele extendeu 
a árvore. O tronco ficou grosso e quando o Yrutáu primitivo chegou ali 
queria subir também mas o tronco era grosso e não podia subir e diz que 
falou nós não podemos subir. Esperem nós vamos derrubar para voces 
disseram eles. O irmão mais novo não mecheu muito e daí o irmão mais 
velho disse o seu mais novo: Vamos mecher um galho nós dois. Eleja 
sabia como fazer para vingar daqueles que judiáram do seu irmão mais 
novo, porcausadequemficou magro, maltratadoeelejasabia novamente 
o que fazer deles. Venham todos aqui embaixo porque agora nós ~am~s 
balangar porque a fruta eram graúdas mesmo, venham todos aqui. E diz 
que eles chegaram todos e balangaram e as frutas grandes caíram tudo 
nas cabeças deles Kwá .. . kwa ... kwa disseram indo embora. Aí ele disse: 
seja como Yrutáu, seja com Yrukure'a 
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Kiva'e ta mo ou xe juru erei he'i ha upe jave ogwa-hê-ma mberu ypy. 
Ha oheré ixupe kwera. Upei onhemo hyakwã mba ete jegwa'i rysy-py. 
Upei jeko he'i ixupe kwery: ma nda pe'uiry? -Ndo ro'ui he'i ha'ekwe~a: 
Any-ma pa'i ndo ro'u-ma ha ohetü jeko ijuru nda pe'ui ra'e áu áu he'1 s1 
imandu'a eterei nga'u pe haso hagwe rehe. Ha upei he'i: Ko'agwi katu 
joha-tama ja'u Yva Gwasu he'i ixupe kwera Pa'ikwará. Hi'ajupa-ma si 
ha'e voi ojapo. Ha ogwãhê ramo gwarã ... si ha'~ kwera heta ha ogwaraha 
voi hy'akwa, hy'a pekwe, ajaka si mitã la heta, oha'arõ yva gwasu. 
Pa'ikwará rembiapokwe yva gwasu. Tyvyry jeko ja ogwãhê-ma, ejeupi 
mir'i neranhe he'i ha ombojeupi gwyvyry ranhe. Hapykweri tyke'yry ojupi 
ha ojupi oho kwevy yva gwasu tyke'yry ombovu ohovy. Opyta tuixa ha 
upepy ogwãhêvy Yrut'au ypy ojupi a'ã rei nahakamby jai ha jeko he'i or~. 
ko ndaikatui rajeupi he'i. Peha'arõ oro mongúi-ta peemy he'i ixupe kwera. 
Tyvyra nda hetai om.otyvõ ha upei he'i gwyvyry-pe Pa'ikwará: nhamotyvõi 
moko'i veva he'i. Ha'e oikwaa mba'exapa omondopa arã gwyvyry mbo 
piru hare, gwyvyry moingo asy hare mba'exapa omondopa va'erã ha'e 
oikwaa jevy-ma. Peju paete ko ore gwy-py oke oro motivõi-ta si yva gwasu 
ngo tuixagwe voi, peju paete he'i. Ha jeko ou paete hikwai ha omotivo'i ha 
ho'apa inhaká rehe kwera kwa ... kwa ... kwa ... he'i ha oho-pa. Upepe he'i: 
Yrutáu java mokerá, yrukure'á java mokera 
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seja como grande yrutáu, em todo mundo, de dia olharão na luz do meu 
sol, quando o dono do dia se esconder começarão cantar. Por isso é que 
eles olham de dia na luz do sol e foram tudo. Mandou como Yrutau 
mandou como dorminhoco, mandou como Kagw·iryvõ, mandou como Xu~ 
k~aip~pyr~. Quando canta o grande yrutáu o fim do inferno ja chegou, 
nao cai mais geada. Esse pássaro prediz o verão, por isso que ele falou 
ao desaparecer o dono do dia começarão~ cantar, olharão na luz do meu 
sol e esse pássaro quando senta num todo ... quando o sol vai para o lado 
da tarde ele .também vira e quando o sol se esconde eles começam voar. 
Para ser o alimento ?el~s eles fizeram o vagalume. eles comem vagalumes 
e borboletas. Depois disse vamos meu irmão e trouxeram poucas frutas. 
O~ filhos dos Yrutáu eles mandaram como cobra cega eles fizeram das 
crianças. Quando o Pa'ikwará foi chegando as crianças correram ao 
enc?ntro e quando isso ele abriu um buraco para eles. Venham todas 
aqui para correrem disse pra elas vieram para comerem e quando 
c~egara~ ele derrubou-as no buracos. Para essas crianças menores ele 
d1s.se: seja como cobra cega, serão vistas para predizer acontecimento. 
Seja co~o uma grande cobra cega disse para aquelas crianças maiores, 
serão vistas. apenas para predizer um acontecimento, viverão em todo 
m~nd?. Por isso quando voce vai saber de alguns acontecimentos voce 
primeiro encontra cobra cega. Somente quando . vai acontecer algo 
estranho a cobra c.hega pra voce. Quando alguem vai morrer faqueado, 
quando alguem vai morrer num acidente quando isso acontecer voce vê 
uma cobra cega. Somente para predizer algumas coisas serão vistas 
disse o Pa'ikwará para a cobra cega. Depois de fazer tudo isso disse: 
agora nos vamos embora disse ao. seu irmão mais novo e eles foram. 
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Yrutau gwasu java mokerá, yvy apy orendaja, taxe kwarary rexa 
katu kuri, ary jari jerepy tonhe'ê kuri he'i. Ha upea-gwi ngo ha'e ohexa katu 
hagwã kwarahy haohopa. Ornando Yrutáu gwasu ramo, omondoyvy re'u 
ramo, hagw'iryvõ ramo, xugwaipopyró ramo ornando Yrutãu gwasu ngo 
onhe'ê ramo ja ndo veiá vei-ma. Upea ngo eixu jaty, ary jara jerepy 
tonhe'ê kuri, taxe kwaráry rexakatu he'i gwi voi ngo yvyrá pukwe rehe o'i 
ramo ... ko'apy ohovo syryry ja ojere-ma ha oike vove kwarahy ja oveve
ma. Ha'e hemi urã orno'( hikwai pe moã, ha'ekwera ho'u moã ha panambi. 
Upei jaha xiryvy he'i ha ndahetái ogweru. Pe Yrutáu ra'yré kwera omondo 
hagwã yvyjá ramo umi mitã kwera. Pa'ikwara ogwãhê ramo umi mitã 
ohopanha mba ixupe ha upe-ma ramo Pa'ikwara ombojekwaa ixupe yvy
kwa. Pejupá apy pe'u he'i ixupe kwera ha ou hikwai ho'u hagwã ha upe 
jave ojaty ixupe kwera. Umi mitã mix'i va'ekwe-pe he'i: Yvyjájava mokerá 
he'i, mba'e kwaavy tojexa. uka kuri he'i. Yvyjá rusu java mokerá he'i umi 
mitã tuvixa-ma va'ekwepe mba'e kwaavy anho ke tajehexa kuri, tosysy 
yvy apy aja aktu he'i. Ajeve mba'e kwaavy osé mante voi yvyjá ndevy. 
Aúna kosa oika-ta ramo mante voi ogwãhê arã ndevy. Omono-ta ramo 
alguno kysé rupi, mba'e vai rupi omono-ta ramo mante voi. Mba'e kwaavy 
anho ke tojexa uka kuri he'i Pa'ikwara pe yvyja-pe. Upei omondopa rire
ma he'i agãtu jaha xiryvy he'i gwyvyra-pe ha oho hi-kwai. 
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Daí foram por onde estava a mulher do diabo e onde foi o amigo? 
perguntou pra ela, ele foi caçar passarinho disse ela. Ela estava sozinha 
e seu irmão mais novo disse: ela esta sozinha e seu irmão mais novo 
gosta de falar palavrinhas ingraçadas, por isso até hoje um irmão menor 
gosta de falar besteira. Eu vou dizer mano disse ao seu irmão mais velho: 
alg uem pegou sua mulher vou falar para ele? -Cuidado o Diabo vai correr 
atrás de nós com um vento disse pra ele seu irmão mais velho. E ele 
insistiu: eu vou falar, e foi mais um pouco ouviu quando o Diabo vinha 
falando grande barulho vinha falando assim vinha vindo depois de ver sua 
armadilha, ele tinha ido ver armadilha grudenta. Ai ele falou : alguem 
pegou sua mulher disse pra ele e já ouviu quando veio pra eles. E o Jasy 
não obedeceu a palavra do seu irmão mais velho por isso muitas coisas 
aconteceu pra eles indo pelo caminho. E diz que eles entraram num 
buraco e o Diabo atrás deles porque o Diabo era vento mesmo. Saindo 
dali e entraram no oco de uma madeira e o Diab·o ainda entrou atrás deles, 
entraram no meio das pedras ainda entrou atrás deles e tudo isso pela 
desobediência do seu irmão mais novo e ela já ficou atrás do seu irmão 
mais velho. E seu irmão mais velho foi vivo e entrou como beija-flor no oco 
de uma madeira vermelha. Fechou aqui e fechou ali também e saiu por 
aqui e o Diabo já ficou no oco com seu vento. Por isso as vezes voce vê 
um grande oco de madeira vermelha que lá no Paraguai tem muitas e no 
oco dessa madeira deixou o Diabo. Deixando ali o Pa'ikwará disse: seja 
como oco com vento, em todo mundo terá sua existência. Quando voce 
encotrar uma madeira com oco bem limpo, ali onde o Diabo dança. O 
Diabo foi feito por ele. Dai passou, voltou novamente para seu irmão 
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Upei oho Anhay rembireko rupi ha mano oho paI? H~' i. - Oh~ ku~i 
ojuka gwyra he'i. Upei jeko ha'e anho oI he'i tyvyra, tyvyra 1nhe'ê rei vo1, 
ajeve ngo ava ryvy inhe'ê rei hagwã voi. Ha'e-ta ke'y he'i gwyke'yry-pe: 
aporenõ renõ ne rembireko pa·i ha'e-ta xupe? KiarI kehê nanhe monha 
arã Anhanga yvytu he'i ixupe tyke'yra. Ha ha'e he'i: anixe arã ha'e-ta voi, 
ha oho puku puku porá jeko hyapu atã atã he'i jeko anhay ouvo pe onhyhã 
rexa hagwe-gwi, oho ra'e onhuhã pomo ohexa. Upei jeko he'i ixupe: 
aporenõ renõ ne rembireko kuri he'i ixupe haja ohenduma ou ramo. Ha 
nohendui-gwi Jasy tyke'yry nhe'ê heta mba'e ojepasa hese kwery oho 
kwevy. Upe-ma ramo jeko oike Yvykwá rupi Anhay-gwi ha hapykweri joty 
Anhay oho si Anhanga yvytu he'i voi ngo. Osê ohovy oike yvyr~á rupi 
ha oike joty hapykweri, oike ohovy itákwa-py oike joty hapykwen kwera 
upea tyvyry nainhe'ê ngêndui-gwi ha'e ja opyta-ma ha'etyke'yry rapykweri. 
Ha tyke'yry niko ava ryke'y ma hagwã mainóxa jeko oike jevy yvyrá pytã 
kwapy. Omboty apy ha omboty ave apy ha osê arupi ha Anhay opyta-ma 
pe yvytu kwapy. Upea-gwi voi ngo sapy'ante yvy-rá pytã kakwaa amo 
Paragwai-pe ngo heta upe yvyrá pytã kwapy Anhay oheja. Upe ohe~a 
ohovy he'i Pa'ikwara: yvytukwa java mokerá, tosysy yvy apy arendaJa 
katu kuri. Ha upea-gwi erehexa ramo yvyrakwa ipot'i, upepy Anhay 
ojerokyha. Ha'e hembiapokwe Anhay. Ha ohasa oje'oivy, oho jevy 
gwyvyry 
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mais novo. Passou de novo pelos meios das pedras e foi e achou seu 
irmão mais novo lutando querendo sair porque tinha ficado preso pela 
mão já estava tudo vermelho. Eu mandei voce tomar cuidado disse pra 
ele seu irmão mais velho, falei pra voce dessas coisas. Aí o Pa'ikwará 
puxou e tirou-o dali e agora vamos embora disse ao seu irmão mais novo 
e já continuaram a viagem deles. Foram pra chegar para sua mãe. O seu 
irmão mais novo foi desobediente e por isso várias coisas acontece com 
ele. E chegaram onde o Diabo estava pescando, no outro lado do rio, diz 
que a isca dele era carne de anta e um pedaço grande estava no anzol 
dele. O mais velho falou pra ele: eu vou buscar carne de anta pra nós, e 
ele foi. Ele foi atravez dos ventos e tirou tudo a isca do anzol do Diabo e 
voltou e trouxe pouquinha carne de anta. E o mais novo como sempre 
queria comer mais e disse agora é minha vez de ir buscar disse irmão 
mais novo. Cuidado disse o mais velho; o Diabo pode até pegarvoce com 
anzol e ele insistiu mesmo e aí o mais velho já tirou a flor dele tirou o 
enfeite que tinha. Não errou muitas vezes e o Diabo pegou-o com seu 
anzol. E diz que o irmão dele ficou olhando nele do outro lado do rio 
olhandcs no seu irmão mais novo. E o Diabo levou-o e cozinhou-o, ferveu 
e jogou na água quente; o mais velho pensou e disse consigo agora talvez 
ja comeu tudo e foi onde o Diabo estava, na casa do Diabo. Diz que o 
Pa'ikwará primeiro ficou sentado perto da casa, e depois chegou. Não 
teve sorte de comer comigo disse o Diabo mostrando-se contente com 
ele. Ele chegou não por causa da fome mas em busca dos ossos do seu 
irmão mais novo. Não me faz mal me dando os ossos de sua comida pra 
mim já está muito bom disse ele: O Diabo deu pra ele os ossos e ai ele 
emendou de novo aqueles ossos dos seu irmão mais novo e já colocou 
novamente nele e o seu enfeite 
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ohexa hagwã. Ohasajevy ita~á rup~ h~ oh~.jeko otop~ cyvyry og.ereá ?.i 
ja ombo poapy pytã mba-ma 1xupe. K1an he 11xup~ ti/

1

ke yry_. arar:ri1rã ha ~ 
ndevy kuri. Upepy Pa'ikwara orno kanákanai" h~ 01pe a ha Jaha x1ryvy he 1 
gwy-vyvy-pe ha oho jevy-ma okwavy. Up7a p~ 1s~~pe og~~hê hagw.ã_. Pe 
icyvyra ngo nohendui-gwi voi nhe'ê mba e ret rei 1xugw1 01k?. Upe1 ~ek~ 
ojopoi piky o"i Anhay, mbaypyri, ombopota kakwaa kwaa Jeko º~'"?ª 
mborevi ro' o-py. Ha cyke'yry he'i ixupe: oha-ta aru nhandevy mborev1 ro º·. 
ne"i ha oho. Ha'e oho yvytu rupi ha oipota'opa ha upei oú jevy ha nda hetá1 
jeko Pa'ikwara ogweru mborevi ro'o. Ha ava ryvy-ma h~gwã ho'useve.~ 
ma aha-ta xeha aru he'i cyke'yra-pe. Kiar"i kêhe ne renohe arã Anhay he 1 
ixupe tyke'yry ha ha'e aha-ta he'inte voi ha upepe cyke'yry ja ~ipe'a-ma 
ixugwi ipotykwe, oipe'a-ma ixugwi ijegwakakwe. Ha u~e1 oho h~ 
ndahetagwei jeko ojavy ixupe pindá gwasu-py. Anhay ha upe1 ogwenohe 
ixupe Anhay. Ha cyke'yry jeko y mboypyri-gwi amanha h~se pe g~yvyry 
rehe. Ha upe-gwi ogweraha omomimoi, ambo pupu; 01mene x1ryvy-pe 
ho'upa-ma ne ra'e ho'e hapy jeko ha'e ohoi o.gwãhê Anhay ~ape~ Anhay 
roga-pe. Ogwapy ranhe jeko o"i okupe-py Pa'1kwara •. ~a upe1 ogwahê. ~e 
karuri rei eju pa·i he'i ha opuka ogwero vy'a ete rei 1xupe Anhay. Ha.e 
ndaha'ei voi ni ovare'a-gwi ogwahê pe gwyvyry kangwe rehe nte ha e . , .. 
agwãhê. Ha'e ramo tei"-ma pa"i nerembi'u kangwe kangwe Jepe ere me e 
ramo xevy ovale-ma pãi he'i ixupe. Ha ome'ê ixupe ikangw~ ha upepe 
ha'e omojoapy jevy gwyvyry kangwe ha omoi jevy-ma hese Jegweka 
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e o mais novo ressucitou de novo. Agora vamos disse ao seu irmão mais 
novo. Por isso é que a luz dele tem muitas mudanças, nós dissemos que 
a lua se foi. Aquilo aconteceu com ele o Jasy clocou na sua luz assim 
como num relógio. Tudo aquilo que sucedeu com ele, ele colocou na sua 
luz e por isso sofre várias mudanças. Daí eles continuaram a sua viajem, 
depois que foi pegado com anzol eles chegaram. Quando eles estavam 
para chegar, diz que o pai deles fez uma festa, fez a festa da bebida. Para 
chegar onde estava seu pai, para que os povos de hoje usassem, se não 
forem meus filhos vão passar a barreira que coloquei disse o pai. Se 
forem meus filhos vão saber o que fazer daquilo que coloquei. Na 
chegada para casa dele ele colocou Diabo, diz que esses diabos 
possuíam rostos como nosso, esses eram os que comiam pessoas 
mesmos. Quando isso passaram diziam kaau, kaau eles tinham a nossa 
aparência. Quando chegaram ali o seu irmão mais novo chorou, eles vão 
nos consumir disse ao seu irmão mais velho, não vai acontecer isso disse 
ele, não chores meu irmão disse ele. Aquilo eles passaram, com 
relâmpago o Pa'ikwará passou. Atravez do brilho do relâmpago o 
Pa'ikwarã passou com seu irmão mais novo. Para passar aquilo o 
Pa'ikwará já rezou e a reza dizia assim: Não acontecerá nada para mim 
dizia mei irmão Pa'ikwará. Não me acontecerá nada dizia meu irmão mais 
novo, não me acontecerá nada dizia meu irmão Pa'ikwará, ainda que sou 
um órfão. Para passar ele rezou assim. Não me acontecerá nada aqui 
nesta barreira do meu pai , ainda que eu seja um órfão. Rezando assim 
eles passaram, depois que passaram é que o Diabo dizia kaau, kaau. 
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haja opu'ãjevy-ma tyvyry. Jahaj~vy xiru~ he'~ Q
1

wyvyrape. Upe va:e-gwi 
jeko ha'e pe ikwará-ry okanhy rei, oh.orna 1asy Jª e nhande. ~peva. e.kwe 
Jasy omoi okwaráry rehe pe reylo xagwa ~eh~. Upe OJeh~ o~eJap~ 
va'ekwe ha'e omo'i pe okwarary rehe upea-gw1 ha e okanhy rei rei. Upe1 
oho jevy hikwai, pe pinda-py ogwenohê rire ha'ekwera oho ogwãhê. P~ 
ogwãhe-tama jave jeko pe itua ojapo ka'u, ojapo kagwt Pe gwu-pe vo1 
ogwãhê hagwã, ko aygwa yvypora rehe ho'a va'erã voi araka'e, ndaha'ei 
xe ra'y ramo ohasa arã xe ma'ê megwã he'i. Xe ra'y ramo ohrekokwaa 
va'erã xe ma'emegwã he'i. Pe ogwãhe-tama hapy haga-py omo'i Anhay, 
pe Anhay jeko nhande rová rová rami, upea nhande'u va'e. Upea mainoxa 
rehosa ramo kaau, he'i nhande rova ramo voi. Ha upepy ogwãhê vove 
tyvyry hasê-ma, nhande mokanhymba-ta katu ~e'y he'i, _any arã •. xiryv~ 
he'i, ani rejahe'o xiryvy he'i. Nanhane mokanhy1 arã ko x1ryvy he 1. Upe1 
ohasa upepy, veravy-py 1Pa'ikwara kwarã ohasa. Pyryry ombo'e uka 
veravy jave gwyvyry ndive Pa'ikwara ohasa. Upepy Pa'ikwara ohasa 
hagwã ha'e ja onhembo'e-ma ha oipo he'i onhembo'evy: "Namarãi xene 
aiko he'i jeko xe ryke'y Pa'ikwara araka'e namarã xene he'i jeko xe ryvy 
ra'e ra, namarãi xene aiko he'i jeko xe ryke'y Pa'ikwara, tyre'y ma'i nga'u 
xe ra'e rá". Ohasa hagwã aipo he'i. Namarãi xene oiko nexe xiru 
Ma'êmegwã rendy pype, tyre'y ma'i nga'u xe he'i. Ha upeixa onhembo'e
PY ohasa hikwai ha upei hapykwere-pyma kaau, kaau he'i Anhay. 
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Passando ali o seu irmão mais novo chorou novamente, para 
passar ele chorou dizendo que a barreira do pai vai nos consumir. Isso 
não vai acontecer disse o irmão mais velho. Ali ele já tinha todos as rezas. 
Não aprendeu de nimguém já tinha todos as rezas. Depois eles fora~ 
chegando. Quando chegaram eles dormiram e disseram pra eles: teu pai 
está em festa, voces vão chegar na festa da bebida disseram par eles. 
Naquela festa é que o xiru Pa'ikwará queria tanto chegar e estava frio 
demais e diz que chegaram na casa do Veado primitivo e ele não queria 
ninguém perto do seu fogo. O fogo dele era bem pequeno e seu irmão 
mais novo estava com frio, estou com frio disse ao seu irmão mais velho 
e diz que ele tirou sua roupa, e colocou nele deu um xiripa ao seu irmão 
mais novo. Eu vou fazer fogo? disse ao seu irmão mais novo, cuidado 
disse ele, voce vai fazer o veado correr disse pra ele. Eu vou fazer e foi 
quando ele bateu o tição no outro o veado saiu pulando, o veado foi feito 
por eles e ali o Pa'ikwará falou: seja como veado em todo o mundo ficou 
falando para seu irmão mais novo. Depois que o veado foi embora é que 
eles se esquetaram bem no fogo. Quando estavam perto do fogo alguma 
coisa ouviram e seu irmão mais novo perguntou: o que é isso? O mais 
novo era medroso e disse aquilo vai nos consumir? -Não, disse ao seu 
irmão mais novo e a gwavira que tem por ai a fruta do veado disse ele. 
No que nós vamos buscar? disse ao seu irmão mais velho,- leva esse e 
vai buscar pra nós e foi e trouxe as guaviras e abençoou e por isso que 
o veado gosta muito de guavira vermelha (gabiroba). Traga aqui eu vou 
abençoar e abençoou por isso é que esse guavira vermelha é muito doce. 
A fruta que ele abençoou são: a guavira vermelha e guavira pequena do 
campo. E o guaimbé foi abençoado por Diabo por isso 
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Upepy ohasavo tyvyry ojahe'o jevy, ohasa hagwã voi kuri. ojahe'~ 
nhane mokanhy-ta ho xiru Ma' e megwã he'i. Nanhame mok~nhy1 arã he'~ 
ixupe tyke'yry. Upepe ha'e nhembo'e ja ogwerekop~-ma vo1. A_vave-gw_1 
ohendu e'yrehe voi ha'e agwerekopa-ma nhembo e. Ha upe1 og~ãhê 
ohovy upe-gwi ogwãhêvy oke hikwai ha he'i ixupe kwera: nderu OJapo 
kagw'i he'i ixupe kwera, kagw'i-py pegwãhe-tã he'i ixu~e kwera. Ha ~pe 
ka'u hapy la ogwãhêse etarei xiru Pa'ikwara ha ro'y ha Jeko ogwãhê aipo 
gwasu rã roga-pe ha hakate'y tata rehe. Nda hetai mir'i jeko tata ha tyvyry 
iro'y, xe ro'y ko ke'y he'i hajekooipe'ãjevy ixupe ijegwakajoapy pe'akwe, 
ome'ê jevy ixupe ixiripa jo'akwe tyvyry-pe. Ajatapy-ta ke'y? -Kiar"i kehê 
eremondo arã gwasu ramo he'i porã jeko ixupe Aha-ta ojatapy he'i ha oho 
ha ombotiti jave jepe'a jeko apó ohovy gwasu, ha'e-kwery hemimondokwe 
ngo pe gwasu ha upepy Pa'ikwara oipapa-ma: gwasu java mokerá tosysy 
yvy apy arendaja he'i gwyvyra-pe. Ha pe gwasu oh rire ae ha'ekw~ra 
ojepe'e hikwai. Ha ojepe'e jave ohendu hikwai ha cyvyry he'i: mba~a·e ti~o 
aipo va'e ke'y? Tyvyry jeko ikyhyje katu, nhane mokanhy ta ko aipo va e 
ke'y?-Any-maXiryvy he'i gwavirá aipo koty o'i gwasu yva'y he'i. Mbava'epy 
katu jaha-ta jaru ke'y? -.Ko va' epy tereho eru ~handevy he'i ha ~ho ogwe~ 
ha ohovasa pe gwavirá pytã ha upea-gw1 ngo gwasu ho use etere1 
gwavira pytã. Eru xevy tohova sa he'i ha ohovasa h~ upea-g~i ngo P: 
gwavirá pytã he'ê eterei. Ha'e ohovasa va'ekwe h1na:. gwav1rá pyta, 
gwavirámi. Ha gwembé katu jeko Anha ohovosa-gwi 
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não podemos comer muito. O guaimbé e a laranja azeda. Depois que o 
Diabo abençoou e por isso a laranja azeda se estiver bem madura ainda 
podemos chupar até duas. Eles também mandaram o beija-flor e diz que 
o beija-flor estava contando várias coisas ao Pa'ikwará e estava mentindo, 
Pa'ikwará sabia que estava mentindo mas eles estavam em viagem indo 
para chegar ao seus pais. Vamos pousar aqui mesmo, disse ao seu irmão 
mais novo, já está escurecendo disse ao seu irmão mais novo. Ai o irmão 
mais novo disse eu quero soltar um ? disse ao seu irmão mais velho, 
cuidado disse ele voce pode até mandar como beija-flor disse pra ele. E 
soltou o beija-flor saiu voando e ai o Pa'ikwará falou: seja beija -flor no 
mundo inteiro com vento andará, por isso beija-flor anda ligeiro como 
vento. Passando dali eles já chegaram na onde estava seu pai. Ele já 
sabia de tudo que seu pai falou dele. Se for mesmo meu filho vai chegar 
pra mim e se for filho do Pa'i Arakurá ele não vai saber dos que eu falei 
nele. E eleja sabia de tudo isso mas nem ao seu irmão mais novo ele não 
contou nada. Quando eles chegaram o pai deles nem ligou pra eles. 
Somente a mãe, a mãe quando eles chegaram deram chipa grande, 
deram péixe grande assada encima de uma peneira grande. Somente a 
mãe ficou alegre quando eles chegaram, a mãe sabia que era filho do pai 
dele mesmo. Mas o pai não fez deles caso algum. Por isso é que os povos 
de hoje também fazem isso, aquele e filho dele por que parece muito com 
o pai as pessoas dizem, as pessoas de hoje falam isso. Do filho 
verdadeiro não considera como filho mas aquele que não é filho verdadeiro 
considera mais isso para que os pessoas vêm que não e filho dele mesmo 
e que falem assim. 
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ndaikatui ja'u heta. Gwembé ha pe narãha hái. Anha ohovasa rire-ma ra'e 
ha'e ohovasa ha upea-gwi narãha he'i hi'aju porã va'e ja'uri moko"i peve. 
Ha ha'ekwera omondo mainó ha pe maino jeko omombe'u verami mo'ã 
Pa'ikwara-pe opa mba'e ha nipo ijapu ra'e Pa'ikwara oikwaa te·i voi 
ijapuha sino ha'e kwera ngo viahepe o·i hina ogwahê ohovy gu hapy. Apy 
rei na jaké xiryvy he'i, pytü-ma maima he'i gwyvyry .. pe. Ha upe maramo 
tyvyra he'i apynose ko ke'y? Hei, kiar"i kêhe remondo arã moino ramo he'i 
ixupe. Ha opyno ra'e ha maino oveve ohovy ha upepe Pa'ikwara oipapa 
jevy-ma: maino java mokera tosysy yvy arendaja yvytu rupive toiko kuri 
he'i, ajeve ngo maino yvytu rehe voi oiko. Ha upegwi katu ha'e kwera 
ogwãhê-ma ohovy gu hapy. Ha'e oikwaa pama mba'epa he'i hese itua. Xe 
ra'y ramo ogwãhêne xeve ha pa"i Arakurá ra'y ae ramo ndoikwaaí arã ko 
ha'e va'ekwe hese he'i. Ha ha'e ja oikwaa pama voi ha ni gwyvyra-pe 
nomombe'ui. Ogwãhê vove jeko pe itua ndo japoi hese kaso. lsy mante, 
isy katu ogwãhêvy ome'ê ixupe xipa gwasu, pirá gwasu ka'ê ome'ê ixupe 
tapekwa gwasu ári. lsy ae te"i ogwero hory ixupe kwera, isy ae te"i oikwaa 
ha'e ta'yryha voi. Ha pe itua katu ndojapoi hese kaso. Upea-gwi ãygwa 
yvypora rehe ho'a hagwã, oimene pea ta'yra tee ojogwa eterei ixupe oje'e, 
oygwa yvypora he'i. Ha pe ta'yra tee rehe ndojapoi voi kaso ha pe ta'yra 
e'y rehe ojàpoxe kaso pea ndaha'ei ta'yra he'i hagwã. 

947 



NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

não podemos viver desse jeito falou seu irmão mais novo. Futuramente 
isso vai se cumprir pelos nossos filhos, tudo aquilo que fizemos disse ao 
seu irmão mais novo. Por isso não queriam viver como uma criança. E 
depois disso já chegaram onde estava seu pai e o seu irmão mais novo 
teve vários pensamentos como todos os mais novos. Quando chegaram 
ao pai deles não fez caso del~s disse: vamos voltar disse ao irmão mais 
velho. O mais velho disse ao seu mais novo: já chegamos até o nosso pai, 
agora precisamos cantar primeiro. E a luz do seu pai daquele tempo e que 
hoje nós chamamos de luzeiro (estrela grande) somente clareou um 
pouco aqui (na terra). Diz que quando eles chegaram, seu pai fazia assim 
e fazia assim (sinal) ele queria que o Diabo os queimasse. Ai diz que o 
Diabo enfiou seu pénis por baixo da terra e fez sair onde estava as 
mulheres. Ai o seu irmão mais novo disse: porque é que ele está fazendo 
sinais? Ele está querendo que o Diabo fosse queimado por nós disse ele. 
Vamos disseram eles e pegaram um machado pequeno e levaram, esse 
machado hoje em dia já não vemos mais. Dai ele foi com seu irmão mais 
novo, dois dias depois diz que o irmão mais novo disse talvez ja está seco 
vamos queimar disse ele. E os dois não se separavam mesmo o 
Pa'ikwará do Jasy não se separavam mesmo. E eles foram para queimar 
queimaram e diz que virou cinza e disseram. Para queimar diziam que já 
tinham acabado e o irmão mais velho disse: Daqui a pouco o Diabo vai 
falar pra nós, o irmão mais novo disse o Diabo não vai falar nada. Foram 
um pouco já ouviram um assobio que era eles. Está vendo que já está 
falando pra nós, está nos chamando para voltar e voltaram de novo. 
Quando voltaram de novo. Quando voltaram disseram agora já está 
pronto pra queimar. 
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Ani opaxa vetei jaiko te"i he'i jeko gwyvyry-pe. Ange rupi ho'a va'erã 
nhande ra'y rehe he'i, nhande reko hagwe he'i gwyvyry-pe. Upea-gwi 
mitã mitã ramo ndoikosei hikwai. Ha upei katu ogwãhê-ma itua o"iha-py ha 
tyvyra katu ave ryvy ma hagwã opaixa-ma okarkurá. O gwãhê maramo 
itua rendapy ha itua ndojapoi maramo hese kaso he'i: jaha jevy ramo'ã ko 
ke'y he'i. He'i ixupe tyke'yra: jajuma ngo nhanderu hapy he'i tekotevê 
japorahei ranhe. Pa'i Kwará he'i Jasy-pe nhande japoraheivy voi jaju he'i. 
Upeaja jeko pe itua kwararykwe pe ko'anga etreja gwasu ja'e ha upea 
jeko omohembipe-vy rei jeko ko'ape. Upepy jeko, igwãhê ramo itua arami 
he'i, ara mi he'i (sinal) oipota anhay ohapy ixupe kwery. Upepy jeko Anhay 
mombyry-gwi yvy gwy-rupi ombou gwembo kunhangwe aty o·i hapy. Ty
vyry jeko he'i: mbavae rehe tipo arami, arami he'i? Anhay oipota jaha 
hajapy he'i. Jaha he'i hikwai ha ojagara jeko haxita ha ogweraha, upea 
kwe ngo ãy rupi nda jahexa vei. Upei oho gwyvyry ndive, zo ria-ma jeko 
ha upei tyvyry he'i oimene ipiru-ma hina he'i jeko jaha jahapy he'i. 
Ha'ekwera ndo johejai voi hikwai pe Pa'i Kwará Jasy ndive ndo johejai voi. 
Oho ohapy hikwai, ohapyvy jeko hugwe voi ha oheja hikwai. Ohapy 
hagwã ra'e opa-ma ko he'i onhe'ê-ta nhandevy. Anhay he'i jeko tyke'yra 
ha tyvyry he'i nonhe'e"i arãko Anhay. Oho minte jeko kwã (assobio) he'i
ma ixupe. Hexapa onhe'ê-ma he'i, nhane renoi jevy he'i ha oho jevy 
hikwai. Upea-gwi ouvy jeko he'i ome'ê-ma jahapy. 
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O irmão mais velho queria apenas queimar e deixar ali mas por 
causa do seu irmão mais novo começou a existir aqueles que nos 
chupam. Aí disse ao seu· irmão mais velho eu vou assoprar? -Cuidado, 
pode existir bichinhos que vão nos chupar porque o Diabo é um ser que 
devora e por isso de suas cinza sairam os bichinhos que vão nos 
prejudicar disse ele. Eu vou assoprar disse o mais, novo e sempre que um 
desobediente desobedace sofre muitas coisas. Por isso quando voce da 
um conselho ao seu irmão mais novo ele tem que obedecer e se ele não 
obedecer ele vai sofrer aquilo que voce não qu·eria que sofresse. Se voce 
disser: não vá na farra porque o fulano pode até baterem voce, ou pode 
matar voce e seu irmão mai-s novo obedecer o seu conselho não sofre 
nada. Para que tudo isso acontecesse eles mesmo já tinham tudo isso. 
Por isso que ele disse que não podiam viver dequafquerjeito porque os 
filhos também fariam assim e isso ao seu i.rmão mais novo. E ele 
assoprou, quando ele assoprou a cinza virou mutuca mosquito aqueles 
que nos chupam. Ele disse que no tempo de brotação esses incetos por 
isso quand9 as folhas cecas caem tudo e as árvores começam brotar os 
mosquitos também começam a existir já começam existir muitas mutucas. 
No mundo inteiro existirão esses incetos disse o Pa'ikwará. 

(Final da Fita nº 11 Narração de Rosalina Medina) 

950 

NHANDE REMBYPY 

Pe tyke'yra nte kuri ohapyta nte kuri ha oheja ha tyvyry kausa oiko 
pe nhande su'u harã. Ha upei jeko he'i aipeju-ta ke'y?-Kiar"i kehê he'i oiko 
va'erã nhande su'u va~erã si Anhy ngo nhande'u va.,e voi ha upea-gwi 
hugwegwi jepe oiko ra'e nhande su'u arã he'i. Aip~ju-ta ke'y he'i si nhe'ê 
ohendu e'y va'e opa mba'e ohexa he'i voi ngo. Upea-gwi nde ryvy-pe ani 
ere ramo ohendu arã ne nhe'ê ha nohendui ramo upea ohexa arã. Ere 
ramo ixupe: ani farra hapy ereho sino fulano nenupã-ta, .nde ha ohenâu 
ramo nde ryvy ne nhe'ê nd.oikoi ixupe mba'eve. Upeixa gwarãxa voi 
ha'ekwera voi upeixa ojapo. Upea rehe he'i ndovalei jaiko vai vetei ohopa 
va'erã nhande ra'y kwera rehe he'i gwyvyry-pe. Ha oipeju ra'e, oipeju-ma 
ramo oiko mbutú, oiko ixugwi mbarigwi nhande su'u. Ka'a roky-py toiko 
kuri he'i ha upea-gwi ngo ka'a rogwe ho'a-pa arã ha hoky pyahu-py 
mbarigwi heta-ma, hetama ave mbutu. Ta-:-sysy yVoy apy arendaja he'i 
araka'e he'i araka'e .Pa'i Kwará. 

' , ' ' 

(Final da Fita nº 11 Narração de Rosalina Medina) 
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(Fita nº12 Lado "A" Narração Rosalina Medina) 

(Continuação a Narração Pa'ikwará e Jasy) 

Depois de queimar veio Pa'ikwará e ficaram sentados com seu 
irmão mais novo e começaram cantar.E fizeram a festa e ai disse: se for 
meu filho ele vai rezar a reza do mitã pepy e ele rezou. O Nhane Ramoi 
Papá disse do Pa'ikwará que não era filho dele, ele disse que era filho do 
Pa 1 Arakurá. Quando chegou ali, ele disse que era filho do Pa'ikwará 
falou de Arakuranhay. Ele desconfiou que não era filho dele. Por isso 
~u~ndo chegou ele já sabia que tinha negado. Ele já sabia que o pai dele 
Ja tinha negado. Mas ele não manifestou nada. Por isso os povos de hoje 
mesmo que sabem bem não deve falar deve guardar apenas no coração, 
não deve. contar. Hoje em dia uma coisa dessa quando pessoas ficam 
sabendo Já vão contando por aí e isso eles diziam que não era bom. E 
começou a festa e ele andou longe dos outros junto com seu irmão mais 
nov~. Andou por ai junto com Jasy andaram pelo terreno longe dos outros 
o pai deles não fez caso algum por eles porque disse que não era filho 
dele. Não é meu filho, ele é uma criança que a mãe achou com outro 
homem assim dizia neles, mas era verdadeiramente filho dele mesmo. 
S~ porque falou do Pa'ikwará que não era filho dele, o Nhane Ramoi Papá 
o tinha negado ele fez seu pai chorar. E fizeram a festa e eles já estavam 
na festa e estavam rezando nos bancos (apyká). Seu pai disse que se for 
meu filho ele vai saber a reza para o apyka disse o pai dele. 
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(Fita nº 12 Lado "A" Narração Rosalina Medina) 

(Continuação da Narração Pa'ikwará e Jasy) 

Upe ohapy rire ou Pa'ikwará ogwapy gwyvyry ndive ha oporahei
ma hikwai. Ha ojapo ka'u hikwai ha he'i: xe ra'y ramo onhembo'e arã 
kunumi pepy-py he'i ha onhembo'e jeko. Pe Nhane Ramoi Papa xiru 
Pa'ikwará rehe nda ha'ei xe ra'y he'i, Pa'i Arakurá ae he'i. Upe ha-gwepy
PY ogwãhêvy, Pa'i Arakurá ra'y he'i pe Arakuranhay-me he'i. Orekonsia 
ndaha'eiha ta'yra. Upea-gwi ha'e ogwa-hêvy oikwaa-ma voi tie'i hagwe 
ndaha'ei xe ra'y. Pe itua ndaha'ei xe ra'y he'i hagwe ha'e oikwaa-ma voi. 
Pero ha'e ngogwenõhêi mba'eve. Upea-gwi he'i ko'anga .gwa yvypora 
rehe he'i nde reikwaa ramo jepe nde py'apy-py nde nte reikwaa arã, 
neremombe'ui arã. Ko'agã ngo yvypora ohendu ramo oho-ma amo kotyo 
omombe'u ha upexagwa-pe he'i naiporãi. Upei ojapo hikwai ka'u ha 
ha'ekwera oka rapy rupi rei oiko gwyvyry ndive. Jasy ndive oka rapy rupi 
rei oiko ndo japoi voi itua hese kaso si ndaha'ei xe ra'y he'i mo'ã. Ndaha'ei 
xe ra'y, ha'e mitã agwasakwe he'i hese hikwai, pero ta'yraha tsa'yry ter 
voi. Upe ndaha'ei xe ra'y he'i hagwe rehe Pa'ikwará, pe itua nhande ramoi 
papa he'i hagwe rehe ndahe'i xe ra'y he'i hagwe rehe ombojahe'o gwu
pe. Upei ojapo hikwai ka'u ha ka'u hapy or ra'e hikwai ha onhembo'e 
hikwai apyka rehe. Xe ra'y ramo niko oikwaa arã apyka rero nhembo'eha 
he'i itua. 
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E o Pa'ikwará rezou pelo apyka. E quando ele rezou e com sua 
reza ele enfeitou o apyka o seu irmão mais novo chorou. O mais novo 
achou muito lindo a reza do apyka e emocionou-se quando ele rezou. Ele 
rezou como tivesse aprendido de alguém quando o Pa'ikwará rezou essa 
para enfeitar o apyká. E nessa hora ele quasen fez seu pai chorar de 
emoção. Ele rezou sem apreder de nimguém, de si ele aprendeu tudo. Ai 
o seu irmão mais novo já chorou também. Por isso existem irmãos novo 
chorão. Porque o nosso principio mesmo andou assim. Depois trouxeram 
e quando rezou tudo disse: se for meu filho ele vai cantar gwahu. Deram
a um arco, isso j.a era na festa dos meninos. Deram-o o arco e começou 
cantar o gwahu. Voce mesmo vai cantar gwahu disse sua irmã, diz que 
ele tinha só uma irmã. A irmã do Pa'ikwará chamava-se Kunha Jegwa'i. 
E sua irmã falou pra ele: o pai queria que voce mesmo cantasse o gwahu 
irmão disse pra ele. Os antigos chamavam de Kwãi ao seu irmão. O pai 
queria que o Kwãi (irmão) cantasse o gwahu disse pra ele. Deram-o um 
arco, quando foi dado o arco ele cantou gwahu com seu irmão mais novo. 
Ai ele cant9u gwahu, cantou dizendo assim: 

Ainda bem que minha mãe, não me matou enquanto eu estava no 
seu ventre. 

Ainda bem que minha mãe, não me matou enquanto eu estava no 
seu ventre. 

Antes de eu passar o grande mar me deixou meu pai. 
Antes de abrir os meus olhos meu pai me deixou. 
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Ha ogwero nhembo'e Pa'ikwará apyka. Ha apyka rehe onhembo'e
ma ombojegwa-ma ramo apyka tyvyry hasê. Omboaasy eterei tyvyry pe 
apyka rehegwa nhembo'e oha'ã-ma ramo. Ha'e ohendu va'ekwe rami 
aha'ã xiru Pa'ikwará pe nhembo'e apyka rehegwa ombojegwa hapy. Ha 
upepy haimete-ma gu-pe ombojahe'o ra'e. Ha'e umi nhembo'e oikwaa 
ohendu e'y rehe, ojehegwi re'i ha'e oi-kwaa-pa. Ha upepy tyvyry hasê-ma 
ave, upea-gwi ngo o'i ava ryvy hasê ngy va'e si nhane rembypy voi maniko 
aiporami oiko. Upei ogweru-ma ra'e ha onhembo'e ha onhembo'epa porã 
rire he'i: xe ra'y ramo niko ogwahu arã he'i. Ome'ê-ma ixupe gwyrapa, 
upea ja ka'u ha-pyma upea kunumi ka'u-py. Ome'ê ixupe gwyrapa ha 
ogwahu-ma. Nde voi ngo eregwahu-ta he'i ixupe teindyry, ha'e jeko pete'i 
nte voi heidyry araka'e. Pa'ikwará reindy hery araka'e kunha jegwa'i. Ha 
heidyry he'i ixupe: nde jeko oipota hiu kwa'i eregwahu he'i ixupe. Yma 
gwaré kwãi he'i okyry-pe. Oipata ko hiú eregwahu nde kwa'i he'i ixupe. 
Ome'ê ixupe gwyrapá, ome'ê maramo gwyrapá ha'e gwyvyry ndive 
ogwahu. Ogwahu upepe, he'i peixa ogwahuvy: 

Ajete pako sy, nda xe ryru jukai ra'e. 
Ajete pako sy, nda xe ryru jukai ra'e. 
Xe pararasa e'y mboyve xe reja xe ru kuri. 

' 
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Ainda bem que minha mãe não me matou enquanto eu estava no 
seu ventre. 

Ainda bem que minha mãe não me matou enquanto eu estava no 
seu ventre. 

Antes de abrir os meus olhos meu pai me deixou. Assim disse 
Pa'ikwará cantando gwahu. 

Ele antes de a.brir seus olhos, ainda estava no ventre da mãe dele 
o pai já tinha deixado. Na verdade o pai dele o deixou antes de abrir os 
olhos. Se fosse os povos de hoje muitas coisas a mãe deles falaria. Diria 
que ia matá-los e como ele é nossa mãe pensou coisas boas. Talvez 
esses meus filhos, esses meus filhos que estão para chegar, eles vão 
saber como cuidar de mim, eles vão saber como vão viver, eles vão viver 
cuidando de mim disse nossa mãe quando seus filhos estavam ainda no 
seu ventre, o Pa'ikwará e Jasy e o jasy que andou desobediente e tudo 
aquilo que aconteceu com ele tudo isso ele colocou na sua luz. E depois 
de cantar o gwahu, fizeram seu pai chorar, quando disse" ainda bem que 
minha mãe não me matou enquanto eu estava no seu ventre antes de . ' 
abnr os meus olhos meu pai me deixou" quando nessa parte o pai dele 
chorou. O Nhane Ramoi Papá ja começou chorar, chegaram pra mim os 
meus filhos disse ele chorando o Nhane Ramoi Papá. Porque ele disse 
que se for meu filho vai saber gwahu disse deles. Eles sabiam de tudo 
aq~i.lo que foi falado por ele, o Pa'ikwará sabia tudo, sabia tudo o que seu 
pa~ tinha falado deles mas ele não falou na?a. Quando cantou gwahu seu 
pai chorou d.e emoção. E após a festa eles se reuniram para conversar, 
fizeram um tipo de reunião. Eu já estou enjoado de estar alumiando disse 
ele. Quando eu coloco aquilo que tenho nas minhas mãos disse o Nhane 
Ramoi Papá ... ai é que reconheceu já 
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Ajetepa pako xe sy nda xe ryru jukai ra'e. 
Ajetepa pako xe sy nda xe ryru jukai ra'e. 
Xe arakwa e'y mboyve xe reja xe ru kuri he'i Pa'ikwará ogwahuvy. 
Ha'e ngo ijarakwaa e'y mbovyve voi, o'í jave vosapy voi oheja-ma 

ixupe tua. Ha'e ijarakwaa e'y mboyve anhete oheja ixupe itua. Ko'agãgwa 
yvypora rire opamba'e rei aramo'ã he'i nhande sy hesekwera. He'i ara 
mo'ã hese ajuka-ta ha ha'e nhande sy ma hagwã avei akarkurá iporã va'e. 
lkatu niko ko'ã xe mebykwera, ogwãhê-ta va'e xe mbeniby kwera, 
ha' ekwery oikwaa va'erã xe rereko hagwã, ha'k.wery oikwaa arã gwekorã, 
ha'e kwery xe rerkoha ramo oiko arã he'i nhande sy oiko-ma ramo vosa
py, Pa'ikwará ha Jasy ndive. Ha heko tavy hagwe rehe pe ojepasa 
va'ekwe hese omo'i mba pe okwaráry rehe upei ogwahupa rire hikwai, 
ambojahe'o-ma gwu-pe, pe "ajete pako xe sy nda xe ryru jukai ra'e, xe 
arakwaa e'y mboyve xe reja xe ru kuri" he'i ha upepe la omaasê. Hasê
ma nhane ramoi papa, ogwãhê xevy xe ra'y he'i ojahe'ovy nhane ramoi 
Papa. Si ha'e ngo he'i xe ra'y ramo oikwaa arã gwahu he'i hese. Ha'e 
oikwaapa, Pa'ikwará oikwaapa mba'epa oje'e hese mba'epa itua he'i 
pero ha'e nogwênoheL Ogwahu maramo tua ogwero jahe'o. Ha oka'upa 
rire hikwai ijatyma onhomongeta hagwã, ojapo-ma ko reunhóxa hikwai. 
Xe niko xe kaigwe-ma a'ivy kwaray ramo he'i. Xe popy gwa amo'i ramo he'i 
ixupe nhane ramoi Papá ... upepy ae okonose-ma 
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como filho ao Pa'ikwará o Nhane Ramoi Papá reconheceu. 
E ele, o Pa'ikwaráestava ali com seu irmão mais novo e o pai disse 

se for meu filho mesmo pode cantar gwahu pra mim. E Pa'ikwará cantou 
gwahu ao seus pais e ali o pai descobriu que era filho dele mesmo. Meu 
filho chegou pra mim, até que enfim meu filho chegou pra mim dizendo 
isso o Nhane Ramoi Papá chorou. Ele é o verdadeiro filho do Nhane 
Ramoi Papá, o Pa'ikwará e Jasy é filho do Nhane Ramoi Papá mesmo. 
Ali ele conversou com seu irmão mais novo, conversou com Jasy. Eles 
tinham uma vasilha que chamam de Mba'e e ryrupê. Diz que a do 
Pa'ikwará era bem enfeitado e do seu irmão mais novo também. Diz que 
falou pra ele: agora é a vez de voces dois ficarem como a luz. E ali ele não 
respondeu muitas coisas ao seu pai. Esse que hoje é nosso sol respondeu 
a palavra do seu pai. Por que no coração dele estava a negação do seu 
pai. E ele sabendo bem que ia ficar mesmo do jeito que hoje está disse: 
ainda que alguém fala de mim que sou órfão, um filho achado sem pai, 
criança achada na farras assim diziam de mim e até ali ele respondeu a 
seu pai. E4 vou ficar como luz aos povos até que a terra seja terminada 
disse ao seu pai. E ali eles conversaram, eu e meu irmão mais novo 
vamos ficar. E a luz que seria como slo hoje é aquele luzeiro. E daí eles 
cantaram, não cantaram muitas vezes cantaram apenas dois dias. 
Dançaram com seu irmão mais novo no terreiro e de onde eles estavam 
mandou uma luz na cruz. E aquilo que ele mandou ficou brilhando na 
onde ele mandou. Fica um dia olhando no sol 
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ta'yra ramo Pa'ikwará-pe Nhane ramoi Papá. 
He gwyvyry ndive o"i ha he'i xe ra'y ramo niko eregwahu arã xevy. 

Ha Pa'ikwará oha'ã tuvy-pe gwahu ha upepe opilha ta'yry voi ra'e. Xe ra'y 
nipo ogwãhê xevy ra'e, hasy peve ogwãhê xevy xe ra'y ho'evy hasê-ma 
Nhane Ramoi Papá. Ha'e ngo Ramoi Papá ra'y voi, Pa'ikwará ha tyvyry 
Jasy Nhane Ramoi Papá ra'y voi. Upepe onhomongeta-ma ha'e gwyvyry 
ndive, Jasy ndive onhomongeta. Ogwerekopá voi ha'ekwery mba'e 
ryrupê. lpoty porá Pa'ikwará mba'e ryru ha tyvyry mba'e ryru upeixa ave. 
Ha jeko he'i ixupe: Agwi peêha peime-ta kwaráry ramo. Ha upepe ha'e 
ndahetai gu onhe'ê aparo. Pe xiru Pa'ikwará ha'e ndahetai gu-pe onhe'ê 
aparó si ha'e ngo oT voi pe ipy'a rehe ndaha'ei xe ra'y. Ha aikwaa-ta pype 
peixa o"i-taha he'i ra'e: jepe te"i ma oje'ê xe rehe tyre'y, memby reikwe, mitã 
jehu reikwe oje'e xe rehe he'i ha upe peve onhe'ê aparo gu-pe. Ha xe niko 
entero yvypora resape,harã aime-ta he'i opa yvy kanhy peve gwarã he'i 
gu-pe. Upepe onhomongeta hikwai, xe ryvy ha xe a"i-ta he'i. ha nde piko 
eretongeá-ama yvypora resape-gwi he'i. Ha ha'e ikwararukwe ngo pe 
jasytata gwasu. Ha upei opora hei hi-kwai, ndahetagwei jeko oporahei, zó 
riante jeko oporahei hikwai. Peixa okapy jeko gwyvyry ndive ojeroky 
okwavy ha upegwi rei jeko ojegwaka omondo peixa o"i va'e kurú rakamby
PY omondo. Overá jeko oivy pe omondo hagwepy. Ehexa katu m,ina 
~warahy 
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bem cedo e voce vai ver como está brilhando. 
Ai ele disse: nós somos crianças que foram achadas sem pai, 

nossa mãe concebeu sem ter nossos pai, dizem que somos crianças 
achadas nas farras, mesmo assim nós vamos ficar como luz para todos 
os povos até desaparecer esta terra disse ao seu pai. E ali o nosso pai 
chorou de novo e estavam dançando, ele foi o primeiro e depois o irmão 
mais novo jogou uma luz e depois o maior jogou de novo a sua luz. Veio 
do céu uma pessoa para olhar aqui na terra e voltou dizendo que a terra 
está pegando fogo, as matas estão muchando, já estão cecando todas 
as matas e ali eles conversaram de novo. Conversou com seu irmão mais 
novo. Fizeram a festa novamente e conversaram de novo ai ele disse: 
Pa'ikwará disse ao seu irmão mais novo de tudo aquilo que voce tem na 
sua vasilha. Entrega pra mim a sua cruz Apiragwá, entrega pra mim a sua 
cruz Atagwá, a sua cruz Aro'ysã disse pra ele. E entregou-o tudo aquilo 
que possuía. Voce vai ser uma luz fresca para todas as coisas da terra, 
por isso é que á noite é fresca. Voce vai ter uma luz e na sua luz voce vai 
po para os povos disseram a lua está nova agora. Está muito bem disse 
o seu irmão mais novo. Por isso quando no tempo em que o Diabo o 
comeu não vemos mais luz e quando voltamos a vê-lo já esta no outro 
lugar. O Jasy também coloca na sua luz a pintura que sua cunhada o 
colocou. Fizeram a festa e seu irmão mais velho foi buscar a filha do 
Jakaira Gwasu e a irmã mais nova casou-se com o Jasy. Dizem que a 
mulher, a filha do Jakaira Gwasu deitou ao lado dele. Quando então falou 
para os povos de hoje usassem agora. 
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pyharé vete ha rehexa-ta averá ramo. 
Ha upepe he'i ra'e: ore niko mitã jehu reikwe, ore niko memby 

reikwe he'i jeko, ore niko ogwasakwe aipona, aipopyé orãi-ta yvypora 
resape resape hagwã yvy kanhy peve gwarã he'i gu-pe. Ha upepe Nhane 
Ramoi Popá ajahe'o jevy ha ojeroky hikwai, ha'e ranhe ranhe ha jeko 
tyvyry hama ornando ha hapykweri tyke'yry hama ornando. Ja oúma 
yvanga-gwi ko yvy rexa harã ha he'i okái-tama ko yvy, onhynhy ko 
ka'agwy he'i ipiru-pama ko ka'agwy he'i ha upepe anhomongetá jevy 
hikwai, gwyvyry ndive. Ojapo jevy hikwai ka'u ha onhomongeta jevy 
hikwai ha upepy he'i. Pa'ikwará he'i ra'e gwyvyry eme'ê pe mba xevy pe 
mba'e ryrupy orva'e he'i. Eme'ê xevy kurusu Apiragwa, kurusu Ataragwa, 
kurusu Aro'ysã he'i ixupe. Ha omo'ê mba ixupe ogwereko hagwã. Ha nde 
katu enõi yvypora-pe umi ma'êtirõ-pe kwarary ro'ysã he'i ixupe, upea-gwi 
ngo pyharé ho'ysã hagwã. Nde enõi-ta kwarary ro'ysã ha nde kwarary 
rehe yvypora he'i hagwã Jasy ra'y-ma ko'agã. Ha upeixa anhêi he'i ixupe 
tyvyry. Ha upea-gwi pe Jasy ogwã~hêvo pe Anhay ho'u hagwepy ja nda 
jahexa veima ha upei jahexa jevy ramo gwãrã pepy-ma oiko. Ha Jasy pe 
okwarary rehe joty omor pe hovajary ombo jegwa hagwe. Upei ojapo ka'u 
ha tyke'yra ja oho-ma ogweru Jakairá Gwasu rajy ha ikypy'yry ogwereko 
Jasy. Onhemo jeko ipohei hembireko, pe Jakaira Gwasu rajy. Upe 
maramo jeko he'i ho'a hagwã yvy pora rehe. 
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Isso os povos de hoje fazem, brincam com sua cunhada, ri, ou atira 
alguma coisa nela tudo isso eles fizeram de começo. 

Ele tinha ido fazer seu mundéu pequeno. Mano, eu queria levar 
minha cunhada comigo disse ele, os antigos não chamam sua cunhada 
de cunhada, chamam de gwãxã. Eu queria levar minha cunhada comigo 
se o meu mundéu pegar ela vai trazer disse ao seu irmão mais velho. Ela 
pode ir disse o mais velho. Ele tinha feito parecida o corpo da mais nova 
com o da mais vellha. Quando a mulher propria dele levantou para ir atrás 
e para ele era a cunhada que foi atrás. Diz quando foi atrás dele ele virou 
e olhou de novo para o seu mais velho a cunhada ainda estava sentada 
com seu marido, ele queria levar a cunhada consigo. Mas o Pa'ikwará, 
o irmão mais velho fez a irmã mais nova igual a aparencia da mais velha 
a mais nova para ser mulher do seu irmão mais novo. Foi mais um pouco 
e olhou de novo seu irmão mais velho e a mulher continua junto dele. 
Quando então o Jasy não queria levar consigo aquela que seria dele não 
queria levá-la consigo. Foram e o mundéu tinha pegado um nambú e ele 
disse: ~la não foi comigo eu queria levar minha cunhada comigo, queria 
levar gwãxã junto comigo. Naquela noite ele já não queria deitar com ela 
a mulher queria viver bem com ele, já não queria viver bem pra ela. Mas 
antes de fazer a menor igual a maior e Jasy ia sempre com a sua cunhada. 
Quando então a mulher do irmão mais velho disse: eu não sei quem é que 
sempre vinha onde eu estou disse ela, não posso reconhecê-lo bem. Aí 
o irmão mais velho disse: pinte-o com urukü 
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Upeakwe ma voingo yvypora he'i, ombojaru gavajary-pe, apuka, 
ojapi govajavy-pe, upearã voi araka'e. 

Ke'y he'i jeko ha oho ojapo omonde'i ra'e. Ke'y, arahase mo'ã-ma 
gwãxã xe rupivew he'i jeko, sy ymagware ngo xe rovaja nde'iry govaja
pe, gwaxã he'i govajape. Arahase mo'ã ma gwãxã xe monde ho'a ramo 
ogwaru ha-gwa he'i jeko tyke'yry. Ha nipo ombohete mbojehe'a ikypy'yry 
reheve gwembireko ra'e. Ajeve jeko pe hembireko verami hovajary opu'ã 
xugwi ohovy hapykweri. Oho hapykweri maramo jeko omanha jevy pe 
gwyke'yry rehe ha o"i joty hembireko hendive, ha'e pe govajary la 
ogwerahase ra'e. Ha Pa'ikwará, tykery ombohete mbojehe'a ra'e ikypy'yry 
reheve gwyvyry rembirekorã. Oho mbykymi jeko omanha jevy gwyke'yra 
rehe ha o·i joty hembireko hendive. Upe maramo jeko ja ndogweraha sei
ma ixupe pe hembirekorã-pe Jasy ja ndogweraha seima. Oho ha ho'a ra'e 
ynambú ha he'i: ma ndohoi-ma xe ko xe rovaja voi arahase kuri he'i, 
gwãxã voi ko xe arahase kuri ha ndohói ko xe ndive gwãca he'i. Upe 
pyhare-pe ja ndo ké sevei-ma hendive pe hembireko ramo oiko porãse, 
pero ha'e-ma ndoiko porãsei. Upe ombo hete mbojehe'a e'y mboyve jeko 
oho jepi voi govajary ndive. Upe maramo pe tyke'yra rembireko he'i ixupe: 
kiva'e po ou meme va'e xe hapy he'i, ndaikwaa porãiko. Upe maramo he'i 
ixupe tyke'yrã: embojegwa na yrukupy 
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para que no outro dia apareça quem é disse pra ele. Daí ele tentou de ir 
para sua cunhada de novo e ela já pintou-o com urucum preto. Não 
demorou muito ele tirou o urucum e colocou na sua luz. Aquela pintura 
que sua cunhada colocou nele deixou na luz para que todos os povos 
vessem. E com sua mulher o mais novo não queria deitar mesmo. Dormiu 
para outro lado, porque os antigos dormem somente na rede e ele dormiu 
virado para outro lado. O irmão mais velho disse pra ele: voce não viver 
assim os nossos filhos vão pegar tudo isso, os povos da terra pegarão 
tudo isso disse pra ele. Se nossa vida for todo dia assim nossos filhos 
também vão viver, os povos vão viver assim. E eles não fizeram muitas 
vezes assim o Xiru Jasy e por isso as vezes um casal novo já não se dão 
bem e isso já pegou aquilo que eles fizeram. E para evitar tudo isso ele 
disse que não podia viver assim porque os nossos filhos vão pegar tudo 
isso os povos vão pegar tudo isso disse seu irmão mais velho. Depois que 
o mais velho deu conselho o mais novo comportou-se bem com sua 
mulher. Depois o Pa'ikwará fez uma festa com seu irmão Jasy para 
·começar viver bem o Jakairá Gwasu veio para dar conselho para dois 
filhos. Falou aos seus filhos e como de hoje também disseram: eu não 
aceito conselhos, eu sei mesmo como viver disse ele. E por isso o Jasy 
ouviu bem os conselhos e o Pa'ikwará disse eu sei mesmo como tenho 
que viver disse ao seu pai. Não aceito conselho de ninguém disse ele. 
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ojekwaa hagwã ko'êmba rire he'i ixupe. 
Ha upei jevy mo'ã ra'e govajary-pe haja ombojegwa-ma yruku hü

my. Nda arei ramo gwarã jeko ha'e oipe'a-ma yruku hü ha amo'i-ma 
okwarary rehe. Upe hovaja ombojegwa hagwe omo"i entero yvypory 
ohexa hagwã voi. Ha pe hemirekorã ndive ha'e ndoké sei voi ityvyrã. Oké 
voi kukoty, sy yma gware ngo kyapy nte voi oké ha ha'e kukoty nte voi oké. 
Upe maramo jeko he'i ixupe tyke'yra: ani egwi"ramo ereiko vetei xe ryvy 
ho'a va'erã nhande ra'yre rehe, yvypora rehe he'i. Egw"i rami jaiko hagwe_ 
ho'a va'erã nhande ra'yra rehe, yvypora rehe he'i. Ha nda hetagwei te"i 
upeixa ojapo araka'e pe xiru Jasy ha upea-gwi sapy'ante omendá pyahu 
va'e ja ndoké sei katu haja ho'a-ma hina. Ha upeixa gwãrã voi ani egw"i 
rami jeko vetei ho'a va'erã nhande ra'yra rehe yvypora rehe he'i ixupe 
tyke'yra. H-a pe tyke'yra onhemo nhe'ê rire ixupe katu ja oiko porã-ma pe 
ityvyra hembireko ndive. Ha upe rire ko Pa'ikwará ha Jasy ojapo hikwai 
ka'u oiko porã hagwã. Jakairá Gwasu ou onhemo nhe'ê tajyra-pe ha pe 
Nhane Ramoi Papa ou onhemo nhe'êta'yry kwery-pe. He'i gwa'yry 
kwery-pe ko'ãy ngwa he'i hagwã: xe ko nahendu sei voi nhe'ê, xe ko 
aikwaa voi xe rekorã he'i. Ha upe arã voi pe tyvyry ohendu porã nhe'ê ha 
Pa'ikwará he'i xe ko aikwaa voi xe rekorã he'i itua-pe. Avave ndaipotai xe 
reko mbo'e he'i. 
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A sabedoria ele já tinha tudo mesmo o como ele tinha que viver. Ele 
sabia que seguiria o caminho reto por isso ele disse ao seu pai que não 
precisava de conselho de ninguém. Por que ele tinha no seu coração 
aquela palavra o api dele falou que não era filho dele. A mãe pode me dar 
o seu conselho, mesmo que eu saiba de tudo mas minha sabedoria pode 
até aumentar disse ele, se o conselho for da mãe disse da mãe dele. Se 
o conselho for da mãe a minha sabedoria será dobrada. Por que ele tem 
vida reta, ele pensa somente coisas boas não tem pensamentos ruins, 
ele anda somente pelo caminho reto. E pelo brancos ele já tinha falado: 
os brancos seguirão sinais da luz da nossa luz que nela vamos por para 
que todos os brancos vejam. As vezes voce vê cor de sangue no sol, sem 
demorar muitos dias voce já fica sabendo que alguém morreu faqueado 
ou então por doença. Por que ele mesmo disse porei uma figura na minha 
luz. Esse sinal será quando meu irmão vão pra mim assassinado, para 
isso porei na luz do meu sol. Quando voce vê cor vermelha no sol depois 
daquilo sempre acontece alguma coisa assustadora. E aquela que nós 
chamam9s eclipse no sol, isso não é por que ele quiz. Voce pode vê hoje 
há miutas mortes e no meios desses as vezes morre alguém que tem 
muitas rezas e ante dele morrer ele já está junto com ele lá. Ali na 
nascente do sol onde está aquela cruz ali ele já está de pé. Ele fica ali 
rezando para tirar um enfeite da cruz. Depois de tirar só fica a cruz no 
lugar. 
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Pe ihuvisiorã rehe ha'e oikwaapa-ma voi mba'exapa oho. Pe tape rehe 
oho porã-tagwi voi tua-pe he'i avave nde xe reko mbo'ei arã he'i gu-pe. 
Si ha'e nga'u o·i imi voi ipy'a rehe ndaha'ei xe ra'y he'i hagwe. He'i ramo 
katu xe reko mbo'e arã he'i, aikwaa pype têi ramo ambojo'a-ta xe arandu 
he'i he'i ramo xevy he'i pe osy rehe. Ha'i he'i ramo xevy katu ambojaá-

' . 
taxe rekorã he'i. Si ha'e ngo oiko porã, ha'e apensa porá ha'e nopensa1 
ivaiva, tape mbyte ete rehe ogwata. Ha oiporamo umi karaí kwery rehe 
he'i-ma voi: mbairy xyryvy mbytu'u rupi oho hagwã nhamo·i inhande 
kwaráry rehe ohexa hagwã he'i. Sapy'ante erehexa ramo kwarah~ 
hugwy, ndahi'arei ramo gwarãja ereikwaa-ma ojojukaha hulano kyse rup1 
sino katu mba'asy rupi. Si ha'e ngo he'i voi xe ryvy ranga amo"i-ta xe 
kwaray rehe. Mbytu'u rupi ogwãhê-ta ramo xevy xe ryvy kwery amo"i-ta 
xe kwarry rehe he'i. Sapy'ante rehexa ramo pytã va'e kwarahy rehe upea 
ojehu mante va'erã alguna kosa. Ha pe ojeova pia kwaraky ja'e hagwã, 
upea ndaha'ei ojeova piase-gwi ojeova pia. Ay minhaê ngo oiko mano ha 
sapy'ante mba'e renduha ra'e omano ha emano hagwã ha'e py-ma voi 
oiko. Pe kwarahy resê-py ja kurusy-py-ma voi onhembo'y. Onhembo'e 
arã oipe'a hagwã pe jegwaka kurusu rakamby-gwi. Pe kurusu rei pepy 
inhapi arã o"i. 

. " 
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E quando vai chegando ali e quando joga o seu brilho na cruz já não 
acerta mais aquela cruz. Naquela cruz só tem os enfeites um sobre o 
outro. E quando não acerta aquela cruz o tempo já não e mais como hoje 
e se jogar em uma coisa e se não acertar faz barulho e se o barulho for 
desse lado (poente) as coisas não estã boas. Diz que quando traveja aqui 
o principio da cruz e aqui e a cruz do dançador e se trovejar aqui já não 
e bom pois é o Diabo. É o Diabo quando traveja no poente do sol. Quando 
assim já aparece aquela coisa que os brancos chamam de serração, já 
chega frio e às vezes chuvisqueiro e frio. Quando isso acontece voce não 
deve descuidar, isso não e atos. Na época de verã se voce vê uma 
fumaça com frio e quando já trovejar aqui e de repente já escurece e nem 
seu dedo voce não encherga mais por causa das trevas isso é a 
verdadeiras trevas. Nós estamos no caminho dessas coisas. Dizem que 
existem animais que vão nos devorar, mas, se formar pessoas retas não 
vai nos devorar. Nós vamos ouvir músicas e nós vamos sair para ver 
esses cantigos e quando saimos para para vemos alguém ja vai chegar 
pra buscar nossas almas porque nós estamos vivendo somente por 
causa de nossa alma. Quando essa alma se separa de nossos corpos 
não ficamos mais em pé e o nossos corpos vão ser devorados pelos 
bichos que vão descer. Mas essas pessoas que são animais e se 
manifesta como pessoas essas vão ser levadas vivos pelos bichos. 
Como peixinhos vão na boca dele. Mas aqueles que vem mais altos já não 
vão mais nos devorar. Os brancos vão dar tiros e depois verão somente 
canos 
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Ha upepy oho vove averá mo'ã kurusu rakamby reh~ haja ?javy
ma pe kurusu. Pe kurusu rakamby ngo jegwaka rehe nte vo1oho01oehe. 
Ha ojavy vove pe kurusu rakamby ja ndoiko veima ko'ãxa ha. ko'ã-gV.:a 
rehe omombo vove ha ojavy vove hyapu ha apy hyapu ramo Jandaha e 
veima mba'e porá. Ko'apy hyapu ramo jeko kurusu arembypy hyapu ha 
ko'apy kurusu ojeroky ha apy hyapu ramo katu ja ndaha'e vei~a mba'~ 
porá upea Anhayma hina. Upeixa ramo ja ou-ma ko serasõ he'1va kara1 
kwera, ou-ma ro'y ha sapy'ante hayvu veve ha ro'y. Upeixa ramo nde 
rejekwirá-pai arã, upea ndaha' ei rei hina. Peixa ro'y e'y hamy rehexa ramo 
tatinaxa ou ramo ho'ysa upeixa ramo hyapu-ma apy ha sapy'ante ete 
ramo gwarã ja nekwã-ma nde rehexa vei pytü-gwi upea ae hina pytü tee. 
Upe va'e xagwa rapepy ko nhande nhaime. O"i jeko nhende'u harã, pero, 
nhande hente ser"i nanhande'ui arã. Nhahendu arã porahei ha nhasê arã 
jahexa hagwã ha nhasê vove oú-ma arã nhande nhe'ê ngwe rehe si 
nhande ngo nhande nhe'ê rehe nte voi jaiko. Pe nhane nhe'ê osê ramo 
nhande ja ja'a rei-ma arã ha nhand retekwe nte-ma vixo ho'u arã. Ha ma 
et"irõ jeroava katuhekove voi oisu'u ara herahary. Pira'ixa jeko ojojuru-gwi 
ogweraha arã. Pe yvateve ou va'ekwe katu nanhande'u veima arã. Karai 
kweri ombokapu ranhe arã ha upei katu omboka 
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de suas armas. 
Depois de terminar isso os cachorros verdes vão pular mais isso 

nós não veremos mais. Para os cachorros desta terra virão os cachorros 
verdes la de cima (dos ceus). Por causa do Diabo é que essas árvores 
ficam vivas, nos galhos vivem o Diabo. Voce pode até notar uma árvore 
que estava viva com dois anos quando o Diabo sai dele ela seca. Nós 
dissemos que essa árvore não estava secando isso porque o Diabo 
estava nela ainda e por isso não secou. Quando do Diabo sai do galho 
dela ela já começa secar. Aquilo que o Pa'ikwara fez, como uma muda 
de laranjeira, e pindo, 1 pê,· peroba essas foram feitas por ele. Peroba ele 
fez dos ossos da facilidade de carne dele. A facilidade do seu peixe já 
tinha perdido, o Araku Ramoy consumiu dele. E depois de forem tudo 
embora as facilidades de seus peixes, depois que foi embora a facilidade 
de seus queixados manifestado em forma de homem que for comido 
pelos bichos e ele foi ver onde tinha morrido. Diz que somente encontrou 
os nervo, os queixados não comeram somente aquilo e disse nervo ele 
fez o fio de guaimbé. Com essas coisas fiz desparecer aqueles que 
devorou-tê disse ao nervo de sua facilidade. Do nervo ele fez o fio de 
guaimbé e dos ossos eles fez pé de peroba. Por isso quando voce fa.z 
armadilha de uma peroba com dois dias não pega, essa madeira 
conversa com o veado. Se voce por o Katigwá essa não fala, quando voce 
faz sua armadilha de Katigwá depois de uma semana já pega veado, 
cateto e quixados. Diz que o Katigwá ele fez proprio para paca. Ma aquilo 
que o irmão mais novo fez era um mundéu por nome de aratá. O aratá 
é feito em cruzadas. Quando alguem te disser: que tipo voce vai fazer seu 
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Kanhokwe rei nte-ma ohexa arã. 
Upea opa rire katu jagwa rovy ojogwero'a va'erã pero nhande 

ndajahexai arã. Ko yvy-pe oT jagwa-pe oú arã jagwa rovy pe yvata 
gwigwa. Ha Anhay nte voi ko umi yvy-ra-pe amo sano imondovy, pe 
hakamby kamby rupi oho Anhay. Egwatana ehaxa pe yvyra isano 
va'ekwe pe zo anho-pe ojei vove ixugwi pe Anhay ijypi. Koa make 
ndaijypiry-ta va'ekwe ja'e pea Anhay o"i kausa-hese ha'e ndaijy piry. 
Anhay ojei ramo hakamby-gwi ja ijypi-ma Pa'ikwara ojapo va'ekwe, pete"i 
narãha ra'yxa, pindó, tajy, perova ha'eomopu'ã. Pe perova ngo pe iso'o 
re'onde kangwe kwe-gwi ojapo. Opirá re'onde ohundi-ma, Araku Ranhay 
voi ohundi ixugwi. Ha oho-pe rire pe ipirá re'onde, oho-pa rire itanhykafi 
re'onde nhembo tekove ho'uka perna vixo-pe ha ha'e oho ohexa onhehundi 
hagwe-pe. Hajygwe mante jeko o"i, upea ndo'ui ra'e koxi ha pe hajygwe
kwe ojapo gwembepi ramo. Koapy amo kanhy kuri nde'u hare he'i pe 
oso'o re'onde rajugwe-pe. Pe hajygwe omoingo gwembepi ramo ha 
ikangwe katu omopu'ã perova ramo. Ajeve perova-gwi erejapo ramo 
nhuhã zo zia-pe ndo'a"i, upea enhe'ê gwasu-pe. Katigwá ramo"i ramo 
nonhe'êi, katigwá remo·i ramo nenhuhã rã pe una semana-pe ho'a-ma 
gwasu, kure'i ha tanhy kati". Katigwá jeko akutipay-pe gwa-rã nte voi ha'e 
omopu'ã araka'e. Pe tyvyry ojapo va'e-kwe katu aratá-ma. Pe aratá ngo 
peixa ijoasa. He'i ramo ndevei mba'exagwa tipo rejapo-ta 
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mundéu? -Eu vou fazer o mundéu do Pa'ikwara. Quando assim voce vai 
armar diferente o seu mundéu. 

E o mundéu dos brancos so é colocado um palitinho por baixo. 
Quando voce faz o mundéu do Pa'ikwara voce tem que armar diferente. 
Quando voce arma seu mundéu diferente e quando chega cutia ou paca 
so meche na armação e o mundéu desarma facilmente. E quando voce 
faz armadilha de peroba e quando no dia seguinte vem o bicho ela 
conversa com o bicho. Ele não vem aqui amigo, eu sou armadilha estou 
aqui. Porque peroba foi feito dos ossos das pernas da facilidade da carne. 
E ali onde foi comido hoje existe um barreiro grande, os brancos chamam 
de barreiro, é um barro mesmo. Esse barreiro tem no Paraguai. Ali 
existem muitos barros possui grande extenção e ali as antas descem até 
de dia. Esse lugar hoje chamam de Gwyrá Karúa, Xiru Gwyra Karuá. Ali 
é onde sumiu a facilidade da carne do Nhane Ramoi Papá. Ali foi 
consumido a facilidade de sua carne pelos queixados atravez do Araku 
Ranhay e por isso ali existem barreiras. Não foi consumidos apenas 
ossos das pernas e os nervos. Com esse aqui vai fazer desaparecer que 
tem consumiu disse ele e por isso quando queixado é pegado na 
armadilha no dia seguinte já se estraga. E muito forte pra ele, não precisa 
fazer muito grossa. Depois que isso desapareceu sim .. . os macacos 
foram feitos por eles também. O macacos não surgiu atoa, tudo foi feito 
por eles, o macaco e os pássaros. Tudo isso foi feito pelo Pa'ikwara. 
Tapeny (tipo de gavião), syvi (tipo de gavião, arara, tucano, e o tucano 
pequeno. O pequeno tucano 
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monde? Ajapo-ta Pa'ikwara monde. Upeixa ramo remo po'ê arã ne 
monde. 

Ha karaí monde katu ja ipolito rei-ma lgwyrupi. Pa'ikwara monde
ma ajapo eré ramo po'ê arã ne monde. Ere mopo'ê ramo ne monde ha ou 
ramo akuti terá akutipay pe ipo'ê nte oity haja ovy-ma monde. Ha pe 
perova katu eteria erejapo nhhã ha iko'êvy ou ramo vixo onhe'ê ixupe. Ani 
ereju pa"i he'i arã ixupe, apy rako xe nhuhã o"f he'i ixupe. Si upea ngo so'o 
re'onde retyma kangwe voi. Ha pe so'o ho'upa hagwe mba'exa ete-pa o"i 
varero, karai kwera ngo varero he'i, upea ngo tuju. Upea va'ekwé ngo 
Paragaui-pe o"i. Upea heta juju or mombyry ojepyso ha upepe ngo 
mborevi árakwe entero ogwejy. Upea ngo ombohera hikwai gywrá karúa, 
Xiru Gwyra Karúa. Upea Nhane Ramoi Papá so'o re'onde Kanhy hagwe. 
Upepe araka'e Tajasu-pe ho'ukapa araka'e iso'o re'onde Araku Ranhy 
rembypy, ha upe va'e kausa upepy oiko tuju. Solo ndo'ui araka'e hetyma 
kangwe ha hajygwe. Koapy emokanhy kuri nde'u hare he'i-gwi pe Tajasu 
ho' a ramo e teria ko' êramo ja hyevu-ma. 1 pirágwai e terei ixupe, natekotevêi 
ipogwasu erejapo. Upea okanhy rire katu ... umi ka'i umia ha'ekwera 
memete omondo. Ka'i ngo ndoiko reiry, ha'ekwera memete omondo, ka'i 
ha umi gwyrá va'e gwyrá va'e gwive. Entero umia ngo Pa'ikwara 
remimondokwe memete. Tapeny, syvi, gwa'e, tukã gwasu, tukã'i. Pe 
tukã'i ngo 
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ele fez assim: dançaram porque naquele tempo não havia pássaros. 
Como pássaro havia naquele tempo o jacú e é so esse. Quando 

é matado o pássaro antigo e o pássaro apresenta-se gordo é um sinal. 
Sempre acontece algo diferente, sempre morre alguém. As vezes é 
gordo como uma galinha, pois é carne antiga. Carne antiga também é o 
coelho (lebre) e cutia, dizem que esses são antigas. Dizem que quando 
o Pa'ikwara fez o veado também fez esses outros. Dizem que anda 
sentado, e era criança e é por isso é que cutia é muito sabido. Quando 
cutia chega num mundéu ela faz um sinal e por isso ele é pelado aqui (nas 
mãos). Por isso o cântico dele fala· assim: "me neguei do mundéu 
amarelo" essa cântico da cutia. E quando voce arma diferente ela não se 
nega do mundéu. 

EXPLICAÇÃO SOBRE PÁSSAROS 

Agora nós já vamos falar dos pássaros. Para mandar as 
personagens como pássaros o Pa'ikwara cantou com eles. Diz que ali 
havia um grande terreiro, diz que o terreiro era grande mesmo. E ali 
cantavam e dia seguinte sempre amanhecia sozinhos o Pa'ikwara com 
seu Irmão mais novo e suas mulheres. E ali quando à tarde os pássaros 
se ajuntávam novamente. E ali havia urucum preto, urucum vermelho e 
urucum amarelo. Disse: efeitam-se agora com urucum vermelho, isso 
falou ao tucano. Ele disse não pode amigo, se a gente se efeitar de 
urucum vermelho não é bom e ele disse eu vou me efeitar com urucum 
preto e se efeitou com urucum preto. 
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peixa omondo hagwê araka'ê: ogwero parahei, si ndoikoi umi gwyrá. 
Solo gwyrá ramo oiko araka'e yma jakupê ha solo upea. Pe gwyrá 

ymá erejuka ramo ha ikyrá ramo ndaijapui. Oiko mante ara aúna kosa, 
auno onhendi mante arã. ha sapy'ante ko galinaxa ikyrá ramo, si upea 
ngo so'o yma. So'o yma ave pe tapiti ha pe akuti, upea jeko so'o yma voi. 
Pa'ikwara araka'e pe gwasu omondo oho kwevy omondo-ma ave araka'e. 
Ogwapy gwapy rei voi oikovy, mitãkwe voi upea-gwi pe akuti iletrao. Pe 
akuti ngo ogwãhê ramo monde-py ojeovase ha upe katy voi ngo apy iperõ. 
Upea-gwi ngo pe igwahu he'i "ambogwa ko monCJeju he'i" upea pe akuti 
gwahu. Ha eremopo'ê ramo ha'e ndohasa reiry pe akuti ha akutipáy. 

EXPLICAÇÃO SOBRE OS PÁSSAROS 

Ay jaha-tema.gwyrá kwera rehe. Omondopa hagwã gwyrá kwera 
ogweroparahei araka'e Pa'ikwara. Oka gwasu jeko upepy ol", tuixa voi 
jeko oka. Ha upepy oporahei ha ko'ãmba rire jeko ha'ekwery anho iko'ê 
gwyvyry ha hembireko kwery ndive. Ha ka'aru ramo gwãrã ijatypa jevy
ma hikwai. Ha o"i upepy yrukú hü, yruku pitã ha yruku sa'yju. He'i: 
pejegwane ay yruku pytã-my he'i tukã gwãsu-pe. Any-ma pa"i he'i jeko, 
jajegwa ramo yruku pytã-my ivai he'i jeko xe ojegwata yruku hü-my he'i 
ha'e ha ojegwa iruku hü-my. 

, 
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E pintou-se com urucum preto e colocou também uma cor Branca 
em si. Por isso é que o tucano tem cor preta e por aqui (no pescoço) tem 
cor branca. 

E por aqui eu vou colocar uma cor amarela e assim amigo vai ficar 
bonito disse ele. Está bem amigo respondeu ele, aquele que gosta de ser 
tucano é que faz isso disse pra ele. Não é isso, quando assim é mais 
bonito e ficamos diferentes dos outros disse ele. Por eles já sabiam os 
nomes e já sabiam como nomear os outros. E foi e quando clareou o dia 
o macaco também já foi. Por isso a macaca possui pênis igual o de 
macaco ela dizia que eu quero ser como macaco. Foram no jabuticabal, 
diz que jabuticaba tinha bastante, aqui também tem onde? respondeu 
outra, aqui também? onde respondeu outra, eu queria ser homem 
(macho) diziam eles pra subir também diziam as macacas para os 
macacos. Tragam jabuticaba pra nós também amigos, não amigo se a 
gente trouxer não vamos encher a nossa barriga diziam eles e assim 
viviam todos dias. E aquele que seria o lobo d'água disse e toda manhã 
ele pegava sua cesta. E, la dizendo eu vou matar peixes. -Tragam peixes 
assados também? -Não podemos amigo, se a gente trouxer não vamos 
encher nossas barrigas. Aquele que gosta de ser como lobo d'água. É 
que fazem isso disse pra ele. Sempre voltava vem como tudo que levava. 
Depois diz que ja foi e foi para não mais voltar. Já foi a Irara que os antigos 
chamavam de Xavaró. Esses diz que levaram nesta manhã os purungos. 
-Agora tragam mel pra nós? -Não podemos amigo, se a gente trouxer não 
podemos encher as barrigas disseram eles. -Aqueles que gostam de ser 
lrára é que falavam isso disse o Pa'ikwara. 
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Ha ojegwa yruku hü-my ha omo"i morot"i va'e ojehe. Ha upea-gwi 
ngo tukã gwásu ha arupi o'i morot"i va'e. 

Ha arupi katu amo"i-ta sa'yju va'e-py he'i ha upeixa ramo mante 
iporã pa'i he'i. Ha'e anhêi he'i ixupe, tukã gwãsu namy ae ko upeixa pai 
he'i ixupe. Any-ma, upeixa ramo ae ko iporã ha nhande ambueve jahavy 
he'i ixupe. Si ha'e kwery ngo ojohu perna voi heryrã ha'e oikwaa pama voi 
mba'exapa ombo hera-ta. Upei oho ha ko'embá vove ka'i oho-ma ave. 
Upea-gwi voi ngo ka'i kunha hapi'aky hagwã si ha'e he'i ka'i ramo a'u xe 
aiko he'i. Yvapurü typy oho yvaparü jeko heta ha ko ave he'i ki? he'i, ko 
ave?. ki he'i. kwimba'e ramo a'u a'u xe aiko ajeupi hagwã he'i ka'i kunha 
ka'i maxo-pe. Perune yvapurü ja'u he'i, any-ma pa"i jaru ramo nanhane 
ryvytãi he'i ha upeixa oiko kara ko'ê. Ha pe gwairakarã katu he'i pe kara 
ko'emba ha'e ogwe-raha-ma aojaka, ahata ajuka pirá he'i. Perune ja'u 
pirá ka'e? -Any-ma pa·i, jaru ramo ma manhane ryvyatãi he'i. Gwairaká 
ramo ae-ma aiporami oiko pa·i he'i ixupe. Ogwerupa jevy porá jeko. Upei 
jeko oho-ma ja ohopa-ma hikwai. Oho-ma eirárã pe xavaró he'iva yma 
gwaré. Umiarãjeko hy'atakwa-ma ko'emba ogweraha. Ma ayne peruja'u 
ei he'i? Any-ma pa·i, jaru ramo ma nanhane ryvyatãi he'i. Ma eirá ypy ae 
make aipo he'i, he'i ixupe Pa'ikwara. 

I 
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E diz que a arara estava toda pintada se pintou toda em amarelo 
e o rabo vestiu com urucum amarelo. Não façam muitos barulhos disse 
o Papagaio. Com barulho o sono não vai chegar pra nós disseram pra ele. 
Mas os barulhos de voces já são demais disse ele. E o Princípio tesourã 
diz que voou com sua cruz carregado. Voou com sua cruz e quando de 
tarde ele voltou: Onde voces foram? Deixem sua cruz disse pra ele. 
Levando a nossa cruz é que no céus nós vamos ver todas as coisas disse 
ele. Aquela cruz que ele carregava o Pa'ikwara deixou como rabo dele e 
por isso o rabo tem forma de tesoura. Os antigos chamavam de Tapeny 
(Tesourão). , 

(Fita nº 12 Final do Lado "A" - Rosalina Medina) 

(Lado "B" - Continuação de - Rosalina Medina) 

Depois e o Kurukau, diz que o Kurukáu se pintou bem com urucum 
preto e para .. ser mais atraente ele colocou aqui (no bico) galho de urucum 
e ainda torceu pra baixo. -Porque vocês vivem desse jeito? Perguntou pra 
eles. -Aquele que gosta de ser kurukáu é que vivem assim disse pra ele. 
E o campo já estava queimado ao redor daquele que hoje é chamado de 
Serro Gwasu pegou fogo. Talvez era no meado de agosto ou setembro. 
Os antigos não dizem dois meses, eles dizem duas luas e para tres 
meses eles dizem teiová os antigos diziam assim, isto é, tres meses e 
para quatro meses e para quatro meses eles dizem quatro luas. Depois 
diz que o Pa'ikwara veio esperar escondido. 
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Ha ramo gwa'e jeko ojegwápa onhembojupa jeko ha pe hugwai 
katu omonde yruku sa'yju-pe. Anime pende ayvu he'i pe parakãurã. Ha'e 
ramo katu pa"i ndoui arã nhandevy tapehyi he'i ixupe. Akoi-ma pee-ma 
pende ayvu vei-ma he'i. Ha aiporamo Tapeny ypy katu jeko okurusu 
reheve koxa oveve ohovy. lkurusu ogweroveve ha ka'aruma jeko ou. -
Mamo katu peho ra'e? Pehejane pende kurusu he'i ixupe. jaraha ramo 
mante yvaga rapype jehexapa xapa porã he'i. Pe ikurusukwe xiru 
Pa'ikwara oheja hugwairã upea-gwi hugwai hakambi. Yma gwara ohenoi 
i~upe Tapeny-pe. 

(Fita nº 12 Final do Lado "A" - Rosalina Medina) 

(Lado "B" - Continuação de - Rosalina Medina) 

Upei katu pe kurukáu, kurukáu jeko ojegwa porã yrukuhü-my ha 
ixuko hagwã mo'ã apy omo'i yruku rakãngwe ha omokarepã jevy. Ma' era 
katu egw·irami vetei peiko? hei jeko ixupe. -Kurukáu nhano ae-ma upeixa 
Oiko pa'f he'i ixupe. Haja okai-ma kampo pe Serro Gwasu jeré araka'e 
okai-ma. Oimene agoto setiembre kwera-ma ne araka'e. Yma gware ró 
mese nde'iry, moko'i Jasy he'i ha tre mese-pe katu teiové he'i yma gwaré, 
upea mbohapy jasy ha kwatro jesy katu kwatro mese. Upei jeko ou 
omangeá ixupe Pa'ikwara. 
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Onde é que eles vão sempre e perguntou pra eles: porque é que 
voces sempre vão pelos campo queimados? -Amigo quando assim ']e 
que nos vemos todas as coisas disse respondendo pra ele. Aquele que 
gosta de ser kurukáu é que vivem assim disse Pa'ikwara. -Quando assim 
a gente vai mexendo todas as coisas que foram queimadas disse o 
kurukau Primitivo. E aqueles estavam para ir embora já foram embora. 
A arara, os papagaios esses foram mandados por ele, o sapo também. 
O sapo diz que quando os papagaios estavam fazendo muitos barulhos 
disse: vocês estão fazendo muito barulhos. E os Marakanãs disseram: 

, quando assim o sono não chega pra nós porque de noite passaram 
cantando sem dormir até amanhecer. E o macaco ele já tinha mandado, 
ja tinha mandado o Gwairaká, ja tinha mandado o Eirá (lrára) e não tinha 
mandado: as araras, papagaios e o Tapeny (Tesourão) esses não tinha 
mandado. Para esses o Pa'ikwara estava falando e a palavras do 
Pa'ikwara é que os transformaram. Esse aqui também, esse aqui 
também e o nosso peixe assado disseram eles e o Gwairaká primitivo 
eram dois. Quando então disse pra eles: o que voces estão vendo? 
perguntou o Nhane Ramoi Papa, nessa hora eles disseram kákáká e já 
foram embora e ali não falou nda pra eles. Depois foi passando novamente. 
Daí já foi no jabuticabal e ali estavam falando está aqui também, é esse 
aqui também, eu queria ser macaco disseram as maçacas, eu queria ser 
homem disseram elas. Depois perguntou o que voces estão vendo? o 
Pa'ikwara perguntou. Aí disseram hio h"io h"io e foram tudo embora. Aí não 
falou nada pra eles, trouxeram de volta. Ficaram apenas as cestas deles 
debaixo da jabuticabeira muitas cestas deixaram. 
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Mamopo oho vetei he'i ha oporandu ixupe: ma'erã katu-vetei 
kampo káigwe rupi? -Upeixa ramo ma pa·i jahexapa xapa he'i ixupe 
kurukáu nhamo ae-ma aipo rami oiko he'i ixupe Pa'ikwara. Any-ma 
upeixa ramo ae-ma okái va'ekwe nhamoha"i jahavy he'i jeko kurukáu 
rembypy. Ha ojeipá-ma umi oho va'erã. Gwa'a, parakáu umia ngo ha'e 
hemimondokwe meme, kururu. Kururu katu jeko umi marakanã ijayvu
ma ramo he'i: pende ayvu vetei katuko peê. Ha marakanã kwera he'i: 
upeixa ramo ae-ma ngowãhêi nhandevy topehyi he'i si pyhara ngo 
oporahei ko'êmba peve. Omondo-ma ra'e ke'i, omondo-ma ra'e Gwairaka, 
omondo-ma Eirá ha nomondoi vyteri ra'e: Gwa'a ha Parakáu ha Tapeny 
umia ra'e ne'irã vyteri omondo. Umia pe ra'e onhe'ê o"ivy ha pe Pa'ikwara 
nhe'ê minte jeko ome'ê ixupe kwera. Ko ave, ko ave nhande pirá ka'ê he'i 
jeko ha moko·i oiko ra'e pe gwairaka rembypyrã. Ha upe maramo jeko he'i 
ixupe: mba'e katu pehexa? he'i ixupe pe Nhane Ramoi Papa, upe 
maramo kákáká he'i ja ohokwevy-ma ha upepy ndoipapai ixupe. Ha upei 
ohasa jevy ohovy. Ha upei jeko oho-ma pe yvapurü typy ha kó ave, kó ave 
ka'i ramo a'u a'u a'u xe ave oiko he'i, kwimba'e ramo a'u a'u xe ave aiko. 
Upei mbava'e pehexa? he'i ixupe Pa'ikwara hiõ hiõ hiõ he'i ha oho-pama. 
Upepy ndoipapai vyteri ixupe, ogwerupa jevy. ljajakwe mante jeko igwy 
rupi heta or. 
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Depois contaram novamente mais três dias, depois de cantarem 
três dias veio um relâmpago e transformou-os. Através de um relâmpago 
desceu um caminho para eles irem, sí transformaram tudo. Depois que 
mandaram tudo embora é que o Pa'ikwara cantou pra eles. Seja como 
Papagaios em todo mundo e passarão a noite pelas ilhas por isso pelos 
serrados quando chega à tarde você escuta os barulhos dos papagaios 
e somente pelos serrados eles passam as noites. Viverão pelas grandes 
matas disse pra ele, sejam como macacos em todo mundo, viverão pelas 
pequenas matas disse aos bugias. Diz que o bugiu falou: se fizermos 
assim o nosso rosto fica grande e é bonito, porque aqui ele amarrou um 
que é parecido com pano e aqui ele colocou uma laranja, naquele tempo 
a laranja já existia. Assim as nossas vozes saem bem grossas disse o 
bugiu primitivo. E ele pintou seu corpo com um urucum preto e aqui ele 
colocou um pelo que foi feito por ele mesmo. E é por isso é que o bugiu 
possui papo. O bugiu era o irmão mais velho dos macacos primitivos. Ai 
então disse pra ele: seu irmão mais novo vê todo mundo. As comidas de 
vocês eu vou cantar pra voces o que vai ser assim estava falando pra ele 
enquanto estava pintando o corpo. Há vários tipos de pinturas disse ·pra 
ele, para pintura existe um urucum preto, urucum vermelho, urucum 
amarelo e essas eu vou deixaar para que seja as pinturas usadas por 
vocês disse pra eles. Dizem que eles ja estavam alcançando a santidade. 
O macaco se tornou animal porque assim estava no piano. Por isso 
quando voce mata o macaco e ferve bem o caldo parece com caldo de 
uma galinha. É muito gostoso a carne de bugiu e do macaco. · 

, 
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Upei oporahei jevy, tre ria porã oporahei jevy-py katu verávy 
omondo ixupe. Tape aragwije veravy jeko omondo ixupe kwera, upei katu 
já omondo pama. Ha upei omondopa rire katu oipapa nte-ma Pa'ikwara. 
Paraka'u java mokerã yvy apy arendaja ila rehe toke kuri ha upea-gwi ngo 
serraoty rehe mante rehendu arã ka'aru ramo onhe'ê joa hikwai ha 
serraoty rehe mante parakáu oké. Ka'agwy rusu java mokerá he'i ixupe, 
ka'i java mokerá tosysy yvy apy arendaja, ka'agwy po•i java mokerá he'i 
pe karaja-pe. Ha karaja katu jeko he'i: aramina nhande rova hakwaa porã 
he'i, ha arupi ojokwa trapo ramigwa-pe ha apy katu ornai narãha, 
uperamo narãha ojapo-ma voi araka'e. Upeixa ramo mante nhanhe'ê 
ramo ipyrusu rusu porã nhane nhe'ê pa'i he•i pe karaja rembypy rã. Ha 
ha'e ja yruku húmyma ojegwa ha apy onhembohagwe ojapo ha'e voi 
gwagwerã pe karaja. Ha upea-gwi ngo karaja iju'ai. Ka'i rembypy ryke'y 
voi karaja. Maramo he'i ixupe: nde ryvy niko opa mundo ohexa. Peê pene 
rembi'urã amombe'u-ta peerny he'i jeko ixupe pe ombojegwa hapy. O'i 
ambue mbue jegwa he'i ixupe, jegwaha o'i yrukuhü, yruku pytã, yruku 
sa'yju ha ko'avã amo'i-ta pente jegwa hagwã he'i ixupe. Ha'ekwera jeko 
ijagwyje-ma ngaú voi. Ha ka'irãgwi vointe oho animal ramo. Upeixa 
rupingo ha'e erejuka ramo hea rembo pupu porã ramo ha'ete yrygwasu 
karto. Ha eterei ngo koraja ha ka'i. 
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~ assim ficou o bugiu e o macaco. E que tipo de reza voce pode 
rezar disse pra ele. Quando o bugiu rezou a reza deles já era diferente. 
E o Nhane Ramoi Papa disse pra ele: essa então vai ficar pra você como 
suas reza própria. Se formas rezar assim o sono não chega pra nós disse 
ele. E pela coragem dele contou ao Nhane Ramoi Papa como tinha que 
rezar, temos que rezar dizendo ue, ue assim temos que rezar disse pra 
ele. Quando assim é que não vamos falar muitas palavras. Não vou falar 
muitas coisas disse ao Nhane Ramoi Papa. E o Nhane Ramoi Papa disse 
que é bom assim. O Nhane Ramoi Papa já sabia que ia ser um bicho 
(animal). E por isso. é que o bugiu quando canda diz: ué, ué; ué. Ele canta 
sozinho. E para o macaco falou: pra voces eu vou cantar aquilo que vai 
ser seus alimentos. Eu vou abençoar tudo aquilo que vocês vão comer 
e depois meu filho vai abençoar aquilo que voces vão comerdrsse pra ele. 
~s alimentos que vai engordar v:oces eu por gwe·mbé. E jâ abençoou e 
Ja colocou guardado no ·quarto uma semente de milho. Dentro daquela 
c~sa beira-chão e ali cantaram pra eles. E para se alimentar deles efe fez: 
ptndó, e to~as as frutas, e a fruta própria dos macacos que pQr aqui eu 
nunca vi não existe a fruta dos macacos. Essa frutas. dos macacos é 
desse tamanhinho nas montanhas tem muitas, esse tem galhos 
estendidos. Essa fruta deixou aos macacos, eu vou deixar pra vocês a.s 
frutas de jabuticabeira, essas frutas eu vou deixar pra vocês como 
alimentos. E a fruta do Yvyrá pepê eles não comem, essa fruta ele deixoú 
aos queixados. O yvyrá pepê hoje é chamado de alecrim. 
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NHANDE REMBYPY 

Ha upeixa opyte karaja ha ka'i. Ha mbava'e xagwa nhembo'e ne 
eha'ã he'i ixupe. Ha karaja oha'ãvy nhembo'e ha inhembo'e inhambue
ma. Ha Nhane Ramoi Papa he'i ixupe: aipo va'e topyta nenhembo'erã 
kuri. Peixa nhanhembo'e ramo nogwãhêi arã nhandevy tooehyi he'i. Ha'e 
ipy'agwasu,..gwi vei Nhane Ramoi Papa-pe omombe'u mba'exagwa 
nhemb·o'epa oha'ã arã uée, uée, ja'e arã he'i ixupe. Ha upeixa ramo 
mante nda heta mata mo'ãi nhaha'ã he'i. Ndaheta mo'a'i xe aha'ã he'i 
Nhane Ramoi Papa-pe. Ha Nhane Ramoi Papa he'i upeixa anhei. Nhane 
Ramoi Papa oikwaa-ma voi vixorã ra'e. Ha upea-gwi karajá onha'evy he'i: 
ue, ue, ue he'i. Ha'e ko ha'e anhonte onhe'ê. Ha ka'i rehe katu he'i: peê
ma katu amombe'u-ta mba'e xagwape pene remi'ürã he'i. Ahovasa pate 
pene remi'üra ha xe ahovasa rire katu xe ra'y ohovasa-ta pene remí-urã 
he'í ixupe. Pene remi 1urã pene mongyrá hagwã amo·i-te he'i gwembé 
rehe. Ha ohovasa-ma ave ha omoi-ma avati semilhaxa kotypy. Aipo oga 
jekutu-py ha upepy ogwero porahei. Omombe'u ixupe hemi'urã: pindó, 
yva ha arupi ngo ndaipori ka'i yva. Pe ka'i yva ngo korupi mirf amo serro 
rehe mante heta, upea hakambé kambé porá. Pe ka'i yva'y oheja ixupe, 
aheja-ta peeme yvapurü, aheja-ta pene remi'urã he'i. Ha yvyrá pêpê ha'e 
kwery ndo'ui, tanhykat'i pegwarã oheja pe yvyrá pêpê. Yvyrá pêpê-pe 
ko'agã alekrim oje'e. 
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AGUELITA DE TAQUAPIRY 16 
AGWELITA DE TAQUAPIRY 

REZA PARA MULHER QUE VAI DAR A LUZ 
IMEMBY VA'E PEGWA 

REZA PARA PICADA DE COBRA 
MBOI REHEGWA 
PLANTAS DOS CÉUS 
YVÁY PYGUA TEMITY 
MANEIRA DE SE PINTAR 
JEGWAHA 
OSOLEALUA 
JASY HA KWARAHY 
1° KOTYHU (Canto de Farra) 
1° KOTYHU 
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1° KOTYHU (Canto de Farra) 

1° KOTYHU 

2° KOTYHU (Canto de Farra) 

2° KOTUHY 
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4° KOTYHU (Canto de Farra) 

4° KOTUHY 
1° CANTICO 

1° MBORAHÉI 
OUTRA REZA MBORAHÉI 

2° MBORAHÉI 
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TO NHEMONDE NDE MBAREKWE AGWRAJU 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) NHANDE REMBYPY 

PARAHÉI - FELICIANA CANO 69 VERA NDYJU 103 

2.0 MBORAHÉI DA FELICIANA 68 .. ' VERANDY JU GWASU 104 

MBORAHÉI 69 VERANDY JU GWASU 105 

REZA PARA ASSOMBRAÇÃO 68 MBORUVIXA 104 

ÃNGWETI HÃ 69 MBORUVIXA 105 

BENZIMENTO PARA PICADA DE COBRA 60 NOE NDUSU 104 

MBOI MOBORO'Y HÁ 61 NOE NDUSU 105 

ENFEITES 76 KARA VIÉ GWASU 104 

JEGWAKA 77 KARA VIE GWASU 105 

BANCO 76 TANIMBU GWASU 106 

APYKA 77 TANIMBU GWASU 107 

AMARELO 82 JAKAIRÁ 106 

AS'YJU 83 JAKAIRÁ 107 

GWYRÁ SARUMA'E 88 JAPARIÉ GWASU 106 

GWYRÁ SARUMA'E 89 JAPARIÉ GWASU 107 

DONO DOS CÉUS. 90 NHANDERU JAKAIRÁ 106 

YVANGAJARA 91 NHANDERU JAKAIRÁ 107 

ISSO CONTO 94 • YRYVERÁ 106 

UPEA AMOMBE'U 95 YRYVERÁ 107 

KOTYHU (JOÃO AQUINO) 94 GWYRÁ KAMBI 106 

KOTYHU (JOÃO AQUINO) 95 GWYRA KAMBI 107 

KOTYHU 94 GWYRÁ PEPOTÍ 106 

KOTYHU 95 GWYRÁ PEPOTÍ 107 

MARAKANÃ AMARELO 96 ' PA'I REI 106 

GWYRÁ MARAKANÃ JU 97 PA'I REI 107 

NHANDE JARI JUSU 98 KAJA'A 106 

NHANDE JARI JUSU 99 KAJA'A 107 
, , 

NHANDE RAMO! PAPÁ 100 PIRAGWI 108 

NHANDE RAMOI PAPÁ 101 PIRAGWI 109 

TUPÃ RU KWERY 100 PA'I TAMBEJU 108 

TUPÃ RU KWERY 101 PA'I TAMBEJU 109 

XIRU 102 PAXI GWASU 108 

XIRU 103 PAXI GWASU 109 

DONO DAS COISAS 102 AVA ETE 108 

MBA'E JARY 103 "" 1 AVA ETE 109 

KE'Y RUSU 102 YVY POPY 108 

KE'Y RUSU 103 YVYPOPY 109 

VERÁ NDYJU 102 ARA GWYRÁ GWASU 108 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

REZA PARA MATAR COBRA 
MBÓI JUKA HÁ 
CÂNTICO DE COMPANHEIRO 
MBARAHEI YVYRAIJA 
A YVU (CIRILO) 
A YVU (CIRILO) 
MITÃ RASY REHEGWA (CANTALICIA) 
MITÃ RASY REHEGWA (CANTALICIA) 
ESTRADA COMPRIDA 

TAPAPUKU 
MEU IRMÃO MAIS VELHO 
XE RYKE'I 
PRINCIPIO DA TERRA 
YVY NHEYPYRUNGWE 
SOLE LUA 
PA'I KWARA - JASY 
PA'I KWARA VOLTA A TERRA 
PA'I KWARA VOLTA A TERRA 
JASUKA 

JASUKA 
FOGO 
TATA 
A ESCOLHA DO PRIMEIRO CAIUÁ E O PRIMEIRO BRANCO· 
NHANDE YPY HA KARAIRÃ YPY RAMBIPORAVOKWE 

CÉUS 
YVANGA 
MORADA DO DIABO 

ANHAYRUPA 

A ROÇA DO NOSSO PASSADO 

NHANDE YPY KOKWE 

CANTICO 

MBORAHÉI 

GWAHU 

GWAHU 

KOTYHU 

KOTYHU 

PARENTESCO 

INHEMONHA 
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131 
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137 
138 
134 
164 
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176 
177 
176 
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176 
177 
178 
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178 
179 
178 
179 
178 
179 

NHANDE REMBYPY 

TEKO PAPA 
TEKO PAPA 
VIDA SANTA 
TEKO MARANGATU 
CASA BEIRA - CHÃO 
OGAJEKUTU 
KANDIRE 
KANDIRE 

ARCO-IRIS 
JY'Y 

CANTICO BARULHO 
MBORAHÉI A YVU 
ENFEITES 
JEGWAKA 
BANCO 
APYKA 
CÃCHIMBO 
PETYNGWA 
MBARAKA. 
MBARAKA 

CANTICO DE COMPANHEIRO 

YVYRAIJA 

REZA 

NHEMBO'E 

ESFRIAMENTO 

IMBORO'Y HÁ 

GWAHU FALSO 

GWAHUAI 

KOTYHU 

KOTYHU 

AS MULHERES CANTAM KOTYHU 

OKOTYHU KUNHANGWE 

CANTICO LONGO 

MBORAHÉI PUKU 

ERVA 

KA'A 

REZA PARA QUEIMADA DA ROÇA 

KOKWE KAI REHEGWA 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

CONSELHOS 
MBA'E MBOYPY 

BANCO - ACENTO 
MOÔ-PE PA ONACE 
ERVA 
KA'A 
KOTYHU 

KOTYHU 
CANTICO COMPRIDO 
MBORAHÉI PUKU 
KOTYHU 
KOTYHU 
KOTYHU 
KOTYHU 
GWAHU VERDADEIRO 
GWAHU ETE 
ROÇA DO NOSSO ANTIGO 
NHANDE YPY KOKWE 

" COMO DEVE SE POR UMA QUE VAI GANHAR CRIANÇA 
IMEMBY VA'ERÃ MBA'EIXAPA ONHEMOI 
AINDA HÁ PARA DEPOIS DE NASCER 
ONOICE RIRE GWA 01 AVE 
E O UMBIGO DEVO CONTAR COM TAQUARA 
IPYRU'Ã KATU AIKYTI TAKWARA-PE 
O REGUARDO DO PAI DO RECÉM-NASCIDO 

MITÃ PYAHU RU OJEKOAKU 
O REMÉDIO QUE A MÃE DO RECÉM-NASCIDO DEVE TOMAR 
ISY POHÃ HO'U ARÃ 
A MOÇA DEVE SE REGUARDAR 

KUNHATAIOJEKOAKUARÃ 
FEITICEIRO .. 
POHÃ VAI APOHA 
COMO PODEMOS TIRAR ISSO DE NÓS 
MBA'EIXAPA JAIPE'A NHANDE HEGWI UPEA 
CASA BEIRA-CHÀO 
OGAJEKUTU 
LUGAR DO DIABO (INFERNO) 
ANHAY RUPA 
QüANDO ESTAVA TRISTE, QUANDO ESTAVA TRISTE 
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194 
193 
194 
195 
196 

197 
200 
201 
200 
201 
200 
201 
202 
203 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
206 
207 
208 
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208 
209 
208 
209 
208 
209 
208 
209 
210 
211 
210 
211 
210 
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212 

1 

NHANDE REMBYPY 

IVY' RE'Y RAMO, YVY'A RE'Y RAMO 
HISTÓRIA DO SOL E LUA 
PA'I KWARA HA JASY 
KOTYHU DOS ANTIGOS 
MYAMYRI KOTYHU KWE 
MULHERES QUE USAM TAQUARA E O HOMEM MBARAKÁ. 
KUNHA OIPORU TAKWARY HA KWIMBA'E MBARAKA 

ERVA MATE .. 
KA'A 

ARCO-IRIS 

JY'Y 
O QUE FELICIANA ACHA SOBRE ESTA ALDEIA 
MBA'EPA FELIACIANA OTOPA KO ALDEIA REHE 
FELICIANA FICA PRESA 
FELICIANA OPYT A PRESO 
CANTICO 
MBORAHÉI 
KUNUMI PEPY 
KUNUMI PEPY 
NOME DA INFORMANTE 
INFORMANTE RERA 

BANCO 

APYKA 

CANTICO 

MBORAHÉI 

NOSSA GRANDE VÓ 

NHANDE JARI JUSU 

OSSOVÔ PAPÁ 

NHANDE RAMÓI PAPA 

PAI DOS DEUSES 

TUPÃ RU KWERY 

GRANDE BRILHO DO FOGO 

TATA VERA GWASU 

FOGO DE BRILHO PEQUENO 

TATA VERA MIRI 

ARAKURA GWASU 

ARAKURA GWASU 

PA'I TANI 
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213 
212 
213 
218 
219 
220 
221 
220 
221 
220 
221 
222 
223 
222 
223 
224 
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226 
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227 
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227 
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229 
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228 
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228 
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PA'I TANI 
IRMÃO MAIOR 
KE'Y RUSU 
PA'I TAMBEJU 
PA'I TAMBEJU 
MEU PAI 

XIRU 
MEU GRANDE PAI 

XI RU VUSU 
DONO DAS COISAS 
MBA'E JARY 
GRANDE KARA VIE 
KARAVIE GWASU 
BRILHO DA ÁGUA 

YRYVERA 
PÁSSARO DE ASAS BRANCAS 

GWYRA PEPOTI 
PA'I REI 
PA'I REI 

KAJA'A 
KAJA'A 
HOMEM PRÓPRIO 

AVA ETE 
GRANDE PASSÁRO DO DIA 
ARA GWYRA GWASU 
TUKAMBI (TIPO DE ENFEITE) 

TUKÁMBI 
FINAL DO CÉU 
YVA RYPY 

MINHA PRÓPRIA MÃE 
XE SY ETE 
MINHA PRÓPRIA IRMÃ 
XE REINDY ETE 
O QUE É PA'I KWARÁ (SOL 
MBA'E PA'I KWARA 
PA'KWARÁJU TAVYTERÃ 
PA'I KWARAJU TAVYTERÃ 
LUZ DO MBORAKÁ 
MBARAKA RENDY 

NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

/ 
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232 
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238 
239 
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NHANDE REMBYPY 

AMIGO 
PAI 
KANDIRÉ 
KANDIRE 
GWAHU DE DIA 
GWAHU AI 
CANTICO LONGO 

MBORAHÉIPUKU 
COMPANHEIRO 

YVYRA'IJA 
MANDIOCA DOS ANTIGOS 
YMA GWARE MANDl'O 
GWAVIRA 
GWAVIRA 
URUCUM 
YRUKU 

A ROÇA DOS ANTIGOS 
YMA GWARE KOKWE 

REZA BRAVA 
TEKO PAPÁ 
VIDA SANTA 
TEKO MARANGATU 

PARA PLANTA NÃO CHAMAMOS DE ERVA 

TEMITY-PE NDAHA'EI KA'A 

DEUS TEM MUITOS NOMES. 

TUPÃ HERA HETA 

PORQUE AS PESSOAS ADOECEM 

MA'ERÃ HENTE HASY 

O REGUARDO DA CRIANÇA 

MITÃ OJEKOAKU 

O REGUARDO DE UMA MOÇA 

KUNHATAIOJEKOAKU 

HORTENCIA COM A MULHER QUE VAI GANHAR CRIANÇA 

HORTÊNCIA KUNHA IMEMBY VA'ERÃ NOIVE 

NESTA ALDEIA HÁ O QUE MORRE MATADO 

KO ALDEIA-PE 01 OJEJUKA VA'E 

OS ENFEITES DOS NOSSOS ANTIGOS 

NHANDE YPY JEGWAHA 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) NHANDE REMBYPY 

POLICIArs DESTA ALDEIA 246 GWAHU DE DIA 258 

POLIXIA KO ALDEIA PEGWA 247 
..... ' ARA KWE PEGWAGWAHU 259 

PRINCIPIO DA TERRA 246 MUITO KOTYHU 260 

YVY NHEYPYRU 247 KOTYHUJARETE 261 

CASA A BEIRA-CHÃO 250 PEQUENO ARCO 260 

OGAJEKUTU 251 GWYRAPA'I 261 

ARCO-IR IS 250 CANTICO 262 

JY'Y 251 MBORAHÉI 263 

YVANGA JERÉ - CAMINHO DA ALDE.IA 250 BATISMO DE MILHO 262 

YVANGA JERÉ - MBOREVI RAPE 251 AVATI RA'ANGA 263 

PEQUENO GWASU 250 ESFRIAMENTO PARA PICADA DE COBRA 268 

GWAHU'I 251 
... 1 MBOI MBORO'YHA 269 

EXPLICAÇÃO DO KOTYHU 250 OSOLEALUA 268 

KOTYHU (EXPLICAÇÃO) 251 PA'~ KWARA HA JASY 269 

CANTICOS 250 REZA PARA POUSADA 270 

MBORAHÉI 251 TEJUPA MONGETAHA 271 

REZA - BENZIMENTO 252 BENZIMENTO PARA DOR DE ESTÔMAGO 272 

NHEMBO'E 253 TY'E RASY· TIHA 273 

BENZIMENTO PARA DORES DE DENTES 252 BENZIMENTO PARA DOR DE DENTES 274 

TAi RASY TIHA 253 TAi RASY TI HÁ 275 

QUANDO HÁ MUITAS COBRAS PERTO DE CASA 252 BENZIMENTO PARA MANDOROVÁ 274 

MBOI HETA RAMO OGA YPY RUPI 253 ~,.. 

' 
ISOY TIHA 275 

FRANCISCO POLICIA 252 2ª REZA PARA MANDOROVÁ 274 

FRANCISCO POLIXIA 253 2ªYSOYTIHA 275 

SOBRE HORTtNCIA 254 CANTICO 298 

HORTtNCIA REHEGWA 255 MBORAHÉI 299 

CANTICO 254 BENZIMENTO PARA PICADA DE COBRA 300 

MB,ORAHEI 255 MBOI RAI NGWA MONGETAHA 301 

CANTICO PELO DOENTE 254 CANTICO LONGO - COMPRIDO 302 

HASY VA'E REHE MBORAHÉI 255 MBO RAHEI PUKU 302 

ESSE TAMBÉM É UM CANTICO PARA UM. DOENTE 256 CANTICO 302 

UPEA AVE HASY VA'E REHEGWA, MBORAHÉI AVE 257 MBORAHEI 303 

PORQUE OS ANTIGOS DANÇAVAM 256 GWAHU 302 

YMA GWARE MBA'ERÃ OJEROKY 257 GWAHU 303 

CANTICO DA DANÇA 258 KOTYHU 304 

JEROKY HA PEGWA MBORAHÉI 259 
KOTYHU 305 

JUSUKA 258 
CANTICO 308 

JUSUKA 259 
MBORAHEI 309 

GWAHU 258 
OANTICO DE KUNUMI PEPY 308 

GWAHU 259 
KUNUMI PEPY 309 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

REZA PARA O BARULHO 

AYVU MOTIHA 
GRANDE COBRA 

MBOI JUSU 

BENZIMENTO PARA DOR DE ESTÔMAGO 
TYE RASY TIHA 

BENZIMENTO PARA CARNE 

SO'OTI HÁ 

JASUKA 

JASUKA 

BRILHO AMARELO DE TAQUARA 
TAKWA RENDY JU 

CASAMENTO DOS ANTIGOS 

NHANDE YPY NHOMOMENDA 
REZAS BRAVAS 

NHENGARAI 

A CABEÇA DA ANTA 
MBOREVI AKÁ NGWE 

SEREIA 

KAJA'A 

DILÚVIO 

SOBRE DILÚVIO 

SOL 

PAI' KWARA 

KOTYHU 

KOTYHU 

SOBRE DANÇAS 

SOBRE DANÇAS ' 

SOBRE MA'EMEGWÃ 
MA'EMEGUÃ 

SOBRE AGWY JE 
AGWYJE 

SOBRE DANÇA DA TERTULIANA 
DANÇA DA TERTULIANA 
JEKOAKU 

JEKOAKU 
PARTEIRA 
PARTEIRA 
LUA E SOL 
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310 
311 
314 
315 
318 
319 
322 
323 
328 
329 
330 
331 
374 
375 
374 
375 
386 
387 
388 
389 
394 
395 
398 
399 
400 
401 
400 
401 
402 
403 
402 
403 
402 
403 
404 

405 
404 
405 
410 

NHANDE REMBYPY 

JASY E PAI' KWARA 
SOL E LUA - CONTINUAÇÃO 
PA'I KWARA JASY 

SOL E LUA - CONTINUAÇÃO 
PA'I KWARA JASY 

QUANDO A TERRA QUEIMOU 

YVY OKAI RAMO GWARE 

QUANDO UMA MOÇA COMEÇA SUA 1ª MENSTRUAÇÃO 

KUN'HATAÍ ONHEMONDY'A RAMO 

BEBIDA DE ANTIGAMENTE 

XIXA YMA GWARE ' 

KOTYHU 
' 

KOTYHU YMA GWARE 

KOTYHU 

KOTYHU 

CÂNTICO 

PORAHEI 

CANTICO 

MBORAHEI 

REZA 

TAMBE'JU 

SOBRE A QUEIMA DA TERRA 

YVY KAI REHEGWA 

REMÉDIOS DOS KAIWÁS (CANTALICIA ROSSATI) 

KAYOVÁ POHÃ (CANTALÍCIA ROSSATI) 

REZA-BENZIMENTO 

NHEMBO'E 

BENZIMENTO PARA TATURANA 

TATA URÃ PEGWÁ 

BENZIMENTO PARA PICADA DE COBRA (QUIRINA VASQUEZ) 

MBOI TI HÃ (QUIRINA VASQUEZ) 

REMÉDIOS PARA OS BICHOS 

VIXO KWERY POHÃ 

ANIMAIS (EXPLICAÇÃO DO REMÉDIO) 

ANIMAL 

OQUE ÉSOL 

MBA'E PA'I KWARA 

LUA 
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420 
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438 
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442 
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NHANDE REMBYPY (Nossas Origens) 

JASY 
NOSSO COMEÇO 

NHANE NHEYPYRU 
REZA PARA ESFRIAR O LUGAR DA CRIANÇA DEPOIS DE 

NASCER (CANTALiCIA ROSSA TI) 

MITÃ RENDAGWE MONGETAHA, IMORO'YSÃHA MITÃ 

RENDAGWE MONGETAHA (CANTALICIA ROSSATI) 

REZA PARA MATAR COBRA (CANTALÍCIA ROSSATI) 

MBOI JUKAHA (CANTALÍCIA ROSSATI) 

CANTICO (CIRILO ROSSATI) 

AYVU (CIRILO ROSSATI) 

BENZIMENTO PARA DORES DE PARTO 

MITÃ RASY REHEGWA 
CANTICO-AYVU (CIRILO ROSSATI 

A YVU (CIRILO) 

PARENTESCO 
MBA'E XAPA NHANHOHENOI 

SOBRE POLICIAIS DA ALDEIA 

/J SOBRE POLICIAIS DA ALDEIA 
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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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