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Introdução 

Guia dos Professores 

Este livro é uma coleção de textos bilíngües (em ye'pâ-masa e em por
tuguês), baseados na tradição ye'pâ-masa. Na sua leitura, os nossos alunos 
descobri rão com alegria a beleza da sua vida cotidiana: a natureza, os ani
mais e as plantas, como se pesca e como se caça, o trabalho na roça, as 
festas, a mito logia, o xamanismo, a riqueza da cultura tradicional e a sabe
doria dos antepassados. 

Com a ajuda dos professores, os alunos refletirão sobre a grande impor
tância de conhecer bem tudo o que fazem os Ye'pâ-Masa e por que o fazem. 
Este livro os ajudará a apreciar a sua cultura. Aprenderão a comunicá-la aos 
outros através da escrita. Buscarão, dentro das suas tradições, os instrumen
tos necessários para construir seu futuro livre. 

Os adultos têm a sua manei ra de ensinar os filhos: conversando, falan
do e aconselhando. É assim que devemos também proceder nas aulas. 

Os professores consultarão os ve lhos para que eles ensinem tudo o que 
é bom na nossa tradição. 

As atividades que podemos realizar são as seguintes: 

Método 

Usaremos um método geral de globalização: as leituras, os desenhos, 
as conversações, os exercícios que faze mos com os alunos devem ser asso
ciados ao ambiente muito conhecido por eles. 
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Leitura e Escrita 

As leituras serão usadas conforme o interesse da criança: 
• Leitura completa. 
• Somente um trecho. 
•Uma frase. 
Uma leitura pode nos dar bastante trabalho para vários dias, porque 

dela tiramos outras atividades relacionadas com outras áreas do programa. 
Os alunos só poderão aproveitar este livro depois de ter completado a cartilha 
de primeira alfabetização em ye'pâ-masa. 

Os professores do primeiro ano usarão então as leituras e a escrita na 
língua ye'pâ-masa (primeira parte deste livro). Após o ensino das grafias 
suplementares exigidas pela língua portuguesa, os professores do segundo 
ano introduzirão as leituras e a escrita em português (segunda parte do li
vro), junto ao exercíc io de leitura e escrita em português. 
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Faremos ditados de trechos interessantes e cópias de frases escolhidas. 

Exercícios 

• Completar frases. 
• Dizer se o que escrevem é verdade ou não. 
• Sublinhar nomes, frutas, objetos, etc. 
• Descrever pessoas, enfeites, rituais, animais e plantas. 
• Observar os desenhos do livro e fazer outros parecidos. 
•Representar em um desenho o que se leu ou se falou na aula. 
• Resumir em poucas linhas um trecho de leitura. 
• Interpretar o que foi lido. 



Técnicas 

Em todas as leituras, encontraremos meio de relacionar os alunos com 
a natureza e o meio que os rodeia. Usaremos a maneira de aprender dos 
adultos através de: 

• A conversação: falar sobre a leitura. 
• O diálogo: os alunos falarão sobre o tema lido e dirão o que pensam. 
• A observação: dos desenhos, principalmente sobre tudo o que existe 

na casa, no rio, na floresta, nos passeios ... para enriquecer o que está escrito 
no li vro. 

• A expressão: devem contar o que sabem sobre o tema que foi lido. 
Devem usar expressões ye'pâ-masa: po'osehé, a'mô yeesehe, ehêri põ'ra. 

• A escola permite realizar muitas atividades: desenhos e trabalhos 
manuais, cantos, brincadeiras, danças, festas, enfeites. 

• A associação: que associem o que se fala na aula com a vivência na 
casa, na floresta, para que isso ajude a melhorar a vida das crianças. 

3 





"" YE'PA-MASA YEE 





Ye'Pâ-Masa Pa'mi Miháti'karo a .._,,..._,.,........_11.._,._..._,~-------s-•-•_..t __ ._._..,,,__..._._a_. ____ w_...s__,1.._,_,,.,~-; 

Neê waropire, mar! masá wa'í' nil'kupã, Wami-Dia paâtihipi. Toó marí' 
dokapi niísa'. Toó akó niiró nií', na'í'-tT'aroroho nií'pã. Mar1 masá de'ró niirã 
wa'í' bahusehé bahupã, Wa'í'-Masa nií'rã'. Toop+re, Wa'l-Masa nií'rã', yoakã 
nil'kupã. 

Nií'mi kari-butí, naâ mar! di'pokãkãharã ti'sâti'küpa'rã, naâ tohô 
niisehéti katiróre. Tohô niikã T'yâ, Ye'pâ-Mas~ nií'pi': 

- Yi'+ aka-werérã, niísa' toó apé di'ta, ape paátihi a'ti paátihire ãyu 
nemóri paatihi. Marlre a'maró iása', nilpi '. 

Tohô weé, naâ a 'tiápihi yuk+s+re a 'mâpa 'rã. Pa 'mhi-Yuk+s+re bokápa 'rã. 
Tiwi wa'í'-to'âti nilpa 'ro. Ãyuró T'yakã maa, mar! mas+ pe'e maa, pTrorohó 
nií'pi'. 

Tiw-iré sãhâ, tiw~ me'ra a 'tipa 'rã maha a 'ti paátihipire, bo'rê yuuri 
paâtih ip-i-re. 

Neê warop+ta, Wa'í'-Masa Yc'pâ-Mas+, tohô niikã, Ye'pâ-Pako naâ T'yâ 
kasao', naâ dutiró nií"küpã. Mehô meheta dutí'rã ' weé'küpa'rã. Ye'pâ-Õ'âk+h+ 
k+f uuró mc'ra, k++ tutuasché me'ra dutí'rã ' weé'küpa'rã. À 'rí Ye'pâ-Õ'âk+h+ta 
nií'sami, marí' di'pokãk+h+. K++ marl masá tutuasehé k~otísehere k+og+ nií'pi 
upíü tutuag+. K++ta marlre, a'tí mar! paatihire T'yâ kasa ni'kopT. KH-ta mar! 
masá pa'm-i- miháti'karore T'yâ kasa ni'ko, T'yâ nir+'kã'tipT. 

A 'ti paátih ipire etârãtirà ', neê warore Diâ-Tairo-W i 'i etâpà. T ii ta+ro, 
+tâ ta-iro, neê de'ró yi 'ri taá basiótiro nilro ' weépa 'ro. Tii ta-í-ro Wami-Dia 
paâtihire a 'ti paátih i me 'ra dika-waápa ' ro. Mirí-Di 'ti, i 'mise wi 'ik+hi, 
tohô niikã, k'.i'.1 Ye'pâ-Mas+ k++ yaí'gi me'ra yõsê kaha pu 'u wee tTharã', 
bu'tiáro me 'ra bu'tiá wa'akã' eta pehapã, a'ti paátihip-i-re. Naâ wã'ka etá 
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peha'karo Diâ-Moreri-Wi'i wamêtisa'. Etâ pa'a eta, T'yâpa'rã maha, a'ti 
+m+kohore. Naâ T'yakã, ãyurí paatihi de'ró bahusehétiri paâtihi ni'ipa'ro. 
N aâ nilmi 'ka paâtihi bahutíro weeróroho n ilpa 'ro. Toó mehêkã niisehétiro 
n+'káro' weépa'ro naâre. Tootá n+'káro' weésa' pa'm+ miháti butia'karo. 
Neê warop+ maa, marl Wa''i-Masa Ye'pâ-Masa di'ak+hi nií''kümipa'ro. 
Tohô weérã', ni'kârota uúkuro k+ó, ni'k! põ'rata niisehéti weé'kümipa'ro, 
tiltapüe. 

A 'tí'ro weé, Pa 'rn+ri-Masa etâ, a 'ti paátihire neê n il'kupa 'rã. N aâ neê 
nií''kü'karo Õpekõ-Ditara niísa'. Tohô nilwã, b+k+rã marikã. Tooré nilrã'ta, 
too tiró siró pe'e, tohô niikã, toó bu'iakã pe'e, sihâ'kupa'rã. Tohô weé küu 
siharã', ni'kar~rã naâ aka-werérãre küfi siha'küpa'rã. Naâ tohô weé'karã 
nií'sama rnarl bahirã tií wa'teropire niirã. 

Toop+re, naâ niisehétirore t+'sâti'küpa'rã. Tohô niikã T'yâ, Ye'pâ-Mas+: 
- Marí're apêye di 'ta a'maró +ása' taha, nilpt '. 
Tohô weé, naâ Pa 'rn+ri-Masa tií Õpekõ-Ditarare kõ'â rn+'+'ti 'küpa 'rã. 

Wa 'm+'ti, pehé pa'm+sehé wi'seri y+'r!pa'rã. De'ró niirã, de'ró niisehé dohó 
yã'a'kümipa'rã teé de'ró niisehé wi'seri n+k+. Tohô weé, wa'rn+'tirã', pehe 
maári nihá wa'm+'ti'küpa'rã. Wa'm+'ti, naâ etâpa'rã a'ti maá, Õpckõ-Diarc. 
A'ti maáre naâ wa'm+'ti, pehé pa'm+sehé wi'seri y+'r+pã. A'tí Yã'pá-Wi'irc 
etâ, yã'pá dohó yã'apã. K+i weeróroho niisehéti yã'a, ld+ paâtu ba'â, k++ 
rnt 'rô uhG, k++ katirí kumu ro duhl, naâ wa 'I õ'arire k++ õ'ari õ'âriti, k++ sãrlri 
sãrití yã'a, k+~· yaá wi'ire wi'ití yã'a, teeré t+'ó yã'a pe'o, tt'sâti, Ye'pâ-Mas+ 
nií'p+' : 

Marlre toó wa'á we'e' toó, nil, Pa'm+ri-Yu k+s+re sãhâ pa'a, y1'd 
mi'+a' wa'apã taha, teê a 'ti maá po'tep+. Ehâ, mahâmi b+r+'ti, a'ti maá lçánare 
ntháa'pã. N±háa', ehâpã a'tí Tururí-Wi'ire. Tooré, Ye'pâ-Mas± küüpT, ã'rí 
Bekarã-Mas+re. Y+'r! m+'+a ', n+háa 'pT a 'ti rnaá Ayaríre teê Kasêri-Wiho
Wi'ip+. Tooré, küGpT, ã'rí Paâag+-Masire. Kf+re küü tu 'a eha ni'ko, mahâmi 
b+r·~'t i , Õpekõ.-Dia biri'ti , n±hátipi, a'ti maá Diâ-Posare. 

Tii maáre, pehé pa 'm~sehé wi 'seri yt'rtpã. N+háa 'rore, etâpã, Yõkoá-Di'arã
Wi 'i re. Tooré, yõkoá dohó yã'a, naâ weeróroho niisehéti yã'a, t+'sâti, bu 'áa ', 
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sãhâ pa'a, wa'mia'pã taha. Wa'mia', etâpã, Ohô-Püri-wi'ire. Tií wi'ire etakã, 
Ye'pâ-Masi T'yâ kasa ni'kopT ohô püri mi'rô sãaátehe pfírire. A 'te pürí bese 
weékã maa, a'tikésehe niísa': niki-oho püri, weá-di 'ta-oho püri, omâ-dia-di 'ta
oho püri, tatâ-boha-oho püri, wiâ 'karo-oho püri, tohô niikã, dia-koé-oho pfíri. 

Tee pürí me'ra mi'rôre sãâ, uhfi, ti'ó yã'a, uúküseheti, mi'rô tu'aróre 
weé ni-'kapT. Tu 'â eha ni 'ko, sãhâ pa 'a eha, wa 'mia 'pã taha. Ni 'kãr~ pa 'misehé 
wi 'seri yi'ri-pã. Yi-'ri mi'i'ti, etâpã, Uhú-Wi'ire. A 'tí wi 'ire, naâ uhuá dohó 
yã'amipã taha. Dohó yã'a, uhú katirí mi'roro uhü, k'.H katisehé paâtu ba'â, ki 
i katirí kumuro duh1, kü wa '1 õ'ari õ'âriti, kü katisehé õpekõ sT'rí, nii 
yã'amipa'rã. Toó wa'âtipa'ro. Toó wa'âtikã T'yâ, sãhâ pa'a eha, wa 'mi'timirã', 
T'yâpa 'rã ã 'rí Dasê-PTrore. Ã 'rí Dasê-PTro Pa 'miri-Masa wa 'ml'tiapa 'rã niikã 
ti'ó'ki-, naâre ãyuró ko'têkã'gi weépi', naâre ba'â pe'okã'akihi ni1gi'. Naâ 
pe'e, k'.Hre k'.H diporo T'yâ tohapa'rã. Tohô weégi-', Ye'pâ-Masi nilpi': 

- Yi'l aka-werérã, madre yã'á nil' toó. ST'itá mar1re ba'aákihi wamêtiwT. 
Tohô weégi', mar1r~ ba'aákihi ni1gi' ko'têgi' weemí, ni1pi '. 

Tohô nií', mahâmi biria', n-iháa' wa'a ni'ipa'rã Uhú-Wi'i tiropi: 
- De'ró weerãsari mar!, yi'i aka-werérã?, ni1pi' Ye'pâ-Masi. 
Naâre neê no'ó wa'â taa basiótipa'ro. Upiti de'ró wa'aátohore wãkü 

ma'amipa'rã. Basiótipa'ro. Naâ tohô weekã T'yâ, ã'rí Ye'pâ-Õ'âkThi naâre 
wee tamógi etâpi': 

- Neé, de'ró wa'âmiti toó misâre?, nilpi'. 
- • ' u . 

- Isâre neê basió we'e', neê de'ró wee masítisa'. Dasê-PTro,+sâ wa'mia'kã 
maa, ba'âkã'gitigi' weemí. Tohô weérã', mar! de'ró weerãsari baa?, nii, ti 'ó 
yã'arã' weé', nil, yi'típi' Ye'pâ-Masi küre. 

Naâ tohô niikã ti'ó: 
- Yi'i misâre kli Dasê-PTrore wehe bosági-ti', nií'pi' Ye'pâ-Õ'âkThi. 
Tohô nilgi'ta,. a'tí'wi bupuwire mil bahurê'o'pi-', a'té nima wakári 

putisehé wakarire. Tohô weé, a 'tó naâ Bupu-Iséro ehoróre, tiwiré tee wakári 
me 'ra siô sãa, yüfi~ k+i Dasê-Pirore puti wehépi'. Marl T'yakãta, toó Bupu
fséro naâ niiróre, nikiroakãpire, itâgapi bupu iséro weeróroho bahuró nií' 
beero! Ye~pâ-Õ'âkThi k+i yaá bupuwiisero niísa ' toó. Toó bu'i mar!T'yâo'kã, 
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+rigi Dasêi wamêtikihi ni!miwi baa! Tigi Dasê-PTro Pa'miri-Masare ba'â 
boo'ki ni!sami. 

Tookãhárã wa'â, etâpã, Posâ-Wi'ire. Tií wi'ire, kt! Ye'pâ-Masi kit 
peogire toó küügitigi' weemípi'. Naâ peorã a'tikérã dika-watípa'rã: up1-wTto
baya, bati-bayá, yama-yêkagi-baya, buü-õ'a-baya, makâ-pTro-baya, tohô 
niikã, ya1-pTkoro-baya ni!sama. 

Tohô weégi', naâ masá ma'mi Up1-WTto-Bayare ni1pi': 
- Peogi, mi'ire yi'i miítimiapi, mi'i a'tó tohayá maha!, ni!pi', a'tó nií'' 

mi'i yaá wi'i. 
« Ai! », nil, peogi tooré mahá ni 'ka, ni1 yã 'amipi '. N eê toó 

wa'âtimipa'ro. Tohô wa'akã bihâ-weti weépi-;. Wãkú tutua, kt+ wiôgi 
Ye'pâ-Masire ni1pi': 

- Peogi, mi'i yi'ire a'tó küümiapi. Yi'ire neê toó wa'âtisa '. Tohô weégi', 
mi'! mi'! me'ra yi'ire miáa' wa'aya taha!, nilpi'. 

Tohô weégi', Ye'pâ-Masi kli peogfre sãá m+'+'tip.j.' taha. 
Tookãhárã taha wa'mi'ti, etâpã, a'tó Diâ-Wi 'ire. Tií wi'ire, ldi Ye'pâ

Masi naâ Pa'miri-Masare yoakã si'ôri nií'pt'. Tooré, pehé wa'ârotiro' weepã. 
Tií wi'ireta, Ye'pâ-Õ 'âkílü Pa'miri-Masare bayárã ' sT'risehé kapiré eti sitépT. 
Tohô weeg4-tigi', Ye'pâ-Õ'âkthi, k+i Ye'pâ-Masi a 'tí'gi' diâ siro pe'e, po'terí 
pe 'e, diak+hí pe'e, tohô niikã, küüpe' pe'e Pa 'miri-Masa nií' pe'tirã kt+ 
küu 'karãre pihí' neopi'. Kli pihikã tt'ó, naâ a 'tí', nerêpa 'rã. Naâ masa mehéta 
nií'pa 'rã yuhúpi, wa 'lkirã ni1kã 'pa 'rã. Ã 'rá wekiá, yeseá, yamâ, semeá, bosoá, 
seêrã, pTko-tuúrua, akê-yTirã, w+riâ nilpa'rã. Kapi-Masí pako, koô k# Kapi
Masí-re põ'ratírore ko'têrã' weépa'rã. Ye'pâ-Õ'âkThi nií'pi ': 

L 

- Kti Kapi-Masire yi'i basita, ye'ê tThagi', misâ yi'+ aka-werérãre etigíti ', 
nií'pi'. 

K+i tohô niikã ti'órã', nií'parã: 
- Tohôta weeyá mi'i masiróta, mi'! +sâre mií mt'i'ti'karorohota!, 

ni1pa'rã. 
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Kii Kapi-Masi pakó nihl-paâtihipi nilmig-i'p-ita, naâ Pa 'm+ri-Masare 
kapí nuhukã weé tohapi'. K+i bahuári terore, kapí nuhu werí'karãp-i di 'ak+ 
hi nilpa 'rã. Ãyú ã'rí w+ri po'teríkihi di 'ak+h+ ti'o masíp-i ' apêrã akeá me'ra. 
Tohô weég-i', ã'rí w+ri Kapi-Masire yahá, bu'pu omá'kãa' wa'ap-i' teê 
Su 't1ro-h-ip-i. Toopire, ehâ, k+i õé Kapi-Masire yehê, di! yuü, k+i weerí 
tero, Ye'pâ-Di 'iro-Mas-i, Ye'pâ-Õ'âki'.hi siru tuú eha, e'mâpi' k+ire. A 'té 
Kapi-Masi dii niísa' uhá 'ke niiátehe. Tohô weérã', naâ po'teríkãharã uhá 'ke 
purisehé uuró k-iosamá. 

E'mâ, mii mahámi tohatipi' teê Dia-Wi'ip-i taha. Toó k+i Kapi-Masi 
õ'ârire naâ nil pe'tirã Pa 'miri-Masa kurarire etíp-i'. Tohô weerí terore, kapí 
nuhúrã', neê t-i'ó yã'atipa'rã. Ãyú ã'rí akê, tohô niikã, ã'rí w±ri t-i'o masípa'rã. 
Tohô weérã', naâre apêrã wa'ikirã pe'e seríti' yã'apa'rã: 

- De'ró weé misâ pe'e kapí nuhú we'eti? Isá maa, niâ y.i'ri maha wa'asa' 
toó. De'ró weé misâ pe'e akôtimiti m-isâ? 

Tohô niikã, akê pe'e ni1pi ': 
- Mari pTkôrore ba'âkã'ro iápi'. Tohô weekã, kapí niâtiapi. 
Tohô niikã t-i 'órã ', ã'rá wekiá, yamâ, semeá, yeseá, pTko-tuúrua, naâ 

pTkôrire ba'âkã'pa'rã ti'o masíro mariró. K++ akê pe'e naâre tohô nil, buhíkã ' 
apekã'gi' weépi'. Naâ pe'e keoró t-i'ókã'pa'rã. Naâ tohô weekã T'yâgi', nií'pi': 

- Yi'i purikã kapí nuhú, 1naatihígi', yi'i basita yaá pTkôrore ba'âkã', 
maatihísa ', niipi'. 

Kii tohô niikã, ti 'o masí maha, naâ pTkôrire ye'ê yã'amipa'rã. Naâ pTkôri 
neê 1narípa'ro. Naâ basi ba'â pe'okã' tu'a ehapa'rã. Tohô weérã', ã'rá wekiá, 
yeseá, yamâ, semeá, bosoá, pTko-tuúrua pTkôri marisamá. 

Teê a'tó, Pa'nüri-Masa, Ye'pâ-Masa di'aldhi ni1, ye'pâ-masa yee di'ak+ 
hi u úku weé 'karã, tohô wa 'arí terore, u úkusehe mehêkã ni isehé u ú ku, mehêkã 
masa kurári dika-watí ni'ka ehapã. A'tó nil' Pa'miri-Masa ape masá ehâ, 
pe'yârãti , mehêkã uúkuseheti weé, dika-watí'karo. Tohô weé'karã, masa 
kurári a'ti paátihire mehêkã uúküsehetirã niisama. Mari yeé uúküsehe ye'pâ
masa uúküsehere uúkurã' ã 'rá ba 'pâritirãta tohapã. N aâ ã 'rá ni1ma: Doêtihiro, 
Yu 'üpuri-l'1nise-Wiikahá, Doê, tohô niikã, Ki'mâro. 
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Tooré nil'ki Ye'pâ-Masi etâpT Si-'ô-Wi'ire. Tooréti'sâti, wa'â, etapT, M1p1-
W i 'ire. Tooré yi'ri, etâpT, Wami-Wi 'ire. Tooré nií"ki sãhâ pa'a eha, 
wa'mi'timigi', i'yâpi' Muh'i-Puu-PTrore, a'tó Muh!-Püu-Wi 'ire. Ã 'rí Muhl
Puu-PTro naâ Pa'miri-Masare ba'aákih+ ni!gi', ko'têgi' weépi'. 

Kli tohô weekã T'yâ, Ye'pâ-Masi basió we'e', ni!, Pa'n1iri-Yuldsire mii 
mahámi biri'tipi' taha, Mip1-Wi'ipi. Toó nil'kita, mahâmi nihaa'pT, Mip1ya
Yutipi. Tooré, ni'kâ wi'i yi'ripÍ. Wiha etá pa'a, wa'mia',pehé wi'seri pa'misehé 
wi'seri mahá ni'ka, ni1 yã'a'kumi, toó wa'âtikã T'yâ, yi'r+ nü'ia' mihapT. Yi'r+ 
mi'ia', etâpT, Merê-Wi'ire. 

Tooré wa'mia', apêye wi'seri yi'ripÍ. Teeré yi'rigi'ta, a'tí Pa'nü-Wihári
Wi'ire etâpT. Tooré ehârã', naâ Pa'miri-Masa marí' upi mii opá, mar! weeróroho 
niirã wihâ peharãtirã' weepã. Tohô weeátihi diporore, naâ tií wi'ire sãhâ 
ni'ka eha, basâ weepã. Naâ tohô weekã T'yâ, Ye'pâ-Õ'âldhi ã'rí k+i pãra-mií 
Ye'pâ-Masire niipi': 

- Mi't, yi'i pãra-mii Ye'pâ-Masi, di 'tâ a'mâ'kã'timiapi m+'+ niiátihi di'tare. 
A 'tó masi dohó Wee tThági', wihâ ni'ka, di 'tâ mi'+ niiátehere a 'mâgi wa 'âya !, 
ni1pi'. 

Toô kã'rota ni1pa'ro 1naha naâ Wa'í'-Masa nil'karã masá ehá, pa'mi wihá 
peharo. Ye'pâ-Õ'âk+hi, bisogi umu bu 'ipi nu 'ku tThági', T'yâo 'pi' naâ pa'mi 
wihátiatohore. Kli T'yâ kasa ni'ko'karo, k+i naâ wiôgi Ye'pâ-Mas+ wi háti 
i'mitãro nilmipa'ro, mehô ã'rí Nuhíro-Masi pe'e, diporó nilg+': 

- Y+'i wihâ peha i'm+tãgiti ', ni1pi '. 
Tohô ni1, kli masa me'ra wihátimipi'. Ye'pâ-Õ'âk'.fhi pe'e k++ +aróre Ye'pâ

Masire ko'têmipi'. Nuhlro-Mas+ pe'e omâ wihatikã'pi'. Tohô weekã T'yâ, 
Ye'pâ-Õ'âk+hi naâre noté bi'a sõroo'kã'p.j. ' misá maa, wiháti i'mitãro +atiápi', 
ni1gi'. 

Tohô weé'ka be'ro maha, ã'rí Ye'pâ-Masi kli ni'ld põ'rare niip+': 
- Te'á, y-i-'t aka-werérã, mar! wihâ n-i-'kari tero eháro' weé', apoyá!, niipi'. 
Tohô nilg-i-'ta, k+i yeé bu 'sâ me'ra, k+i yagi. yalgi me'ra, k+i yeé wamó 

me'ra, k+i yaá batí-pa'a'karo me'ra kió wee tThági', kli me'rakãharã me'ra 
wiha etá ni'ka etapi'. Tohô wee tThági', ªpêye masa kurári wil).átirãre T'yâ 
nu'kup+'. K+i toó T'yâ nu 'kuri terore, apêrã masa kurári wiha etápã. 
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A 'tokãhárãta naâ apêyep+ wa 'â sitepã Pa~m+ri-Masa . 

Marí' a 'tlro weérã' Ye 'pâ-Masa wam êti ', neê warop±ta m ar1 
dt'pokãkãharã ã'rí Ye'pâ-Õ'âk+lü, k'.H pãra-mií Ye'pâ-Mas+ pãra-meérã nilrã', 
naâ uúküsehe uúkurã' nilrã'. Tohô weérã', 1narl ehêri põ 'ra Ye'pâ-Mas+ ehêri
põ'ra nil', marí' basé'ke waine ke'ra Ye'pâ-Mas+ wa1ne di'ak+h+ nii'. Tohô 
weérã', neê warop+re, ape masá mar1re Ye'pâ-Masa di 'ak+h+ pisu'kupã. 

Be'ropí-re maha, +m+á põ'ra ma'mâpiha ape masá numiare opa kurári 
wa'â, naâ a'me tãrásehe pihakã T'yârã', naâ ape masá num ia naâre ni1pa'rã: 

- Ã 'rá Ye'pâ-Masa purikã daseá nií'sama, opa kurári sihârã', ni1pa 'rã. 
Tohô weérã', Ye'pâ-masa ma'mâpiha a'tikã T'yârã', nil m.j.ha'küpa 'rã: 

- Nêe', ãyuró weeápa, daseá a'tí' tohama naâ! 
Tohô weéro', mar! Daseá wamêtisehe buhíkã'sehe wame nií". Mari yeé 

wa1ne waró pe'e, keoró niisehé pe'e Ye'pâ-Masa nil'. 
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IIl _________ N_ik_i_ri_k_ã_h_a_se_h_e ________ _ 

1 

Marí' niisehé di'tare marí' ãyu ró masí''. Di'tâ ni'kâroroho nií we'e': di'tâ 
yTirí di 'ta nií", apé di'ta di'tâ sõ'arí di'ta, di'tâ wI'tarí di'ta, apêro omâ-di'a 
di 'ta, tatâ-boha di 'ta, weá di 'ta, d ia-koé d i 'ta, taâri d i 'ta, tohô niikã, +ri ri 
di'ta nií' beero! A'té nik+rire, nií'ma: wa'í'kirã, apêrã wa'í'kirã nií'tirã, ãyurã, 
yã'arã, akô kiorã, nimâ kiorã, ba 'â no'orã, ba'â no'oya marirã. Apêrã yuk+ 
d-i-ká ba'arã, apêrã ãhuá ba'arã, apêrã purí' ba'arã nií'ma. 

Apêrã würã -i-'miárop-i- sihâ, põ'ratíma: naâ nilma mirik+h:i-á. Apêrã 
yukipagi bu 'ipi niirã, teepagipi sihâ, põ'ratí, kãrirã nilma: naâ ni'üna akeá. 
Apêrã nilma nukukãpi niirã, toop+re sihâ, toopire põ'ratí, toopire ba'â, toop+re 
kãrí weerã: naâ nii1na wa'iküã wütírã, apêrã noho pTroâ, tohô niikã, ãhu á, 
wãld-ni'marã, naâ wa 'terore, nií'ma ã'rá T'iá marí' ba'arã. 

A'té maâri nií'': akó yTirí maa, akó butirí maa, akó ya'sarí maa, akó 
sõ'arí maa, akó bahuyoári maa. Ditapará ke'ra a'té maâri weerórohota 
akotísehe nií". A 'te rnaárire, a'te ditáparare niima: wa 'í', bu 'êk-i-rã, sã 'â, d iâ
ãya, ãpiâ, dasiá, pTroâ õ'ômaharãakã, ehâ tu 'arã, pakarã, pakâ butia 'rã, isoá, 
tuúpia, diâ-ti 'mia, diâ-yo 'oa. 

B-i-ki-rã me'ra nildri sihârã', mas1 no'o' a'té nik+ri de'ró di'tâtisehere, 
de'ró yukitísehere, de'ró wa 'ikirã niisehétisehere, naâre de'ró weé wehesehére, 
dise nohó di 'ta akô k-i-osehére, di se nohó di'ta wesé weekã ãyusehé di 'tare, 
dise nohó di'ta misl kiosehére, dise nohó di 'ta a'té yumCt, a'té mipí', a'té yulü 
diká niisehére. 
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B+k+rã Jne'rata sihârã', masí' no 'o' a'té diâ sihâ, desusehére, teé diâ de'ró 
akotísehere, de 'ró niisehé noho maari ãyuró wa 'í'ti, de'ró weé tee maárire 
wa '! wehesehéti, de'ró weé wa 'I bara akôti weesehére. 
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II 

Weki-

Wek+ a 'tiro bahusehétimi: poâri yTi bohégi, ê'kêa opâ wTisã, upí'kari 
bihigi, k++ yêkârire pi-iárê di'pô seeritigi, pTkôro opâ yi'mi ni1mi. Kti ba'asehé 
a 'té nií": wam+, ne'ê, pupiâ, paâ-kãro dika, puri weesehé, betá, diâ-beta ba'âmi. 
Tohô weégi', wek+ k++ ba'asehé niiróre, k++ ne'reró niiróre niimi. Sihâgi', k± 
+ me'rak+hire a'mâgi' inehô wii mihámi. Tutlpi apé terore sa'âro po'peapi 
põ'ratími. K±+ mak+ wi'magí- niimi semê weeróroho yi'tigí- ni!mi. 

Po'êki- niikãre, ki'1ná niikãre, no'ó k++ ba'asehé niiró wa'âmi. Yamí niikã 
upiti a'mâ ba'a sihami. Bo'rê ke'akãre, kãrf, daharí tero niikã, wa'â wa'a1ni. 
K+.i ba 'asehé niirí terore, ãyuró i'sê sãha'ki ni1mi. Ti'.lta nohore, ba'akã ãyuró 
i'seâmi. Mar! ktire nirikã, diâpire wa'âgi', oho diháa', diâ-kutiropi sihâ, 
ni1kã 'mi. Ã 'rí nilmi wa'lki pah1 yi'riogi. 
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Yai 

Yaí'wa wiorã ni'üna. Naâ a 'tikérã di-ka-watíma: ya1-do'rog+, ya1-yTigi, 
yaí'-sõ'agi, yaí'-kaa-wehero, n1isí'-kti--tu 'kuro, buu-yai, eôro-yai, ohô-puri-yai, 
pisü-ba 'ari-yai nií'ma. 

Naâ wa'í'kirãre ye'ê ba'ama. Apé tero maa, masaré bokárã' ba'âkã'ma. 
N aâ wa '1ki-rã niiróre upiti- ni1ma. Po'êki ni1 'karo si 'bí' dihari tero, naâ 
wa'mima. Tohô weérã', tii kurá nohore, yaí'wa paharã ihikã t+'ó no'o ' 
nikiripire. Naâ tohô wa'mirã', mari yeé weseripi-re, mari yeé makaripire, 
apé terore pi 'amá. Makârire mari yarã ekarãre yê'ê ba 'a mihama. Mas+ 
yisiásehe ba 'â wã'ka'ki- n+ki wa'akãre uá ni!mi. Apé tero maa, ye'ê ba 'akã'mi. 
Apé terore, marí' masaré yoko seégi ', mas+ weeróroho karíku, ehêri kõ'o, utí' 
weemí. Marí' yeki-simiá katí'rã'p+, naâ basasehé wi'seripi nilrã', yaí'ware wehé, 
naâ up1kari mií', sãré, pT'ô, bisâ 'ku 'karã n i1wã. 

Seêi 

Seêi butí' wi hi yTi bohég+ nií'1ni. K+i nií'mi taha: paâga pahigi, arnukã 
pa 'mari pi 'ragi, pTkôro bu 'sá, dokâ pe'ere poâri marí, pi 'rag+, kapêri opâ siti 
niig-i ni!mi. 
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Kii ba'ârrti pupiâ, wa'lkirã-kã're, merê, i'tâ-yimi dika, wasoá, pi'kô, 
wa'ü-mu'tu. Ni'kitá põ'ratími. Kii no'ó wa'aró kiire o'mâ, si'ôri ba'â, si 'ôri 
kãrí weemí. Kii noho opa kurári di 'akihi sihâma. 

Emô 

Emô sõ'agi ni1mi. Diâpoa sitigi, kape poári bihi kuregi, ê'kêa isêro 
me'rapita yê'oró yiigi, e'kêa opâ u 'si niigi, pikôro bu 'sâti, dokâ pe'ere poâri 
marí, wT'tagi ni1mi. 

Emô yukirí i 'miásehepi di 'akihi sihâ ü 'sarni. U ugitigi ', yukigi 
i 'miákihipi di 'akihi mihâa ', uusehétimi. Kii noho apé terore piiárã, apé terore 
ni 'kâ kura nií' mihama. Piiárã niirã nií'ma pakarã. Paharã niirí kurare, piiárã 
de'yarã nií' mihama. 

Baagitigi' purikã, purí' bikiâ tu 'a ehasehe purire suâ, wee tihági', opâ 
turu weé, k+l sii peére sTô bi'a tu'a ehagi' di 'ak±hi baa1ní. Tohô weetígi'a', 
akó sãhâ no'o, mirí' dihaa' wa'api'. 

Emô kê'ra ni 'kitá põ'ratíwI. Ã 'ri puríkã purl ma 'má weesehé, tohô niikã, 
sa'ta purí ma 'má weesehé ba 'âmi. Kii noho yoko seégi ', uú na'ioakã', uú 
bo'reakã' weemí. 

Masa-aké 

Masa-aké masi- dohó'ki nií'pi'. Tohô weé'ki nilgi', tohô wamêtimi. Masa
aké bahusehé a'tí'ro nil': se'êma'-umu yTigi, k++ up+ poâri sõ'agi-, diâpoa sit+ 
yaa yTi bohégi, kape poári yu'iritigi, kfi- ke'ra pikôrore poâri bu 'sâti, dokâ 
pe'e kê'rare poâri marí, wT'tagi- niimi. 

Ã 'rí nií' pe'tisehe yuki diká nimâ kiotísehere ba 'âmi. Tohô niikã, ma 'ma 
purí sa'ta pu rí ba'âmi. Kii noho opa kurári di 'ak+hi nilma. Naá ke'ra 
ni 'karêrãta põ'ratíma. 
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Diâyi nirikãre, biri dihati, nukükãpire buli weeróràho omamí. Diâyi k! 
ire emí, kü'rí' sT'rikãre, yoo tiiá eha ke'a, wee tihági', kli diâyi uukaháre 
kü 'ri wa'a wêhe keheo'kã'wI. Diâyi masigi- noho pe'ea' yoâ kurero ehâ ni'ka, 
tu'tí' weékã'wT kli wiôgire etâ, wêheáto nií'gi'. 

Buíi 

Buú nildpire tutipi sãyâ mihami. Imikohore, no'ó ba'asehé niiró ba'â 
kuu sihami. Bope diká peheri, toto diká, e'pêsa, merê peheri, pupiâ peheri, 
wami peheri ba'âmi. Wesêrire, wiâ'kere pi'ági', toó niisehé kiiré, ya'füüte; 
yã'iróre, ohôre ba'â inihami. 

Klia' piiárã põ'ratüni. Maâri pi'tore, opa taári pi'tore nilmi teé akoré 
sT'riákihi nií'gi'. Tohô weégi', niki wa'â, marí' 1naâri tiro, opa taári tiro klire 
keokã a'tí' muitiwT. Tohô weeg+re, wêhe miháro iawí. 

f'seâtiw1, i'seâgi' pe'ea', ba'asehé marikã maa, ãyuró i'seâwl. Diâyi ni-rigí 
kiógi', upiti klire ba'â no'owi. Apé tero inaa, buü numiô wesé wiasehé piha'ko 
ehêri põ'ra nií'pt'. 
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Semê 

Semê nií'mi wa'í'ki:rãre ãyuró i'seâ yi'riogi. Ã'rí semê weki noho nií'gi', 
yamí' .,di'ak~i a'mâ ba'~ kílu sihami. Akô yami maa, wiháa'timi, kH: yaá 
tutipi kãri sãyákã'nii. Tohô weégi', diâyi nirigíre kH: yaá tutipi boká no'o 
inihami. Ki 'marí yami purikãre, wiháa 'ro' di 'akthi wiháa 'mi, a 'mâ ba 'a kílu 
siha, maâripi, ditaparápi, taâripi akÓ sI'riákihi nií'gi'. · 

Diâyi nirikãre, diâpi di'akthi biri yõha mihami. Toopíre, diâ kutiropi 
wa'â kílu siha, nií'kã' mihami. Toopí nií"ki wã'ká'tigi', yeêro po'peapi pa'a 
ehá, rii1ka' rriihami. Tohô weégi', klire a'makã, bahutíwi. Kli pílrikã, ni'kitá 
põ'ratíwT, ãyuró yi'tigí. 

Yesê 

Nikipire, yeseá pliá kura nií'ma: yeseá-sitirã, tohô niikã, yesê-bu 'rua. 
Naâ opa kurári di 'akihi sihâma. Põ'ratírã ke'ra ni'kar~rãta põ'ratísehetima. 
Opa taári ãhuátisehere ti'sâ yi'riama. Naâ ba'ârã', ãhuáre aú ba'ama. Yuki 
dikáre ba 'âma: wapi, wasô, paâ-kãro dika, pupiâ, ne'ê, wami ba 'âma. 
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Yeseá-sitirã me'rare, nií' mihami naa yagí diâyi, naâ bahusehére mehêkã 
bahugí, diâyi weerórohota tu'tisehétigi. Kii nií'mi apêrã noho a'tikã weregí, 
tohô niikã, naâre wehê i'mitãgi. 

Yeseá-sitirã pakarã nilma. Yesê-bu 'rua pürikã õ 'ômaharã nilma, 
wamitaha butirã. Ã 'rá tutí'ripi, tohô niikã, kopêripi kãrisehétima. Yeseá
sitirã pürikã no 'ó naâ wa 'aró kãríkã 'ma, nukükãta. Ã 'rá naâre boka ehákã, 
uá nilma. Diâyi ke'rare niri me'ritigi' maa, kü 'rí' sitekã' weemá. Tohô weérã', 
masaré, apé tero maa, yukipagí bu'ipi, sa'âri bu'ipi niri moróo' peo mihama. 

Naâ di'i ba'akã, ãyú butia'ro i'seasehé nil'. 

Pamô 

Pamoá i'tiárã nií'ma: pahigí niimi wek+-pamo, ehâ tu 'agi, kã'giákã. Naâ 
upiré mo'aró opâ ko'ro kiomá. Yekâri i'miátisehe nil'. Naâ dipopagá 
õ'ômahapagaakã nií". Naâ e'kepagá opâ wTisãri nii, ye'mêri yoá nií' weemá. 
Naâ ba'âma meká, upí'-si'karã, butuâ. Kopêri naâ se'ê'ke peeripi nií'ma. 

Pamoá ni'kar~rãta põ'ratíma. Naâre wehé sT'rigi', butupagá me'ra boê, 
werí' wihatirãre wehê wiroo', paâ, wêheró iawí. Naâ noho yamí'rire upíti 
a'mâ ba'a küu sihama. Naâ di'i lJa'akã, ãyuró i'seâ'. 
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Bikô 

Bikô nikirip:ire yugipagí- sihosehépagi dokari kãrí kuu sihami . . Bikô 
poâri yiigí- nil, wam!tahare butiró ldó, pikôro pahir(bu 'sa ni1, ~'kêa ·yoarí 
wiisã kió, ye'mêro ke'ra tohôta yoâ, yekâri opâ kaweri nil, di'pô seeri p~kasé 
yawiri kió, kapêri dayá nil weewt. 

K++ ba'âmi ã'rá meká, upl-si'karã, butuâ. Ba'âgitigi', ki'.+ ye'mêro me'ra 
naâre naa yeé koperipi siô sõroo', ki'! ye'mêropi kU'r1 wã'ya inihatirãre 
ba'âmi. · 

Ki'.+ noho mar! nohore ye'êgi', du'utípi', neê werl'kipi ke'ra. Ãyuró mar! 
upi-pi ki'.+ di'pô seeri me'ra pi'á bi'a wã'a eha wa'api'. Ãyú tuú pã're weekãp.j., 
wetlpi'. Ã 'ri nohóta, apé tero maa, boraró ni1kã'pi-'. 

Yamâ 

Yamâ pliárã nilma yamâ sõ'agí-, tohô niikã, yamâka-bohoro. Yamâ 
sõ'agi- ni!mi pahigí-, sa'âritigi. Yamâka-bohoro nilm i kã 'gí-. Ã 'ría' kapê-sa'ari 
rnoog+ nií'mi. Naâ p.j..j.árãpita ni'kar~rãta põ'ratíma. Naâ põ'rá wi'marã nií'rã', 
ãyuró butisehé ma'ari yi'tirã nilma. Ã 'rá yamâ ba 'âma purl weesehé, diki 
puri weesehé, yãpi puri, biâ püri. 
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Naâ noho, diâyi nirikã maa, yoaró orna tutuátiwT. Kã'roái<ãta wa 'â, 
yuhú ni'ka eha wa'awT. Tohô weé, diâyi k+i tu 'tigire wa'â, paâ wêhekã'ro 
iawt Apé terore, diâyi-re, k'.H k'.Hre ni-ri-kã, « sêê, sêê, sêê! » weé, i'tâtThi wThio, 
k'.Hre dohákã'wT. Diâyi kf+ tohô weé'ki-, butfiyagi- tohákã'wT, pekâ n1e'e 
du 'utígi-. Mar1 yeki--si-miápi kii õ'ârireta putisehépawi- kió'ku 'karã ni1wã. 

Ã'rí yamâ, ã'rá ikârã pako-mald nií"ki, ã'rí Yamâ-Kuru maki yamâ 
dohó'ki ni1mi. 

lsó 

Isó no'ó akó niiró ni1 bi 'akã'mi. Isoá nilma pakarã, tohô niikã, ehâ tu 'arã. 
Mar! masá ehâ tu 'arãre ba 'â no'o'. Maâripüe, kopêripi sãyâma. Pakasehé 
maaripi maa, no'ó iaró kuyá kuu sihakã 'ma, diâpi, apé terore, mahâropi. 
Bu 'ikãhásehe maaripüe, isoá pakarã marimá. Dia-Posa ni1 biria 'ropire n ilma 
naâ noho. Marí', naá maa, ba 'á we'e', naâ pe'e mar! nohore ba'âsama. 

fsó mahâropi die küú, pür! me'ra ino'â wee tThági', põ'ratími. Tohô 
weégi', uá nií'mi. Kl+ põ'rá tT'ri wihákã T'yâ, diâpi wehê bu'a m-i-hami. K±+re 
wêhérã', apé terore d+tê, apé terore pekâ yee, apé terore wehekahá me'ra 
ãhu yeé küu, wêhé no'o'. 

Piroâ 

PTroâ nií' bi 'akã 'ma diâpi, mahâropi. Ã 'rá pTroâ apêrã purirã, apêrã 
purí'tirã nií'ma. Apêrã di 'tâpi di 'ak+h-i- niirã ni1ma. Apêrã di 'tâpi kê'rare nií', 
diâpi kê'rare nií' weemá. Ni1nâtirã ni11na ã'rá ãyâ: diâ-so'o, sii-peé-pahiro, 
sõ'kô-se'ero, ±'miáro-paa, weko-ãyá, be'tô, yeêro-p'i'ro. Nimâ marirã niima: 
wesé-ko'tero, betá-pe'ero, sirô-põe, yãkê-daa, makâ-piro, yutâ-daa, diâ
u 'tl'karo, bo'teâ-pTro. Diâpire nií' nu 'kugi nií'mi pTrô pahigí masaré ba'ag+. 
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Piroâ paharã põ'ratíkã'ma, apêrã pTroâ niirã n-ilü põ'ratüna. Naâ ba'âma 
mirik+hiáre, wa 'íkirãre, bi 'iáre. Diâpt niirã wa 'í're ba 'âma. 

Diâkãharã pTroâ inarí' pa'mi di'a'karã nií'ma, Wa'í'-Masa. Tohô weérã', 
toopí naâ nií'ma. 

Wã'rôpi 

Wã'rôpTa pi-iá kura nií'1na: sií'-uhu butirã, tohô niikã, sií'-uhu sõ'arã. Sií'
uhu butirã dipôa poari subirã nil'ma. Poâri nií' pe'tisehe ylirã, e'kepagá sõ'arã 
ni!ma. Sií'-uhu sõ'arã dialdhíta dipôa me'rapita poâri ya'pirã niíkã'1na. 

Ã 'rá wã'rôpTa yukipagi bu 'ipi yuld dipiri me'ra kasapawá weé wee 
tThárã', die peó, põ 'ratíma. Naâ pi-iárãta põ'ratíma. Naâ ba'âina ãhuá, akârã, 
kasêroa, poreroá, kasa diká, wãld-ni'marã. Naâ a'mâ ba'ama yukirípi, tohô 
niikã, nukGkãpi. Naâ no'ó siharó kãríkã'ma. Bo'reâ mihatiatoho d±poro uú 
wã'kama. Imi di'ak+hi uumí. Im±tá nií'mi pahigi. Wam+ sõ'arí terore, upiti 
uumá. Wa'í'kirã würãre, k++ nií'mi pahí' yi'riogi. Kf.l di'i ba'akã, ãyurói'seasehé 
nií''. 
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Aâ 

Aâ paharã nií'ma: aâ-paki, aâ-pTko, bo'te-pürí-aa, piroâ-aa, makoé-aa, 
wese-aá, w+r+-aa, wã'rôpT-aa. Aâ di 'í di'ak+hi ba'âma. Tohô weérã', ye'êma: 
mirik+h+á, yoasõá, pTroâ, bi'iá, kãrêke'a. Naâ no'ó niiró nií' bi'akã'ma. Aâ 
nií'ma: yTirã, y+'t+rã, do 'rorã, bohô yaarã. 

Naâ yuküí bu'ipi opâ kasapawa weé, põ'ratíma. Naâ põ'raré apêrã noho 
ye'ê, eká, toopi maso1ná teê naâ wii inasíkãpi. Naâ põ'rá wi'1narã ye'ê ba 'a 
masiti ni 'ikã maa yuhüpi, naâre ye'ê eka ni 'iina, teê naâ ye'ê ba 'a masi 
bu'ekãpi-. 

Diporóp± maa, aâ-pakarã paharã nií' 'ku 'ka terop± maa, apé terore, inar1 
yeki-simiá naâ paâtu wesepi suâ duhirãre, naâ wasop+ ye'ê tiharã', yoó'kãa' 
rn-i-ha'küpa 'rã. Nikirip-i-re, ã'rá aâ-pakarã ye'êrna yuhüpi yesearé, yamâre, 
semearé, buuaré, bosoaré. 
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Mahâ 

Mahâ ni!ma: mahâ-bohorã, mahâ-sõ'arã, mahâ-ya'sarã, inahâ-de'yarã. 
Mahâ opa kurári sihâma, tohô weetírã', piâa'rerã di'akilii sihâma. Naâ ba'âma 
simió, wap+, wasô, merê, ne'ê dika, ne'ê põ'rari. Naâ ba'asehé niiróre nerê 
peha, karíku ba'ama. Naâ yukirí koperipi ne'rêma. Too nohóre, neê du 'utÍlna. 
Teé naâ peêru, naâ kapí nií'ro' weépa'ro. Naâ yukirí koperipi põ'ratíma. Marí' 
yeki-simiápi upí-ti eká'ku 'karã ni!wã, naâ basâ bu 'sa, inahâ poari n1iiárãha 
nií'rã'. Marí ke'ra, apé terore, mahâ eka mihá', kioárãha nií'rã'. 

Da sê 

Daseá ni!ma weta-dasé, dasê-yeoro, ãriró. Daseá opa kurári di'ak'.fhi 
sihâma. Dasê e'kêa yoag-í- ni!mi, kapêri sumútoho ya'sag-í-, wamitaha, paâga 
butigí, pTkôro doka sõ'asehé poâritigi. E'sarí maare, wH- pe'aa' tutuatimi. 
Apé terore tii inaá deko, apé terore sumútoho tiro bir+ pa'a mihami. K++ 
yukirí kopep-i- põ'ratími, piiárãta. Kii ba'âini ymnu-paka, yumu-mahaakã, 
inipí', akârã, sa 'ta purí, p'.f 'ká. N aâ, wa 'm-i-rí kurare, paharã ni11na. Akôro 
d-i-poro, dasê uu inihá1ni. 
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Ãhâ 

Ãhâ tiikérã nií'ma: ãhâ-de 'yagi, ãhâ-d+pôa-sõ'agí, boa ró, yairó. Ãhâ 
kãrírã' di'ak±ht yuk+g+ bu'ipi ni'ima . Naâ kãrirí dipt di'ak+hi kãrimá. 
Bo 'reátoho diporo, kãrêkê' uurí tero, uú wã'kama. Bo'rê ke'akã, diháa', a'mâ 
ba 'a kuu siharã wa 'âma. Naâ no'ó bokasehé ba 'âma ãhuá, ye'yêroa, poreroá, 
meká, butuâ. Yuktrí di'pôkã die kuú ma. Naâ dierí ya'sasehé, do'bêritisehe 
nil'. Naâ paharã põ'ratíma. Naâ põ'rá, naâre n+r+kã, yêêro doka, tohô weetírã', 
purí' doka momê sãha, du 'ti miháma. 

Naâ noho w++ tutuátima. Nik+re w+í'kãa'rã ', kã'rotá wa'â, b+r± ke'a 
wa'ama. Diâpi ke'ra re, kã'rotá wti 'kãa', dokê pa'a wa'ama. 

Naâ di'í butisehé nií''. Ba 'akã, ãyuró +'seâ'. 

Yehê 

Yehê ni 'kârop+ta poâri butigí ni'imi. K++ poâri waro, wTtó, u 'ká kiomí. 
K++ poâri basâ bu'sa nil'. Yehê wa'í' di'ak+hi ba 'âmi. Tohô weégi', diâ 
su mútohore pesâ müiti, nu 'ku muíti weemí, wa'í' yõsê ba 'ag+'. Naâre ba'âgi', 
yohâ di 'akíhi+'ramí. Yukirí bu'ip+ tee dtpfri me'ra opâ kasawa weé, põ'ratín1i 
pi+árãta. 
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Yeheâ diâ weti biróo'ri tero wa'mima, apêrã mirik+hiá weerórohota. 
Kãrírã', naâ dipopagáre wiisehé doka mií su 'a tTharã' kãrjmá, ni 'kâgi 
yekâgita nu 'ku tThárã'. Naâ wa '1 niiróre ni1 ti'sama. 

Oreró 

Neê waropire, oreró kli ohôri we'é kli ohâ'ke ni1pa'ro. Neê waropi maa, 
tohô bahutímipi', diak+hita niigi ni1kã'1nipi '. K+i tohô weé'ki nií'gi', ohôritigi 
nií'mi. 

Oreró diâpire kit no'ó niiró ni1kã'mi, f'kiáro, tohô weetígt', +'kiátiro. 
Marí' wehekã, tohô weégi', no 'ó niiró ba'âkã'mi. Mehô, nií' butia 'gi' pe'ea', 
ditaparáre ni1mi. K±i bo'teâ me'ra turí'mi. 

Oreroá niima piiárã: oreró-waro, ãpí mi'rôgi nií'1na. 
Marí' yek+-s+m+á maa-yeld-siiniare, naâ pe'yarãre o'mâ ekarã wa'ârãtirã', 

oreroáre wehé, miáa', eká'küpa'rã. Oreró wehekã ba'âmi wa'i di'i me'ra, 
apé terore, ãhuá me'ra. Apé terore, i'sêti, apé terore ±'sê marí weemí. Ba'akã 
1naa, i 'sêtigi' i'seâmi. 

Bu'ú 

Bu 'uá niima: bu 'u-pTró, naâ paki, ku 'tâti wakuátigi, semê-bu 'u, bu 'u
kamíro, sT'ra-apéro. Bu 'uá wa '1 niiróre ni11na. Opa kurári tuú kuu sihama . 

.. 
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Naã ba'ãma yõsô-wa'ia, bo'teâ, dopâria, miô-wa'ia, sê'â diikérã niirã, dasiá, 
tohô niikã, ãhuá. 

K+'má niikã, bu'uá dié n+'koma tutüri bu'i, umüri bu'i, di'tâ bu 'i diâp± 
niisehépüe. Tee diérire ko'tê, tootá kãríkã ', teê põ'rá tT'ri wihákãpi, naâre 
apé siie' s+'ôri a'mâ baa küu siha weé, masomá. Põ 'raré bik+rã niikãpi kõ'âma. 
Ba 'ârã ', wa''ire mehô ãtGma. Naâre wehég+ ', apé terore yuG, wehesehé me'ra 
wehé, biê weeró +awi. Bu 'uá ba 'akã maa, i'seâ butia 'tiwã. 

Bo'teâ 

Bo'teâ ni'ima ãyurã wa 1. l'searã, + 'sêtirã doari nií' me'rikã 'ma. Naâ n ií'n1a: 
n ití'-ma'aritirã, nití'-peeritirã, wa 'sü-sõ'arã, kasêro-wa 'ia, bo'teâ-yekoa. Naâ 
ba 'âma ãhuá, poreroá, di 'tâ-sõ'a, butuâ, ye'yêroa, meká-di 'arã, biapõrá-di 'arã, 
yamí'kã-di 'arã, duhüsa-di 'arã. 

Bo'teâ nití'-ma'aritirã opâyap+ nií'ma, nitl-peeritirã maârip+ ni'ima. Apêrã 
bo'teâ pürikã opâ maar i, pakasé rnaarire ni! ma. Bo 'teâ po'êki n+'kakã, o'rnê
kooro pehakã, tür1ma, naâ türisehépi. Tür'irã ', peêru sT'rí, basâ weérã' 
weépa'rã. Tohô weérã', ke'á, wã'kâ pa'apa'rã. 

Ã'rá nit1-ma'aritirã, nití'-peeritirã opa kurári si hâma. K+'má niikãre, 
ditaparáp+ nerêma. Wa'í' mu 'sig+a' naâ noho di'ak+hi wêhé no'o' numiâre 
wiaákiJü ni'ig±'. 

Doê 

Doê ni1mi aka-werérã êho peótig+, kli basita naâre ba'agi. Tohô weérã ', 
aka-werérã T'yâ masiti, naâre a 'me tãrárãre ni!ma: « doê n ií'sama aka-werérã 
T'yâ masitirã' ». 

Doê nií'mi ditapará niiróre, koôri niiróre, maâri niiróre, dia-koéri niiróre. 
N+k+ inaari maa, diása ni'imi. Doeâ ni'ima: pahig+ dik1-pT'ritigi, doê waro, 
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doê-pTa. Naâ pa'môrire nil ti'sama. Teeré nií'rã', wehekã ãyuró ba'âma. Wa'I 
di'iro me'ra ãyuró ba'âma wehekã. Apé tero maa, ãhuá ke'rare ba'âkã'wã. 

K++ nohore wehég-i-', yoâtiri daa me'ra wehekahá pahl yã 'kukaha tuú su 'a, 
ãhu yeé, weheró -i-aw+. Apé terore, mehô yuuró -i-awí. Po'êk-i- wã'kóo'ri tero 
purikãre, bupu b-i-kápaw± me'ra maârire mo'â kuu, weheró ·~aw+. Ba 'akã maa, 
-i-'seâ purikã'wã. 

Meká 

Meká nil1na di'tâ sõ'asehé n-i-ki-rire, di 'tâ wahasehé n-i-k-i-rire. Meká nilma: 
nukü-meka, b-i-k+roá, tohô niikã, oa-meká. Nukü-meka opapawá wee tThárã 
nilma, bik±rá pürikã nukükã kopêri weé, ma'âriti, nilkã'ma, oa-rneká ke'ra 
tohôta. 

O'mê-kooro pehâ'ka be'ro ape n+m-í yamí'kã' naâ di'arã wa'âma. Tohô 
weerãre yooró -i-awi, ohô puri doro me'ra, oa-pürí doro me'ra, yõsoa-pürí 
me 'ra, b-i-p±a-pürí me'ra. Naâre s+t+par+p-i-, komepar+p+ po'o sãá, miítiro +aw+. 
Naâre katirã ba'â, !té'karã ba'â weeró -i-awí. 

B-i-k-i-rãre ba'â sT'rirã ', W·~hi w i 'má me'ra, yõsoa-purí keeri me'ra naa 
yeépawap±, tohô weetírã', yuk+ rne'ra naa yeé peeri bu 'bê ma 'a, sooró +aw+. 
Naá ke'rare katirã ba'â, +té'karã ba'â weé no'ow+. Naâ di'arã me'ra wehekã 
ãyú butia'ro wa'I ba'âwã. 
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III 

Sawiki 

Saw!ki yukfgi pahikihi nil '. Tig+ sõ'ak-i-h+, yTik-i-h+ nil'. N-i-kiripi di'ak+hi 
ni1'. Teé me'ra, yukis-i-pawi weé no'o'. Teetá nil' yukis-i- bit! yi'r+sehe. Wi'í 
weérã', teé pu 'tire netorí mi! no'o'. A'tó kã'a terop±re, yuk+ yeheró me'ra opâ 
pThiri yehê, wi'sêri ti'â, teé wi'seri sopêri da'rê, kumú weé, mésar i weé, yuk+s-i
a'mé do'o'kaw-i- weé weé no'o'. Teé ãyuró -i-'m!tihi'. 

Kã'rêgi 

Kã 'rêgt, yuk+s-i- weég-i-', +hâ seokã ãyuró serlw-i-. A 't!gi yehekã, pi 'ti 
purikã'; tohô weéro', yehekã yogotíw-i-, maatá pehe pihíri yehêkã' no'owt. 
Tohô weéro', yuk+s+ kê'ra ka'rasá ni1, teé yehê'ke pTh iri ke'ra w-i-akã, ka'rasá 
ni!w+. Mehô, pi 'ti kure ni!w-i-. Tigi ke'ra saw!k-i- me'ra weé'ke n-i-k-i-ta weé 
no'ow+. 

Kapôgi 

Kapôg-i- diâ sumútoho nil'. Kapopagi nil' pur1 pakasehé, pur1 dayasehé. 
A 'té kapopagi wi 'i netóri niiátehe, wãsorí niiátehe, umurí niiátehe mi] no'o', 
yeheátehe ke'ra mil no'o'. Kapopagi ka 'rasá ni1, pi 'tí ni1, boâ miya ni1 weé'. 
Tohô weéro', t-i-'sâ butia' no'oya marí'. Mehô, diâ bu 'i ni1 yuuro', mil taa ãyu 
butia'kã'. Po'êk-i- niikãre, +ri bu'ip-i- T'yakã, maâri n iiróre ni'kâropita o'ôri 
ya 'sâ 'kãa 'kã 'w-i-. 
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Omâwa 

Omâwa dia-koéripi, nik+ripi, tatâ-boharipi nií' '. A 'tlgi põreri ko1nepagá 
yapuri weé no'o'. Tigi kaséri wahâ-pThiri koo, ka1ní' boasehe koo, yohâ koo, 
upi pürísehe koo nií''. Akôtirãtirã', tee kasérire 1nií', d-itê mito, do 'á, piô wee, 
yõkoá-i'sêkopi küü, ünikohori n-iki, i'tiáti sT'rí weé, akôti no'o '. 

Dika-têé-wêe 

Dika-teé-wee nií' ' purí' bihiri daa, purí' dayarí daa, pür1 pThiri daa. Tii 
daá di 'i nií'' au moké'ke koo, doke yTmí'ke koo, õ'âri tití''ke koo. Akôtirãtirã ', 
tii daá di'pokã bu 'i d±tê ni'ko, tii daá di'ire apêye noho ine'ra yüu inii, yutâ 
bu 'sa 1ne'ra, teé n1arikãre, su 'tí'ro kasero ine'ra pió, marí' akôti sT'rirore 01ná 
õ'o, di'téro iá'. I1nikohori niki dika-yuú miharo i'á' teê ãyukãpi. Õ'âri kê'ra 
titl'ke ãyuró a'mé si'a, teé me'ra. 

Süigí 

Süig-i diâ sumútohore nii ' . Nií'' pahikihi purí' bihikihi-, kã'giákã pürí' 
dayakih-í-. A 'té y1isehé dikâti ', teé ba 'asehé nií''. Pürí' bihikihi koo yohâ koo 
nil '. Akôtirãtirã', tigi di'pókãre soharó me'ra ditê sure, apêye noho me'ra tee 
koóre yüuró iá'. Tee koóre ehâ tu 'ari waharo pose sT'riró iá', pH-áti. Apêrã 
inaa, toô kã'rota surü maha wa'a'. 
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Ne'ê 

Ne'ê opâ taaripi nií''. Teé niisehé, tohô weéro', ne'ê taari wamêti'. Ne'ê 
puu' po'êki nií' wã'koo'ri tero. Tií'ta, teeré ba 'â no'o'. Teeré mi1rã', i'miátisehe 
yõori niisehé tõ'orire yüu moroo', ditê no'o'. f'm+ásehe yõori pürikãre, yuk!g+ 
ni'ko moróo', mihâa', d+tê no'o'. f'miá yi'riakã maa, mehô paâkã' no'o'. 

Pikoroá ba'â sT'rigi', tee yõórire paâg+'ta, pTkô sãa no'o'. Ãpiré, paharã pTkô 
sãhama. Ãpiré, pehêterãakãta pTkô sãhakã'ma. Naâ pTkoroá katirã, do'á'karã, 
sisô'karã ba'â no'oma. 

Mi pi 

Mipí' opa taárire, akotísehe tirore nií''. Mipí' nik+-mipi, tatâ-mipi niT'. 
N+k+-mipi pakasehé nií''. Tatâ-mipi pürikã õ'ômaha yõoriakã ni!', tatâ
bohapi di'ak+hi. A'té kê'ra, po'êki ni'karí terota, yTí ni'ka'. Mipí' waro ehâ 
tu'aro yTisehé nií'', tatâ-mipi pürikã yTí yi'riasehe nii'. Pakasehére, mehô, 
mihâ no'o'. Tatâ-mipire, apé terore yüfi moroo', ditê, apé terore mihâ weé 
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no'o'. ST'rirãtirã', teeré kiipúüp+, tohô weetírã', kometí-pi akó me'ra sãâ, 
asipó, ka 'bikã T'yâ, doké, piô wee, po'ká me'ra, apé terore, yumúku rne'ra 
moré, sT'rí no'o'. 

Yumô-paka, yumô-mahaakã 

Yumü-paka, yurnü-mahaakã opa taárireta, akotísehe tirota masá'. Bufi
yumu pürikã n+k-ipi di'ak+h±nií''. Yumü-paka,yumü-1nahaakã pakasehé yõori 
nií', pakasehé tõ'ori dikâti weé'. Buü-yumu pürikã kã'a yõoákã ni1, õ'ômaha 
tõ'oriakã dikâti weé'. A 'té yumure, a 'té mi pire wa 'ikirã wiirã ba 'âJna. A 'té 
yumüre sT'rirãtirã', mipí're weerórohota weesehéti, sT'rí no'o'. A 'té mipí're, 
a'té yumGre baá me'ra o'mâ no'o'. 
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Iki 

Ild n-i-ld ripi, wiâ 'kep-i- masá '. Teé pakasehé yõori nií''. Pehé tõ'ori d±kâti '. 
Teé tõ'ori puukã ditê, o'mâ, apé terore w-i-â, mii toháti, do'á, be'ró, doke karé, 
tee koóre do'á, teé se'saro pê'ê, toó weetígi', yõkâ me'ra pê'ê, sT'riró -i-aw+. 
Marí' teé di 'ire ba'â, tee pehéri po'pere bopê ba'a weeró -i-aw+. Ãyuró -i-'seâ 
pe'tikã 'wi. 

Wapê-kara 

Wapê-kara diâ sumútohore, dia-koére n ií". Po'êk-i- niikã, d-i-kâti '. Ãyuró 
dikâtiro', opâ butu n ií". Wi'má nilro', sõ'asehé nil, butí'ro' ya'sasehé nií' weé'. 
Teé opapagá n ií". Tee pehéri bu'ikãhasehere ba'â no'o'. Ãyuró i'pí'ti' . Teeeré 
ba'âma masá, akeá, nukükãkãharã wa'í'k-i-rã . Apé terore, ma'm± n ilgi', teeré 
po'o apé no'ow-i-. 

Wasoá 

Wasoá tatâ-bohari taarip-i- nií''. Po'êk-i- niikã, butí". Teeré milg-i-', apé terore, 
mehô, d-i-pi teé, apé terore no'ó-pThi me'ra teê weé no'ow-i-. Teeré pi'sêri me'ra, 
apé terore, baarí me'ra o'mâ no'owi. Ãyuró i'pí'tisehe n ií'w-i-. Teeré marí' rnasá, 
ã'rá akeá ba'â no'o'. 

Wa'ô-mu'tu 

Wa'ü-m u 'tu nikiripire nií". Wa'u ba'asehé nií'ro', tohô wamêtipa'ro. 
Teepag+ paâtu-moarãpagi weeróroho bahu kurésehe nií". Teéi'sê weeróroho 
opâ tõ'ori dikâti', mehô, bu'sâtisehepaga, ãyuró i'pitisehe. Teeré marí' masá, 
akeá, wa'í'k-i-rã wiirã ba'â no'o'. 
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Peêru-si'ti 

Peêru-si'ti diâ sumútoho masá'. Õ'ômahapagtta nil'. Po'êk+ niikã puü '. 
Teé opâ tõ'ori nil' ya'sasehé tõ'ori. Opâ yapuri yumu-paka peherire kã'ró 
dihasehé nil'. Teeré, diâ sihâgi', ba'aró iawi. Pehé niikã maa, teeré di'á, mii 
toháti, wi 'ikãhárãre ekaró iawi. Ãyuró i 'pltisehe nil'. 

Têhô 

Tehô nikiripi di'akilii nil'. Tigi ehupugi weeróroho bahukih+, tohôta 
dikâtisehetikihi nil'. Mehô, tigi diká ehupu dika weeróroho purí we'e'. Tehôre 
katisehé, sisô'ke ba'â no'o'. Teé warâ weeróroho i'seasehéti '. B:i-k+ niiro ', biri'. 
Tohô weekã i'yâgi', teeró iawi. Teepagá po'pere ba'â no'o '. 
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1 

Neê waropire, mari yeki-simiá wa'ikirã weherã wa'ârãtirã', a'tiro 
weé'kupã. Biesehé ãri naâ otê'kere miirã wa'â, sisô, opâ dotori di'té, kasâwa 
bu 'ipi sTô peo, nirôkã'kupã. Bipô-o'origi pihTri me'ra biesehé têheri weé'kupã. 
Be'ró, upio pThiri apó weé'kupã. Tu'a ehá ni'ko, bupupaw+re apó, teé putisehé 
wakarire yumü-paka wakari me'ra apó, tee wakári yaparire bu 'sá me'ra 
opâ dipopaga tõrê, sa'âpi sãâ, nirô'kupã. 

A'té hlesehé ãripagire, wa'lkirã õ'ari pThiri me 'ra do'ô'kupã. Tohô weé 
tu 'a eha, a'té hlesehé ãripagi do'ô'kere, a 'té bupupawí putisehé wakarire 
nimá me'ra tee yapárire wa'rê, nirô'kupã sa'âripi. 

Teé nimaré da'rêrã'tirã', a'té nima daárire mii, a'té nimapagí kasêrire 
mii, si 'bió, sitiwiakãpi piô wee sãa, nirô, kiókã 'kupã. Teé nimaré mi'irã 
wa'aátihi nimi yami diporore, numiâre neê wã'yatí'kupã. Bo'rearí tero, neê 
ye'e nohó ba'âtirã'ta, miirã wa'â, toháti, si'bió, tu'a ehá ni'kogi'pi ba'âpã. 
Tohô weé sT'ritirã', peorãre duti'kupã. Tu'a ehá ni'ko toha, wa'ikirã weherã 
wa'â'kupã. 

Niki wa 'â, wa 'ikirã boka ehárã ', ã 'rá yesearé, wekiaré, yamâre, buuaré, 
semearé, mehô, biê'kupã. Ã 'rá wH-rãre, mehô, bupupawi me'ra putí'kupã. 
Apé terore, mehô, ã 'rá wekiaré, yesearé siru tuú 'kãa ', emi, btê wehe'kupã. 
Naâ mii toháa'kã n.j.ki butia'ri ni1rã', naâre paâ sT'akã', naâ ye'me-turíre pI'ó 
ba'a weé'kupã. Naâre baarí me'ra o'mâ tohati'kupã. 

Makâp.j.re toha etá, pekâ me'e wThá, naâre Thâ bure, ditê mito, do'á 
ba 'a 'kupã nil pe'tirã. Paharã wehé'karã, mehô, sisô'kfípã. 
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Apé terore, wa'ikirãre mehô yuü'küpã. Wa'ikirã nukükãkãharãre, naa 
yeé ma'aripi kopêri se'ê, yukigi +so yohá'kire tii kopé deko ni'kó, bu'lre 
yuki dipiri peô, pürí' me'ra mo'â, yuü'küpã wa'lkire a't!, biri sãhaato ni1rã'. 
Tohô weégi', wa'iki a'tl, tii kopépi biri sãha, doké pi'o, weriâ wa'a miha'küpT. 

Wa'lkirã wiirãre, yuki pu'ti me'ra opâ kaa pe'ê wi'o'kã'a', ni'karê pohari 
di'á, tee pohárire yuki pu'ti wãsori me'ra ni'kó, teepagí yaparire yõka-pürí 
õ'é'ke daari yuki dipi se're me'ra di'té'ka daare di'té õ'o, opâ soro weé, yuü 
miha'küpã. Naâ wa'lkirã tii kaáre tu 'â 'kã'tirã ', tee sorórirei'ta yoó, yuü 'küpã. 
Ape nimí yami yã'kuro, wa'â, naâre o'mârã wa'â mihapã. Teé yuüri kaari 
ni 'karê bu 'upa, piâa 'rê bu 'upa yoaró poo-teóro nil'küpã. Apé terore, yuü 'ke 
wãsori niki yuu mihápã. A 'tiro weé, ape masáre po'ó wee mihá'küpã. 
Di'sarãre naâ basi ba'â miha'küpã. 

Ã'rá akearé, naâ wa'aátoho diporo wa'â, yukigi di'pôkã naâ yi'riátihi 
dipi doka ni'ka ehá, ko'tê nu'kupã. Naâ etakã, tii dipi pe'âa'rãre i'mitãgire 
putí'karã teê siru tuúgipire puti tió'küpã. Naâ kã'ró wa'â, nimá ke'a, ni'kâ 
u'tuta biripã. Tohô weerãre di'te butuá, o'mâ tohaa', ba'â'küpã. 

Ntkitire, wa1kirã ba'asehé niiró masi no'o'. Tohô weérã', mar! yêki
simiá: « toó ni!wi naâ ba 'asehé » nii, wa 'â, naâre a 'mâ boka, wehe mihá 'kü pã. 
Yesearé naâ ba'asehé niiróre ti'ó'kãa': 

- A 'tó kã 'a terota tií wa 'terore nii mihawã, nii, wa 'â 'kü pã. 
T óoré marikã T'yâ, naâ wa 'â 'kere, naâ aú 'kere T'yâ niri 'kãa ', teê naâ niirópi 

ehâ, ka'mó ta 'a, naâre biê wehe miha'küpã. Maatá yã'kuro bokarãti' nilrã', 
d iâyiare miáa ', naâ yesearé bokakã T'yâ 'kãa ', wehe mihápã. Opâ sa 'bar e diâ yia 
naâ yesearé niri dipókã maa, upí'o pThi me'ra naâre paâ wehe mihapã. Wehé 
tu'a eha, naâ sitisehépagare maatá miikã'pã, naâ di 'í sitl, a 'mé si'ari niirã'. 
Yoarópire nai tõ'orã', naâ yesearé diâpi boo yoó küukã'pã. Toopire, naâ ye'me
turíre, paâga kaserire mi!, pT'ó ba'a na'io mihapã. Bo'reâti ke'akã, di'sâ'kere 
ba'â wã'ka, naâ yesearé maâ moroo', o'mâ, tohátipã maha, naa yaá wi'ipi. 
Toha etákã i'yâ, naâ n-imo-sánumia naâ yõkâ piô sãasehepari akó me'ra pekâ 
me'e bu'i mii peó, naâ di'ire teeparí me'ra do'á, yãikã i'yâ, wi'i dekópi mii 
wiháa', ohô püri bu'i maâ peo, ãhü mii neé, ba'âpã, biâ me'ra yoso tThárã'. 
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Mehô, wi'marã purikãre ti'itapire wa'lkirã di'i ba'aró maripã. Naâ wi'marãre 
wislri nilrã', ekatípã, ã'rá wa'lkirã yã'arã nitma, wãtiâ weeróroho niirã nitma, 
niirã'.Tohô weérã', wi'1narã ã'rá wa'I, meká, bia-põrá, duhüsa, yam1kã di'aki 
hi ba'âpã. 

Akeá yuki- dikáre ba'âma. Naâ opa kurári di'akihi tuú kuu sihama. 
Mart yeki--simiápi ã'rá akearé bupupawi me'ra putí, wehe mihápã. Yaml 
yã'kuro, piâa'rêrã naa yeé bupupawi, naa yeé nima wakári sa'a mil, wa'â 
wa 'apã, nik!pi. Naâ wa'arí ma'a poo-têóro, naâre wiikahá me'ra keó'kãa'pã. 
Naâ tohô weekã, akeá no 'ó naâ niiró naâre yi'tipã. Yi'tikã ti'ó, yuk!gi di'pôkã 
du 'tí n-i- 'ka eha, naâ etakã T'yâ, naâre putipã. Naâ wêhé'karãre see neé, yuki 
dipip-i- di 'te yoó, di'sâ 'karãre siru tuú 'kãa ', ka 'mó ta 'a, putipã. Apé terore, 
wehé pe'okã'pã. Apé terore, ni 'karêrã wehé di'apã. Paharã di'sakã maa, toó 
nildpita nuhu kãríkã'pã, ape ni1ni naâre wehé toharã'pi toháa'arãha nitrã'. 

Seêrãre boká 'karã pürikã, apé tero maa, pi 'etiá wa 'a mihapã. Ã 'rí seêgi 
werlgi', apé teroreta birimi. Apé tero maa, yuk+ dipipi, mis1 daapi wer1 yoha 
wa 'arn i. Tohô weérã', naâpi mihâa', no'ó-pThi me'ra wehê bure yogo mihápã. 
Paharã wehé'karã, naâ poo-têóro o'mâ tohati, wi'ipí- küükã', apêrãre piht, 
di'sâ'karãre o'mârã wa'âpã. Yamtkã'pi niikã maa, mipiri dotori miáa'pã, 
yaml nii kã sT'a tohátiarãha nitrã'. Tohô weetírã', toopHa naâre sisô kãri, ape 
nimipi mii tohátipã. 

Ã 'rá masa-akeá uârã ',mar! nohore naâ ba 'asehé me'ra, yuk+ dipiri me'ra 
doke miháma. Ã'ráa' seêrã weeróroho ni1 siharã niitima. Mar!re T'yârã'ta, 
wa'â maha wa'ama. Tohôweérã', naâre siru tuúrã',imiyaro di'akihi wa'ârã', 
emi no'o'. fm!yatirã' piírikã, emiyá marí no'o'. Ã'rá akeá naâ ba'aróre ni!rã', 
ui butia 'tima. Mar1re du 'tí'karãpi ke'ra, naâ ba 'asehére weérã ', apêye 
nimiripire toháti mihama. Po'êki niikã, a'té dia-koérire, d iâ sumútohorire 
nitma a'té merê, wahâ-pThiri-kã're, wapê-kara, peêru-si 'tirire ba'ârã'. Tii kurá 
nohore teé +tê, buti weé'. Ti!ta nohore, naâ ãyuró -i-'sêtima. Ã 'rá akeá, toó 
nikipire sihârã', aâre bo'oá wa'a miha, i'rniáro-paare kõ'ó, weriâ wa'a miha 
weemá. Tohô wa'ârã', yoaró karíküsehe bis+rna. 
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II 

W a 'ikirã putipihí bupuwí 

Bupuwí wa'1kirã putipihi da'rêrãtirã', bupú niisehé n+kiri bu 'upapi 
wa'â, biki yõóri, diak+hí niisehé yõori, bekoâ bo'otí'ke yõorire bese mií, 
diikésehe yõori iasehé mii toháti, diâpi ni 'kâ somara pose yõô ktíuwã. Tee 
yõóri po'pe boarí tero, butí' yõo keeri mii, yuki· wãsóri 1nií', misi daari mii, 
neê, ko 'têwã. Be'ró, teé bupu yõórire teé naâ mii'ke me'ra tee yõóri po'pere 
siô weewã. Siô wee tu 'a eha, yõka-pürí bikt si 'ti ri me 'ra yu k+pagí wãsori 
yapa di'té õ'o, sTô ya 'piowã. Tohô weé tu 'a eharã'ta, teepawí bu 'irire wahâ
pe'to me'ra oé ya'piowã. Weé tu 'a eharã'ta, bufi upika niikã, semê upika 
niikã teepawí yapari naâ T'yâo', putiátehere d+powã. Apé terore, opê me'ra, 
tohô weetírã', mum1 i'ta me'ra pirá yê'e dipowã. Teepawíre tu'a ehárã'ta, 
putisehé wakari sa 'ari weewã, yukigi me'ra, tohô weetírã ', wihi me'ra 
seé'ke sa'ari weewã. 
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Teeré tu'a ehárã'ta, yumG paka yõori wakari, tee yõóri di'pokã niisehé 
yTisehé wakarire bese 1niíwã, wa 'lk-i-rãre putiátehe maa. M irik±h+ põ'rare 
putiátehe wakari pürikãre, teé yurnü paka wakari, yumü mahaakã wakari, 
tohô niikã, ik1 k.eeri wak.arire milwã. Wi'ipire, tee wakárire teé yoaátehe 
poo-teósehe yehê, w+ha wióo', +so yoháwã. Bu 'sá rnarikã, teé no'ó niiró a 'rnâ, 
seé, mii toháti, tee wakári yapari tõrê õ'o, yohó rne 'ra, tohô weetírã', yõka
pürí b±ki- daari 1ne'ra wa 'rné d.j.'tewã. Wa '1k-i-rãre naâ putiátehe wakari maa, 
tohô weé tu 'a eharã'ta, nirnap+ yosó, asiróp+ bopó tu 'a eha, sa 'ârip-i- sãâ, n+rô 
yookã 'wã, bupupaw+ n1e'rata. Tohô weé'kere, bik+rã wa '1k-i-rã putirã wa 'ârã' 
ye'êwã. Wi 'marã ke'ra naa yeépawiakãre rn irik+h±á põ'rare puti apérã' ye'êwã. 

Biê têhe, biesehépagi 

B+ê tehere b·i-pô-o'orig.j. me'ra weemá. Neê warop+re, naâ wa 'í'ktrã 
bi-eátehe teherire, naâ wa'i b+eátehe teheri re mehêkã weé'küpã. B+esehépag~· 

ke'ra, tohô weéro'ta, wa 'lktrã b+esehé mehêkã, wa '! b+esehé mehêkã niipã. 
B-ipô-o'origire opâ pThiri paâ wa'a mii , teê, wihá, wahâ-pe'to rne'ra, 

tohô niikã, yõka-pürí b+k+ si 'ti rne'ra oe weé weepã. Toto-biági kascro daa 
rne 'ra tuüpã. Teeré weérã', be'tisehé rne'ra weepã do 'ôri niirã'. 

Bieátehepagire, biesehé ãri naâ otê'kere mi!pã. Teepag+re rn il, pekâ 
rne'epi+hâ yamo, opâ kaseri +sé, muhi-püu asiróp-i- bopó, be'ró pãâ, opâ dotori 
d+'té, pekâ me'e bu 'ikãha kasawap+ peôkã'pã. Bopokã T'yâ, naâ wa 'lkirã 
b+eátehepagire, naâ wa '1 b+eátehepagire besepã. 

Wa'í'k-i-rã b+eátehepag+re, wa'ik+rã õ'ari me'ra, bupu pThíri me'ra do'ôpã , 
yoho daári opê me'ra we're tThárã ' . Naâ do'oróre, apé terore k-iórã', bará 
küüpã. B+ek+h± yaparc, keoró wa 'aáto ni!rã ', mirik+h·~ poaro do'ô õ'opã. Teeré, 
nimá wa'rêpã. Wa'rê tu'a eha, teé sa'arip-i- sãâ, n+rôkã 'pã . Tohô weetírã ', 
d iak+hHa opâ doto ri d-i 'té, pu 'âp-i n+rôkã 'pã. 

Wa'i naâ b+eátehepag+ pürikãre, neê mirik+h+ poaro d-i-'té õ'oti, ncê nirná 
ke'rare wa 'rêtipã. 
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1 

Neê waropire, pa'1ni wiháa'ka be'rore, mar! yêki- ape masáre mehêkã 
naâ wa'1k+rã desusehé, naâ wa'1 desusehé kuupT. Tohô weéro', desusehé 
doké su'ria no'oya marí'kupã. A'tó Pa'm+ri-Poewa bu'ire, Ako-Yiísare desu 
ba'asehe, wiâ'ke mehêkã di 'ak'.fh.j. mar! yêk+ eti b+róo'pT n1arire n1ari pê'yarí 
masare, marí' pakó põ'rare. A'tó kã'a teropire, no'ó niiró weékã' no 'o ' inaha; 
tií'tap+ maa, tohô nií'tipã. 

M a rí' wa'í' desurã ' kiosehé nií": neê warore yukisi, wahâ-pThi, wêhêri , 
b+esehé, imí'saha, b+ká, kasá, wa'í'ri, imí'ri, ewâ, wehesehé, yuusehé. Puasehé 
nií": ehG, ehüpu , wa'í'-nima, im1-püri. Ãhu kuúsehe nií": kií, kii-boó, pu 'tí, + 
rê, butupagá. Wehesehé ãhu nil ' : wa'í' di 'i, bapâa, wãsí'k+rã, kotoâ, diâ-ãhua, 
yesê-ã hua, dasiá, meká di'arã, bia-põrã di 'arã, yamlkã di 'arã, poreroá, diâ
to'a, nitiá-peeri d±ka, patl-d-ika, diâ-we'e, dasG-keeri d+ka. 

Wa 'í' naâ niiróre wehekã ãyuró ba 'âma. Wa 'í' weheg+ wa 'âgttig±', T'yâ 
n+roro +á' wehesehé wãsori pakasehé, w ehesehé wãsori õ'ômahaakã, 
wehesehé n+'kosehé, wehesehé po'osehé, doke yõóri daa, b-iê têhe, b±esehépag+, 
batí, d i 'pThí, po'é. 

A'teré petâpi niií bu'aa', wa'í' wehep+h+ yuk+s+p+ sãâ, siró pe'e, tohô 
weetíg+', bu ' í pe'e wa 'aró +aw+. Wehesehé n+ 'kosehére yuld pu 't i me 'ra d+ 'té, 
ã hu yeé, n+ 'kó'kãa'ro ±awí-. Apêyere, yuk+ d+p+ri +'k+á rop+ niisehére, wehé 
wã'ko, d+ 'te kuú'kãa'ro+aw+. Apêye po'osehére poreroá me'ra, tohô weetíg+', 
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bia-põrã di'arã me'ra ãhu yeé, d+'té po'o'kãa'ro iawi. Wehe taá ãyusehe 
poharire, wehe kehéo' miharo iaw-í-. Marí' tohô weerí wa'terore, koôri niikã, 
maâ ri niikã to'oró iaw+. Ni'irã', wa'i sãhâwã. Ehâ tu 'arã nilrã', ãy uró 
sã hâkã'wã . Pakarã nilrã ' purikã, wehêk+h+re doké t+'re wiha wa'awã. 

A'teré weé tu'a eha, weherí wãso mil, pãâ, ãhu yeé, dekô paâ po 'o, 
wehé'kãa'ro iawi, poreroá me'ra, tohô weetígi', bia-põrá di'arã me'ra . Mar! 
wehesehé ni 'kó ni'ka 'karo tiropi wehé'kãa 'kuro iaw+. Mar! wehé'kãa 'kãre, 
ba'âwã wirária, uhuá, dopâria, miô-wa'ia. Mar! ni'kó ni'ka'kire T'yâ ni'karo 
iaw+ taha leê mar! t+ô'karopi. Apêgire, ape dip-i-re apé terore mihâ, wa'l
põ'ra, bo'teâ, wãriá, doeâ, bu 'uá, aâ-poaria, ikiâ, bisâ, sa ' iá, pawá wã'yawã. 
Naâre tuu weé, apêye ãhu yeé weé'kãa'küro iaw:í-. Pehé wehesehé küü 'ka 
be 'ro maa, marí're i 'tiátita T'yaró o'ôwi. A 'tiro weégi', paharã kurero wehé 
no'owi. Teeré ãhu yeé tu 'a ehagi'ta, toó yi 'r+ro wa 'â, maha bié ni 'iro iaw+, 
ãyurí u'tu besé wee tThági'. 

Apé terore, maatá wa'í' nu 'kú tohawã. Marikã maa, ba'asehé doke yõó, 
yuk+ pu 'tigi me 'ra tooré akó yõsê weé, ko'teró iaw+ wa'ire. Naâ niiróre, neê 
yogotírã'ta wa'i ni 'kâ kurap±ta omâ nihatikã'wã. Tohô weerãre, pahig-i-re 
besé, k++ dipôa yüfi, n i 'kâtita biê wehe keheo'kã 'ro iawi, maatá ld+ um Ct 
weeróroho a'mé ye'eti mahakã. Teé u 'turi niki, naâ uitikã maa, i'tiárã, 
ba 'pâritirã wehé no 'owi. 

Yamíka', muhí'-püu k++ t+'riáro deko niikã, wehesehé pãâ miiro iaw+. 
Teeré ba'â'karã wa'í're mii sãá, püri me'ra mo'â, toháti'tiro iaw+. Paharã 
wehé'kia ', petâptta naâre yuk+s+ me'ra po'ô, mar! bikióre werêgi wa'â, pi'! 
mil duti, koôre mií bu 'ati , paâ sT'a tamo, u 'á, ma háa 'ro iaw+. Maha ehá, ni 'k-i
bo 'teâ mi!, p~· 'ó ba'a weé ni'iro ~aw+ koô apêrã si'ôri ba'aárãhare do'arí tero. 
Koô do'á tu'a ehakã T'yâ, w i'i dekópi mii w iháa', mar! aka-werérãre pihí'o', 
si'ôri ba'â na 'ioro iaw+. Apêrãre, mehô, sisô, bo'reakãpi ba 'â wã'ka, wesé 
wa 'aró iaw+. 
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II 

- Nihá, yi'+ mehêp+ a 'to siró wa 'â, wehegi ehâg+', so'ó nil'ka koore wa '1 
paharã waro T'yaápi! Tohô weég-i-', « m.j.'+ y-i- 't aka-bihire pih!, marí' aka
werérã pih!, s-i-'ôri yamiákã bo'rearo ãhu kuú wee tThárã', sitêrã! », niiáp-i, « 
puâ ba'aarãha nií'rã' ». Tohô weég+', m-i-'+ mar! aka-bihírãre pH-árã iniáa' 
wee tThág+', mis! t:rá, ãhu kuú wee yuúgi wa'âya ! Bir+a'rã', ni'kâmükãse 
i1n!sahapawa miáa'ya! M-i-sâ bik-i-rã di'ak±ht wa'âya! Wi'1narã ni1rã', kari
boó, wa 'Ire ntrtsehé piha ni!wã. 

- At, ma 'mí ! Tohôta weeró tása ' . Tohô wee purírã 'ta, marí' n-i-mo
sánumia re, mar! põ'rare s-i-'ôri sohâtiro ba'â no'oro niiápt. Be'ro kureákã, 
mar! aka-bihirãre werê keheo'g.j. wa 'âgtti' naâ desusehé, naâ po'é apo yuúkã. 
Y+'+, ni 'kaá maa, m-i-'+ buh í-ba 'akore kii-boó kuu tam o keheo ' ni'ig-i- wa'âgtti '. 
Yamiákã bo'rê ke'aro, s-i-'ôri biria', mar! aka-bihirãre, mt't dut!'ke wee yuúg.j. 
wa'âg-iti'. 

-Ãyú', nihá, tohôta weeyá! Ãyuró weerãsa' m-i-sâ. Wa'í' paharã niiám a 
naâ, inar!pt wi 'êri marí'. Y+'+, tohô weég-i-', mar! aka-werérã nimo-sánu1niare 
ãhü, po'ká, wee dutí yuugtti ',mar! tii koóre puâ ba 'arã' po'etiátehere. Ni 'kâro 
biât-i- ba'â tu'a ehag-i-' nil pe'tirãre a'teré werêg-i- wa'âya! N i'kaáre, wesêri 
wa'â, naâ de'ró weesehé niikã weé weé ni'iato! Yamiákãre, ni! pe'tirã +m+á 
ehü pTârã wa'â no'orosa' niiámi nií'ya ! Tohô weérã', yamiákã bo'rearo ehu 
plâ daharã 'ta, btrta ', tii koó bu 'ikãha u 'tu kã.rí weerã n iiámi nií'ya! B+r+ ehag-i-', 
wTrâre pu 'tí, tohô niikã, +rê si 'ti ri seriyá, ãhu kuuárã ha ni!rã'! 

- Tohôta weeg+ti', ina'mí! Y-i-'+ b+l'f ehagt', wTrâre tií wa 'terore wa 'í' 
wehe dutí ni 'i we'e'. 

- Ãyú', nihá! Tohô weekãta ãyu rósa'. Tohô weetíkã maa, wa'í're n-ir-í-kã' 
boosama. 

- Ma 'm í, m-i-'.j. yaw+ yuk+s+ wasó ni 'iya ! Tiw+ me'ra imlsaha sãa b-i-r+a ', 
sitê'ka be'ro, siterí kaare tiw-í- me'rata si tê po'orãtirã' weé'. lsâ yam iákã daharí 
tero niikã biria 'rã ti' . 
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- Ai, no'ó kã'a tero wa'â sT'rirã' wa'âya! Toopíre ehâ, weekãre pehé 
n ií'kã 'w.j. da 'rasehé. 

Ape n+m+ bo'rê ke'aro niikã: 
- Y±'+ aka-werérã, biât+ ba 'â tu 'a eha n.j. 'korã ', yaá wiâ 'karop.j. ehG pTârã 

wa 'ârã! Marí' tohô weerí terore, mar! n+mo-sánurnia naâ põ'rá me'ra po'eré, 
desusehére, yuk+s+paw+re, diikésehe mar1 miáa 'atehere T'yâ n+r+ wee yuuáto! 
Yamiákãre, inarí' ehG pTâ nemori terorc, duresehére yuk+s+paw+p+ durê sãa 
yuu tohaato! Mar! dahârã ', biâtt di'ak+h+ ba'â keheo', bir+a' wa'arãsa'. 

- A+, tohôta weé no'oato! 
- Misâ, misâ nimo-sánumia, m+sâ põ'ra neê i'p1tisehe ba'aárãha mehapa! 

Misâ n+rno-sánumia kê'rare neê wãyatíkã'ya! 
EhG pTaróp+re, naâ bokarãsama kii-ehú, a 'té butisehé ni1, tootá weéro ', 

pi'tí nií' '; tohô weéro', pTâ taa ãyusehe nií''; bokarãsama taha +royá-ehu, a 'té 
ehG tohô wamêti' +royá weeróroho sõ 'asehé n i1ro', a 'te puríkã bitisehé niikã '; 
tohô weéro ', pTâ taa yã 'a nií". PTâ tu 'a eharã', naâ n+k.+ dotori d-~'té, w+â tohaa' 
rn+hama. Eh G pTâ ni'kari n+rn+re, i 'pí'tisehe ba 'âtikã 'rã', teê puâ toha 'ka be'rop+ 
ba 'â no'o '. Ehü pTâ 'karã toha ehárã ', biâtt ba'â tu 'a eha, yuk+s+paw+ sususehérc 
tuâ bi'a, opê me'ra waa peó, teepawí kumú marikã, teeré kurnú sãâ weemá . 
Teepawire duresehé sãaátehe kasapaware da 'rê weemá. 

Bir!a 'rã', ma 'mâpiha wa'â +'rnttama, wa'I wehé i'm+tarã'. Wa'I ba'arí 
u'tup+re b+r+ eharã', naâ ma'mâpiha wehé'karãre ba'â b+r+ eha no 'o'. B+r+ 
eharã ', +m+yaro u 'türe tãra weé keheo', durê moroo', num iâ wi 'í niiátohore 
o'a weéri tero, +m+á yuk+rí d+tê, rnisí' suâ, n1uhl mil, wehê pi 'ati, wi'í se'ré, 
puupagí t+aátehe tuturire nt 'kó, wi'í muh1 peô, sãhâ kãhi na'io no 'o'. Ti i 
nim+ yami re, ±m+á b+k+rã ni'i pe'tirã wa'í' weherã wa'âma. Apêrã maatá 
dahâkã'rna. Dahârã'ta, nimo-sánumiare wa '1 werêma. 

Kãrêke' uurí tero, nii pe'tirãp+ta sitêrã wa'âma. Sitêrã', ya'y ióroakã 
weé me 'rikã'ma. Sitê tu'a eha, wehêri tii kaáre küurã'p,j. karo weérna. Tohô 
weé tu'a eha, ni'kar~rã ko'terã po'ôkã', u 'tüp i wa'miâ wa'ama. Ehâ, yaml 
yã 'kurota ba 'â, ehG doké wã 'kama yu k+gi ko'rop+. Apêrã dokerí tero, apé 
terore apêrã teeré su'Ci yuu tohama di'tâ sõ'a me'ra. Doké pe'o tu'a eha, 
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ba'â wã'ka, puârã wa'ân1a. Ehü yuk+si ni 'kâw+ta nil'. Ni'ki btki nima peómi 
teeré, puakã, ãyuró wa'í' wêr'i, ãyuró pa'sâ weeáto nií'gi'. 

- Yi'+ buhí-ba 'akarã num ia, m-igó kê'ra, wi 'marã ni1 pe'tirã biri yõha, 
u 'a yá ! Puârãtirã' weé '. 

- Ai, tohôta weerãti'! 
Tohô nií'rã'ta, ni1 pe'tirã diâpi bir+ yõha u'ama. Tohô weé tu'a ehakãta, 

puâ n-i'kama, tii koó po'te pe'e. Puâ ni'karo maa, ni'karêrãta wa'í' wêr1 ni'ima. 
Wa'í', sê'â õ'ômaharãakã wêr1ma. Puâ, tuú pi'aro me'ra, wa '1 sitêri kaare 
dokê wã'a, mahâm i tohatimirã', pakarã wa'í' wêrí' n-i'kama maha. Sitêri kaa 
tirore puâ pe'okãpüe, paharã wêrí'ma. Tohô weérã'ta, paharã wêhêrip+re 
su 'rimá. Bu 'pú yi'ri sT'rimirã', sitê po'o'kawi yukis±re paharã bu 'pu sãháma. 

- Meé, mi'+ tiro oreróroho wêrl'kãa'mi! 
- Ni'itá, meek+h-i? 
- Mi'+ sê'êma ' nilmi! 
- Ai, mehô, yõsêgiti' k+fre! 
- Numió, mi'+ tiro niirí pa'more bo'tea pahárã wêrí'rã ' weemá! Wa 'sâya, 

im+yaro! 
- Akoéi! Mak+, yi'+re wa'sâ tamog-i a'tiá ã'raré! 
- Yi'+ põ 'ra, sõhap+ wa'l-sii-poroa paharã wêr!rã' weemá! fmiyaro wa 'â, 

wa'sâ ni'isa! Naâ dipopagá pe'eta wa'saápa! 
- Ai, paki, nohatá? 
- Sõ'ó maâ pi'to nií'ma! 
-Asé, sõha pahárãpi yehôrã werí''kã'ti ma! Yi'+ põ'ra, misâ pako me'ra 

wa'sâ ni'isa naâre! 
- Paki, oreróroho ni1miapT! K++re wêhe inasítisa '! K++re yi'+re wêhe 

bosági a 'tiá ! 
- Asé, wa'I paharã waro ni1ma! Pakarã di'ak+h+re wa'sâ ni 'iya! Be'ró, 

õ'ômaharãakã maa seerã! 
- Akoârãre wêhêkih-i na 'ik-ihi- me'ra wa'sâya! 
- Yi'+ aka-werérã, sitêri kaa tirop+ oreroá, bu 'uá, yehôrã, wa 'í'-sii-poroa, 

dopâria, bo'teâ paharã wêr'irã' weemá! imiyaro a'tí', wa'sâya a'tiá! 
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- Adé, sikó pe'e wa'sâmigo', yukisi moo ehá pa'a wa'amo! 
Puâ tu'a ehakã, wa'I sumútohoripi nihâ ke'a'karãre seé no'owi. Be'ró, 

wehêri kuu'kere mií', wa'I tuu weé, sitêri kaa di'pôkã wa'I wêrí' ke'a'karãre 
seé, be'ró, imiá imí'sahare tõrê, di'té, u 'tu pi sãá mi'ia' no'owi. 
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III 

Yukisi 

Yukisire ni! pe'tirã meheta weemá. Tohô weérã', ni'karêrãta nil1na tee 
nohóre weerã. Mar! Ye'pâ-Masa yukisi weé butia' we'e', ã'rá Di'ikãhárã 
nií'ma teeré weé butia 'rã. 

Yuldsi weesehépagi sawlki, kã'rêgi, bosêgi, põó-puugi nií". Weeátoho 
diporo, a'tepagire mar! no'ó kã'wi yuldsi weeápihi poo-teókihire a 'mâ no'o'. 
Weerãtirã', a'1nâ butia'kihi sawlki ni1', bit! yi'rikihi nilro'. 

Yukisi weérã'pia' maha, yi'+ ehó'kepagire a'1nâ, teepagí-re yuki dika 
me'ra, tohô weetírã', ko1nêga me'ra paâ yã'aro iaw+ susukihf ni1 we'eti ni!rã'. 
Susüro', mehô, « toho! » bis+kã'wi. Susutiro', diak'.fhíta bisitiwi. Bisitikihire 
T'yâ, paaró iawi. Paâ kuu tu'a eharã'ta, yuk+si yoaátoho poo-teóro ditê siia 
kuuro iaw±. Tii sií yaparire, e'kêa yoaátoho poo-teóro paâ mo'o kuu no'owi. 
Paâ ino'o kuu toha, tigi kasérire paâ pã're, tigf di'iro ke'rare kã'ró paâ pã're 
toha, tuu mahámi kuu no'owi. Tii siíre marí' ditekã, yure mihá, sTô rna'akã' 
iniha weerí nilrã' yukirí me'ra tuú ye'e kuukã'ro iaw+. Be'ró, tiwiré kã'ró 
paâ tee paa, ditê wee sãha, ditê di'a'ke ta'tipagare ko1nê me'ra paâ wee sãa, 
tohô weetírã', yuk+si dokerí pThi ine'ra doke weé, di'sá'kere di'pThí me'ra 
paâ tee sTra, tu'a ehá ni'ko no'ow+ tohô weeróre. 
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Be'ró, pürí', pekâ seé'kã'ti, tiw-í-yoaró poo-teóro teeré küu bü·.~a', sahâtiro 
doaro pekâ me 'e wThâ wã'koo', as! busuro me 'ra tiw+ré yuk+ dikari mil, ehâ 
tu 'aro doaro paâ sêo'kãa 'ro iawi teê tiw-í- mar! iaró sêrí' üokãp-i-. Diâ yoaró 
niltikã maa, +hâ tu 'a eharã'ta, tiwiré wehê bu 'aa' wa 'a no'ow+. Tiwiré miáa', 
petâp-i- kumú sãâ no'owi. A't'iro weé, yuk+s-i-pawire kió no 'o'. 

Wa'iro 

Wa'iro akô tutuari yõare dipokã ãyú'. Wa''iro a't ikésehe miáa' yuki, 
mis'i, wata pThíri, tohô niikã, bupu pThíri. A 'teré 1niirã ', ãyu ró wa '1 sãhaáto 
nií'rã', be'ti tThárã' weé no'o'. Neê warore, di 'tâ paa niikã, +tâ paa niikã, 
ãyurí paare besé, kê'râ wee no'o ni'i'. Kê'râ wee'ka u'ture sê'ré, be'ró, wata 
pihíri isê'ka kasero me'ra, tohô weetírã ', bupu pihíri isê'ka kasero n1e 'ra 
wehê wa'1ne, di'té bi 'a ni'ko no'ow-i-. Siró dekôre, isêro da'rê, yuk+ têero 
me'ra tuu pãáo ' n-i-'ko no'owi. Tií wa'i ro sumútohorire, wiisehé wee biróo' 
no'owi yuk+ pu 'ti me'ra, wa'í' wa'm+'ti rã tu 'â'kã'ti, sãhaáto ni'irã'. 

Wa'í' ãyuró sãhâ dut irã', tooré numia yaró êhó, yoo tiiá n-i-'ko, iâri peowã. 
Tohô weé'karore, wa 'l ãyuró sãhâwã. Toó ãyukã maa, nii pe'tirã wa '1 sãhâwã, 
naâre wêhêkihi me'ra wa'sâ miiro iaw+. Neê sãharã maa, sisôkã' ni'iro iaw+ 
yuhüpi do'ôri niirã'. Po'êkirire, teé me'ra wa'í' ba'â no'owi. 

Bikâwi 

Bikâw-i- nii' bupu pThíri bikaw-i-, yumü pThiri b-i-kawi, ikí' pThir i bikaw-i-, 
neô daari me'ra, misl me'ra isê'kepawi. A 'té btká kê'ra be'ti tThárã'ta weesehé 
nií". Teeré-i-sê tu 'a eharã', yukirí, yuk+ pu 'ti, mis'i miig± wa'â, poêwa sumútoho, 
tohô weetírã ', poêwa yutitiro mii neé küu, yuk+ pu 'tire pH-á arnu pa'1na pose 
e'sasehé kaseri iseró iaw-í-. Be'ró, b-i-ka kaáre sê'ré, netôri, tuusehépag:i küu, 
di 'té ni'koro iaw-í-. Tohô weé tu'a eharã'ta, yuki pu'ti isê'ke kaserire mi!, 
b+kapaw-í- küuátehe ehâ tu 'asehe peeri d-i- 'á, d-i- 'té õ 'o'kãa 'ro -i-aw-í-. Tohô weé 
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tu 'a eha, yukipag+ sii-pikóri di'teátehe n-i- 'kó'kãa ', bikapaw-í-re tee pohárip-i
kuü, pürí' rne'ra bi'á, yi'i ehó'kepagipi bikâw+ sii-pTkóre di'te kuúro iawi. 
Teepaw+ ãyukã n1aa, diikérã niirã wa':i sãhâwã. Neê sãharãre, ba'âti, sihôkã' 
ni'iro -i-aw+. Be'rokãhárãpire, marí' +aró ba 'aró -i-aw+. 

Wêhêkihi 

W ehêri n ií" yõka-pürí b-i-ki daa wehêkih+, wasiak-i-hi, na 'ikih-i, yõ'ka
pürí põ'ra daa wehêkih+, yoho daá wehêkih-i-. A 'té sirotísehe be'tôtisehepag+ 
n ií' ', w a 'í' puârã' wa 'sasehépag+. A 'té be 'tôt i sehepag.j. õ 'ôrnah aakã 
wasiasehépag-i-, tühô niikã, tsó wasôropag+ na 'isehé nií''. Wasiasehépagüe, 
na'isehépagüe, opâ pihiri me'ra su 'â no 'o', opâ wasorire, 1nehô, pT'ô no'o'. 
Wasiasehé weheri, wãsorítisehe weherire, bo'teâ türikã wa 'saákihi ni:lg.j.' 
weé no'o'. Tohô. weég+', tig-i-ré be'tiró rne'ra di 'ak+h+ weekã ãyú '. 
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i!' ______________ YJ __ e_se_' ____________ ~ 

1 

Nik+ri di 'tâ ãyusehé, di 'tâ yã'asehé nil'. Tohô ni!ro', wesêri weeátihi 
diporo, di 'tâ ãyusehé nikirire a 'mâ weekã ãyú '. Ãyusehé wesêri weesehé 
di 'ta nií" di 'tâ wahasehé di'ta, omâ-dia-di'ta, weá-di'ta. A'te nohó di'tare, 
diki ãyuró nuhú ' . 

A'té di'ta nikir ire wesé weerãtirã ', neê warore tãrá no 'o', no'ó kã'ro 
wesé niiátoho poo-teóro. Be'ró, paâ no'o'. A 'té sim iopagfre, wapipagire, apêye 
yukí sa 'âritisehere se're pehá eha tTharã ', paâ no'o'. Bikirã n1arikã akó u 'agire 
ko1nêga ãyuró sãhaw+, biri dihaa 'ro' ke'ra biri dihaa' 1niyawi nií'wã. Pahiró 
yuki bikiro tãrakãre, yogó we'e', paakã purikãre, yo.gó'. Yuld wi 'maro pe'e, 
tãrakã yogó', paakã pe'ere, yogó we'e'. Yuki bikirore, sohârã', ni 'kâ muhi
puu yi'r+kãta +hâ bakeheo'ro iá ', ni 'kâ somara pose asikãta. Yuk+ wi'maro 
purikã, ãyu ró ki'makã maa, ni'kâ somara yi'rikãta +hakã ãyúkã', i'tiá nimi 
así'ka be'rota. 

Wesé +hâ bo 'rea 'ka n+m+ta, tii wesére yukâ baâ bakeheo'ro +á ', taâ pT'ri 
imíyari nií'rã'. Tii n+m+reta, diki butisehé, sõ'asehé besé pe'e, w+â õroo' no'o'. 
Apé terore, a'teré weérã', i'tiá nimi weé no'o'. Tu'a ehárã', o'mâ soo no'o' 
bu'beátihi wese su mútohopi. Toop+re, tiâ kuu, rna rakã T'yâ, weseré bu'bê 
no'o', sõ'asehé dikire mehêkã pã 're, butisehére mehêkã pã 're. Bu 'bêrã ', se'erí 
pThi me'ra, yuk+gi me'ra yõsê kuu, bu 'bekã ãyuró s+'tí'' . Dik+g+ me'rata sTô 
ni 'ko, bu 'bekã pUrikãre, s+'tí we'e'. Bu 'bêrã', tii wesére õ'rekã taâ piha ni'iwi 
nií'wã b+k+rã numia. Tii wesé sum útoho +'rakã ke'rare buuá wesé ba'asehé 
piha n ií'pa 'rã . 
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W eseré bu 'bêrã 'ta, otê no'o' +rê, +'sê, kã 'rê, pi 'kâ, sõrâ, ohô, inerê, 
etoâ, será, ya '1nú, yãp1, dutu, kapô, ya 'í, yã 'iró, ohôka, biâ, ãr+. A 'té i'sêre, 
sêraré, +rêre opâ kaari otê no'o'. Ma 'ma wesére piiáti, tohô weetírã ', i 'tiáti 
kurê no 'o'. Apé terore, marí' se'saro, tohô weetírã', peêru da ' rê, nil pe'tirã 
me'ra kurê no 'o'. Yuk+ bik-i wese ni'kâ k+'ma be'ro du'akã ãyú'. Yuk+ 
w i'mari wese ni'kâ k+'ma dekota du 'â taa ãyu toha'. 

Ou 'â n+'karã ', d+k+ sumútohorikãhasehere du 'â n±'ka no'o'. Apé terore, 
ba'pâritise pi 'seri pose, ni 'kâmukãse pi 'seri pose du 'â, kii-boó küú no'o'. 
Teeré moreátehe kê'rare, tiikésehe p i 'serita du 'â no'o'. Ãyuró ka 'biró maa, 
i'tiá nimi be'rota kii -boó ka'bl toha'. Pi'sêrire bo'te-pürí me'ra, otesehé 
ohô püri me'ra, n+k+ ohô püri me'ra, b+pta-pürí me'ra, oa-pürí me 'ra puutã 
wee tThárã', kii-boóre pã'rê sãa no'o '. Ni 'kâmukãse pi'seri pose kii-boó 
küü'ke, pã'rekãp+ maa, piiá pi' i pose, tohô n iikã, apé pi'i deko wihá'. 

K ii-boóre wi 'ipi o'mâ tu 'a eha, tuu moré, be'ró, wãtl-kê'ewapt sãâ, 
dasêp-i- tuu yoó, -i-'ta buhú'ki sTô nt'ko, duhl +'ta buhú no'o'. Mii dihóo', 
dokê sã'ra, -i'ta buhú nerno, w-ih±-batip-i po'o sãá weé no 'o'. Weé tu'a 
eharã 'ta, ape batí w+h+-bati mii wiháti, marikãre, bapá rnii wiháti, s-i'ôwa 
peô, s-i-'â no 'o '. Tohô weerí terota, apêrã atâro wTha yuúma. Atâro asikã 
T'yâ, kii-boó s+'â'kere toopi po'o peó, +té, p+'akã T'yâ, bapapi, tohô 
weetírã', w-ih±-batip+ mii sãá no 'o'. Ba'pâr itise ata pose, tohô niikã, 
ni 'kâmukãse ata pose Hé no'o'. Têrê-pi 'serire b-i-p-i-a-pürí me'ra, oa-pürí 
me 'ra puutã, po'karé pose yeé, misl daa me'ra d-i-'té, kasâwa bu'ipi nirô 
peokã' no 'o'. A'tlro weé, +té'kere po 'ká sT'rí no'o'. 

Ãhfi a 'tikésehe nil' sirá'karo, ãhuga-p+'aro, peêru-ãhuga, peêru-kãi
ãhuga, sitlro, su 'G 'karo, i'tá-pe'e'karo, tohô weetíro', yamâ-kasero, kii
boó-ãhuga, ãhú-põ'ra. A'té ãhure wa'I me'ra, wa'llürã me'ra, meká me'ra, 
bia-põrá me'ra , pTkoroá me'ra, T'iá me'ra asé ba'a no'o'. 
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Peêru weé'ke nil' kií me'ra, ya'n1ü me'ra, yãpi me'ra, dutü me'ra, ohô 
me'ra, kã 'rê me'ra, ohôka me'ra, i'sê me'ra, merê me'ra, +rê me'ra, ãr+ me'ra, 
ãhfi me'ra. Peêru nil': tuú-sa'be'ke, katisehé-peeru, ±rê-koo, ya'mu-koo, 
tohô niikã, dutü-koo. Tuú-sa'be'ke a'té me'ra moré no'o' peêru-ãhu, ya'mu, 
yãp1, dutü, yõkâ, ãri koo. Katisehé-peeru miáa' peêru-ãhuga, yõkâ, apé terore, 
ya'1nü, dutu. lrê-koo nil': katisehé koo, yaá'ke koo. Katisehé +rê-koo do'á, 
doké, a'pá, bipê, peêrutipi, tohô weetírã', peêru yukisip± waa sãá, sT'rí no'o'. 
Yaá'ke koo pürikã miáa' yõkâ, peêru-ãhu, ãri koo. Ya'1nü-koo inaa do'á, 
doké, a'pá, bipê sI'rikã' no 'o'. Dutü-koo n1aa oé'ke si 'tirire yõkâ me'ra moré, 
bipê, si'rí no'o'. 

Yõkâ kií oé'ke si'tiri tõhôpahapi bipê wee'ke koo nií'. Teeré yõkâtipi 
waa sãá, do'á, apé terore, pe'ê, satikã T'yâ, mii dipó, waa karé, sT'rí no'o'. 
Apé terore, moré sT'ri no'o' será 1ne'ra, sõrâ me'ra, merê 1ne'ra, ohô ine'ra, 
etoâ me'ra, pupiâ me'ra, ild me'ra. 
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II 

Biâ 

Biâ wamé ãyuró mas! no'osehe ni1 ': awi-biá, ya'tutú-bia, koro-biá, kura
biá, ew+-bia, masa-biá, musiró-bia. A 'teré besé wee tThárã', o'á 'ke pekâ me 'eri 
mehap+ we'ê kuu, pakâ yã'kusehe teé pT'rikã T'yâ, apêye o'á 'ke pekâ me'eripi, 
tohô weetírã', se'êkepawapi otê, puri me'ra wi'ô ni'ko no'o, muhl-puu asisehé 
ine'ra weriri ni!rã '. Teeré ãyuró nohâ tuu, T'yâ n+ri no'o'. Ma'má pehasehére 
suâ, biâ-mo'1noro me'ra, tohô weetírã', kasawiákã me'ra s-i-sôkã' ni'iro iá ', 
teeré sihôrã ' bururi niirã '. Tee tiróre di'pThíri miáa 'tikã'ro iá', miáa'kã maa, 
biâ burusehé piha nii'. 

Sõ'asehére suâ, apêyere s+sô, apêyere biât+ weé, apêyere katisehéta 
wa '1kirã me'ra, wa 'i me'ra moré ba 'a no'o'. Biât+ nií" biâ katit+h+, biâ sisô'kar+. 
A 'té biâ akó me'ra kiipútipi sãâ, tohô weetírã ', kometipi sãâ, moâ me'ra 
moré, wa 'i niikã maa, sãâ kuu, do 'á weé, ba 'at+h+ nii ' biâtt. Biâ sisô'kere +té, 
inoâ me'ra doke moré, apêye nohop+ pose yeé, ba 'â no'o'. A'té nii ' biâ doké'ke. 
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Ohô 

Ohô a 'tikésehe dika-watí': duhisehé-oho, ik1-oho, ka 'bisehé-oho, 
mu 'kusehé-oho, ohô-wee, plrô-oho, wek+-oho, ya'sasehé-oho, yesê-oho. Ohôre 
ba'â, sT'rí weé no 'o'. Ohô-weere katisehéta oé, yumúku pe'ê, tohô weetírã', 
yõkâ me'ra pe'ê, sT'rí no'o'. Katisehéreta soê ba'a no'o'. Butisehére pã'rê 
ba'a no'o', tohô weetírã', ±hâ, soê, ba'â no'o'. Apé tero maa, si'â, a'pá, sT'rí 
no'o'. Peêru weerãtirã', numiâ ±sâre a'te nohó oho me'ra kãí' sãakã, peêru 
ãyuró pa'miwí ni'i, kã'i sãama. 

Ohôre wesêripi, wi'í sumúkaha otê no'o '. Ma'má ohô otêrã', ni'kâ kope 
se'ê, nohâ, yukirí boâ'ke sãâ, be'ró, ohô sa'tarore 1nil, se'êma'pi o'mâ, duu 
sitikã tii kopepi du 'u kehé sãaro iaw+. Tohô weekã, ohô pakasehé tõ'ori 
dtkâtiwi. 

Ohôka 

Ohôka ya'sasehé, sõ'asehé nil'. Ohôka parori ãyuró up'iritisehere besé, 
di'a yoó no'o' oteátehere. Yuk+ b.j.k.j.rore ãyuró nuhú'. Yuk+ wi'1naro maa, 
apé terota ãyuró nuhú '. Ohôka bu 'bêrã', neê asisehé ba'âti, neê asisehé sT'rití, 
neê pTkoroá noho, neê T'ia nohó ba 'âti , neê numiâ ke'rare wã'yatí weérã' 
bu'bêma. Bu 'bê tu 'a eha'ka be'rop.j. ke'rare, sihô nemo peo weemá. Tohô 
weé'ke ãyuró pT'rí, ãyuró dikâti weé'. Pehé ohôka iárã', ni 'karê weseri weemá. 
Pehâ, bikí niikã T'yâ, tee parórire soê ba'a, do'á ba'a weé no'o'. 

Pe'êrã'p.j.a' maha, opâ tõ'ori d.j.'té, tohô weetírã', pi 'sêripi pe'ê sãa, wi'ipíre 
mii tohá eta, ni'i pe'tisehere opâ tõ 'ori d+ 'té, wi'i umúp.j. d·~ 'té õ'okã' no'o'. 
Peêru weerãtirã', teeré mii dihóo', burê, do'á, doké, peêru-ãhuga me'ra moré, 
be'ró, ãr+ koo me'ra piô, tõhôpahap+ po'o weé, peêrupar+pi, tohô weetírã', 
peêru yuk+siparip.j. pose yeé, mo'â, pa 'mikã I'yâ, sT'rí no'o'. 
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irê 

A'tikésehe +rê nil': sõ'asehé, ya'sasehé, bohó, dasiátu. l rê katisehé peherire 
wa'a 1nií, tutüro d-i-'pôkã, tohô weetírã', umu ni'kâro wihiJo di'tâpi yaa küú weé 
no'o', kape kuúrã'. lrê yõori pakâ kuresehe niikã, miáa', wesêrip+ opâ kaari otê 
no'o'.Ãyuró dikâ yoorãre, pf+á k-i-'ma be'rota yê'êtoha'. Tohô wa'âro', nukukãp+ta 
teé tõ'ori duh1 m-i-hatikã'. Ki'ma yapá, tohô niikã, po'êki wã'kóo'ri tero sõ'â'. 

Tii kurá nohore, teeré wehê, do'á, sT'rí no'o'. Be'ropi- sT'riárãha nilrã', 
apêyere do'á, di 'tâpi yaákã' no'o'. Teeré piiá muhi-püu be'ro, tohô weetírã', 
i'tiá muhi-puu be'ro pTâ, ãri koo me'ra ako pió, sT'rí no'o'. Tohô weé'ke 
püüro waro niâ '. Apêye +rê ãyuró pu 'sisehére do'á, si'â, +té, têrê-pi 'seript 
pose yeé weé no'o'. Teé wamêti' +rê po'ka. Be'ropi, a'teré mehô ba'â, sT'rí 
weé no'o'. 

Kã'rê 

Kã'rê otesehé nií" pakasehé, tohô niikã, ehâ tu 'asehe. N+ldp-i-re, nií" 
wa '1kirã ba 'asehé tohô wamêtisehe: akê-kã 're, n+k±-kã 're, sTrô-pêe-kã 're, 
wahâ-pThiri-kã're, wa'í'k+rã-kã're. Otesehé pe'e nil' posâ-kã're. Kã'rêre !cape 
miírã ', ba'ârã 'ta up!kari pê'oró mariró tee pehérire miiró +á '. U pí'kari pê'okã 

60 



maa, dikâti we'e, dikâtiro ke'ra pehêteakã dikâtikã' weé'. Ma'má Ihi'ka 
wesere umüri yoaró ni'kâro wihiro oteró +á'. 

Apêrãre, maatá dikâti, apêrãre, be'ropi dikâti weé'. Teeré di 'pThí me'ra 
wa'á ba 'akã maa, bekoâ pihasehe wa'âkã'. Pehé niikã maa, teé me'ra peêru 
da'rê sT'rikã ãyú nií' '. Apé tero maa, teeré po 'o apé nüharo iá'. N+k+kãhasehere 
a'té wahâ-pThiri-kã're, tohô niikã, sTrô-pee-kã 're ba'â no'o'. 

Ãrt 

Ãr+ sõ'asehé, ã r+ yTisehé, semê-ãr+ nií''. Ã r!re wesêrip+, makâ paa 
sumútoho otê no'o'. Wi'marã teeré si'sí'ma. Apé terore, b+k+rã si's11na. Tuú 
sa 'be'ke peeru weérã ', ãr!re ãr+á, tee koó me'ra peêru si 'tirire piô, tõhôpahap+ 
po'o weé, peêrupar+p+, tohô weetírã', peêru yuk+s+paw+p·~ pose yeé, mo'â, 
pa'm+kã T'yâ, masá neô kuu, sT'rí , ke'á weé no'o'. Isâp+ ke'arí niirã', ãr+re 
+otíkã'ro iá', apêrã naâ si'sikã, apêrã naâ k+okã. Tuú sa'be'kere ni'karêtiri ãr+ 
koo me'ra piô wee tThárã', si'bió, sT'rí no'o'. 

Ya'mfi 

Ya'mü wesêrikãhasehe nií''. Teé dika-watí': potâ-ya'mu, wãtí'-ya'rnu, 
ya'mü-butisehé, ya 'mü-yTisehé. Nik+p+re nií" nik+-ya 'mu. Tee daári yãí'ro', 
pTasehé keoró ehâ tu'asehe niiro' tohô nií". Teeré pTâ, do 'á ba'a, soê ba 'a, peêru 
weé sT'ri weé no'o'. Ya'mü marasehére kape seé, pekâ me'eri nil'kepi otê no'o'. 
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Merê 

Merê nií" otesehé, ni-k+kãhasehe. Otesehé mere nil' besü-mere, merê-paka, 
pu 'sisehé-mere, merê-akotísehe, wiri-meré. Ni-k+kãhasehe mere nií": be'rurí
mere, bi'i-mere, bi-p+-mere, bo'teâ-mere, mahâ-mere, moârã-mere, seêrã-mere, 
wa'ü-mere. Merêre ba'â, sT'rí weé no'o'. Pehé +terí terore, peêru duti, po'ó 
no'o'. Merêre bapapí- poâ sãa, yõkâ me'ra bipê wee, pe'ê, sT'rí no'o '. 

l'sê 

I'sê wesêripi-re opâ kaari otê'ke nií". Tee di-ká wi'má niiro', ya'sasehé 
tõ'ori nií". Bi-k+ niiro' pe'e, yTisehé tõ'ori nií". Teepagí i-'mi-á butia'sehepagi
biki-á we'e'. Di-piri pihaki-hi nil '. A 'te dipíripire dikâti '. Teé i-'sê yiikã mirik+ 
hiá ba'âri ni'irã', ã'rá aâ wti-sehé 1ne'ra, diâ-nome wti-sehé me'ra wehê wame, 
nió õ'o, basewã. Tohô weéro', mirik+htá a'tikã wió ni'ipa'ro. A'té +'sê me'rare 
peêru weé, sI'rikã maa, ãyú butia'ro niâ '. 
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11._._..... ............... ~ ........ ~-·p,.._â_-_M_a_s_a_W_i'_ik_ã ___ h ....... á_s_e_h_~--' 

1 

Yuk+s-i-paw-i-re, puupagí-re Di 'ikãhárã me'rimá. Tõhôpahari, s-i-'opawá, 
w-i-hi-batiri, wãtt-kê'epawa, pamô-s-i-'opawa, a'teré WTrâ me'rimá. Pi 'sêri, 
batlri Peorã ine'rüná. Di'i yeesehére Ye'pâ-masa numia me'rüná. Kumuré, 
wêhêrire Ye'pâ-masa ±1niá me'rimá. Sõ'koré Bekarã me'rimá. A'tó kã'a 
terop+re, mar! -i-asehé n±k-i- wee masí pe'okã' no 'o maha. 

Basarí wi'ipi- neê sãhâa'rore, kumú pa'tari duhl' wi 'ikãhárã uúkü na'iorã' 
duhisehé, masá eharãre naâ êo d-i-pósehe. A 'te kumúre -i-'tâ-yimig± me'ra 
weemá. Neê warore, n+k+p+ wa'â, no'o mahá kumu naâ weeátehe poo-têók-ih-i
-i-'tâ-yim ire T'yâ, paâina. Paâ tu 'a eharã'ta, opâ siiri d-i-tê sure kuu, teeré paâ 
pa 'ta, pi 'í'-kãro ine'ra kãro yeé, wi ' ip-í- o'mâ tohaa 'ma. Toopüe, paâ teema 
di'pThí me'ra, ko1nê me'ra, kmnú teekahá me'ra. Teê tu'a eha n-i'ko, wahá
pe'to püri me'ra ãyuró oe weéma. Be'ró, +royá püri mi!, atakãhásehe nití', 
tohô niikã, yõkâttkãhasehe nití' w+há, moré, duhiátohore yimióma. Weé tu'a 
eha, -i-'tâ-yimi diire ewi ine'ra moré, teeré imí'saha pThiri me'ra, taâ ma'má 
wihisehé me'ra ohâma. Kumuré a'tí'ro weé, duhí'ma. 
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II 

Di'I nil': ãp+-di'i, di 'i waró. Teeré naâ miisehépt kurê miima. Terê
pi'seript, pi'sêripi pose yeé, miíti, w i'i tiró dtpom á. Be'ró, nohâ n+k+p+ seerã 
wa 'ârna . A 'té yuk+g+ kaseri nií'', nohâg+ wamêtikthtkãhasehe. Tee kasérire 
opâ mesa kuü, +hâ mooama. Teé +h+'ke niti opâ pThiriakã pehe tohá '. Teeré 
mii toháa ', w+h±-batip+ po'o sãá, di '1 me'ra ãyu ró moré, yeêrna. Yeêrãtirã ', 
naâ moré'kagare õ'ômaha kurê mii, opâ daari türuâma. A'te daári me'ra 
sorô'kãa ', yeêma atá, yõkapar+, kiipúüpar+, s+üparí, uplpa r+, peêrupar-i-, 
kapipar·~, ãhuápar·~ , s i 'biósehepar+, bipê sãasehe paari , ba'asehé paari , 
pi 'kapagá, tohô niikã, wi 'târi. 

A 'teré yeê tu 'a eha ni'korã ', kasêri, pekâ see kuúma. See kuú tu 'a eha, 
pahirí pekâ me'e wThá, +hâma ãyu ró doaro. Teé yisikã T'yâ, ãyuró me'ra 
pi 'sêrip+ rnii sãá, wi' ip+ miítima. Be'ró, w i'ipi, tohô weetírã', sopepi etoâ püri 
me'ra boê yimio1na teeré. Boê yimioatihi diporore, ohâ sT'rirã', ohasehé me'ra 
ohâ tohama. A 'tiro n ií" di '1 me'ra da 'rasehé. 

Atá n il' po'ká +tesehé, ãhu peosehé, apêrã noho ba 'a rãre +tesehé. 
Yõkapar+ nil ' yõkâ do 'asehé, wa'lk+rã paharã bokárã' do'asehé. Kiipúti-pa r+ 
nil' wa'lre, wa'ikirãre do'asehé, tohô niikã, biât+ weesehé. S+t+pari nil' akó 
waasehé. Upipar+ nil' diporópire a'mê weherã wa 'ârã' naâ putí'kepari, tohô 
weetírã', peêru sT'rirã, peêru sT'rirã wa'arã putisehépari. Peêru pari peêru naâ 
diposehé nil'. Kapipar+ kapí naâ n+rosehépar+ ni í". Ãhuápar+, õ'ômaha 
süipa r+ákã nil ', ãhuá pose yeésehepar+. Si'biósehepar+, peêrupar+ weeróroh o 
bahmn íro', opâ sa'kuri nil, ehâ tu 'asehe nil' naâ si 'bióke si 'biósehepar-i. Bapâri 
bipê sãasche paari kií oé'ke naâ bipê sãasehe, naâ pu 'tí diposehé, naâ kii-boó 
diposehé, naâ peêru po'ô sãasehe nii'. Bapâri ba'asehé nil ' wa'i ba'asehé, 
wa'ik+rã ba 'asehé, apêye noho, tohô weetírã ', apêrã noho ba 'asehé n ií''. 
Pi 'kapagá wi'marã ba 'asehé paari nií" opâ subiri niisehé, pi 'kâga weeróroho 
bahusehé. Wi'târi nií" yõkapar+, k iipúti-par.j., yõkâ do 'árã ', wa'lk+rã do 'árã', 
wa'I do'árã ' naâ teeré eo tuúsehepaga. 
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III 

W±hi nií" n+kiripi, tatâ-bohaript, taârip+, wiâ'kept. Btk+ wihi ãyusehér~ 
besé, ditêma. N eê warore, no'o mahá pThiri yoaátehe poo-teóro yehê siiama. 
Yehê siia tu 'a eha, teepagi dekorire w+há, merê kaseri me'ra nit1re moré, 
yimióma. Apé terore, mosâ me'ra yimió1na. Teeré p-Há pThi, tohô weetírã', 
ba 'pâritise pThiri wa 'á, di '1 miima. Di '1 mii tu 'a eha, no'o mahá p1hiri naâ 
weeátehe e'sasehé ehâ tu'asehe pihiri di'I mii nemo, opâ dotori di'temá. 

Tohô weé tu 'a eharã', su 'âma w+hi-batiri, tõhâpahari, opâ pi 'seri , 
s.j.'opawá, wãt1-ke'epawa, pamô-s.j. 'opawa. W+hi yimió 'ke pThiri me'ra su 'ârã', 

ohôritisehe weemá. Tohô weetírã ', d iak+hita ohôri marisehé weékã 'n1a. A 'té 
w-i-hi-batirire, s+'opawáre, tõhôpaharire, pamô-s-i-'opaware, opâ pi 'serire umu 
peóma b+kâ-umu-daari me'ra, mahâ-pTkori-daari me'ra, dukü-daari rne 'ra. 
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Tee mnúrire yoho daári opêpi wê'ré'ke daari me'ra d-i'té'kãa 'ma. Wãtt-kê'ewa 
maa, yoasehé pThiri n1e 'ra su 'âma. Wãtí'-kê'epawa ni1 ' buupi-wãt1-kê'ewa, 
yêtê-wãtl-kê 'ewa. Apé terore, bupuw+ wakari sa'ari su 'âma. Tohô niikã, 
basârã' pesasehé su 'âma. Opâ pi 'seri nií' ' têrê-pi 'i, urutú. 

Wih+-batiri, si'opawá, wãt1-kê'epawa tu 'a ehárã 'ta, yamâre sê'remá, teé 
ba 'pare. 

- .. 
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IV 

Ne'ê yõo põ'rare pe'ê, tee püríre sT'ó, teé di ' i daarire mi!, koé, bopó, õ'é, 
wa 'mé, puugi weekahá ehâ tu 'akã T'yâ, n+rôkã' no'o'. Be'ró, pfiági yukigi 
ditêrã wa'â, miíti, wi'ipi püfigi yoaátoho kã'ro e'saró ni'kó, ne'ê puri õ'é'ka 
daare ni'kâgire dt'té, wehê t+a mihaa' wa'a no'o'. No'ó kã'ro püfigi e'saátoho 
poo-teóro weé tu 'a eharã 'ta, tii daá me'rata tigiré isê no'o '. Yaparíre tigi 
ya'purí niiátehere kã'ró isê di'a no'o'. fsê tu 'a eharã', teepagi niikilüre tuu 
weé, yaparíre dt'té, ni'kâ pe'e pã're yuk+gipire paâ yoo, püú ya'purire isê 
no'o'. Be'ró, apé pã're pe'e ke'rare tohôta weé no'o'. 

Tu 'a ehá, yõka-pürí marikã maa, teé põ'rari seerã wa 'â, mii toháti, si'ó, 
do 'á, petâpi m ií bu 'aa ', paâ koe, teeré bopo yoó no'o'. Bopoákã T'yâ, tee daárire 
mii, di'pôkãrire kã'ró õ'é, püú ni'mori sãré wee tThárã', püügire t+á, kãhí 
no'o'. Apêg+ wehêkih+ weeróroho bahukihüe, mehô, yõka-pürí õ'é'ka daare 
opâ pThi me'ra pT'ô weé no'o '. 

Wer'irore yõka-pürí põ'ra wakari 1ne'ra weé no'o'. Wer'iro me'ra ±'ta 
buhú 'ke si'â 'kere, ãhüga weerãtirã', atârop± õrê peo, tooré toó me'rata mii 
mahámi , yã ikã toó me'rata mii, sãâ no'o' ãhü-batip+. Wêr'iro me'rata po'ká + 
teátehe ke'rare mii peó, toó me'rata po'ká yãikã mi'i weé no'o'. Pekâ me'ere 
toó me'rata ba 'bâ wTha no'o '. 

Watá õ'ômahaakã pThiri me'ra, bupu pThíri me'ra, omâ-pota yõo pihiri 
me'ra, ik'i pThiri me'ra, yumu-paka pThiri me'ra wehê sã ria, misl daa me'ra 
isê'ke nil' sã r'iri. Teé bu'ipi ãhu-bati ri , yumú kupa ri, wa'lpari, tohô niikã, 
b+k+rã naâ paâtu waha peosehé nil'. 

Mahâ-poari basârã' bu'sâtisehe nil'. Teé opâ akap+ n+rô 'ke nii'. Tee aká 
muhl me'ra weé'ke aka nil'. Mahâ-poari re muhí'-püuri n+k+ bopokã ãyú'. 
Basâ bu 'sa pose nil' pesaró, u 'kâ pa 'ma, wa 'í'kirã pTkoro, u 'kâ daa, wa 'í'kirã 
õ'ari , yal upiri , yãkê daa, momôro, ãpoâ-pThiri, +tâ-bohoga, yutâ-seeri, yãsá, 
kitió, yaí'gi, wasó, ya'kó-su'ti . 
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Wahá otesehé n il ' waha-weé, waha-daá. Waha-weé nil': yãsa-wahá w ee, 
wahâ-too wee; waha-daá nií'': pTrô-waha daa, buu-waha daa, yamâru-waha 
daa. Wahapagá b+k+ niikã T'yâ, suâ, yehê, di'iré w+há kõ'a, bopó, n±rôkã' 
no'o'. Teé ãyuró bopokã wahâ-pe'to pu ri me'ra oe weé, be'ró, w ahâ-koo 
mií'rã wa'â, teeré okâ, bopó, pi 'í'pt nirôkã' no'o ' . Tohô weé'kere, do'a koé, 
ye'ê no 'o'. W ahá pakasehé peêru , yõkâ, yumúku, po 'ká sT'ri sehé nií' '. 
Õ'ômahaakã biâ we'esehé, waá sT'risehe, basêripaw+ weesehé nií''. 

Sõ'kôro sõ'kog+ me'ra weé'karo nií". Neê warore, tig-i-ré no'ó kã'ro sõ'kôro 
n iiátoho ehâ tu 'ak+h+re paâma. Be'ró, no'ó kã 'ro toó yoaátoho kã 'ro dttê 
si iama. Tohô weé tu 'a eharã', bu 'í're paâ tee sãha, paâ tee mo 'oama e'keáre. 
A pé pã're pe'ere, opâ ko'ro kure paâ teeo'ma. Toó e'keáre opâ umu di'a1ná, 
tooré tuu yooátohore. 0-i-poróp+ maa, sõ'kôro koperire wata pThíri wakari 
me'ra, bupu pThíri wahari me'ra, tohô niikã, wa'!kirã õ'ari me'ra paâ wee 
n-i- 'ko'kãa'pã. A 'tó kã'a teropire, kome wakári me'ra paâ weema. Tee peéripire 
sõ'ko upíkari ±tâ pThiri me'ra ni 'komá. Teé marikã, a'tó kã 'a teropire, kome 
wakári me'ra teé sõ'ko upíri dipókã'rn a maha. Tohô weé tu 'a eharã', t'tâ
yimi diire mií', apé terore, ewi me'ra, tohô weetírã', nití' me'ra moré, teé 
sõ'kore wa'rê bi 'a, tee upírire hitl ni 'ka ehakã wee1ná. Tohô weé, bitl'karopire 
kií, +rê, ohô oé no 'o'. 
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llt'W Wi'marã 
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Apesehé 

1 

Wi'marã ye'pâ-masa, kãrêke' uurí tero, pako-sánumia me 'ra u 'á wã'ka 
tohama. Kãrí 'karã wã'kakã, nil pe'tirã u'aró nil'. U'á wã'katirã', tutuâ 
no'oya marí'. Wi 'marã ke'ra akó u 'arãta ãyuró up+ tutuárã b+k+âma. 
Wi'marã I'yo duárã yaml yã'kuro baa apé wã'ka tohama. Wesé dahârã', 
tohôta kãrirãti rã' ke'ra, u 'á 'karã d i 'aldh+ kãrimá. Diâp±re, wi 'marã a 'mêri 
baá kõ'a apema. Ohó kõ'a ape, du 'ti apé weemá. Apé terore, yukigip+ 
mtháa', bu'pu yõhá apema. 
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II 

Wi'marã naâ weeátehere T'yâ kasa ni'ko mihama. B+k+ yã'kuro, aka-
bihírãre niimi: 

- Nihá ke'ra, te'á, yoasõá, mirik+hiá btê aperã! 
-Ai, ma 'mí, no'opí- wa'ârãsari? 
- Wesé n1a'api wa'ârã, ma'üre ko'têrã'roho! 
- Yi'í maa, neê biê tehe, neê biesehépagi mariápi! 
- Yi'i ke'rare mariápt! 
- Too püríkãre, te'á teeré weé ni'irã, tu 'a ehárã' wa'ârã! 
- Wa 'sâritikihi teherire weerã ! B+esehépagi pe'e maa, ne'ê wakarire 

weerã! 
- Ai, tohôta weerã! 

Pe'ó tu'a eha ni 'korã', wa'â wa'ama naâ ehó 'karopi: 

k-"1 H. 

- Yoasõ-ya'sag+ mi'+ tiro wa'âmi! Ka'mó ta'aya! Keêro weeápa du'tirí 

-Ãpí but1-wihigi siie' pe'e nií'mi, du 'tikã weeárãha mehapa! K±-1 dtpôare 
biêya! 

- Ap+, yoasõ-wasôkiroroho a 'timi! Ãyuró du 'tiyá! K++re wehé, mari 
pakore miáa'rã wesepí-, marire koô p+'o ekákã! Ni'kâro me'ra k±±re biêrã! 
Yi'+ wiikã biêrã! Mâa, toô kã'rota ni1 ', dtpôa di'ak+hi bieápa! 

- Weriâ wa'ami! Te'á maha, miáa'rã! Wese inaá kt±re paâ sT'a tu'a eha, 
wa'ârã! 

Wesepíre ehârã': 
- Ma'fi , +sâ yoasõ.-wasôkiroroho weheápi! lsâre p±'o bosáya! 
- Ai, yi'i põ'ra, p+'ogóti'! Yi'i ke 'ra ba'âgoti'! Pehé ãhü biâtt yosó'ke 

miítiapi. Teé me'ra asé ba'arã! 
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P+'ó tu'a ehago', põ'raré niimo: 
- Yi'i põ'ra, ba 'ârã a'tiá maha! 
- K+t yaá sirokãha isore ba 'âg+ti '! 



- Yi'i purikã no'ó niiró ba'âkã'giti'! 
Ba'â tu'a eha ni'ko, po'ká sT'rí, biê ape tohati a'tí''tima: 
- Y-i'i põ'ra, wj'ipi- toha ehárã', pi'1pi wa'1 sisô'karã sãyaáma, naâre mii 

d+hóo', biâüpi sãâ, do'a yuúya! 
- A±, ma 'fi, tohôta wee yuúrãti '! 
- Akó inarikãre, waa yuú weeyá! Pekâre yi 'ire paâ wa'a yuu weeyá, 

toha ehágo', ãhfi peôgotigo' weé'! 
- Ai, ma'fi, weerãti'! 
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III 

- Wi'marã, misâ ni'kaáre y+'+ me'ra wesé wa'âtikã'ya! Wa'í' weherã 
wa 'âya ! Ba 'asehé mar iápi. M+sâ pakiroho y:i'±re kii-boó küü tamog+ 
wa'âgisami. Maatá yã'kuro toháti, a'tl'tirãti'. 

-Ai, ma'il! 
- N ihá, te'á ãhuá se'êrã! 
Se'ê tu'a eharã', naâ wehesehére mi!, naâ po'é mil, di'pThí, tohô niikã, 

wahâ-pThiri mil, bu 'áa 'ma: 
- Ma'mí; mari batí dasiá wa'sarí batire akobohoápã! Mil keheo' ni'igi 

wa'â' ! M+'+ yuk+sire ako besá yuuya! 
- Se'â, yohaá wehe biria' ni ' irã! Wa 'm+'tirã'pt dasiá me'ra bo'teâ, wãriá, 

mihâ weherã! Ãhuá me'ra maa, so'ó nií"ka ditara wãriá, nimatiá weherã! 
Tooré, naâ noho ãhuá me'ra ãyuró ba'âwã. 

Naâ se'âre, yohaáre wehe b+ría'. Naâ tohaátoho, niirí ditara yuk+si wehê 
mahaa', wa'í' wehé ni 'ima tii ditárare. Apé terore, wa'í' paharã wehé'karã, 
opâyap:i bu'a etárã', p+'ó ba'a weé ni'üna: 

- Mâa, wãriá paâ sT'aya, p+'ó ba'aarãha! Mar! n+ki i'tiárã ba'ârã! Biâ 
katisehé maa ba 'âtikã'ya, yã'á nií'wi! Wa'í' wehekã ba'âtiwã! Biâ doké'kere 
ba 'ârã! Ãhü, po'ká miítia aseárãha! 

- Mâa, a 'té nií' '! No'ó kliüsari? 
- Pürí' pe'ê, teé bu 'i kuOya! 
- Wãriá i'seâsari naâ? 
- f'seâ yi'riasama. Ni'ki ia nemókã'misa'! 
- Tiikérãta ba'ârã! Dahârã'p.j. paharã ba'ârã, inarí' pak:i-simiá rne'ra! 
- Tií'ta pürikãre, tohôta weerã ! 
Ba'â tu 'a eha, po'ká si'rí, yuk+sip+ bu 'â sãha, dasiá me'ra ya 'yióroakã 

wehé mi'i 'tima opâ tükurire, sa 'â rire, umilri dokarire, maâri pi 'torire: 
- Nihá, wehêk+hi na'ik+h+ o'ôya, s i! koo to'ogitig.j.' weé'! Ãyuró 

waháo'ya ! Mahâropi wa 'â wee tThági', yuk+gi 1ne'ra dotê n+r+ pi 'atiya ! A 'ti 
koóre, wa 'í' paharã sãhâ muitiwã ! 
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KH- aka-bihí mahâropi-wa'â, tii koó po'tepi bi-r+ yõha, dotê n-i-r-i- pi'atimi: 
- Ãyuró to 'oyá! Wa'l-põ'ra paharã nií'ma! 
- Too puríkãre, -i-m+yaro me'ra n+r+ pi 'atiya ! 
- Wãriá, b-i-poá nií'ma! 
- Keêro weeyá, keêro weeyá! Sãhâ tohama! 
- Asé. paharã waro sãhâti? 
- ++, paharã wa ro sãhâma! tm+yaro a'tí''tia, y-i-'-ire wa'I tuu weé tamoak+h-i-

nilgi'! 
- Ase nee'! paharãta wa '1 niiápari? Mar! wa'í' boká toha ' ! Marí' pako 

pahiró e'katígosamo. A 'tó bu 'i marí' wehé mt'ta 'rã me'ra paharã waro 
wa 'ârãsa ma! 

Tooré, wa'í' tuu weé lu'a eha, wché 111+'-ia'ma. Naa yaá petap+ ehârã', 
u 'á, wa'í're paâ sT'a, pakarãre opâ kura pT'ô, õ'ômaharãakãrc batip+ mii sãá, 
mi i ma háa 'ma, naa yaá wi 'ipi. Toop+re, naâ pakoré e'katíro me'ra wiamá : 

- Mâa, ma 'Q, wa 'í' bokaápt +sâ! 
- A+, y+'+ põ'ra, miítia! Aséi, no'op+ m-isâ ehâkã'ti baa?! · 
N aâ pakó +m+yaro me'ra kiipút+pi-, tohô weetígo ', komet+pi- sãâ, do 'á, 

naâre ekamó, naâ paki- me 'ra. Apé terore, apé wi'serikãharàre pihí' nee, s+'ôri 
ba'âma. Naâ pakó apêrã wa'í're, mehô, sisômo. 
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IV 

Yarní'ka'pirc, pako-sánurnia naâ da' rê ba'ari tero, wi'marã nerê, opâ 
be'to rü'ka ehá, apêma. « Be'rurí-yà'i ! Be'rurí-yã'i! » nil, basâ s+t+arã'ta 
bu'purná, « Buru! Buru! » niiktí. Tohô wcé tu'a eha, nerê eha ke'a, mumiâ 
ba'â apema, « Muml! Muml! » niikã. Tohô nilrã'ta, a'mêri poâri suâma. 

Tohô weetírà ', mchô, d u 'ti apéma \Vi 'ip+, wi 'tiróp+. W i 'ip+rc, w+h+-ba li ri 
me'ra, bipê sãaschc paari me'ra, pi'sêri me'ra rnií mo 'a ke'a eha wee tThárã' 
du 'timú. Wi'tiróp+re, yuki rí bu 'ip~, tutüri d+ 'pôkãpt, taâ-puti wa 'terop~, opâ 
sat iripi , pürl dokap+ du'timá. Ni'kar~ kurari d+ka-yuú, du'ti apé m+hama. 
/\pé tcro maa, diâp+ du 'ti apéma. Noá boká no'orã apé terore apêye noho 
weé, wapa yeé m+h ama. 

Nik+p+re, yuk+ríp.j. m+ha apéma. Apêrà naâ tohô \Veerí terore, apêrã misl 
daarip+ opâ neto d.j.'té, duhl, baha apéma. Tohô weemírã'ta, misí' daa su rukã 
maa, c.loké no 'a m+hama. Na 'ikã T'yâ, pclâp+ bu 'áa ', baa apé nem o, mahátima . 

. \pc n+mírc, po 'ô d+têrà wa'â, yuk+s+paw+akã weemá. Tecpavv+re diâp+ 
a'té di'tâ, nukü-pori , yukl- clikariakà pose ycé, wehê apema . Teepawhc 
poêwari dokê sãhakà weemá. Po'ô marikã maa , ne'ê kecri me'ra teepawfrc 
weemá. Apé tero maa, ohô yõore d+tê wee tThárã ' d iâp+ mií bu 'aa ', baa apéma. 
Tohô weetí rã', yuldstpaw+ mc'ra wahá kõ'a apema. Teepaw+ rnc'rata 
poepawáre waha sãhá apema. 

Apé terorc, ta'ârok+rã dohó, « Ta'âro ka ka! Ta 'âro ka ka! » nilrà'ta, 
bu 'pü 'kãa 'ma opâ kaari. Apé tcro maa, kuusíru , vvahâro-wàti dohó, wi'marãre 
n il soo apema. « Kuusii íru ! » n il, karíküma k uusíru \\ ~1 tia. Wahâro-wãti 
pe'e, diak+h+ta dir+, karíkukã 'ma. Naâ yc'erãre, naâ d.tpopagá na8 sii peé tiro 
õ'ó weé tihárã', o'mâ,t'tâ tThirã weeróroho b+s+ma. Tohô weekãta, naâ o'marã 
pe'e wêriâ wa 'a apema. Naâ werirãre wãtiâ ba 'â apema. 
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V 

Betagáre, yaí-betagare mil, yapú niiátehe koperire, bi-státihi kopere ore 
weé, a 'te kopérip+ teé di 'ire mií' kõ'a no 'o'. Weherí wãsog+ me'ra, tohô weetírã ', 
wata pThí me'ra a'tepagáre yapu yee, opê me'ra bi'á weé no'o'. Be'ró, yohó 
me'ra, apé terore, yõka-purí daari me'ra õ'é, a'té ine'rata be'tô da'rê, teepagá 
yapu rire dt 'ré, wehê kehe n+'ko, apê no'o'. Wihi-batlrip+ apê no'o' paharã 
apêrã'. 

B+kâ-umu daa diak+híri daare bese dité, kasêrore pã'rê, opâ be'to d+'té, 
amukã me'ra, tohô weetírã', yukigiakã me'ra paâ sitia, apê no'o'. A 'tí be'to 
wamêti ' kurípi-be'to. 

Yoa-ni+pag+re pe'ê, miáa', teé ku 'tarire pe'ê, ni 'kâ mesa ehakã T'yâ, 
teepagí me 'ra yoasõ.-wi'ire se're m+h áro +aw+. Apé terore, ma r! me~rakãharã 
me'ra weé kõ'a apero +aw+. A'teré apêrã' katiró yoâti no'opa'ró, tohô niíwã 
b+k+rã marikã. Tee maríkã, maatá wêriâ wa 'amiw+ baa! 

Apé terore, yõka-purí me'ra õ'é, yaparíre d+'té, a'mé s+'o, mií apero +aw+. 
Apé terore, wa'í, kasaw+, yõko-teéro, tohô niikã, btp+ mil ape no'o' tee daári 
me'ra. 
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m _____ A_'_m_ê_-_W_ê_h_e_r_o ____ __ 

D+poróp+re, marí' yêki-sim+á Nohâyarã mc'ra a'mê wêhepa'rã. Ako
YTísap~ nilrã' tohô weépa 'rã. Tii kuráp+re, naâ b+k+rãp+ uu sehé kiorãp+ nii 'karã 
nií'pã. Naâ me'ra a'mêri m+'rô o'ôo', b+pô paâ m+ha'küpa'rã. Tohô weekã, 
dutí boká, do'âti , weriâ wa'a m+ha'kupa'rã. Tohô weemí kari-butí, naâ tohô 
weesehérc tohâtikã T'yâ, marí're diak+h+ta naâre w ehé kõ'a pe'okã'ro +á' 
nií'pa 'rã. 

Nil, apópa'rã, a'te besú, b+ê teheri, nimá, batí-pa'a'ke. Tohô weérã'ta , 
upí' m+'ro, upí' koo basépa 'rã. Tohô weerí terore, naâ n+mo-sánumia naâ po'cré 
apo yuú pa'rã. N il pe'tisehere T'yâ kasa ni 'ko tu'a eha, wa'âpa'rã maha 
Nohâya rã ti rop~. Naâ pe'e kê'ra, Ye'pâ-Masa marí're weherã a 'tí'rã' weeápa 'r5 
n iischérc t+ 'ó tohapa 'rã. Tohô weérã ', naa yeé besO, apêye noho a 'mê weherà · 
kioschérc apo yuúmipa 'rã . 

Ma r! yck+-s~m+á Ako-YTísa nil'karã a'tí', bu'a ctápa'rã K+sâ. Tooré, baá 
pc'aa'karã nií'wã. Naâ tohô weé'karo wa mêt i' Btk+rã-Baatahá. Toó 
wa'â'karãta, wa'âpa'rã Wa'lyapi naâ niirópi. Naâ ko'têtiri tero, omâ 
cha k ã 'pa 'rã. Mar! yek+-s+m+á yee besu w aro wa 'terore niipa 'ro ni 'karé 
pekapa\v í. Naa yaá maka sumútoho poo-teóro pakasehé yukl--dikari kuü 
bc 'toa pa 'rã . 

Ni'kar~rãta Nohâyarãre du'Lí T'yapa'rã. Naâ tiro weherãtirã', nerê 
ke'aschc n+m.~rire, naâ ba 'asehé dil bahuá mthapa 'ro, naâre yoko seéro. Teeré 
T'yâ rã', marlre yã'á nii' nií'pa'rã. Upí' masa nerê ke'arã' weesa má marí're 
wchcr5t irã' nií'pa 'rã. Toó n aâ niisehé n+m+rire, upl m~"ro uhu, upí' paatu ba 'â, 
upí' koo sT'rí weépa 'rã . Mar! naârc bo'rê ke'ari teri weherã nií'pa 'rã. Tohô 
weé, bo 'rê ke'a ri terore. upl koo akôti, upí' m+'ro uhCt, upí' paatu ba 'â, basépa 'rã. 
Basé, naa yeé makare be'toâ ke 'a ehapa 'rã . 
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Neê wa rore, naa uu ró me'ra weé ni'ipa'rã. Basarí wi'irohore btpô paakã 
weépa'rã. Maatá tii wi'iroho b+pô paaró me'rata +h+ yê'e maha wa'apa'ro. 
Tohô wa 'akã T'yârã', +nüá maatá besG ye'ê maha wa 'amipa 'rã. Mar! yck~
S·~mtá pe'ere, makâ sum útoho yu küí naâ küü 'ke ãyú butia 'ro wa 'âkã 'ra 'ro. 
Teepag+ ka 'mó ta 'aro küyákã 'pa 'rã. Pekâ me'cre ulrã', omâ wihatirãre biê 
wêhepa'rã naâre, beseró mariró, wi'marã, b+k+rã, nil pc'tirã. Wi'í nukükã dil 
ditara wa 'âk.ã 'pa'ro. N i 'k.+ wi 'mag+ omá, yi 'r.j. wetíp1 '. Pehêterã dt 'sakã T'yâ, 
pi'áa', naâre wêhépa'rã besü mc'ra, uplwa pThiri mc'ra. 

Wêrl pe'tikã T'yâ, ni'kâ mesa wehê nee küu, Thâpa'rã. Naâ tohô \Vccrí 
terore, neê ti 'o 1nasítipa 'rã. Tohô weérã ', neê ye'e nohóre u'itipa 'rã, upl koo 
nuhúrã'. Tohô weé tu 'a eha, kumu upí' basé'kere pãâkã'pt'. Tcé pãrikãp+ta 
t+'o masí, T'yâ masi wcépa 'rã maha. Upl koo nuhúrã' pe'ea ', masaré wa 'lkirà 
weeróroho T'yâkã'pa 'rã. 

Tohô weé tu 'a eha nt'ko, toháti, K-i-sâre naâ baá 'karota baá pe'atipa 'rà 
taha. Naa yaá wi'ipfre, dahâ, peêru dutl, basâ weépa'rã. Naâre mar! yck1-
s.j.m.j.á wapârã ehó, wêhé'karã n ií'wã. 

A 'tó kã 'a terop+re, k++ du 'tí 'kiakã n+môti, põ'ratí, masâ putika 'rã n ils~ 111~1. 
Naâp+ teeré wãküpa'rã yuhüp·~. 
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a Pekâsãhare Boká;karo 
-·-----

Neê waropire, mar1 yeki-sim-i-áp+ su 'ti sãyâti 'küpã. B+k+rã wasôrorirc 
yusâ'küpã. Numiâ wasôkt su'ti naâ siipagá mo'aró ehâ tu'asehe sãyâ'kupã. 
A 'té naâ wasôki kaseri paâ tuu 'ke nií'pã. Tee kaséri me'rata wi 'marãre sãâ 
wia'kupã. Teeré ií'lri wã'akã paâ po'o u 'asehe me'ra koé, naâ up+ kc'rare tcé 
me'rata koe mihá 'küpã. Basasehé nimirire, ma 'má di 'ak.+lü sãyâ 'küpã. Teeré 
a 'té i'tã-yimi dii mií', nitl me'ra, mosâ me 'ra, apé terore, ew+ me 'ra moré, 
ohâ'kupã. Apé terore, wa'!kirã w~-i-rã poari me'ra naâ weé'kcrc k-i-ó'küpã. 
Wi'marã bikiâ'kã'tirã', naã ke'ra tecré k+opã. Tii kurápü·e, mari a'tó kà'a 
teropi sãyasehé su'tire masí'tipã. Tcé pekâsãha etaró me'ra bahuápã. 

Pekâsãha etaátihi diporop~rc, 11 i 'karô do 'âtiseheLa 11 ií' 'küpã. N ií' pe'tirã 
we't1ro kiorã di 'ak+h+ n ilrã ' wccpã, ãyuró sihôrã '. Basa rí w i ' ip+re n ilrà ', 
ünikohori n+k+ peêru sT'rí , \Vêô-pa'ari putí, bupú putí, c'ka tí m+h a'klipà. 
Marâpitirã numiare, ni 'karê 11-im+ri peêru boró nilpã. Tohô \Vcéro', neê ni'kô 
nin1·i peêru inarirí n+nú maripã. Tohô weérã ', irn+kohori nib kcoró sT'rí , ti 'ó 
yã'a, e'katí, nil 'küpã. Tohô weérã'ta, marí' ut'.lküsehcrc ~m+kohori n1l<l ãyu rú 
bese weé, si'ôri uúku 'küpã. Tohô weérã ', naâp+ ma ri yeére ãyuró masirfi 
ni'i'küpã. 

Kãrí bo'rearo maripã. Kãrêkê' uukãta , diâpi bu'áa', biâ wThí', pitü u'a ro 
nií'pã teê bo'reaátoho d+poroakãpi. Wi 'ip+rc maha ch{1rà' kc'ra, so 'ma ró 
maripã. tm+kohore, apêrã wesêript wa'â, apêrã wa 'lk iru wcherã wa 'á, apêrã 
wa 'í' weherã wa'â weepã. Daharí tero be'ro, dahâ 111 'kn pã, Leê muhl-püu k\1 
t+'riáro deko niikã dahâ pe'ti tohapã. Tohô wcérã', bc'ro nohó yã'kuro. ncrê 
ba 'a tohapã. 

W i 'rnarã bahuákãrc, ku m uâ naáre wc 'tiro b<l sé, chéri põ 'ra wamê y1.:c 
wcé'küpã. Ni'ld do'âtikãrc, kumuâ, yalwa basé 'k upã. Tii ku ráp+rc, bascsehérc. 
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akôrc ãyuró masirã nilrri' wcé'küpã. Tohô weéro', do'âtisehé apé tcrota pchâ 
m ~hnpà. Pckâsãha ela ró me 'ra bahuápã maha êhô, \Nãlí'-poari, wa 'ü, po'osché, 
uhú 'kc. Neê wnropirc, a 'Lé dutí mc'ra marí' aka-werérã puGro wer! n~'ka'kDpã. 
·1 cc d~pórorc, mar! pahani nií''kumipã. Marí' bahirã nil pe'1irã tcé rnc'rata 
rnasfi pc'ti'kC1pà. '"fecré ''kô yeesche masllikã tohô wa'âpã. 

Ncê wa rorc, pekâsãha etâ ~ 'nütãrã', Português elâpã. A 'ti maá Diâ-Po
sarc, Madúka k++ aka-wcrérã mc'ra etâ n1'kapT, Diâ-Wi'irc. Kn mii ctápT 
d i 'pTh íri, komcpagé:l , komeHpar~., eó, su 'tí, rnoâ, -i-'sê, n1utúru, apêye noho 
dc'ró niisehé. Tecré o'ô, mar! aka-wcrérãre ela 'ra dulípT, dilre. Tceré da 'rá 
sT'ritikã, naârc ye'ê, Lãrapt. Naâ da'ramíkã, wapa moóro pe'ti masítipà, sií'c' 
pc 'e me'ra bi k~â 'kãn 'kã 'pâ. K:tí' ti i maá poo-teóro d u lí'pT. K 11. aka-wcrég+ 
Calislralowamêtigirc Nc'croú K1 sâp-i-wehé kõ'a'karã nií'wã. KTI be'rore ncê 
àpí pekâsThi niháa'ti'ki nihvT. Ã'rá pekâsãha yã'âmirã', mari yeérc Lohô 
l'yâkã'kar5 nilwã. 

Naâ be'rore, pa'iá ctâ'karã nií'wã. Naâ masá ãyú nií'pã, nilrã ' pe'ca', 
mchô, mari ycé naârc yã'asché di'ak+hi nií'pa'ro. Tohô weéro', naâre Lcé 
\Vàli yeé di'aklhi nií'ro' wcépa'ro. Tohô wcérã', a'mô yeeseherc, basesehérc, 
pcêru sT'rischére, basaschérc, basarí wi'i wcesehérc kõ'â pe'ok.5' duti'ka r5 
nií'wã. Tccré kõ'âlirfí', nil pc'tirã infernop~ wa'aárãha nilpa'rã. Wãtí' mc'ra. 
Tohô weérã', pcêrupari, to'ât-i-pari, basâ bu 'sa akari k.õ'â 'karã nilwã. Tohô 
wcckã, apêrã b~k+rã bihâ-weti, werí''ku'karã nií'wã. Tohô wa'aró mc'ra mari 
ycé bahutí'kli'kã'ti'karo nií'wi. B~k-i-rã weriró rne'ra mari ycé nil'ke kã'ró 
bahutí nühapã. 

Tií'Lapirc, pa'iú nií' pc'tisehc apêye noho k-i-ortí nil'küpã. Tohô wcérã', 
nrnrl aka-wcrérã naâ ia ró weetírã re naâ niiró wa 'â duliti , ncê naâ re apêye 
noho o'ô sT'riti wcé'küpã. Wi'marã b-i-kiâ'kã'tirã'la, pa'iá mc'ra bu'êri.1 
'' n 'ü 'k üpà. N i 'kar0ràta pak+-sim iá me'ra toha m+húpã. Tohô wcckã, bu 'c r~ 
ma ri ycé pc'crc akobohó, peküsâha yee pc'crc bu'êpã. Tohô vvcéro', mari ycé 
bahutí boo k urea wa 'apã. A 'te 1ümfrip-i-rc, naâ pa 'iatú mari ycé nil'kere ma 'i 
sãúma maha. Mehô, marí pe'crc diâsa yi 'ri aro tohákã ', marí'p-i-a' ni 'karcákfüa 
masl' maha. De 'ró wcck5 n il hoos~. Teeákã di 'ak+h-i-rc masí', bah utíkã 'rãsa '. 
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Masisehé rnaa, bik+rã mii boá dihaa' wa 'a 'karã ni1wã. Pekâsãha pa 'iá niltirã 
ke'ra teeré mar'ire ma'i sãámirna rnaha. Mari pe'ere, mari masitiro' basió 
we'e' maha. 

A 'tó kã 'a teropire, marl pekâsãha yee ba 'â, pekâsãha yee sT'rí, pekâsãha 
yee su 'tí sãyâ, naa yeéreta mas1, naâ kiosehére kió weé'. M ari yeé nil'kepi 
maa, ni 'karêrãta wãku no'o'. Tohô weérã', apêrã po'teríkãharãta nitmirã' 
naâ masa kurárire mas! si'ritima. Pekãsãha dohórã' weé' isâ nilkã'ma. Tohô 
weérã ', a'tiro niirã noho naa yeére uúkUtima maha. Pekâsãha yee di'akihi 
uúkü sT'rima. Pekâsãha yeere uúkii me'ritimirã', tohô weé ma'akã'ma. Tohô 
weérã', naa yeére akobohoá wa'a, de'ró niiró ni1 kuu sihakã'ma. Mar! 
u ú kfisehe, marl weesehé, keoró pe'e maa, kõ'âkã ', akobohókã' weesehé meheta 
nil' mari yeé niiro' weé'. Pekâsãha yeere bu 'ê, ohâ, uúkU weé np'o'. Tohô 
weéro', mari yeé ke'rare tohôta \Veeró iá'. Mar! t~ opárã weetíkã, noá wee 
boósari? Mar1 weethnikãta, pekâsãha pe'e mari yeére bu'êma, mart pe'e apé 
tcrore teeré masí we'e' maha. Mar! mari yeére uúkütikã maa, bu 'êtikã maa, 
ohâtikã maa, tohôta bahutí waroa wa 'arosa '. 
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~~~~~~-P_o_'o_s_e_h_e_'~~~~--

1 

Pu'osehé ni1' ã'rá wa'1, wa'í'k+rã, yuk+ d+ká, T'iá, pTkoroá 1nar1 aka
werérâre, ape masáre miriá me'ra, peêru me'ra, tohô weetírã', si 'bióke me'ra 
sT'rí, o'osché. 

D-~poróp+re, marí' yeki-s+nüáp-i- yuk+ d-1-ká po'orãtirã', peeru dut'i, apé 
tcrorc, mchô, si 'bióke dutl wee tThárã ', i 'tiá n+rn+ pose miriá me'ra seé'l<:t'tpã. 
Pcêru d u LJrã ', pcêru sT'ri dutírã ', to'âttre paâpã. Pcêru du 'ar í n+mi paâ 
ni'ka 'karã tcê sT'rirí rüm+ paâ t+opã. ST'rirí n+mfrc, to 'ât+re paâ, upí'tire putí 
\:vccptí. Tccré wi'ik.ãhárã paâ, putí weerórohota sam+rí masa ke'ra weepã. 
Naâ tohô weérã', a'1nêri werêrã ' weepã. 

Pcêru pa 'nürí n!m+re, naâ po'oárãha yaa makáre naâ masá me'ra tu 'â 
kc'a cha, maháa', sãhapã po'osehé niroárãha yaa wi' ire. Tohô weekã maa, 
numiâ, \Vi'marã naâ siro bahutírop+ siru tuúpã. Tohô weérã', miriá oháa'ka 
bc'rop~ châpã. Teé yuk+ d-i-káre wi'í poo-teóro yoo sü+á, wi'ikãhárãre po'opã. 
Voo sitüírã'ta, naâ po'osehé d+'té'kere, pT'ô'kerc po'osché n-irorãre biôpã. Tohô 
wcérã'ta, dc'ró naâ bistró b+s+pã. Naâ tohô weerãrc, wi'ikãhárã nií' pe 'tirã 
peêru waa wiháti, naâre tTâpã, naâre 111-i- 'rô +h·~ópã, naâre paâtu ekapã. 

Tohô weé tu'a eha, po'osehé d-i-poá wi'ikãhárã wiôg+re werêpi. Werêg.~ ', 

a 'té marí' panü nüháti 'ke, a 'té ba 'asehé dc'ró bahuá 'ke, mar1 yeki-simi-á de'ró 
wcc miháti'ke uúküpT. Wi'ikãhárã wiôg+ kê'ra k+í'rc tohôla nil, yi'tipí. Tohô 
wcé'ka be'rota, k.Tl n-i-mó wihâ n-i-'ka, po'orãrc c'katí peopõ. Tohô vvcé tu'a 
chakã, wi'ikãhárã wiôg+ k.++ masare teeré ni'kâroroho eti bfróo'pT. Teeré naâ 
nirô wccpã. 

83 



/\"ti ro rnirió rn c'ra po 'órã ', irni á b~l<-~rã, ma'rnâ-pilrn ncê yc'c nohó 
h:1·i·1tipii. ncê apêyc sT'risehé sT'ritírã. Í\yú pcêru di'ak+lü sl'rí, kapí cli'akTlü 
...,,·ri. pa:ltu di'akThi ba'â wecpã . À 'r(1 numiâ, wi'rnarãrc s~'ôri ba'âpà. 

1>0 'osché n i nYka bc 'ro. po 'orí rnasa baya naa yeé basâ bu 'sa akari pàâ 

l....üu. bu"sú ctí. bu\:1ti, po'osehé basarc naürc s+'ôri basâpT maha. Basâ na'ioa, 
bas<I bo'rcakil' \\CCp~. Ni'kar~ti r i ta'â küu m+hapã. Tohô \\Ccrí terorc, 
wi'ikãhúrà naürc kapí, pcêru, paâtu, mi'rô o'ô m-ihapà. Tohô wccrí terorc, 
ba~füi rã. rna 'rn â-pi lrn po'orí rna sa, w i 'i kãhárã wcô-pa 'ari, tohô n i ikfl, bu pú 
pulipJ. Naâ basâ tn'ari teroreta, m+'rô o'ôpà. 

Tohô wecrí tcrorcta, kapí nuhupti. Noú ãyuró apó no 'oti'ld maatihiú 
"'ª 'apT. aâ tccré sT'rikã tcé n iâro ', naârc n iô 'keta, we 'é paâ 'kctn , naâ wasó 
ohôri ta, ãhupagí ohorita, n1asatj , masú uúküschcta, nnâ buhischéta rnaa
soókã'pã. Maa-soóropire, bahuápã 5'rá pTroâ , wãld-ni'marã, mirik-ih+ú , tutliri, 
wãliâ, dc'ró niirj. Basartí pe'ea', tohô wa'a rí tcrorcla, ãyuró bayaápà. 
Maatihíràrc lrnpí dohú'k-i- m-i- 'rôro mc'ra puti basé, ti'o rnasío'pT. Apé tcro 
maa, rnaatih í rã potâ yõoriptta mi hâkã 'pã, tu Llirireta paâ bi 'akã 'pD, num iârc 
doórà '. 

13asâ üori nirnirc, makâ paapi wiha basápã. Tookãhúrã sãháa', hasâ 
liopà. Be'ró, bu'sü puri, tccré tcc akúpi nirôpã. Wabu apé, pcêru di'sú'kcre 
w~w ncé, sl'rí wccpÓ. Po'orí rna sa wiôgi tootá wi'ikãhúrã wiôgire pihl, kll 
wcé'kcrc wcrê, kTI yc'c noh ó naârc po'ó a 'mcatehere scrí , tu 'a ehú n-i 'kopT, 
po'osehére. Tohô wcé'ka rã ta , apérã kc'atírã u 'a rã wa'â, maha ctá, biâ 
basé'kere ba 'asché rn c'ra ba 'â, sT' risché wa rore sT'rí wccp5 maha. Ke'á 'karà 
pe'ea' ka rirti wa 'é:1 wa 'apã. Ape n-i-m ~pire, wã'ká, u 'á. biâü ba 'â, tohú' wa 'apà. 
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II 

Wa'í' po'osehé seérã', ehü pTâ, yukisipawi ine'ra wa'âpã 1naâripi, tohô 
weetírã', ditaparápi. Toopire, maârire, ditaparáre puâpã. Wa'í' wêrirãre sisôpã. 
Yãikã T'yâ, têrê-pi 'seri su 'â, naâre teepi pose yeé, nirôpã. I'tiá nimi naâ 
toháa'atoho di'sakã, naâ po'oárãhare peêru dutí'pã. Dahârã'ta, po'o dahá 
tohapã. Naâ wa'í' ke'rare yuki dikáre weerórohota wa1 pT'ô'ka'rã, d+'té'karã, 
ãyâ-kaseria, bu 'êkirã, sã'â naâre wi 'ikãhárãre biôpã. Po'osehé pe'tirí nünipir~ 
po'orí wi'ikihi wiôgi po'orí masare naâ po'ó'karãreta si'ôri ba'âpI. Tohil 
weé tu'a eha'ka be'ro, toháa' sitea wa'apã. 

Apé terore, kií, po'ká, wetá po'opã. A'teré po'órã', kií, diki sa'ari, diki, 
ãhu, kii-boó, pu 'tí, biâ s+'+ri biôpã naâ po'orãre. Ã 'rá Di 'ikãhárã, Peorã 
wa'ik+rãre, T'iaré, pTkoroáre po'o mihápã. Apé terore, Peorã pi'sêri, batí'ri. 
pi'i-ka'mori po'o mihápã. 
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III 

A'té ba'tl, wapi, simió po'orãtirã', nukükã kuyasehére seé, teepagip.j. 
niisehére no'ó-p!hiri 1ne'ra ka'mopagipt mthâa ', wehê burepã. Tohô weetírã', 
1nehô, dipi teépã. Tohô weerí terore, nukükãpi ni1pã teeré seerã. Tohô weé 
tu'a eha, wi'ip+ o'mâ soopã. A'té pupiâre, wamire, mehô, tee basí birisehére 
seepã. A 'teré pi'sêripi, baarípi pose yeé wee tThárã', wi'ipi o'mâ soopã. 

Apé terore, Ye'pâ-Masa nilrã ', a'teré oreroá me'ra po'o moré m+hapã, 
teé me'ra 1noré ba 'aato ni1rã '. Po'osehé nimirire, apêrã po'osehé nüorã petâpita 
poo-terí, peêru, si'bióke tTâkã'pã po'orí masare. Mar! yeki-simiápia' po'órã', 
iniriá me'ra di'aldht, basaró me'ra di 'ak+ht weé'ku 'karã nií'wã. A 'tó kã'a teropi 
maa, bo'te-pürípaw+ me'ra di 'aldhi, bupupawi me'ra di'ak+h+ putí weé no'o'. 

Ba'ti 

Ba't1 ni1': ba 'tl-paka, diâ-ba 'ti, osô-ba'ti. Ba't1-paka, osô-ba'ti nik+rip.j. nií''. 
Diâ-ba'ti diâ sumútoho nií". A'té b+k+ nií'ro', mehô wii'. Teeré seé, yõkâ piô 
sãasehepari me'ra do 'á, su'ti weé, koé, kopê se'ê, püütã, yaá no 'o' boaáto 
ni1rã'. I'tiá inuhi-püu be'ro, pTâ, pamôga me'ra doké, wa'í' me'ra tuü, ba'â 
no'o'. Di'sasehére terê-pi'ire puutã, pose yeé, pekâ me'e bu'i nirôkã' no'o'. 
Ba'â sT'rirã', mií', wa'í' me'ra tuu, ba'â miha no 'o'. 
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Simió 

Simió b-i-k-í: ni!ro', mehô patí''. Tohô niikã, seé, do'á, têrê-pi 'i p-i- pose yeé, 
kopêp-i- yaákã' no'o'. P-Há 1nuhi-püu be'ro, pTâ, teeré ba'â, tohô weetírã', yõkâ 
me'ra pê'ê sT'ri weé no'o'. 

Wapí 

Wap+ n-i-k+ripi nií". B-i-k+ nií'ro', teé kê'ra mehôta pat'i'. Teepagí sa'âri 
bih-i-sehe nií". Tee diká opapagá nil'. Patikã T'yâ, teeré seé no'o'. Apé tero maa, 
mehô paâ, d-i-p-i- teé weé no'o'. Tee d+káre ni 'kâ mesa see neé kuu, yuk+ dika 
me'ra umü bu 'i paâ wa 'a no'o ', tee pehérire miiárãha nií'rã '. Teeré wi 'ip± 
miáa', bipê sãasehepar+p-i- akó me'ra ni 'kâ yami pose ako sãhá d+po no 'o'. Ape 
nimí, teeré kã'rí, sõ'kôrop-i- oé, do'á, wa'I sãâ kuu, yãí'ro ' kãa sitísehe pe'tikã 
T'yâ, mii d-i-pó, ba 'â no'o'. Apêyere kã 'rí tu 'a eha, pi 'lp-i- pose yeé, diâpi d-i-'té 
po'okã' no 'o' nimâ pe'tiáto niirã '. P-i--i-á n+mi be'ro, kãa sitísehe pe'tikã T'yâ, 
ba'â no'o'. Apêyere yõkâ me'ra pê'ê more sT'ri no'o'. Kãa sitísehe pe'titísehere 
ba'ârã', wêriâ wa'a no'o'. 

87 





l;J Basarí Wi1i 
& 9 • na z ecus: aw: as 4W ::0$# . g I 

D-i-porópire, marí' niki wi 'seri nií' no'oti 'kupã. Basarí wi'ipi nií' no'o'kupã. 
Tií wi'ip-i-re, nií"ke inasa kurári nií'kã'kupã. Tií wi'i nimôtirã niki ta'tipa 
k-i-opã. Ma'1nâ-piha teé ta'tipa pi'aro kãhí'kupã. Wi'i diápoa mip'i-yoo'karo 
wamêtipã. Wi 'i siró têrí wamêtipã. Mip'i-yoo'karo pehé ãyuró ohâ'karo ni'ipã. 
Tií wi'ire weérã', nil pe'tirã weepã. 

Neê warore, ma'má basarí wi'i weeátihi diporore, tooré ku111ü ãyuró 
basékã' weepÍ, do'âtisehe bahuári nií'gi'. Tu 'â eha n-i-'kokã, kumü, ya1 tií wi 'i 
nií' pe'tiro basepã, m+'rô 1ne'ra, opê me'ra, teé marikã, sTkáta 1ne'ra. Teeré 
atâ tihi kuhi bu 'i po'o peó, wThá, wi 'í po'pea niiró poo-têóro, sopepíre tií wi 'i 
yoaró poo-têóro, makâ paa nií' pe'tiro boêpã. Tohô weerí teroreta, masá teé 
o'me naâ basi boêpã. Mi'rô we'tlro basé'kere ni'i pe'tirã uhü, naâ basi putí 
weepã. Tii n-i-míreta, peêru kê'ra pa'm4-ro' weepã. Tohô weérã', basâpã, tií 
wi'ire -i-'tá di'o basarã'. 

Basarí wi'ire, ni'kâro me'ra biâti ba'â wã'kapã. Ya111í'ka'p+re, ni'kâro 
me'ra ba'â na 'iopã. Wesêrire, ni 'kâro me'ra weé, ni 'kâro me'ra bu 'bê, ni'kâro 
me'ra taâ kurê weepã. Du'ârã' di'aldhi, ni'karêrã du 'âpã. Mehô, numiâ da'rê 
ba'arã' pe'ea' ni'kâro me'ra da'rê ba'apã. Neê noá pe'eta masaré tuu diká 
waa weetípã, ni 'ld põ'ra di 'akihi weeróroho niisehétipã. Tií wi 'i basarí wi 'i 
dekôre opê tuturo kiopã tií wi 'ire sI'áo' weeri tuturo. Tii tutúro di'pôkãre 
opê mesa nií'pã tii tutúro naâ sl'asehé. 

Basarí wi'ire, ni'kâ 111asa kuráta nilpã. Naâ nimo-sánu1nia ape 111asá 
di'ak+hi nií'pã. Apé terore, naâ nimo-sánumiare naâ basi a'mêri iá, ãyuró 
me'rata nimôtipã. Apé terore, paki-simiá o'ô sT'ritikãre, naâ numiare naa 
yeé makari pi ye'êrã wa 'âpã. A 'tí'ro weé, nimôtipã. Marí po 'teríkãharãre marí' 
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aka-werérã numia re n-imôtiro marí'. Neê waropita, tohô nil nühatipã. Tohô 
weérã', mar! aka-werérã tiltapi ke'rare ape masá numia di 'ak+h+ n+môtipã. 
Mar! keoró basúkotigore n-imôti no 'opã. Tohô weérã', tií w i'ipire, mar! aka
werérã naâ basúkarã numia di 'ak+h+re n+môti 'kupã. Tohô nil yu urã', naâ 
keoró akâ si'a biroo'pã. 

Tií wi'ire, b-i-hâ-wetisehe marí 'küpã. B-i-k-irã d-i-porókãhasehep+re uúkurã' 
weepã. Ma 'mâ-piha uúkurã noho b-ik+rã tiro tu 'â nuhu , naâre btk-irã yee 
uúkusehe t-i'opã. Apêrã weô-pa'ari, bupupawí-, weopaw+ m+tê-po 'ro naâ 
ehosehépaw+, yamâ õ'ari, s+ '-iá, yamâ d-ipopaga puti apé'küpã. Apêrã uhurire 
w+há, bu 'pu apé'küpã. Apêrã petâpi, maâript biâ wTh'irã' weé'küpã. W i 'ma rã 
makâ paapi naâ apesehére apêrã' weepâ. Apêrã diâp+ baa apérã' weepa. llik-ira 
numia terip+ da'rê ba'arã', uúkurã ', buhí'kürã' weepã. 

Tohô weérã', tiltap+re, w i 'i neê sãháa 'rore +m+á di 'ak+Jü n ilpã. Teripí-re, 
numiâ naâ põ'rá wi 'marãákã 1ne'ra nilpã. A 'mô numio toopHa, mehêkã ta 'tia, 
naâ sitê d-i-po 'ko koô ba'asehé 1ne'ra duhlpõ, ãyuró bi 'á'karop+. fm-iá bikirã 
paâtu da'rerã nilpã. Apêrã m-i'rô p+'orã, sãarã ni1pã. Wi 'ma rã pako-sánumia 
me'ra kãrirã wa 'â +'m-i-tãpã. Im-iá btk+rã, ma 'mâ-piha w iôg+ k++ na 'ió kuukãp+ 
kãrirã wa 'âpã. Apêrã wãârã wa'â wa'apã m+p+ri pThiri me'ra. Naâ dahâpã 
bo'reaátoho d-i-poro. Wa '1 naâ wehé'karãre n-imó pekâ me'e ti ro yoôkã 'pã 
wereró mariró. K ++ n+mó pe'e mas! tohapõ. Apêrã +m+á ke'ra tohô di 'ak±h+ 
wee b+róo 'pã, wãârã ehâ'karã. 

Kãrêke' uukã, u 'adi wa 'â pe'tia wa 'apã . Maha etárã', numiâ biâti- asipó, 
wa'I niikã, do 'á, ãhCi peô, ymnúku pe'ê, yõkâ asipó, bo 'reâ tõ'o ke 'apã. fm -iaré 
tohô weérã 'ta yumú ku õ'ômaha tTâ ni'ipã. Ba'asehé ke'rare kã'ró eká ni 'ipã . 
Bo'rê ke'akãre, n ií' pe'tirã biât-ipar+, wa 'í'par+, yumúkupar+, ohô koopar-i, 
yõkâpar-i mii neé, ba'â, sT'r í weé wã'kapã . Wi'marã maa, b+k+rã me'ra ba'â, 
sT'r í weeró maripã. Naâ w i 'marãre, ba 'a rí terore, uu tamóri terore, u tl ko'tero 
maripã. Utikã maa, sopep+ mii wiháa 'ro nií'pã. Ba 'â wã'ka 'karã naa yeére 
ntrô pe'o, naâ weesehére weerã wa'â sitepã. 
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Nimôtisehe, Marâpitisehe 

Basúkarã numia di'al<±hi nimôti yuukã, põ 'rá masâ bahuarã'p+ta naâ 
basúkarãre niinôti, marâpi-ti weeátoho nií toharo' weepã, akâ-si 'asehe su 'rirí 
niírã'. Tohô weérã', wi'marã bikiârã'ta, mas! toharã' weepã nimó niiákohore, 
marap+ niiákihi-re. Tohô nií' yuuro', apêrã maa diâsatipã. lm+ pe'e ke'ra ma 'miá, 
numiô pe'e ke'ra nu 'miá, amêri ti'sâ, n+môtia wa'a, marâp+tia wa'a weepã, 
ãyuró me'rata. 

Apêrãre, tohô nií'm ikãta, im+ pe'e, tohô weetíkã, numiô pe'e +atípã. Tohô 
weekã maa, yã'á nilpã. Ma'm+ pak+-s+miá, nu 'mió paki-s+m+á a'mêri uúkü 
yã'a, põ'rá me'ra uúkü yã'a weemípã . Basiótikã pürikãre, numi ô pe'e koô 
iatíkã maa, imiá nerê wee tThárã', koôre ye'êrã wa'âpã koo yaá wi'ipi. Apé 
terore, bo'rê ke'ari tero, tohô weetírã ', na 'I ke'ari tcro, sãhá ye'cpã. Apêrã 
a 'me kcéri tero, apêrã koôre yahapã. Apé terore, ma 'âpi miáa 'pã. Apé tero 
maa, diâpi miáa 'pã. Naâ tohô weé'ka be'ro, a 'me keé'karã ke'ra siru tuú 
tohaa'pã. Wi'ip+ ehâ, koôrc marap~ püCig+ pe'riró t+a kãhiópã. 

Apêgo ãyuró wã'a ehákã'põ. Apêgo du 'tiá wa'apõ. Tohô weégo', no 'ó 
koô +aró kãrí kuu sihapõ. Apêgo diak+h±ta paki-sinüá tiropi toháa' wa'apõ. 
Naâ pe'c apé terota koôre ãyu ró poo-terípã. Apé tero maa, koô ehakãta miíti, 
o'ôkã'pã taha. Tohô weé, tohákã'põ maha. Numiô põ 'ra marígo nii kã, 
do'âtisehe pihago niikã, nihí' sihago niikã wiákã'pã paki-s+m+áre. 

Ni'kâ ki'ma be'ro, põ'ratígo'pi paki-simiáre T'yâgo wa'âpõ. Ye'pâ-Mas+ 
n+mo nilgo'a', n1iáa'põ wa'í', kumú. Ye'pâ-Maso Di 'ikãhárã n+mo miítipõ 
yuk!sipawi, wahâ-pThiri , wa'lkirã, po'ká, wehêri . WTrâ nimo miítipõ wih!-batiri, 
tõhôpahari, si'opawá, pamô-si'opawa, wãtl-ke'epawa. Paki-simiáre T'yâgo 
wa'âgo'ta, sTorí numiare miáa 'põ, pãa-nimiáre pi-iá pe'eseri o 'oákoho niígo'. 
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Mar} Ye'pâ-Masare Bara numiáre, Akotíkãharã num iare n+môtiro 
maripã, naâ mar! pakó põ'ra niikã. Neê warop+re, mar! yêk+re marâpiti'karã, 
k'.H wêrl'ka be'ro, ni 'kó Barag+re marâp+ti, masâ putipõ, apêgo kê'ra Akotíkt 
h+re marâp+ti, masâ putipõ. Ã'rá mar! yeko-sánumia apêrã naâ põ'raré ã'rá 
ape masá põ'ra me'ra masopã. Tohô weérã ', naâ mar! pakó põ'ra nil111a. 
Tohô weérã', mar! naâre nimôti we'e'. 

Ape masá me'ra numia pe'e maa n+môti masi pe'okã '. Ãyú peorã numia 
di 'aldhire nimôti we'e'. 

92 



A'mô Yeesehe 
._..,.__,_.&~S....,...._.,W44 ....... ...---_...%A ___ ...__.....,_,,,,~,-4CL""""""',,__..,,._, ___ 153,...........,. ....... ,.........,.... ____ ___.i 

1 

Paki-simiá imi wi 'magire ãyuró T'yâ nir+pã numiô wi 'magóre y-i-'rióro. 
lmí ld+ masaré masâ puti nemokã weeák-i-hi nií'pT. Numiô pe'e ape masáre 
masâ puti bosaakoho ni!põ. Tohô weégi', imi ãyuró sihô, masó no'opT. 

liniaré naâ rna'miá'kã'tikã, paki-simiá desusehére, da'rê ba'asehe 
weesehére bu 'êpã. Ma 'mtá tu 'a ehárãtirã' weeka, kumuâ naâre m iáa' wa 'apã 
n+k+p+. Toop+re, naâre yoakã s-i-'ôri nií'pã. Naâ pak+-s+m+áre neê T'yâtipã. fmtá 
di 'ak+ht naâre ba 'asehé soô siha m-i-hapã. Toop+re, naâ kumuâ s+ 'ôri be'tipã. 
Tohô weérã ', ni 'karê naâ si'ôri be'tí ba 'asehe di 'ak+hi, be'tí sT'risehe di 'ak+h+ 
ba'â, si'rí weepã. Numiâre neê T'yâ, neê naâ sitisehére wThí' weeró maripã. 
Tohô weérã', naâre naâ kumuâ bu 'êpã pa'mi miháti 'ke kiti, basesehé, akô, 
basasehé, apêye noho weesehé. Teeré nikarê ki-'mari weepã. 

A'rnô yeeatihi d-i-porore, naâ niiróp+ta naâre tãraátehe wehesehé wãsori, 
tu 'biâ-wãsori, biâ-pürisehé-wãsori dttê, basé weepã kurnuâ. Naâ tohô weesehé 
nimirireta, wi 'ikãhárãre peêru, si 'bióke, kapí, 111i'rô, we'é dutí'pã. Teé sT'risehé 
weerí teroreta, oharópi numiâ wi 'marã me'ra niiátihi wi 'ire da 'rê bosapã . 

Peêru pa 'm+rí nim+re, naâ a 'moâ masa sãhapã basarí wi 'ire, miriá me'ra. 
Sãhárã 'ta, a 'té sT'risehére sT'ripã. Mi 'rôre uhüti ni 'ipã, paâture ba 'âti ni 'ipã . 
Wi 'ipire, naâ miriá me'ra yoaka basâ, naâre du 'ú, a 'moâ n1asare p·~iá kaa 
n-i- 'kopa . Be'ró, wehesehé wãsori naâ n-i-k-i- da 'rá su 'a n-i-'kopã. Naâ diporo, 
imiá bikirã nií' pe'tirã tee kaárire n-i-'ka ehápã. Naá ke'ra naâ n+ki wãsori 
ye'êpã. Tohô weé, a 'moâ-masa -i-'rn+tãrã ni 'k+ ãpiré ld+ yekârip+ tãra m+hátipT 
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teê arnü pa'marip+. Ãpí pe'e ke'ra, k++re tãrá'k+re tohôta tãrá a'mepT. Naâ 
be'ro, apêrã tohô di'ak+h-i- wee b-i-r-í-o' pe't ipã. Naâ be'rorc, b~k-i-rã yapatípã. 

Naâ tutuaró me'ra a'mêri tãrapã. Poog-í-re karíküro maripã. Karíkukã 
maa, opâturi poo apóro ni1pã. Karíkürã', yoko seérã ' weépa'rã. Tohô wcé 
tu 'a eha, m+'rô basé'kere -i-hiópã maha naâ a 'moâ masarc. Be'ró, kã'ró paâtu 
ekapã maha. Naâ a 'moâ masa neê nü'rô uhu, paâtu ba 'â weérã' weepã. Tohô 
weé tu'a eharã'ta, naâ a'moâ masarc co dipó, peêru tiâ, kapí tTâ, mi'rô -i-h-i-ó 
weepã. 

Tohô weé tu 'a eharã'ta, m iriaré nik+pi soô ni ' irã wa 'âpã. Naâ miriá 
oháa'ka be'ropita , numiâ pi'a etápã maha. Toop+ta basâpã maha teê 
bo 'reaátihi d-i-poro. Tiltareta, miriá sãhátipã taha. N umiâ pc 'e nik+kãha wi 'ipi 
naâ diporo oháa' tohapã. Numiârc miriá T'yaró maripã. l'yâ 'karã numiarc 
nimâ tTâ wehekã', tohô weetírã', doha wehékã' weepã. 

A'té a 'mô ycesehe ni 'kâ son1ara pose wa 'âpã. Pc'tirí 1üm+re, a'1noâ masa 
basé'ke me'ra u 'á, ba 'â w+asehere ba'âpã maha, sT'ri W·~áschere sT'ripã maha. 
Tohô weé'ka bc'rore, be'ti nemó peo, pe'opã. Tohô weé'ka be'ropi, nin1ôti 
rnasipã. Ãyuró bc'tití'kãrã a'mô tuua m+h apã. Naâ kumuâ baseró me'ra ãyu 
mihápã. 
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II 

Nun1iô wi'magóp-ita pakó weesehére wee n1ihátipõ. Tii kuráre, pakó nil 
pe'tisehe koô weesehére werêpõ koôre. Koô õpêri nuhú'kã'tikã, koôre ãyuró 
I'yâ nirtpõ. Imiaré tu 'â butia 'ro iatípõ, koôpi a'mô bakeheo'ri ni1go ': 

- Makó, 1ni'i a'mógo' a'tí'ro wa'âgosa' ... ! Tohô wa'âgo', yi'fre, tohô 
weetígo',1ni't yekore maatá werêya! Tohô wa'âgo', neêno'ó wa'â ma'atikã'ya! 
Mi'i yagi puügipi kãhíkã'ya! 

- Yi'i tohô weetíkã, de 'ró wa'ârosari? 
- M-i'ire Wa'1-Masa, apêrã nohoa duti yeérãsama. Tohô wa'akã maa, 

mi'i puuro do'âti, weriâ wa'agosa'. Tohô wa'akã maa, we'tlro me'ra di'aldhi 
sihakã ãyú '. 

- Too puríkãre, y-i-'i de'ró weegósari? 
- Y-i-'i dutisehé, mi'i paki dutisehé, nü'i yeko dutisehé, kumü dutisehé 

di'akJh-i- weeyá! 
Tohô weégo', numiô a 'moákoho koôre de'ró wa 'aátehere mas! tohapõ. 

Pakó koô makó a'mogótigo ' weekã T'yâ inasi, koô ba'aátehe, koô sT'riátehe, 
koôre baseátehe apo yuú pe'o tohapõ. Koô a'mokã koôre duákarop-i- ni 'kâ 
ta'tiakã weé, im1saha me'ra sitê bi 'a d-i-pokã'pã. Toopüe, koô koôre I'yâ n-i-r-i-go 
di 'akfhire, koôre baseg+ di 'ak+hire I'yâpõ. Koôre ãyuró seê kuyuokã'pã. 
Toophe, koô ba'âpõ meká, sirá'karo, sT'ripõ wetá po'ka. 

Yoâtikã duhí'go' i'tiá muhí'-puu duhí'põ. Koô tohô niirí terore, kumü koôre 
ni1 pe'tisehe we'tl da'repT. Koôre toopfre we'é basé'ke me'ra paâpã up+ nií' 
pe'tiro. lroyá basé'ke me'ra koô upiré wa'ra sãápã. Koô diâpoare sTípê me'ra 
do'bêpã. Yekokohó koôre ko'têpõ. f'ragó wa'âgo', õ'regó wa'âgo' di 'ak+hi 
wiháa 'põ yêkokohó ko'teró rne'ra. Mehô, koôre apé siie' T'yâ sitero maripã. 
A 'mô numio nií', koô duhiró poo-teóro koôre basegi-, koô yekokohó koô de'ró 
weeátehe ni1 pe'tisehé werêpã. Numiô ãyugó noho be'ropi-re naâ 
werê'karoroho weegó ãyuró y-i-'ripõ. 
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Poâri wihiró me'ra koô a'mô numio duhisehé muhi-püuri pe'tipã. Pe'tikã 
T'yâ, ku rn Ci koôrc baseg+ basept opê, +royá, rn+ 'rô, paâ po'o u 'asehe. A tâ tihi 
kuhipi niisché, nití' asisehépi, opê kii basé'kere po'o pcó, wcrlro me'ra ba'bâ 
boe, mii wiháa ', rnií bu 'aa 'pT petâpi. Toopí, koô u 'aátohore mi'rôro basé'karo 
me'ra putí po'o, koôre u'a dutípT. Be'ró, paâ po'o u'asche koô up+ nií' pe'tiro 
tut'.I wa'rc, u'a dutípT taha. 

Tohô weé'ka be'ro, wi'ip+ mii mahá eha, koôre nií' pe'tisehe koô 
ba 'aátchere, sT'riátehere base ekápT. Toop+ta, ba 'â w+asehere ba 'âpõ maha. 
Mehô, koô asisehére ba'â masitipõ uplkari boâri nií'go'. Koô inehêkã 
niisehétiri nik~ yuki diká pikotísehere ba 'â masitipõ. A 'tiro weé koôpi, nu 'miá 
waroa, marâpiti masipõ. 
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Ehêri Põ'ra O'ôo'sehe 

Mar! masa bahuákã basé no'o'karorohota wer!rã'p-i- ke'ra baseró -i-á no'o'. 
Marí' ehêri põ'ratirã nií". Marí' katikãre, tií ehêri põ'ra basesehé iá 'karorohota 
werikãp-i-re baseró tá'. Marí' katí'rã' ãyuró weé'karã ehêri põ'ra, werikã, p.j. 'etíro 
1nariró wa'â wa'asa' wêrí''karã paâtihip-i-. Yã'â'karã ehêri põ 'ra purikã a'tí 
paâtihita tohákã'sa '. Tohô weérã ', kumuâ, mar! wêrikã, mari yaá ehêri põ'rare 
werí''karã paâtihip+ basé, o'ôo'kã 'sama. Tohô weetíkã maa, mar! ehêripõ 'ra 
marí' aka-werérã tirota kari-boó sihakã'sa'. Tohô wa'âro', no 'ó ni igi noho 
dohókã'pa'ro. Tohô weéro', marí're di'tatí ko'te iniha, ke'o m-i-há, bahuá aka 
yee m-i-ha, ãpi nohó dohó, marí' ba 'asehére ba 'â miha weésa '. 

Base tThárã ', kumuâ tohô wa 'â 'ke ehêri põ 'rarire neô, wêrí"karã paâtihip+ 
ma'â da'rê, o'ôo'kã'sama. Tohô wa'âri nií'rã', wêrikãta ehêri põ'ra 
o'ôo'kã'sama. Tohô weetírã', naâ kari-boóri makare basé, tií ehêri põ'rare 
o'ôo'kã'sarn a. Tohô wa 'âri nií'rã 'ta, wêrirãre naâ ma 'isehé nohore sãâ 
pe'okã 'sarna masâ ko'ropi, teeré ma ' í, naâ ehêri põ'ra toharí niirã '. 
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lil_ ____________ ~_a_i,_K __ u_m_u_~ ___________ ~ 

Pa'm-i- wihá 'ka be'ro, marí' yêk-i-, Ye'pâ-Mas+, marí' d±'pôkãk+lü, k+t aka
bi h írã me'ra paharã põ'ratípi. Masá ma 'mi põ'ra niipã, masá ma'mi, kil 
aka-bihí, di'sarã. Masá ma 'mi maki, masá ma 'mi, niipT mar! wiôg-i-. Kil põ'rá, 
k+f pãra-meérãpi, masá ma'mi-s-i-m-i-a di'ak+hi nií' mihasama. Tohô weérã', 
marí' nií" masá ma'mi-sünia kura, aka-bihírã kura, di 'sarã ku ra. 

Diporópire, basasehé wi'seri inasá ma 'mi-s-i-m-i-a di'ak+hi dutí"kupã. Naâ 
be'rore, do'âtikã T'yâ nüi, akô yeerã nií'pã ã'rá yaí'wa, ku rnuá. Naâ põ 'rá 
masá ma'mi-sim+a, tohô weetíkã, naâ aka-bihírã pak-i--s-i-m-i-á weerórohota 
yalwa, kumuá tohapã. Apé terota, yal nilti'k-i- maki, kumu nilti'k-i- makí naâ 
wa'âpã. Naâ be'rore, ni1pã bayâ basasehére T'yâ kasa n-i-'ko, s-i-'ôri basarã. 
Naâ põ'rá masá ma 'mi-s-i-m-i-a kê'ra bayâta wa'âpã. Naâ be'rore, ni1pã upí' 
masa~ naâ nií'pã de'ró wa'akã a'mê wêherã. Be'ró, ni1pã d-i-'sarí masa, ã'rá 
naâ ma'1ni-s-i-m-i-a dutisehére weé ko'terã. Di'sarí masa masá rna 'mi-süniare 
weé ko'terã nií'pã. Naâ be'rore, marlre da'rá ko'terã nií'pã Peorã . A't1ro 
nisehéti, a'rnêri êho peó, weé'kupã marí' paki-simiáp±. 
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Wi 'magi ya! niiák.j.h.j.re kü masa bahuákãp+ta, kii yaá sumü daare yeherí 
terota, yaí yehê'karop+ yaiásehe wTho, yaiásehe +roya peô tohapT. Tohô weégi', 
k++ wi 'mag+ sihô peo, be'ti peó, masó no'opT. B+k+âgt', neê asisehé, neê p± 
'ó'ke ba'âtipI. Yai, kumfi me'ra kt+re imikohori n.j.ki ãyuró T'yâ nir+pã. 
Ma'mtágt'pta' maha, mehêkã niipT. Mehêkã ba'â, n1ehêkã sT'rí weepÍ. Neê 
nu111iâ ke'rare pe'rí, neê naâ s.j.tisehé wihí' weetípT. Apé terore, n+k+p+ yaí' 
me'ra, kumü me'ra wa'â, yoakã be'tí, ni! mthapT. Toopire, yaí' do'âtisehere 
de'ró weé T'yâ, de'ró weé sitá, de'ró weé, de'ró ni1, basé weesehére bu 'êp1. 
Tohô weégt'ta, k+ire mi'rô me'ra basé, ldire si'ôri yaiásehe kapi sT'ript. Kumu 
pe'e k++re basesehére, basêri koore, n-iJdrikãhasehe, otesehé akôre bu 'êpT. 

Naâ tohô weekâta, kit ma'm+á y+'r+a wa'apT. Kt+re apêrã ma'n1â-piha 
me'ra a'mô yeepã. Be'ropi, k++ n ií' pe'tisehere ãyuró mas!, nií' pe'tisehere t+'ó 
yã 'a 1nasi weekãp+, k++re wThô peôpã. Tohô weerãtirã ', dutí'pã peêru, si 'bióke, 
kapí, mt'rô, paâtu. Ya!wa nerê, kumuá nerê, küre basé we'tí da're pe'okã' 
weepã. Ni'ld yaí' ãyuró mas! y.j.'r-fogi, ãyuró uuró tutuâ yi'riogi k++re wThô 
peôpT. Tohô weé tu 'a ehag:i-', ã'rí ya! k±t yeé niiátehe wamoré o'ôpT k±±re. 
Teé ni1pã yãsá, wThô, +royá, mi'rô, +tâ-bohopaga, ya'igi, wakarí. Tohô weé 
tu 'a eha, k++re uúkü peo, masaré uúku peo weepã. Naâ siro, k+i ke'ra uúkü 
peopI. Be'ró, k+ire si'ôri basâ, 1n.j.'rô uhü, kapí sT'rí weé tu 'a eha nt'kopã. 

K++ ma 'ma yaí do'âtisehere sitá, basé weeáktht ãyú tu 'a ehag+' weepf 
maha. Tohô nií'mikã, n.j.môtiro pe'e marí ni 'ipã. Küre be'tiró nií'ro' weepã 
yuhüpi. 

Ã'rá yaí'wa ni! pe'tisehe do'âtisehere sitá, basé weemá. Basérã', tohô 
weetírã', akó sitárã' mas!ma de'ró weé do'âtisehe inar!re wã'á'kere. Apé 
terore, do'âtisehere mi'i sihô, ba'âtikã wa'âpã niima. Apé terore, we'tí'ro 
marikã ã'rá Wa'1-Masa, Wa'1kirã-Masa, Di'tâ-Masa, fta-Masá, lriri-Masa 
ini'ire do'âtisehe o'oápã nií'ma. 

Naâ ya!wa, naâ uuró me'ra, im±koho niikã, yamí' niikã, m+'rô uhü , wamó 
ye'ê, sãhasainá naâ Wa'í'-Masa wi'serire, Yuk.j.-Masá wi'serire, fr+ri-Masa 
wi'serire. Naâre, teé wi'seri makâri paka niísa'. Teepire, marí' weerórohota 
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niirã masá ni1sama. Tohô weérã', ã'rá wa'1ki-rã, mirik±lüá, pTroâ, diikérã 
niirã masá di'ak+h-i- ni1sama. Naâ mar! keoró sihô, be'tí weetíkãre, marí're 
ye'ê, b-i-ê, paâ, kê'erópire tTâ, eká weesamá, teé marí' pe'ere do'ât isehe wa 'ása '. 

Apé terore, yaí'wa, ku1nuá naâ uuró me'ra weekã, marí're do'âtisehe 
wa'ása'. Teeré yaí' sitá, basé weesamí. 

Ma'ma yaí ãyuró sitá toha, ãyuró basé toha, nii pe'tisehe ãyukãp-i-, 
n-i-môtisami. Tohô nií'mig-i-', kt+ yaí' sihô, be'tí weé nu 'kukã'sami. K±+re keoró 
wa'âtikã, yaí' klire wThô peô'k.j. me'ra kapí sT'rí, wThô wThí', serítT' yã'asami 
k+ire keoró wa 'âti 'kere. Kapí bahuró wa 'tero, k+ire m-i-'+ a 'tiro weekã keoró 
wa 'âtiapã nií', werêsam i. 
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IJl~~~---=A_p_ê_r_ã~N_o_h~o_....K_it_i~------.---

Ãpi 

Ni'kâti wapí patirí tero ni!pa'ro. Masá teeré paârã ehâ, mii tohá eta, 
kã'rí, do'á, pi'!pi pose yeé, diâpi di'té po'okã'pa'rã. Pliá n+mi be'ro, teé kãa 
sitísehe pe'tiá wa'apa'ro. Teeré naâ po'ô'ka be'ropita, ãpi pe'e teeré ba'â sT'rigi' 
tií pi'ire sitiâ sihapi'. Satikã T'yâ, teeré ba'â, yapí', teé ni1tigi' ni1kã'pi'. Tohô 
weé, teé niltigi' sihâg± wa'â wa'api'. K++ siharópire, kfi pako-1nakí aburoági 
abürire ba'âgi' weépi' ti'sâtiro me'ra. K++ tohô weekã T'yâ, kt+re nilpi': 

- Kooldh+, de'ró weégi' weetí? Bihâ-weti butia'gi ni1kã'sa ' mi'+! 
- Aburi ba'âgi' wee111í', toó wa'âti butia'kã', i'searópia' marí butia'kã'! 
- Akoe nee', kook+hí, yã'ârota wa'âkã'sa' ini'ía'! 
- Yi'+ta niís+', kooldhí! A'teákã di'ak+h+ ba'âmi kari-butiá wa'asa' y+'ta'! 

Apêye nohopi maa ba 'â masitisa '. 
- Tohôta yi'rísa', kook+h+, apé tero maa, tohôta wa'âkã' no'ow+! 

Ni'kâroakã maa, yi'íre ãyú niiáp+, ba'asehé tõógi' weeás+ y+'ía'. 
- Tohôta weeáti baa? Yi'í ke'rare kã'ró o'ô kureapa! 
- Too puríkãre, te'á ba'ârã, wapí niiápi! 
- Akoe nee', up1kari marísa' yi'ía', ba'â masitisa' teeré! 
- Bihâ-wetitikã'ya, kook+h+, yi'i mi'ire ya'ge ekág-i-ti'! 
- A'béi!! Yi'+ purikã mi'+ ya'gé'ke maa ba'â sT'ritisa'! M+'+ marikã +sêro 

+rí n ilw+. Ba 'âmigi ', yi'ipi etoári. 
- Tohôta ba'âkã'ya, kookihí! Teeré ba 'âgi', mi't werikã yã'â boapã! 
- Iatísa' teeré. Y+'+ ba'asehéreta ba'â, kat1kã'giti'. 
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- Kooldhí-, m+'+ basita ba'â sT'riti weé, yapí'tia wa'a '!Too püríkãre, y+'+ 
ni'ki-tá teeré ba 'â, yapí', nií'kã'g+ti'. 

Tohô ni!g.i-'ta, ãp+ wap+re ba'âg+ wa'â wa'ap+'. K++ pako-mak+ aburoág+ 
ke'ra abürire ba'âg+ wa'â wa'api'. 

Mar!re wee dutísehe n+k+ weetíkã'ro +ápa'ro, mar1re yã 'akã maa. 

Bekoâgi 

Merê +terí kura nilpa 'ro. Ni'k+ mas+ teeré ba'âpi'. Kn ba 'â i'm+tãsehe 
parori bekoâ marisehé ni1pa 'ro. Etotíri paropi bekoâtipa 'ro. Tii paró peheri 
k++ ba 'akã, ni 'kâ pehe bekoâtiri pehe nií'pa 'ro T'yakã maa. K++ pe'e bekoâ 
mariáp.j. nilg+', T'yâtimigi'ta ba'â kehe sõroo 'kã 'pi'. Bekoâg+ kã'ró me'ra ya'ge 
boó kure no'op+'. Be'ró, k+tre meo kehé sõroo 'kã'pt', k+f paâgapt. Toop-í-re k+ 
+ bekoâg+ ehakã, paâgakãharã piroâ ba'asehé ãyusehé ba'ârã' weépa'rã. Teeré 
T'yâgi', up±t± e'katíp·i-' bekoâg+: 

- Yi'i pakó-põ 'ra, a 'top+re ãyú bulia 'sehe ba'â, kat!kã 'sa' m+sâ! 
- Ãyu püríkã', kook+h+! Be'ró, ãyu róre ãyuró T'yâgisa'! 
-Tohôta weeg+sa '! Misâ ba'asehére ba'â ni'igitig±' weé' y+'+ ke'ra! Yaá 

paâtihip±re 1nerê d i 'ak+h+ ba 'â kari-butiá wa 'aas+. 
- Tohôta weeápã, kook+h+, tohôta niísa' toop+ rnaa! Too püríkãre, ±m+yaro 

ba'â bakeheo'ya! Apêye ba'asehé a'tlrotiro' weé tohasa '! M ehô, mi'+ +sâre 
+omíkã, a'topí rnaa n+'kárã' katl'+sâ! M+'+ T'yâgisa' ! Apé terore ãyuró i'seasehé, 
apé terore i 'pí'tisehe, apé terore püüro s+esehé, apé tero püüro mu 'kusehé, 
apé terore püüro piasehé, apé terore up+t+ asisehé, apé terore upH+ y-is-iásehe, 
apé terore nimâ, apé terore akô etâ ' . 

- Ãyúsa' ! M+sâ marikã ãyukãta katl'! Ba 'â, sT'rí, m+sâ kã 'ro bik-iâ 
wa'agit i' yi'í- ke 'ra ! 

- Tohôta weeyá, kooldhí-! M-i '.J.re t+'o masiáto niirã' werêrã' weé'! Apé 
tero maa, « masim irã' yi'ire werêtiapã » nil no 'owi. 

-Ãyurósa', pakó-põ 'ra, misâ weerórohota teeré poo-teó pe'okã'giti '! 
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- M.t'i basi masí'ya! 
N aâ bekoâgire werê tua ehakãta, ãyuró i 'pí'tisehe, sT'risehé ehâpa 'ro. Teeré 

sI'rígi'ta, bekoâg+ nií'pi': 
- Nii soorã' weeápã, misâ! Ãyú butia'kã'rniapã! 
- A 'tirosa' apêye yuhüpi! 
Naâ tohô niirí terota, ba'asehé puüro asisehé omâ ehapa'ro. Teé eharó 

ine'rata, pahasehé kiogi nara-sãá, weriâ wa'api'. Kii tohô wa'akã T'yârã', 
pTroâ nií'pa'rã: 

- Mi'ire ni'kárã' katí'' +sâ nií'miapi! 
Mehêkã niirópire wa'ârã', yoakã katí' no'oya marípa'ro. 

Mimi 

Ni'kâti nií'pa'ro mirildhiá wtí- kõ'a aperãtirã' weépa'rã. Naâ wtí- kõ'a 
apeatoho ni'kâ maa pahiró e'sarí maa nií'pa'ro. Tii maá sumútoho mirikihiá 
nií' pe'tirã nerê pehapa'rã. Naâre mimí' nií'pi': 

- Y+'f m+sâre y±'r-í- n±'ka pe'okã'giti'! Tohô weégi', y+'i ehâ -i:'mitãg+sa'! 
- M-i-'.j.ákã yoaró wtí-'kãa' weé we'e' m.j.'ia'! Wfí.g.j.' ke'ra kã'roákã wH-'! 

O'ôrire kã'ró duü, yuki d.j.piripi ehâ peha m.j.ha'! Mi'+ a'tí'ro weesehé di'ak+ 
hire masl'. Isâ purikã yoaró wii kuu siha'. 

- Tohô nií' ma'akã'rã' weé' misâ! Misâ wi+sehé di'ak+hire mas'i'. Yi'i 
purikã, yi'ire ãyuró T'yakã inaa, misâ w+iró yi'rióro w+V. 

- Misâ ã'riré ti'oápa!!! W-i+ pe'aa'migi', sõ'oákãta biri pa'a, n1irí', boâ 
wa'agisarni! K++ wiikã, marí're T'yâri nií'gi' tohô nil ma'akã'mi! 

Naâ tohô niikã ti'ó, yebê mimí're nilpi': 
- Kooldhí, pahasehé kiogiakã, mehô warota tohô bis+ ma'akã'sa' mi'ia'! 
- Kook+hí, neê T'yâkã'ya! A'mêri wH- kõ'a yã'arãtirã'ta weé'! 
- Mehô warota tohô bis+' m+'ia', kook+hí! Y+'i purikã yi'i ni'kitá nií'' 

+nükohori poo-teóro, yamí'ri poo-teóro wi+g-í-a'! 
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- Marl yoâ butia'kã uúkü ma'a dohoa wa'asa'! W~.i-'kãa' bakeheo 'ro tá' 
mar!re! 

Naâ tohô nii kã, akê ti-'o pesáp~', merêwap+. Tohô weég+', naâ mirik+ 
h+áre nilp± ': 

- Too püríkãre, m±sâ y-i-'t wiikã ni 'kâro n1e'ra w+i-'kãa 'ya! Misâ basi 
dutirã' pe'ea' su 'riá wa'a boosa '. Im+yaro ni 'kâro wih iro ehâ pehaya yuk+ 
d.j.pirip.j.! 

K++ tohô niikã, mirik+hiá nil pe'tirã yuki yapárikãhasehe d+pirip.j. keoró 
ni'kâ daa ehâ pehapa'rã. Naâ tohô weé'ka be'ro, naâre nilp·~': 

- T'tiáti y+'+ w ií 'ka be'ro wa'âya! 
KH. tohô niikã, mimí' pe'e nií'p+' naâre: 
- Yi'! purikã m+sâ be'ro wihag+ti'! fm+ya nií'kãti! M+sâ me'ra w ihág+', 

maatá waro sila kuhip+re ehâkã' boosa '! M+sâ ehaátihi d+poroakãpi wa'âg+ti '! 
Tohô weégt', m+sâ ehârãtirã ' weekã, m+sâ bu'i m+sâ T'yakãta w-ií y+'r.j. 
oma'kãa', ehâ pehag+ti' yuk+ d.j.p.j.p.j. ! 

Kii nil'karorohota akê i'tiáti wiíp-i-'. Kli tohô weekã, mirik+h+á ni'kâro 
me'ra w++ pe'aa'mipa'rã. Apêrã kã'rotá w+í, dokê pa'a tohapa 'rã. Mirní', yoâ 
yã'kuro naâ niikã, w++ omá 'kãa ', ya 'yióroakã yehê yekâri boka bu 'ip+ ehâ 
pehapi'. K++ yehê pe'e neê t+'ó yã'at ip-i- '. Ki'! yehê apêrã mirik+h+á bu 'ip.j. 
wt+'kãa'pt'. Tohô weérã', apêrã rnirik+h+á k+! rnirnlre T'yâtipa'rã. K+! mim! 
T'yakã, mirik+h+á sile' pe'e me'ra w+í poo-teóti, bir+ pa'a pe'tia wa'apa'rã. 
Tohô weég+', yehê mim! ke'rare btr+ pa'a wa'asan1i nilkã'p~'. 

Yehê ni 'kâ n+m+ pose w+íp-i-'. Apé siie' pã're pe'ere, apêrã mirik+h+á naâre 
ko'têrã' weépa'rã. Yehê pe'a ehág-itig-i-' weekã, mün'i-irn+yaro me'ra wti omá 
tohaa', w-H rnahámi'kã'ti, yehê tiroakã w++ etá, nilpi' k+f yehêre: 

- Kook+h+, m+'+re werêiniap+ y+'t! Y+'+re nií' sooapT n ilri nilgi', werê 
keheo'! Wa'âg-i-' weé' taha! 

Nil, wa'â wa'api': « TI-tt ... ! » niikã. Yehê pe'e yuhú y+'r+a 'k+ nilgi ' weépi'. 
Mimí' wti orná 'kãa ', simiôgi d-i-pip+ ehâ pehapi'. Ehâ pehag+'ta, ni1pi': 

-A'yó! Tttl dihaa'gi' weésa'! 
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Tohô nil, e'katí, buhíkã'gi' weép+' mirik+h-i-áre. Yoâ'ka be'ro, yuhú 
yi'ria'ki yehê ehâp+'. Nií' pe'tirã mirik+h+á mimí're e'katí peopa'rã kii tohô 
weekã. Tohô weérã ', m irik!hiá ni1 pe'tirã mimí're eho peópa 'rã. 

Wãti 

Ni 'kâti mas+ +tâ tt'ri niirí tuku wehé pa 'sag+' weépi'. Na 'í' n-i-k+ari tero 
nií'pa'ro. Wa'i ni 'kar~rãakã ba'âpa'rã. K++ t+'sâti weé pa'sarore, wãtí' di'tatí 
bu 'ati,+tâ t±'r+ maharo wehe duhípi'. K++rc ãyú butia'ro wa'í' ba 'âpa 'rã. Oreroá, 
mooá, wa'i-sii-poroa, pawá, ikiâ, ychôrã ba'âpa'rã. Tohô weekã T'yâ, inas+ 
nií'p-i-': 

- B+r+ yõha, ohó'kãa ', sT'iré k++ yaá mu 'sirí weherí wãsore e'mâg-i
wa 'âg-i-ti'! 

Tohô nií', b-i-r+ yõha, ohó'kãa' weerníp-i-'. K++ pe'ritímikã, wehekahá k+ 
+re uhü mii keheo'kã'pa 'ro. Wãtí' sahâtiro k++re wehê kehe moroo'kã'pi': « 
Puuu ... ! » niikã. Mas+ T'yâ moroo'kã, kã'g+ mehéta wãtí' nu 'kúpi'. Wãtí' k'.ftre 
T'yâ maria wa'ap+'. Tohô wa'âg-i-'ta, uukaháp-i-': 

- Y+'+ yek±-s+m+á me'rap+ta wa'í' wehe m-i-hátimiw-i-! A 'tiro bahugi wa'í' 
neê ni 'kâti T'yâtikãti ! Y+'+ weerórohota bahug+ nií'Ini. 
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Tohô nilg+'ta, d+pôa, nurí'gi, õperó tõ'o, sii peé da'rá yã'ap+'. Tohô ni!, 
yoó yã'a1nipi'. K++ n·~ l<iróre poo-teótipi': 

- Y+'+ aka-werérã pihl ni'ibi, yi'+re wiâ tamokã ! 
Tohô ni!, apêrã wãtiâre pihí'gi maháa ' wa'ap+'. Toô kã'rota masiüniyaro 

me'ra dokê yõha , yukisipi mihâ sãha , wa 'â wa 'api'. K++ wa 'arí tero waro, 
paharã wãtiâ bu 'a etápa'rã . Püüro üru-sãápa'rã naâre n il soo'k+re tu 'tí'rã '. 

A'tí'ro weé, apêye yam iri tií u 'ture T'yâgi wa'â m+hapi' taha. Wãtí' tootá 
wehé nu'kukã 'p·~'. 

Buô 

Ni'kâti teorí n+mi noho nií'pa 'ro. Biâti ba'â tu 'a eha'ka be'ro, pakó makoré 
nií'po': 

- Makó, mi'.j. yaá pi'i o'mâya! Mari yeé ba'asehé, ãhü, po'ká, wetaró 
pe'tiá wa'aro' weé'. Te'á, kií du'ârã! 

- Akoéi, wa'á we'e yi'ia ' ! Teó niísa' y+'i maa! M+'+ ni'kotá wa'âya! 
Mi'ikoho marikã saâ'ke pi'seri di'ak+hi o'maró iagó niiáp+! Dahâgo' ke'ra, 
yamí'ka 'akãp-i- di 'ak+h-i- si'ôri dahâ m-i-hago niiápi! 

- Tohô nií'tigo'ta, -i-m+yaro pi 'í' wehê o 'ma bakeheo 'ya ! Bo'rê ke'ari terota, 
marí' diporo buu püuro waro kií ba 'âg-i- n iiámi. 

-K++ -i-aró ba 'â bataa'ato! K+-i kê'ra ba'â sT'risami! M ar! masa inaríkã 
ba'â sT'rimi' baa! 

- Mi '+ tohô nil m-i-hakãta, buü upH-i- waro ba'âgi' weeámi. 
- Werê tohaapi y-i- '+a'! Kt+ ±aró ba'â bataa'ato! 
Nu'mió koô tohô niikã, buü wi' i tiró ti 'o duhípi '. Ti'óg-i-'ta, e'katí maha, 

nií'pi ' : 
- Yi'+re ãyúsa ', yi'ire ãyúsa ' ! 
Tohô nií'gi'ta, sitiá maha, i'mitãsehe d-i-'pôkãri 111e'ra k++ kutí'rore: « Tu! 

Tu ! Tu !» paâp-i-'. Tohô weég-i-'ta, tlírú , türú, wã'kâ ni'ka, tere sité, püuro e'katfro 
me'ra 01nâ 'kãa' wa'ap-i-', naâ numia yaa wesepi ba 'â bakeheo'gi wa'âgi'. 
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Pakó, koô makó upiti teemíkãta, tohôta miáa' wa'apo'. Wesé ma'api 
tohôta koôre tu'ti'kã'a'kã'po'. Naâ wesé pi'a ehárore, buu ba'â'ke kií tohôta 
bo'rê·yuu 'kãa'kã'pa'ro. Teeré T'yâgo', makoré pakó ni!po': 

- l'yâti 1naha? Buu mi'+ ba'â duti'ki de 'ró weeápari kH- maha? 
Makó pe'e neê uutípo'. Naâ oharo pe'ere, buu kã'ga mehéta yapi fihagi' 

e'katí, buhi duhípi' naâre. 
Teesehé piharã nmnia naâ ba'â dutikã wesêrire buü ba'âpi'. 

Diâyi 

Diporópire, diâyi mar! rnasá weeróroho uúkugi nii'kümipi'. K+he kití 
apêrãre o'ôo'kã, uúküro me'ra werê miha'kümipi'. Mehô, masá, apêrã noho 
naâ weesehére uukahásehe piha yi'ria'küpi'. Imikohori niki, yã'asehé kití 
di 'ak+h+ werê miha 'küp+'. K++ tohô kití werekã, masá a 'n1e kêá 1niha 'kupa 'rã. 
lmiá apêrã nmniare a '111e tãrákã T'yâ 'ki imiyaro wa 'â, niino-sánumiare 
nii'küpi': 

- Mi'+ marapi so'ó nii'ko me'ra a'111e tãrági' weeá111i! Yi'±re ti'ó 
sT'ritigo'a ', 1ni'-i basita wa'â wee tThágo', T'yâgo wa 'âya! 

- Y+'ire ni'i soog+' meheta weetí m-i'+? M-i-'+ ni'i sookã maa, pekâ pThi 
me'ra mi'+re paâgoti' y-i-'-i-! 

- Im±yaro T'yâgo wa'â bakeheo'ya! Ãyuró boka ehákã'rã' weeán1a ! 
Tohô niikã t+'ó, n+mo-sánun1ia T'yârã wa'â nüha'küpa'rã. Naâre dokê 

peha, marap+-s-i-m-i-a rne'ra a 'me kêá miha 'kü pa 'rã. Apêye kê'rare a 'tí'ro di 'ak+ 
h-i- nil, kiti weré miha'kupi'. K+! tohô weekã T'yâ, Õ'âk+h-i- k+fre pihí'o', ni'imipi': 

- Yagi diây-i-, m+'+re yi't ma'í'! Mehô, a'tó kã'a terore, mi'i me'ra püüro 
bihâ-wetikã 'sa ', rn-i-'+ kiti pihákã T'yâg-i-'! Mi'! apêrã weesehére T'yâgi', tohôta 
T'yâkã'ya! Apêrãpire teeré kiti werétikã'ya ! Apêrã weesehé maa uukahátisi! 
M-i-'ire yi'+ pehetíri werê toha111i'! Yi'-i weresehére m-i-'+ neê t-i-'ó we'e'. A'totá 
nü'-ire werê t-i-og+ti' maha ! Mi'+ ti'otíkã pürikãre mi'+re bu ''iri da 'rêgiti '! 

- Weé we'e maha, Õ'âk+hi, ãyú ni1gi'ti'! Apêrã kê'ra apêrã naâ weesehére 
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mas! sT'ri mihasama nií'gt', werê m+hasi! 
- Tohôta weem iápã, masá pe'e teeré ü'órã' apé terore a 'mé tu 'tia m+ha, 

a'me kêá mtha, tohô weetírã', a'mê wêhea m+ha weemá. M+'+ pe'e werê 
keheo'kã', wa'â, teé nií'tig.j.' nií'kã'! Tohô weég+', mt'! werê'karo be'ro dc'ró 
wa 'aróre masí we'e'! 

A 'tiro nií', Õ 'âk+h+ diâyire werêmipi'. Teeré t+'ó'k.j. yoâ yã 'kukã d iây+ 
kiti marí n i 'iinip+. Be'ró, meharóta kiti pihákã 'p.j.' taha. Tohô weekã T'yâ, 
Õ'âk+h+ uâ, tt'sâtiro me'ra k++ +sêro nií"karore si i peé d+ka- yuúp+', k++ pTkôro 
nil 'karo pe'ere :i-sêro d+ka-yuúpt'. K+i tohô weé'k.j. diây+ a'tí'ro uúkütig+ toháp~' 
maha. 

Yamâ-kaa-se'rero 

Neê warop±re, mas+ k+i neê wêrí"ka be'ro nilpa'ro. Wêrí"k+re aka-werérã 
yaá, toháti a 'tl'tipa 'rã. Neê mas+ wêrí' yuukã, naâre neê de 'ró basiótipa 'ro. 
Tohô weérã ',a 't'iro nií', uúkupa 'rã: 

- Mar! aka-werég+ de'ró wa 'âgisari baa? Be'ró bahuá wa 'ag+sari ne'e 
taha? Marí' aka-werégi wêrikã neê T'yâ '. 

N aâ pald naâ tohô niikã t+'ó, nií'p+ ': 
- De'ró k±± wa'akã T'yârã, y+'+ põ'ra! Apé tero weég+' dahâkã'gisami 

marí' tiro! Ko'tê ni'irã! 
Yoâ wa'apa 'ro k+i werí''ka bc'ro. Naâ bthâ-weti weerí terore, ni'kâ n~m+, 

yamâ-kaa-sê'rero a 'tiro nií', uúp+': 
- Wêrl'kj. wãti pi'átiami: « ST'o ! ST'o! Si'o! ». Wêrí''k+ wãti pi'átiami: 

« ST'o! ST'o! ST'o! ». 
A 'tí'ro di 'ak+h+ n ií',.llúkã'g+' weép.j.' yamâ-kaa-sê'rero naâ w i 'í dipo sãríp+. 

K++ tohô niikã ü'ó, nií'pa'rã: 
- Te'á T'yârã! M arí' aka-werég+ werí' 'kita ni'i boosan1i k++! 
- Te'á! Te'á ! fm+yaro! K++ta ni'isami ! Yamâ-kaa-sê'rero a 'tí'ro nií', uutíg+ 

niiámi! 
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Tohô nií', wi 'í nií"karã wiháa ', inakâ paa sumútohore I'yâo'pa 'rã. Toopí, 
wer1'k.j. n1ihi nu'kúpi' pi'áti sT'rigi'. Naâ k+fre I'yakãta, yamâ-kaa-sê'rero nií' 
tohapi' taha: 

- Werí''ki wãti pi'átiami: « SI'o! ST'o! Sl'o! ». Wer1'ki wãti pi'átiami: 
« ST'o! ST'o! ST'o! ». 

Wêrí''k.j. paki-siiniá, aka-werérã k++re T'yârã'ta, nií'mipa'rã: 
- fsâ aka-werégi, iin+yaro pi 'áti a 'tí''tia ! Mi'ire ko'têrã' weé' isâa '! Mi'+ 

mariró puüro bihâ-weo'! 
Naâre T'yâ, bihâ-wetiro me'ra yi'típi' wêrí''ki wãti: 
- Yi'í kê'rare tohôta nií'', rnisâ 111e'ra nií"karo weeróroho nií we'e'. Tohô 

weégi'ta, misâ me'ra dahâgi a 'tiápi. 
Tohô nií'gi'ta, a'tí'mipi'. Mehô, yamâ-kaa-sê'rero pe'e nií' tohapi' taha: 
- Wêrl'ki wãti pi'átiami: « ST'o! ST'o! ST'o! ». Wêrí''ki wãti pi 'átiami : 

« ST'o! ST'o! ST'o! ». 
Krt tohô niikã ti-'ógi', werí''ki wãti puuro bihâ-weti maha wa 'ap±'. Tohô 

wa'âgi'ta, ld+ a1nükãri me'ra k++ yaá diâpoare niópi'. N±óg±'ta, paki--s+m+áre, 
aka-werérãre niíp+': 

- Yã'á nií" y.i'ire! Ã 'rí, mirik+hi waro marikã, y-i-'+re wêrl'ki- wãti pi 'átiami 
nií'mi. Be'ropüe, misá kê'ra yi'+re wêrl'k-i- wãti nií', pisu boosa'! Diak+híta 
y-i-'-i wa'âmi'karopi wa'â wa'ag+ti' ! M+sâ ãyuró tohayá! Misá ke'ra yi'-i be'ro 
yi '-i wa 'arópi wa 'aárãhata nií" ! 

Kt+ tohô niirí terore, yamâ-kaa-sê'rero ni'kâ weep+ta uúkã'g.j.' weépi': 
- Wêrl'ki wãti pi'átiami: « ST'o ! ST'o! ST'o! ». Werí''ki wãti pi'átiami: 

« ST'o! ST'o ! ST'o ! ». 
K++ tohô niikã ti-'órã', aka-werérã pe'e nií'mipa'rã: 
- Wa'âtikã'ya, aka-werég+! Ã'rí mirik+hía' kt+ iaró tohô uú ma'akã'gi' 

weemí! lsâp+a' mi'-ire werl'ki wãti nií', pisú we'e'! 
Naâ tohô niikãta, wêrí"ki rnihi pe'e nií'pi': 
- Yamâ-kaa-sê'rero marikã yã'â y-i-'riami . Wa'â wa'ag±' weé'. Poo-teóti 

boosa' y.j. '+a'! lm+kohori n±k± y± 'üe a 'tí'ro nií' boosami ! 
A 'tiro nií'gi'ta, oháa ', bahutiá wa 'api'. Yarnâ-kaa-se'rero k+f tohô nií'ti 'ka 
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be'ro niikã maa, mar! werl'karã marí' aka-werérã me'ra be'ró dahâkã' 
boopa 'ro. 

Yamâ-Kuru 

Ni'kó numiô marâpttimipo'. I'tiárã pako koô niikãta, marap+ weriâ wa'ap.j.'. 
fnüá pifárã, masá ma 'mi-s+m+a, numiô naâ aka-bihó nií'pa 'rã koô põ'rá. Yoakã 
wapê-wi 'io duhlpo'. Wesepi põ'rá rne'ra wa 'â m+ha, dahâ, naâre da 'rê eka wee 
m+há'küpo'. Ni'kâ n+m+, naâ bikirã kure êhá wa'apa'rã maha. Naâ tohô wa'ari 
tero, naâ pakó naâre tu 'tí''kã'ti 'küpo'. Koô tohô weckã, nilpa 'rã: 

- Mar! pako de'ró wa'âgo' weemíti koô? Apêye noho weégo' weé t+'samo. 
Marlrc t+'o masíro -i-á '! 

fmiá wa 'I weherã wa'â'kupa'rã; naâ aka-bihó pakó me'ra wesé wa'â'kupo'. 
Ni'kâ yami me'ra, koô põ'raré maatá kãri dutí 'kã'tipo'. Koô tohô weekã, naâ 
pc'e ncê waro maa kãri masíti'kupa 'rã. Sile' pe'e me'ra, kãri poá wa'apa'rã 
maha. Tohô weekã T'yâ, naâ ma'mi nilp+': 

- Ma 'G rnarlre de'ró weégo' maatá waro kãri dutí m+hati? 
K++ tohô niikã, aka-bihí yi'típ.j.': 
- Masltisa' y-t'ta '! Ape yamí maa, mehô, apêrã rnc'ra koô uúküro weeróroho 

t+'o aká yee m+has+ y-i'fa '. 
K++ tohô niikãta, naâ aka-bihó ke'ra naâre nilpo': 
- Y+'+ ke'ra tohôta t+'o aká yee m+hago niiás~. 
Naâ tohô niikãta, naâ ma'mi ü'ó yã'a, nilp~' naâre: 
- Ni'kâ yami maa, mehô, kãrí nií' soo, ma'ü koô de'ró weekã T'yârã! M+sá 

kê'ra kãriárãha mehapa! 
Tohô niikã tt'órã', k++ aka-bihírã nií'pa'rã: 
- Marí' tohô weekãta ãyurósa'! A'tó kã'a tero maa, marí're ba'asehére ma 'í 

niigó niiámo mar! pako! Mehêkãta niísa'. 
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Naâ ma 'mi naâ tohô niikã pehé wãküpi'. Wãkü tu'a eha, nií'p.j.' aka-bihírãre~ 
- Ni 'kaá maa, maatá u'arã wa'â, apêye noho ba'â na'io, kãriá wa'arã! 



Mehô, püilgi daari wa 'teropt n1ar1 pako de 'ró weesehére T'yâ wTroo'rã! 
Naâ niJ'karorohota weé, kãri soópa'rã . Na'l nikia 'ka be'ro, pekâ me'e 

yatiâ wa 'apa'ro. Tohô wa'arí tero, pahig+ masirohó yTia sãhátipi'. Pahirí baa 
o'mâpt'. Tii baáre naâ pakoré o'ôpt'. Ye'ê tu 'a ehago'ta, yõkâ piô sãaaühi 
mií'go wa'â, tii baákãhasehere tir:ipi po'o sãápo'. Wa'í'ki-rã paharã nií'pa 'rã 
wã'rôpia, t+!t+a, katâ-kaa-sõ'aroa, ãhâ, putuá. Naâre ±n1lyaro poâ bure, paâ 
sT'a, tir-i yõkâti- me'ra do'ápo'. Koô do'arí pekâ me'ere wThágo', atâ tihi kuhiri 
me'ra ka'mó ta 'akã 'po', wi'1narãre T'yâri nií'go'. Yãikã T'yâ, rnii d-i-pó, k++re 
ekápo'. 

Nií"karã rnaharã m ií ba 'akã 'pi'. K++ ba 'arí terota, naâ pakó ke'ra kã'ró 
ba'âpo'. Naa pahárã re ba'â pe'okã'pi-'. Yõkâtt ni 'kâri pose sT'rí pe'okã'pt'. 

Pekâ me'e ãyuró +h+ maha wa'apa'ro. Naâ wi'marã I'yakã, masi mehéta 
nií'pi ', wãtirohó n ií'kã'pi'. Ãyuró I'yakã maa, wãtí' Yamâ-Kuru naâ ehogi 
nií'p+' . Ba'â tu 'a eha, naâ pakó 111e'ra kãriá wa'api'. Kãrêke' uurí tero, wã'ká, 
wa 'â wa 'ap+'. T oop+ta, w i 'marã T'yâ masipa 'rã m aha, naâ pakó de'ró 
weesehére. Koô tohô weekã, tohôta T'yâkã'pa'rã . KH- wãtí' Yamâ-Kuru yarnlri 
n+k+ tohô wee m+há'küpi'. Naâ pakó püüro naâre tu'tigó tohákã'po'. Wãt1 
Yamâ-Kuru wa 'í'k+rãre neê ekatípo' naâre. Yõkâ ke'rare neê d+'atípo'. 
Ba'asehé ma'igó Lohákã 'po'. Tohô weekã T'yâ, puuro bthâ-weli 'küpa 'rã. Ni'kâ 
n+m+: 

- Wehékã'rã k+·~ si'rure! K+i di'ak+h+rc ba'asehé ekagó niiámo, k++ di 'ak+ 
h+re yõkâ tTagó niiárno. Yu1núku , po'ká sT'rirã niiáp+ rnarí' pe'ea'. Wa'I 
wché'karã di 'ak+h+ ba 'arã n iiápi-. Tohô weetí'karã pürikã, biât+ di 'ak+h+ ba 'arã 
niiáp+. Yamiákã ehG pTârã wa'ârã yõkât+p+ moreárãha, wãt1 Yamâ-Kuru k+ 
+ sT'ri werí bataa'kã! 

Tii nim-í-re, wa '\ weherã wa 'â wa 'apa 'rã yarní' yã 'kuro. Paharã wa 'í' 
wehépa'rã. Maatá yã 'kuro dahâ, do'á ba 'a, nií'kã 'pa 'rã. D·~'sarãre pakoré 
di'ápa 'rã. A pe ntrn ·~, yarní' yã'kuro wiâ 'karop+ naâ +m+á pt+árã wa 'âpa 'rã, 
ehü pTârã. Pakó naâ aka-bihó 1ne'ra wesé wa 'â 'ka be'ro, maatá dahâkã 'pa 'rã . 
Teé ehure yan1í'ka 'akãp+ paâ mito, wahâ-toorop+ teé di 'are bipe sãá, mo'â, 
nfrôkã'pa 'rã. 
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Tii yamíre, naâ wee w-i-árorohota kãrípa 'rã. K+i ctâ w-i-a ri tcro nohota, 
wãt'i Yamâ-Kuru sãha etáp-i-'. Pakó wa 'í'k+rã do 'arí tero, masá ma 'mi püug-i-p~ 

nií'kt ya 'y ioákã diháa ', ehG koo waharore yõkâttp+ piô sãap-i-'. Tu 'a ehá n-i-'ko, 
ehâ kãh i, kãh íkã 'pi '. Koô wee w+árorohota kt+ wãtíre ekápo '. Ba 'â tu 'a ehakã 
T'yâ, yõkâ ti mi íti, k++re dtpópo' sT'riá to n iígo '. Mií wã 'koo ', sT'rig+tig-i-' 
weemígt', nil mahapi': 

- Kãá s+ri ! Kãá s-i-ri ! Kãá s+ri ! 
Yõkâ kãa sttí niísa' ni'ig-i- ', tohô nilp-i-' koôre. Kt+ tohô niikãta, koô pe 'e 

k++re nií'po': 
- Saári! Saári! Saári! 
Satiâ wa'aap~ nilgo', tohô nilpo'. Koô tohô niikata, niímipi ' taha wãtl : 
- Kãá s+ri ! Kãá s+ri ! Kãá s+ri ! 
Koô pe'e t+'ó sT'ritipo'. Neê kã'roákã y-i-'+ põ'ra mehêkã wee booápã 

niltipo'. Tohô weégo', wãtlre nií'po ' taha: 
- Saári! Saári! Saári ! Uúkütig-i'ta , +m+yaro sT'riyá! Y-i-·S·~ y-i-'r-i-a wa'aro' 

weésa' maha! 
Koô tohô nii kã, üru-sãá, üru-sãá, sT'ríp-i- ' : « Ko 'rt! Ko' r-i-! Ko'rt! » niikã. 

K++ sT'rí tu'a ehakãta, niípo': 
- I'seâsari? M-i-'+re werêmiap+ y-i-'+! 
Koô tohô niikã, dtpôa yuré weép-i- '. Be'ró, kãrirã wa'â wa'apa'rã naâ 

pHárã. Kãrêke' uurí tero, kt+ wa'arí tero nií'mikã neê wã'katíp-i-'. Tohô weekã 
T'yâgo', k+lre tuu karé wã'komipo'. K++ pe'e neê yu 'mitíp-i-'. Toô kã 'rota diháa ', 
k+ire ãyuró da 'rá yã'apo'. Neê ehêri miiLip-i-'. B-i-'â'kip-i- nií' tohag+ nií'pt'. K+ire 
ya'yióro wehê dihoo', pi'! pahirí pi'ip-i- sãâ d-i-popo ', opâ butu. Na'í-tT'amikã, 
wesé ma 'ap-i- o'mâ'kãa', wesé y-i-'r-i-rop-i- po 'o dtpópo'. Toop+ ehâ'kota u'á 
wã'kago wa'âpo'. 

Põ 'rá pe'e koô weesehére T'yâ pe'okã'pa 'rã. Tohô weérã', koô wãtí' Yamâ
Kurure po'o küú 'ka ro T'yârã ehâpa 'rã koô T'yâtiro. Butuâgaroho dobo nuhú 
eha wa'api'. 

Yamâ-Kuru werí' 'ka be'ro, naâ pakó põ'raré serítT' yã'apo': 
- Y-i-'+ põ'ra, dc'ró weeáti m-i-sâ y-i-'+ w-i-a rãtigüe? 
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Werê sT'riti'kumi, naâ pakoré werêpa'rã: 
-Mi'! weesehére neê warop+ta T'yâ pe'okã'witsâ! Mi'ire koô basi marlre 

wereáto n ií'rã', tohô T'yâkã'wt. Mi'± wãtí're wiarãtigo' dohoá wa'awi. 
- Tohôta wa 'âkãti, mehô, misâ pe'e misâ weé'karoroho weetíkã' boopã! 

Yã 'â butia 'ro weeápã 1nisâ! 
Toó be'ro, naâ pakó yã'â yi'rigo tohápo' maha. Naâre ba 'asehé neê 

ekatípo'. Tohô weekã T'yâ, nií'pa'rã: 
- Marí're wa'â wa'aro iása'! Marí' pako marí're rna'itüno! 
Naâ pako Yamâ-Kuru makire n1ii btkiá wa'ago' weépo'. Tohô weerí 

tero, nikipi wa'â, kopêrire se'ê ni'kapa'rã maha naâ ntkt peeri. Tohô weérã', 
na'ikãpi di'ak+h+ dahâ 'kupa'rã. Ba'asehére naâ +aroákã weé, ba'â'kupa'rã. 
Pakó T'yâtiro po'ká, ãhü, biâ mií''küpa'rã. Teé me'ra n+kikãhasehe maâripi 
wa'iákã maa wehé, ba'â'küpa'rã. 

N aâ tohô weeró yoâ wa 'apa 'ro. Tií'tare, naâ pakó Yarnâ-Kuru inakire 
wiâpo'. K'.fiákãre naâre neê T'yó sT'ritipo'. Ni'kâ n+m+, naâre, k++ákãre s±'ôri 
duhí' dutipo', koô wesé wa 'arí tero. Wa 'âgo', k++ákãre +'m+árop+ kãhiókã 'po'. 
Wa'âgo'ta, ni'ipo': 

- Misâ aka-bihire sõ'ó +'m+áro kãhioáp+. Wesep+ wa'â keheo' ni'igo' 
weé'. K'.fiákãre neê I'yâ, neê wee karé weeárãha mehapa! Ni'kaá maa, a'tó 
w i'í ni1kã'ya! Yamiákãpt apé siie' wa'âya! 

Koô wa'â'ka be'ro, 1diákãre Jnii dihóo', T'yâpa'rã. Mas+ mehéta nií'pt'. 
Wa'í'k±akã ni'ikã'pt'. K'.ftre I'yârã', nií'pa'rã: 

- A't'iro weégo' marí're ya'yioápõ, mas+ mehéta nií'mirni baa! K++ tohô 
niigí niímikã, rnarí're rn+sâ aka-bihi ni'imi niigó niiárno yã'agó si 'ru ! Te'á, ld 
+ me'ra apêrã! 

Tohô weé, kliákãre wiâ yã'a, nt'kó yã'a weépa'rã. Kliákã pe'e wi'mag+ 
nií' yuug+', tutuâtipt'. K+i tohô niikã T'yâ, paâtu-rnoa keeri mií'rã wa'â, k+f 
yekâri , k++ amükãri yoaró poo-teóro yehê, teé yekârire, teé amükãrire tee 
keéri me'ra a'mé s+'opa'rã. Naâ tohô weé'k+ ãyuró tutuâ maha wa'apt'. Tohô 
weég+', w i'í sumútoho niisehé biâ pürire, yãpí' pürire ba'âg+ wa'â wa'ap±'. 
K'.fire orna sirú tuurã' weékã'mipa'rã ye'eárãha nií'rã '. Kliákã pe'e orna pürí 
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y-i-'r-iakã'p-i-'. Toô kã'rota yarnâ dohoá wa'ag+' weépt' k+-i-ákã. Bihâ-wetia 
wa'apa'rã ldire orna sirú tuu, yühúrã'. Kii pe'e wi'iµí- rnaa a'tl sT'ritipi ' rnaha, 
wi'i tirópt di'ak+hi nilkã' sT'rigi' weép-i' . K+±re naâ orna sirú tuukãta, nik+p+ 
wa 'â, bahutiá rnahapi'. Naâre neê de'ró k+±re ye'ê taa basiótipa'ro. 

Naâ tohô weerí tero, naâ pakó toha etápo'. Mehêkã weetí'karã nilsama 
niikã nilkã'pa'rã. Kií pi 'ire du 'u dipó, diak+h+ta rnalü yag+ pCíügipi wa 'âkã'po'. 
W+ârnipo'. Tohô weemígo'ta, T'yâ maria wa'apo'. Kurnuro nilkã'pa'ro. Tii 
kurnúrore T'yâgo', uâ y+'ria wa 'apo'. Tohô weégo'ta, nilpo': 

- Wi 'rnag+re dc'ró weeáti rn+sâ, tt 'o masítirã? 
- Mt'+ rnaki yamâ dohó, oháa' wa'aami! 
- trn+yaro a 'mâ n i 'isa kílre! 
- Ye'ê taa basiótiarni! Nik+p+ orná kuu sihakã'ami! fsâ ye'ê yã'amiapi! 

Im+ya yi 'riakã 'arn i ! 
- Te'á, mar! k+fre ye'ê yã'arã! 
Naâ pakó me'ra wa'â, k±+ yarnâ nu'kuró ka'rnó ta'a, ye'êrn ipa 'rã. K ++ 

pe'e naâ wa 'terota: « Põsê! Põsê! Põsê! » weé, bu 'pu orná ohaa' wa'ap-i-' n+k+pi. 
A 'tiro weé, yarnâ bahuá ni'kap+'. 

A 'tiro wa'â 'ka be'ro, naâ pakó naâre T'yâ sT'ritigo tohákã'po'. Tohô 
weérã', naâ i'tiárã be'ró yã'ku ropi dahâ'kupa'rã, naa yeé koperire se'êrã', 
rnaatá wa 'â wa 'aarãha nilrã'. Ni 'kâ nirni, naâ pakó naâ upirípi di 'tâ-sõ'a 
wã'yasehére T'yâgo', serítT' yã'apo' naâre: 

- De'ró weérã' misâ di'tâ-sõ'a wã'yarã nilkã'ti? 
- fsâ di'tâ ti'r~pi se'ê ape'ke nií''! 
- Ye'e nohóre weérã' 1-r{isâ a'tí'ro niikãp+ di'ak+hi dahâ rn+hati? 
- lsâ iaró apê küu siharã' tobô wee mihá'! Wi'í niikã rnaa, -i-mtkoho yoá 

niiró niiápi nilrã'! 
- Misâ y-i-'+re apêye noho ya 'yiórã' meheta weetí? 
- Ya 'yió we'e'! De'ró weérã' +sâ mi'ire ya 'y ió boosi! 
- Ya'yiórã'ta weé ti'sa'! Misâ wi'iré niltirã niiápi! 
- Mi'+, +sâ pako, +sâ wi'í níikã maa yabí nil'. Tohô weérã', +sâ tohô 

weé'. 
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-Too püríkãre, misâ +aró weé bataa'ya! Mas! sT'ritisa' yi'ia' misâre! 
No'ó kã'ro yoâtikã, naa yeé peerire pe'ókã'rã' weépa'rã maha. Ãyuró 

T'yakã maa, wüsehé wihi rãpi niipa'rã. Naâ pakó pe'e naâre yabi yuugo', neê 
T'yâtipo' teeré. Ni'kâ nirn+ naâ wa'aátihi nimi ehá wa 'apa'ro. Tii ninüre, 
maatá u'á wã'kapa'rã. Bo'reakã, wãkutiro me'ra wi'i netóripi: « Po! Po! Po! 
» niikã, wü ehá pehapa'rã. Wii ehá peharã'ta, nií'pa'rã naâ pakoré: 

-lsâ pako, +sâ mi'+ yabirã wa'â wa'arã' weé'! Mi'+ ni'kó ãyugó di'ak+ 
hi niiya, rn~"i ma'irí wi'ire! Mi'+ ni'kotá mi '+ ba'asehé ma'isehére ba'â, ni1ya ! 
Isâ pürikã m+'+re opâturi yabió, kari-boó weesomé. Wa 'â wa 'arã' weé'! 

Tohô nilrã'ta, sopep+ wii omá wihaa', wi'í dipo sãr ípt ehâ pehapa'rã. 
Tookãhárãta merepawápt, pi 'kapag-í-pt ehâ pehapa 'rã. Naâ tohô weekã, utiró 
me'ra naâ pakó nil'ko karíkü orna wihatipo': 

- Y+'+ põ'ra, yi'+re tohô weé butia'tikã'ya! M.j.sâ pako nií" y+'+a'! M.j.sâ 
wa'ârã' weé' nilmi' baa! Y+'+ ke'rare miáa'ya misâ me'ra! Ti'o rnasítisehe 
pehakã y+'+ tohô weekãti m+sâre! Opâturi weé we'e' maha! Wa 'âtikã 'ya! 

Naâ pe'e koô tohô niikãta nií'pa'rã: 
- Mi'+ +sâre yabikã kari-butí, wa 'â wa'arã' weé'! M+'+re masí' sT'ritisa' + 

sâa' maha! 
Tohô n ilrã 'ta, wap+g+ bu 'ipi, tig+ bu 'ikãhãrã sim iôg+ bu 'ipi wt+ pchá 'kãa ', 

wa 'â wa 'apa 'rã. Naâ tohô weekã, naâ pakó niimi 'ko, utlgo'ta, karíkü, siru 
tuú1nipo': 

- Yi'+ põ'ra, wa 'âtikã'ya! Y+'+ põ'ra, wa'âtikã'ya! Yi'+ põ'ra, wa 'âtikã'ya ! 
Naâ pe'e ikârã dohó, naâ se'ê'ke peeript sãháa' wa'apa'rã. Naâ pakó 

naâ wa'â'karo siro karíkü'kãa', bahutiá wa'apo' koó kê'ra: 
- Yi'+ põ'ra, wa'âtikã'ya! Y+'+ põ'ra, wa 'âtikã'ya! Yi'+ põ'ra, wa 'âtikã'ya ! 
Koô ikârã pako nií''ko nií'po' n·~k+pfre koô karíkü 'karo weeróroho 

bisig-í- mirik+h-í-. A'tiro weé, bahuápa'rã ikârã. 
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" PORTUGUES 





u __ A_O_r_ig_e_m_d_o_s_~_e_•p_â_-_M_a_s_a __ 

No começo, nós, pessoas humanas, éramos peixes no mundo do Rio 
Umari. Aquele mundo está embaixo de nós. É um mundo aquático e muito 
escuro. Nós tínhamos aparências de todos os tipos de peixe porque éra
mos Wa'i-Masa, ou «Gente-Peixe». Lá, vivemos durante muito tempo como 
Wa'i-Masa. 

Cansados de viver aquela vida, os nossos ancestrais não estavam muito 
satisfeitos. Vendo esta situação, o nosso ancestral Ye'pâ-Masi disse: 

- Meus irmãos, deve existir outra terra, outro mundo melhor do que 
este. Acho que devemos procurá-lo . 

Então, eles procuraram uma embarcação para vir à superfície. Encon
traram a embarcação da transformação. Era o viveiro dos peixes. Ao nosso 
ver, porém, era urna cobra grande. 

Embarcaram nela e vieram, enfim, para este mundo da luz. 
Desde o começo, os Wa'í'-Masa estavam sob a orientação e o comando 

de Ye'pâ-Masi e de Ye'pâ-Pako, a criadora do mundo. Os dois não estavam 
comandando à toa. Estavam agindo sob os poderes sobrenaturais e a orien
tação de Ye'pâ-Õ'âk+hi, o criador do mundo. Este Ye'pâ-Õ'âk+hi é de quem 
nós procedemos. Ele tinha poderes que nós humanos não temos; ele era 
muito poderoso. Foi ele que nos fez e fez também nosso mundo. Foi ele que 
planejou e veio orientando a nossa transformação. 

Antes de alcançarem o mundo da luz, chegaram pt'imeiro a Diâ-Ta+ro
Wi 'i, a Casa-de-Muro-de-Água. Aquele muro era de p~dra pura e difícil de 
transpor. Ele separava aquele mundo aquático do nosso mundo. O habitante 
do céu, o ser esquilo M irí-Di'tt, e Ye'pâ-Masi, com o bastão dele, perfura-
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ramo muro e vieram à tona junto com a efervescência d 'água. O local em 
que os Wa 'í'-Masa chegaram à superfície chama-se Diâ-Moreri-Wi ' i, a 
Casa-de-Efervescência-de-Água. Quando emergiram, avistaram, enfim, este 
mundo e viram o quanto e le era boni to e vari ado. Era diferente daquele em 
que haviam habitado. Aí estava começando uma vida d iferente para eles . É 
aí que inicia verdadeiramente o processo da transformação humana. No co
meço, éramos todos Ye'pâ-Masa. Por isso, naquela época, tínhamos apenas 
uma língua e vivíamos como uma fam ília. 

Foi assim que os Pa 'm+ri-Masa, os seres da evolução humana, chega
ram e hab itaram este mundo pela primeira vez. O lugar da primeira habita
ção era ÕpekÕ-Ditara, o Lago-de-Leite. Assim dizem os velhos. Morando 
aí, andaram pelas vizinhanças e, andando para cá e para lá, deixaram alguns 
de seus parentes. São os índios que moram naquelas bandas. 

Os Pa'm!ri-Masa não gostaram de viver naq ueles lugares. Por isso, 
Ye'pâ-Masi disse: 

- Acho que é preciso procurar novamente outras terras. 
Foi assim que os Pa'mi ri-Masa deixaram ÕpekÕ-Ditara e vieram su

bindo. Na subida, passaram por muitas casas de transformação. Conforme 
as casas, experimentaram se transformar em diversos seres animais e vege
tais. Nessa sub ida, entraram em vários rios e alcançaram ÕpekÕ-Dia, o 
Rio-de-Le ite. Subiam este rio e passavam por muitas casas de transforma
ção. Chegaram à Casa-da-Rã-Yã'pá, onde atualmente localiza-se São Gabriel, 
e transformaram-se em rã yã' pá. Experimentaram ser como e la, fumaram o 
seu c igarro e sentaram-se no seu banco de força vital, trocando os ossos 
deles pelos ossos de la, possuindo os seus suportes de vasi lha e a sua casa . 
Pensaram em tudo isso e não gostaram. Ye'pâ-Mas+ disse: 

- Isso não está bom para nós. 
Então, entraram na embarcação da transformação, passaram e subiram 

de novo até as cabeceiras deste rio. Daí, baixaram e entraram no rio Içana. 
Chegaram a Tunuí, na Casa-de-Rolar. Lá, Ye'pâ-Mas+ deixou o ancestral 
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dos Baniwas. Passando, subiu e entrou no rio A iari até a 
Casa-do-Paricá-de-Casca. Lá, Ye'pâ-Mas+ deixou o ancestral dos Tarianos. 

Uma vez a operação encerrada, desceu de volta, veio pelo Rio-de-Leite e 
entrou no Rio Uaupés. 

Naquele rio, passaram por muitas casas de transformação. Na entrada, 
chegaram à Casa-das-Estrelas-Superiores. Aí, experimentaram se transfor
mar em estrelas e v iver como e las. Como não gostaram, desceram no porto, 
embarcaram e subiram de novo. Então, chegaram à Casa-da-Sororoca. Lá, 

Ye'pâ-Mas+ utilizou as folhas de sororoca para fazer cigarros. Especifican
do estas folhas de sororoca, temos as seguintes: as folhas de terra firme, as 
folhas de terra encharcada, as folhas de terra vermelha, as fo lhas de caatin

ga, as fo lhas de capoeira e as folhas de igapó. 
Fez cigarros com aquelas folha s, fumou , refletiu, conversou e iniciou o 

rito do cigarro. Uma vez terminado, embarcaram e subiram de novo. Passa
ram por algumas casas de transformação. Chegaram assim à Casa-do-Pacu. 
Lá, eles tentaram se transformar em pacus. Fumaram o cigarro de força vital 
do pacu, comeram a sua coca, sentaram-se no seu banco, trocaram os ossos 
deles pelos seus, tomaram o seu leite, mas aquilo não lhes agradou. Por isso, 
embarcaram, e subiram novamente mas, de subida, viram Dasê-PTro, o mons

tro Cobra-Tucano. Como este monstro tinha ouvido a notícia de que os 
Pa'm+ri-Masa vin ham subindo, e le estava bem escondido de tocaia a fim de 
devorá-los. Eles, porém, o .avistaram antes. Por isso, Ye'pâ-Mas-i- disse: 

- Meus irmãos, isso está ruim para nós. Já sei que aquele monstro vai 
nos comer. É por isso que está nos esperando. 

Então, retrocederam e foram para a Casa-do-Pacu: 
- O que faremos nós, meus irmãos? - perguntou Ye'pâ-Mas+. 

Não havia para onde ir. Eles pensaram muito como iam fazer. Estava 
difícil. Foi por isso que Ye'pâ-Õ'âk+h-i- chegou para ajudá-los e disse: 

- Olá, o que está acontecendo com vocês? 
- Está muito difícil para nós e não sabemos como agi r. Se nós subir-

mos, Cobra-Tucano vai nos devorar. Por isso, estamos pensando como tere-
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mos de agir, respondeu-lhe Ye'pâ-Mas+. 
Ouvi ndo eles relatarem o incidente, Ye'pâ-Õ'âk'.fhi disse: 
- Eu vou matar Cobra-Tucano por vocês. 
Então, fez aparecer uma zarabatana e dardos envenenados. No lugar 

chamado Boca-de-Zarabatana, introduziu aqueles dardos na zarabatana, 
apontou e matou o monstro, atirando nele. Quando a gente visita o Jocal 
chamado Boca-de-Zarabatana, na ilhinha, não é que, na pedra, há algo que se 
parece com uma boca de zarabatana! É a boca da zarabatana de Ye'pâ-Õ'âk+ 
h+. Não é que, olhando rio acima, existe uma serra de nome Tucano! Aquela 
serra representa o monstro Cobra-Tucano que devia ter comido os Pa'm+ri
Masa. 

Dali, os Pa 'm+ri-Masa chegaram à Casa-dos-Makus. Ye'pâ-Mas+ ia dei
xar al i os Makus. Eles se dividem nos seguintes grupos: penugem de guerra, 
perna de veado, osso de cutia,jibóia e rabo de onça. Ye'pâ-Masi disse então 
para o primogên ito dos makus, Upl-WTto-Baya: 

- Maku, eu te trouxe, mas tu vais ficar aqui . É a tua casa. 
O Maku consentiu e fixou-se, tentando morar al i. No entanto, não esta

va bem. Por isso, ficou triste. Criando coragem, disse ao seu chefe, Ye'pâ
Mas+: 

- Chefe, você me deixou aqui, mas não estou me sentindo bem neste 
lugar. Por isso, leve-me de novo com você! 

Então, Ye'pâ-Mas+ o trouxe de novo com ele. 
Dal i, subiram e chegaram à Casa-do-Ri o em que Ye'pâ-Mas+ ficou com 

os Pa 'm!ri-Masa durante muito tempo. Lá, iria acontecer muitas coisas. Foi 
naquela casa mesmo que Ye'pâ-Õ'âk+h+ distr ibuiu aos Pa 'm+ri-Masa a bebi
da do cipó caapi para aprendizagem de danças e cantos. Para fazer isso, 
Ye'pâ-Õ'âk+h+ chamou todos os Pa'm+ri-Masa que Ye'pâ-Mas+, durante a 
sua viagem, havia deixado nas desembocaduras e nas nascentes, para a di
reita e para a esq uerda . Ouvindo a chamada, os Pa'miri-Masa vieram e se 
ajuntaram. Eles ainda não eram gente; eram animais de caça. Eram antas, 
porcos, veados, pacas, cutiaias, macacos barrigudos, macacos uacaris, n1a-
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cacos caiararas e pregu iças. Estavam aguardando o nascimento de Kapi-Mas+, 
o Ser-do-Caapi. Ye'pâ-Õ'âk±hi disse: 

- Pegando Kapi-Masi, eu mesmo o distribuirei a vocês, meus parentes. 
Ouvindo isso, disseram: 
- Faça conforme a sabedoria que você demonstrou quando nos trouxe! 
No entanto, Kapi-Masi, apesar de estar ainda no útero da mãe, já tinha 

deixado os Pa'm+ri-Masa embriagados pelo efeito do caapi. Na hora do seu 
nascimento, todos estavam inconscientes por causa do caapi. Somente a 
preguiça, habitante das nascentes, e alguns tipos de macacos estavam cons
cientes. Por ter ainda o juízo, a preguiça raptou Kapi-Mas+ e o levou até a 
Serra-da-Roupa. Naquele lugar, ela cortou o recém-nascido e aparou o san
gue dele. No momento em que ela fazia isso, Ye'pâ-Õ'âk+h+, chamado tam
bém de Ye'pâ-Di'iro-Mas+, chegou atrás dela e tomou de vo lta Kapi-Masi. 
Aquele sangue é a causa das febres. Por isso, os indígenas do alto têm o 
poder de espalhar os surtos de febre . 

Tomou-o dela e retornou à Casa-do-Rio onde distribuiu os ossos de 
Kapi-Masi a todos os Pa 'm+ri-Masa . Naquele momento, todos estavam em
bri agados e inconscientes por causa do caapi. Somente a preguiça e os ma
cacos estavam conscientes. Por isso, os outros animais perguntaram deles: 

- Por que motivo vocês não estão embri agados, e porque nós estamos? 
Como vocês conseguem cortar a embriaguez? 

- Comendo o nosso rabo, respondeu o macaco. É assim que o caapi não 

embriaga. 
Em conseqüência, as antas, os veados, as pacas, os porcos e os maca

cos uacaris comeram inconscientemente o seu rabo. O macaco estava so
mente caçoando deles que acreditaram que era verdade. Vendo o que acon
teceu, o macaco disse-lhes, falando como se fosse e les : 

- Eu, embriagado por caapi, sinto que endoideci comendo meu rabo! 
Ao ouvir essas palavras, os animais recuperaram de repente a consci

ência e tentaram pegar o seu rabo. Este já não estava. Eles tinham acabado 
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de comê-lo. É por isso que as antas, os porcos, os veados, as pacas, as cutiaias 
e os uacaris não têm rabo. 

Até aquele momento, os Pa'm+ri-Masa eram somente Ye ' pâ-Masa e só 
fa lavam a língua ye'pâ-masa mas, quando aconteceu isso, dividiram-se em 
etnias de línguas diferentes. Foi lá que os Pa'rn+ri-Masa começaram a tornar
se grupos variadas, a ter cunhados, a falar línguas variadas e a dividir-se. 
Por causa disso, existem grupos de línguas diferentes neste mundo. Os que 
ficaram falando a nossa língua ye'pâ-masa foram quatro. São estes : Doêtihiro, 
Yu'Ctpuri-+'m+se-Wiikahá, Doê e K+'mâro. 

Vindo dali, Ye'pâ-Mas± chegou à Casa-das-Peneiras. Não gostou dela e 
veio à Casa-do-Açaí. Passou e chegou à Casa-do-Umari. Saindo dali, avi s
tou o monstro Muhl-Püu-Piro, Cobra-Sol, na Casa-do-Sol. Aquele monstro 
estava esperando os Pa'm+ri-Masa para comê-los . 

Vendo que a passagem era difícil, Ye'pâ-Mas+ trouxe de volta a embar
cação da transformação para a Casa-do-Açaí. Dal i, entrou no Paraná-do-Açaí. 
Passou por uma casa. Saiu do Paraná, continuou subindo por vári as casas de 
transformação onde encostava, tentava morar e, como não ia bem, seguia 
para frente. Foi assim que chegou à Casa-dos-Ingás. 

Dali, passou por outras casas e chegou à Casa-da-Transformação-Final. 
Então, os Pa'm+ri-Masa estavam prestes a assumir a forma humana e sair 
para terra. Antes disso, eles entraram naquela casa e dançaram. Então, Ye'pâ
Õ'âk+h~ disse a seu neto Ye'pâ-Mas+: 

- Você, meu neto Ye'pâ-Mas+, veio procurar terra para morar. Aqui, 
meu neto, transforme-se em pessoa humana, saia e vá procurar terra para 
viver! 

Então, estava tudo pronto para que os Wa'í'-Masa, a «Gente-Peixe», se 
transformassem em pessoas humanas e saíssem pelo buraco da transforma
ção. Ye'pâ-Õ'âk±h± avistava de pé a saída dos Pa 'mtri-Masa em cima de 
uma árvore bisogt. Segundo os seus planos, a primeira saída devia ser a do 
chefe Ye'pâ-Masi. No entanto, Nuhí'ro-Masi tinha dito que ia sair primeiro. 
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Agindo contra a vontade de Ye'pâ-Õ'âldhi, ele vinha saindo com o seu 
grupo. Então, Ye'pâ-Õ'âkihi pisou todos eles para dentro do buraco, dizendo
lhes que não os queria. 

Depois deste acontecimento, Ye'pâ-Masi disse a seus irmãos: 
- Vamos, 1neus irmãos, chegou a hora de nós sairmos, preparem-se! 
Então, ele e os seus irmãos vieram saindo com os seus ornamentos, o 

seu bastão, as suas armas e o seu escudo de guerra. Desta forma, Ye'pâ
Masi ficou assistindo à saída dos outros grupos. Foi de lá que os Pa'miri-Masa 
se espalharam para outras áreas. 

Nós nos chamamos Ye'pâ-Masa porque somos netos dos nossos ances
trais Ye'pâ-O'âk+hi e Ye'pâ-Masi, o último sendo o neto do primeiro, e por
que falamos a língua deles. Por isso, o nosso espírito e os nossos nomes são 
de Ye'pâ-Masi. Por isso, só éramos chamados Ye'pâ-Masa no começo dos 
tempos pelas outras etnias . 

No decorrer do tempo, corno os jovens da nossa descendência tinham o 
costume de andar em turmas atrás das mulheres de outras tribos para agarrá
las, as mulheres perseguidas declaravam: 

- Os Ye'pâ-Masa se parecem com os tucanos andando de turma atrás 
da gente, pois quem anda de turma é tucano. 

Por isso, quando elas viam se aproximar os jovens Ye'pâ-Masa, costu
mavam dizer: 

- Cuidado, já vêm tucanos! 
Por esta razão, o nome «tukano» é um apelido . No entanto, o nosso 

nome verdadeiro é Ye'pâ-Masa. 
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ª·--------~A ___ V_id_a_n_a __ F_lo_r_e_s_ta ___ ~~--

1 

Nós conhecemos bem as terras onde vivemos. Estas terras não são iguais: 
algumas são pretas, outras vermelhas, barrentas, vermelhas granuladas, are
nosas, brancas, alagadiças, encharcadas ou montanhosas. Na mata, há ani
mais úteis e inúteis; alguns possuem reméd ios, outros possuem veneno; há 
animais comestíveis e não c01nestíveis. Alguns comem frutas, outros se ali
mentam de minhocas, outros comem folhas. 

Os que vivem voando no alto são chamados aves. Os que vivem, pro
criam, andam e dormem em cima das árvores são chamados macacos. Ou
tros vivem, andam, procriam, comem e dormem no chão: são os animais 
terrestres, as cobras, as minhocas, as lagartas de pêlos urticantes e as lagar
tas comestíveis. 

Os rios são de águas pretas, brancas, azuladas, vermelhas ou transpa
rentes. Os lagos também têm água como os rios. Nesses rios e nesses lagos, 
há peixes, muçuns, peixes-elétricos, arraias, caranguejos, camarões, cobras 
pequenas, médias, grandes e enormes, jacarés, tamaquarés, lontrinhas e 
ariranhas. 

Andando com os adu ltos pela floresta, aprendem-se as qualidades dos 
seus solos, as suas variedades vegetais, os seus animais ass im como a ma
neira de matá-los, os solos que produzem plantas medicinais, as terras boas 
para o plantio e as que produzem cipós, bacaba, açaí e árvores frutíferas . 

Andando com os adultos, aprende-se também a pescar, a conhecer os 
tipos de água e a coloração dos rios que dão peixes, a praticar a pesca e a 
usar as puçangas de pesca. 
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II 

A anta 

A anta tem as seguintes feições : pêlos pardos, focinho afilado, dentes 
grandes, duas unhas em cada pata, cauda minúscula e saliente. Ela come 
umari, buriti, ucuqui, fruta da caatinga paâ-kãro, brotos de folhas, tucum e 
jauari. Quando ela anda, costuma chamar o seu companheiro, assobiando. 
Às vezes, dá cria numa toca ou dentro de uma raiz aérea. O seu filhote é 
listrado como paca. 

Ela escolhe o seu lugar de alimento de acordo com a estação do ano. 
Anda comendo mais durante a noite. Dorme pela manhã e começa a andar 
ao meio-dia. Quando é a época da sua farta alimentação, ela é bem gorda. 
Então, a sua carne é saborosa. Quando é perseguida e for para água, mergu
lha nela e fica andando no leito do rio. É o maior animal de caça. 

A onça 

As onças são perigosas. Distinguem-se as seguintes espécies: a onça 
pintada, a onça preta, a onça vermelha, o gato silvestre pequeno e o grande, 
a onça-cutia, a onça malhada, a onça-folha-de-sororoca e a onça-chamadora. 

As onças capturam e comem animais de caça. Às vezes, devoram as 
pessoas que encontram. Existem em grande número onde há caça. Elas so
bem de arribação quando as águas dos rios começam a baixar. Por isso, 
naquela época, ouvem-se muitos urros na floresta e, às vezes, elas fazem 
irrupção nas nossas roças e nos nossos povoados. Costumam pegar os nos
sos animais de criação para comê-los. Quando alguém come coisas frias 
pela manhã e vai depois à mata, a onça é brava. Às vezes, devora aquela 
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pessoa. Quando ela grita como gente, geme e chora, dá mau agouro para nós. 
No tempo em que nossos avôs moravam em malocas, e les matavam onças e 
ti ravam os seus dentes que furavam, enfiavam e usavam como colares. 

O macaco barrigudo 

O macaco barrigudo é de cor mofo-cinzento. Além disso, é barrigudo, 
tem mãos pegajosas, cauda peluda, aderente e desprovida de pêlos na parte 
inferior, olhos arredo.ndados. 

E le come ucuqui, abiu do mato, ingá, sorva, so rvinha, certo biribá-do
mato e cerla espécie de cucura silvestre. 

Só tem uma cria que ele carrega aonde fo r e que ele alimenta. Dorme 
junto com e la. Macaco deste tipo anda de bando. 
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O macaco guariba 

O guariba é vermelho. Tem rosto arredondado, cílios meio espessos, 
nariz preto até a boca e arrebitado, cauda peluda, aderente e desprovida de 
pêlos na parte inferior. 

O guariba só gosta de andar em árvores altas. Quando vai gritar, trepa 
em árvore alta e costuma emitir o seu grito. Este tipo de macaco anda gera l
mente em grupo de dois ou em bandos. Os grupos de doi s são compostos de 
guaribas grandes. Nos bandos, há sempre dois de porte imponente. 

Quando vai nadar, o guariba t ira folhas mad uras, faz um rolo delas que 
ele enfia no ânus para vedá-lo e nada. Dizem que a água entra pelo ânus e 
que e le afunda quando não age desta maneira. 

O guariba também só tem uma cria. Contrariamente a outros macacos, 
alimenta-se de folhas novas de árvores e de orquídeas. Quando grita o di a 
todo, dá azar. 
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O macaco caiarara 

Dizem que o caiarara era homem e transformou-se em macaco. Por isso, 
leva este nome em Ye'pâ-Masa. São estas as características do caiaram: lom
bo preto, pêlos corporais vermelhos, rosto arredondado e cinzento, cílios 
encurvados para cima, cauda também peluda, aderente e desprovido de pêlos 
na parte inferior. 

Ele come todas as frutas que não são venenosas. Além disso, come fo
lhas novas de orquídeas. Esta espécie anda em bandos. Dá também uma cria. 

Quando caçado por um cachotTo, cai da árvore e corre como cutia. Se o 
cachorro o alcança para mordê-lo, ele fica deitado no chão de membros aber
tos e morde o cachorro no nó da goela, matando-o instantaneamente. O ca
chorro espe11o, porém, fica latindo a certa distância para que o dono dele 
chegue e mate o caiarara. 

A cutia 

A cutia costuma viver em tocas na floresta. Durante o dia, ela anda co
mendo onde houver a sua alimentação. Come sementes de macucu, de matá
matá, de fruta e 'pêsa. de ingá, de ucuqui e de umari. Quando ela vai às roças 
e capoeiras, costuma comer mandioca, carás, uariás e bananas. 
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Ela dá duas crias. Fica nas áreas próximas aos igarapés e aos charcos 
para beber água. Por isso, quando nós vamos à mata, imitando a cutia perto 
dos igarapés e dos charcos, ela sempre vem em nossa direção. Então, deve
mos matá-la. 

Saborosa ela não é, mas, quando não há comida, é. Come-se muito a 
carne dela quando se tem um cachorro caçador. Dizem que, às vezes, a cutia 
é espírito de uma mulher que tinha por hábito roubar a mandioca nas roças. 

A paca 

A paca é o animal de caça mais saboroso . Como a anta, ela perambula 
atrás de comida somente à noite. Nas noites de chuva, não sai e fica dormin
do na sua toca. Por isso, o cachorro caçador sempre a acha naquela toca. No 
entanto, nas noites sem chuva, e la sai normalmente para comer e saciar a 
sede nos igarapés, nos lagos e nos charcos. 

Quando caçada por cachorro, ela sempre cai no rio, no leito do qual fica 
se deslocando para cá e para lá. Emergindo, fica flutuando embaixo da ca
mada de decomposição da vegetação. Por esta razão, ela não aparece quan
do a procuramos. Contrariamente à cutia, a paca dá uma cria bem listrada. 

A queixada e o caititu 

Na floresta, existem dois tipos de porcos: as queixadas e os caititus. 
Andam somente em bandos. Têm somente um filhote. Gostam muito dos 
charcos que têm minhocas. Eles as comem fuçando no chão. Comem cunuri, 
as frutas wasô e paâ-kãro, ucuqui , buriti e umari. 

Junto às queixadas, há sempre uma de pêlos diferentes e que late como 
um cachorro. Esta queixada alerta as outras do perigo e as serve de guia. 
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As queixadas são grandes . Os caititus são de tamanho médio e de pes
coço branco. Estes últimos têm o hábito de dormir nas tocas e nos buracos. 
As queixadas, porém, dormem onde estiverem no chão mesmo. Elas são 
bravas quando encontradas. Se o cachorro não for bom de caça, elas o des
pedaçam. Pelo mesmo motivo, espantam muitas vezes a gente para cima 
das árvores e das raízes aéreas. 

A sua carne é muito saborosa. 

O tatu 

Há três tipos de tatus: o grande ou tatu-canastra, o médio e o pequeno. 
E les têm uma carapaça que lhes cobre o corpo. As suas pernas são curtas. A 
sua cabeça é pequena. O seu focinho é afi lado, a sua língua comprida. Eles 
comem maniuaras, form igas upí-si 'karã e cupins. Vivem dentro dos bura
cos que eles cavam. 

Os tatus só dão uma cria. Para matá-los, deve-se defumá-los com casas 
de cupim, puxá-los para fora do buraco quando vierem saindo meio asfixia
dos e cacetá-los. Esses tipos de an imais perambulam muito à noite para se 
alimentar. A sua carne é muito saborosa. 

O tamanduá-bandeira 

O tamanduá-bandeira dorme a esmo debaixo de árvores inclinadas. Ele 
tem pêJos cinzentos, uma faixa branca na garganta, uma cauda espessa, um 
focinho comprido e afilado, uma língua da mesma forma, patas encurvadas, 
unhas grandes e tortas e olhos minúsculos. 

Ele come maniuaras, formigas upí-si 'karã e cupins. Come esses inse
tos enfiando a sua língua nos buracos onde eles vivem e devorando os que 
estão grudados na língua. 
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Dizem que, quando ele nos ataca, nunca solta, nem depois de morto. 
Fica bem encostado, cravando as unhas no corpo da vítima, sa indo somente 
quando for desgrudado por alguém. Dizem que, de vez em quando , o 
tamanduá-bandeira é curupira. 

O veado 

São dois tipos de veados, o grande e o pequeno. O grande é vermelho e 
tem chifres. O pequeno não tem chifres. Ambos dão um filhote com li stras 
brancas. Os veados comem folhas novas de árvore, de maniva, de batata-doce 
e de pimenta. 

Quando caçados por cachorro, não vão muito longe. Andam um pou
quinho e cansam. Então, enquanto o cachorro fica latindo, a gente caceta o 
veado. Às vezes, quando perseguido por cachorro, o veado peida. Então, o 
cachorro cheira este peido e torna-se pregu içoso. Não sai da beira do fogo. 
Nossos avôs usavam os ossos de veado para fazer flau ta. 

O veado era primo dos urumutuns e filho do duende Yamâ-Kuru. 
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O jacaré 

O jacaré vive em qualquer lugar aquático. Existem espécies grandes e 
médias . Nós comemos as médias. Nos igarapés, os jacarés v ivem em bura
cos. Nos rios grandes, vivem em qualquer lugar, na água ou em terra firme. 
Nos rios do alto, não existem jacarés grandes. Só há do Rio Uaupés abaixo. 
Esses jacarés grandes, a gente não come; são eles que nos comem. 

O jacaré desova em terra firme, cobrindo os ovos com folhas secas. 
Nesta época, é bravo. Quando os filhotes saem dos ovos, leva-os para a 
água. Nós matamos o jacaré cortando-o, atirando nele ou com isca no anzol. 

As cobras 

As cobras estão em todos os lugares, na água e na terra firme. Umas são 
venenosas, outras não. Umas v ivem só em terra firme, enquanto outras vi
vem tanto na terra firme co1no na água. As cobras venenosas são as jararacas, 
os surucucus, as cobras-corais e semelhantes. As cobras não venenosas são 
as j ibóias, as sucurij us, as muçuranas e semelhantes. A cobra-grande v ive 
permanentemente na água. 
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As cobras dão muitos filhotes, algumas tendo cria de vanas espec1es. 
Elas comem aves, animais de caça e ratos. As que v ivem na água comem 
peixes. 

As cobras que moram só no rio são os Wa 'i-Masa que não se transfor
maram em pessoas humanas. Por isso, vivem lá. 

O mutum 

Há duas espécies de mutuns: o mutum-do-traseiro-branco e o mutum
do-traseiro-vermelho. O mutum-do-traseiro-branco tem penas de crista on
du ladas. Tem penas pretas e bico vermelho. O mutum-do-traseiro-vermelho 
tem as penas lisas. 

O mutum faz um ninho em fo rma de jirau com galhos secos nas árvo
res, bota ovos e cri a os fi lhotes. Dá duas crias. Ele come mi nhocas, besou
ros, gafanhotos, frutas kasá e lagartas. Procura o seu a limento nas árvores e 
no chão. Dorme em qualquer lugar. Canta antes do alvorecer. O único a 
cantar é o macho, que é grande. Ouve-se muito o seu canto na época em que 
amadurecem os umaris. Dos animais de caça que voam, ele é o maior. A sua 
carne é gostosa de comer. 
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O gavião 

Há muitos tipos de gaviões: o gavião-real e as espécies bo 1e-püri-aa, 
piroá-aa, makoé-aá, wese-aá, wf.ri-aa, wã 'rôpi-aa. Só comem carne. Pe
gam aves, lagartos, cobras, ratos e galinhas . Vivem em qualquer parte. Os 
gaviões são pretos, listrados, sarapintados ou esbranquiçados. 

Fazem ninhos em forma de jirau nas árvores e criam os seus filhotes. 
E les pegam qualquer animal e o dão de comer aos filhotes no ninho, até que 
estes aprendam a voar. Os adultos alimentam os filhotes até que eles saibam 
caçar e comer sozinhos. 

Antigamente, quando havia muitos gaviões-reais, costumavam pegar 
pela tanga nossos avôs que apanhavam coca na roça e levá-los. Até agora, os 
gaviões-reais pegam, na mata, porcos, veados, pacas, cutias e cutiaias. 

A arara 

Há araras pardas, araras vermelhas e araras azuis. Andam em bandos 
ou, senão, somente em pares. Comem uacu, cunuri, a fruta wasô, a fruta e os 
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brotos de buriti. Onde há com ida, j untam-se em cima dos galhos e ai imentam
se gritando. Bebem nos buracos dos paus. Dão crias nas árvores. Nossos 
avôs criavam muitas araras para delas t irar as penas e fazer enfeites de dan
ça. Nós também, de vez em quando, criamos araras. 

O tucano 

Existem tucanos grandes, tucanos pequenos e araçaris. Eles andam so
mente em bandos. Eles têm bico comprido, o redor dos olhos azul, o pesco
ço e o peito brancos, a parte inferior da cauda vermelha. São fracos para 
atravessar os rios largos. Às vezes, caem no meio do rio ou perto da beira. 
Dão duas crias num oco de pau. Comem patauá, bacaba, açaí, besouros, 
fo lhas de orquídeas e certa cucura da mata. São numerosos durante a arriba
ção. Costumam cantar antes da chuva. 

O inambu 

Existem os seguintes tipos de inambus: ãhâ-de 'yagi:, ãhâ-dipôa-sõ 'agi:, 
boaró, yairó. Eles ficam nas árvores somente quando dormem. Não mudam 
de galho. Antes de amanhecer, ao cantar do galo, acordam assobiando. Ao 
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amanhecer, descem e vão à procura do seu alimento, para cá e para lá. Co
mem o que acham: minhocas, larvas, gafanhotos, maniuaras, cupins. Põem 
ovos no pé das árvores. Estes ovos são azuis e sarapintados. Dão muitas 
crias. Quando os filhotes são perseguidos, costumam penetrar debaixo do 
humo ou do folhara! para se esconder. 

O inambu não tem força para voar. Na mata, voa uma pequena distân
cia e cai. No rio, também faz o mesmo. 

A sua carne é branca e gostosa. 

A garça 

A garça tem plumagem inteiramente branca. Ela tem penas comuns, 
penugem e penacho, que servem de enfeites na dança. A garça al imenta-se 
excl usivamente de peixes. Por esta razão, fica sempre sobre as árvores ri
beirinhas ou na margem dos rios, picando com o bico os peixes. Pelo fato de 
comer esses animais, evacua sempre fezes líquidas. Com galhos secos, faz 
ninho em forma de j irau na copa das árvores e dá dois filhotes. 

As garças vão de arribação quando os ri os secam, como as outras aves. 
Dormem enfiando a cabeça delas debaixo das asas, de pé, com uma perna 
encolhida. Gostam de viver onde há peixes. 

O surubim 

Dizem que, antigamente, os desenhos do surubim foram feitos com 
jenipapo. Antes, este animal não tinha pintas, era simplesmente de uma 
única cor. É por isso que está atualmente pintado. 

O surubim fica cm qualquer lugar do rio, no raso ou no fundo. Por isso, 
ele é pescado em qualquer paiie do rio. No entanto, vive realmente nos 
poços dos rios. 

Ele desova junto com os aracus. 
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Há dois tipos de surubins : o verdadeiro e o surub im-cigarro. 

Quando nossos avôs queriam dar comida aos sogros e aos cunhados, 
matavam surubins que levavam e lhes davam de comer. Pescamos o surubim 
com carne de peixe ou, às vezes, com minhocas. Ora está gordo, ora está 
magro. Quando está gordo, a sua carne é saborosa. 

O tucunaré 

Há ci nco tipos de tucunarés: o pai dos tucunarés, o tucunaré-listrado, o 
tucunaré-paca, o tucunaré-ferida e o tucunaré-esfolador. Eles ficam onde há 
peixes. Andam em cardumes para cá e para lá. Comem peixes-cachorros, 
aracus, arari-pirás, matrinxãs, todos tipos de piabas, camarões e minhocas. 

No verão, e les põem ovos nos tocos, nos paus caídos e nos leitos dos 
rios e os lagos. Cu idam dos ovos e dormem perto até que os alevinos saiam 
dos ovos. Então, a mãe os leva aqui e acolá para comer e os cria. Só os deixa 
quando estiverem adultos. Os tucunarés abocanham peixes para comer. Para 
pescá-los, colocamos armadilhas, pescamos com anzo l ou flechamos. A sua 
carne não é mu ito saborosa. 
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O aracu 

O aracu é um bom peixe. É gostoso e gordo. Há aracus listrados ou 
pintados de preto. Há juru-pirangas, aracus-pinimas e aracus brancos. Eles 
comem minhocas, gafanhotos, terra vermelha, cupins, larvas, rainhas de 
maniuaras, de saúvas e de outras formigas. 

Os aracus listrados de preto v ivem nos rios enq uanto os que são pinta
dos de preto moram nos igarapés. Os outros tipos vivem nos igarapés gran
des e nos rios. Quando começa a enchente, na época da chuva de certas 
constelações, desovam em determinados lugares. Dizem que estão tomando 
caxiri e dançando quando desovam. Então, embriagados, emergem à tona. 

Os aracus listrados e pintados de preto andam em cardumes. No verão, 
juntam-se nos poços . O pescador marupiara só pesca esses peixes para dá-los 
às mulheres. 

A traíra 

A traíra é o peixe que não respeita os seus parentes e que os come. Por 
isso, para os que não reconhecem as pessoas parentes e namoram com elas, 
costuma-se dizer: «Parece que são traíras porque não reconhecem seus paren
tes». 
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A traíra vive nas regiões de lagos, ressacas, riachos e igapós . É difícil 
encontrá-la nos igarapés da mata. Há traíras grandes, verdadeiras e peque
nas. Gostam de viver nas moitas aquáticas. Lá, pesca-se bem quando se usa 
como isca a carne de peixe. Às vezes, pesca-se também usando minhocas. 
Deve-se pescar a traíra com uma linha curta amarrada a um anzol de tama
nho méd io. De vez em quando, pega-se com armadilha. No entanto, quando 
é início de enchente, fec hamos os igarapés com matapi de jupati e as mata
mos. A traíra é muito saborosa. 

As maniuaras 

As maniuaras vivem nas matas de terras vermelhas e de terras soltas. 
Existem as espécies nuku-meka, bikiró e oa-meká. As man iuara.; nukú-meka 
fazem fo rmiguei ros em forma de monte, enquanto as demai s esµ~cies fazem 
um bu raco com ga lerias. 

As suas rainhas voam à tarde do dia seguinte à chuva de certas conste
lações . Então, pegam-se com cones feitos com as folhas de sororoca, do 
vegetal «mucura», do vegetal <~apim» ou do vegetal «aranha». Transvasamos 
o conteúdo dos cones dentro de camutis ou de panelas e trazemos as rai
nhas. Comem-se cruas ou torradas. 

Quando desejamos comer soldados, pegamos hastes de arumã ou do 
vegetal «japim», procuramos com paus os buracos onde estão os soldados, 
enfiamos neles aquelas hastes e tiramos. Comemos também crus ou assa
dos. Pescando com rainhas de maniuaras, os peixes pegam otimamente. 
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III 

Pau-amarelo 

O pau-amarelo é urna árvore grande. Há duas variedades: a amarela e a 
preta. Só existe nas matas de terra firme. Com ele, confeccionamos canoas. 
É a madeira que tem mais durabilidade. Quando se faz casas, tiramos os 
paus verdes para fazer travessões. Na época atual, serramos o pau-amarelo 
em tábuas, fechamos casas com esta made ira, fabricamos portas, bancos, 
mesas e embarcações fe itas com tábuas . O pau-amarelo tem cheiro agradá
ve l. 

Abiurana 

A abiurana, quando usada para fabricar canoas, alarga-se facilmente na 
ação do fogo. Não é madeira dura de serrar; por isso, não precisa de mu ito 
tempo para serrar em grande quantidade. Com esta madeira, as canoas e as 
tábuas são leves quando carregadas no ombro. Contudo, é pouco durável. 
Fazemos também com e la tudo o que se faz com o pau-amarelo. 

Kapôgi 

A árvore kapôg+ cresce nas margens. Há duas variedades, a de folhas 
grandes e a de folhas pequenas . Esta madeira é tirada para travessões de 
casa, caibros, v igas e também tábuas . Ela é leve, mole e pouco durável. Por 
isso, não é muito apreciada, mas, corno cresce nas margens, é fácil de tirar. 
Na época de enchente, quando se avista da serra, estendem-se un iforme
mente flores amarelas de kapóg+ ao longo dos riachos. 
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Carapanaúba 

A carapanaúba c resce nos igapós, nas florestas e nas caatingas. 
Fabricam-se cabos de machado com as lamelas delgadas do seu tronco . A 
sua casca serve para dor de estômago, feridas, diarréia e dores corporais. 
Para preparar o remédio, tiramos a casca, fragmentamos em pedacinhos, 
cozinhamos, filtramos, deixamos no sereno e tomamos três vezes ao di a. 

Apuí 

Há três tipos de cipó apuí: o de folhas graúdas, o de folhas miúdas e o 
de folhas a longadas. O leite destes cipós serve para luxação, contusão e 
fratura de ossos . Para preparar o remédio, cortamos o cipó um pouco acima 
da sua base, aparamos o leite com alguma vas ilha, molhamos· nele um a lgo
dão ou, se não houver, um pedaço de roupa, e enfaixamos o local em trata
mento. Devemos renovar diariamente o emplastro até ficar bom. As fraturas 
de ossos se regeneram bem com este remédio. 

Süigf 

A árvore suig-í- cresce nas margens. Existem uma variedade grande de 
fo lhas graúdas e urna pequena de folhas miúdas. E las dão frutas pretas co
mestíve is. A seiva da variedade grande serve de remédio para diarréia. Para 
extrair este remédio, precisamos romper o tronco na base dele e aparar rapi
damente a seiva com algo. Bebemos uma cu ia de tamanho médio deste re
médio duas vezes. Para alguns, surte efeito imediatamente. 
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Buritizeiro 

O buritizeiro cresce nos charcos. Por isso, esses locais se chamam char
cos de buritizeiros. O buriti amadurece no princípio da enchente. É nessa 
época que se comem as frutas. Para tirá-Jas, basta esticar o braço e cortar o 
cacho, se o pé for baixo. Caso seja alto, devemos colocar uma vara, subir 
nela e c01iar. Se for muito alto, devemos derrubá-lo. Caso quisermos comer 
moxiuas, derrubamos o buritizeiro e fazemos buracos no tronco para que as 
larvas penetrem. Para algumas pessoas, dá muitas moxiuas e, para outras, 
poucas. Comemo-las cruas, cozidas ou moqueadas. 

Açaizeiro 

O açaizeiro cresce nos charcos e perto da água. Há duas variedades: o 
açaizeiro-da-mata e o açaizeiro-da-caatinga. A primeira é grande, enquanto 
a segunda é pequena. Esta última só ex iste na caatinga. O açai começa a 
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amadurecer no princípio da enchente. Os caroços da variedade grande são 
um pouco pretos enquanto os da variedade pequena são de um preto mais 
intenso. Nas palmeiras grandes, trepamos. Nas palmeiras da caatinga, ora 
trepamos ora coriamos sem subir esticando o braço. Para tornar o vinho, 
colocamos os caroços numa vasilha de cerâmica ou numa panela de alumí
nio com água, esquentamos e, quando os caroços estiverem moles, soca
mos, filtramos, misturamos com farinha ou com mingau e tornamos. 

Patauá e Bacaba 

O patauá e a bacaba crescem nos charcos e nos lugares úmidos . A 
bacabinha existe somente na terra firme. O patauá e a bacaba tem caule e 
cachos grandes. A bacabinha tem caule e cachos pequenos. As aves de caça 
comem essas frutas ass im como as do açaí. Toma-se o vi nho de bacaba e do 
patauá da mesma maneira que o de açaí. Carregamos todas essas frutas num 
cesto improvisado com palmas. 

Inajá 

O inajá cresce nas roças e nas capoeiras. São palmeiras grandes. Produ
zem muitos cachos. Quando estes estão maduros, cortamos, carregamos nas 
costas ou no aturá, trazemos para casa, cozinhamos e socamos. Depois, co
zinhamos o caldo, que engrossamos com tapioca ou manicuera, e tomamos. 
A gente come também a polpa do inajá e, uma vez quebrado o caroço, as 
amêndoas. Ambas são gostosas. 
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Wapê-kara 

O wapê-kara é um tipo de cupuaçu que cresce nas margens e nos igapós. 
Frutifica durante a enchente. Quando dá muitas frutas, o conjunto delas se 
parece com um cacho. Quando a fruta é nova, ela é vermel ha; quando madu
ra, é amarela. Ela tem forma oval. Come-se a polpa. É muito doce. Serve de 
alimento aos homens, aos macacos e aos animais terrestres de caça. De vez 
por outra, na juventude, a gente se diverte em fazer dabucuri com ela. 

Cu má 

O cumá cresce nos charcos das caatingas. Amadurece no inverno. Para . 
apanhar as suas frutas, ora desgalhamos, ora tiramos com gancho. Carrega
mos com aturá ou com cesto improvisado. É uma fruta bem doce. Serve de 
alimento aos homens e aos macacos. 
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Wa'fi-mu'tu 

O wa'G-mu 'tu é um tipo de cucura s ilvestre. Chama-se assim porque 
serve de alimento aos macacos zoguezogues. O pé se parece um pouco com 
a embaúba paâtu-moarãgi. Como a cucura, dá frutas em cachos, mas essas 
frutas são avel udadas e muito doces. São comidas pelos homens, pelos ma
cacos e pelas aves de caça. 

Peêru-si'ti 

O arbusto peêru-si 'ti cresce na beira. É pequeno. Amadurece durante a 
enchente. Então, dá cachos amarelos. As frutas têm forma ova l e são meno
res que os caroços de patauá. Nós as comemos quando andamos pelo rio . Se 
houver muitas, a gente guarda, traz e dá às pessoas da casa. É uma fruta bem 
doce. 

Pequiá 

O pequiá cresce exclusivamente nas matas . Ele se parece com a planta 
ehúpu e dá frutas iguais. No entanto, ao contrário desta planta, essas frutas não 
são venenosas. Comem-se cruas ou moqueadas. Têm o gosto da fruta ·warâ. 
Caem quando maduras. Então, as ti ramos e comemos as suas amêndoas. 
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A caçada 

1 

Antigamente, quando preparavam uma caçada, nossos avôs faziam da 
segu inte maneira. Iam tirar hastes de fl echas plantadas que chamuscavam, 
amarravam em feixe e guardavam em cima do jirau. Faziam arcos com ripas 
de pau-d 'arco. Em seguida, preparavam bastões de guerra. Isso feito, fabri 
cavam zarabatanas, confecc ionavam dardos com as hastes que crescem no 
pé do patauazeiro e, na base delas, enrolavam urna bola de algodão de 
samaúma. Então, esses dardos eram guardados em aljavas. 

Faziam pontas de flechas com lascas de ossos de animais. Então, pas
savam curarc na ponta das flechas e dos dardos de zarabatana. Depois, guar
davam as flechas e os dardos em aljavas. 

Para preparar o curare, tiravam um cipó apropri ado e a casca de uma 
certa árvore, destilavam, filtravam dentro de um carnutizinho e guardavam. 
Na noite anterior ao dia da busca do curare, abstinham-se de relações sexu
ais. No amanhecer daquele dia. Iam buscar o curare de jejum, voltavam, 
destilavam e comiam uma vez terminado o trabalho. Quando não queriam 
preparar o veneno, encarregavam os makus do serviço. No final de tudo 
. . 
isso, iam caçar. 

Quando encontravam porcos, antas, veados, cutias e pacas, flechavam. 
No entanto, as aves eram abatidas com zarabatana. Às vezes, seguiam os 
rastros de antas ou porcos que eles alcançavam e matavam a flechada . Para 
não pesar muito na volta, estripavam a caça no local, assavam o fígado dela 
e o comiam. Traziam a caça nas costas com cesto improv isado. 

151 



De volta à casa comunitária, faziam fogo, queimavam os pêlos dos ani
mais que cortavam em pedaços, cozinhavam e comiam todos juntos. Caso 
tivessem matado mu itos, moqueavam-nos . 

Em outras caçadas, faziam armadilhas. Para os animais terrestres de 
caça, cavavam um buraco nos caminhos deles, fincavam um pau afiado no 
meio deste buraco sobre o qual colocavam galhos. Recobriam de folhas para 
que a caça viesse e caísse. Então, o animal v inha, caía naquele buraco, 
espetava-se e morria. 

Para as aves, quebravam arbustos, faziam com e les uma barreira com
prida, ao longo da qual deixavam passagens e, nelas, fincavam varas flexí
veis amarradas nas pontas com fio de tucum do qual pendia uma forquilha. 
Na extremidade inferior da forqui lha, havia um laço. E ass im que faziam a 
armadilha. Quando as aves vinham detidas pela barre ira, pisavam nos laços 
e ficavam presas. Os caçadores iam no dia seguinte bem cedo para pegar e 
carregar. Aquelas barreiras de armad ilhas ficavam ao longo de uma ou duas 
elevações de terreno, em cima delas . Às vezes, as aves ficavam presas em 
todas as armad ilhas . Assim pegavam aves e faziam dabucuri para outras 
tribos. As aves restantes, eles as comiam. 

Para caçar macacos, os caçadores iam à frente da passagem destes an i
mais, ficavam no pé de uma árvore, embaixo do galho por onde eles iam 
passar e, aí, esperavam. Quando chegavam e passavam por aquele galho, 
assopravam os dardos desde o prime iro até o úl t imo macaco. Estes passa
vam, iam até uma certa distância e, levados pelo efe ito do curare, caíam 
todos no mesmo lugar. Então, os caçadores pegavam os macacos, 
amarravam-nos bem encolhidos, carregavam para casa e comiam. 

Na floresta, a gente conhece os lugares onde a caça se a limenta. Como 
sabiam di sso, nossos avôs iam àq ueles lugares, encontravam a caça e a ma
tavam. Pensando nos locais em que os porcos costumavam comer, declara
vam que, nesta época, eles tinham o hábito de se juntar lá e iam atrás deles . 
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Se os porcos não estivessem lá, viam e seguiam os rastros e as marcas 
dos focinhos deles até os alcançarem, cercarem e matarem à flechada. Para 
encontrá-los mais rápido, levavam cachorros e, quando estes os encontra
vam, aproximavam-se dos porcos e os matavam. Quando os cachorros os 
acuavam num lamaçal, cacetavam os an imais com bastão de guerra. Uma 
vez mortos, extraíam .logo as glându las de mau cheiro para que as mesmas 
não contaminassem a carne. Quando anoiteciam muito longe, deixavam os 
porcos na água. Aí, tiravam o fígado e a parte mole da barriga que assavam 
e comiam. Ao amanhecer, comiam os restos, retiravam os porcos da água, 
carregavam nas costas e voltavam para a casa. De regresso, suas esposas 
pegavam as vasilhas com que cozinhavam a manicuera, punham água nelas 
e colocavam em cima do fogo. Cozinhavam a carne que, uma vez cozida, 
era levada para o centro da habitação e colocada sobre fo lhas de bananeira. 
Em seguida, ajuntavam beijus e comiam a carne com pimenta. Naquele tem
po, era proibido para as crianças comer carne de animais de caça. Não a 
davam para que não ficassem doentes e amarelas, dizendo que a caça não 
prestava e que era parecida aos duendes. As crianças comiam somente pei
xes, maniuaras, saúvas e outras formigas. 

Os macacos comem frutas . Andam somente em bandos. Nossos avôs 
os matavam com zarabatanas. Bem cedinho, pegavam as suas za rabatanas e 
a lj avas de dardos envenenados e partiam para a floresta em grupo de duas 
pessoas. Ao longo do caminho, iam arremedando os macacos com assobios. 
Estes lhes respondiam de onde estivessem. Então, os caçadores se escondi
am no pé de uma árvore e, quando os macacos chegavam, os alvejavam. 
Amarravam e penduravam nos galhos os que haviam matado e iam atrás dos 
fugitivos que cercavam e abatiam. Algumas vezes, matavam todos e, outras, 
deixavam escapar alguns. Se sobrassem muitos macacos para caçar, pernoi
tavam no mesmo lugar para voltar somente depois de tê-los matado. 

Se encontrassem macacos barrigudos, iam, às vezes, apanhá-los após 
serem abatidos. O macaco barrigudo não cai sempre, quando abatido, por
que fica pendurado e enrolado com o rabo no galho ou no cipó. Por isso, os 
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caçadores demoravam para subir e tirá-lo com um gancho. Se tivessem ma
tado muitos, carregavam os que agüentavam, deixavam em casa, chamavam 
outras pessoas e iam buscar os que haviam sobrado. Se era tardinha, leva
vam feixes de turi, com que alumiavam o caminho na volta. Senão, pernoi
tavam lá mesmo, moqueavam os animais e voltavam no dia seguinte. 

Os macacos caiararas, quando bravos, jogam na gente a comida deles 
ou galhos. Eles não são moles de andar como os macacos barrigudos. Quan
do nos vêem, vão embora de repente. Então, só os alcançamos se formos 
rápidos. Caso contrário, não conseguimos. Quando estão no seu lugar de 
alimento, não são muito ariscos. Mesmo que tenham sido espantados por 
nós, costumam retornar nos dias seguintes por causa da comida. Na época 
da enchente, ficam nos igapós e nas margens, comendo ingá, abiu do mato, 
cupuaçu do mato e a fruta peéru-si 'ti . Naquela época, essas frutas estão 
maduras e os caiararas são gordos. Quando andam pela mata, os macacos 
costumam ser devorados por gaviões e morrem picados por jararacas 
arborícolas que vivem nas árvores. Então, ouve-se de longe os seus gritos. 
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II 

A zarabatana 

Quando queremos fabricar uma zarabatana, dirigimo-nos às elevações 
de terreno onde crescem palmeiras jupatis, escolhemos as maduras e bem 
retas que não tenham sido comidas pelas larvas, trazemos o que necessita
mos e as deixamos imersas na água durante uma semana. Enquanto isso, 
ajuntamos talos de murutinga, varinhas, cipós e aguardamos que a medula 
dos jupatis se decomponha. Quando decomposta, enfiamos nela as vari
nhas, os talos, os cipós e vamos, extraindo-a com movimento de vaivém. 
Depois, amarramos na ponta das varas fibras de tucum velho e alisamos 
com o mesmo movimento . Então, lixamos o exterior do jupati com fol has de 
lixa do mato e, nas pontas da zarabatana pronta, fixamos miras com dentes 
de cutia ou de paca. Às vezes, fixamos com breu ou cera de abelha. Em 
seguida, preparamos as aljavas com madeira ou com arumã trançado. 

Para dardos de caça, escolhemos as hastes pretas que saem dos pés de 
patauá. Para caçar passarinhos, porém, tiramos hastes das talas de patauá, 
bacaba ou inajá. Em casa, cortamos as hastes e as talas do tamanho que 
serão os dardos e fazemos a sua ponta raspando. Caso não houver samaúma, 
vamos procurá-la onde houver e trazemos para casa. Enrolamos esta samaúma 
na base do dardo e a amarramos com curauá ou com fibras de fo lhas velhas 
de tucum. Para os dardos de caça, molhamos a sua ponta no curare, secamos 
ao sol e as guardamos nas aljavas que penduramos junto à zarabatana. Esses 
instrumentos uma vez preparados, os adultos os usam para caçar. As crian
ças usam também as suas pequenas zarabatanas para matar passarinhos. 
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O arco e as flechas 

Fazemos arco com pau-d'arco. Antigamente, faziam arcos para caçar e 
arcos para pescar. Assim também eram as flechas. 

Tiravam ripas de pau-d'arco que lavravam e li xavam com folhas de 
lixa do mato e com punhados de fibras de tucum. Armavam a corda com 
fibras tiradas da casca de um tipo de matá-matá. Faziam abstinência para 
não dar azar durante a caça e a pesca. 

As hastes de flecha eram tiradas de lugar plantado e chamuscadas no 
fogo. Em seguida, juntavam e teciam estas hastes em fo rma de esteira. Dei
xavam secar ao so l. Então, desamarravam e atavam em feixes que coloca
vam num jirau em cima do fogo. Quando estivessem bem secas, escolhiam 
umas para caçar e outras para pescar. 

Para fl echas de caça, preparavam a ponta ligando lascas de ossos de 
animais ou fasqu ias de jupati, amarradas à ponta com linha de curauá unta
da de breu . Se alguém possuísse puçangas, co locavam-nas dentro da jun
ção. Para que a flecha se dirigisse em linha reta, era co locada uma pena de 
ave na sua base. Para esse tipo de flecha, passavam curare. Depois, eram 
metidas cm a lj avas e guardadas. Senão, eram amarradas em feixes que guar
davam num canto . Para flechas de pesca, não colocavam penas de ave nem 
passavam curare ne las . 
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IJJ. ___________ A_P_e_s_c_a ___________ _ 

1 

No começo, depois da saída da transformação, nosso avô distribuiu as 
outras etnias em 1 ugares separados para caçar e para pescar. Por isso, não 
havia intromissão de ninguém em lugar nenhum. Da cachoeira de Ipanoré 
até acima de lauaretê e no rio Papuri, nosso avô distribuiu para nossos cu
nhados e para os parentes de nossas mães locais separados para caçar, pes
car e fazer roças. Atualmente, não se respeita mais essa tradição e se age de 
qualquer forma. Antes não era assim. 

Os nossos instrumentos de pesca são a canoa em primeiro lugar, o remo, 
o puçá, o arco e a flecha, o pari, o matapi comprido e o de boca larga, o 
cacuri grande e o pequeno, o caiá, o caniço, a linha de pesca e o anzol, a 
linha e o anzol de armadilha. As plantas de tinguijar são o timbó, o pequiá a 
as folhas dos vegetais wa 'i-nima e imi-piiri. Para atrair peixes, usam-se 
mandioca crua ou mole, restos de massa de mandioca, pupunhas e casas de 
cupim. As iscas são carne de peixe, daracubis, minhocas da serra, da água 
ou da terra firme, camarões, rainhas de maniuaras, de saúvas e de outras 
formigas, gafanhotos, frutas dos vegetais diâ-to 'a, nitiá-peeri, pati-di:ka, 
dasú-keeri e de jenipapo. 

Pesca-se bem, com isca, nos lugares onde os peixes são abundantes. 
Antes da pescaria, é necessário cuidar dos caniços grandes e dos pequenos, 
das linhas com anzo l que amarramos numa vara fincada no fundo do rio, das 
linhas que atamos num galho e deixamos flutuar, das linhas de mão, dos 
arcos, das flechas, do balaio, da faca e do rancho de pesca. 
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Deve-se levar essas coisas para o porto, embarcá-las na canoa de pesca 
e ir rio acima ou rio abaixo. Amarram-se as linhas com anzol numa vara, 
coloca-se isca no anzol e finca-se a vara na água perto da margem . Outras 
são amarradas nos galhos que estão no fundo e deixadas lá com isca. Outras 
flutuam amarradas a um galho, com isca de gafanhotos ou rainhas de saúvas: 
vamos deixando-as flutuar assim. No trajeto, se houver lugar bom de pes
car, pescamos por algum tempo. Se houver ressacas ou igarapés no trajeto, 
pegamos peixes com puçá. Se houver, eles caem nesta rede. Se forem de 
tamanho normal, caem bem. No entanto, se forem grandes, caem rasgando 
as malhas e fogem. 

Uma vez terminado tudo isso, pegamos o caniço, desenrolamos a linha, 
iscamos o anzol com gafanhoto ou rainha de saúva e vamos pescando no 
meio do rio. Retornamos pescando até o primeiro anzol que deixamos finca
do na ida. Nesta volta, pegamos arauiris, pacus, arari-pirás, matrinxãs e, 
quando chegamos, olhamos do primeiro anzol que fincamos até o último. 
Às vezes, em algum dos anzóis que deixamos numa vara fincada ou amarra
do num galho, estão fisgados jacundás, jacundás-pintados, aracus, acarás, 
vários tipos de traíras, tucunarés, mandis, mandis-pirocas, cambevas ou 
jandiás. Então, tiramos os peixes do anzol, renovamos a isca e, assim, va
mos indo. Se nós tivermos utilizado muitos anzóis para essa tarefa, só dá 
para repetir a operação três vezes. Fazendo isso, conseguimos matar mais 
peixes. Cada vez que acabamos de iscar os anzóis, vamos andando pela 
beira e escolhemos um bom lugar para flechar. 

De quando em quando, já encontramos peixes naquele local. Caso con
trário, jogamos comida nele, mergulhamos com força uma vara na água para 
chamar os peixes e esperamos. Se houver peixes na área, aproximam-se 
imediatamente em cardume. Então, escolhemos o maior deles, apontamos 
na sua cabeça e flechamos, matando-o instantaneamente e deixando-o imó
vel com se fosse um pau caído. Caso os peixes não estejam ariscos, mata
mos três ou quatro em cada local. 
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A tarde, por volta das 4 horas, deve-se desamarrar e recolher os anzóis. 
Embarcamos os peixes que cobrimos com fo lhas e voltamos. Caso tenha
mos matado muitos, quando chegarmos ao porto, deixamos os peixes na 
canoa, vamos à casa avisar a esposa, pedimos que ela pegue o aturá e desce
mos com ela. No porto, ajudamos a estripar os peixes, tomamos banho e 
subimos para casa. Lá, pegamos um aracu que assamos e comemos enquan
to a esposa cozinha tudo o que nós pescamos para servir de comida a todos. 
Quando ela termina de cozinhá-los, levamos os peixes para o meio da casa, 
chamamos nossos parentes e comemos ao anoitecer. Moqueamos, então, os 
outros peixes que comeremos no dia seguinte, antes de ir à roça. 
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II 

- Irmão menor, há pouco tempo atrás, fui pescar rio abaixo e, chegando lá, 
vi muitos peixes naquela ressaca que você conhece! Por isso, decidi chamá
los, a você e a nossos parentes, para colocar comida como chamariz na ressaca 
e cercar os peixes depois de amanhã a fim de tinguijá-los e comê-los. Por isso, 
leve nossos dois irmãos, faça a armação do cercado e ponha comida para atrair 
os peixes! Quando descerem, levem cinco paris! Vão somente adultos ! Quan
do há crianças, estas perturbam e espantam os peixes. 

- Está bom, irmão maior! Acho bom agir assim. Fazendo isso com sacri
fício é que conseguimos dar de comer um pouco a nossas esposas e a nossos 
filhos. Daqui a pouco, irei avisar nossos parentes para eles aprontarem os ins
trumentos de pesca e o rancho. Hoje, eu ainda vou ajudar tua cunhada a colocar 
mandioca mole na água. Amanhã de manhã, vou descer com nossos irmãos e 
fazer o serviço que você pediu. 

- Está bom, irmão menor, faça isso! Façam direitinho! São muitos peixes, 
senão nã.o va111os ter êxito. Então, eu vou avisar as esposas de nossos parentes 
para que elas preparem com antecedência beijus e farinha que vamos comer 
durante a tinguijada naquela ressaca. Quando tivermos acabado de comer 
quinhampira, vá avisar todos nossos parentes disso! Que hoje eles vão à roça e 
façam o que tiverem de fazer! Diga-lhes que amanhã iremos com todos os 
homens arrancar timbó e diga-lhes também que, depois de amanhã, na volta da 
extração do timbó, iremos baixar e pernoitar no acampamento acima daquela 
ressaca! Chegando lá, peça aos Dessanas restos de massa e bagaço de pupunhas 
para vocês colocarem na ressaca como chamariz de peixes ! 

- Farei isso, meu irmão! Chegando lá, impedirei que os Dessanas pes
quem naquele trecho durante o tempo da nossa pescaria. 

- Está bom, irmão menor! Está bom assim. Senão, vão afugentar os pei-
xes. 
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- Irmão maior, empreste-nos ainda a sua canoa! Vamos levar paris nela e, 
depois do cercado ter sido feito, vamos colocar a canoa no meio do cercado 
e, sobre ela, colocar outro pari para fechar esta parte mediana e baixa! Nós 
baixaremos amanhã, ao meio-dia. 

- Está bom, vão à hora que quiserem, porque, chegando lá, há muito 
trabalho! 

Na manhã do dia seguinte: 
- Meus parentes, quando tivermos acabado de comer a quinhampira, 

vamos à minha capoeira tirar timbó! Digam às mulheres que, enquanto fi
zermos isso, elas devem aprontar com os filhos o rancho, o material de pes
ca, as canoas e outras coisas que vamos precisar; e, amanhã, enquanto nós 
estivermos arrancando timbó para completar, que elas deixem toda a baga
gem embarcada na canoa! Na volta, comeremos quinhampira depressa e 
baixaremos. 

- Que assim esteja feito! 
- Vocês, suas esposas e seus filhos, que não comam coisas doces! Que 

não tenham relações sexuais com suas mu lheres! 
No local de arrancar tirnbó, vão encontrar timbó-mandioca cujas raízes 

são brancas e de pouca resistência. Por isso, são boas para extrair. Encontra
rão também timbó-carajuru, que se chama assim por ter raízes vermelhas 
como o carajuru. São muito resistentes e, por isso, ruins para extrair. Quan
do terminar a operação, cada um amarra as raízes e1n feixes, carrega e leva 
para casa. E proibido comer coisas doces desde o primeiro dia da extração 
do timbó até depois da tinguijada. Chegando da operação, depois de comer 
quinhampira, vão consertar as canoas, passar breu nelas e, se não houver 
bancos, os põem. Fazem j iraus para colocar a bagagem. 

Na baixada, os que vão primeiro para pescar são os rapazes. Chegando 
ao acampamento de pesca, o pessoal come os peixes que estes rapazes ma
taram. Lá, limpam rapidamente o local, descarregam e, enquanto as mulhe
res varrem o lugar onde a barraca será erguida, os homens vão cortar madei
ra, tirar cipós e palmas de cobertura que trazem da mata, armar a casa, fincar 
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os paus para armar redes, cobrir a barraca e se agasa lhar ne la ao fim do dia. 
Nessa noite, todos os homens vão pescar. Alguns regressam cedo e comuni
cam às esposas que há peixes na canoa. 

Ao cantar do galo, todos os homens vão cercar a ressaca com paris. 
Efetuam a operação com muito si lêncio e muito cuidado. Depois disso, so
mente fazem barulho quando estão armando os puçás dentro do cercado. 
Então, deixam alguns de vigia e voltam para o acampamento. Lá, comem 
ainda durante a no ite e vão pilar o timbó dentro de um cocho. Enquanto 
alguns pilam, outros, às vezes, já m isturam o timbó pilado com barro ver
melho. Terminado o serviço, comem novamente e vão tinguijar. O timbó é 
carregado só em uma canoa. Para que se torne bem ativo, um adu lto faz uma 
encantação numa parte dele para que o peixe morra e flutue bem. 

- Cunhadas, tias e crianças, caiam todos na água e tomem banho! Va
mos tinguijar! 

- Muito bem, muito bem! 
Dito isso, todos caem na água e tomam banho. Depo is, os homens co

meçam a tinguij ar a ressaca pela sua cabeceira. No começo, só morrem al
guns peixes, especialmente os miúdos. Como os homens vão propagando o 
veneno para a boca, os peixes grandes que tentam sair da ressaca encontram 
o obstáculo do cercado, voltam e começam a morrer em contato con1 o timbó. 
Quando se termina de tinguijar perto do cercado de paris, morrem muitos. 
Então, também ficam presos nos puçás em grande quantidade . Tentando 
pular por cima do cercado, caem em grande número na canoa que amarra
ram no meio do cercado. 

- Tio, um su rubim grande vai morrendo na tua direção! 
- Qual, sobrinho? 
- Está nas tuas costas! 
- Está bem, vou zagaiá-lo! 
- Irmã menor, na moita que está perto de você, estão morrendo muitos 
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aracus! Rápido, pegue-os de puçá! 
- Puxa! Meu filho, venha me ajudar a pegá-los! 
- Filhos, lá estão morrendo muitos mandubés. Vão rápido pegá-los de 

puçá! Peguem de preferência pela cabeça! 
- Pois não, papai. Onde estão? 
- Estão lá na boca do igarapé ! 
- Puxa, vêm morrendo muitas pirás-andirás ali! Filhos, vão pegar com 

sua mãe! 
- Pai, há um surubin1 grande! Não sei como matá-lo! Mate-o por mim! 
- Puxa, há muitos peixes! Por enquanto, peguem somente os grandes! 

Os pequenos, pegaremos depois! 
- Peguem as piabas akoârã com puçá de malha fina! 
- Meus parentes, perto do cercado de paris, estão morrendo muitos 

surubins, tucunarés, pirás-andirás, mandubés, araripirás e aracus! Venham 
rápido pegá-los com puçá! 

- Coitada, aquela virou a canoa querendo pegar um peixe com puçá! 
Terminada a t inguij ada, a gente vai recolhendo os peixes que ficaram 

nas margens. Depois, pegam-se os puçás, tiram-se os peixes que estão pre
sos neles e mergulha-se para tirar outros mortos na base do cercado. Então, 
os homens enrolam os paris que amarram e levam para o acampamento. 
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III 

A canoa 

Não são todos os que fazem canoas. Nós, Ye'pâ-Masa, não fazemos 
muitas. Os que realmente fabricam muitas canoas são os Tuyukas. 

A madeira para canoa é tirada do pau-amarelo, do ab iurana, das árvores 
bosêgi- ou põó-puugi-. Antes de fabricar a embarcação, procuramos estas 
madeiras no tamanho adequado à canoa que desejamos fazer. Para isso, o 
mais procurado é o pau-amarelo, por ser mais durável. 

Na hora de fazer a canoa, procuramos uma das madeiras que mencionei 
e damos pancadas nela com um pedaço de pau ou com um machado para ver 
se está oca ou não . Caso seja oca, soa ass im: « toho! ».Caso contrário, não 
produz nenhum som. Escolhe1nos um pau não oco e o derrubamos. Depois 
da derrubada, cortamos no tamanho da canoa que vamos fazer. Em seguida, 
chanframos as extremidades dele no tamanho do comprimento da proa e da 
popa que desejamos. Então, tiramos a sua casca e uma pequena parte da sua 
camada superficia l e o viramos do lado oposto. Escoramos com paus para 
que a madeira não oscile nem corra para cá ou para lá quando a estivermos 
cortando. Depo is, pl ainamos uma pequena parte e vamos cortando dentro, 
deixando umas partes intactas. Quebramos, então, estas partes com macha
do, paus ou ferro, fazemos o acabamento das partes ásperas com terçado e 
terminamos, assim, esta primeira operação. 

Depois, recol hemos folhas e lenha que colocamos ao longo da canoa, 
vamos acendendo fogo lentamente deba ixo dela e, conforme o fogo for es
quentando, vamos alargando-a, batendo devagar e cuidadosamente co1n paus, 
até ela ficar na largura desejada. Se o rio não estiver longe, logo depois desta 
operação, arrastamos a canoa para água e, no porto, colocamos os seus ban
cos. É procedendo assim que se têm canoas. 
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O cacuri 

É aconselhável assentar um cacuri na ponta d'água de uma correnteza 
forte. A construção desta armadilha exige madeira, cipó, ripas de paxiúbas 
ou de jupati. Este material é tirado em estado de abstinência para que os 
peixes entrem abundantemente na armadilha. Começamos por escolher um 
terreno ou uma laje que sejam bem planos e que limpamos completamente. 
Naquele lugar, fazemos a armação e a fechamos com pari de paxiúba ou de 
jupati que amarramos com cipós. Na parte de baixo, no meio do cacuri, 
fazemos a boca que deixamos aberta com uma forquilha de pau. Nos lados 
da armadilha, formamos asas laterais com varas para que os peixes que 
sobem sejam detidos por elas e penetrem no cacuri. 

Para que o cacuri seja bom de peixe, transformam-no s imbolicamente 
em sexo de mulher, aberto e atraente e o deixam neste estado. O cacuri fe ito 
assim é marupiara. Se ele for bom, entram muitos peixes, que pegamos com 
puçás. Os primeiros peixes capturados devem ser moqueados. Senão, a ar
madilha se torna panema. Nas enchentes, comemos peixes graças ao cacuri. 
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O matapi 

Existem matapis feitos com talas de jupati, bacaba, patauá ou inajá, e 
tecidos com o cipó neô ou outro cipó apropriado. Estas armadilhas são feitas 
ta1nbém em estado de abstinência. Uma vez tecidas, vamos tirar paus, varas e 
cipós que trazemos à margem duma cachoeira ou no seu canal. Com as varas, 
tecemos tiras na largura de duas palmas. Depois, fazemos uma armação de 
paus que fecha a cachoeira e colocamos nela travessões e escoras que deixa
mos amarrados. Em seguida, pegamos as tiras tecidas e vamos amarrando-as 
naquela armação, deixando espaços adequados ao tamanho de cada matapi. 
Então, fincamos e amarramos varas por onde ficará preso o fundo do matapi; 
deixamos os matapis nos intervalos das tiras tecidas, fechamos os espaços com 
folhas e amarraJnos o fundo do matapi na dita vara. Se o matapi for bom, 
entram nele todos os tipos de peixes. Não se deve comer os primeiros peixes 
capturados, por abstinência. Os seguintes, comem-se à vontade. 

Opuçá 

Há puçás feitos com linha de tucum de folhas maduras e cujas malhas 
são grandes ou pequenas enquanto outros são fabricados com linha de tucum 
de folhas verdes ou com linha de curauá. Os dois últimos são armados com 
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aro de varas e usados durante a tinguijada para pegar peixes. Eles são de 
malhas pequenas e fechadas; têm a forma de um escroto de jacaré. Os de 
malhas grandes ou pequenas são tecidos através de talas enquanto os em 
forma de escroto são feitos enfiando de li nha em linha. Os primeiros têm 
armação de varas usadas para pegar aracus nas piracemas. Por isso, este 
puçá só é bom de fazer com abstinência. 
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A Roça 

1 

A mata tem so los bons e solos ruins. Por isso, antes de fazer roça, é 
conven iente procurar uma mata de terra boa. Os solos bons para fazer roça 
são os de terra solta, granulada ou meio encharcada. É nesses tipos de solo 
que a maniva cresce bem. 

Para fazer roça num desses terrenos, primeiramente roçamos no ta
manho que terá a roça. Depois, derrubamos . Somente em cima de um j irau 
derrubamos uacus, cunuris e outras árvores de raízes aéreas. Os velhos 
di zem que o machado corta bem e a árvo re cai rápido para quem toma 
ban ho. Roça grande de mata virgem não demora para roça r, mas sim para 
derrubar. Roça de capoeira demora para roçar, mas não para derrubar. Caso 
estejan1os com pressa, queimamos a roça da mata v irgem após um mês de 
derrubada e mais urna semana de so l ininterrupto. A roça de capoeira, 
porém, se o tempo for quente, fica boa de que imar depois de urna semana 
co m três dias de so l segu idos. 

Logo depoi s do dia que segue a queima, deve-se plantar algumas manivas 
na roça nova para que o capim não nasça rápido. No mesmo dia, escolhemos 
manivas amarelas e brancas que tiramos de outra roça e levamos para o 
cerrado. Às vezes, levamos até três di as nesta tarefa. Em segu ida, transpor
tamos as manivas para a beira da roça que será plantada. Lá, despedaçamos 
as mani vas e, quando estiverem germinando, plantamos a roça, de um lado, 
as manivas amarelas e do outro, as manivas brancas. A mandi oca dá bem 
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quando a maniva for plantada em terra afofada com ferro de cova e pau. Se 
enfiamos a maniva apenas com a mão, não produz tubércu los. As velhas 
dizem que dá muito capim na roça nova se urinarmos nela e que as cutias 
comem muito os produtos dela se defecarmos ao seu redor. 

E nquanto plantamos maniva, plantamos também pupunha, cucura, abiu, 
biribá, caju, banana, ingá, cúbio, abacaxi, cará, batata-doce, batata dutú, 
taioba, vários t ipos de uariá, milho, pimenta e cana. Os pés de cucura, de 
abacaxi e de pupunha são plantados em linha. As roças novas são capinadas 
duas ou t rês vezes. Às vezes, capinamos só nós, donos da roça; às vezes, 
preparamos caxiri e todos capinamos. A roça da mata virgem está boa para 
arrancar em um ano. A roça da capoeira já está boa em meio ano. 

Começamos a arrancar as manivas da beira da roça. De vez em quando, 
arrancamos o conteúdo de quatro ou cinco aturás para mand ioca-mole e igual 
conteúdo para a sua mistura. Num lugar bom, a mandioca-mole já está boa 
depois de três dias. Então, forramos os aturás com folhas de embaúba, de 
bananeira, de sororoca, dos vegetais «aranha» e «mucura», descascamos a 
mandioca-mole e a colocamos dentro dos aturás. Na hora de descascar, a man
dioca que foi colocada em cinco aturás cabe apenas em dois aturás e meio. 

Uma vez levada para casa, misturamos a mandioca-mole com a massa 
da mandioca crua, metemos a massa no tipiti que penduramos numa ponta 
de pau chamada «tucano»; enfiamos na base do tipiti um pau no qual nos 
sentamos e esprememos. Então, tiramos o tipiti, sacudimos a massa para 
que ela se assente, tornamos a espremer e, em seguida, a derramamos num 
balaio. Depois, trazemos outro balaio ou uma vasilha sobre o qual coloca
mos uma peneira e peneiramos. Enquanto isso, outros ad iantam o serviço, 
acendendo o forno. Quando este estiver quente, colocamos nele a massa 
peneirada, torramos e, quando a farinha estiver boa, despejamos numa vasi
lha ou num balaio. Torramos em quatro ou cinco fornadas. Forramos paneiros 
com folhas dos vegetais «aranha» e «mucura», enchemos de farinha, amar
ramos os paneiros com cipós e os guardamos em cima de um jirau. Toma
mos chibé com farinha torrada desta maneira. 
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Beijus 

Há beijus dos seguintes tipos: curadás, beijus secos, beijus de caxiri, 
beijus de tempero de caxiri feitos com frutas e tubérculos, beijus pequenos 
de tapioca e outros feitos com tapioca e massa, com massa crua, com massa 
de mandioca-mole ou de mandioca-mole branca. Comem-se com peixes, 
carne de caça, maniuaras, saúvas, moxiuas e lagartas comestíveis. 

Caxiri 

Na sua preparação, o caxiri exige mandioca, cará, batata-doce, batata 
dutú, banana, abiu, milho, cucura, ingá, pupunha, caldo de cana ou beiju. Os 
tipos de caxiri são: tuú-sa 'be 'ke, katisehé-peeru, 'irê-koo, ya 'mú-koo, dutú
koo. O tipo tuú-sa 'be 'ke é constituído por beiju-de-caxiri, cará, batata-doce, 
batata dutú, manicuera e caldo-de-cana. O tipo katisehé-peeru exige na sua 
preparação beiju-de-caxiri, manicuera e, às vezes, cará ou batata dutú. O tipo 
'irê-koo é feito com pupunhas cozidas na água ou com pupunhas cozidas 
enterradas. O vinho de pupunhas cozidas prepara-se assim: primeiro, cozi-

T ] 
nhamos estas frutas, depois, pilamos, homogeneizamos a n1assa na água, 
passamos no cumatá, transvasamos em pote ou em cocho e tomamos. O vi
nho de pupunhas cozidas enterradas leva manicuera, beiju-de-caxiri e 
caldo-de-cana. O tipo ya 'mú-koo prepara-se cozinhando o cará, pilando, mis
turando homogeneamente na água e passando no cumatá. Então, está pronto 
para tomar. Para preparar o tipo dutú-koo, misturamos a massa ralada da 
batata dutú com manicuera, passamos no cumatá e tomamos. 
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Manicuera 

A manicuera é o caldo da massa ralada de mandioca passada no cumatá. 
Põe-se este caldo na panela apropriada para a manicuera, cozinha-se e, às 
vezes, engrossa-se. Quando a manicuera tiver perdido o seu princípio ativo, 
coloca-se no chão, esfria-se e toma-se. De vez em quando, para tomá-la, 
misturamos a manicuera com abacaxi, caju, ingá, banana, cúbio, ucuqui ou 
inajá. 
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II 

A pimenta 

Os tipos de pimenta mais conhecidos são: awi-biá, ya 'tutú-bia, koro
biá, kura-biá, ewi-bia, masa-biá, masiró-bia. Escolhemos um destes tipos, 
amassamos as pimentas, colocamos as suas sementes em um lugar onde se 
fazia fogo e, quando os pés estiverem um pouco crescidos, plantamos as 
mudas num local onde havia fogo ou em canteiros. Então, colocamos folhas 
para fazer sombra e para que o calor do sol não mate os pés . Adubamos e 
cuidamos bem deles. É aconselhável colher e secar a primeira safra dentro 
de uma bolsa ou de um matapi pequeno, fazendo abstinência ·para que as 
pimentas não caiam dos pés. Não é bom levar facas ou terçados perto das 
pimenteiras senão as pimentas caem em profusão. 

Colhemos as pimentas maduras. Uma parte é posta para secar, outra é 
usada para fazer panelas de pimenta que chamamos de quinharnpira e outra 
se come crua para acompanhar a carne de caça ou o peixe. Há quinhampiras 
preparadas com pimentas cruas e outras, com pimentas secas. As pimentas 
são colocadas com água em panelas de tuyuca ou de alumínio onde mistura
mos com sal e, caso houver, peixes . Cozinhamos e comemos. É assim que 
fazemos a quinhampira. Também torramos as pimentas secas, misturamos 
com sal, socamos e guardamos em certos tipos de vasilha. Isto se chama 
. . . 
JUquira1. 
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A banana 

Existem as seguintes variedades de bananas: banana-nanica, banana
inajá, banana-maçã, banana-comprida e outros tipos de bananas. Comemos 
as frutas ou as consumimos em bebida. Ralamos a banana-comprida ainda 
verde, fazemos mingau dela com água ou manicuera e tomamos. Ela é tam
bém comida assada nas cinzas. Quando madura, come-se crua tirando a 
casca ou assada nas cinzas. De vez em quando, peneiramos a 
banana-comprida, misturamos a massa com água e tomamos. Quando se 
prepara o caxiri, as mulheres escolhem as bananas de melhor fermentação e 
as misturam nele. · 

As bananeiras são plantadas nas roças e ao redor das casas. Quando 
vamos plantar as mudas, cavamos primeiro um buraco, pomos nele cinzas e 
paus decompostos, pegamos a muda que carregamos nas costas e, andando 
de ré, soltamos a muda dentro daquele buraco. Agindo desta maneira, as 
bananeiras produzem grandes cachos. 
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O milho 

Há variedades de milho amarelo e avermelhado. Para plantar, escolhe
mos as espigas cheias de grãos e as guardamos penduradas. O milho cresce 
bem na roça de mata virgem. 

No entanto, na roça de capoeira, ele cresce bem somente às vezes . Plan
tam o milho sem comer e sem beber coisas quentes, sem comer larvas ou 
lagartas e sem manter relações sexuais com as mulheres. Fazem também 
abstinência por mais um tempo depo is de ter terminado o plantio do milho. 
O que foi plantado desta maneira cresce bem e dá espigas cheias. Querendo 
muito milho, fazem algumas roças inteiras só para esta planta. Quando dá, 
pegamos as espigas maduras que assamos, cozinhamos e comemos. 

Na hora da colheita, as esp igas são amarradas em cachos ou colocadas 
nos aturás. Então, trazemos para casa onde amarramos a totalidade que guar
damos pendurada nas v igas . Para faze r caxiri, descemos aquelas espigas, 
debulhamos, cozi nhamos, pilamos e misturamos com beiju-de-caxiri. En
tão, homogeneizamos a mistura com caldo-de-cana, passamos no cumatá, 
enchemos de caxiri potes ou cochos, cobrimos e, quando estiver fermentan
do, tomamos o caxiri. 

A pupunha 

Existem variedades de pupunhas vermelhas, amarelas, esbranquiçadas 
e ma lhadas. Para obter sementes de plantio, abrimos pupunhas cruas, tira
mos o seu caroço e o enterramos no pé de um toco ou ao longo de um pau 
caído. Quando as mudas estiverem um pouco crescidas, levamo-las às roças 
e as plantamos em fileiras. Para quem tem a sorte de produzir rápida e abun
dantemente, a pupunheira já dá em dois anos. Quando acontece assim, as 
cachos vêm subindo desde o chão. No fim do verão e no começo do inverno, 
as pupunhas amadurecem. 
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Então, tiramos as frutas, cozinhamos e tomamos o vinho. Se quisermos 
tomá-lo também mais tarde, cozinhamos outras pupunhas e as enterramos. 
Desenterrarno-las depois de dois ou três meses, misturamos com caldo de 
cana e tomamos. Os vinhos feitos desta forma são muito fortes. As pupunhas 

que se esboroam com facilidade são cozidas, peneiradas, torradas e postas 
em paneiros. Isso se chama farinha de pupunha. Mais tarde, comemos esta 
farinha ou a consumimos em bebidas. 

O abiu 

As qual idades de abiu cu ltivadas são grandes ou médias. Na floresta, 
há frutas que os animais comem e que levam também a mesma denomina
ção. São o abiu-de-macaco, o ab iu-da-mata, o abiu-de-muç urana, o 
abiu-de-remos e o abiu-de-caça. O abiu-de-Makus é plantado. Para obter 
sementes de plantio, na hora de comer, tiramos os caroços sem tocar com os 
dentes. Caso contrário, a árvore não dá frutas ou, se der, são poucos. As 
mudas devem ser plantadas em roças recém-queimadas ao longo de paus 
caídos . 

Para certas pessoas, frutifica logo, para outras, demora muito. Se co
mermos o abiu partindo-o com faca ou com terçado, a fruta fica bichada. 
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Quando há profusão de abius, é bom fazer caxiri com eles e tomar. De vez 
em quando, é bom fazer dabucuri com estas frutas. Da mata, comem-se 
abius-deremos e abius-de-muçurana. 

A cana-de-açúcar 

Há variedades de cana vermelha, preta e malhada. Plantam-se nas ro
ças e ao redor dos pátios das malocas. A cana é chupada pelas crianças e, às 
vezes, pelos adultos. Para fazer o caxiri tuú-sa 'be 'ke, moemos a cana que 
misturamos com a massa do caxiri, passamos no cumatá, enchemos potes 
ou cochos, tampamos e, quando chegar a fermentar, reunimos o pessoal, 
tomamos o caxiri e ficamos embriagados. Para não se embriagar, não se 
deve cobiçar a cana que os outros chupam ou possuem. Algumas vezes, 
misturamos o caxiri tuú-sa 'be 'ke com caldo-de-cana, destilamos e toma
mos. 
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O cará 

O cará é um produto da roça. Há variedades cujos tubérculos são eriça
dos, outras amarelas, brancas ou pretas. Existe também um tipo silvestre. 
Quando a planta trepadeira seca, é sinal de que está madura e boa de arran
car. Então, arrancamos os tubérculos, que cozinhamos, assamos e come
mos. Com eles, fazemos também caxiri . Para muda, tiramos a parte que 
germina e que plantamos num local onde havia fogo. 

O ingá 

Há tipos cultivados e silvestres de ingá. As variedades cultivadas são: 
besú-mere, merê-paka, pu 'sisehé-mere, meré-akotísehe e wiri-meré. As sil
vestres são: be 'ruri-mere, bi 'f-mere, bipf-mere, bo 'teâ-mere, mahâ-mere, 
moárã-mere, seérã-mere e wa 'ú-mere. Esta fruta se come e se toma em 
bebidas. Quando há muitas ingás maduras, mandamos preparar caxiri e fa
zemos dabucuri com estas frutas. Abrimos as vagens, colocamos os caroços 
numa vasilha, passamos no cumatá com manicuera, engrossamos com tapioca 
e tomamos. 
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A cucura 

A cucura é plantada nas roças em linhas. Os seus cachos, quando no
vos, são verdes. Quando maduros, são pretos. Os pés não crescem muito 
alto . É uma árvore cheia de galhos . É neles que dá frutas. Para que os pássa
ros não comam as cucuras quando estiverem maduras, os xamãs escondem 
os cachos, envolvendo-os simbolicamente com asas de gavião e de cauré. 
Por isso, os pássaros se amedrontam quando se aproximam dos cachos. 
Quando fazemos e tomamos caxiri com cucura, é muito forte. 
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li Objetos e Instrumentos Ye'pâ-Masa 

1 

Os Tuyukas são peritos na fabricação de canoas e redes de dormir. Os 
Dessanas fazem cumatás, peneiras, balaios e tipitis. Os Makus fabricam 

aturás e ba la ios de cipó . A cerâmica é fe ita pelas mulheres ye'pâ-masa en
quanto os homens confecc ionam bancos e p uçás . Os Ban iwas fabricam ra

los . Atualmente, sabemos fazer todos os instrumentos de que necessitamos. 
Na entrada da maloca, estão os bancos onde os moradores homens se 

sentam para conversar ao anoitecer e onde são recebidos os visitantes . Os 
fabricantes de bancos fazem bancos com madeira de sorva. Primeiro, vão à 
mata, escolhem um pé de sorva que seja adequado ao tamanho dos bancos 
que desejam fab ricar e o derrubam. Em segu ida, cortam o pau em pedaços, 
que são lavrados cm forma de par .. 1lc lc rípedo; fazem então uma armação de 
embira para carregá-los e levam pura casa. Lá, tr::ibalham com machado, 

terçado e ferro apropriado. Então, lixam hem di reitinho com folhas de lixa 
do mato . Depois, tiram folhas de carnjuru. r,L>pam os restos de carvão 
encrostados no rorno e na vasilha de coí'inh:1r .-:.,inicuera, misturam folhas e 
carvão, e p intam a parte do banco onde se senta. Em seguida, misturam o 
látex da sorva com uma a rg ila amare la e fazem desenhos com talas de pari e 
com pincéis de cap im novo . Assim fazem e usam os bancos. 
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II 

Há duas variedades de arg il a tuyuca, a tuyuca-caranguejo e a tuyuca 
verdadeira. Os fab ricantes de arg ila a extraem em locais costumeiras. En
chem paneiros ou aturás que trazem e deixam perto da casa. Em seguida, 
vão tirar a matéria nohâ na mata. Esta matéria é tirada da casca do caraipé. 
Fazem grande quantidade dela e a queimam. As cinzas têm forma de esti
lhaços alongados. Levam estas cinzas para a casa, põem no balaio e mistu
ram bem com tuyuca. Para fab ricar a cerâmica, tiram uma porção da argila 
assim misturada e a rolam em fe iti o de corda. Levantam, então, em círculo 
estas cordas para formar fornos, vas ilhas de cozinhar rnani cuera, panelas, 
camutis para água, buzinas, potes de caxiri, vasi lhas pequenas para guardar 
o caapi, camutis para minhocas, a lambiques, vasos achatados para a massa, 
a manicuera e a tapioca, pratos, pratos de crianças e tripés . 

Uma vez a cerâmica formada, ajuntam cascas e lenha. Então, fazem um 
fogo grande e queimam a cerâmica com muito cuidado. Quando esfriada, 
pegam, colocam cuidadosamente nos aturás e levam para casa. Depois dis
so, com folhas de cúb io, defumam para empretecê-la, na casa ou fora. Se 
quiserem desenhar, já o fazem antes da defumação com matéria apropriada. 
É assim que se prepara a cerâmica. 

Os fornos servem para torrar farinha, fazer beij us e torrar certos insetos 
comestíveis. Há vasilhas para cozinhar a manicuera e a caça quando esta 
última se encontra em g rande quantidade. As panelas de cerâmica são utili
zadas para cozinhar peixes, carne de caça e para fazer quinhampiras. Há 
camutis para carregar água. Antigamente, as buzinas eram tocadas nas guerras 
ou pelos que tomavam ou que iam tomar caxiri . Os potes de caxiri servem 
para guardar esta bebida. Existem vasilhas para guardar o caapi e camutis 
pequenos para guardar as minhocas. Os a lambiques servem para destilar e 
têm a aparência de um pote de caxiri, mas em fo rma oval e de tamanho 
médio. Há vasos achatados de altura média que são usados para aparar o 
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líquido que sai da massa de mandioca espremida no cumatá, guardar a mas
sa crua da mandioca e da mandioca-mole e aparar o caxiri espremido no 
cumatá. Existem pratos para comer peixes, caça, certas frutas e certos inse
tos. Os pratos de crianças estão cheios de protuberâncias, como a fruta biribá. 
Os tripés servem de suporte para as vasilhas de manicuera e as panelas, 
quando nelas se cozinham manicuera, carne de caça e peixes. 
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III 

O arumã cresce na mata, na caatinga, no charco e na capoeira. Os fabri
cantes de cestaria escolhem arumã maduro em bom estado e o toram. Em 
prime iro, cortam o arumã no comprimento das ripas que usarão. Em segui
da, raspam a superfíc ie das hastes entre as extremidades, mi sturam carvão 
com casca de ingá e pintam a parte raspada. Às vezes, pintam com urucu. 
Então, partem as hastes em duas ou em quatro partes e retiram a sua medu
la. Depois, reduzem a largura das ripas no tamanho desejado, afinam tiran
do ma is uma camada e amarram as ripas em fe ixes. 

Feito isso, tecem balaios, cumatás, cestas, peneiras, tipitis e peneirinhas. 
Quando tecem com ripas p intadas, os desenhos aparecem na cestaria . Se
não, e la fica de aparência uniforme. Fazem o acabamento das bordas dos 
balaios, pene iras, cumatás, peneirinhas e cestas com aros de cipó-matapi, 
cipó-rabode arara e cipó duku. Vão amarrando estes aros com linha de curauá 
untada com breu. Tecem o tipiti com ri pas de arumã compridas. Existem 
dois tipos de tipitis, buúpi e yeté. De vez em quando, tecem aljavas e enfei
tes de cabeça para dança. Os paneiros e os urutus são cestas feitas com 
arumã. 
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Logo depois de terminar os balaios, as peneiras e os tipitis, armam um 
tripé de varas que é associado a esses instrumentos. 

185 



IV 
Quebramos o broto em forma de mastro que nasce do buritizeiro, pega

mos as folhas, tiramos as suas fibras que lavamos, secamos, fiamos, enrola
mos e, quando a bola obtida estiver do tamanho que dá para fazer uma rede, 
guardamos . Em segu ida, vamos cortar dois paus que trazemos e fincamos 
na casa a uma distância que corresponde ao compri mento da rede que va
mos fabricar. Amarramos a ponta da bola em um dos paus e esticamos a 
linha que vamos enro lando subindo em volta dos paus. Atingida a largura 
desejada da rede, com essa mesma li nha, tecemos transversa lmente. Deixa
mos de tecer as extremidades que servirão de punho. Retiramos a rede dos 
paus, amarramos as duas pontas dela, colocamos uma das pontas num pau e 
tecemos um punho. Depois, tecemos o outro da mesma maneira. 

Termi nada a rede, se não houver fibras de tucum, vamos atrás desta 
matéria, apanhando brotos que trazemos e dos quais extraímos as fibras. 
Depois, cozinhamos estas fibras, que levamos ao porto, lavamos batendo e 
deixamos para secar. Quando as fibras estiverem esbranquiçadas, pegamos 
e fiamos as pontas delas com as quais tecemos as cordas da rede. E assim 
amarramos e deitamo-nos. Há outro tipo de rede que se parece com um puçá 
e que lazcmos enfiando a linha de tucum com uma tala. 

Os abanos são feitos com as hastes das folhas que formam o broto do 
tucum. É com abano que pegamos a massa peneirada da mandioca e a colo-
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camos no forno para fazer beiju. Com ele, viramos o beiju para outro lado e, 
quando estiver assado, tiramos e colocamos no balaio-de-beiju. É com aba
no também que colocamos no forno a massa que vai ser farinha e com ele 
também retiramos a farinha. Serve também para abanar o fogo. 

O suporte de utensílios é feito em forma enviesada com ta las de paxiúba, 
jupati, palmeira omâ-pota, inajá ou patauá, e tecido com cipós. Em cima 
dele, colocamos balaios-de-beiju, panelas de mingau, de peixes e a cuia da 
coca dos velhos. 

Os enfeites de dança são guardados em caixas . Estas são feitas de caraná. 
Os enfeites devem ser colocados no sol cada mês. Os principais enfeites que 
possuímos são acangataras, trançados de penacho, rabos de animais de caça, 
fios de penacho de garça, ossos de animais, colares de dentes de onça, cola
res de miçangas, borboletas metálicas, brincos de ouro, pedras brancas, pul
seiras, maracás, chocalhos, bastão de dança, tangas, máscaras de luto. 

Existem cuieiras e cabaças rasteiras. Há duas variedades de cuieiras : 
yãsa-wahá e wahâ-100,- os tipos de cabaças são a cabaça-cobra, a cabaça
cutia e o jamaru. Estas frutas, quando maduras, são tiradas do pé, pa11idas, 
separadas da sua polpa, secadas e guardadas. Quando secas, são lixadas 
com folhas de lixa s ilvestre, ting idas com tinta própria que tiramos na mata, 
secadas novamente e guardadas em aturá. Depois di sso, são limpadas na 
água quente e usadas. As cuias grandes são usadas para tomar caxiri, 
manicuera, mingau e chibé. As pequenas servem para amassar pimenta, 
pegar e tomar líquidos e para fazer vas ilhas de cura xamanística. 

O ralo é fe ito com a madeira do marupá. Primeiro, escolhem a árvore 
do tamanho do ralo desejado e a derrubam. Em seguida, toram no tamanho 
do comprimento do ralo, lavram a parte de cima e chanfram uma ponta. O 
outro lado é lavrado em forma levemente côncava. Na ponta, de ixam uma 
protuberância que servi rá para pendurar o instrumento. Antigamente, fazi
am os buracos onde se inserem os dentes do ralo com pontas de talas de 
paxiúba, de jupati ou com lascas de ossos de animais. Atualmente, fazem-se 
com pontas 

187 



metáli cas . Naq ueles buracos, são inseridas como dentes lasquinhas de cer
tas pedras. Nos dias de hoje, quando faltam aquelas pedras, inserem-se pon
tinhas metálicas. Então, tira-se o látex da sorva que, às vezes, mi stura-se 
com argila amarela ou com carvão, passa-se a matéria em toda a superfíci e 
dentada do ralo e, ass im, fixam-se firmemente os seus dentes. Depois di sso, 
ralam-se mandioca, pupunhas e bananas. 
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Brincadeiras de Crianças 

1 

As crianças ye'pâ-masa já tomam banho com a mãe ao cantar do galo. 
Quando acordam, é o dever de todos tomar banho. Se acordarmos sem to
mar banho, tornamo-nos fracos. As crianças também crescem bem fortes 
quando tomam banho. As crianças espertas divertem-se em nadar bem cedo. 
De volta da roça e também antes de dorm ir, fazem a mesma co isa. No rio, 
apostam quem nada mais rápido. Apostam quem mergulha mais tempo e 
brincam de esconde-esconde na água. Às vezes, trepam num pau e brincam 
de pular. 
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II 

As crianças costumam planejar o que vão fazer. O mais ve lho diz a seus 
irmãos menores: 

- Irmãozinhos, vamos flechar calangos e pássaros! 
- Está bem, mano, aonde iremos? 
- Vamos ao caminho da roça, assim aproveitamos para esperar mamãe! 
- Eu não tenho nem arco nem fl echas ! 
- Nem eu! 
-Então, vamos fazê-los ainda e iremos caçar só quando estiverem pron-

tos! 
- Façamos arcos com vara su lcada e as flechas, as fabr icaremos com 

hastes de buri tizeiro ! 
- Muito bem, faremos assim ! 
Uma vez term inada a fabricação, partem para o lugar referido : 
- Um calango esverdeado vai indo na sua direção! Cerquem-no ! Ajam 

depressa senão e le vai fugir! 
- Um ca lango cinzento está lá, não vão deixá-lo escapar! F lechem na 

cabeça dele! 
- Puxa, está vindo um teju grande! Escondam-se bem! Vamos matá-lo 

e levá-lo para à mamãe na roça, para que ela o asse para comermos ! Vamos 
fl echá-lo juntos ! Faremos isso quando eu assobiar! Chegou a hora, flechem 
somente na cabeça! 

- Morreu! Vamos levá-lo agora! Vamos estripá-lo no igarapé da roça e, 
depois, seguiremos adiante! 

Chegando à roça: 
- Mamãe, nós matamos um teju grande ! Asse-o para nós! 
- Pois não, meus filhos, vou assá-lo ! Eu também o comerei ! Trouxe 

muitos beijus molhados na quinhampira. Vamos comê-lo junto com isso! 
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Terminando de assar, ela disse aos filhos: 
- Meus filhos, venham comer! 
- Vou comer a coxa dele! 
- Eu vou con1er qualquer parte! 
Depois de comer, as crianças tomam chibé e voltam brincando de flechar: 
- Meus filhos, chegando a casa, há peixes moqueados no aturá, pe-

guem, coloquem na quinhampira e cozinhem na minha espera! 
- Pois não, mamãe, faremos isso! 
- Se não houver água, vão buscar! Partam a lenha para mim que, na 

minha volta, farei beiju! 
- Está bom, mamãe! 
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III 

- Crianças, vocês não irão hoje comigo à roça! Vão pescar! Não há 
comida. O pai de vocês irá me ajudar a pôr a mandioca-mole no igarapé. 
Voltaremos em breve. 

- Pois não, mamãe! 
- Irmãozinho, vamos tirar minhocas! 
Depois de tirar esta isca, pegam o material de pesca, o rancho deles, a 

faca, os remos e descem para o porto: 
-Mano, esquecemos o nosso balaio de pegar camarões! Vou ai nda pegá

lo rapidinho! Tire água da canoa na minha espera! 
- Vamos descer o rio pescando piabas e sardinhas! Na subida, viremos 

pescando aracus, acarás e jacundás com isca de camarões! Com minhocas, 
vamos pescar acarás naquele lago que você sabe! Lá, este tipo de peixe pega 
bem com minhocas. 

Descem pescando piabas e sardinhas. No local de onde eles vão voltar, 
arrastam a canoa para o lago e pescam. Às vezes, se as crianças tiverem 
matado mui tos peixes, quando vo ltam à margem do rio, costumam assá-los 
e comê-los: 

- Pegue e estripe os acarás para a gente comê-los assados! Vamos co
mer três, cada um de nós! Não coma pimenta verde, não presta! Senão, o 
peixe não pega a isca! Vamos comer com pimenta pil ada! Traga be iju e 
farinha para comer junto com os peixes ! 

- Pronto, estão aqui. Onde deixo? 
- Tire fo lhas e ponha em cima! 
- Os acarás estão gostosos? 
- Estão muito gostosos. Até que eu queria mai s um! 
- Vamos comer só isso! De volta, comeremos muito em companhia de 

nossos pais! 
- Então, faremos assim! 
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Terminada a refeição, tomam chibé, embarcam na canoa e vêm pescan
do silenciosamente com camarões nos poços, nas raízes aéreas, em baixo 
dos paus e nas bocas dos igarapés: 

- Irmãozinho, dê-me o puçá de malhas pequenas, vou cercar aquela 
ressaca! Vá remando direitinho! Vá pela terra e venha espantando os peixes, 
batendo a água com vara! Nesta ressaca, sempre costumam entrar muitos 
peixes no puçá! 

O irmão menor vai pela terra, entra n'água, na cabeceira da ressaca e 
vem espantando os peixes: 

- Cerque bem ! Há muitos jacundás-pintados ! 
- Então, venha espantando-os mais rápido! 
- Há acarás comuns e acarás-trovões! 
- Faça rápido, rápido! Já estão entrando no puçá! 
- Puxa, estão entrando muitos peixes? 
- Sün! Venha rápido para me ajudar a tirá-los das malhas! 
- Puxa! Havia tantos peixes assim! Nós já temos peixes! Nossa mãe vai 

ficar muito alegre. Com o que iremos pegar daqui para cima, vai dar u1na 
grande quantidade! 

Depois de pegar os peixes daquela ressaca, sobem pescando. Chegan
do ao porto, tomam banho, estripam os peixes, fazem uma enfiada dos gran
des, põem os pequenos dentro de um balaio e sobem para casa. Lá, entre
gam com alegria os peixes a sua mãe: 

- Pronto, mamãe, nós encontramos peixes! 
- Muito bem, fi lhos, tragam! Puxa, até onde vocês foram?! 
A mãe co loca os peixes depressa na panela de cerâmica ou de alu

mínio, cozinha e os dá de comer aos filhos e ao pai deles. Outras vezes, 
chamam os moradores de outras casas e comem juntos. A mãe moqueia 
alguns peixes. 
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IV 

No fim do dia. enquanto as mães preparam a mandioca, as crianças se 
reúnem em roda e brincam. Cantam: «Be' rurí-yã' i! Be' rurí-yã' i! » e pulam: 
«Buru! Buru!». Depois, ajuntam-se em grupos e imitam o comer das abelhas 
nas fl ores: «Muml! Mumí'!». Fazendo assim, puxam os cabelos dos outros. 

Se não agem deste modo, brincam de esconde-esconde na casa ou no 
cerrado. Em casa, eles se escondem co locando sobre eles um balaio, um vaso 
grande de massa de mandioca ou um aturá. No cerrado, escondem-se em cima 
das árvores, nos pés dos tocos, no meio do capim-branco, dentro das moitas ou 
em baixo das fo lhas. Div ide m-se em g rupos e brinca m assim de 
esconde-esconde. Em outras ocasiões, dive11em-se em se esconder na água. 
Quem for pego paga prenda. 

Na floresta, brincam de trepar nas árvores. Enquanto uns se divertem des
ta maneira, outros amarram um pedaço de pau num cipó, sentam-se neJe e 
brincam de se balançar. Se o cipó arrebentar, costumam se machucar. Quando 
anoitece, descem ao porto, brincam um pouco mais na água e voltam para casa. 

No dia seguinte, vão cortar molongó e fazem canoinhas. No rio, enchem 
essas canoas de terra, areia ou pequenos toros de pau e divertem-se em puxá
las. Fazem caí-las nas cachoeiras. Se não houver molongó, confeccionam as 
canoas com talos de buritizeiro. Outras vezes, cortam uma bananeira, que le
vam para o rio e brincam nadando com ela. Senão, fazem competição de cano
as. Com elas, brincam nas cachoeiras. 

Em outras oportunidades, transformam-se em sapos e vão pu lando e gri
tando em filas: «Ta'âro ka ka! Ta'âro ka ka!». Às vezes, transformam-se em 
duende kuusíru ou em duende-cuia, e brincam de enganar outras crianças. 
Gritam: «kuusiiíru!», como os duendes kuusfru. Os que se fazem de duende
cuia apenas dão um grito estrondoso. As crianças presas são carregadas de 
cabeça para baixo de modo que a cabeça fique perto do ânus do duende. Então, 
este produz um barulho semelhante a um peido e a presa simula a morte. De
pois disso, o duende brinca de comer a presa. 
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V 

Pegamos um caroço de tucum OL-l de tucumã, furamos nele buracos para 
o cabo e para assobiar e, por estes buracos, retiramos a parte carnosa. De
pois, fazemos o cabo com vara de caniço de pescar ou com tala de paxiúba 
e fechamos com breu. Em seguida, fiamos uma linha com curauá ou tucum~ 
com este mesmo material, fazemos uma pequena peconha, enrolamos a li
nha no cabo do pião e puxamos para fazer rodar. Quando somos muitos, 
brincamos nos balaios. 

Escolhemos e cortamos o cipó bikâ-umu, tiramos a sua casca, amarra
mos em forma de um aro, que fazemos rodar com a mão ou com uma vari
nha, e brincamos. Este aro se chama bambolê. 

Cortamos os pés de certas gramíneas, trazemos para casa, despedaça
mos pelos gomos e, quando já houver um monte, armamos uma 
casa-de-calango com este material. Às vezes, apostamos com os colegas na 
armação desta casa. Os velhos dizem que, se brincarmos com este jogo, não 
teremos vida longa. Não é que essas gramíneas morrem logo! 

De vez em quando, fiamos tucum, amarramos as pontas e divertimo
nos em tirar os fios. Formamos, assim, peixes, matapis de boca larga, cons
telações e aranhas com estes fios. 
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IIl ___________ A __ G_u_e_rr_a __________ _ 

Antigamente, nossos antepassados guerrearam contra os Tanimukas. 
Fizeram isso quando estavam no Rio Papuri. Naquela época, os velhos ti
nham o poder de la nçar malefícios . Os Ye'pâ-Masa e os Tanimukas 
mandavam-se simbolicamente charutos que se manifestavam por trovoadas. 
Com isso, adoeciam e morriam. Enfadados de agir desta maneira e vendo 
que os Tanimukas não paravam de lançar malefícios, os Ye'pâ-Masa dec idi
ram matar todos eles. 

Então, aprontaram as armas, os arcos, o curare e os escudos de guerra. 
Durante a preparação, assopraram cigarros e bebidas de guerra . Enquanto 
isso, as mulheres preparavam o rancho deles. Terminando de planejar tudo, 
foram finalmente à terra dos Tanimukas . Estes t inham ouvido dizer que os 
Ye'pâ-Masa iam matá-los. Por isso, preparavam, em vão, suas armas e tudo o 
que é usado para a guerra. 

Nossos avôs estavam no Papuri. De lá, vieram e desceram para o Rio 
Tiquié. Atravessaram aquele rio a nado. O local da travessia chama-se Lago
do-Nado-dos-Guerreiros. Daí, eles seguiram para o Rio Pirá-Paraná. Chega
ram lá sem que os Tanimukas os esperassem. No meio das armas dos nossos 
avôs, havia algumas espingardas. Os Tanimukas tinham cercado a sua ma lo
ca com grandes toros de madeira. 

Alguns Ye'pâ-Masa, escondidos na mata, espiavam os in imigos que es
tavam na maloca. Durante os dias de aproximação, apareceu, corno s inal de 
mau agouro, sangue na comida dos Tanimukas. Vendo isso, estes previam 
tempos ruins. Prediziam que os guerreiros estavam se aproxi mando para matá
los. Nos dias em que estavam acampados ao redor da maloca, os Ye'pâ-Masa 
fumaram o charuto, comeram a coca e tomaram a bebida de guerra. Decidiram-
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se, então, matá-los ao amanhecer do d i.a seguinte. Por isso, ao amanhecer, 
tomaram a poção de guerra, fumaram charuto, comeram coca e efetuaram 
assopras rituais . Em seguida, rodearam a maloca. 

No começo, fizeram ainda uso dos seus malefícios. Fizeram cair raio na 
maloca grande. Num instante, esta pegou fogo. Vendo o que acontecia, os 
homens tanimukas pegaram as suas armas imediatamente, mas em vão . Para 
nossos avôs, os paus que os inimigos ti nham colocado ao redor da maloca 
fo ram de grande uti lidade. Ficaram deitados atrás deles para se proteger. 
Mataram a flechada os que vinham fugindo do fogo, sem exceção, adultos e 
crianças. O chão da casa tornou-se um lago de sangue. Uma única criança 
escapou correndo. Os poucos sobreviventes, nossos avôs os mataram com 
flechas e com cacetes, fazendo irrupção no descampado da maloca. 

Estando todos mortos, ajuntaram os corpos num só monte e queimaram 
os cadáveres. Durante toda a operação, os guerreiros estavam inconscien
tes. Por isso, não ti nham medo de nada pe lo efeito da poção de guerra. Em 
segu ida, o xamã tirou o efeito da bebida. Só então, os guerreiros voltaram a 
raciocinar e ver as coisas normalmente. Quando estavam sob efeito desta 
poção, viam as pessoas como animais de caça. 

Voltaram. No retorno, chegando ao Rio Tiquié, atravessaram no mes
mo lugar que na ida. Chegando à casa deles, mandaram preparar caxiri e 
dançaram. Por terem se tornado inimigos dos Tanimukas, nossos avôs os 
mataram. 

O men ino que ti nha fugido mai s tarde casou e teve filhos. Estes 
multiplicaram-se e vivem atualmente em número maio r. Dizem que eles 
ainda se lembram do acontecimento. 
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u. ___ c_o_n_ta_t_o_s_c_o_m,....,_o_s_B_r_a_n_c_o_s __ 

Antigamente, nossos antepassados não usavam roupas. Os adultos usa
vam tangas . As mulheres vestiam tiras que cobriam a parte traseira e as 
partes genitais. Estas tiras eram confeccionadas com casca de tururi. Carre
gavam as crianças a tiracolo com tipóia de tururi. Quando ficavam sujos, 
estes trajes eram lavados com uma casca que eles usavam também para 
tomar banho. Nos dias de dança, utilizavam só trajes novos. Esses eram 
pintados com carvão, urucu ou argila amarela misturados com o látex da 
sorva. Às vezes, usavam penas de pássaro. As crianças vestiam estes trajes 
quando crescidos. Naquela época, não conheciam as roupas que nós utiliza
mos atualmente. Estas apareceram com a chegada dos brancos. 

Antes da chegada dos brancos, havia somente algumas doenças. Todos 
tinham defesa contra os nlales porque respeitavam as regras culturais. Na 
casa comunitária, todos os dias, tomavam caxiri, tocavam flauta de Pã ou 
japurutu, e eram felizes. Para cada mulher casada, havia um dia de caxiri. 
Por isso, esta bebida nunca faltava. Assim viviam felizes, todos os dias to
mando caxiri com moderação e refletindo. Por causa disso, eles sabiam es
colher diariamente os assuntos culturais e conversavam juntos. Eram assim 
profundos conhecedores da nossa cultura. 

Não se podia acordar tarde. Exatamente no cantar dos galos, tinham 
que descer ao rio, inalar água com pimenta e tomar banho batendo água até 
antes de amanhecer. Voltando em casa, não se podia esquentar perto do 
fogo. De dia, uns iam à roça, outros iam caçar, outros pescar. Depois do 
meio dia, começavam a voltar e todos estavam de regresso até as três horas 
da tarde. Então, depois deste horário, ajuntavam-se e comiam. 
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Quando as crianças nasciam, os xamãs efetuavam o rito de defesa con
tra os males e lhes davam um nome cultural. Quando alguém adoecia, os 
xamãs kumú e yaf faziam curas rituais. Naquela época, conheciam bem os 
assopros rituais e os remédios. Por isso, as pessoas pegavam enfermidades 
raramente . Con1 a chegada dos brancos, apareceram a gripe, a tuberculose, a 
coqueluche, o sarampo e a malária. Foi com essas doenças que nossos pa
rentes começaram a morrer em grande número. Antes disso, éramos muitos. 
As outras etnias parentes extinguiram-se todas por causa das doenças . Isso 
aconteceu porque não sabiam corno tratá-las . 

Antigamente, foram os portugueses que chegaram primei ro. No Rio 
Uaupés, Manduca chegou com seus parentes e fixou-se em Bela Vista. Trouxe 
facas, terçados, machados, panelas, espelhos, roupa, sal, combustível, mo
tores e outras coisas de várias finalidades . Dando isso, ele mandou nossos 
parentes trabalhar na extração do látex. Os que não queriam trabalhar eram 
pegos e surrados. Apesar de trabalhar, a dívida deles não acabava, ia sempre 
aumentando mais. Ele mandava em toda a extensão do rio. Um parente dele, 
de nome Calistrato, foi morto pelos Miriti-Tapuyas no Rio Tiquié. Depois 
desta morte, nenhum branco entrou mais no Tiquié. Apesar de serem maus, 
esses brancos deixaram a nossa cultura intacta. 

Depois deles, chegaram os padres. Eram gente boa mas, para eles, a 
nossa cultura não prestava. Ao seu ver, tudo era coisa do Diabo. Por isso, 
proibiram os ritos de iniciação, os assopros rituais, o uso do caxiri, as dan
ças e a construção das casas comunitárias tradicionais. Se não obedeces
sem, todos iriam para o inferno junto ao Diabo. Em conseqüência disso, os 
padres jogaram fora cochos e potes de caxiri, trocanos e caixas de enfeites 
de danças. Vendo isso, alguns velhos morriam de tristeza. E assim a nossa 
cultura veio desaparecendo gradativamente. Com a morte dos velhos, uma 
parte da cultura desaparecia. 

Naquela época, os padres eram donos de todas as coisas . Por isso, eles 
não recebiam os nossos parentes que não cumpriam as suas ordens e não 
davam nada para eles. Quando as crianças cresciam, iam estudar com os 
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padres. Só algumas ficavam com os pais. Agindo desta maneira, os que 
estudavam esqueciam a sua cultura e aprendiam a cultura do branco. E as
sim a nossa cultura quase desapareceu . Nos dias atuais, os padres, fi nal
mente, incentivam a cultivar a nossa tradição. No entanto, ficamos numa 
situação muito delicada porque conhecemos pouco a seu respeito. Não sa
bemos como fazer. Desapareceremos apenas sabendo essas poucas coisas 
que sobraram. Os conhecimentos, os velhos os levaram com eles na sua 
morte. Os brancos que não são padres incentivam também a nossa cultu ra 
mas esta recuperação torna-se d ifícil por não termos suficientes conheci
mentos dela. 

Na época atual, comemos a comida do branco, tomamos a sua bebida, 
usamos a sua roupa, temos a sua sabedoria e possuímos os seus pertences. 
As co isas da nossa cultura, somente alguns de nós as lembram. Outras pes
soas, apesar de serem índios, negam a sua identidade e o seu grupo étnico. 
Dizem que estão se tornando brancos. Por isso, os que discursam deste modo 
não falam mais a sua própria língua. Querem somente fa lar a língua dos 
brancos. Agem assim à toa, sem conhecê-la direito. Então, esquecem a sua 
cultura e vivem assim em vão. A nossa língua e a nossa cultura, para fala r a 
verdade, não são para se descartar nem para se esquecer. Fazem parte de 
nós. Estudamos, escrevemos e falamos o que é do branco. Assim também, 
devemos fazer com o que é nosso. Se nós, os donos, não fi zermos assim, 
quem o fará para nós? Enquanto estamos parados, o branco estuda a nossa 
cu ltura, só que às vezes nós não sabemos mais. Se não falarmos mai s a 
nossa língua, não a estudarmos e a escrevermos, desaparecerá assim com
pletamente. 
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~. __________ O __ D_a_b_u_c_u~r_i-----________ _ 

1 

O dabucuri é uma oferta ritual de peixes, caça, frutas, lagartas comestí
veis ou moxiuas, dados pelos convidados a parentes ou a outras tribos que 
os recebem e são os donos da festa. Esta oferta é acompanhada de instru
mentos musicais rituais, de caxiri e, às vezes, de caldo-de-cana destilado. 

Antigamente, nossos avôs, quando iam fazer oferta ritual de frutas, 
mandavam preparar o caxiri ou a cana destilada e iam recol her a oferta du
rante três dias, tocando instrumentos rituais. Tocavam também o trocano 
para pedir que os donos da festa preparassem o caxiri ou para convidá-los. 
Começavam a tocar desde o início da preparação até o dia da festa . Naquele 
dia, tocavam trocano e buzina. Os convidados tocavam da mesma maneira 
que os donos do dabucuri. Comunicavam-se assim mutuamente. 

No dia do dabucuri , os convidados chegavam de canoa e se reuniam 
perto da casa da festa. Em seguida, iam para dentro. Seguiam as mulheres e 
as crianças a uma di stância que não lhes permitiam ver o grupo dos homens. 
Chegavam depois que os instrumentos rituais fossem levados para o mato. 
Todos davam a volta na casa em toda a sua extensão interna e ofereciam as 
frutas aos donos da casa. Enquanto davam volta, colocavam no pescoço dos 
donos enfiadas e amarrados de frutas. Durante essa ocorrênc ia, falavam 
qualquer coisa. Então, os donos da casa ofereciam caxiri aos convidados, 
davam-lhes charutos e coca. 

Depois di sso, o chefe dos convidados efetuava o rito da oferta, entre
gando as frutas ao chefe da casa . Nessa ocas ião, ele falava sobre o processo 
da transformação humana, o aparecimento da comida e como nossos ante-
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passados vieram se relacionando uns com outros no decorrer do tempo. O 
chefe da casa lhe respondia também da mesma maneira. Depois disso, a 
esposa do chefe da casa fazia um agradecimento a todos os convidados. Em 
seguida, o chefe da casa distribuía em quantidade igual as ofertas para todos 
os seus parceiros. Estes, então, as guardavam. 

Quando faziam dabucuri acompanhado de instrumentos rituais, os 
homens adultos e os jovens não comiam nada a não ser a coca, e não 
bebiam outras bebidas que o caxiri e o caapi . As mulheres e as crianças 
pod iam comer. 

Após eles terem guardado as ofertas, o mestre de dança dos convidados 
abria as caixas de enfeites, distribuía os enfeites, enfeitava-se e dançava 
com o seu grupo a dança da oferta. Dançavam o dia e a noite inteiros. De vez 
em quando, faziam intervalos. Então, os donos da casa lhes davam caapi, 
caxiri, coca e charuto . Os que não dançavam, os jovens convidados e os 
donos da casa tocavam flautas de Pã e japurutus. Em um desses intervalos, 
faziam o rito do cigarro. 

Já se sentia o efeito do caapi. Quem não estava preparado, endoidecia. 
Sob o efeito da substância, as pinturas de carajuru e de jenipapo, os dese
nhos das tangas e dos bastões de dança, as pessoas, as suas conversações e 
as suas gargal hadas davam-lhes alucinações. Nas alucinações, apareciam 
cobras, lagartas urticantes, pássaros, tocos, duendes e outros animais de 
qualquer forma. No entanto, os dançantes que não estavam com a lucinações 
tinham o seu momento de melhor inspiração. A pessoa que deu a força ao 
caapi fazia assopros rituais com charuto para que os que endoideceram re
cuperassem a consciência. Às vezes, estes trepavam em pés espinhosos e 
abraçavam tocos, pensando que eram mulheres. 
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No último dia do dabucuri, saíam para o pátio da maloca e dançavam. 
Daí reentravam na casa e dançavam pela última vez. Depois, desfaziam-se 
dos enfeites e os guardavam nas caixas. Então, executavam a dança de re
mar, ajuntavam o resto do caxiri e tomavam. O chefe dos convidados cha
mava o chefe da casa, relatava-lhe assuntos pertinentes à festa, perguntava-lhe 
com que iria retribuir o dabucuri e encerrava a festa. Os que não estavam 
embriagados iam tomar banho e, na volta, misturavam pimenta ritualmente 
assoprada com comida e tomavam bebidas comuns. Os embriagados iam 
dormir. No dia seguinte, acordavam, tomavam banho, comiam quinhampira 
e voltavam para casa. 
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II 

Quando ajuntavam peixes para o dabucuri, extraíam timbó e iam de 
canoa para riachos ou lagos. Lá, tinguijavam. Moqueavam os peixes. Em 
seguida, teciam paneiros que enchi am de peixes e guardavam. Faltando três 
dias para findar a pescaria, mandavam preparar caxiri aos que iam receber a 
oferta. De regresso da pesca, eles iam diretamente para a festa. Com os 
peixes, faziam da mesma maneira que com as frutas : colocavam no pescoço 
dos donos da festa enfiadas e amarrados de peixes, arraias, muçuns e 
poraquês. No último dia do dabucuri, o dono da festa comia com os convi
dados os peixes oferecidos por eles. Depois disso, espalhavam-se de volta. 

Em outras ocasiões, faziam dabucuri de mandioca, farinha e tapioca. 
Nesta oferta, penduravam no pescoço dos donos tubérculos de mandioca, 
bases de pé da nlaniva ou as próprias manivas, beijus, mandioca-mole, res
tos de massa e embrulhos de pimenta. Os Tuyukas e os Makus faziam oferta 
de caça, lagartas comestíveis e moxiuas. Às vezes, os Makus ofereciam tam
bém aturás, baJaios e cestinhas onde se guardam objetos de uso feminino. 
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III 

Quando faziam dabucuri de japurá, de cunuri ou de uacu, recolhiam as 
frutas que estavam no chão, passavam nos pés graças a uma árvore que lhes 
servia de ponte aérea e tiravam com gancho as frutas que estavam nos ga
lhos. Senão, desgalhavam as árvores enquanto outros apanhavam no chão 
as frutas que caíam. Depois disso, transportavam para casa. Os ucuquis e os 
umari s, eles os recolhiam no chão, colocavam em aturás e cestas feitas na 
hora e traziam para casa. 

Os Ye'pâ-Masa costumavam oferecer estas frutas com surubins para 
que os que recebiam os comessem juntos. No dia do dabucuri , alguns gru
pos que recebiam as ofertas iam recepcionar os convidados no porto com 
caxiri e cana destilada. Nossos avôs faziam dabucuri sempre acompanhado 
de instrumentos rituai s e de danças. Na época atual, fazemos apenas com 
flautas de embaúba e com japurutus. 

Japurá 

Há variedades grandes, médias e pequenas de japurá. As grandes e as 
pequenas crescem na terra firme enquanto as médias vivem nas margens. 
Quando maduras, as frutas se disseminam. Então, apanhamos os japurás, 
cozinhamos em panelas grandes, descascamos, limpamos, cavamos um bu
raco que forramos e enterramos as frutas para que elas se decomponham. 
Após três meses, desenterramos os japurás, pilamos, cozinhamos com pei
xe e comemos. O que sobra é guardado em cima do fogo em paneiro forra
do. Quando queremos, tiramos a massa do paneiro, cozinhamos com peixes 
e comemos. 
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Uacu 

As sementes de uacu se disseminam quando a fruta está madura. Então, 
apanhamos, cozinhamos, colocamos no paneiro e enterramos num buraco. 
Passados dois meses, as frutas são desenterradas, comidas ou engrossadas 
com manicuera e tomadas. 

Cunuri 

O cunuri cresce na floresta. Quando maduro, as suas sementes também 
se disseminam. Os pés têm raízes aéreas grandes. As frutas são redondas. 
Quando as sementes se disseminam, recolhemos. 

Às vezes, derrubamos ou desgalhamos as árvores. As frutas são junta
das em monte e quebradas com um pedaço de pau sobre outro para tirar-lhes 
os caroços. Trazemos para casa, colocamos em vasos grandes com água du
rante uma noite para amolecer. 

No dia seguinte, descascamos os caroços com os dentes, ralamos, cozi
nhamos, misturamos com peixes e, quando o cheiro que indica a presença do 
veneno desapareceu, tiramos a panela do fogo e comemos. Outra parte do 
cunuri é descascada, posta no aturá e imersa na água para tirar-lhe o veneno. 
Dois dias depois, o veneno desapareceu e podemos comer. Outra parte é 
tomada com manicuera. Se comermos cunuri ainda com veneno, morremos. 
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~ A Casa Comunitária Ull., ____ _.. 

Antigamente, não se morava em casas individuais. Morava-se em casa 
comunitária. Nessa maloca, viviam grupos étnicos inteiros. Essa casa tinha 
compartimentos para cada família. Os jovens deitavam-se fora dos compar
timentos. A frente da maloca chamava-se mipf-yoo 'karo. A parte traseira 
denominava-se teri. A íàchada era otimamente enfeitada com numerosos 
desenhos. Faziam a construção da maloca coletivamente. 

No começo da construção da nova maloca, o xamã kumú assoprava 
ritualmente no local para que as doenças não aparecessem. No fim da cons
trução, os xamãs kumú e yai faziam assopros rituais sobre tudo com tabaco, 
breu ou, se não houvesse estas substâncias, com breu-branco verdadeiro. 
Derramavam as substâncias sobre cacos de cerâmica, botavam fogo e defu
mavam todo o interior da casa, todo o seu exterior e o pátio inteiro. Enquan
to isso, as pessoas se defumavam com a mes1na fumaça . Fumavam e se 
defumavam con1 um charuto ritualmente assoprado para se defenderem dos 
males. Naquele dia, havia um caxiri pronto. Então, dançavam para pisar e 
endurecer o chão da maloca. 

Na casa, comiam juntos quinhampira de manhã. No fim do dia, comi
a1n também juntos. Faziam coletivamente as roças, o plantio e a capina. No 
entanto, a extração da mandioca era feita individualmente mas as mulheres 
preparavam a mandioca em conjunto. Ninguém vivia em conflito, viviam 
em fraternidade. No centro da maloca, havia um toco de breu que servia 
para alumiar. Na base daquele toco, havia um monte de breu para o seu 
consumo. 

Na maloca, só havia um grupo étnico. As esposas eram todas de grupos 
diferentes. Às vezes, o marido e a mulher se casavam normalmente, um 

209 



gostando do outro. No entanto, quando os pais da noiva não queriam dá-la 
ao rapaz, este e seus parentes iam raptá-la na casa dela. Era assim que se 
casavam. Para nós, é proibido casar-se com mulheres do mesmo grupo étni
co. Desde a antigüidade a mais remota se fazia assim. Por haver esse costu
me, naquela época, nossos parentes só se casavam com mulheres de outros 
grupos. Casavam-se normalmente com a prima cruzada. Naquela maloca, 
todas as mu lheres eram primas cruzadas dos nossos avôs. Por esta razão, 
mantinham um tratamento de parentesco correto. 

Naquela casa comunitária, não havia tristeza. Os adultos falavam de 
assuntos tradicionais. Os jovens que t inham interesse, aproximavam-se 
dos adu ltos e escutavam as conversas deles. Uns brincavam de tocar flau
tas de Pã, japurutus, flautas de bambu que se chamavam « moscas», ossos 
de veado, caracóis e crânios de veado. Outros friccionavam cascos de jabuti 
e pulavam com eles . Outros estavam no porto ou nos igarapés inalando 
~gua com pimenta. As crianças brincavam no pátio com os seus brinque
dos. Outras divertiam-se em nadar. As mulheres ocupavam-se a preparar 
mand ioca, a conversar e a rir. 

Naquela época, só os homens permaneciam na parte dianteira da malo
ca. As mulheres ficavam na parte traseira com seus filhos . Era também nes
ta parte que ficava a menina que tinha a sua primeira menstruação, num 
compartimento separado e bem fechado, com a comida dela. Os velhos pre
paravam a coca. Uns secavam tabaco e outros faziam charutos. As crianças 
iam dormir primeiro com as mães. Os adultos e os jovens iam dormir so
mente depois que o chefe tinha desejado cerimonialmente uma boa noite a 
todos . Outros iam fachear com tochas de turi. Voltavam antes do amanhe
cer. Os peixes que haviam matado eram deixados perto do fogo da esposa, 
sem avisá-la. Esta já sabia. Os demais homens agiam da mesma forma quando 
iam f achear. 

No cantar do galo, todos iam tomar banho. Chegando em casa, as mu
lheres esquentavam a quinhampira, cozinhavam os peixes se houvesse, fa-
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ziam beijus, preparavam o mingau, esq uentavam a manicuera e amanheci
am assim atarefadas. Enquanto isso, davam de beber e de comer um pouco 
aos homens. Ao amanhecer, todos ajuntavam quinhampira, panelas de pei
xes, de manicuera, de mingau de tapioca e de banana, comiam e bebiam. 
Para as crianças, era proibido comer e beber com os adultos . Era-lhes tam
bém proibido chorar durante a refeição e durante as conversações. Se cho
rassem, eram levadas para fora da casa. Terminada a refeição, guardavam 
todas as coisas deles e se espalhavam para cuidar dos seus afazeres . 
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O Casamento 

Como os casamentos só vinham sendo feitos entre primos cruzados, 
desde o nascimento, os filhos estavam comprometidos a se casar também 
com seus primos cruzados para não perturbar o s istema de parentesco. 
Então, quando cresciam, as crianças iam conhecendo a futura mu lher e o 
futuro marido . Por esta razão, o casamento era fáci l para a lguns. O menino 
tornava-se moço, a menina tornava-se moça, um gostava do outro e 
casavam-se naturalmente. 

Todavia, acontecia que às vezes o moço não gostava da moça ou a moça, 
do moço. Então, a s ituação tornava-se delicada. Os pais do moço e os pais 
da moça conversavam entre eles e tentavam convencer os filhos. Caso ficas
se difícil e a moça teimasse em recusar o rapaz, os homens se reuniam e iam 
raptá-la na casa dela. Raptavam-na ao amanhecer ou ao anoitecer. Enquanto 
uns entretinham os parentes da moça com urna briga, outros a roubavam. 
Ora a levavam pelo caminho, ora pelo rio. Depois do rapto, os que tinham 
brigado voltavam também. Chegando em casa, atavam a rede dela bem jun
to à do marido. 

Algumas mulheres aceitavam passivamente o fato. Outras fugiam e 
dormiam em qualquer parte. Outras voltavam diretamente para a casa dos 
pais. Estes raram ente a recebiam bem. Geralmente, devolviam a moça ao 
marido. E assim ela ficava definitivamente com o esposo. Se a esposa não 
tivesse filhos, se e la fosse doentia ou preguiçosa, era devolvida a seus pais. 

Um ano depois, já ia visitar os pais com o filho no braço. Se ela fosse 
esposa de um Ye'pâ-Masa, levava de presente para os pais peixes e bancos. 
Se ela fosse uma mulher Ye'pâ-Masa esposa de Tuyuka, trazia canoas, re-
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mos, caça, far inha e puçás. Se fosse esposa de um Dessana, trazia balaios, 
cumatás, peneiras grandes e pequenas, e tipitis. Nessa visita, levava suas 
cunhadas para dá-las em troca dela a seus irmãos. 

Para nós, Ye'pâ-Masa, é proibido casar-se com mulheres Barás e 
Wananas, por elas pertencerem a grupos étn icos que nos são primos parale
los. Antjgamente, as esposas de nosso avô, quando este morreu, se casaram 
uma com um Bará e outra com um Wanana. Tiveram filhos com eles. Essas 
nossas avós criaram alguns fi lhos legítimos de nosso avô juntos com os 
fi lhos do segundo casamento . Por essa razão, os Barás e os Wananas são 
nossos primos paralelos e não podemos nos casar com suas irmãs . 

Podemos nos casar com mulheres de todos os outros grupos. São so
mente as mulheres makus que não podemos desposar. 
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Ritos de Puberdade 

1 

Os pais davam maior cuidado aos meninos do que às meninas. Com 
efeito, enquanto aqueles iam constituir a descendência do grupo étnico, es
tas iam formar a descendência de outros grupos. Por isso, os meninos eram 
criados seguindo rigidamente as regras culturais. 

Quando os meninos iam se tornando moços, os pais lhes ensinavam o 
uso e a fabricação dos instrumentos de caça e pesca, assim como fazer uten
sí li os domésticos. Atingida a mocidade, eram levados à mata pelos xamãs 
kumú. Lá, ficavam com eles durante muito tempo. Não pod iam ver os pais. 
Apenas os homens iam deixar comida para eles. Naquele lugar, faziam abs
tinência com os xamãs, só comiam e bebiam o que era permitido. Não podi
am ver mulheres nem sentir o seu cheiro. Nesse período, os xamãs lhes 
ensinavam o mito da origem, os assopros rituais, os remédios, as danças e 
outras atividades. Isso durava alguns anos. 

Antes da iniciação, no mesmo lugar, os xamãs cortavam caniços de 
várias espécies que iam servir para a flagelação dos moços durante o rito e 
assopravam neste material. Durante esses dias, eles mandavam as pessoas 
da casa preparar caxiri, cana destilada, caapi, tabaco e jenipapo. Enquanto 
se preparava as bebidas, construíam uma casa no mato para que as mulheres 
e seus fi lhos se refugiassem nela durante a exposição dos instrumentos 
musicai s rituais. 

No dia do caxiri, os iniciantes entravam na casa comunitária com os 
instrumentos rituais. Eles tomavam bebida. Ainda não fumavam tabaco nem 
comiam coca. Dançavam com os instrumentos rituais durante muito tempo. 
Depo is disso, paravam de dançar e formavam duas filas. Então, os xamãs 
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entregavam na mão de cada inici ante um cani ço. Na frente de les, todos os 
adultos ficavam também em duas fi las. Cada um pegava também um cani
ço. Feito isso, um dos iniciantes da frente de uma fila começava a surrar o 
co mpanheiro da outra fila da ponta dos pés até as palmas das mãos. O 
flagelado rev idava da mesma forma a quem o surrou . Depo is deste par da 
frente, os demais seguiam fazendo a mesma operação até o último. Depois, 
era a vez dos adul tos. 

Os inic iantes flagelavam-se com força. Era proibido gritar para quem 
estava apanhando. Senão, a pessoa que gri tava era obrigada a apanhar nova
mente porque os gritos eram de mau agouro. Em segu ida, davam de fumar 
charutos ritualmente assoprados aos iniciantes em pé. Davam-lhes também 
de comer coca. Era a primeira vez na vida que os moços fu mavam tabaco e 
comiam coca. Depois disso, davam-lhes bancos para se sentar. Então, os 
moços tomavam normalmente caxiri e caapi, como também fumavam cha
ruto. 

Em seguida, os homens iam deixar os instrumentos rituais na mata. As 
mu lheres que se encontravam refugiadas na casa do mato e que estavam 
ausentes desta cerimônia chegavam finalmente à casa do ritual. Só então 
dançavam todos juntos, homens e mulheres, até antes do amanhecer por
que, nesta hora, os instrumentos ritua is voltavam novamente para a casa 
comunitária. As mulheres, antes da chegada deles, tornavam a se retirar 
para o refúgio do mato. Os instrumentos musicais rituais eram proibidos à 
vista das mulheres. As que os viam eram mortas com veneno ou com assopros 
maléficos. 

Este ri to de iniciação masculina durava uma semana. No último dia do 
ri to, os iniciantes tomavam banho com substâncias ri tua lmente assopradas, 
comiam e bebiam alimentos normais . Após tudo isso, as abstinências ali
mentares continuavam por algum tempo e, a final, os ini ciados podiam se 
casar. Os que não tinham seguido corretamente as regras de abstinência 
adoec iam. Curavam-se com os assopros ri tuais dos xamãs . 
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II 

A mulher desde criança vinha exercendo os afazeres da mãe. Nesse 
período, a mãe ensinava tudo . Quando os seios começavam a crescer, a mãe 
dispensnva um cuidado especial para com a filha. Aquela não queria que 
esta se aproximasse dos homens para que a meni na não tivesse menstruação 
antecipada: 

- Filha, na sua primeira menstruação, ocorrerá isso e aquilo . Quando 
acontecer, conte imediatamente para mim ou para sua avó! Nessa ocorrên
cia, não vá a nenhum lugar! Fique deitada na sua rede! 

- Se não fizer isso, que vai acontecer? 
- Você vai ser acometida de doenças pelos Seres-da-Água ou por ou-

tros seres . Então, você ficará muito doente e morrerá. Nessa s ituação, só é 
bom andar com defesa ritual. 

- Então, que farei? 
- Faça somente o que eu, seu pai, sua avó ou o xamã mandarmos! 
Por isso, a menina já sabia de tudo antes da primeira menstruaçã.o. 

Quando a mãe percebia que a filha ia ter a primeira menstruação, ela prepa
rava tudo o que a menina ia comer e beber, assim corno o que ela ia dar ao 
xamã corno ingredientes dos assopros rituais. Quando começava a menstru
ação da menina, faziam-lhe um compartimento pequeno no fundo da casa, 
cercando-o com paris . Lá, a menina via apenas a mulher que cuidava dela e 
o xamã kumú responsável por ela. Pelavam-lhe a cabeça. Naquele recinto, 
comia maniuaras e beiju curadá; tomava chibé de tapioca. 

Se a reclusão fosse cmia, durava três meses . Durante a sua permanên
cia no recinto, o xamã preparava-lhe defesas rituais para tudo. Tingiam o 
corpo inteiro dela com jenipapo ritualmente assoprado. Untavam-lhe o cor
po de carajuru assoprado. Pontilhavam o seu rosto com japana. A avó cui
dava dela. Saía unicamente para urinar e defecar em companhia da avó. 
Porém, era-lhe proibido olhar para os lados. Durante toda a reclusão da 
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iniciante, o xamã e a avó lhe ens inavam tudo o que iria fazer na v ida. A 
mu lher ajuizada que seguisse ulteriormente os conselhos de les levava uma 
vida boa. 

A reclusão terminava quando os cabelos da iniciada estavam compri
dos . Então, o xamã responsável por ela fazia assopres rituais nela com breu, 
carajuru, tabaco e casca de banho. Derramava os pedaços de breu ritualmente 
assoprados num caco de cerâmica que continha brasas, defumava a in iciada 
abanando o conteúdo e a levava fora da casa até o porto . Lá, ele defumava o 
local onde ela ia tomar banho com charuto ritual e a mandava tomar banho. 
Em seguida, passava casca de banho em todo o corpo dela e a mandava 

tomar banho de novo. 
Isso feito, o xamã voltava para casa com ela, assoprava ritualmente no 

que ela ia comer e beber e lhe dava. Depois, a iniciada comia normalmente. 
No entanto, não pod ia comer coisas quentes senão ia ficar com cárie. Não 
podia comer frutas bichadas toda vez que estivesse com menstruação. De
pois desta iniciação, ela se tornava realmente moça e podia se casar. 
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m ____ O_E_s_p_í_ri_to_d_o_M_o_rt_o __ _ 

Como nós fomos ritualmente assoprados ao nascer, assim também pre
cisamos ao morrer. Nós temos um espírito ou força vital. Quando estamos 
vivos, esta força vital precisa dos assopros rituais do xamã; também precisa 
deles quando morremos. Na morte de alguém que teve uma boa vida, o 
espírito dele parte sem penar para o mundo dos mortos. No entanto, o espí
rito das pessoas más fica neste mundo. Por isso, os xamã kumú fazem assopras 
rituais e env iam o espírito do defunto para o mundo dos mortos. Senão, o 
espírito fica vagando e importunando seus parentes. Então, dizem que se 
transforma em qualquer an imal. O espírito se manifesta pelo seu baru lho, 
aparece em sonho ou em visões fugazes, transforma-se em animal e se ali
menta de nossa comida. 

Com assopros rituais, os xamãs reúnem os espíritos que vagam, abrem 
simbolicamente um caminho e os enviam para o mundo dos mortos. Para 
que não fiquem vagando, eles os mandam imed iatamente depois da morte 
para o seu destino. Senão, assopram ritualmente nos locais onde os espíritos 
estão importunando e os mandam embora. Quando alguém morre, colocam 
os seus pertences de uso pessoa l no seu caixão para que o espírito não 
permaneça neste mundo por causa destes pertences. 

219 





r:J~ _________ o __ x_a_m_ã __________ _ 

Depois da transformação, nosso ancestral, Ye'pâ-Mas-i-,juntamente com 
seus irmãos menores, teve muitos fi lhos: um primogênito, um segundo filho 
e mai s outros. O filho primogênito foi o nosso chefe. Todos os primogênitos 
da sua descendência seguem essa linha. Por esta razão, nós temos os grupos 
dos primogênitos, dos segundos filhos e dos demais . 

Antigamente, somente os primogênitos mandavam nas casas comuni
tárias . Depois deles, havia xamãs yai e kumú para cuidar e tratar dos doen
tes. Os filhos primogênitos deles ou seus segundos filhos tornavam-se tam
bém xamãs. Uma pessoa que não era filho deles assumia raramente este 
cargo. Em seguida, vinham os mestres de dança que planejavam as festas e 
dançavam. Os seus filhos primogênitos tornavam-se também mestres de 
dança. Descendo na hierarquia, havia os guerreiros; e les combatiam em 
qualquer eventual idade. Em baixo, vinham os caçulas que serviam de em
pregados aos outros grupos. Depois deles, os Makus trabalhavam para nós. 
Assim os nossos antepassados viviam e se respeitavam mutuamente. 

Quando nascia uma criança que ia ser xamã yaí, depois do corte do 
cordão umbi lical , um xamã adulto co locava paricá e carajuru ritualmente 
assoprado no umbigo dela. A criança era criada com cuidado especial e 
abstinência. Quando crescia, não podia comer coisas quentes ou assadas . 
Os xamãs cuidavam bem dela todos os dias. Quando o menino se tornava 
moço, vivia, comia e bebia separadamente. Ele não podia tocar mulheres 
nem sentir o cheiro delas. De vez em quando, retirava-se para a floresta em 
companhia dos xamãs onde ele fazia abstinência demoradamente. Lá, um 
xamã yaí lhe ensinava como diagnosticar as doenças e corno fazer assopros 
curativos. Nesta ocasião, ele assoprava tabaco no iniciante e tomava caapi 
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apropriado com ele. Um xamã kumu ensinava-lhe os assopros ntua1s, o uso 
da poção de assopros e as plantas medicinais silvestres e cultivadas. 

No decorrer desta iniciação, o moço se tornava adulto. Ele fazia o rito 
de puberdade junto com outros rapazes. Somente depois que ele sab ia fazer 
de tudo e raciocinava bem, os xamãs efetuavam o rito do paricá para que ele 
se torne realmente um xamã yaí. Neste fim, mandavam preparar caxiri, cana 
destilada, caapi, tabaco e coca. Todos os xamãs vivendo nos arredores se 
juntavam e faziam-lhe ritualmente uma defesa geral contra os males. O xamã 
yaf mais sábio e mais poderoso dava-lhe o paricá. Terminado o ritual do 
paricá, o mesmo xamã lhe dava o material de poder xamanístico. Este se 
compunha de maracás, paricá, carajuru, tabaco, pedras-brancas, bastão e 
hastes mágicas. Depois disso, os xamãs falavam ao público e ao iniciante a 
respeito da formação xamanística. O iniciante também falava. Então, todos 
dançavam coin eles, fumavam cigarro, tornavam caapi e encerravam o rito. 

O xamã recém-formado estava pronto para diagnosticar e curar as do
enças. No entanto, era-lhe ainda proibido casar-se. Ainda tinha que fazer 
abstinência alimentar e sexual. 

Os xamãs yaí diagnosticam e curam todos tipos de doenças . Eles sa
bem como a doença nos pegou por meio de assopros rituais ou quando jo
gam água sobre o doente. Às vezes, dizem ao paciente que adoeceu por e le 
não ter feito abstinência de certos alimentos. Às vezes, dizem ao paciente 
que os Seres da água, da caça, da terra, das pedras e das montanhas lhe 
deram a doença por ele não andar com defesa ritual. 

De dia e de noite, graças ao seu poder, os xamãs yai fumam cigarro, 
pegam o seu material de potência xamanística e entram nas « casas » dos 
Seres da água, das árvores e das montanhas. Na verdade, o que eles chamam 
« casas » são aglomerações de casas. Nelas, vivem pessoas como nós . Por 
isso, a caça, as aves, as cobras e os outros animais são todos pessoas huma
nas. Quando não fizermos abstinência perfeita, esses seres nos pegam, 
flecham, batem e, nos sonhos, nos dão de comer e de beber; tudo isso se 
manifesta em doenças. 
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Às vezes, pegamos doenças pela ação maléfica dos xamãs. Então, o 
xamã yaf diagnostica e cura. 

O xamã yaf recém-formado só se casa depois de saber fazer bem o 
diagnóstico e a cura da doença. No entanto, fica sempre restrito a abstinên
cia. Se ele falhar em algo, dirige-se ao xamã que outrora lhe tinha dado 
paricá, toma caapi e inala paricá com ele, perguntando-lhe porque falhou. 
Através do efeito do caapi, o xamã. velho comunica ao novo a causa da 
falha. 
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11. ____ H_is_t_ó_r_ia_s_d_e __ B~ic=h_o_s _______ _ 

O caranguejo 

Era no tempo da disseminação dos cunuris. Certas pessoas foram der
rubar os pés, reco lheram as frutas, trouxeram para casa, t iraram as cascas 
com os dentes, cozinharam os caroços e colocaram num aturá que deixaram 
imerso no rio. Dois dias depois, o veneno tinha desaparecido . Desde que as 
pessoas tinham deixado o aturá na água, um caranguejo estava rodeando o 
aturá para comer cunuri. Quando o princípio ativo desapareceu, o carangue
jo comeu cunuri, ficou satisfeito e passou sossegadamente o tempo. E assim 
foi passear despreocupadamente. Neste passeio, viu o seu primo, o girino, 
comendo lodo sem gosto. Então, disse-lhe: 

- Primo, o que está fazendo? Você está muito triste! 
- Estou comendo lodo mas não está bom, não tem nen hum gosto! 
- Puxa, primo, como você está passando mal! 
- Pois é, primo! Eu es~ou enjoado de comer só isso! Não conheço outro 

a limento. 
- Deve ser, primo, às vezes, a gente passa por uma situação dessa! Para 

mim, porém, agora está bom, estou com fartura de comida. 
- É verdade? Então me dê um pouco! 
- Vamos comer, então! É cunuri ! 
- Puxa, não tenho dentes, não posso comer isso! 
- Não fique triste, primo, eu vou lhe dar já mastigado! 
- Que nojo! Não quero comer o que você mastigou! A sua boca é fedo-

renta! Senão vou vomitar quando comer! 
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'- Coma assim mes1no, primo! Seria ruim somente se você morresse 
comendo isso! 

- Não quero isso. Vou comer o meu alimento e viver assim. 
- Primo, por sua culpa, você está com fome! Então, vou comer sozinho 

e viver satisfeito. 
Então, o caranguejo foi comer cunuri enquanto seu primo, o girino, foi 

atrás de lodo. 
Não se deve fazer tudo o que nos é mandado se não for útil. 

A larva 

Era tempo de ingás maduros. Um homem as comia. As primeiras va
gens não eram bichadas mas a última tinha larvas. Só um dos caroços da
quela vagem tinha larvas. Pensando que não era bichado, o homem pôs 
aquele caroço na boca sem reparar. A larva foi quase mastigada. Depois, ele 
a engoliu. Quando a larva chegou no estômago, as lombrigas estavam lá 
fazendo uma ótima refeição. Vendo isso, a larva ficou muito contente: 

- Primos, co.mo vocês comem e vivem bem aqui ! 
- É muito bom, primo! Depois, você vai ver como é bom mesmo! 
- Vou ver isso! Ainda vou comer também o que vocês estão comendo! 
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Estou enjoada de comer somente ingás no meu mundo! 
- Está certo, primo, deve ser assim no seu mundo! Então, venha logo 

comer, que já vai chegar outra comida! Embora você inveje a nossa vida, 
vivemos aqui a muito custo! Você vai ver! Aqui chegam coisas gostosas, 
doces, bem amargas, bem travosas, bem azedas, bem quentes, bem frias, 
assim como veneno e remédios. 

- Está bom! não deve ser tão ruim, pois vocês conseguem viver aqui! 
Eu também vou comer, beber e crescer no seu tamanho! 

- Pois faça assim, primo! Estamos avisando para você ficar sabendo! 
Porque, às vezes, a gente reclama dizendo: «Por que não me avisaram dessa 
situação? ». 

- Vai ser bom, primos, vou agüentar tudo isso como vocês ! 
- Você é quem sabe! 
Quando acabaram de avisar a larva, chegou uma bebida bem doce. To-

mando aquilo, a larva disse: 
- Vocês estavam me enganado! Aqui é muito bom ! 
- Ainda vão vir outras coisas! 
Enquanto falavam, chegou de repente uma comida muito quente. E a 

coitada estremeceu e morreu . Vendo o acontecimento, as lombrigas disse
ram: 

- Bem que avisamos, que vivemos aqui porque agüentamos tudo! 
Dizem que, se formos viver em lugares diferentes, teremos vida curta. 

O beija-flor 

Era uma vez aves que iam competir no vôo. O lugar da competição era 
um rio bem largo. Na margem, ajuntaram-se todas as aves. O beij a-flor d is
se-lhes: 

- Eu vou ultrapassar todos vocês! Por isso, chegarei primeiro ! 
- Você pequenino não voa longe! Quando voa, adeja u1n pouquinho 
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sobre fl ores e pousa nos galhos! Você só sabe fazer isso . Nós, porém, anda
mos voando longe. 

- Vocês estão falando à toa! Só sabem como voam. Se reparar bem, eu 
vôo muito mais do que vocês . 

- Escutem só o que ele diz! Se for atravessar o rio, vai cair logo ali e 
morrer! E le fala assim à toa para a gente não reparar o vôo dele! 

Ouvindo isso, a garça disse ao beija-flor: 
- Primo, coitadinho, você está dizendo isso sem razão! 
- Prima, vai ver só ! Estamos prestes a concorrer! 
- Você está falando à toa, primo! Contrariamente ao que vocês estão 

dizendo, sou a única que voa o dia e a noite inteiros ! 
- Estamos falando demais e inutilmente! Precisamos competir logo! 

Ternos que atravessar o rio a vôo, imediatamente! 
O macaco estava ouvindo tudo isso na ingazeira. Disse às aves : 
- Então, vou coordená-los; quando eu assobiar, vocês saem voando 

juntos! Senão, vão se atrapalhar! Rápido! F iquem em posição nos galhos! 
Então, todas as aves posicionaram-se em uma só linha nos galhos das 

copas. Depois, o macaco disse: 
- Saiam depois que eu assob iar três vezes! 
Então, o beija-flor disse-lhes: 
- Todavia, eu vou sair depoi s de vocês ! Sou muito rápido! Se saísse 

junto com vocês, chegaria muito antes do outro lado do rio! Vou sair um 
pouco antes de vocês chegarem lá! Passarei bem visível voando em cima de 
vocês e pousarei num galho, do outro lado ! 

Como havia dito, o macaco assobiou três vezes. Então, as aves saíram 
todas juntas para atravessar o ri o. A lgumas voavam um pouco e caíam ria 
água. Quando todas estavam um pouco di stantes, o beija-flor sa iu voando e 
si lenciosamente foi pousar nas pernas esticadas da garça. Esta não percebeu 
nada. Estava voando passando por cima das outras aves. Por isso, nenhuma 
delas viu o beija-flor escondido na garça. À vista destes últimos, as aves iam 
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caindo todas pouco a pouco, porque não agüentavam a travessia. A garça 
pensou que o beija-flor também tinha caído. 

E la voou durante um dia. Na margem onde eles iam chegar, outras aves 
os estavam aguardando. Quando a garça estava a ponto de alcançar a meta, 
o be ija-flor, que tinha ficado nas pernas del a durante a viagem, sa iu voando 
rapidamente para trás dela . Depois, deu meia vo lta e regressou na direção 
da garça. Quando passou perto dela, disse-lhe: 

- Prima, bem que te avisei! Estou te avisando para que tu não d igas que 
eu te enganei ! Vou seguindo adiante! 

Dito isso, ele ultrapassou a garça : «TH+ ... !». A garça estava muito can
sada. O beija-flor chegou voando num galho de uacu. Então, ele d isse: 

- Oh! O galho está quebrando! 
Fa lava assim porque estava alegre e porque zombava das outras aves. 

Bem depois, chegou a garça muito cansada. As aves alegraram-se e sauda
ram o beija-flor pela façan ha realizada. 

É por esta razão que, dizem, todas as aves respeitam o beija-flor. 

O duende 

Era uma vez um homem que pescava num poço do rio cuja margem 
formava uma laje de pedras. Era depois do anoitecer. O homem pegava pou
cos peixes. Ele estava triste. Nisso, veio um duende a fazer barulho e a pescar 
sentado naquela laje de pedras. Este pegava muitos peixes. Pegava surubins, 
piraíbas, mandubés, jandiás, mandis e pirá-andirás. Vendo isso, o homem 
disse: 

- Eu vou ca ir na água, mergulhar e tomar dele o can iço marupiara! 
Tsso dito, caiu na água e mergulhou mas o anzol do duende o atraiu sem 

que ele tocasse a linha. Então, o duende o puxou sem esforço para terra: 
«Puuu ... !». Quando o homem deu uma olhada, estava perto do enorme 
duende. Este ficou surpreso de vê-lo. Disse admirado: 
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- Eu venho pescando desde o tempo de meus avôs e nunca tinha v isto 
um peixe igual a este! Parece-se comigo. 

Dizendo assim, apalpava a cabeça, o pênis, o escroto e o ânus do ho
mem. Tentou carregá-lo nas mãos mas não agüentou o peso: 

- Vou chamar meus parentes para me ajudar a carregá-lo ! 
Dito isso, foi mata adentro chamar outros duendes. No mesmo instante, 

o homem caiu na água, embarcou na sua canoa e foi embora. Enquanto ia, 
muitos duendes chegaram na laje. Murmuravam muito, xingando o duende 
que os havia enganando. 

Depois do acontecimento, o homem ia ver aquele lugar durante as noi
tes. O duende continuava pescando na laje. 

A cutia 

Era um desses dias que dão preguiça. Depois de comer a quinhampira, 
a mãe disse à filha: 

- Filha, carregue o seu aturá! A nossa comida, beijus, farinha e tapioca, 
está se acabando. Vamos tirar mandioca! 

- Ah, nem vou! Estou com muita preguiça! Vá você sozinha! Você, 
mãe velha, só quer que a gente carregue aturás superlotados! E, de volta, a 
senhora só regressa muito tarde! 

- Chega de conversa e carregue logo o seu aturá! Ao amanhecer, antes 
da nossa chegada na roça, a cutia costuma comer lá muita mandioca. 

- Que ela coma à vontade! Ela também tem que comer! Não é que a 
gente também come? 
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- Por você falar assim, a cutia está comendo muito. 
- Já falei! Que ela coma à vontade! 
A cutia estava sentada perto da casa ouvindo tudo. Alegrou-se e disse: 
- É bom para mim! É bom para mim! 
Dito isso, ela rodopiou e bateu no peito com as patas dianteiras: «Tu! 



Tu! Tu !». Depois, rolou no chão, levantou-se, sacudiu-se energicainente e 
correu alegremente para comer na roça das mulheres. 

Mesmo que a filha estivesse com muita pregu iça, a mãe conseguiu levá
la para a roça. Em todo o trajeto, ralhou com e la. A entrada da roça estava 
toda branca com os restos de mandioca que a cutia tinha comido. Vendo 
isso, a mãe disse à filha: 

- Está vendo o que fez a cutia que você mandou comer? 
A fi lha nem respondeu. No cerrado, perto delas, a cutia estava alegre e 

de barriga cheia, rindo delas. 
Dizem que a cutia come as roças porque as preguiçosas a mandam 

comer. 

O cachorro 

Antigamente, o cachorro falava como a gente. Os recados, ele os trans
mitia oralmente. No entanto, ele fuxicava muito sobre o que as pessoas e os 
bichos faziam. Diariamente, contava só notícias ruins. Por causa disso, as 
pessoas brigavam sempre. Quando o cachorro via os maridos namorar com 
outras mulheres, rapidamente ia às casas das esposas e lhes dizia: 

- Seu esposo está lá namorando com aquela que você sabe! Se não 
quiser me acreditar, vá ver você mesma! 

- Você não está me enganando? Se me enganar, vou batê-lo com uma 
acha de lenha! 

- Vá ver rápido! Eles estão numa boa ! 
Ouvindo isso, as esposas costumavam ir verifi car. Pegavam em fla

grante os maridos com outras mulheres e brigavam com os maridos . Com 
outros acontec imentos, é assim que o cachorro também faz ia. Vendo isso, a 
divindade Õ'âk+h-i- chamou o cachorro e lhe disse: 

- Meu cachorro, gosto muito de você! No entanto, esses dias, estou 
muito triste por causa dos seus fuxicos! Quando você vir acontecimentos 
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alheios, fique calado! Não conte para os outros ! Não se deve fuxicar o que 
os outros fazem! Já lhe aconselhei isso várias vezes, mas você não escuta! 
Agora, vai ser a última vez que aviso! Se não escutar, vou castigá-lo! 

- Não vou mais fazê-lo, Õ'âk+h+, vou ser bonzinho! Pensando que os 
outros queriam saber o que acontec ia aos demais é que eu sentia a obrigação 
de lhes contar! 

- Você agia dessa maneira mas os homens, ao ouvirem as suas notícias, 
ora discutem, ora brigam, ora se matam. Você costuma apenas contar e ir 
embora sossegado! Por isso, você não sabe o que acontece depo is! 

Foi assim que Õ'âk+h+ aconselhou em vão o cachorro. Tendo ouvindo 
esses conselhos, o cachorro ficou ainda sem fux icar durante algum tempo. 
Depois, voltou a fazer o mesmo. Ao ver isso, Õ'âk±hi ficou zangado e, de 
má vontade, trocou a boca do cachorro pelo ânus, e o ânus pela boca. Foi 
assim que o cachorro ficou sem fa lar como está atualmente. 
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O passarinho yamâ-kaa-se 'rero 

Era no tempo em que morria pela primeira vez uma pessoa humana. Os 
parentes enterraram o morto e voltaram. Como era a primeira vez que mor
rera alguém, estavam todos confusos, não sabiam o que haveria de aconte
cer com o finado. Por isso, comentavam dizendo: 

- O que será que vai acontecer com nosso parente? Será que vai reapa
recer depois? É a primeira vez que vemos morrer um parente nosso. 

Ouvindo isso, o pai deles disse : 
- Vamos ver o que acontece com ele, filhos! Talvez volte conosco! Va

mos esperar! 
Já faz ia tempo que o homem tinha morrido. Enq uanto estavam tristes, 

um certo dia, o pássaro yamâ-kaa-sê' rero cantou assim: 
- O finado vem vindo: «ST'o! ST'o! ST'o!». O finado vem vindo:« ST'o! 

ST'o! ST'o! ». 
O pássaro cantava só isso na cumeeira da casa deles. Ouvindo-o, os 

parentes do morto disseram: 
- Vamos ver! Pode ser que seja nosso parente morto! 
- Vamos! Vamos! Rápido! Deve ser ele! O pássaro yamá-kaa-se 'rero 

não costuma cantar assim! 
Dito isso, saíram de casa e olharam para o fim do pátio. Lá estava de pé 

o finado, querendo vir. Quando os parentes o av istaram, o pássaro 
yamâ-kaa-sê 'rero disse de novo: 

- O finado vem vindo: «ST'o! ST'o! ST'o!». O finado vem vindo: «ST'o! 
ST ' o! ST'o!». 

Vendo o finado, os pais e os parentes lhe disseram em vão: 
- Nosso parente, venha depressa! Estamos esperando-o! A sua ausên

cia nos deixa muito triste! 
Ao vê-los, o parente defunto respondeu tristemente: 
- Eu também estou triste, não estou mais como quando estava com 
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vocês. Por isso, eu voltei para ficar com vocês . 
Assim dizendo, ele vinha caminhando mas o pássaro yamâ-kaa-se 'rero 

disse novamente: 
- O finado vem vindo: «ST'o! ST'o ! ST'o !». O finado vem vindo: «ST'o! 

ST' o! ST' o!». 
Então, o morto ficou triste de repente e escondeu o rosto nos braços, 

dizendo a seus pais e parentes: 
- A situação é ruim para mim! Este, que é pássaro, diz que sou um 

defunto. Depois, vocês também iriam me chamar de defunto! Eu vou embo
ra para o lugar onde estava indo, é o mais certo! Vocês fiquem aqui direiti
nho! Vocês também irão depois de mim aonde estou indo agora! 

Enquanto isso, o pássaro yamâ-kaa-se 'rero cantava ininterruptamente: 
- O finado vem vindo: «ST'o! ST'o ! ST'o!». O finado vem vindo: «ST'o! 

ST'o! ST'o !». 
Ouvindo o finado falar assim, os parentes disseram, debalde: 
- Não vá, parente! Este pássaro está cantando à toa por conta dele! Nós 

não estamos o chamando de defunto! 
Então, o morto respondeu : 
- O pássaro yamâ-kaa-se 'rero é muito ruim. Estou indo embora. Eu 

não agüentaria essa situação! O pássaro me chamaria assim todos os dias! 
E, assim dizendo, ele penetrou no cerrado e desapareceu. Dizem que, 

se o pássaro yamâ-kaa-se 'rero não tivesse feito isso, depois de morto, nós 
voltaríamos com nossos parentes. 

O duende Yamâ-/(uru 

Uma mulher havia se casado. Quando tinha três filhos, o marido mor-
reu. 
Os filhos dela eram dois meninos primogênitos e uma menina caçula. Ficou 
viúva durante muito tempo. Costumava ir à roça com os filhos e, de regres-
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so, preparava a c01nida para eles. Até que um dia os filhos se tornaram um 
pouco crescidos. Então, a mãe começou a ser ruim com eles. Vendo isso, 
disseram: 

- O que está acontecendo com nossa mãe? Parece que ela está fazendo 
alguma coisa estranha. Temos que ser espertos e descobrir a razão desta 
mudança! 

Os meninos iam pescar e a irmã deles ia com a n1ãe à roça. Uma certa 
noite, esta começou a mandá-los dormir cedo. No princípio, eles não conse
guiam dormir cedo. Pouco a pouco, foram se acostumando. Em vista disso, 
o primogênito di sse: 

- Porque mamãe pegou o costume de nos mandar dormir cedo? 
Então, seu irmão menor respondeu: 
- Eu não sei! Em algumas noites, dá-me a impressão que ela está con-

versando com alguém. 
Então, a irmã deles retrucou: 
- Eu também tenho esta impressão. 
Ouvindo isso, o irmão maior deles pensou e lhes disse: 
- Esta noite, vamos fingir de dormir e ver o que mamãe faz! Vocês 

também não vão dormir! 
Então, o irmão menor e a irmã disseram: 
- Assim será bom! Esses dias, nossa mãe nos sovina a co1nida! Deve 

ter algo atrás disso. 
Ao ouvir isso, o irmão maior pensou em muitas coisas e disse-lhes 

enfim: 
- Hoje, vamos tomar banho cedo, jantar alguma coisa e dormir! Porém, 

vamos ficar vigiando o que nossa mãe estará fazendo entre os fios da rede! 
Fazendo como haviam combinado, fingiram de dormir. A no ite já esta

va avançada quando o fogo se extinguiu. Então, viram entrar na casa um 
vulto apenas distinguível de homem grande. Carregava um cesto enorme 
que ele entregou a mãe deles. Esta pegou o cesto, foi buscar uma vasilha de 
cozinhar manicuera e despejou o conteúdo do cesto na vasilha. Era muita 
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caça, mutuns, jacamins, jacus, inambus e urus. Ela os depenou, estripou e 
cozinhou apressadamente naquela vasi lha. Acendeu o fogo onde ia cozi
nhar, cercando-o com cacos de cerâmica para que as crianças não o vissem . 
Quando a caça estava cozida, tirou do fogo e deu de comer ao ser desconhe
cido. 

Este pegava a caça que devorava inteira. Enquanto comia, a mãe comia 
também um pouquinho. Ele devorava tudo. Bebeu todo o conteúdo de uma 
panela de cozinhar manicuera. 

De repente, o fogo ardeu vivamente. Então, as crianças viram que não 
era um homem mas um duende enorme. Reparando bem, era o duende cha
mado Yamâ-Kuru. Terminada a refeição, este foi dormir com a mãe deJes. 
Ao cantar do galo, acordou e partiu. Assim os meninos descobriram o que a 
mãe fazia. Deixaram-na continuar a fazer ass im. O duende Yamâ-Kuru agia 
deste modo todas as noites. A mãe tornou-se ruim com eles. Nunca alimen
tava os fi lhos com a caça do duende. Nã.o guardava mais manicuera para 
eles. Tornou-se sovina na comida. Ao ver isso, ficaram muito tristes. E um 
dia: 

- Vamos matar aquele canalha! Ela só dá de comer caça e de beber 
manicuera para ele! Nós tomamos unicamente mingau e chibé. Só come
mos quando matamos peixes. Senão, só cornemos quinhampira. A1nanhã, 
vamos buscar timbó para misturar com a manicuera e matar assim aquele 
duende desgraçado! 

Naquele dia, foram pescar cedo. Mataram muitos peixes. Voltara1n cedo, 
cozinharam, comeram e ficaram sossegados. Guardaram os restos de peixes 
para a mãe. O dia seguinte, os dois meninos sa íram cedo para a capoeira 
tirar timbó. Regressaram logo depois que a mãe tinha ido à roça com a irmã 
deles. À tardinha, amassaram as raízes de timbó, colocaram o princípio at ivo 
dentro de uma cuia, cobriram e guardaram. 

Aquele dia, foram dormir como de costume. O duende Yamâ-Kuru 
chegou na hora de costume. Enquanto a mãe cozinhava a caça, o filho 
primogênito desceu da rede silenciosamente e derramou a cuia de timbó 
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dentro da vasilha de manicuera. Terminado o serviço, deitou-se na rede e 
ficou tranqüilo. Então, a mãe deu de con1er ao duende como de costume. 
Quando este acabou de c01ner, ela trouxe a vasilha de manicuera e a dei
xou perto dele para tomar. O duende suspendeu a vasilha e, quando estava 
para tomar, disse de repente: 

- Kãá siri ! Kãá siri ! Kãá si ri! 
Ele estava dizendo para a mãe dos meninos que a manicuera ainda 

tinha o seu princípio ativo. No entanto, a mulher replicou: 
- Saári! Saári! Saári! 
Ela estava dizendo que a manicuera não tinha mais o seu princípio. 

Então, o duende disse de novo: 
- Kãá s+ri ! Kãá siri ! Kãá siri ! 
Ela não queria escutar. Nem pensou um instante que os filhos dela ti

vessem fe ito alguma coisa. Por isso, repetiu ao duende: 
- Saári ! Saári ! Saári ! Beba logo sem falar! Deve estar esfriando muito! 
Ouvindo isso, ele resmungou, resmungou e bebeu: «Ko'ri! Ko'ri! 

Ko'ri!» . Então, ela disse: 
- Não é gostoso? Não tinha avisado? 
Como resposta, o duende meneava negativamente a cabeça. Depois, 

os dois foram donnir. Ao cantar do galo, embora fosse a hora de ele ir, não 
acordava. Ao ver isso, a inulher tentou acordá-lo sacudindo-o mas ele nem 
se mexia. Ela desceu da rede imediatamente e foi apalpá-lo para sentir 
melhor. Ele não respirava mais. Já estava enrijecido. Então, ela o puxou 
da rede e o pôs encolhido discretamente num aturá grande. Apesar de ser 
escuro, levou o pelo caminho da roça e o deixou além da roça. De lá, foi 
tomar banho. 

No entanto, os filhos tinham presenciado tudo. Por isso, foram ver o 
lugar onde ela tinha deixado o duende Yamâ-Kuru, sem ser vistos por ela. 
Este tinha se transformado em casa de cupim grande. 

Depois da morte do duende, a mãe perguntou aos fi lhos : 
- Meus filhos, o que vocês fizeram com meu amante? 
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Não queriam contar mas acabaram dizendo: 
- Nós vimos tudo o que você fazia desde o começo! Ninguém disse nada 

pensando que a senhora fosse nos contar de própria vontade. Quando você foi 
amante do duende, mudou muito o seu comportamento. 

- Mudei sim, mas vocês não deveriam ter fe ito o que fizeram! Vocês agi
ram muito mal! 

Depo is disso, a mãe deles se tomou ainda pior. Não lhes dava de comer. 
Então, disseram: 

- Temos que ir embora! Nossa mãe não gosta de nós! 
O filho do duende Yamâ-Kuru estava crescendo na barriga da mãe. En

quanto isso, foram à floresta e começaram a cavar um buraco cada um. Por 
isso, voltavam para casa só ao anoitecer. Davam o jeito de arrumar comida. 
Tiravam farinha, beiju e pimenta sem que a mãe os visse. Com isso, eles comi
am os peixinhos que eles pegavam nos igarapés da mata. 

Isso durou tempo. Então, a mãe deu à luz ao fi lho de Yamá-Kuru. Escondia-o 
dos fi lhos. Um certo dia, deixou a criancinha e os outros filhos em casa en
quanto foi à roça. Ela deitou a criancinha na rede bem no alto. Saindo, ela 
disse: 

- Deixei seu irmãozinho deitado lá no alto. Vou rapidinho à roça. Não vão 
olhar nem mexer com ele! Hoje, vocês fiquem aq ui em casa! Irão para outro 
lugar somente amanhã! 

Logo que ela saiu, eles desceram a criancinha e a examinaram. Não era 
humano. Era um bichinho de caça. Ao vê-la, disseram: 

- Foi por isso que ela nos ocultou o menino, estão vendo que não é gente! 
Apesar de ele ser um bichinho, aquela sem-vergonha ainda diz que é nosso 
irmão! Vamos brincar com ele! 

Então, experimentaram de carregá-lo e de pô-lo em pé. Por ser novo, o 
menino não tinha força. Vendo o seu estado, foram tirar pecíolos da embaúba 
paâtu-moa que cortaram no tamanho dos membros do menino e amarraram 
neles. Então, o bichinho ficou de repente bem firme e foi comer folhas de 
pimentei ra e de batata-doce que estavam ao redor da casa. Depois disso, os 
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meninos cotTeram muito atrás dele para tentar pegá-lo mas o bichinho era muito 
rápido. Nessa hora, ele acabava de se metamorfosear em veado. Os meninos 
ficaram decepcionados porque cansaram de cotTer em vão atrás dele. Entretan
to, o bichinho não queria voltar para casa, gostava de ficar no mato. Quando 
iam atrás dele, entrava no mato e sumia. Era difícil pegá-lo. 

Enquanto isso acontecia, a mãe voltou da roça. Os filhos estavam tranqüilos 
como se não tivessem fe ito nada. A mãe deixou o aturá de mandiocas no chão 
e fo i diretamente para a rede da criancinha. Tentou carregá-la, mas ficou es
pantada. Era apenas um banco que os meninos haviam colocado na rede no 
lugar da criança. Ao ver o objeto, ela ficou furiosa e disse: 

- O que vocês fizeram com a criança, seus doidos? 
- Seu filho se transformou em veado e foi embora para o mato! 
- Vão rápido à procura dele! 
- É muito difíc il pegá-lo! Anda correndo na mata! Tentamos pegá-lo, mas 

ele é muito rápido! 
- Vamos tentar pegá-lo! 
Os meninos foram com a mãe, cercaram o local onde estava o veado e 

tentaram agatTá-lo. No entanto, este pulou no meio deles: « Põsê! Põsê! Põsê! » 
e desapareceu na mata. Foi assim que apareceu o veado pela primeira vez. 

Depois disso, a mãe não quis mais vê-los. Por isso, os três voltavam para 
casa mais tarde do que antes, cavando os buracos deles para ir embora mais 
rápido. Um dia, a mãe viu barro amarelo no corpo deles e perguntou: 

- Por que vocês estão com barro amarelo no corpo? 
- É o barro que nós nos divertimos em cavar na barreira! 
- O que vocês fazem para voltar sempre naquela hora? 
-Andamos brincando à vontade por aí! Porque, em casa, o dia custa a passar! 
- Vocês não estão me escondendo alguma coisa? 
- Não! Por que haveríamos de esconder algo? 
- Parece que estão escondendo algo! Yocês nunca ficam em casa! 
- Quando estamos em casa, você, mamãe, nos repudia. Por isso, agimos 

desta maneira. 
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-Então, façam como quiserem e que se danem! Não quero saber de vocês! 
Po uco tempo depo is, term inaram enfim os seus buracos. Reparando 

bem, os meni nos j á estavam criando asas. Todavia, a mãe, como os repudi
ava, não as havia visto. Chegou o dia de eles irem embora. Neste dia, toma
ram banho bem cedo. Ao amanhecer, voaram e pousaram inesperadamente 
nos travessões da casa: « Po! Po! Po! ».Então, disseram à mãe: 

- Nossa mãe, nós, que você repudia, estamos partindo! Você que é tão 
boa, fique sozinha com a casa que você sovina! Fique comendo sozinha a 
comida que está nos recusando! Que nunca mais haveremos de lhe dar nojo 
e de aborrecê-la! Estamos partindo! 

Dizendo isso, saíram voando pela porta e pousaram na cumeeira da 
casa. Daí, foram pousar em ingazeiras e biribazeiros. Ao ver o que aconte
cia, aquela que fo ra a mãe deles saiu de casa gritando e chorando: 

- Meus filhos, não façam tanto assim comigo! Eu sou sua mãe! Vocês 
dizem que estão indo embora! Levem-me com vocês! Eu agi assim com 
vocês porque o duende me fez perder a cabeça! Não agirei assim de novo ! 
Não vão embora! 

Então, eles responderam: 
- Cansados de ser repudiados por você, estamos partindo! Não quere

mos mais saber de você! 
Assim dito, foram pousar num pé de cunuri, daí para um pé de uacu, e 

de lá partiram. E a mãe deles, chorando, corria gritando atrás deles: 
- Meus filhos, não vão embora! Meus filhos, não vão embora! Meus 

filhos, não vão embora! 
No entanto, e les metamorfosearam-se em urumutuns e entraram nos 

buracos que haviam cavado. A mãe foi gritando por onde eles tinham ido e 
também desapareceu: 

- Meus fi lhos, não vão embora! Meus filhos, não vão embora! Meus 
filhos, não vão embora! 

D izem que o pássaro que grita na mata corno ela grito u é ela, a mãe dos 
urumutuns. Foram assim que apareceram os urumutuns. 
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