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MAIS LENDAS WAURA 

por Harald SCHULTZ e Vilma CHIARA 

О présente con junto de lendas e mitos dos índios Waurá foi colhido рог 
Harald Schultz durante uma pesquisa de 4 mêses, de Julho a Novembro de 
1964. Ele faz parte de um total de 72 textos dos quais 59 foram publicados 
na Revista do Museu Paulista, N.S., vol. XVI, de 1965/66, Sâo Paulo. 

Existe uma disparidade de linguagem entre as lendas publicadas nas duas 
revistas etnológicas. Na Revista do Museu Paulista, os têrmos chulos conside- 
rados chocantes, foram substituidos por outros que fazem parte de uma gíria 
moderna e citadina, extranha ao informante indigena e que é, as vezes, obscura 
para os nâo-iniciados. Na présente publicaçâo, os têrmos originais foram res- 
peitados. 

Para que о narrador pudesse contar os mitos de maneira espontânea e cor- 
rente, Schultz utilizou um gravador de som. Esta primeira versâo foi feita 
na lingua dos Waurá. Em seguida, um outro indio que conhecia о português, 
fez a traduçâo. 

О narrador foi о velho Praguai, falecido em 1965, e o tradutor, Ikiana, 
filho de pai Kustenau e mae Waurá. 

Ikiana aprendeu о seu português durante um ano em que se estabeleceu 
como cozinheiro de um dos postos do Parque Nacionál do Xingu. Ele tinha 
sido criado na aldeia dos Waurá e era casado com mulher Waurá. 

Quando, em 1965, visitei os Waurá, conheci Ikiana, que me pareceu um 
individuo irritadiço e bastante desajustado entre aquêles índios ; alias, segundo 
o diário de campanha de Schultz, esta tinha sido também a sua impressâo. 
Quando voltei ao Alto Xingu em 1970, soube que Ikiana tinha sido executado 
pelos Waurá sob a acusaçâo de se dar à pratica de feitiço contra seus companh- 
eiros de aldeia (informaçâo de Kenneth S. Becker que se encontrava entâo 
em pleno trabalho entre os Waurá). 

As lendas foram editadas por Schultz e о manuscrito tinha sido entre gue 
para publicaçâo ao Museu Paulista, por ocasiâo de seu falecimento em Janeiro 
de 1966. 

Uma parte das notas de Schultz foram publicadas em forma de artigo nas 
Atas do Congresso de Americanistas de Stuttgart-Munchen em 1968 e ainda 
restam dados, sobretudo sobre a religiâo, que aguardam futura elaboraçâo. 
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Os índios Waurá vivem no rio Batovi, um dos afluentes do alto Xingu. Falam 
um dialeto da lingua Nu-Aruaque, como os Mehinaku e os Iawalapiti, que 
moram também no Parque do Xingu. 

Como é conhecido entre os etnólogos, na regiâo do alto Xingu vivem tribos 
que falam linguas diversas, mas que devido ao intenso contacto, já observado 
no século passado, se inter-aculturaram. 

A começar pelas casas e a forma da aldeia, os índios da regiâo apresentam 
também muita semelhança entre si na maneira de ornamentar o corpo e no 
estilo gérai de tôda a cultura material. Além dessa inter-penetraçâo cultural, 
há o fato de que existe um intenso comércio de trocas entre tribos detentoras 
de especializaçôes diferentes. Assim, os vasilhames de barro encontrados em 
tôdas as aldeias do alto Xingu sâo originários da aldeia dos Waurá. Eles trocam 
nâo só esses vasilhames por arcos dos ,Kamaiurá, colares e cinturôes de pedaços 
de conchas dos Kuikuro, etc, mas também sal de plantas aquáticas, bolas de 
massa vermelha de urucu para pintura de corpo, e outras miudezas que pro- 
duzem em quantidade para êsse fim. 

As trocas fazem parte dos encontros concertados entre as diversas tribos. 
Os índios de uma aldeia convidam seus vizinhos para uma competiçâo de dardos 
ou de luta corporal mas também para participar das cerimônias mortuárias 
de personalidades importantes, durante as quais os adolescentes de ambas as 
comunidades sâo iniciados. 

Como vemos, a aculturaçâo inter-tribal no Alto Xingu atingiu nâo só a 
cultura material, mas também as outras esferas da cultura e da sociedade indi- 
gena, excluindo a lingua que cada quai mantém em situaçâo de igualdade. 

É de se esperar, portanto, que lendas e mitos sejam comuns a varias tribos 
do alto Xingu, como podemos verifîcar pela comparaçâo das publicaçôes de 
Schultz e de Vilas Boas. Nâo só os temas e as vezeš o desenvolvimento e os 
valores culturais contidos nas lendas dos Waurá, dos Kamaiurá e dos Kuikuro 
coincidem, mas também a regiâo mítica, o Mořená, que é comum e tôdas as 
tribos. Foi no Mořená que se deram as transformaçôes durante о tempo mitico 
e é là que existe, ainda hoje, um clima especial e uma força mágica que, segundo 
os Waurá, banha todo o ambiente daquela regiâo. Para os Trumâi, o Mořená 
é também um lugar mágico onde existem as coisas mais cobiçadas, mas é, ao 
mesmo tempo, perigoso. 

O Mořená é uma praia que fica na confluência dos rios Ronuro e Culuene, 
mas se alastra pela terra a dentro. Quando passamos de canôa na frente dessa 
praia, os Waurá que me conduziam nâo puderam deixar de mostrá-la a mim. 
Note-se que durante a minha estadia na aldeia, nada tinha sido falado sobre 
lendas, mitos ou sobre о lugar em questâo. Eu conhecia a fáma do Mořená 
através dos comentários de Schultz. 

Observa-se que, entre os mitos e lendas dos Waurá há temas cuja incidência 
geografîca ultrapassa de muito os limites do alto Xingu, como, por exemplo, 
о do « perna de lança » e o do pássaro que mata gente e que só é vencido por 
uma criança que é tratada de maneira especial para ficar extraordinàriamente 
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forte (vide Lendas Waurá na Revista do Museu Paulista, N.S., vol. XVI). 
Estes temas sâo tipicos de tribos Je, como os Krahô, Canela e os Kaiapó em 
gérai (Dreyfus, 1963 ; Nimuendaju, 1946 ; Schultz, 1950). É possivel que os 
Suyá, indios Je da area cultural do Xingu sejam os responsáveis pela sua inclusáo 
na mitologia das déniais tribos vizinhas. 

É de se esperar que о mesmo tenha acontecido com as outras tribos que 
falam dialetos Tupi ou Karibe. 

En tôdo caso, os valôres tais como o prestígio do lutador e о costume de 
raptar mulheres de outras tribos sâo comuns nas lendas contadas tanto pelos 
Waurá como pelos Kamaiurá e Kuikuro. 

É dificil de se detectar quais os elementos culturais que foram trazidos por 
uma ou outra tribo, pois a inter-aculturaçâo parece ser bastante avançada. 
Atravez de uma análise dos mitos, lendas e estórias de tôdas as tribos, poder- 
se-ia, pelo menos, conhecer os valôres que sâo comuns a tôdas e aqueles que, 
ao contrario, mostram ser particulares de uma delas. 

Naturalmente ainda nâo temos um conjunto de lendas suficientemente farto 
que possibilité tal emprêsa. 

Contos sobre relaçâo extra-conjugal. 

I. Homen fala pra outra mulher tá namorando : « Vou esperar là no meio 
do mato ». 

— « Pode esperar » ! 
Homem fica escondido la no mato. Fica là, esperando mulher. Homem pau г 

tá brabo 2. Tem espinho de sapé 3 no pau. Pau dele tá duro. Mulher nâo vem. 
— « Quando mulher vem eu vou botar. Foder. Enfiar pica com espinho. » 
Fodeu no châo. Ai enfiou espinho de sapé na pica. Ai homem morreu. 
Depois que mulher foi : — « Cadê ? » Chama ! Nada. Ai grita : — « Quem matou 

êle ? » Ninguem sabe quem matou .Ai faz buraco no páteo, enterrando. 

II. Entâo outra tribo, Kelaluá, um pessoal vai outro gente 4. Vai namorar 
mulher dêle. Vai namorar mulher de outro. Todo dia, todo dia, todo dia, todo 
dia. Marido vai pescar, entâo homem vai pegar mulher dêle. Entâo apanha 
corda, amarrar pescoço do companheiro. Tira algodâo. Ai amarra. Ai puxa, 
ai cortou pescoço até fîcou là no osso. Linha fica là dentro. Ai sangue sai, sangue 
sai. Morreu ! 

Ai homen vai pescar. Volta. Chega de tarde. Homem chega là na casxa e viu 
sangue. Todo châo sangue. 

Falo u : — « Quem sabe о que é esse ? » Mulher dêle falou : — « É sangue de 
homem, pescoço cortado de corda. » Mulher falou : — « Foi voce ?» — « Nâo, 

1. Pau : orgâo sexual masculine 
2. Tá brabo : refere-se à ereçâo exagerada. 
3. Sapé : capim usado para cobrir as casas dos Waurá ; Imperata sp. 
4. Kelaluá, um pessoal vai outro gente : Kelaluá é nome de uma outra tribo imaginária ; 

um homem vai à casa de outra familia. 
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nâo fui eu. Eu fui là pescar. Fui pescar mesmo. Matar peixe, porque eu venho 
matar gente ? » 

Entâo, aquêle homem morreu. Ta enterrado là no páteo. Ai chorando, cho- 
rando. É êle mesmo que matou. Ta brabo da pica dêle. Fodendo todo dia mulher 
dele. Aí tá brado. Cortou o pescoço 5. 

III. Kalakahan, outra tribo, Ikjakiagaluhá, gente namora mulher dêle. 
Quando vai là na roça, ai vai deitar junto de mulher dêle, foder. Quando marido 
vai pescar, ai vai deitar junto de mulher dêle, todo dia. Até que fîca brabo de 
companheiro dêle. 

— « Entâo amanhâ vou pescar ! Meia noite vou ! » Acorda de madrugada. 
Tira arco, flécha, rêde. Tira comida dêle. Vai pescar. Ai chega là no pátio, ai 
grita : — « Voux pescar ! » 

Ai outro vai dormir junto de mulher dêle. Ai marido vai pescar. Foi. Apanha 
canôa. Vai embora. Vai um pouquinho longe. Ai volta. Vai matar outro gente. 
Deixou canôa la no rio. Ai vem. Levou linha de algodâo bem fîninho. Chegou 
là no casa. Viu mulher dêle. Outro dormindo junto delà. Chega perto de mulher 
dêle. Homem tá dormindo de lado. Ai tem pica dêle. Ai vem, bota algodâo 
debaixo de pica. Bota laço. Primeiro tira esta camisa dêle, pica (prepúcio). 
Ai amarra. Puxa duro. Ai linha grudou na pica dêle. Ai morreu junto de mulher 
dêle. Levou pica, foi embora. Vai là no lago mesmo. Matar peixe. 

Amanhâ cêdo mulher dêle falou pro namorado : — « Levanta, varno banhar. 
Vamo banhar ! » Nada. Ai falou : — « Que é este ? Voce já morreu ? » Ai pegou, 
levou na outra casa. Botou na rêde dêle. Ai, de manhâ cêdo mâe dêle fala : 
— « Levanta meu filho. Levanta, levanta ! » Nada. Ai todo mundo chora. 
— « Quem matou este homem ? Quem matou este homem ? » Ninguém sabe. 
Homem nenhum sabe quem matou. Foi о outro pescar que matou. Ninguém 
sabe. Nem menino nâo sabe. Nem mulher dêle também nâo sabe. 

Vai enterrar là no pátio. Enterrou no pátio. 
Depois, outra manhâ, depois outra, pescador chega ! Tá alegre. Tá rindo. 

Mulher dêle falou : — « Voce nâo grita mais nâo, homem já morreu !» — « Aquêle 
amigo morreu ? » Entâo tá triste. Mentira tá triste. Êle que matou. Chegou, 
vai chorando. Mulher dêle : — « Nâo, nâo grita mais. Fica quieto ! » Ai chegou 
là na casa chorando, chorando, chorando. Quando acabou de chorar, ai vai 
comer peixe. Deu peixe todo mundo. Todo mundo comeu ! 

Resumo : Uma india mantém relaçôes com о amigo de seu marido. Perce- 
bendo о fato, о marido finge ir pescar, mas volta e encontra о amante dormindo 
na rêde de sua mulher. Enfia um laço de algodâo ao redor do pénis do ador- 
mecido, puxa, cortando-o e volta para a pescaria. A mulher, ao acordar, percebe 
que seu amante esta morto. Coloca-o na sua rêde em casa da mâe dêle. De 
manhâ a mâe encontra-o morto. Todos choram e êle é enterrado no pátio. 
Ninguém sabe quem о matou. Passados alguns dias, о marido volta, satisfeito, 

5. О informante Ikiana explia : — « Antigo vovô de Waurá, quando outro fodeu mulher 
dele, ai mata. Hoje nâo ! Quando um fode mulher dele, ai outro fode mulher do companheiro 
dele também. Ninguém mata, nâo. » 
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pois trouxe muitos peixes. A mulher comunica-lhe a morte do amigo. O pescador 
fînge estar triste. Chora muito. Depois de chorar muito, ele vai comer os peixes ; 
todos comem de seus peixes. 

Conto sobre relaçâo extra-conjugal. 
(Como о amante vir ou sucuri). 

Tem um homen namorando mulher de outro. 
Ai marido vai pescar, ai outro homem vai dormir de noite muito de mulher 

do homem que foi pescar. 
Ai chegou là em casa marido, trouxe matrinchâ, peixe, pacu, piau, bicudo. 

О marido foi dormir là no mato assando peixe, abrir barriga de matrinchâ ; 
ai achou aquêle bichinho, mesma coisa que cobra, assado dentro de barriga 
de matrinchâ, do peixe assado. Chegou là em casa tomar conta da mulher. 
Ai fala : — « Eu mata matrinchâ grande. Pode corne ! Só voce ! » Ai mulher 
tá alegre. Come pedaço, vai fazer beiju para corner matrinchâ. Comeu, comeu, 
acabou. Ai guardou pedaço. 

Amanhâ cêdo fala pro marido : — « Vamo là no roça. » E marido nâo quer 
ir junto là na roça. Outro homem vai junto là na roça. Chegou là, fala pro mulher : 
— « Cadê seu marido ?» — « Nâo, nâo vem. » Ai fîca, vai deitar. Ai mulher 
falou : — « Pode corner peixe. Eu trouxe pedaço de matrinchâ. Pode comer ; 
é assado. » Ela tem dentro de bicho. Là no matrinchâ moqueado, là dentro 
tem bicho assado. Ai abre barriga de matrinchâ, ai come, come, come, fala 
pro mulher : — « Vamo comer junto, vem comigo junto. » Ai mulher fala : 
— « Nâo, pode comer, eu vou trabalhar na roça. Vou cavar mandioca. Quero 
chegá là em casa » 

Ai homem comeu. Já acabou peixe. Ai fala : — « Vamo trabalhar 6 com voce, 
vamo foder là no mato, embora ! » Ai mulher fala : — « Voce vai frente. Eu 
vou là pra tras. » Ai homem foi na frente. Chegou là no virado do mato, ai 
senta no châo. Ai mulher senta também, abre as pernas (o informante diz « pé ») 
ai abriu boceta, abriu a boceta, ai о homem tá trabalhando, êle trabalhando, 
trabalhando, foder, foder, foder, foder, foder. É. Ai quando о homem fodeu 
muito a mulher, ai homem virou sucuri. A mulher falou : — « Que é isto ? » 
— « Nâo sei. » Ai mulher pega о rabo. — « Quebra о rabo ?» — « Nâo, nâo quebra 
nâo ! » Ai homem falar : — « Vamo foder ! » Ai foder, foder, foder, foder, foder. 
Ai bem comprido de rabo. Homem virou sucuri. Começou no pé, virado perná e 
rabo de sucuri. Prá cá é homem (mostrou o tronco). Ai foder bastante. Ai homem 
virou de sucuri. Ai marido já chegou là no roça. Ai mulher dêle chamou : — 
« Que é isso ? Que é este ? Este homem esta virado de sucuri ? Porque ? » 
— « Nâo sei. » Ai homem que virou sucuri esta deitado no châo. Virou sucuri 
grande. Só este. Acabou. {Diz о informante que é uma lenda Waurá antiga). 

6. Trabalhar : realizar ato sexual. 



110 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

Conto sobre relaçâo extra-conjugal. 
(A mulher e a anta). 

Este lugar é Piolága. Aqui mora Temékumâ — Anta. Anta que mora dentro 
dêste lago. Mulher dêle é dois. Dois de mulher. Barriga grande. Vai fazer bebida. 
Cinco de bebida. Panelâo grande bem cheio de barro misturado com água. 
Aquêle barro prêto. Por isto que anta comeu barro. 

Tem outra bebida, comida de Temékumâ, fruta de macaúba 7. Bem cheio 
de panela grande. Outro bebida dêle. Mulher dêle faz mingau de buriti 8, fruta 
de buriti. 

Tem comida dêle também, Temékumâ, é fruta de jatobá 9. Entâo cinco de 
bebida dêle. Bem cheio panela. Barro misturado de água, macaúba misturado 
de água, buriti misturado de água, fruta de jatobá misturado de água. Panelâo 
bem grande. 

Ai tem dois de mulher. Ai mulher dêle. Temékumâ, cedo, tá passeando. Foi 
no mato. Meio dia chega, mulher fêz bebida dêle bastante. Chega. Ai bebe. 
Ai bebeu, acabou. Bebeu outro, acabou. Bebeu outro, acabou. Bebendo tudo 
bebida, acabou. 

Vai deitar, deitar na rêde dêle. Chama mulher. Mulher deita junto dêle. Ai 
vai fodendo mulher dêle. Tá fodendo mulher dêle. Todo dia faz. Todo dia mulher 
dêle faz bebida de barro, todo dia. Todo dia tá passeando, nâo vai caçar nâo, 
só gosta de passear. Ai chega, mulher dêle falou : — « Já tem sua bebida. » 
Ai bebida dêle acabou. Acabou, ai deita na rêde. Ai chama mulher dêle. Ai 
mulher deita junto. Ai fode mulher dêle. Todo dia. 

Ai de manhâ vai outra tribo. Vai foder mulher dêle, outro Mató, là longe 
Anta que foi foder. 

Chegou là no casa de Mató, là no lago. Chegou là. Foi là no porto esperar 
mulher vai banhar, esperar mulher de Mató. Ai Mató tá lá em casa. Mulher 
dêle vai banhar, viu Anta. Ai Temékumâ chamou : — « Vem aqui ! » Ai mulher 
vem e vai foder, fodendo, fodendo. Ai Anta vai embora. Mulher vai embora. 
Todo dia que vai foder. 

Ai marido dêle nâo sabe nada. E vai foder outra tribo, tribo de Mató. Ai 
uni menino vai banhar junto de mulher. Ai chega e vai falar pro marido dêle : 
— « Quem é este ? Eu vi sua mulher trabalhando outro homem. Homem grande, 
barrigudo, grande. » 

Ai falou : — « Como chama de nome ?» — « Nâo sei ! » Amanhâ cêdo Anta 
já foi trabalhar mulher dêle. Chegou là escondido, esperar mulher de Mató. 
Ai mulher chega banhar. Ai chama. Ai fodeu. Quando já pronto foder, foi 
embora. Abre perna delà, ai fodeu. Todo dia vai foder. Tôda hora que vai foder 
a outra mulher. 

Entâo menino já falou. Ai marido faz flécha. Faz borduha. Bem bastante 

7. Macauba : palmeira Acrocomia sclerocarpia Mart. 
8. Buriti : Palmeira Mauricia sp. 
9. Jatobá : planta leguminoea. 
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de flécha e um arco. Flécha com ponta de osso de macaco, de arraia 10, tudo. 
Bern bastante de flécha. Ai foi falar pro mulher dêle : — « Eu vou caçar. Eu 
vou longe ! Nâo vou pescar nâo. Vou là no mato. » Foi falar prá mulher dêle. 
É mentira. Ai foi embora. Homem já foi embora. Foi la no porto escondido, 
esperar que Anta vem. Vai esperar Anta vem. 

De manhâ cedo, Anta já vai là trabalhar mulher dêle. Ai marido escondido. 
Ai Anta já foi. Chega là no porto esperar mulher vai banhar. Ai chama. Ai 
Anta chamando : — « Vem aqui ! » Ai marido tá olhando. Ta brabo. Quando 
abriu perna delà, vai foder, ai flechou. Flechou Anta. Ai flechou, Anta correu. 
Ai correu atrás, pegou borduna, quebrou cabeça. Ai Anta morreu. Pega pau 
bateu na mulher dêle. Bateu, bateu, bateu até quase morreu. Ai parou. 

Ai apanha borduna, quebra cabeça de Anta. Tá brabo, fodeu mulher dêle. 
Entâo largou mulher dêle. Entâo vai casar com mulher de Anta. Entâo vai 
foder mulher dêle também. Primeiro matou marido. Nâo tem mais marido. 
Ai vai foder mulher dêle. Ai chegou là no casa. Chegou là. Viu mulher dêle, 
ai falou : — « Eu quero casar voce. Eu larguei minha mulher. Seu marido pegou 
minha mulher. Entâo eu larguei minha mulher. Quero casar com voce. » — « Cadê 
meu marido ?» — « Tá lá, já pegou minha mulher. Entâo tou brabo de seu 
marido, entâo quero casar voce. » — « Tá bom. » Entâo casou com mulher dêle. 
Casou com mulher dêle, ai ficou. Ficou aqui, ai tribo de Mató fïcou aqui. Anta 
morreu na outra tribo. Nâo morreu aqui. Mató ficou aqui. 

Resumo : Temékumâ, a anta, tem duas mulheres a sua esposa e uma amante 
na tribo Mató. Todos os dias a sua mulher prépara bebidas para о marido, 
misturando água com barro, água com macaúba, buriti e jatobá. A anta bebe 
tudo, depois deita-se na rêde e tem relaçôes com sua esposa. Isso se repete 
todos os dias. A anta só vive passeando, nâo trabalha. Todos os dias vai também 
à aguada da tribo dos Mató e escondida espéra a mulher de um dos homens 
Mató, sua amante, e com ela copula diàriamente. Um menino, que tudo vê, 
conta ao marido ; este prépara arco, fléchas, borduna e espéra escondido perto 
do lago. Surpreende os amantes, mata a anta, surra sua esposa indo em seguida 
para a casa da anta, casando-se com a sua mulher, abandonando defmitiva- 
mente a sua antiga esposa infiel. 

Kanalapá e a esposa de seu tio. 

Kanalapá foi namorar a mulher do tio, lá no Mořená u. Kanalapá mora lá 
no Mořená. Kanalapá foi namorar a mulher de Yanamá. Quando Yanamá foi 
no mato, aí Kanalapá le vanta e deita com a mulher do tio. Yanamá fala to do 
dia. Fica zangado de Kanalapá. Ai Yanamá fala : — « Varno, vai arranjá, 
voce vê arranja para mim arranhador » 12. Ai Kanalapá foi la falar para vovó 
que toma conta do arranhador, mulher velha Yanamá foi buscar arran- 

10. Arraia : peixe com ferráo no rabo, gênero plagiostomo. 
11. Mořená : praia do rio Culuene. Esta regiâo é citada no conjunto da mitologia Waurá. 
12. Arranhador : escarifîcador. 
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hador ! Kanalapá foi buscar. Ai vovó falou : — « Leva de Puputivi 13, este. 
Voce vai morrer ! este é cobra, mais perigosa, mata gente. Voce tira embira, 
amarra assim ! » Ela falou : — « Voce leva este (Puputivi), ai vai na casa do 
cupim, voce espia buraco, quando vê cabeça de cobra e cobra quer morder, 
ai voce joga este e cabeça de cobra fica prêsa. » 

Entâo Yanamá vai junto de Kanalapá prá tirar dente de cobra (pré fazer 
arranhador). Yanamá falou prá Kanalapá : — « Pega, joga este embira redondo, 
ai pega cabeça de cobra, tira dente ! » 

Chegou là no casa apanhar cabaça, corda, depois vai cavar. Ai fazer bura- 
quinho pequeno. Ai bota là a cêra no dente de cobra, ai fica duro (Fazendo 
о arranhador com dente de cobra, nâo é de peixe nâo). 

Quando о arranhador já esta pronto, Yanamá fala prá Kanalapá : — « Vamo 
arranhar voce !» — « Ta ! Espéra ai, vou tomar conta de vovó ! u » Ai foi, 
entrou no casa de vovó : — « Vovó, meu tio quer arranhar eu ! » Ai vovó falou : 
— - « Cuidado, voce vai morrer. Seu tio quer arranhar de dente de cobra. Entâo 
voce vai banhar, arranja casca de pau e vai botar no seu corpo. Bota no seu 
coppo bastante de casca de pau ! » 

Ai Kanalapá foi banhar. Quando já tá pronto, chegou là no casa. Ai 
Kanalapá chegou là no casa e fala pro tio : — « Vamo, tio, vamo arranhar. Voce vai 
arranhar eu ! » 

Ai tio apanhou о dente de cobra : — « Vem aqui ! Tira água ! » Ai molha 
todo corpo de Kanalapá. Ai vai arranhando, arranha, vai arranhando. Ai nâo 
é corpo nâo, só é casca de pau. Ai tio arranha, arranha, arranha, arranhou 
todo corpo, cabeça, braço, perna, arranhou tudo. Assim nâo. Sangue saiu bas- 
tante. Quando já esta pronto de arranhar, Kanalapá falou prá Yanamá : — 
« Tio, eu quero ir banhar, lavar meu sangue ! » Ai Kanalapá foi banhar. Primeiro 
foi falar com vovó. Entra no casa de vovó e vovó falou : — « Já tá pronto ? » 
— « Já !» — « Entâo vamos banhar. Leva dente de peixe cachorro, vai arranhar 
outra vez, vai arranhar mais ! » 

Ai Kanalapá levou dente de peixe de vovó. Foi lá no lago. Chegou la no lago. 
Tira a casca de pau de corpo, nâo tem mais. Ai vovó foi arranhar. Apanhou 
dente de peixe, arranhou bem aqui, tudo, na mâo, na cara, perna, ai já esta 
pronto. Ai já vem. Chegou là no casa. Ai Yanamá falou : — « Kanalapá vem 
aqui. Vamo ver о seu arranhador de dente de peixe. Vamos ver о arranhador 
de peixe, bom ». — « Tá bom mesmo, tio, voce já sabe fazer о arranhador mais 
bonito. » 

Ai já tem coraçâo batendo. Ai Yanamá falou : — « É, voce é homem chato. 
Foder mulher tôda hora, tôda hora de foder. » Ai Yanamá falou : — « Faz bebida 
prá seu namorado ! » Ai mulher faz bebida e leva. Ai Kanalapá pegou na mâo. 
Ai tira e deita junto. Ai abre perna delà e foi trabalhar. Ai marido viu. Marido 
esta brabo. Ai acabou. 

Ai falou : — '« Eu quero pau. Vai apanhar prá mim pau bem grosso, bem 
pesado, nâo é levé nâo ». Ai Kanalapá levantou e foi là na casa da vovó. Ai 

13. Puputivi : argola de embira colocada sobre a cabeça para carregar panela. 
14. Vou tomar conta de vovó : vou contar para vovó. 
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conta. Ai Kanalapá falou : — « É ! Minha vovó, Yanamá quer eu buscar pau 
bem grosso, bem pesado. Très ! » 

Vovó falou : — « Cuidado, voce vai morrer. Voce vai apanhai pau bem grosso. 
Voce quebra osso de voce, ai voce morre. Voce vai falar pro cupim. Voce leva 
comida dêle, leva sapé, é este que cupim gosta (Yalealálo). Come pau também. » 

Ai Kanalapá leva bastante sapé. Chega là no casa de cupim e falou : — 
« Como é amigo ? Voce vai ajudar eu ? Vai entrar dentro de pau, corne prá 
mim, ai pau fica levé, nâo é pesado nâo. Come là. Ta ? » Ai Kanalapá pegou 
machado e derrubou très pau, bem grosso assim. Ai cupim vai dentro de pau, 
comeu tudo carne, fîcou só casca. Ai fica levé. Ai cupim falou : — « Ta pronto 
amigo, pode le var ! » 

Ai Kanalapá dois de pau. Chegou là no casa de Yanamá e volta buscar outro 
pau. Ai Kanalapá falou pro Yanamá : — « Tá aqui o pau, tio, tá. Pode fazer 
buraco ! » Ai Yanamá vai pega de pau. Ai Kanalapá bota pedra dentro do pau 
e ai fica pesado. Ai Yanamá vai levantar o pau, levantar, levantar, quand» 
levanta nâo aguenta sôzinho nâo, já tem dentro pedra e pau fica pesado. Ai 
Yanamá vai falar pro Kanalapá : — « Vem, ajuda eu. Este pau mais pesado.. 
Porque voce trouxe pau tâo pesado ? Eu nâo. aguento de carregar pau ta» 
pesado. » 

Ai Kanalapá tira pedra de dentro de pau, ai fica levé. Ai Kanalapá levanta 
о pau e bota no buraco. Levanta outro, bota no buraco, levanta outro. Tá. 
Ai fala : — « Tá pronto, tio. Pode amarrar sua rêde aqui ! » Yanamá falou : 
— « Faz bebida para seu namorado. » Ai mulher levanta, faz bebida e leva là, 
chega là no Kanalapá. Kanalapá pega na mâo, abre a perna delà, fodeu, fodeu. 
Marido viu, tá brabo ! 

Ai outro : Yanamá fala prá Kanalapá : — « Eu quero voce vai buscar caroço 
de pequi prá mim, meu Jakui vai dançar (Chocalho de caroços de pequi ?) 
Kanalapá levanta, foi là no vovó. Entra na casa de vovó. Ai Kanalapá falou : — « É 
meu vovó, meu tio quer caroço de pequi !» — « Ih, voce vai morrer, cuidado. 
Voce vai là no casa, vai no meio de casa de cobra perigosa. » ( — « Aquêle cobra 
com xi-xi-xi-xi, cascavel, nâo é ? » informante) Kanalapá foi buscar aquêle 
xi-xi-xi-xi de cascavel. Vovó falou : — « Voce fala pro seu amigo gafanhoto, 
aquêle bem vermelho de asa. Bem, tem também aquêle xi-xi-xi-xi, assim, 
como cobra. » Ai falou : — « Ai foi là. Vai là no seu amigo gafanhoto. » Falou : 
— Gafanhoto, vai entrar là no casa de cobra cascavel. Voce nâo. Voce quando 
entia, ai morre. Voce fica là fora. Só gafanhoto que entra. Só de noite. De dia 
nâo pode. Gafanhoto entra só de noite no casa de cascavel, apanha tudo caroço 
de pequi. Depois voce paga. Voce dá fôlha de pau pro gafanhoto. Рог isto que 
gafanhoto gosta de fôlha de pau ! {Nâo se trata de explicaçâo da razâo pela quai 
о gafanhoto gosta de folhas, mas sim de uma sugestâo, uma idéia do que oferecer 
ao gafanhoto, que Ihe faça prazer). 

Kanalapá chegou là no casa de gafanhoto : — « Como é, amigo. Nâo, eu 
venho falar prá voce. Voce vai là no casa de cascavel buscar caroço de pequi 
prá mim. Eu trouxe tua comida. » 

Ai gafanhoto, tudo mundo come. Ai gafanhoto falou : — « Vamo embora 
comigo. Voce vai junto de eu. Voce nâo entra nâo, senâo voce morre. Esta é 
cobra mais perigosa. » 
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Ai foi, chegou là no casa de cascavel. Cascavel esta dormindo, meia noite. 
Ai gafanhoto entra. Até foi là no meio da casa tirar caroço de pequi. Tira, 
tira, tira bastante. Ai faz ti-ti-ti-ti-ti. Ai cascavel acorda e fala, : — « Que é 
isto ? Quem mexeu coisa ? Nâo pode fazer isto, nâo pode roubar ! Voce vai 
morrer quando mexe este. Voce vai morrer, vou comer voce ! » 

Ai apanha fogo vai iluminar. Ai gafanhoto foi escondido là dentro do sapé 
na casa dêle, no pau, onde sapé esta amarrado. Escondido ! Ai cascavel nâo 
viu. Ai cascavel vai deitar outra vez. Ai gafanhoto foi tirar mais. Tira mais, 
tira mais. Tira bem bastante. Ai fêz ji-jiji-didi ! Ai cascavel apanhou luz. Foi 
falar : — « Quem é isto ? Quem esta mexendo ? Quem roubou isto ? Eu vou 
corner voce. » 

Apanha fogo, alumeia, alumeia, nâo acha nada. Gafanhoto só escondido. 
Quando cascavel deita, ai gafanhoto saiu fora. Leva bastante caroço de pequi. 
Ai chega là no Kanalapá : — « Toma amigo !» — « Muito obrigado, voce é 
amigo mesmo. Eu gosto de voce. » — « Vou embora. » — « Pode ! » Ai Kanalapá 
foi embora. 

Chegou là no meio dia. Ai falou pro tio : — « Toma aqui, tio, esta aqui caroço 
de pequi seu ! » Tio falou : — « Este é homem mesmo, este nâo quer morrer. 
Porque voce nâo morreu ? » Levou caroço, guarda e fala pro mulher : — « Pode 
fazer bebida. Leva là no seu namorado, seu marido mesmo ! » Ta brabo. Ai 
mulher levanta, faz bebida, leva beiju. Ai marido fala : — « Leva no seu marido 
mesmo ! » Ai Yanamá só vai olhar mulher dêle. Mulher dêle chega là no 
Kanalapá : — « Toma seu bebida ! » Kanalapá pega ela na mâo : — « Deixa là, fica 
ai mesmo ! » Ai Kanalapá já pegou já na mâo delà, puxa, deita na rêde, abre 
a perna e é só foder. Ai marido viu. Eta, tá brabo mesmo ! 

Ai outro. Yanamá falou pro Kanalapá : « Eu quero voce vai buscar meu 
flécha. Eu quero de canabrava ! » Ai Kanalapá falou prá vovó, entra na casa 
de vovó, ai Kanalapá falou : — « Vovó, meu tio quer flécha de canabrava ! » 
— « Falou ?» — « É falou mesmo !» — « Cuidado, voce vai morrer. Voce vai 
queimar. Voce vai là no mato no meio do fogo. Voce vai queimar là. Voce vai 
ver. Voce nâo vai. Voce vai là no 'amigo Curió 15. Leva pra comida Leiki. É 
comida de Curió. Voce fica là no casa de Curió. Só Curió vai buscar Canabrava ! » 
Ai Kanalapá vai, leva de Leiki, bastante. Chega là na casa de Curió. Ai falou 
pro Curió : « É, amigo !» — « 0 que voce quer ?» — « Nâo, eu quero de 
canabrava. Voce vai buscar prá mim ! Eu trouxe de comida. » Ai Curió fala : — 
« Cuidado, eu vou morrer là. Voce fica. Voce fica ai amigo. Só eu vou junto 
de pessoa. Voce fica. Quando vai, voce morre. Este canabrava já tem fogo. 
Fala prá Tseikumâ (fogo), mata gente. » 

De manhâ cedo, Curió foi tudo, tudo mundo. Só Curió foi. Kanalapá ficou 
là na casa de Curió. Chegaram là no canabrava. Tira, corta bem bastante. 
Ai vem. Ai cháma, vai gritá. Curió grita : « 01 !» Ai bicho esta escutando Curió 
esta gritando. Ai fazer fogo. Ai queima. Ai Curió foi là no ceu, tudo Curió. 
Ai já tem outro Curió mais queimado. Nâo foi no ceu. Fogo pegou, ai queimou. 
Ai о fogo apaga. Ai Curió fala : — « Vamos embora gente. » Curió foi embora, 

15. Curió : passaro. 
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«hegou là no casa : — « Oh, amigo. Esta ai amigo ?» — « É, eu espéra de voce ! » 
— « Ta ai flécha. Quase que eu morro là. » Kanalapá falou : — « Muito bem 
amigo, muito obrigado. Voce é amigo mesmo. Voce vai apanhar flécha prá mim. 
Voce é amigo mesmo. » 

Entâo Kanalapá foi embora : « Entâo vou embora !» — « Pode ir embora ! » 
Chegou là no casa, falou : — « Yanamá, tá aqui o flécha, tio. » Ai o Yanamá 

falou : — « Ih, voce é homem mesmo. Ah, porque voce nâo morre ? » Ai Yanamá, 
apanha flécha, guarda. Ai Yanamá fala prá mulher : — « Faz bebida prá seu 
marido mesmo. » Ai mulher levanta, faz bebida. Leva là. Ai Kanalapá pega 
na mâo delà, puxa, deita, abre perna delà, ai foder, foder, foder. Ai marido 
viu. Eta, tá brabo !... puuuuxa !... tem outro. 

Yanamá fala pro Kanalapá : — « Eu quero voce vai buscar jenipapo. Eu 
quero pintar tôda minha gente. » Kanalapá levanta e foi là no casa de vovó. 
Chegou là : — « Vovó, tio falou, mandou buscar jenipapo. » Ai vovó falou : 
— Cuidado, voce vai morrer là. Là dentro do lago. Lá tem piranha. Vai corner 
voce. Voce vai là no seu amigo Aranha. Voce leva pimenta prá Aranha corner. 
Aranha já tem barriga como cabelo 16, vai correr depressa, depois na bôca de 
peixe, quer comer Aranha, ai corre depressa, ai volta. Volta, ai tem bastante 
de corda 17. » Ai foi là no lago grande. Já tem no meio jenipapo com muita 
fruta. 

Ai Kanalapá chegou là no casa de Aranha, ai fala : — « Como é, amigo ! 
Eu quero que voce vai buscar jenipapo prá mim. » Fala pro Aranha. Ai Aranha 
falou : — « Nâo, jenipapo mais dificil. Eu tá com mêdo de peixe mais peri- 
goso. Eu vou morrer. Voce vai fîear. Voce nâo vai junto. Quando voce vai,, 
voce morre. Eu vou sôzinho. Eu vou correr depressa. Voce nâo ! » 

Ai Kanalapá ficou là no casa de Aranha. Ai Aranha foi sôzinho. Vai chegar 
là no beirada do lago. Chega e viu lá no meio o jenipapo. Ai Aranha vai correr 
depressa. Vai subir no jenipapo. Corre depressa, vai correr bastante, ai subiu 
no jenipapo. Já tem coquinho pequeninho. Ai tira fruta. Tira fruta, tira fruta, 
tira fruta, bem cheio о saco. Tira um, ai jóga. Bateu no água. Tira, joga n'agua. 
Ai fruta tá caindo n'agua... tim ! Ai piranha corre. Piranha fala : — « Que é 
isto ? Mexer de fruta ? Vou comer voce ! Tá brabo piranha. Esta escondido 
Aranha, foi correr là nos folhas de jenipapo. Ai água subiu, bem cheio, cheio, 
quase chega là no ceu. Ai água pára. Piranha que faz subir. Lá tem piranha 
tamanho assim (o informante abre os dois braços). Gente nunca viu. Lá tem 
piranha. Corne gente, come onça, tudo. Agua subiu quase là no ceu. Aranha 
vai escondido de água no pau de jenipapo. Quase água chega là no ceu. Ai 
pára. Água pára. Depois água vem (baixa), ai corre, corre, corre, ai fica raso. 
Aranha vem. Foi embora. Correu lago, foi embora, bem cheio de saco de fruta. 
Chegou là no casa, viu Kanalapá : — « Ah, voce tá ai amigo ?» — « É, estou 
aqui esperando de voce. » — « Quase que eu morre, quase que piranha come 
eu. Perigoso !» — « Ah, muito obrigado, voce é amigo mesmo- Vai apanhar 
jenipapo para mim, toma pimenta prá voce comer ! Eu vou embora !» — « Pode 
ir embora ! » 

16. Aranha já tem barriga : refere-se à teia de aranha. 
17. Bastante de corda : muito fio de teia de aranha. 
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Ai Kanalapá chegou là no casa. Chegou là. Ai falou pro tio : « Oh, tio, aqui 
tá o jenipapo ! » Ai Yanamá foi apanhar о jenipapo, guarda. Ai fala pro mulher 
dêle : — « Faça bebida, é seu namorado, seu marido mesmo ! » Ai levantou, 
fêz bebida, levou lá. Kanalapá pega na mâo, deita, abre perna delà e vai foder. 
Ai marido viu : — « Eh, safado ! »... 

Yanamá quer cinturâo de caramujo. Yanamá quer cinturâo. Ai Kanalapá 
vai levantar. Foi la no casa de vovó. Chegou là : — « Tio que gosta de cinturâo 
de caramujo ! » Ai vovó falou : « Cuidado, voce vai morrer. Voce mesmo vai là 
na outra tribo que corne gente, de nome Okakui. Vai buscar caramujo ! » Ai 
vovó falou : — « Voce vai no seu amigo Jacu. Já tem joelho. Pode falar pro 
seu amigo. Leva prá comida, fruta !» — « Tá bom ! » Kanalapá foi embora. 

Foi até chegá là no casa de Jacu e falou : — « Eh, amigo, eu quero que voce 
dá para mim um joelho. Ai Jacu pegou um joelho e deu. Ai Kanalapá já pagou 
comida de fruta. Ai Jacu deu joelho. Joelh dêle é outro jeito 18. — « Eu quero 
joelho forte, amigo, mais forte. » Ai Kanalapá levou joelho embora. Kanalapá 
foi. 

Kanalapá vai mesmo. Bem meio dia, Kanalapá chegou là no casa de Okakui. 
Okakui viu Kanalapá : — « Que é isto ? Kanalapá, varno embora comer ! » 
Ai outro chefe grita, grita, grita, grita, tá alegre. Todo mundo Okakui tá alegre. 
Apanha banco, bota no meio do pátio. Ai Kanalapá chega e Okakui pega na 
mâo, leva là, senta no meio do pátio. Okakui já tem faca grande, quer cortar 
Kanalapá prá comer. Comer gente. Ai о chefe de Okakui falou : — « Vamos, traz 
tudo de caramujo. Vai amarrar Kanalapá ». Ai — « Eu quero este, quero comer ! 
Cada um pedacinho. Eu quero cabeça. » Ai : Okakui traz caramujo, ai fala : — « Eu 
quero comer mâo ! » Ai amarra na mâo. Tudo amarra só caramujo, no braço, 
no pescoço, tudo. Ai este Kanalapá já tem joelho que Jacu deu. Ai já tem 
bastante de caramujo, aí Kanalapá jógou lá joelho de Jacu. Jógou, aí gente 
caiu tudo no châo. Jógou no meio do pátio. Aí gente caiu tudo. Caiu no châo 
Quer levantar aí cai. Levanta, cai 19. Aí Kanalapá correu embora. Aí tudo 
gritou. Kanalapá levantou foi embora. 

Aí chega lá em casa. Traz bastante de cinturâo de caramujo. Chegou meio 
dia, aí falou : — « Oh, tio, aqui esta seu cinturâo de caramujo ! » E tio falou : 
— « Ih, este homem nâo vai morrer ! » Aí Yanamá pegou de caramujo, guarda. 
Yanamá falou pro mulher déle : — « Vai fazer comida e bebida. » Mulher 
levanta, faz bebida. Leva no Kanalapá. Kanalapá apanha na mâo, ai deitar, 
foder. E marido děla tá brabo. Fodeu, fodeu, fodeu. Esta brabo... Vamos escutar 
mais ! 

Yanamá falou outra coisa. Yanamá quer fazer casa nova. Ai Kanalapá levanta. 
Levantou. Foi lá no casa de vovó. Chegou lá no casa de vovó. Ai falou : — 
« Tio quer casa nova ! » Aí vovó falou : — « Voce vai morrer. Vai outra tribo 

18. Joelho de jacu é outro jeito : refere-se ao fato da articulaçâo do membro inferior das 
aves ficar para traz aser êle flexionado. Corresponde ao calcanhar, si comparada à articulaçâo 
das pernas do homem. 

19. Parece referir-se a um ato mágico : os Okakui nâo podem levantar-se porque seus 
joelhos passaram a dobrar-se em sentido contrátio. 
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nâo. Voce vai morrer. Voce vai outra tribo, Aluaku come gente. Voce vai mesmo, 
nâo é outro que vai. Voce vai là, voce vai morrer ! »... Vovó ainda falou : — 
« Voce faz assim, voce chega là no casa de Aluakú. Voce vai contar boceta de 
Yanamá. Aluakú vai rir bastante. » 

Kanalapá foi, chegou là no casa de Aluakú. Apanhou banco. Chegou no 
meio de casa de Aluakú, ai Aluakú falou : — « Como é amigo ?» — « Nâo, só 
tou pescando mesmo !» — « Entâo, vamos conversai", amigo ?» — « Vamos ! » 
Ai Kanalapá fala : — « Meu tio tá brabo !» — « Porque ?» — « Porque eu tra- 
balha boceta de minha tia, abrir boceta !» — « É ? Como é, amigo ? Como 
é seu tio ? » Ai Aluakú tá rindo : « ha, hahai. » Ai Kanalapá vai tirar fotografia 
da casa dêle (o informante já viu fotografar) Ai Aluakú tá rindo bastante. Ai 
este Kanalapá já tirou fotografia da casa. Ai acabou. Ai falar : — « Ah, como é, 
amigo ?» — « Ai, mulher de Yanamá tem boceta bem gostosa, tem bastante 
de cabelo, grosso mesmo ! » Ai Aluakú tá rindo : « hahahai », rindo muito. Ai 
Kanalapá correu embora. Sumiu. Já tirou mesmo. Correu, correu. Ai abre de 
ôlho, nâo tem. Quando abriu ôlho nâo tem gente. 

Ai chegou là no casa falou : — « Tio, tá aqui sua casa. Tá pronto já ! Ai 
Yanamá falou pro mulher : — « Faça comida dêle, seu namorado, seu marido. 
Leva là no casa ! » Mulher levantou, ai leva comida, beiju. Chegou là perto 
do homem. Ai bota comida. Kanalapá pega na mâo. Puxa. Deita na rêde. 
Abre perna delà e fodeu, fodeu. 

Ai marido viu... 
Yanamá que rabo de tatu grande (canastra) e unha também. Quer unha, 

assim aquêle unha grande. Ai Yanamá fala. Kanalapá levanta, vai na casa de 
vovó : — « Tio quer unha de tatu !» — « Cuidado, voce vai morrer. Voce vai 
morrer mesmo. Nâo é outro que vai, voce vai morrer ! » E vovó fala : — « Apanha 
cêra de pau 20, bota na mâo. Ai voce pega rabo de tatu. É mais forte. » Falou. 
E Kanalapá apanhou cêra de pau, passa na mâo. Ai bem bastante na mâo. 
Ai foi procurar tatu. Viu о buraco e viu dentro só o rabo. Ai chegou. 
Kanalapá pegou no rabo, segurou о rabo. Ai puxou. Ai tatu correu bem fundo. Vai 
fundo, e Kanalapá vai fundo. E buraco redondo. Até foi là no buraco redondo. 
Até que chega na outra tribo que Waurá cháma de Yotososó, que gosta de 
bosta de gente. Aquêle bicho que quando a gente vai cagar, vem voando 21, 
é comida dêle é bosta. Ai, até chega Kanalapá, chega là na aldeia do indio que 
gosta de bosta de gente. Ai chega là. Ai tatu pára. Ai Kanalapá matou tatu 
e tirou unha. Ai tira unha. Entâo fica no casa do bicho que gosta de bosta. 
E filho de Yotososó (o informante ri curtinho), môça, quer namorar Kanalapá. 
Nâo tem comida. Só tem bosta. Entâo todo dia Kanalapá já aprendeu beber 
de bosta e comer. Entâo Kanalapá fica fraco. Fica magro. Nâo gosta de comida 
de bosta e largou a mulher, foi embora. Até chega là no casa do tio e falou pro 
tio : — « Tio, tá aqui o unha de tatu seu ! » Yanamá guarda. E Yanamá falou 
pro mulher dêle : — « Faça comida, faça pro seu marido, anda ! » Ai leva pro 

20. Cêra de pau : résina que esfregam nas mâos, tornando-as ásperas para segurar objetos 
lisos com mais firmeza. 

21. Refere-se à bezouros fréquentes no Brasil, do gênero searabideo, que enterram excre- 
mentos, là depositando seus ovos. 
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Kanalapá. Chegou là no homem. Primeiro foi beber bebida. Ai comeu. Ai pega 
na mâo, puxa, deita na rêde, abre a perna delà e vai foder. E marido vai olhar. 
Já tá brabo. Todo dia é aquilo, foder, foder... 

E outro !... Yanamá quer criar filho de gaviâo. Yanamá quer aquêle gaviâo 
grande 22, nâo é ? Ai Kanalapá levanta. Foi no casa de vovó, falou pro vovó : 
— « Vovó, meu tio quer eriar filho de gaviâo. » Ai vovó falou : — « Ah. Voce 
vai morrer, voce vai morrer. Voce vai ficar là no ceu. Entâo voce apanha saco. 
Voce mata rato, bem bastante rato. Voce leva rato. » 

Ai Kanalapá foi. Entâo de noite, Kanalapá matou, pegou rato. Pegou rato, 
pegou dez rato. Bem cheio o saco. Foi pindurar (no pescoço). Entâo leva. Vovó 
falou pro Kanalapá : — « Pode tirar algodâo 23 bastante. Pode amarrar braço, 
pescoço, perna ! Prá cá (punho) ! » 

Ai Kanalapá levou rato. Já morreu. Chegou lá no máto e viu pauzinho, 
(aquêle fruta, comida de pomba. Aquêle molinho como cháma nome ?). Chegou 
lá e Yanamá falou : — « Voce vai subir o pau. Vai olhar ôco de gaviâo ». Ai 
Kanalapá vai subir. Vai subir о pau. E vai olhar de filho de gaviâo. Já tem 
ôvo. Já tá quebrado о ôvo. Já tem filho bem pequeninho dentro do ôvo. Mesma 
coisa de algodâo. Ai Yanamá falou : — « Esta pronto ?» — « Nâo, ainda nâo. 
Já tem pequeno. » Ai Yanamá falou : — « Tá cobrido de репа ? » Ai Kanalapá 
falou : — « Nâo, ainda nâo ! » Ai Yanamá falou : « Como é, tá bom mesmo ? » 
Aí Kanalapá ficou brabo e falou : — « Nâo, nâo esta nâo ! É como algodâo, 
mesma coisa que boceta de sua mulher. Ainda nâo, homem, é mesma coisa 
que boceta de mulher seu ! » Ai Yanamá ficou brabo, bateu no pau. Ai pau foi 
crescer, foi crescer, até chegar là no ceu. Ai Kanalapá ficou là no ceu, bem 
alto. Ai Yanamá foi embora. Tá alegre mesmo. Tá rindo mesmo. Chegou là 
no casa, falou : — « Vamos jogar bola. Todo dia jogar bola 24 ! » 

... Ai Kanalapá tirou o algodâo do braço, tira, tira, vai pindurar. Ainda nâo 
chega no châo. Tira о algodâo do outro braço. Amarra. Ainda nâo chega. Ai 
Kanalapá tira о algodâo dos pés, amarra, ainda nâo chega. Tira о cinturâo, 
amarra, ainda nâo chega. Ai Kanalapá ficou là no ceu. Ai vovó déle sabe. Todo 
dia chora. Todo dia chora. Ai Kanalapá ficou là no ceu. 

Kanalapá vai dormir très dias là no ceu. Ai rato vai ficar podre. Fica podre. 
Ai viu urubu esta voando. Esta cheirando rato podre. — « Hum cadê êle ? » 
Ai chega perto de Kanalapá. Ai Kanalapá falou : — « Ai vovó. Voce vai levar 
eu mesmo em casa. Tá aqui comida seu. Ai rato tá podre ». Ai Kanalapá falou 
de urubu : — « Vovó, voce leva eu là no meu casa. Sabe, meu vovó tá chorando. » 
Urubu foi primeiro comer rato. Comeu rato. Quando comeu, barriga cheia, 
ai falou : — « Vamos embora ! » Ai Kanalapá ficou bem aqui, no pescoço do 
urubu, atrás. Ai Kanalapá desceu. Ai Kanalapá falou : — « Muito obrigado 
vovô. Eu vou matar bicho. Eu vou caçar. Ai vou deixar là no mato, ai vai 
apodrecer. Todo dia eu vou deixar bicho. Voce que trouxe eu ! ». Ai, meia- 

22. Refere-se a uma ave de rapina que algumas tribos do alto Xingu mantêm cativa ; 
Harpya harpya. 

23. Fio de algodâo : os Waurá costumam, em ocasiôes festivas, enrolar uma faixa de fios 
de algodâo na cintura, enquanto que nos braços e pernas, enrolam tiras de entrecasca para 
as lutas corporais quasi diárias. 

24. O autor nâo observou jogo de bola entre os Waurá. 
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noite, Kanapalá foi là no casa déle, do vovó. Foi. Chegou là no casa da vovó 
e chamou a vovó. E vovó falou : — « Que é este ? Aquêle homem morreu. 
Cuidado, hein ! Voce nâo é nâo, meu neto ! » Ai vovó déle levanta, abriu a porta 
e viu Kanapalá : — Ah, voce esta ai. Quem trouxe voce ?» — « Foi urubu ! » 
Ai de manhâ cêdo, vovó falou : — « Entâo voce mata mesmo seu tio. Voce 
faça zagaia de pau. Voce já vira de veado grande. Voce vai fîcar cervo. Vai 
matar este tio là ». Ai, cinco horas, Yanamá vai jogar bola. Todo mundo joga 
bola. Vai jogar bola. Ai Kanalapá foi là no mato. Entrou de barriga de cervo 
grande, veado que tem este, mesma coisa que boi, este é boi mesmo, é. Ai 
Kanalapá entrou no barriga de veado. Ai foi atravessar no caminho, perto de casa 
de Yanamá. Ai gente viu. — « Eta, bicho tá aqui ! Tá atravessando o caminho. 
É veado grande. Vamos matar. » Yanamá : — « Vamos embora ! » Ai todo 
mundo pega de borduna. Ai já tem mato. Veado correu. Nâo é veado mesmo, 
é este Kanalapá que faz « camisa » de veado. Aqui tem cabeça assim. 

Kanalapá corre. Correu. Ai para. Tudo gente, pessoal de Yanamá foi. Ai 
gente vai bem fechado (no cêrco). Ai fica no meio Kanalapá. Gente vai fechando. 
Kanalapá fica no meio. Ai Kanalapá correu prá cá. Ai outra conta : — « Já 
vem ! » Ai voltar prá cá. E outro grita : — « Já vem ! » Ai volta prá lá. Até 
chega lá no Yanamá. Ai outro conta : — « Já vem. Pode matar veado, Yanamá. » 
Ai correu bastante. Até chegar perto de Yanamá. Ai levanta cabeça. Ai já 
tem chifre (o informante perguntou pelo nome no vernáculo). Kanalapá levanta 
chifre e fura a barriga de Yanamá. Levanta com força e jogou. Ai morreu. 
Quebrou osso. Quebrou tudo, sangue sai, ai morreu. Ai Kanalapá correu. 

Gente foi embora. Vai contar pro mulher dêle : — « Seu marido morreu ! » 
Gente nâo sabia que Kanalapá matou marido de mulher. 

Ai Kanalapá foi banhar. Ai tira o couro de veado e jogou. Fica là no mato. 
— « Voce nâo pode matar mais gente. » Ai ficou veado (cervo). Kanalapá 
chegou là em casa. Apanha cinturâo. Vai amarrar. Brinco, vai botar. Tá rindo. 
Vai lá no pátio. — « Vamos jogar bola, meninos. Embora ! Aquêle homem chato 
morreu. » 

Ai amigos dêle vâo enterrar Yanamá. Quando foi enterrado, Kanalapá foi 
buscar mulher de Yanamá : — « Voce nâo pode chorar рог causa daquêle homem 
chato. Eu vou casar com voce ! » Ai pegou a mulher de Yanamá na mâo, levou 
no casa e casou. Acabou ! 

Resumo : Kanalapá mantém relaçôes sexuais com a mulher de seu tio, Yanamá, 
о quai sabendo disso procura eliminar o sobrinho, dando-lhe incumbências 
perigosas. Kanalapá antes de executar as tareras, consulta sua avó, velha e 
sábia. Esta orienta о sobrinho de modo que êle escape da morte e satisfaça 
sempře a vontade do tîo. Na ultima tentativa para fazer perecer o sobrinho 
о tio faz com que êle, por um ato de magia, fique prêso no ceu, de onde um 
urubu о traz de volta à terra. Finalmente, seguindo um conselho da avó, 
Kanalapá se transforma em um cervo, matando о tio com uma chifrada. Em seguida 
êle casa com a mulher do tio morto. 
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Osso de Apassa — O homem invisivel. 

Quando gente vai là no beirada do lago, no mato, acha pau grosso. Aquêle 
que tem buraco em baixo. Outro là em cima. É porta do outro buraco. É casa 
de Apassa 25. 

Chegou là na casa déle. Vai falar lá no pátio : — « Eu achei casa de Apassa 
là na beirada do lago, morando dentro de pau grosso. Vamos queimar êle. 
Là em cima de pau tem porta. Vamos matar êle ! » 

De manhâ, gente vai là. Tudo gente vai. Chega là perto de casa de Apassa. 
Pau bem grosso. Tem buraco dêle. Casa mesmo de Apassa. Apanha lenha 
de pau sêco. Bota na porta dêle bem bastante de fôgo. Até todo fogo já queima 
de casa de Apassa. Fogo entrou no buraco de pau. Queima logo. Fumaça vai 
la dentro de casa dêle. 

Apassa vai mijar. Quer apagar fogo. Mija, mija, mija, mija, apagou nada. 
Fala prá mulher dêle : — « Vamo, voce vai apagar este fogo ! » Mulher mija, 

mija, nada. — « Vamo foder. » Ai fodeu. Ai quando leite 26 saiu, quer apagar 
fogo e nada ! 

Ai queimaram. Queimou de Apassa, Apassa vai cagar, vai cagar, vai cagar. 
Nada apagou fogo ; nada. 

Depois mulher dêle vai cagando, vai cagando, vai cagando, nada. Casa dêle 
vai no châo. Apassa queimou tudo. Mulher dêle queimou. Ficou assado. Dei- 
xaram là no mato. Le var am nada. 

Fica très dias. Un homen vai là, falou : — « Eu quero olhar Apassa. » Ai 
viu osso. Levou um osso, botou na orelha. Ai osso de Apassa ficou na orelha 
do homen. Foi là. Vai foder mulher, outra mulher, de dia. Ninguém viu 27. 
Ninguém gente sabe. Homem bota osso de Apassa, ai ninguém vê êle. 

Ai outro dia foi outra casa. Sentou perto de môça. Môça nâo viu êle. Ai 
êle abre as pernas, ai fodeu, fodeu, fodeu. Môça nâo viu. Ninguém viu. Quando 
homem vai foder mulher, ai homem bota osso de Apassa na orelha, ninguém 
vê êle. 

Homem já virou de Apassa. 
О informante acrescenta : « Agora nâo tem mais, só vovô de Waurá tinha ». 

Roubo da mulher da Ariranha. 

Gente foi na beirada do rio, no mato, tirar pauzinho prá fazer ponta de flécha, 
vovô de Waurá. Vai longe e viu de Ariranha. Quando embira vem no châo, 
todo seguro (emaranhado) de embira, ai gente entra na casa de Ariranha 28» 

Viu uma mulher là, mulher de Ariranha. Entâo, sozinho. Môça bonita, bem. 
vermelha, pintada de urucu. 

25. Apassa : ente sobrenatural representado por mascara de cabaça. 
26. Leite : semen. 
27. Signifîca : ficou invisivel. 
28. Ariranha : mamifero (Pteronura brasiliensis) . 
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Marido delà foi pescar. É Ariranha mesmo. Ficou mulher dêle. Nâo tem 
filho. Ai chega : — « Ei, que é isto, cadê seu marido ?» — « Foi pescar ! » — 
« É, cadê seu companheiro ?» — « Nâo, nâo tem nadá, tou sozinho, eu e meu marido 
só. Pode deitar ! » 

Ai vovô de Waurá deita. Ai mulher falou : — « Voce quer beber bebida ? » 
— « Eu quero. » — « Voce quer beiju ?» — « Quero. » 

Ai comeu beiju. Depois vovô de Waurá fala : — « Vem aqui. Vamo conversar ! 
Senta perto de mim. » 

Mulher vem. Senta perto. — « Vamo deitar nesta rêde !» — « Vamo ! » Ai 
deita. Ai mulher tem bastante de urucu. Ai abre a perna delà. Pau entrou na 
boceta delà. Ai fodeu, fodeu, fodeu, fodeu, acabando, levanta. Ei, tá sujo corpo 
do homem de urucu. — « Como é ? » — « Vai banhar ! » 

Que nada ! Urucu nâo sai. Mêdo de marido delà. Marido tá pescando. Vai 
lavando о corpo. Urucu nâo sai. Vem. Urucu nâo sai. Entâo, pega carvâo. 
Depressa pega carvâo. Quase homem tá chegando. Ai apanha carvâo. Passa 
tudo, cara, bota dentro da pica, perna, tudo fîca prêto. Ninguém fica urucu. 
Este homem fica prêto. No cara dêle, dentro de orelha, tudo, com mêdo do 
marido. 

Marido chega. Mulher fala : — « Meu marido já vem. Traz bastante peixe. » 
Chegou là. Guarda cama-d e-peixe (rêde especial com çara). Mulher dêle falou : 
— « Já tem este homem. Chegou hoje. » — « Que homem ?» — « Nâo sei ! » 

Ai Ariranha falou : — « Como é meu cunhado, voce já chegou hoje ? » Ai 
homem falou : — « É, já cheguei hoje. » Falou prá mulher : — « Este homem 
é seu irmâo mesmo ? Nâo trabalhou voce ? » 

Mulher falou : — « Nâo, é meu irmâo mesmo. Pai dêle criou eu. » Entâo 
Ariranha chama : — « Vem aqui cunhado, quero conhecer voce. » 

Ai corpo dêle todo prêto. Olha, olha o corpo do homem e viu tudo prêto. 
Só carvâo. Só carvâo. Nâo viu nada de urucu. Ai falou : — « Tá bom, é irmâo 
mesmo, tá certo ! » Ai dá comida, assa peixe, Ariranha que vai assar peixe. 
Dá prá comer pro cunhado. 

Quando já tá pronto de comida, mulher dêle vai cozinhar. Depois vai embora. 
Chegou la em casa dêle. Vai contar : — « Eu viu casa de Ariranha là, gente, 
já tem gente. » Contou lá no pátio : — « Quantos tem ?» — « Só tem um, mulher 
bonita. Môça bonita mesmo. » — « Entâo matar êle, trazer ela aqui. » Um homem 
falou. Todo mundo que falou : • — « Entâo vamo. » 

De manhâ foram. Cinco gente foram matar Ariranha. Chegou lá no casa, 
bem cheio de gente. Marido foi pescar. Aí vem. Outro fala. Só tem a mulher 
szinha. 

Aí chegou na casa de Ariranha. Ai um fala : — « Vamo foder ? » Aí um fode. 
Depois outro fode. Depois outro, cinco homem. Aí um dos homens passou 
carvâo, urucu ficou no corpo dêle. Todos passam carvâo. Urucu ficou no corpo 
dêles. Nâo sái. 

Ai vem marido. Mulher falou : — « Meu irmâo chegou tudo. » — « É seu 
irmâo ? » Homem chama : — « Vem aqui meu cunhado. » Aí homem vai tudo, 
tudo prêto. Homem vai olhando. Chama outro. Vai olhar também. É todo 
prêto, é todo prêto, todo prêto. Ai chama, este nâo passou carvâo. Ai chama, 
este nâo passou carvâo : — « Vem aqui cunhado ! » Ai viu, corpo tudo de urucu : 
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— Ei, nâo é seu irmâo. Trabalhou voce. Entâo vou matar. » Ai companheiro 
dêle apanha arco, ai flechou Ariranha. Correu là no pátio. Pegou borduna. 
Quebrou cabeça de Ariranha. Ai morreu. Ai um pegou mulher, casou logo 
levou là na aldeia de vovô de Waurá. 

Mapiukái e os filhos da Arraia. 

Homem de nome de Mapiukái vai pescar de « cama-d e-pescar » 29. Levou 
cama-d e-pescar, rêde de cama, ai pegou arraia. Arraia tem boceta comprido. 
Mesma coisa de boceta. 

Mapiukái viu : — « Ué, bem grande boceta dêle. » Entâo Mapiukái vai foder 
arraia. Ai fodeu, fodeu, fodeu,fodeu, fodeu ! Ai leite saiu. Saiu na barriga de 
arraia e jogou n'agua e foi embora. Là no Mořená. 

Arraia vai embora. Já tem filho de Mapiukái na barriga. Entâo Kwarup, 
Pariatu chegou. Tribo de gaviâo, passarinho. Vai furar orelha de menino 30. 
Entâo Mapiukái vai buscar tribo de Mapiukái. Nasceu dois filhos de Mapiukái. 
Nasceu dois homens, nome de Yapunô. 

Ai vem. Só mâe dêle de Mapiukái ficou sôzinho. Ai Mapiukái vai entrar 
na casa de pai dêle : — « Vovô, cadê meu pai ?» — « Seu pai foi no Kwarup ! » 
— « Onde esta virador de beiju 31 de minha mâe ? 0 que papai levou ? » (О 
informante explica : « Ferrâo de arraia é mesma coisa de virador de beiju ! ») — « Nâo 
sei, procura là ! » Ai procurou. Ai levou. Ai Mapiukái já foi là no Kwarup. Ai 
filho de Mapiukái foi atraz. Vai dois. Depois que filho dêle vai atraz, Mapiukái 
chegou na outra tribo. Filho dêle chegou atraz. Madrugada, filho chegou. De 
manhâ vai pintar corpo, óleo de pau, carvâo, urucu. Sol pouquinho alto, vai 
lutar ! 

Filho de Mapiukái ficou lutador. Dois vai na frente, vai lutar. Cada um pes- 
soal de Yapunô vai correr là no pátio. Cada um luta. Cada um luta. Cada um 
luta. Cada um luta ! Ai pai dêle Mapiukái tá alegre. Ta rindo. Filho dêle vai 
derrubando outra gente, outra gente. Entâo pai dêle tá alegre. Tá rindo. 

Já tem Sol. Tá ai Sol. Quando Sol vai lutar de filho de Mapiukái, nâo quer 
lutar com Sol. Homem sabe de Sol. Êle fala : — « Eu nâo quero de voce. Voce 
é demais alto. » Tá com mêdo de Sol. Depois quando tá pronto de lutar, ai 
Sol virou mulher. Ai quando tudo pronto de lutar, ai Sol vai embora casa. 
Já virou môça. Môça bonita. Ai fala pro filho de Mapiukái : — « Eu quero 
casar de voce ! » Nâo é mulher mesmo, só Sol. — « Nâo, eu nâo quero voce. » 
Entâo Yapunô já sabe : — « Nâo é mulher, só homem. Sol virou de mulher. 
Ai Sol vai outra casa. Virou de mulher rapariga 32, Sol virou de rapariga. 

Quando filho de Mapiukái ficou là na outra casa, Sol falou : — « Eu quero 
namorar voce ! » Ai filho de Mapiukái falou : — « Nâo, eu nâo quero voce. Voce 

29. Gama de pescar : tipo de rede sustentada рог longa vara que se emprega apoiando-a 
no fundo do lago. 

30. Refere-se à cerimônia de furar os lóbulos auriculares dos meninos. 
31. Virador de beiju : instrumentů de cozinha, de madeira, em forma de meia lua. 
32. Rapariga : mulher jovem. 
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nâo é mulher, voce é homem. Homem safado ! », falou. Ai Sol saiu e vai outra 
casa. Virou só menimo. Mulher prêsa, bem bonita 33. 

Quando homem chegou là na outra casa, viu Sol. Virou môça bonita, prêsa. 
Ai falou : — « Eu quero namorar voce. » — « Nâo, eu nâo quero voce, só menina, 
nâo é grande nâo. Eu sabe de voce, voce nâo e mulher nâo. Voce é homem. » Ai Sol 
vai emboia. Vai na outra casa. Filho de Mapiukái foi. Entrouna outra casa. Ai pára. 
Ai Sol virou homem. Rapaz bonito. Fala prá homem : — « Amigo, vamos lutar. 
Eu quero seu cinturâo prá mim. » — « Nâo, nâo pode. Voce nâo é homem, eu 
sabe de voce, voce nâo é menino. Voce é Sol mesmo. Voce vai matar eu. Voce 
nâo pode matar eu ! » Ai Sol vai embora outra casa. Virou mulher môça. Entâo 
Mapiukái, filho de Mapiukái foi embora. Falou pro irmâo dêle : — « Vamo embora. 
Este Sol nâo presta. Virou mulher, virou de môça, virou de menina. Ele nâo 
presta. Vamos embora ! » 

Entâo foram embora. Pai dêle, Mapiukái foi embora. Vai todo mundo, pes- 
soal dêle foi embora. Até chegou là no lago. Filho de Mapiukái foi dentro de 
água, foi embora. Pai dêle vai embora outra casa. Filho dêle vai morar dentro 
de água. É filho de arraia ! Casou de arraia. Fazer filho dêle dois. Marido ficou 
outra casa. Mâe mora dentro de água. Chegou no Mořená. Ai mora mesmo. 
Até ficar mesma coisa de Wéche 34, fica velho, pouquinho. Ai filho dêle vai 
olhar no casa de pai. Levou beiju, levou de mingau. Ai conversou com pai 
dêle. Falou : — « Entâo vamos embora. » 

Ai foi embora. Quando filho foi embora. Quando dois lua, très lua, ai foi 
olhar pai dêle. Levou de pequi, beiju. Vai levar peixe, peixe cozido, assado. 
Todo dia ! Até ficar là prá mâe dêle, falou : — « Vai buscar seu pai. Vai buscar 
seu pai, vai ficar aqui ! » 

Ai filho dêle foi buscar. Já foi embora buscar. Levou pai dêle. Pega de pei- 
xinho pequeno, miúdo de peixe. Vai tampar naiiz de pai dêle. Ai levou dentro 
de água. Ai Mapiukái vai morar junto de filho dêle. Filho já casou dentro de 
água de arraia. Ai mora. 

Resumo : Mapiukái pescou uma arraia. Ficou impressionado com о orgâo 
sexual do peixe e copulou com ela, jogando-a de volta na água. A arraia teve 
dois filhos. Quando outras tribos organizaram a festa do Kwarup convidaram 
também Mapiukái. Ele foi buscar seus dois filhos no lago. Os filhos de 
Mapiukái destacaram-se nas lutas corporais durante о Kwarup e o pai ficou satis- 
feito. 

Havia là о Sol, que quiz matar os filhos de Mapiukái. Convidou-os para lutar. 
Êles desconfiaram e nâo aceitaram. О Sol transformou-se sucessivamente em 
môça bonita e outros disfarces mas os filhos de Mapiukái sempře souberam 
desmascará-lo. Finalmente os filhos de Mapiukái enjoaram das manobras do 
Sol e voltaram para o lago. Visitavam sempře o pai levando-lhe comida e 
finalmente, a pedido da mâe, foram buscá-lo para que êle também vivesse no fundo 
do lago. 

33. Mulher prêsa : о informante se réfère a uma adolescente em reclusâo. 
34. Wéche : nome de um velho indio da aldeia. Seu nome significa « ariranha ». 
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Sol e Lua lutam contra o fogo. 

Sol vai dentro de pau. Nome de corda de arco : Intapi. Lua foi dentro de 
outro caramujo, nome de Tecunu. Mora dentro de água. Lua foi dentro. Tecunu 
abriu boceta. Lua entrou dentio de água. Entrou na boceta de Tecunu. Ai 
Tecunu fechou tampa 35. Ai fogo vem. Nâo é fogo nâo, é bicho fogo, nome de Test- 
jumâ. Perigoso, come gente. Testjumâ quer corner Lua e Sol. Lua correu là 
adiante. Sol também. Testjumâ vem là atraz. Quer queimar Sol. Sol correu. 
Lua correu. Testjumâ vem là atraz. Vem. Fogo vem. Até chegar na beirada 
de lago, ai Lua pula dentro ďágua. Ai ficou Lua dentro ďágua. Ai fogo vem. 
Vem aqui. Lua ficou no meio do fogo. Tecunu vai mijar, mijar. Mijo dêle grosso. 
Ai apagou fogo, apagou fogo. Lua ficou dentro de boceta de Tecunu. Fechou 
boceta, apagou fogo. Lua ficou là. Quando Testjumâ vai embora, voltou. Lua 
falou : — « Abre boceta, que eu quero sair. Vou buscar minha coisa tôda, camisa. 
Depois eu vou casar com voce. Abre ! » Nada. Enfim Tecunu abriu boceta. 
Ai Lua foi embora. Lua chegou no Mořená falou : — « Cadê meu irmâo ? Cadê 
meu irmâo ? » — « Seu irmâo morreu. Sol que morreu ! » Entâo Lua nâo foi 
mais casar com Tecunu. Nunca mais vai là no Tecunu. Ai Lua ficou magro. 
Chegou là na aldeia, comeu muito, ai ficou forte. Ai Lua foi buscar osso. Vai 
fumar, ai Sol levanta, todo dia que levanta. Primeiro Lua morreu. Todo dia 
Lua morreu. Sol faz fumo no osso. Depois sai fumaça, ai Lua levanta. Tem 
árvore de remédio là no Mořená. Quando menino tá doente, ai passa, ai fica bom. 

Resumo : 0 fogo perseguiu a Lua e o Sol ; a primeira salvou-se dentro de uni 
caramujo no lago e о Sol pereceu. A Lua em seguida procura os ossos do Sol 
e soprando em cima deles a fumaça de tabaco faz o Sol voltar à vida. 

Sol e Lua roubám o fogo. 

Sol foi dentro de peixe Punete 36. Tem cabeça curtinho. Nâo tem dente, só 
tem pouquinho dente. Sol entrou na barriga. 

Lua foi là dentro do caramujo, caracol de porta 37. Sol vai buscar fogo de 
onça. Nâo e onça é Waulu. Waulu faz fogo. Sol vai dentro de peixe Punete. Vai 
buscar fogo. Lua vai dentro de caracol. Foi. Até chegar là no Waulu. Nâo tem 
cêsto de pegar peixe dentro ďágua 38. 

Ai chega. Pegou todo peixe. Ai Sol foi là. Ficou na arapuca 39. Lua ficou 
dentro do caracol. Waulu foi espiar. Viu peixe, peixe, até chegar outro lado. 
Waulu viu Sol dentro de peixe. Waulu pega no pescoço de Sol e quebra pescoço 
de Sol. 

35. Fechou a tampa : fechou o opérculo da concha do caracol. 
36. Punete : peixe nâo identificado. 
37. Caracol de porta : Molusco Ampullaria sp. 
38. Cêsto de pegar peixe : covo. 
39. Ficou na arapuca : ficou prêso no covo. 
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Sol tira pescoço. Ai nâo morre nâo. Waulu guarda, vai pindurá. Ai Waulu 
vai, viu caramujo. — « Uei, que é isto ? » Waulu quer quebrar caramujo. Bateu 
na cabeça. Nâo quebra nâo. Jogou n'agua. Lua vai embora. Chegou là. Waulu 
traz peixe bastante. Apanha fogo. Waulu faz fogo. Tira Sol. Vai queimar Sol. 
Nâo vem peixe nâo. Só Sol mesmo. Bota no fogo. Ai Sol levanta, puxa fogo, 
apanha fogo, joga fogo tudo de fogo. Waulu pegou de peixe. Jogou fora. É 
peixe nâo. É sol mesmo. Ai Sol vai embora até chegar là no Caiacol. Fala pro 
Lua. Sol que fala pro Lua : — « Vamo embora ! » Tira camisa, joga fora 40. 
Tira camisa, joga. Virou gente. Buscou fogo de Waulu. Primeiro vai dentro 
de peixe. Virou peixe ! Sol levou de buriti. Chegou là no Waulu. Ai viu : — « Que 
é isto ?» — « Eu vou buscar fogo. » Entâo apanha casca de pau. Lua quebra 
de perna de buriti 41. Apanha casca de jatobá. Bota fogo. Ai queima logo. 
Entâo Lua falou : — « Vamo embora Sol. » — « Vamo ! » Levou fogo. Fogo 
ficou pouquinho. Quando bem longe, ai fogo apagou. Nâo tem nadá fogo. Waulu 
nâo tem. Waulu correu atraz de Sol. Foi buscar Sol là adiante. Waulu correu 
là atraz. Até chegou là : — « Hei, pára pouquinho. Me dá fogo ai. » Sol falou : 
— « Nâo, deixa fogo prá mim. Entâo quando gente toca fogo no mato voce 
vai esquentar no fogo là no mato. Fogo nâo pode fîcar junto de voce. Fica só 
junto de eu. » Sol falou prá Waulu. Ai Lua chegou là no casa, levou fogo. Nâo 
tem fogo na casa. 

Resumo : Afim de poder ir buscar fogo no bicho Waulu o Sol entrou em um 
peixe e a Lua em um caracol. Waulu os capturou com covos de pesca ; abriu 
о peixe e viu о Sol. Nâo conseguindo quebrar о caramujo jogou-o na água. 
Waulu poz o Sol no fogo. Ele tira о fogo e foge acompanhado pela Lua. 0 fogo 
restante do Waulu apagou-se e ele correu atraz do Sol que recusou-lhe o fogo. 
ALua levou o fogo para casa. 1 

Origem do milho. 

Yakanukalâ tem cinco irmâos. Primeiro Yakanukalâ nasceu, depois outro. 
Ai ficou cinco irmâos. 

Yakanukalâ casou com uma mulher. Yakanukalâ mulher déle tem muito 
cabelo na boceta, como tucano mesmo, bem bonito. Mesma coisa que tucano, 
pena de tucano bem vermelho. 

Tribu de Yakanukalâ todo mulher é assim. Tribo de Yakanukalâ ! 
Entâo Yakanukalâ falou : — « Amanhâ vamos pescar, vamos dormir là no 

rio ! » pros irmâo dele. Yakanukalâ foi pescar. Ficou um irmâo dele. Até dormir 
là de manhâ cêdo. Um irmâo dele ficou, trabalhar flécha. Irmâo de 
Yakanukalâ senta là perto da porta, senta aqui. Ai mulher entra na casa. Passou perto 
{onde) esta fazendo flécha. Entâo nâo tem nadá de rabo de tucano. Ai, quando 
cunhada dele passou perto, ai homem pegou cabelo de boceta. Arrancou bas- 

40. Tira camisa, joga fora : trata-se de indumentária mágica capaz de transformer seu 
portador em outro tipo de sêr. 

41. Perna de buriti : refere-se prováv elmente ao tronco de palmeira. 
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tante. Ai ficou ruim. Mulher falou : — « Nâo pode mexer este, seu irmâo fica 
brabo de voce. Fica brabo de eu também. Voce vai ver ! » Ai irmâo fazer brinco. 

Cinco horas chegou Yakanukalâ. Chegou là no casa. Olhando, vai olhar 
boceta de mulher dele e viu arrancar de cabelo. 

Yakanukalâ falou : — « Ói, quem arrancou este cabelo de voce ?» — « Foi 
seu irmâo prá fazer flécha ! » Ai Yakanukalâ ficou triste (que) arrancou cabelo 
de boceta, irmâo dele. 

Ai, de manhâ, Yakanukalâ pegou arranhador. Vai arranhar irmâo dele de 
manhâ cedo. Vai arranhar outro, vai arranhar outro, vai arranhar outro, vai 
arranhar outro ! Quando veiu quem tirou cabelo de boceta de mulher dele, ai 
nâo arranhou nâo. Nâo conversa com êle, tá brabo com êle. 

Quando meio dia, ai fala pro irmâo dele : — « Entâo vamos passar no corpo 
todos de jenipapo. » Ai vai là no pátio, passa jenipapo, passa urucu, oleo de 
pau. Tudo esta boni ! 

Ai Yakanukalâ nâo corne peixe. Tá brabo de mulher dele. De manhâ cedo 
Yakanukalâ fala pro irmâo dele : — « Vamos là na roça ! Vamos queimar roça ! 42 
Entâo vai embora tudo. Mulher fica. Quando aquêle tirou cabelo mulher ficou. 
Só Yakanukalâ vai ! Só outro vai ! 

Quando chega na roça, Yakanukalâ toca fogo. Toca fogo e fogo vem. Vai 
queimar tudo. Yakanukalâ fica no meio da roça. Bem grande a roça. Ficou 
là dentro da roça. Ficou todo mundo là na roça. Ai fogo vem. Vem prá cá. Ai 
Yakanukalâ fica no meio do fogo na roça. Ai fogo vem. Ai mulher dele viu, 
mulher dele tá olhando. Irmâo tá olhando. Tudo tá olhando. Ai fogo fica bem 
perto de Yakanukalâ. Ai Yakanukalâ grita, giita ! Ai Yakanukalâ morre ! 
Ai irmâo dele morre também. Outro morre, outro morre ! Ai ficou só irmâo 
que tirou cabelo da boceta da mulher dele. Ai tudo queimou. Ai mulher gritou : 
— « Ai meu marido tá morrendo, tá queimando ! » Mulher dele falou pro este 
irmâo de Yakanukalâ : — « Voce já viu, seu irmâo tá brabo que voce arrancou 
cabelo de meu boceta, por isto seu irmâo tá triste, queimou tudo ! » 

— « Entâo, Voce fala que tudo tá triste, eu também vou morrer ! » homem 
falou. Ai correu, caiu na beirada da roça. Ai queimou ! Queimou, morreu. Ai 
tôda roça queimou, Yakanukalâ no meio da roça nâo queimou nâo ! Nâo morreu ! 
Ai mulher tá chorando, vai embora. 

Ai de manhâ cedo, tucano vem passear. Mulher falou : — « Vem aqui ! » 
Ai mulher arrancou cabelo de boceta. Bota là no tucano. — « Pega prá voce 1 
É prá voce, seu cabelo ! » Tira, tira, fica bem limpo. Ai pena da boceta da mulher 
ficou là pro tucano. Ai mulher falou : — « Deixa prá voce ! » 

Ai fica cinco dias, mulher de Yakanukalâ falou : — « Entâo vamo ver aquela 
roça ! » Mulher foi. Viu milho, tá crescendo, tá crescendo pouquinho. Mulher 
de Yakanukalâ falou : — « Que é este ? » Outra mulher falou : — « Nâo sei, 
deixa ! Nâo arranca nâo ! » 

Ficou dez dias, ai mulher fala : — « Vamos ver là na roça ! » Milho tá grande, 

42. Queimar roça : Incendiar os troncos e galhos secos résultantes da derrubada a fim 
de preparar a roça. 
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cresceu. — « Quem plantou este ? Que é isto ? Que comida é esta ? » Outra 
mulher sabe : — « Nâo, deixa ! » 

Dez dias depois : — « Vamos là ! » Ai tá grande, já tá pronto. Ai Yakánukalá 
queimou, já virou milho. Este milho é gente ! Yakánukalá ! Ai queimou, ai 
virou milho. Mesma coisa que Yakaskumâ que virou pequi ! 43 

Ai ficou très dias, fala : — « Vamos là na roça ! » Ai foi na roça. Milho todo 
pronto. Mulher dele vai abrir, viu de cara de Yakánukalá ! Tá rindo. — « É, 
coitado de meu marido ! » Ai abriu outra casca 44 viu de cara. Tá rindo ! 

Entâo Sol vai buscar, Lua também. Foi là na roça, foi perto de milho. Levou 
fogo. Lua tira casca de milho, viu cara de Yakánukalá. Tá rindo. Ai Lua faz 
fumo, faz fumaça, ai virou de milho, nâo tá rindo nâo. 

Lua vai apanhar milho, Sol apanha milhc, bem bastante. Faz fogo, Lua faz 
fogo prá assar milho. Vai assando, vai assando, vai assando, bem assado. Milho 
tá quebrando... chchchch... ai Lua fala pro Sol : — « Cuidado, Sol, voce vai 
morrer ! » Lua falou. 

Ai Sol falou : — « Nâo, eu nâo pode morrer ! » Entâo, quando gente que- 
bra milho, ai fica bonito... bchchchch ! Ai Lua corne milho, Sol corne milho. 
Vai embora ! 

Amanhâ tudo mundo vai buscar milho là na roça. Chega là na roça, apanha 
milho, criança, menino vai junto de mulher. Homem fica em casa, só foi mulher. 
Apanha todo milho, bem cheio cesto, outro cesto bem cheio. Ai mulher chega 
là em casa. Um homem traz arranhador no meio do pátio. Vai arranhar tôda 
gente ! 

Mulher vai ralar milho, panela bem cheio. Bota no pilâo. Ai homem apanha 
arranhador, chama toda gente là fóra. Vai arranhar todo gente, mulher, môça, 
tudo vai arranhar ! 

Ai mulher botando milho no pilâo, vai pisar 45. Depois pega, bota na peneira. 
Bota na panela pra cosinhar. Ai milho ficou bem grosso 46, gostoso, mais de 
manioca. 

Ai tudo indio bebe ! Tôda hora mulher prépara, de manhâ, tôda hora. 
Roça bem grande, bem cheia. Até uma lua, ai milho fica sêco. 
Yakánukalá virou milho, depois de queimar roça. 

Resumo : Yakánukalá tinha quatro irmâos ; êle era cas ado. Foi, com quatro 
de seus irmâos, pescar. Um que ficou em casa fazendo fléchas arrancou alguns 
pelos das partes pudendas de sua cunhada, para fazer brincos. Ao voltar о 
marido percebeu o fato e sabendo que seu irmâo era o autor ficou muito zan- 
gado. Ao aplicar a sangria aos irmâo nâo о fez àquêle que tinha arrancado 
os pelos de sua mulher. Recusou também os peixes que a mulher assara. No 
dia seguinte ele vai com seus irmâo рог fogo na floresta que estava já cortada 
e sêca, afim de preparar a roça. Os quatro irmâos ficam no meio do fogo e 

43. Yakaskumâ : vide lenda Yakaskumâ, sêr que foi morto e incinerado, dando origem 
ao pequizeiro. 

44. Casca : palha de milho. 
45. Pisar : pilař. 
46. Bem grosso : consistência de mingau. 
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morrem. 0 quinto irmâo, que arrancara os pelos nâo morreu, mas sua cunhada 
lhe diz que é por sua culpa que os outros tinham morrido de tristeza e êle se 
atira nas chamas e morre. A mulher volta à aldeia, chorando. Arranca todos 
os seus pêlos e os oferece a um tucano que desde entâo, ostenta no peito as suas 
penas vermelhas. 

Voltando à roça a mulher descobre о milho que esta nascendo ; uma outra 
aconselha-a a nâo arrancar. Voltando continuamente ela um dia encontra 
о milho pronto. Abrindo uma espiga ela vê о rosto de seu marido. 0 Sol e a 
Lua vêm comer milho ; a Lua faz fumaça de tabaco e faz entâo desaparecer 
da espiga о rosto risonho de Yakanukalâ. Depois assam о milho. As mulheres, 
ajudadas pelas crianças, colhem о milho, ralam-no, trituram-no e preparam 
uma bebida. Todos a partir de entâo bebem sempře esta bebida de milho. 

Yakaskumâ : origem do pequi, pimenta e outros frutos. 

Já tem là no lago um homem que chama Yakaskumâ. Morando n'agua, 
dentro de água. Ta fodendo très mulher da tribo de gente Litjilákumá. Todo 
dia Litjilákumá chama Yakaskumâ. De manhâ, quando marido sai prá roça, 
ai chama Yakaskumâ. Faz beiju primeiro, ai faz bebida. Faz sal 47, rnistu- 
rado com bebida 48 prá levar comida pro Yakaskumâ, là no lago. 

Yakaskumâ tem très mulher, namorado. Quando Litjilákumá chega là no 
lago, perto, uma leva de bebida, uma leva de beiju, uma leva de comida. Chega 
là, ai chama, vai chamar Yakaskumâ. 

Yakaskumâ tá dentro de água. Mulher chama : — « Yakaskumâ ! » Nada. 
Ai outra chama : — « Yakaskumâ ! » Nada. Ai outro chama : — « Yakaskumâ ! » 
Nada. Ai outro chama : — « Yakaskumâ ! » о outro chama — « Yakaskumâ ! »... 
— « Vem aqui, vamos foder ! » Nada. Ai, depois outra : — « Yakaskumâ, vem 
aqui, vamos foder ! » Nada. Ai, depois outra : — « Yakaskumâ, vem aqui, vamos 
foder ! » Nada. Ai depois outra : — « Yakaskumâ, vem aqui, vamos foder ! » 
Nada. Ai outra chama : — « Yakaskumâ, vem aqui, vamos foder ! » 

Ai as mulher de Litjilákumá escutou là dentro do água barulho forte. Ai 
Yakaskumâ vem. Vem. Até chega là perto de môça Ai tira camisa, tira cal- 
ça, ai guarda 49. Ai virou gente ! 

Mulher tira ulùrizinho 50, bota no cabeça do « Mâe-da-lua » 51. Outro pegou 
ulurizinho, bota no cabeça do « Mâe-da-lua ». Outro pega ulùrizinho, bota no 
cabeça do « Mâe-da-lua », bem cheio cabeça de ulùri. 

Ai Yakaskumâ vem. Mulher falou : — « Pode corner beiju. Pode comer pimenta. 
Taí bebida. » 

47. Faz sal : sal de plantas, extraido do agua-pé. 
48. Nâo podemos explicar о signifîcado de frase, pois os Waurá nâo misturam condimento 

as suas bebidas. 
49. О informante explica que Yakaskumâ usa vestimenta de capim, eonsistindo de calça 

e camisa e a parte que cobre cabeça e ombros. 
50. Uluri : adôrno feminino. 
51. Mâe da lua : pássaro noctívago de familia Caprimulgidae. Nâo compreendemos o sen- 

tido da frase. 
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Primeiro Yakaskumâ comeu beiju, comeu pimenta, tudo. Já acabou beiju, 
acabou pimenta, pega bebida. Vai beber bastante. Acabou ! 

Primeiro comeu beiju. Quando já acabou, mulher fala : — « Vamo foder ! » 
Ai Yakaskumâ deita. Mulher senta, abriu perna delà, boceta, pau entrou dentro 
do boceta, ai fodeu, ai leite saiu, saiu, dentro de boceta. Ai mulher levanta. 
Vai là dentro de água. Lava bem a boceta. 

Depois outra mulher vem, senta, abre a boceta, ai pau entra dentro de boceta, 
ai leite saiu, dentro de boceta, ai mulher levanta, apanha de água e lava о 
boceta. 

Ai outra mulher também vem, senta, abre boceta, ai pau entra dentro de 
boceta, ai fodeu, ai leite saiu, saiu dentro de boceta. Ai mulher levanta, vai 
là dentro de água, lava bem a boceta. 

Ai Yakaskumâ vai embora. Apanha de camisa (mesma coisa de camisa de 
Sapukuyauá 52, bota calça, vai embora. Ai mulher embora. Todo dia ! 

Ai amanhâ cedo marido vai sair também no roça. Ai mulher faz bebida, 
faz beiju, pimenta e sal, ai ponha na peneira, dentro da peneira о beiju e vai 
embora, até chega là no laga. 

Ai chama ! (Repete-se a mesma histària contada acima). Amanhâ, marido vai 
là no roça, plantar cabaça. Bem cheio, na roça. Ai volta. Quando já tem muita 
fruta de cabaça, a раса vem de noite, quer comer cabaça, a semeňte. 

Amanhâ cedo, homem foi là no roça, vai olhar cabaça e viu tudo furado 
e falou : — « Quem comeu estas cabaças que eu plantei ? » Homem nâo sabe 
que é раса que comeu a semeňte de cabaça. 

Madrugada, ai marido foi, foi là no roça, esperar a раса prá matar. Apanha 
flécha, apanha de arco. Foi. Chega là no roça. Ai homem senta là no meio da 
roça, esperar раса, que come a cabaça, até homem esta escutando barulho da 
раса que vem comer cabaça. 

Ai chega perto. Ai viu раса comendo semeňte. O homem pega flécha, quer 
matar раса. Ai puxa corda de arco. Ai раса viu : — « Ah, nâo, voce nâo pode 
matar eu ! » — - « Porque voce comeu minha coisa que plantei. Estas cabaças. 
Porque voce comeu semeňte ?» — « Nâo, só comi pouquinhc ! » Ai homem 
falando : — « Vou matar voce ! » Ai раса fala : — « Nâo, vou falar prá voce. 
Voce nâo sabe de sua mulher ?» — « Nâo ! » Ai homem fala : — « Como é meu 
vovô ?» — « Já tem índio, gente, tá morando dentro de água, tá a tribo de 
Yakaskumâ. Voce nâo sabe ? » -=— « Eu nâo sei !» — « Pois todo dia trabalha 
sua mulher, todo dia foder ! E ! Voce menino. Nâo sabe nada. » 

Ai homem falou : — « Voce vai mostrar prá mim vovô. » Paca falou : — « Vamo 
embora. » Paca foi na frente. Homem fica prá traz. Vai andando, vai andando, 
até chegar là no porto onde pessoal vai tomar banho. Ai chega. Ai escondido. 
Ai tá escondido também, esperar de mulher. 

Quando sol déniais alto, ai mulher déle já vem. Ai раса fala : — « Já vem 
mulher. Vem très. » Ai marido tá là escondido junto de раса, là no mato. Vai 
esperar mulher vem. Vai chamar de Yakaskumâ. Até chega là perto de água. 
Ai раса fala : — « Viu de sua mulher ? Quando sua mulher fode bicho que 

52. Sapukuyawá : entidade sobrenatural que mora na agua, representada por mascara. 
9 



130 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

mora là dentro de água. Nâo é gente, bicho mesmo. » Ai marido fica quieta. 
Ta triste. 

Ai mulher apanha de ulúri e guarda cabeça de mâe-da-lua, tira outro, guarda, 
tira outro, guarda, até cabeça de mâe-da-lua cheia de ulùruzinho. Ai mulher 
chama : « Yakaskumâ, vamo foder ! » Nada. « Yakaskumâ, vem, vamo foder ! » 

Ai раса fala : — « Viu de sua mulher ? » Ai homem falou : — « É, vi, agora 
já sei. Eu nâo sabia que este mulher chama outro homem. » 

Ai outra mulher vai chamar : — « Yakaskumâ, vem foder ! » Nada. Depois 
outra chama : — « Yakaskumâ, vem, vamos foder ! » 

Ai mulher escuta barulho de Yakaskumâ là dentro de água. Ai раса fala 
pro homem : — « Agora Yakaskumâ já vem. Voce pode ver foder sua mulher. » 

Ai Yakaskumâ chega perto de môça. Tira camisa, guarda. Tira calça, guarda. 
Camisa como de Sapukuyauá. — « Pode comer beiju, pode beber bebida ! » 
Ai, quando comeu, vai foder. Ai Yakaskumâ comeu de beiju, bebeu de bebida, 
ai quando já acabou, ai mulher vai sentar. Yakaskumâ deita. Ai mulher deita 
também. Assim nâo é bom. Ai Yakaskumâ levanta e ai mulher senta. Ai marido 
viu. Ai foder, foder, foder... Ai vai embora. 

Ai outra mulher vem, ai senta. Ai foder, foder, foder. Quando acabou, 
Yakaskumâ vai embora. Botou calça, botou camisa, mergulhou, foi embora. Ai homem 
vai embora também, Ai раса falou : — « Vamo embora ! » Paca foi embora. 
Vai, chega là no casa dêle. Homem chega là no casa e tudo mulher falou : 
— « Pode beber ! » Homem : — « Nâo ! » Só fica quieto. Já viu de mulher dêle 
foder bicho. Ta brabo. Vai deitar pouquinho na rêde. Vai balançando, balançando. 
Ai levanta, apanha flécha de canabrava, bem bastante. Foi là no pátio. Ai chama 
pessoá. Marido é chefe. Leva flécha bastante de canabrava. Chama tudo pessoá : 
— « Pessoal, vem aqui. Vamos fazer flécha. Depois amanhâ vamo pescar. Vamos 
dormir là no lago. » Ai gente vem. Ai gente chega là, cada uni pega flécha, 
cada um pega cana de fazer flécha. Tudo mundo pega flécha. Quando tudo là 
no pátio pessoal, ai homem falar de bicho : — « Quem é vovô de minha mulher. 
Ta morando dentro de água. » Ai vai contando pro pessoal. Ai pessoal dêle 
falou : — « É homem ?» — « É homem. Já tem camisa, é homem mesmo, fodeu 
minha mulher. Eu nâo sabia de bicho, nâo sabia de tribo morando dentro de 
água !» — « Vamo matar, Capitâo ?» — « Vamos ! Este é homem perigoso grande 
mesmo. Vamo flechar. Vamo flechar. Todo mundo pega flécha, vai flechando, 
vai flechando. Um apanha de pau, bate no cabeça, ai quebra de cabeça, ai 
morre ! » 

Todo mundo, pessoal dêle falou ! Ai pessoal foi fazer flécha. Primeiro faz 
flécha. Ai, de noite, chefe dêles foi no pátio falar para mulher : — « Vai fazer 
beiju. Todo seu marido vai pescar. » Mentira. Outro sabe de nada que vâo 
matar bicho. Só fala de pescar. Tudo vai pescar amanhâ. Mulher faz beiju. 
Tôda mulher faz beiju. De manhâ cedo chefe fala : — « Pessoal, vamos embora. 
Vamo pescar. Vamo todo mundo ! » Ai gente foi tudo mundo. Ficon so mulher. 
Ficou só mulher mesmo. Ninguém homem fica. Só mulher fica. 

Ai tudo mundo chega là no lago, no porto. Apanha canoa. Apanha canoa, 
todo mundo apanha canoa. Ai embora. Vai descer о rio e lago. Embora. Até 
chega pouquinho, até chegar longe. Ai tudo mundo volta. Ai chega là no porto. 
Ai vai escondido. Tudo escondido. E marido de Litjilakumâ vai escondido. 
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Outro escondido. Tudo escondido, esperar até que mulher chamar de Yakas- 
kumâ. 

Ai, sol mais alto, ai mulher vem. Ai gente falar : — « Já vem mulher. Espéra 
mulher vai chamar o bicho. » Ai marido já viu. Ai falou pro pessoal : — « Mulher 
já vem. Vamos esperar, até mulher chamar bicho. » 

Ai mulher chega là no porto, tira ulúri, guarda. Tira ulúri, guarda. Tira 
ulúri, guarda. Ai chama Yakaskumâ. (Repete-se o mesmo relatado anteriormente) 
Ai outro mulher chama. Outro mulher chama. Ai Yakaskumâ vem. 

Ai marido fala : — « Yakaskumâ já vem. Pode pegar arco, flécha. » Ai pega 
flécha. Ai Yakaskumâ chega perto de mulher. Ai tira calça, tira camisa, guarda... 
ai comeu beiju primeiro, ai já tem pessoal, tá olhando tudo este homem, là 
no mato escondido. Tudo mundo pega flécha... Ai Yakaskumâ bebe bebida. 
Depois deita. Ai mulher senta. Ai todo homem viu. Ai fodeu, fodeu. Ai outro 
mulher deita. Ai fodeu, ai fodeu, ai fodeu. Ai mulher levantar. Ai homem pega 
de arco e flécha, puxa corda de arco. Flécha pegou no corpo. Ai todo mundo 
tá gritando : hu-hu-hu. Tá correndo prá là. Ai flechou. Cada uni flechou, cada 
um, muito flécha. Um flécha no cabeça, outro flechou na perna, outro no bunda. 
Ai homem pega de pau, ai correu, quebra de cabeça. Yakaskumâ já morreu ! 

Ai о marido de Litjilakumâ apanha pau, bateu mulher, bateu mulher, bateu, 
bateu, pega outro bateu, depois bateu outro. Ai, mulher tudo sumiu là no mato. 

Marido delà fala pro pessoal : — « Vamo embora. Vamos pescar, pessoal. » 
Ai todo homem foi pescar. 

E Litjilakumâ já vem do mato. E outro vem. Outro vem : — « Vamos quei- 
mar este là dentro do mato. Embora ! » Ai mulher pega Yakaskumâ e embora. 
Até chega là no mato no mais pouco, lenha de pau sêco. Fazer fogo. Mulher 
vai assar Yakaskumâ. Apanha lenha de pau sêco, bastante, para assar 
Yakaskumâ. 

Ai mulher pega mâo de Yakaskumâ, bota Yakaskumâ dentro de fogo. 
Ai queima. Fazer moquem, ficar moqueado. Até Yakaskumâ queimar, 
queima, queima, ficou só carvâo là no mato. Já queimô tudo 
Yakaskumâ. Nâo vai enterrar nâo. Ai queima. Ai mulher fala.: — « Vamo embora ! » 
"""Ai, vai embora. Chega là no casa. Mulher dêle nâo passa urucu, passa de 
cara urucu nada. Nâo bota mais ulúri, porque marido dêle (Yakaskumâ) morreu. 
Já. Todo mulher tá triste. Namorado dêle já morreu. Nâo passa urucu. Fica 
cinco dias. Ai mulher fala : — « Vamos là no mato ver aquêle homem tá quei- 
mado. » 

Ai mulher foi tudo mundo. Até chega là no mato onde tá queimado 
Yakaskumâ. Ai mulher viu de pequi 53 : — « Yakaskumâ virqu pequi. » Foi queimado 
Yakaskumâ. 

Ai passou cinco dias, depois de queimar, Yakaskumâ, ai Yakaskumâ já 
virou pequi e mangaba, e tudo fruta, pimenta, este ai, pica dêle : pimenta ! 
Este cabeça de Yakaskumâ virou pequi, este braço, fruta. Nâo sabe de fruta, 
outro fruta, outro fruta. Ai tudo Yakaskumâ virou de pequi. Ai mulher dêle 

53. Pequi : Caryocar brasiliensis. 
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falou : — « É, que é isso ? » Uma mulher sabe. Dois nào sabem : — « Este é 
aquêle homem, virou de pequi, macaúba, pimenta, tudo, tudo. 

Yakaskumâ virou de pequi. Quando mulher falou : — « Vamo embora. » 
Quando chegou no casa dêle, ai dormiram très dias, ai voltaram : — « Vamo 
olhar !» — « Vamo ! » Ai vai olhar tudo mundo. Ai viu. Pequi já tá grande. 
Já tem fruta de pequi. Fruta de pimenta. Pequi tá caindo. Litjilakumâ nâo 
sabe de pequi, nâo sabe de pimenta. Ai tira pequi. Leva uma pequi. Leva uma 
pimenta. Ai mulher embora, até chega là no casa, ai fala pro vovô. Mulher tem 
vovô : — « Vovô, que é este ? Que fruta é este ? » Ai vovô dele viu : — « Ah, 
este é pimenta. É mais gostoso de corner. » 

Ai vovô comeu. Ai falou : — « Que é este ?» — « Este ai é pequi... é mais 
gostoso para fazer bebida. » — « Ah, é ? » Mulher falou pro vovô : — « Vamo 
là. » Ai todo mundo tira rêde, vai comer pequi. Vai fazer bebida. Fica só homem 
là em casa. Mulher dêles foi embora. Fazer bebida de pequi, là no mato, outro 
maloca. Fazer pequi, fazer pequi. Quando chegou perto de pequi, fez casa, 
cheio de mulher. Fazer pequi. Ficou. Dormiu très dias. Ai filho de Litjilakumâ 
foi homem e foi. E menino fala pro pai dêle : — « Pai, eu quero vai là no mamâe. 
Là onde vai comer fruta !» — « Pode ! » Ai menino já foi. Ai chega là no casa 
de mâe dêle e viu là pequi, bastante de pequi. Mâe dêle fazer bebida de casca 
de pequi. 

Ai menino expérimenta. Nâo tá gostoso nâo. Só fazer bebida de casca de 
pequi. Ai menino de Litjilakumâ : — « Nâo é bom. Amargo tudo ! » 

Já tem taquarinha. Ai menino fala pro mâe dêle : — « О que é este ? » Menino 
tira carne de pequi e bota no cano da flautinha 54. Bem cheio. E outro bem 
cheio. Ai menino fala : — « Vamo embora ! » Tá escondido carne de pequi. 
Ai chega là no casa. Ai menino falou pro pai dêle : — « Que é isto, este é 
gostoso. » E pai dêle quebra o taquara, quebra, bem cheio de carne de pequi para 
fazer bebida. E foi là no pátio e falar pro pessoal dêle. Ai cháma o pessoal dêle 
e fala : — « Este é mais gostoso. Mulher foi fazer no mato. Que é este ?» — 
« Nâo sei !» — « Entâo vamos junto de mulher ! » Tudo homem falou : — « Vamo 
comer este, vamos embora ! » 

Ai, amanhâ cedo, homem já foi no outro maloca. Todo mundo vai procurar_m 
mulher. Até chega là no casa de mulher e viu casa bem cheio de pequi. Chega ! 
Ai, mulher viu todo mundo, homem vem, marido delà. Mulher correu pro mato. 
Homem já vem, todo mundo. Todo vem de flécha. Ai mulher nâo sabe. Ficou 
com mêdo e fugiu là no mato. E homem ficou todo em casa. E homem foi cha- 
mar dêle, mulher dêle e nada. Mulher foi longe. De tarde mulher vem. Todo 
mulher vem. Chega là em casa conversar com marido dêle. Ai marido fica 
junto da mulher. E mulher fala : — « Este ai é pequi. É mais gostoso. » Todo 
mulher fala pro marido. Ai homem já sabe tudo. Ai mulher falar para marido 
dêle : — « Este é pequi e este é pimenta. Este é mais gostoso ! » 

Resumo : Très mulheres da tribo Litjilakumâ, mantêm relaçôes sexuais 
sécrétas com um bicho-homem que mora na água : Yakaskumâ. Toda manhâ, 

54. Flauta de pan. 
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quando о marido vai para a roça, as très mulheres dirigem-se para o lago e 
chamam o bicho-homem, o quai ao chegar na terra se transforma em homem 
e come, bebe, praticando a seguir о coito com as très. 0 marido plantou sementes 
de cabaça na sua roça mas a раса comeu-as ; esperando о roedor para matá-lo 
о marido vem a saber рог seu intermédio da traiçâo de suas mulheres. 0 marido, 
chefe da aldeia, convoca seus companheiros, se armam e matam Yakaskumâ 
no momento em que este vem à terra respondendo ao apelo das mulheres. 
О marido surra as mulheres que fogem para o máto. Mais tarde elas voltam 
e queimam o bicho ďágua morto. Passados os cinco dias de luto pelo amante 
morto, elas voltam ao local e descobrem que as cinzas de Yakaskumâ tinha 
se transformado em uma série de frutas. Todas as mulheres se estabelecem 
perto das frutas que acharam saborosas ; um menino que veio visitar a mâe 
rouba um pouco de pequi que leva para os homens. Estes provam acham-no 
bom e vêm para a maloca das mulheres ; finalmente fazem as pazes e comem 
todos pequi e pimenta. 
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