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LENDAS DOS tNDIOS VAPIDIANA 

por 

D. MAURO WIRTH, O.S.B. 

O autor colheu os seguintes textos na llngua va
pidiana e verteu-os para o português em colabora
ção com o Dr. Egon Schaden. 

Acêrca dos indios Vapidiana, a revista SOCIO
LOGIA publicou os seguintes trabalhos: D. Mauro 
Wirth: "A mitologia dos Vapidiana do Brasil", vol. 
V, n.º 3, São Paulo, 1943, pp. 257-268.; Gio'conda 
Mussolin'i: · "Notas sôbre os con.ceitos de moléstia, 
cura e morte entre os índios· Vapidiana", vol. VI. 
n.º 2, São Paulo, 1944, pp. 134-155; Lucila Herr
mann: "A organização social dos Vapidiana do 
Território do Rio Branco", vol. VIII, n•s. 2, 3, •, 
São Paulo, 1946, pp. 119-134; 203-2'15, 282-304, vol. 
IX, n.• 1, São Paulo, 1947, pp. 54-84. 

H. B. 

D·UIDt E MAUARE, OS IRMÃOS DE TUMINIKARE 

(Duídi Mauáre tirma, Tuminikare uinjaurndua) 

Inf.: Tuxaua Marcelino Anta, 24.11.36. 

Mauáre e Duídi encontraram o maguari pescando pi
ranha. Duídi virou pongor (traira). ~le quis pegar o anzol 
do ma.guari. Mauáre disse: Não pegues o anzol. :tle te mata. 
Aí êle pegou. ·O maguari puxou o anzol e matou-o. Duidi 
ficou vivo novamente. Aí os dois cairam nágua e o irmão 
virou piranha. A piranha cortou· o anzol. O maguari disse: 
1Iá muitos anzóis. Quando êstes acabarem, vou comprar ou
tros. Aí acabaram os anzóis. O maguari voltou para casa. 
Aí fez farinha para viajar. ~le queria comprar anzóis. Ai 
o maguari foi para a terra dos inglêses para comprar an
zóis. Aí um grilo pulou no panacu dêle. Duídi e Mauáre vi
raram grilos. :tle chegou à terra dos inglêses, a Temerarri. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



• 

• 

166 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IV 

Viraram gente. Deixaram o m.aguari. Não tinham nada. Aí 
roubaram calças, blusas, camisas, sapatos. Embarcaram 
numa lancha que descia o rio. Chegaram ao lugar em que 
estava Tuminikare. Tun1inikare perguntou: Endireitastes o 
mundo? Pusestes nomes nas serras, nos rios, nas lagoas, nos 
matos, nos capões, nos campos? Responderam à pergunta de 
'fuminikare: Pusemos nome em tudo. Tuminikare disse: 
Estais mentindo. Não fizestes nada. Aí meteu-os no inf er
no. Apareceram de novo . diante de Tuminikare. ~le os me
teu em breu. Apareceram de novo. -. Meteu-os em chumbo 
derretido. Apareceram de novo. Meteu-os no esct1ro. Apa
receram de novo . . Meteu-os num buraco, onde não se podia 
ver nem o fim nem o chão. Mas sairam de novo. Aí Tumini
kare disse: Agora vos faço iguais a mim, a Tuminikare. Não 
queriam morrer, não queriam ficar. Lavaram-se, tomaram 
banho, enfeitaram-se. Tuminikare os fêz tuxat1as do mun
do. Cuidai do mundo como tuxauas. 

JESUS E O DIABO 

(tradução dada pelo índio) 

Tominikáre Duidi · tirma 

Inf.: Isac de Tábua Lascada. 
Boa Vista, 19-7-39 

Jesus tinha um irmão diabo. Jesus fêz o cavalo. Deixou
º andar solto pelo mundo. O diabo disse · ao cavalo. A quem 
te montar joga no chão. Jesus fêz os animais bons, mas 
por ordem do diabo os animais ficaram bravos. O cavalo 
deu coices. O boi deu cl1ifradas. Foi assim que Jesus fêz o 
mundo. ~le disse ao irmão: Não faças isso, meu irmão. Je
sus deixou o irmão, o. diabo. Primeiro viviam juntos. 

JOÃO PEDRO tirma 

(Não se lembrando dos nomes dos gêmeos, o índio cha
mou-os João e Pedro. Os gêmeos chamam-se Duídi e Mauá
re, como se depreende de outros mitos.) 

..,_ \ \. .. . ! • . - ,t . .. . ..... !t 
, ... , ,,,..,.\~'~-1~~ '1 .... !., . ~ .. ; f 1" l.'.,1•t- .. ·. . ' ._: ~· -r·' ~"t~ t '"' "r ,,, ......... 1 ti , \'" ... ; .... Ji'. .. ,: , ·+· , ~··~/·•~"' ·~ " 1~ • ., 
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Inf.: Manuel Ribeiro Chapelão Prado do Panelão 
2.5126 .12.37 
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1. O Cururu' Fêmea 

(Kibearuaba) 

.(Falta a primeira parte dêste texto) 

A mulher do sol perdeu o rasto do marido. Havia um 
caminho direito (reto) e l1avia outro caminho. Ela foi pelo 
outro caminho, pelo caminho da esquercla. Havia um cami
nho para a direita. Ela encontrou a casa du1na velha, a ca
sa duma sapa cururu. 

Aonde vais? perguntou a sapa. Eu perdi o caminho, res
pondeu a mulher. Entra aqui, disse-lhe a sapa. Ela entrou. 
Aonde queres ir? Eu estava andando para o outro lado, 
mas cheguei aqui. Estou a procura de meu marido. Não há 
rasto por aqui; o rasto é lá; estás, pois, no caminho errado. 
E11tra aqui sem demora. Aqui há mt1itos xerimbabos: a on
ça, a tigre-onça, o maracajá; cuidado, que a onça pode co
mer-te! Depois a sapa (em forma de mulher) disse: Olha 
os piolhos. Não mordas nenhum piolho perto do m.eu ouvi
do, senão terás de morrer. Ela não obedeceu, mordeu um 
piolho e morreu. A sapa guardou· o corpo no jirau. Cobriu
º com outro (sic) balaio. Daí a pouco vieram os xerimba
bos. Entraram. Que está çl1eirando assim mamãe'? Por aquí 
não passou ninguém. Aqui há um cheiro gostoso. A onça 
trepou no jirau, derrubando o balaio. Fêz cair o corpo. Des
trincharam o corpo para' comê-lo. A sapa pediu como comi
da um pouco de fígado ·e de tripas. Não lhe quiseram dar 
nem· um pedacinho. A sapa pediu que tirassem o filho. Da 
barriga tiraram dois filhos e deram-nos à sapa pra provar. 
Ela quís comer essa gente pequena. A criança saltou-lhe da 
boca. Então tratou de cozinhá-los. Pô-los no moquem. Então 
a água começou a ferver. ~Ies aqueceram com o calor. Pu
laram para o chão. Ela enguliu-os. :Bles saíram pela bunda 
da sapa. Deixa-os apodrecer! Pô-los num jamarú grande 
para aí apodrecerem. Ela não se lembrou mais dêles. ~les 
passaram aí mt1itos dias. Então êles foram co111er as sobras 
de comida e voltaram para dentro do jam.arú. Quem foi que 
comeu o resto da comida que elI guardei? Quem veiu aqui 
comer o resto da comida sem eu saber? Não ~i ninguém 
chegar. Agora fico esperando aqui, para descobrir o ladrão 
ela comida. Ela saiu para o terreiro. Depois volto11 e escon
tleu-se num canto da casa. Então os meninos apareceram. 
Sairam do jamarú. Ah! sois vós que fazeis essas coisas! 
Agora me pagareis. Os meninos correram e fora1n escon
der-se num mocó. Entraram. Ficai e não ft1j ais, porque eu 
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preciso de gente. Que quereis fazer? Ficaram lá, morando 
dentro do mocó. Ela já sabia disso e deu comida aos meni
nos. Num outro dia ela foi para a roça e disse aos meni-
11os: Guardai a· minha casa para verdes a gente que chegar. 
\

7ou à roça arrancar mandioca, e volto já. Então ela foi à 
roça e voltou para casa. Não encontrou os me11inos. Tinham 
ido tomar banho. Já estavam volta.ndo do rio. A velha tirou 
o mocó e colocou-o em outro canto para êles não entra
rem. Os nleninos correram mas não acharam o rn.ocó. A 
vell1a pegou-os pelos braços. Nesse insta11te viraram gente. 
A velha criou os meninos. Daí a pouco ficaram rapazes. En
tão êles foram flechar passarinl1os. Um passarinho lhes 
disse: Não ft1i eu que matei a vossa mãe. Foi a sapa que a 
envenenotr, gritou êle (o passarinho). Deixaram o passari-
11ho. E ficaram pensando no que haviam de fazer. Vamos 
fazer roça para queimar. Chegando à casa, disseram. Nós 
agora vamos fazer roça, mamãe. Sim, fazei uma roça para 
11ós. f:les amolaram a faca, o terçado e o machado. Foram 
para o mato. Fizeram o roçado num dia. Em cinco dias fi
cou sêco. Então disseram à avó: Já secou, mamãe, está bom 
para queimar. Êles foram lá para queimá-lo. Convidaram 
e levaram. a velha. Ela sabia e não quís ir. Assim mesmo, 
foi. Chegaram lá. Agora vai para o meio da roça, enquanto 
11ós vamos pelo aceiro, disseram-lhe êles. Ela foi para o 
meio. Fizeram fogo e acenderam a roça. Queriam· rodeá-la 
com fogo. Ela gritou: Porque me queimais? Por que m.e ro~ 
deais com, fogo? Para que foi que eu criei uma ·gente assim. 
Se soubesse antes, eu vos teria queimado. E' porque matas
te a minha (sic) mãe. Agora pagas porque mataste a minha 
mãe. Ela pôs-se a chorar no meio da roça e queimou. Sofreu 
com o fogo. Agora ela pagou porque matou a minha mãe. 
Ela morreu. Os meninos disseram: Agora devem nascer da 
cinza batatas, jerimú, cabaças e melancias. Foram para casa. 
No outro dia foram olhar a roça. Os pés de jerimú e de 
inelancia estavam carregados. Êles comeram. 

II. Pedra Pintada 

(Kirba famorimu) 

João e Pedro eram rapazes. Eram sabidos. Foram-se 
embora. Foram-se embora para ganhar dir1heiro. Andaram 
pelo mundo e trabalharam com os brancos. João 'tinl1a mui
tas casas, era dono de muitas casas, mudava sempre de uma 
1>ara outra. Não tinha juizo. Pedro ora morava dentro dum 
tôco de pat1, ora numa rocha. Ainda hoje 11á por aí muitas 
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casas chamadas casas de João: a Serra do Balde, a Laje 
de Capim, a Serra do Balaio, a Serra da Rapôsa. João dei
xou a casa da rapôsa porque fedia; tinha o cheiro da rapôsa 
que era xerimbabo dêle - a Pedra Pintada, a Pedra de Teu
teu, a Serra Uakaramáxi, a Serra do Tucunaré, a Serra do 
(~urauá, a Serra -do Balde, -- quando a gente bate, a Serra 
<lo Balde canta, a Laje da Rapôsa, a Laje de Mauá, a Laje 
de Kuruapoata, a Laje do Sol. Mas há outras casas ainda. 
João fêz uma casa. Depois de concluí-la, foi morar na casa. 
Aí foi ·pescar. Pegou peixes com anzól. Então êle disse a um 
1>eixe, q11e era a piranha: :Bste peixe poderia ser minha mu
lher se fôsse gente. Então o peixe se n1exeu e caiu na água. 
Reapareceu em forma de gente. Então ela disse: Que foi 
que me disseste? Eu disse ao peixe: tste peixe poderia ser 
n1inha m.ulher. Ela respondeu :Sou eu, é verdade. - Agora 
vamos, vem comigo como minha mulher. - E tu não me 
deixarás? Não quero ser abandonada. - Não vou deixar
te até morrermos. - Se é assim, vou morar contigo. - En
tão vais ficar comigo. :Ble a levou para a casa dêle. ~le fi
cou morando com ela. Aqui é nossa casa. ~le tinha um ir
mão, Pedro. tle foi de passeio à casa do irmão. A casa dês
te chamava-se Uakaramáxi. ~le vinha vindo. ~le chegou. 
ó irmão! Acorda! ~le não encontrou o irmão mais velho. 
~ste tinha ido pescar. ~le procurou e achot1 um balde com 
bebida num canto da casa. Haverá uma mulher por aqui? 
Será a mulher do meu irmão? Procurou, mas não achou 
i1inguém. Esfolou. ~le mexeu com o membro dêle. Ela co
n1eçou a rir. ~le foi para lá e tirou-a. O n;iarido a havia es
·condido, na palha de miriti, para não ser descoberta por 
ninguém. Quando êle quis pegá-la, ela lhe disse: Não corto 
teu membro, se fores bt1scar timbó e o puseres no meu na
riz. Assim m,e pegas. Mas êle não obedeceu à ordem, jo
gou-a na cama, metet1 o membro nela e ela o cortou. ~le a 
soltou, saiu correndo para o terreiro e foi-se embora. Esta
va deitando sangue pelo membro. Encontrou o veado. Eu 
quero o teu membro. Mas êle não lho quís dar. Foi adiante 
e enco11trou a anta: Vamos trocar os nossos membros, an
ta. Ela não lho quís dar. Vamos, mostra o teu membro para 
fazermos a troca. Não quero, achou-o muito pequeno. En
controu a paca, a cutia, o guariba. O macaco tirou o membro 
<lêle e f êz a troca, por isso o membro do macaco parece cor
tado com dente de piranha. Então João voltou para casa. 
Viu o sangue pelo caminho .A mull1er dêle contou. Que foi 
c1ue êle fez aqui? Mexeu comigo. Eu o avisei, 1nas não obe
deceu, e et1 ll1e cortei o membro. Eu mandei que não te ris
ses dêle. Era bonito o ·que eu vi, como êle mexia com o mem
bro dêle. ~le mandou a mulher embora. Não quís mais sa-
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ber dela. Ela não quis deixá-lo e não obedeceu. tle escon
deu a mulher no campo, não mais na palha, buscando-a de 
11oite, para dormir com ela. Agora vam1os convidar a todos; 
faça cachirim de mandioca. Vamos convidar o irmão. Eu 
vou avisá-lo e marcaremos um dia. Então êle foi para a 
casa dêle e chegou lá: Venho convidar-te. Está bo1n; que
ro beber bebida; já estot1 com sêde. Marca o dia. Onde está 
a corda com os nós? Olha aqt1i os nós da corda. D·aqui a 
quantos dias? Ern cinco dias. ~le voltot1; foi-se embora. En
tão vai no ternp,o certo. Vou esperar-te no dia marcado. 
João cornia peixes, veados, de tt1do. Pedro comia lagarti
xas, borboletas, gafanhotos, ca1naleões, facumarus, sapos e 
ratos. Pedro foi embora pra beber (i. é, foi à festa). No ca
minho cortou canas de flecl1as, jogou-as para trás, dizendo: 
\Tirai gente! e viraram gente. ~le fêz para si muita gente: 
carapanãs, rnaruins, pulgas, piuns, mosquitos, moscas, bi
chos-de-pé e piolhos. tle cl1egou à casa do irmão com tudo 
isso. Ensinou o carapanã: Coma gente de noite! Disse ào 
pi um: Chupa o sangue dos bêbados l Disse à pulga: Coma 
dêle de noite! Pedro disse ao seu pessoal: Agora vamos dan
sar. Dansaram. João perguntou: Onde foi que encontras
tes esta gente? Achei-a no caminho, irmão. Trouxe-a para be
ber. Quando não havia mais bebida, Pedro foi para casa e 
tlS outros ficaram. De noite comeram da gente da casa. l\rlor
,Jeram a gente. Agora João e Pedro, irmão dêle, estão com 
Tominikare; moram lá. A casa de João virou pedra, a casa 
de Pedro também, porque Pedro a mandou virar pedra. 

Inf.: 

NOÉ 
. 

Arthur Aleixo, tt1xaua da taba da 
Boa Vista, 7-11-35 

Serra da Moca • 

Tominikare mandou a Noé: Aconselha os outros aí a 
rezarem, porque o mi1ndo vai acabar. Ent.ão êle disse: Meus 
irmãos, rezai, vereis que o mt1ndo vai acabar. ~le voltou . 
Depois veiu de novo e tornou a aconselhar. Então as crian
ças disseram: Olhai, Noé quer falar de novo. f;le é um men
tjroso. Então êle chegou dizendo de novo: Irmãos, agora 
vai acabar êste mundo. Quando chegot1 o tempo, Tomini
kare tornou a mandar: Agora depois de amanhã o inundo 
vai acabar. Isto vai acontecer só ttma vez. Então amanhe
ceu de novo. tste mundo ia acabar. E11tão caíu chuva gros
sa. Então alguns st1biram no alto da serra. Levaram o pa-
11elão. Caiu cl1uva grossa e depois 1nais grossa ai11da. ·Então 
outros subira1n no tell1ado. Mas a água subiu· até o céu e 

I 

.. 



• 

REVISTA DO MUSEU PAULIST~ N. S., VOL. IV 171 

todos morreram. Só não morreram os que estavam na ca
noa de Noé. E11tã o os passarinhos entraram na canoa de 
Noé .Então o guariba gritou. Ainda não havia clareado o 
dia. ~le indica a madrugada, mas não amanhecera ainda . 
. Depois o galo cantou também. Mas também não amanhece
ra ainda. Depois a bindorinl1a ( ?) cantou também e daí a 
pouco amanheceu. Qt1ando amanheceu Noé mandou o socó 
olhar se a terra estava enxuta. Mas êle não voltou. Então 
Noé mandou tam'bém a gaivota olhar se a terra estava en
xuta. Ela chegou à terra. Então pegou um pouco de terra. 

·Então um peixinho também voltou. Chegou a Noé e disse
lbe: A terra está ficando enxuta. Então os passarinhos voa
ram embora. A terra estava enxuta. Noé rezou. Queria des
cer à terra com a canoa. Aí êle desceu do céu com a canoa e· 
chegou· à terra. Chegou às casas dos outros homens. Achou 
os ossos dos afogados já azuis. Ajuntou os ossos e assoprou. 
Aí ordenou que se levantassem. Então Noé lhes disse: Olhai, 
eu vos mandei rezar. Eu. disse que irieis morrer se não obe
decesseis. ~Iorrestes porque não obedecestes. 

A CUTIA E O TINCUÃ • 

(Sukúre rijã firma) 

Inf. : Safiro. Boca do Uauau, 15-12-38. 

A cutia adivinhara qt1e o mundo ia ficar inundado. A 
cutia aconselhou o queixada, o caitetú, a capueira e o vea
do. Não fizeram caso das palavras dela. A cutia guardou 
plantas dentr_o dum pau: milho, feijão, mani:va, arroz, mu
<las de bananeira, banana-maçã, cará, abóbora, m elancia, 
batata doce, amendoim, i11I1ame, um.a porção de plantas. A 
cu tia foi para a casa do tincuã aj l1dar a fazer uma canoa. 
O tincuã aconselhou a todas as aves, mas nenhuma delas 
fez caso das palavras do tincuã. As aves então disseram: O 
tincuã não falou com Deus. ~le só nos quer fazer trabalhar. 
Que trabalhe sozinl10 ! Agora van1os beber muito cachirim e 
tlansar. Onde está o Deus que nos vem aconselhar? Só êste 
tincuã foi lá para nos contar o que Deus disse. O tincuã dis
se: Não quero que depois venhais atrás de mim. Mas o 
mundo vai f icar debaixo d'água. Deixem-me agora traba
lhar sózinho. Foi buscar lenl1a com a cutia para carregar a 
.canoa. Fêz farinh.a e botou muita dentro da canoa. Apa-
nhou plantas e botou muitas na canoa. Depois d_e tudo pron
to ,ficou esperando que o mundo ficasse coberto pela água. 
Ai o mundo ficou inundado. A água saiu da terra. ~le, en-
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tão, empurrou a todos, ao capueira, ao queixada ,ao caite
tú, ao veado, que não queriam obedecer à palavra da cutia; 
só o maguari, a garça real, o mergulhão e o carará podiam 
ficar na canoa. A cutia, o galo virado gente, companheiro do 
tincuã, e tincuã ficaram na canoa. A canoa foi subindo até 
chegar ao céu. Ficou três meses. Passaram-se quatro meses 
até que secasse êste mundo. O mato apareceu. A garça real 
mergt1ll1ou na água. Não alcançou o chão~ O maguarí expe
rimentou; não alcançou o chão. O mergull1ão se lançou ná
gua. tste alcançou o chão. Saiu de dentro dágua e gritou. O 
carará mergulhou também. Alcançou também o chão. Saiu 
de dentro dágua e gritou também. O galo cantou também;. 
O tempo, então, clareou e depois .saiu o s.ol. Aí a canoa tam
bem ficou parada no-chão. Em seguida, o tincuã fêz a casa 
e a roça dêle .A cutia foi procurar as plantas para plantar. 
Andou seis meses. Achou as plantas. Levou todas as plantas. 
Chegou à casa do tincuã. tle já havia acabado de fazer a 
casa e a roça dêle. Aí a cutia plantou as sementes das plan
tas. 

A ARVOR.E TAMOROMU 

(Tamoromu kadenã) 

Inf.: Safiro São Francisco do Cauameé, 16-12-38. 

O homem criou uma cutia. Enquanto era pequena, não 
saia da casa. Depois de crescer, andava pelo mato. Encon
trou uma árvore grande carregada de frutos. Comeu no 
chão os frutos caídos da árvore. A cutia só comeu os frutos 
caídos ao chão porque não sabia trepar na árvore. O dono 
da cu tia perguntou: Onde está a cu tia? Ninguém o sabia. 
Ninguém encontrou a cutia. Depois do meio-dia, a cutia 
chegou. Queres comer? perguntou o dono. Não quero, estou 
com a barriga cheia, disse ela. Ela se deitou em sua rêde. 
De tarde, o dono tornou a perguntar: Queres comer? A cutia 
respondeu de novo: Não quero, estou com a barriga cheia. 
De madrugada, quando acordaram os homens, a cutia já 
havia ido novamente para o mato. Todo dia ela ia para o 
inato. Não comia a comida dela em casa. Saia cedo e volta
va ao meio-dia. Deitou-se em sua rêde. Então o homem man
dou seu filho perguntar: Donde vens? Para onde vais? Que 
é que tu comes lá? - Nada, disse a cutia. Então ela ador-
1neceu. Ela peidou. A bunda dela falou: Bum! Amendoim! 
Bum! Banana maçã 1 Bum! Banana comprida! Bum 1 Man
clioca 1 Bum! Cana! Bum! Banana naajá l Bum! Banana 
cheirosa! Bum! Banana grossa! Bum! Milho! Bum! Arroz! 
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Bum! Feijão! Bum! Cará ! Bum! Abóbora l Bum! Inhame 1 
Bum l Melancia! Bum! Banana São Tom.é branca 1 Bum 1 Ba
nana São Tomé roxa! Bum l Banana iaiá ! Bum! Banana sa
po! Assim o dono ouviu falar abunda da cutia. Chamou a 
mulher para que ouvisse falar a bunda daquela. ~le, en
tão, disse a seus filhos: - Acordai bem cedo para verdes 
aonde é que ela vai. Os homens, não sabendo onde ficava 
a árvore dos frutos, comiam frutos do mato. As crianças le
vantaram-se antes de clarear o dia. A cutia ainda estava dor
mindo. Então ela acordou, levantou-se da rêde e foi direi
tinho para o mato. Chamaram o pai. A cutia já estava no 
mato. O pai dêles foi então atrás da cutia. Encontrou a cutia 
comendo. E' aqui que vens comer tanto e não nos contas 
nada? disse êle. ~le olhou para cima e viu tudo misturado 
nos galhos curvados sob o peso dos frutos. o fruto de um 
galho era amendoim, de outro, cana; de outro, cará; de ou
tro, abóbora; de outro, batata; de outro, inhame; de outro, 
melancia; de outro, banana maçã; de outro, maniva; de ou
tro, banana comprida; de outro, banana naajá; de outro, 
banana cheirosa; de outro, banana São Tomé branca; de 
outro, banana São Tomé roxa; de outro, banana grossa; de 
outro, banana iaiá; de outro, banana sapo. Aí o homem vol
tou. Não levou nada. Contou à sua mulher que vira a ár
vore carregada de frutos. Chamou os parentes e vizinhos. 
~stes foram para a casa dêle. Chegando lá, souberam que 
êle tinha encontrado a árvore carregada de frutos. Amola
ram os machados e disseram : Vamos derrubar a árvore pa
ra tirar as sementes. E foram. Chegando lá, puseram-se a 
derrubá-la. Ao meio-dia caiu a árvore. Aí apanharam os 
frutos. Depois de apanhá-los, foram para casa. Plantaram· 
todas as sementes. A árvore do rio atingiu o tôco da árvo
re. Depois apareceu Tominikare, dizendo aos homens: Por 
que derrubastes a árvore Tamoromu? Agora precisais de 
trabalhar todo dia. O tôco da árvore virou pedra. 

A ARVORE UAIJANA 

(Uaijána kadenã) 

Inf.: ? J eju, Janeiro de 1937. 

Tuminikare plantou a árvore Uaijána, que tinha todos 
os frutos. Primeiro uma mulher apanhou frutos, quando a 
árvore ainda era pequena. Ela era uma moça que estava 
entrando na idade de casar. Ela voltou para casa e contou 
aos irmãos (que tinha encontrado a árvore). Ela tinha qua-
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tro irm·ãos. Ela vivia e morava com os irmãos. Não havia 
outra gente. Quando os irmãos chegaFam lá, a árvore Uaijá
na era muito alta. Por isso, cortaram-na para comer os lru
tos. Dentro da árvore havia muita água doce. A água se der
ramou. Fecharam com tam.pa. Comeram frutos. O irmão 
mais novo viu um peixinho na água derramada. ~le queria 
ver se havia ainda outros peixes no interior da árvore. Le-

. vantou a tampa. A água se derramou com fôrça. A água ala
gou todo o mundo. O céu escureceµ. Ningué1n, podia ver o 
·sol, a lua, as estr~las. Tudo acabou. Não ficou nada. O mun
dó ficou enxuto. Tuminikare criou gente nova .~; animais no
vos. Quando (o mt1ndo) estava enxuto, havia· tôda esp.écie 
de frutos. Os homens podiam apanhar frutos. Mas até hoje 
a montanha de Roroima é chamada a Mãe da Agua Doce. 

KW ASKAI E O MENINO 

(Kwas/rai kraidiauernã dauernaioru tirma) 

Inf.: y apidiana Boaventura Canavial, 16-9-37. 

Os homens estavam fazendo a roça dêles, quando Kwas
kai os encontrou. Quís levá-los consigo e disse: Olha, meu 
11etinho, vamos para casa comer bananas maduras. O curu-
1nim foi com êle. Quando chegaram lá K waskai mandou 
juntar muitas bananas maduras. Agora come todas as ba-
11anas. O curumim comeu poucas e ficou logo com a barri
ga cheia. A barriga ficou dura. Depois Kwasl{ai o mandou 
dansar em cima de um penedo. O ct1rumim disse: Vovô, não 
sei dançar. Ensina-me. O Kwaskai subiu no penedo e dan
çou. Disse: Assim, netinho. O curumim empurrou-o e Kwas
l(ai caiu num· buraco. Gritou: Ai, ai. Estava morrendo. A 
111ulher dêle estava longe e não podia ajudá-lo. ~le tinha en
tortado o pescoço. O . pescoço ficou duro. K waskai morreu. 
O curumim tinha resolvido pegar Kwaskai porque êste co
n1ia gente. E11tão voltou para casa. 

A LINHA DO KW ASKAI 

(Kwaskai polrubanôr rinã) 

Inf.: Mariquinha Aoaizinho, 17-1-39. 

O Kwaskai colocou a linha. De manhã foi olhar o que 
a linha tinha pegado . . Sua imbiára era: cu tia, caitetu, queixa
da, capueira, quatá, guariba. Encheu o panacu dêle. ~le 

• 
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disse:- Abre a boca, "sororintá''. ~le viu um homem no chão. 
Ele. disse: Ah 1 um .careca. O homem enganou o K waskai. 
Fingiu-se morto. Por iss9 o Kwaskai não o matou, assim 
como matou· a imhiara dêle. Disse: Abre a boca, "sororin
tá". Foi para casa. A meio caminho passou debaixo duma 
àrvore. o homem disse: Abre a boca, "sororintá''. o· pa
nacu abriu a bôcti. Aí êle se agarrou a um caimbé. Aí o 
Kwaskai chegou '.1:8. casa dêle. Disse à mulher dêle: Aí está 
o panacu. .Cortà o careca (em pedaços).. Ela foi olhar e 
disse: Não encontro nenhum careca. O Kwaskai foi olhar 
o panacu. Não achou nada. Aí êle disse ao panacu: Onde 
deixastes cair o 1eu conteúdo, "sororintá"? O panacu res
pondeu: O homem mandou-me abrir a boca e agarrou-se 
a um caimbé. O Kwaskai disse: Agora te dou uma surra. 
~le surrou o panacu. -

AS MULHERES DO KW ASKAI 

(Kwaskai ronáua) 

Inf.: Tuxaua Marcelino Anta, 21-11-36. 

O. Kwaskai levou mulheres para casal't'se com elas. Ai 
êle colocou a n1ulher no panacu dêle. Aí ela ficou morando 
com ~Ie como mulher dêle. Aí a irmã dela chorou. Aí ela 
foi atrás dela. Ela morava com o Kwaskai. Aí êle se casou 
com as duas. Aí êle ficou com a irmã. Assim pegou duas mu
lheres. 

• O KW ASKAI E A ONÇA 

(Kwaskai baierdokore firma) 

Inf. :Arseno Bom Lugar no Urucuri, 19-12-3'6. 

A onça pintada estava acabando com a gente. Ai o 
Kwaskai encontrou-se com ela. Pegou a onça que está aca
bando con1 a gente. O Kwas]{ai levou a onça dentro do pa
nacu. O Kwaskai levou-a para a casa dêle. Trancou-a den
tro de casa. l\1atou-a para comê-la, porque ela estava aca
bando com a gente. O Kwaskai tirou vingança na onça pin
tada. Comeu a onça pintada. O l{waskai não acabou com a 
gente. O Kwaskai encontro11 a onça, vingou-se nela e comeu
ª· Matou~a. Prendeu-a para engordá-la. Depois comeu-a. 

-

• 



176 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IV 

O CURUPIRA E O HOMEM 

(Kwaskai pidian tirma) 

Jnf.: lsac de Tábua Lascada Boa Vista, 19-7-39. 

O curupira quís pegar gente assim: armou um laço no 
mato. Então o homem o encontrou e pegou-o com a mão. 
Aí ficou presa. Pegou com a outra. Ficou .. presa também. Ba
teu com o pé; ficou preso também. Bateu com o outro pé; 
t'icou preso também. Depois chegou lá o curupira. Vinha 
cantando. Ao chegar, pegou o homem e disse: Abra a boca, 
chamachi ! ~le abriu a boca. ~le pôs o homem dentro do 
chamachi e disse: Fecha a boca!-- ele fechou a boca. Depois 
foi-se embora para casa, carregando o homem. No cami
nho, o bom.em disse ao panacu: Abra a boca 1 ~le abriu a 
boca. Quando passavam debaixo duma árvore, êle .s.e agar
rou num galho. Lá ficou. O curupira foi adiante com o cha
machi vazio. Chegou à casa. Viu que o chamachi estava va
zio. Chamou o pai do sereno: Cerca o homem.. Aí o sereno 
o cercou. Assim mesmo, êle escapou. Saiu do mato e foi para 
o campo. O curupira foi até a beira do mato. v ·oltou sem tê
lo achado. O homem voltou para casa. 

KW ASKAI E A MULHER CASADA 

(Kwaskai pidian daiaru tirma) 
. 

Inf.: Manduca Ribeiro Chapelão Prado do Panelão, 6-9-37. 

Um homem saiu com a rêde para caçar mutum .• Queria 
comer carne de ave. Foi e quando chegou a um certo lugar, 
o companheiro dêle perguntou: Quantos dias vais ficar 
aqui? Meu irmão, vou ficar três dias ,respondeu êle. Com 
quem vais? Com minha mulher. Chegaram ao acampamen
tv. Fica aqui, minha mulher ,eu vou caçar. Não respondeu 
as palavras do "bicho''. Aqui há um Kwaskai. O Kwaskai 
achou a mulher. Que estás fazendo aqui? Estou esperando 
o meu marido. Então o Kwaskai pegou-a e carregou-a para 
a casa dêle. O marido dela chegou e. não achou· mais a mu
lher. Foi atrás da mulher, e achou-a na casa do K waskai. 
f!le quís vol~ar com a m.ulher, mas o "bicho'' não a deixou 
voltar. O Kwaskai tomou-a para mulher dêle e não a entre
gou ao marido. Não o deixou mais tocar na mulher dêle. 
O Kwaskai pôs cinza debaixo da rêde dela. Então o marido 
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trepou por cima da travessa e emprenhou a mulher. O Kwas
kai pensou que o filho fôsse dêle. Ela enganou-o com· sua 
coxa. Êle mexeu com a coxa dela. Então o marido apontou 
o cerne ~um pau para furar a bunda do K waskai porque 
até então êste comia e cagava pela boca. O Kwaskai man
dou: Fura logo a minha bunda. - Vot1 furar irnediatamen
te a tua bunda para ficares com a bunda aberta. Quando 
éle se agachou, o homem o furou. Depois de ft1rá-lo, saiu 
para o terreiro. O Kwaskai ficou pulando dentro da casa. 
O homem levou a mulher dêle. Fugiu. Ês.te é o fim. 

KW ASKAI, O PESCAD,QR 

(Kwaskai kubauopau) 

Inf.: Vicente Vapidiana de Anakaru Lago Grande, 20-9-37. 

Kwaskai foi pescar. Não tinha comida. No caminl10, de 
noite, encontrou muito peixe. Encheu a "daruana" e foi pa
ra casa. Chegando lá, a mulher cozinhou a "imbeara". En
tão êle lhe trouxe para comer. Este é o fim. 

KW ASKAI E O CAÇADOR 

(Kwaskai baiabau nauba) 

Inf.: Manduca Ribeiro Chapelão Prad,o· do Panelão, 6-9-37. 
1 
1 

Kwaskai e a mulher dêle sairam nus para pescar com 
anzol e flecha. Um homem disse a sua mulher: Fica em ca
sa, que eu vou caçar. Êle encontrou Kwasl{ai mijando 11um 
igarapé para matar peixe. Kwaskai furou os testiculos. 
Olhou para todos os lados. Em seguida, virou-se para o h.o
mem e correu atrás dêle. Quis pegá-lo, mas o homem encon
trou uma toca de tatu-canastra e entrou nela. Kwaskai pe
gou-o pelo calcanhar. A mulher de K'vaskai veio para im
pedir a fuga do homem. Kwaskai foi buscar uma e11xada, 
um terçado e uma zarabatana. Cortou a raiz duma árvore. 
Pôs-se a cavar e chegou perto do homem. Êste tinha fibras de 
c11rauá. Torceu-as para amarrar os testículos dêle. Êle amar
rou os testiculos dêle com a raiz da árvore. Em seguida, pôs 
pimenta na vagina da mulher de Kwaskai. Então ela caiu. 
:tle correq para outra toca. Fugiu. Kwaskai levantou-se e ar
rancou os testículos dêle. Êle cait1. Caiu morto como a mu
lher dêle. Ambos estavam mortos. Por isso, êle escapou e 
Kwaskai não poude matá-lo. 
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O LAÇO DO K"\V ASKAI . 

(Kwaskai boóti) 

Inf.: Tucl1aua Artur Aleixo Serra da Moça, 11-11-36. 

Alguns ho1nens foram caçar com flechas. Aí e11contra
ram o laço elo Kwaskai. Aí disse êle (o irmão mais novo): 
Fica espera11do aqui, para eu tirar (o laço). Aí êle ficou pre
so nesse laço do l{,vaskai. Aí o irmão dêle quis soltar o irmão 
mais novo. Ai êle ficou preso também. Aí o Kwaskai foi para 
junto de seu laço. Encontrou os dois presos no laço dêle. At 
êle os tirou, para com êles encher o seu pa11acu. Aí êle foi se 
embora. Ai êle disse ao panacu do.Kwaskai: Abre a boca . O 
homem disse ao panacu do K waskai quando êle passava de
baixo duma árvore. ~le se agarrou a um galho. itle (I{ was
kai) não ouviu nada. Ai êle cl1egou à sua casa dêle. Pôs o pa-
11acu no terreiro. Aí êle pot1de libertar-se. Aí êle entrot1 na ca
sa. Chamou a mulher dêle. Disse à mt1lher dêle: Met1 laço pe
gou alguma coisa. Meu panacu vem cheio. Ai êle disse. V a
mos comer os nossos filhos. Aí êle mandot1 a mull1er bus
car o panacu. Ela voltou. No panacu não havia nada. Aí 
ela disse a êle: Não há nada no panacu. Aí êle foi para 
jt1nto do panacu; estava zangado com êste seu panacu. Ba
teu no seu panacu. Acabou. 

O LAÇO DO KW ASKAI 

(l(waskai boóti) 

Inf.: João de Truarú Crauá, 13-11-36 

Os antigos armavam laços. O Kwaskai armou o laço dê
le. Aí havia ge11te que caçara com zarabatanas. Encontrara!m 
o laço do l{ waskai. Aí êle disse (o ir1não mais novo) : I\ileu 
irmão, deixa-m.e tirar o laco do Kwaskai. Aí disse o irmão ., 
1nais velho: Deixa o laco do Kwaskai. Aí o irmão o tirou. Aí 

" fjcou preso 11os testículos dêle. Estava preso nos testículos 
dêle. tle não podia livrar-se. ~le sujou-se e não poude livrar
se. tle veio ver o laço dêle. Cl1ego11 junto do laço. Êle pensou 
que estivesse morto, ·m.as não estava inorto. JYias êle o Ievot1. 
Colocou-o dentro de seu panact1, dentro d'o "soroimta". Foi
se embora para a casa dêle. O K wasl{ai cl1egot1 ao n1eio do 
caminl10, e foi andando d'evagarinho para casa. Aí disse o 
l1omem : Abra a boca, para e t1 sair. Jiavia tlm gall10 baixo. Ai 
êle se pendurou devagar. Pendurou-se ao galho baixo. O ir-

• 
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mão mais novo estava morto. O irmão mais velho não mor
reu. ~le cortou o dedo do irmão inais novo. Pingou sangue até 
rcue o K waskai chegou à casa dêle. Chamou a mulher dêle: 
Nossa mãe, ineu laço cl1egou con1 embiara. Onde ficou o teu 
laço con1, a emhiara? Ago.ra vai cozinhar para eu comer. Aí 
êle foi à roca dêle. Aí a rnt1lher dêle foi cozi11har. ~le (o ir-., 
mão mais velho) ficou longe, espiando. Aí êle viu o K waskai 
ir para a roça. O irmão mais velho chegou à casa. Gritou em 
voz alta. Onde está o avô? Ela respondeu: Foi para a roça. 
~le perguntou: Qt1e estás cozinl1ando? Ela respondeu: Em
biara. Daqui a pouco o avô veio da roça. Aí ela o mandou 
sentar-se. Fica aí, que et1 vou buscar água. Mexe a minl1a pa
nela co1n a colher. Ela foi ao pôrto. ~le disse: Onde é que o 
avô tem o "·miatudori" dêle? Aí mesm9. Pode tirar. Esta é "ku
rairima''? Ela (disse): Nã-0, esta é· "h~étya''; faz a gente cair 
de repente. Esta é "kumará11a"? "Inja uranã". Ele pegou três: 
~'baétya", "kumaráua", "inja uranã''. Outras êle não quís. 
Colocou-as de novo em seu lugar. Foi ao pôrto. Pegot1 "baé
tya'' e apontou atrás dela. De repente ela caiu morta. (Não 
precisou de "kumaráua,,. Não atirou "kumaráua" com a za
.rabatana. Mas matou com "haétya". "Baétya" é melhor do 
que "kumaráua". ~le corto11 a velha em pedaços para co
zinhá-la em vez de seu irmão mais novo. Depois colocou (-a) 
na panela. Ela já estava cozinhando. Tirou (o irmão) da 
panela. ~le tinha lembrado do irmão mais novo. Então ele 
jt1ntou (os pedaços). Aí êle soprou com "inja uranã''. Depois 
o irmão dêle s.e levantou. ~sse morto cheirou o "inja uranã'' 
até vi.ver de novo. Que houve comigo, irmão? O Kwaskai es
tava caçando. Bem eu disse: Não mexas no laço do Kwaskai. 
Foi êsse que te matou. Então êle veio da roça. Estou com fo
n1e. Ela cozinhou na minha panela. Onde está a nossa mãe? 
Foi ao pôrto. Quero comer a comida. Quero vingar o 1neu 
irmão. Estou comendo a nossa mãe, a minha mulher? Aí 
ele tirou a cabeça de nossa mãe. Agora va1nos fugir, senão 
êle nos mata. Para onde vamos fugir? I ... onge. O Kwaskai es
tava triste. Não comeu mais. Minha mulher, pensei que fos
se a embiara; por isso não quero comer mais. Acabou. 

O MACACO E A ONÇA 

(Uaua baierdokore firma) 

lnf.: Mário Vapidiana de Anta. Compa11hia do Caxangá, 
17-1-39. 

O macaco fêz a onça ficar brava. Ela quis então pegar o 
macaco. Ela ficou doente e mandou chamar o macaco. o~ 

' 

' 
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tra onça foi chamar o macaco. Aí o macaco mandou pegar o 
cavalo dêle. U1n homem pegou o cavalo do macaco. ~le 
chego11 com a capivara. O m acaco montou na capivara, mas 
esta não s.ervia para êle. Não corria bem e tinha u1n trote 
duro. O macaco mandou pegar outro cavalo. O cavalo pe
gou o veado e chegou com êle. Então o macaco montou no 
veado, mas não servia para êle. Corria demais. Pulava. Dês~ 
se jeito eu caio, disse o macaco. Mandou pegar outro cavalo. 
O homem foi pegar a rapôsa e chegou com ela. Então o ma
caco montou na rapôsa. Achot1 que era boa. Aí êle "botou no 
cinturão o revolver e o punhal'' (tradução dada pelo infor
mante) e foi para lá onde estava a onça. Chegou lá. Os pa
rentes dela estavam chorando. A onça já havia morrido. Mas 
ela estava enganando o macaco para êle chegar e olhar; ela 
então pegaria o macaco. O macaco chegou. Então o macaco 
perguntou: Ela morreu peidando? Elas responderam: Ela 
não peidou. Quando estavan1 dizendo isto, ela peidou. O 
macaco disse: Não morreu, está viva, porque peidou. Aí o 
1nacaco montou na raposa e foi-se embora. A onça levantou
se e saiu correndo atrás do macaco. O macaco })Uxou o re
vólver e atirou na onça. Esta ficou para trás. A onça então 
f êz um homem de cêra para pegar o macaco. Colocou-o na 
casa no meio da gente. Aí o niacaco chegou. Quís pegar a 
inão dos homens. Aí pegou a mão do homem de cêra. ~ste 
não quís pegar a mão do macaco. A mão do macaco gru
dou na cêra. Aí êle disse: Solta! Tenho outra mão. ~le não 
soltou e o macaco o pegou com a outra mão. A mão grudou 
na cêra também. Aí o macaco disse: Solta! Tenho meus pés. 
Não soltou. O macaco o pegou com o pé. O pé grudou na 
cêra também. Aí o macaco disse: Solta! outro pé. Não sol
tou. O macaco pegou com o outro pé. O pé grudou· na cêra 
também. Aí o macaco disse: Solta! Tenho meu rabo. Não 
soltou. O macaco o pegou com o rabo. O rabo grudou na cêra 
também. Aí o macaco disse: Solta! Tenho meus dentes. Não 
soltou. O macaco o pegou com os dentes. Os dentes gruda
ram na cêra também. O macaco gr11dou todo. Aí a onça cl1e
gou·. Levou o macaco para casa e disse: Olha, eu te peguei, 
macaco. Eu não disse? Aí a onça disse à mulher dela: l\1aria, 
mata êste macaco para comida. Vou convidar também os 
outros parentes para comermos juntos. E foi. Então a mu
lher da onça disse: Agora vou buscar água. E o macaco dis
se: Deixa-me ir também contigo. Ela disse: Não, tu queres 
fugir. ~le disse: Não, não fujo. Segura minha corda. Aí foi 
buscar água. Depois de voltar, ela disse: Agora vou buscar 
lenha. Então o macaco tornou a dizer: Deixa-nie buscar le
nha contigo. Ela perguntou: E tu não queres fugir? ~le dis
se: Não, não vou fugir. Segura a minha corda. ~le (sicl) 
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fez lenha. ~le (sicl) acabou. Quando ela se abaixou para 
pegar a lenha, êle bateu nela com outro pedaço de lenha. Aí 
êle a cozinhou e pô-la na mesa. Então o marido dela chegou 
e disse aos parentes: Vamos comer a comida. A Maria já 
comeu a comida dela. Sentaram-se e comeram a comida. Dis
seram: Que macaco gostoso. O macaco, que estava trepado 
no telhado, ouviu tudo e disse de cima de casa: Vós pensais 
que me estais comendo, mas o que estais comendo é a mulher 
da onça. Aí choraram e vomitaram. Então a onça saiu para 
1>egar o macaco. O macaco disse: Agora joga o laço da corda 
para me puxar, bota a corda no teu pescoço. Aí a onça amar
rou a corda no pescoço. O macaco puxou e a onça ficou sus
pensa. Matou-a assim. O macaco enforcou a onça. Aí êle a 
matou. 

A O·NÇA E O FOGO 

(Baierdokôre dikérre firma) 

lnf.: Manuel Ribeiro de Panelão 
(Apelido: Chapelão) 

Calungá, 4-6-49. 

A onça quís comer o f og~. O fogo virou um homem gran
de. O fogo disse: Não, cunhado, não me comas. Não faças 
isso, cunhado. Se tu me pegares, eu te como também. Então 
a onça chegou-se ao fogo de frente. Assustou-se e pegou-o 
logo. Deixa disso, cunhado, disse o fogo. Ela o mordeu logo. 
~le começou a arder e virou fogo. Queimou-a e tirou-lhe a 
pele. Então a onça disse: Olha, cunhado; bem eu te disse. 
Agora aguenta. A onça pulou diante do fogo. O fogo disse: 
Olha, nãQ faças isso. Eu. como tudo. Queimo a madeira, o ca
pim, as cobras ,como tudo, mais que tu. Tu comes somente 
veados, capueiras, queixadas, animais assim. Eu como tudo. 
Agora não brincar ·mais comigo, cunhado. A pele da onça 
sarou. Por isso a pele é pintada. 

A ON'ÇA E O MACACO 

(Baierdokore u·aua tirma) 

Inf.: Manuel Mandurí Vapidiana Teresinha, 22-11-37. 

A onça queria pegar o macaco. Cavou a terra e escon
deu-se no buraco. Os dentes dela ficaram fora, no cami-· 
nho. O macaco passou por aí e viu os dentes da onça. Pegou 
uma pedra e disse: Nunca eu vi coisa assim. Jogou a pedra 
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em cima dos dentes da onça, quebra11do-os. A onça foi-se 
embora. Como hei de pegar o macaco? Ela se escondeu atrás 
de uma grande árvore. O macaco passou dizendo à árvore: , 
Como vais, árvore? Ninguém respondeu. . O' macaco disse: 
Como é, quando passei, a árvore falou comigo. A onça res
pondeu. Como vais, macaco? E' isso que eu queria saber. 
tle foi-se embora. A onça não poude pegá-lo. 

A ONÇA, O JABOTI E O MACACO 

(Baierdokore urada uáua nauba) 

Inf.: Cipriano do Panelão Uruca, 8-1-1938 

A onça pegou um macaco e um jaboti para matar eco
mê-los. O macaco disse à onça: Camarada onça, pega o ja
boti e joga-o no mato. Depois pega-me a 1nim e joga-me ná
gua. A onça jogou o jaboti no mato. O jaboti fugiu. Depois 
onça jogou o macaco nágua. O macaco nadou para a outra 
margem e fugiu. A onça não comeu o macaco, nem o jabotí. 

CO'MO A ONÇA FICOU COM RAIVA DO MACACO 
. 

(Baierdokore sakadinpanpoa toruran uáua alí) 

lnf.: Cipriano do Panelão M·aturuca, 10-1-38. 

O macaco convidou a onça e o veado campeiro para al
moçarem com êle. Preparou comida numa cabaça d-e bico 
pequeno. Todos os bichos podia·m comer, menos a onça, que 
não podia comer, p9rque tem a boca muito grande. Passou 
f orne. Desde aquele tempo, a onça tem raiva do macaco. 

O SAPO E O VEADO 

(Kibeáru aru tirma) 

lnf.: Paulino · Gelo, 25-12-38. 

O sapo queria casar-se com a filha do veado. O veado 
disse: Eu te dou a minha filha se correres mais do que ela. O 
sapo reuniu os companheiros dêle, os outros sapos, e distri
buiu-os ao longo do caminho. Depois correram. O veado 
cantou: Tombê malembd caximbú (Não é texto vapidiana . 

• 
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Segundo o i11formante, o veado aqui dá ao sapo o apelido· 
de cachimbo.) Eu estoa aqui. Depois o sapo gritou: Ororô 
lati/ ungi> quessangosâ (Nota: Tambem não é texto vapidia
na.) Assim o veado cantou (sic!). Mas o sapo estava na fren
te do veado. No fim do caminho havia um banco. Quem che
gasse, pularia no banquinho. O sapo chegou ao pé do ban
quinho. O veado chegou e pulou em cima. O sapo disse: Não 
pises em cima de mim, estou cansado; por isso não pulei. 
Depois foram tomar banh.o num tanque. Mas a água estava 
quente. A mulher do veado tinha feito fogo debaixo do tan
que de água. O sapo queria casar-se logo. Estava alegre. A 
filha do veado d'isse: Se quiseres casar-te logo, vai primeiro 
tomar banl10. O sapo pulou, queimou-se e morreu. A filha 
do veado ficou sem màrido. 

O PAPAGAIO E O URUBU-PIRANGA 

( U áru anuána tirma) 

Inf.: Antônio de Malacacheta Boa Vista, 22-5-38. 

Fizeram uma aposta. O urubu-piranga trabalhava ao 
sol quente com o papagaio. Aí o papagaio sentou-se na som
bra, debaixo duma árvore. Ai o urubu-piranga disse: Não, 
tq não aguentas o sol guênte. Aí o sol desceu. Aí o urubu
piranga disse: Amànhã vamos trabalhar de novo. Aí de 
n1anhã trabalharam de novo. Aí a chuva chegou. Aí as penas 
elo urubu-piranga ficaram molhadas. Sentou-se num galho. 
Ai o papagaio disse: Olha, tu não aguentas chuva. 

O URUBU-PIBANGA E O CABORE' 

(Anuána udáuda firma) 

Inf.: Safiro Amapá, 12-12-38. 

O urubu-piranga casou com mulher-gente. ~le foi caçar 
com flechas. Trouxe peixe já moido. Trazia todos os dias. 
Ela já estava enjoada de comer peixe ·moido. Aí ela ouviu 
o caboré tocar o tamborzinho dêle. Aí ela disse: Há gente 
tão perto. Agora vou fugir. Deixe esct1recer. Aí ela fugiu pa
ra a casa do caboré. Ela chegou junto do caboré. ~le pôs a 
panela para ela comer. Na panela estava tudo misturado. 
Ela <;omeu e disse: E' assim que eu quero comer. Aí êle 
perguntou: Tens marido? Tenho, disse ela. Gostas dêle? 

• 
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Não. Então gostas de mim? Gosto. Aí o urubu-piranga já 
procurou a mulher dêle. Encontrou-a. Agora vamos pará 
casa. Ela não quís. Não queria comer peixe moido. ~le vol
tou sózinho. Chegou à casa dêle. Aí a mãe dêle o mandou 
voltar .Vai buscá-la. Puxa-a pelo braço. Aí êle voltou. Che
gou de novo. Aí chegou junto de sua mulher. ~le disse: Mi
nha mãe me mandou puxar-te pelo braço. Aí ele quis agarra
la. Puxou-a pelo braço. Aí ela o pegou pela cabeça. Aí ela ti
rou a pele da cabeça dêle. Aí êle gritou: Mamãe, minha m.u
ll1er esfolou a minha cabeça. Traze um lenço para amarrar a 
minha cabeça. Aí a cabeça sarou. Ficou vermelho em cima 
da cabeça. 

O MORCEGO E O URUBU 

(Tamorouu uátu tirma) 

Inf.: Capitão Alberto J urací, 25-1-38. 

O morcego apostou com o urubu que chegaria pri·meiro 
ao chão. Subiram. Aí combinaram que iam voltar. Aí grita
ram de lá. O urubu voou. Chegou ao chão. O morcego estava 
agarrado ao sovaco do urubu, debaixo da asa. Quando che
garam ao chão, o urubu gritou: O', morcego, onde é que 
você está? O morcego disse: Faz tempo que cheguei. 

O JAClTRUARU, O· JABOTI E A ONÇA 

(Atukara, urada baierdokore náuba) 

Inf.: Edgar de l\lalacacheta Boa Vista, 13-4-38. 

O j acuruaru disse: E' assim. Aí êle disse ao j aboti: V a
mos buscar mel. Aí o jacuruaru botou asas e carregou o ja
boti. Voou embora com o jaboti. Então chegou. Tirot1 mel. 
Aí chegou a onça debaixo dêles. A onça disse : Q11e estais 
fazendo aí? Tiramos mel. Como foi que st1bistes? Aí disse
ram: Bem. Aí o j acuruaru jogou um pau na direção da on
ça. A onça disse: Quem de vós cair aqui, eu comerei. Então 
voaram embora. Então disse a onça. O q11e cai é comida 
para mim. Então quebraram as asas dêles e êles caíram no 
chão. Agora vou comer-vos, disse a onca. P·egou o j aboti. Ai 
disse o jaboti: Tu não comes. Teus dentes não aguentam 
minha casca. Aí a onça soltou. O jaboti disse: Tu me queres 
comer? Jogue-me na água para me comer. Então a onça jo-
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gou o jaboti na água. O jaboti foi-se embora. A onça não pe· 
gou ninguém. O jacuruaru já tinha fugido antes. 

A ONÇA E O PORAQU~ QUEREM CASAR COM Ai FILHA 
DO TROVÃO 

(Baierdokóre kassúmi náuba minreiarúm truanáre 
danronába) 

Inf.: Edgard de Malacacheta Boa Vista, 14-4·38. 

O trovão tinha uma filha. Ai a onça chegou à casa dela. 
Ai a onça falou· com a moça. Perguntou: Queres casar co
migo? Ai a moça lhe disse: Tu não aguentas a fôrça de meu 
pai. Se aguentares a força de meu pai, casarei contigo. A 
onça disse: Fico esperando teu pai. Vou experimentar a for
ça dêle. Aí chegou o trovão. Chegou trovejando no caminho. 
Então disse a menina. Ai vem meu pai. Aí o trovão chegou 
perto. Aí a onça ficou com medo dêle e cagou. Aí a onça fu
giu. Aí a moça disse à onça. Tu. não aguentas a f ôrça de meu 
pai. Ai a onça foi-se embora e não voltou mais. 

Aí chegou o poraquê à casa da moça. Aí perguntou. Que
res casar comigo? Então a moça lhe disse: Tu não aguen
tas a fôrça de meu pai. Se aguentares a fôrça de meu pai, 
casarei contigo. Aí o poraquê ficou esperando na casa. Aí 
o trovão chegou de novo trovej ando. Aí disse a moça: Aí 
vem meu pai. Aí o trovão cl1egou. Aí chegou ao terreiro. Aí 
o poraquê saiu· para o caminho. Pegou o trovão e levantou
º· Aí o poraquê fez o trovão sentar-se num banquinho. Aí 
o poraquê casou com a filha do trovão. 

O MORCEGO E O SOL 

(Tamorou kamó firma) • 

Inf.: Edgard de Malacacheta Boa Vista, 15-4-38. 

O morcego estava trabalhando. Aí começou a anoite
cer. Aí o sol desceu. O morcego lhe disse: Espera um pouco, 
até eu acabar o ,meu trabalho. Aí o sol não quís esperar. Aí 
o morcego ficou com raiva do sol. Não queria mais ver o 
sol. Depois o morcego se pendurou com a cabeça para baixo, 
para não ver o sol. 
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Inf.: ? 

A ONÇA E O JABflTI 

(Ba(erdokore uráda firma) 

Recolhido em Quixadá, no Rio Cotingo, 28-12-37. 

; 

A onça qt1eria pegar o jãbo,tí. ~ste ficou escondido o dia 
inteiro. A onça encontrou o jabotí e' pegou-o p,ela p.erna. O · · 
jahotí disse: Pensas que agarraste a minha perna, :mas pe
gaste uma raiz. A onça soltou o jabo_ti. Pegou-o de novo den
tro de um igarapé. O jabotí perguntou·:- Queres beiju.? Há 
beiju dentro da água. A lua-cheia refletia Íla água. O japo-
tí amarrou uma pedra no pescoço da onça. Ela pulou e mor
reu. Outra onça soµbe disso e foi ~trás do jabofí. Pegou-o e 
<lisse: Eu te mato,. porque tu mataste o meu companheiro. 
O jabotí disse: Não me mates. Eu sei onde está um veado 
gordo; fica esperando no caminho, abre a boca e fecha os 
olhos! ·O jabotí desenterrou uma pedra grande: Olha, aí vem 
o veado, disse êle, e empurrou a pedra. A onça abriu os olhos 
e viu a pedra. A pedra rolou sobre a onça e matou-a . 

. 

A ONÇA, O MACACO E O CAPUEIRA 

(Baierdo/\ore uauá kuxara tirma) -. 
Inf. : Rafael Araçá, no Amajari, 21-12-37 

A onça foi com o macaco para ~ roça. A onça disse . ao 
. 1nacaco: Apanha bananas verdes; O macaco apanho.u bana"'.' 
nas maduras. A onça ficou zangada e quis matá-lo. O maca
co foi-se embora. Chegou o capueira. A onça levou-o para 
a roça e enganou-o. A onça falou:· O .nosso pattão disse: Cor
ta bananas verdes. Eu vou apanhar bananas maduras. O ca
pueira apanhou bananas verdes. ~les f ora·m e·mbora até de 
tarde. A onça mandou o capueira buscar fogo. O capueira 
foi busca,r fogo. Pensou que o sol fosse fogo. Atravessou um 
rio grande e não achou mais fogo. O sol já tinha desapareci
do. O capueira voltou. A onça jª tinha levado e comido as 
bananas. O capueira chegou junto da onça. E.ncontrou-a com 
o macaco. O capueira voltou para junto do patrão. A onça 
lomou o macaco comQ companheiro para 1natá-lo. O macaco . 
enganou a. onça: Há uma anta em cima da serra. O macaco 
subiu a serra, -arrancou uma pedra e empurrou-a. A onça fi
cou esperando no caminho. Então a onça pensou qúe a pe
dra fosse a anta e pegou a pedra em vez da anta~ A pedra es
magou a onça. O macaco foi para casa depois de ·matar -a 
onça. 
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O CARANGUEJO E A ONÇA 

(Ebiassu baierdokore tirma) 

lnf.: Manduca Ribeiro Chapelão Prado, 6-9-37. 

O carangt1ejo disse: Meus olhos vão; meus olhos voltam. 
A onça encontrou o ·caranguejo. Então a onça disse: Acho 
bonito o teu jeito, cunhado. O caranguejo mandou embora 
os olhos da onça. Fiçài lá longe, olhos da onça. Então o ca
ranguejo pul<;>u na água. A onça procurou. Mergulhou; não 
achou. Então o uruhu-piranga encontrou-a procurando os 
olhos que tinham fugido. Então o urubu-piranga disse à on
ça: Estão ali os teus olhos, sobrinho e cunhado. Vamos, pois, 
olhar. E' ruim estar s·em olhos. O cara11guejo jogott fora os 
meus olhos, cunhado .Então o urubu-piranga preparou breu 
de jataí. Grudou os olhos. Então o urubu-piranga colocou
lhe os olhos, por isso ela tornou a ver. 

O JABOTI E A O·NÇA 

(Urada baierdokore tirma) 

lnf.: Vicente Vapidiana de Anakaru Lago Grande, 20-9-37. 

O jahoti queria en.ganar a onça. Ficou debaixo dum ças
tanheiro e o ouriço de castanhas lhe caiu sôbre o peito. En
tão o jaboti comeu-as. Enganou a onça. Ela deitou-se. Então 
o ouriço de castanhas caiu no peito dela e bateu. A onça mor
reu·. A fruta acertou no coração da onça. 

O GALO, A RAPOSA, O CACHORRO E O MACACO 

(Dobrá, ·uarrõrru, arimeraka, uáua firma) 
' \ 

lnf.: Arseno de Santa Maria do Cotingo Boa Vista, 9-4-39. 

O galo foi passear. Convidou a gente, dizendo: Ide a 
minha casa para dansar. O galo viu a rapôsa. Subiu numa 
árvore. Pousou na árvore. A rapôsa chegou e chamou o 
galo para conversar co·m êla. Disse ao galo: Vem cá para 
conversarmos. O g~lo disse: Não quero conversar. Aí vem 
o cachorro. A rapôsa fugiu. Foi à casa do galo. Bebeu ca
chirim de milho, a bebida do galo. O cachorro chegou de
baixo da árvore em que estava o galo. Perguntou o galo: 
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Onde está a rapôsa? O galo respondeu: Já foi. O cachorro 
foi atrás da raposa .Chegou à casa do galo. Bebeu cachirim 
de milho. A raposa já tinha ido à casa do macaco. Bebeu ca
chirim de mandioca. O cachorro foi também! à casa do maca
co. Chegou lá. Não viu a rapôsa. Perguntou ao macaco: Onde 
está a rapôsa? O macaco disse: Está alí. Mostrou a rapôsa. 
A rapôsa havia trepado numa árvore de pouca altura. Es
tava pendurada com a cabeça para baixo. O cachorro des
cobriu a rapôsa. Pegou e matou a rapôsa. 

O MACACO PEDE MILHO EMPREST·ADO 

(Uáua dakapa.n maríki) 

Inf.: Mário Vapidiana Boa Vista, 22A-39. 

O macaco pediu milho emprestado à barata, ao galo, 
à raposa, ao cachorro, à onça e ao hon1em. Depois plantou o 
milho. Depois levou o outro milho (o da colheita). Em se
guida, o macaco fez cachirim de milho. A barata chegou pri-
1neiro e o macaco lhe deu cachirim. Ela bebeu e disse: Oh! 
que cachirim de milho bom! Depois sentaram-se para con
versar. Depois o macaco vit1 o galo primeiro e disse: Aí vem 
o galo. Então a barata ficou assustada e disse: Onde é que 
eu me vou esconder. O macaco respondeu: Esconde-te no 
canto. Ela foi. O galo chegou e o macaco lhe deu cachirim. · 
Depois de beber, o galo disse: Oh, que cachirim de milho 
f)om ! Então o macaco disse: Assim a barata disse também. 
Então o galo perguntou: Onde está ela? O macaco disse: Ai 
i10 canto. O galo foi lá e comeu a barata. 

(Conclusão em outro texto). 

O TATU-DO'-CAMPO E O VEADO-DO-CAMP·O 

(Kabáclzi áru náuba) 

Inf.: Mário Vapidiana Boa Vista, 22-4-39. 
' i 

O veado encontrou o tatu-do-campo, que estava trepa~ 
oo numa paricarana. Então o tatu-do-campo tirou os cascos 
e deixou-os no chão. O veado chegou e viu no chão os cas
cos do tatu. Olhou para cima e viu o tatu trepado na árvo
re. Disse-lhe: Que estás fazendo, compadre? Os teus cascos 
estão bons. O veado tirou as suas unhas também. Pôs no pé 
os cascos do tatu e ficou caminhando por ai. Depois o tatu 
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disse: Não leves os meus cascos. Então o veado saiu correndo 
e o tatu gritou. Nã.o leves os meus cascos. Assustado, o veado 
correu, levando os cascos do tatu. Depois o tatu desceu, pon
do no pé as unhas do veado. E disse: Como é ruim aquêle meu 
compadre que leva os meus cascos. Depois levou as unhas 
do veado. o· tatu ficou com as unhas do veado e o veado fi ... 
cou com os cascos do tatu. 

O JABOTI ENGANA A ONÇA 

( U ráda maridinján baierdokóre) 

Inf.: Luiz Cadete Tábua Lascada, 14-5-39. 

A onça foi caçar. O jaboti foi caçar também. No mato 
êste encontrou um caçador que havia morto uma onça. Es ... 
tava esfolando a onça. ~le (o j aboti) pediu um osso de onça 
para fazer uma "gaita". Depois foi para casa. Chegando aí, 
fez a "gaita''. De madrugada tocou a "gaita". Outra onça 
ouviu-o e disse: O jaboti está tocando um osso do meu pa
rente. E foi lá. Agora vou escutar como êle toca. A onça fi ... 
cou escutando. O jaboti cantou: A minha flauta é um oss0. 
da onça. Então ela disse: O iaboti toca um osso do meu pa
rente. Agora vou matar o jaboti para comê-lo. Então a on
ça negaceou, deu um pulo e pegou a perna do jaboti. Então 
o jaboti pôs-se a rir: Não pegastes a minha perna, agarras
te uma raiz da árvore. A onça soltou-o. O jaboti cantou: 
Minha "gaita" é osso de onça. 

·-

A FILHA DO TUXAUA E ·O CALANGO 

(N aubenãdáne rona suána firma) 

Inf.: Joaquim Vapidiana do Lago Grande Boa Vista, 30-3-39. 

Há muito tempo, a filha do tuxaua dos antigos se ca
sou com Q calango, que chegou com forma humana à casa 
do tuxaua. Então foram apanhar castanl1as. ~le trepou na 
árvore. Lá em cima êle virou calango. Comeu folhas em ci .. 
ma. A mulher esperou que êle deixasse cair frutos. Mas não 
cairam. Então uma canoa veio rio acima. Dentro da canoa 
estavam três mulheres e quatro homens. Eles passaram por 
debaixo do calango. Então o calango caiu na água. Ficou 
com medo da gente e foi-se embora. Então a mulher disse 
aos que estavam na canoa: Para onde ides dêsse jeito? 2les 
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responderam: Vamos para a casa de teu pai. Disseram: O 
teu marido não é gente; é calango. Então ela disse: Não me 
llUero casar com calango. Foram à casa do pai dela. Quan
do chegaram lá, o pai dela perguntou: Onde está o teu ma
rido? Ela disse : Não é gente ; é calango. Assim me contaram. 
O tuxaua disse : Podes ficar em nossa casa até achares um 
homem para marido . 

JIBUBU 

(Chibubú) 

lnf.: Luiz Cadete. Tábua Lascada, 14-5-39. 

O homem foi caçar~ Encontrou o jibubu e quis flechá-lo. 
O jibubu disse : Não m.e flecl1es não; dar-te-ei a minha filha 
para esposa. O homem co11cordou. Depois o jibubu lhe deu 
a filha para espôsa. l)epois o homem foi para casa com a 
mulher. Chegando à easa, a m ãe lhe perguntou: Onde de-
1noraste? Não voltaste no m esmo dia. O homem disse: Não 
voltei, dormi lá na ca~a do tio. A mãe perguntou: Quem é o 
teu sogro? O homem disse: Na: casa do tio jibubu. EJ?.tão êle 
disse: Minl1a mãe, vai falar com minha mulher, com a tua 
11ora. Ela perguntou: Onde está a minha nora? Ele disse: 
Ela está sentada atrAs da casa. A mãe dêle saiu e encontrou 
um jibubu fêrr1ea. Esta chegara como gente, mas tinha vi
rado jibubu de no''º· A mãe dêle perguntou: Onde está a 
nora? O jibubu fê.mea voou para a casa do pai. O homem 
foi atrás da mulh~r. Chegot1 lá e não encontrou ninguém. 
~les já tinham deixado a casa. 

A RAPôSA E O FILHO DO HOME1\f 

(Uaroru pidian dane rona tirn1a) 

Inf. : Saf iro S. Francisco do Cauam tS, 16-12-38. 

O raposão ( ?) se casou com uma moça, filha de gente. 
~Je mexeu só uma vez. O m embro dêle feriu-a como espinho. 
Não dormit1 com êle. Ela armot1 a r êde dela acima (fa da 1nãe 
{]o raposão. O r aposão quis levá-la consigo à roça para pes
car. Ela 11ão c1uis ir. ~le se aborreceu dela. ~le mandou a 
inãe dêle inalar a nora dela, mulher dêle. ~le chan1ou a màe 
clêle (para) atrás da casa ... A. mulher dêle correu· para junto 
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ela parede e escutou de dentro da casa falar o marido dela. 
Aí êle disse à m ãe dêle: vai ver os piolhos dela. Dize a ela: 
Vem cá, vou ver os teus piolhos. Eu vou apontar um pauzi
nho para matares. Enfia o pauzinho no ouvido dela. Quan
do eu voltar da roça já a quero cozida. Quando eu venho 
estou com fome. tle foi à roça. A mãe dêle chamou a nora; 
' ' em cá, para eu ver os teus piolhos. Ela chegou. Senta-te, 
1>ara eu ver os tet1s piolhos. Ela disse: Minha sogra, eu quero 
ver primeiro os teus piolhos. A sogra dela respondeu: De
pois vais ver os meus piolhos. A vell1a sentou-se. Ela deu a 
cabeça. Ela começou a dormir. A moça furou o ouvido da 
velha. Aí a velha morreu. Ela cortou o cadáver. Ela pôs to
<los os pedaços na panela grande. Ela cozinhou na panela 
grande. Pôs a cabeça da sogra debaixo da carne. Aí ela se 
escondeu. O raposão voltou. Não e11controu ninguém. Onde 
t·stá a mãe? Será que foi buscar ãocrua, lenha? Estou com mui
ta fome. Não espero. Quando ela vier, que coma sózinha. Ti
rou a comida da pa11ela. Aí comeu. Quero comer à vista 
dela. Remexeu a panela grande. Encontrou a cabeça da mãe. 
Aí êle vomitou. Chorou: Mamãe, ela te matou. A mulher 
dêle fugiu. ~le ficou sózinho em casa. 

O JACURUARU SE CASA COM A FILHA DO CAÇADOR 

(Uadori dairutipan baiapau dane rone) 

Inf.: Manuel Felismino Marú do Pascoal, 11-11-37. 

Um caçador perdeu~se. Ficou cinco dias passando sêde. 
Depois disse : Estou com sêde. Se aparecesse alguém e me 
<lesse água, eu lhe daria a minha filha para espôsa. Um 
l1omem chego11, deu.-lhe água e i11dico11-lhe o ca1ninho. ~le 
disse: Daqui a cinco dias voltarei. O caçador foi para casal 
Decorridos cinco dias, o homem chegou· como bicho monta
do no cavalo. Falava como gente. A filha do caçador foi-se 
embora com êle no cavalo porque êle havia ajudado ao pai 
dela. O hornem levou a mµlher como espôsa. Era encanta
do e morava dentro da terra. F oi com a mulher para casa, 
casando-se com ela. o· bicho apareceu como ge11te .. De dia 
era bicho, à noitinha tomava ba11ho no rio e vestia roupa co
mo gente. De noite virava gente, comia como gente e dormia 
com a mulher como gente. O homem era r ico e vendia mer
cadorias a outros. 

.. 
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A MULHER DA COBRA 

(Panauukariú dairutipan) 
\ 

Inf.: Tuxaua Artur Aleixo Serra da Moça, 11-11-36. 
i 

Um animal casou-se com m.ulher gente. Aí êle foi caçar 
Flechou dez queixadas. Aí êle sózinho carregou tôdas. Tôdas 
de uma vez. Aí deixou-as cair perto da casa. Aí levou-as 
(para dentro). Aí dormiu com: sua mulher. Aí ela acordou. 
:ele tinha virado cobra. .Ela ficou assustada com êsse seu 
marido. Depois êste quís matá-la. Acabou-se. 

O URUBU-REI E O HOMEl\i 

(Banau·roru pidian tirma) 

Inf.: Sáfiro Amapá, 12-12-38. 

O homem disse: Nunca vi ltrub11 nem urubt1-rei criado 
por gente. Agora caguei muito e vou esfregar-me com a n1i-
11ha bosta. O urubu-rei nia11dou a mosca: Vai ver se é verda
de qt1e êle se esfrego11. Aí a mosca foi olhar o homem. A mos
ca entrou pelo nariz do homen1 e saiu pela boca. O ho:mem 
nijo respirava. A mosca foi lá onde estava o urubu-rei. Cl1e
gando lá, disse ao urubu-rei: O home1n está morto. Entrei 
pelo nariz e sai pela boca. ~le não estava respirando. O uru
bu-rei fêmea disse: Então vou primeiro comer os olhos dêle. 
Foi. Chegou perto do homem, para tirar os olhos. O homem, 
então, agarrou-a. Levou-a para casa. Amarrou-a. Deu-lhe o 
resto da comida preparada. Ela não comeu. De noite, quan
do êle estava dormindo, ela virou gente e deitou-se ao lado 
dêle. ~le se assustou. Quem está aí? perguntou êle. Eu sou 
a que tu pegastes. Ela, então, dormiu com êle. Ela disse: 
r\gora vamos lá onde está o pai. ~le respondeu: Não posso 
ir. Ela disse: Monta nas n1inhas costas. Eu te carrego. Ela 
virou urubu-rei. Aí êle montou. Ela voou com o homem e 
fê-lo chegar lá onde estava o pai. O' pai pergu11tot1 à filha: 
E' trabalhador este teu marido? - E' trabalhador, disse ela. 
~le disse à filha: Então lhe vais mandar que faça uma casa 
em cima da pedra. Ela disse ao marido qt1e fizesse uma casa 
para o pai dela. ~le foi para jt1nto da pedra. O cavalo-do .. 
cão encontrou-o na pedra. Perguntou· ao homem: Que estás 
fazendo aqui em cima da pedra? ~le respondeu: Meu sogro 
me mandou fazer uma casa em ci1na da rocha. Então o ca
valo-do-cão disse: Quem é o teu sogro? Aí o hômem disse: 
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O urubu-rei. Aí o cavalo-do-cão disse: ~Ie quer comer-te, 
mas eu vou te ajudar a cavar a rocha. Agora corta os páus. 
Eu cavo a rocha. Aí êle foi cortar pau. Quando voltou, o ca
valo-do-cão já havia acabado de cavar a rocha. ~le fincou 
os paus na terra. De tarde, a casa estava pronta. ~le, então 
foi para a casa do sogro. ~ste perguntou à filha: Está pronta 
a casa? - Sim, disse ela, está pronta, papai. ~le é mesmo 
trabalhador, disse o urubu-rei. Aí êste ordenou de novo à 
filha que mandasse ao marido fazer um banquinho. Ela, 
então, disse ao marido que fizesse o banquinho do pai dela: 
Quero o banco tal qual a minha cabeça, disse o urubu-rei. 
Aí o homem foi e derrubou um caimbé. Encontrou a osga. 
Que é que queres com o caimbé que derrubaste? perguntou 
ela. O 11omem respondeu: Quero fazer o banco de meu so
gro tal qual a cabeça dêle. ·Mas nunca vi a cabeça e não sei 
como é. A osga, então, disse: para ver a cabeça dêle, vou 
cagar em cima dêle. Aí êle foi ver a cabeça dêle. De noite 
ela lhe cagou em cima dêle. O urubu-rei mandou: Minha 
mulher, puxa o fogo, para eu ver quem cagou. Ela, então, 
puxou o fogo. Aí a osga viu a cabeça d'êle. Ela co11tou ao ho
mem: ~le tem mesmo duas cabeças. Faze agora a cabeça dê
le assim como a vi. Aí êle acabou de fazer o banco. Man-· 
<lou à mulher levar o banco para lá onde estava o pai dela. 
Então ela o deu ao pai. ~le ficou muito zangado com a fi
lha. Aí ela disse: Papai, mandastes fazer o banco tal qual a 
tua cabeça. Foi o que o meu marido fêz. E agora o papai se 
zanga. O homem ficou com o urubu-rei fêmea no céu. 

O URUBU-REI E O HOMEM 

(Banauroru pidian tirma) 

Inf. : Cassiano Malacacheta, 21-5-39. 

Um caçador quis pegar um urubu-rei. Foi para a lagoa 
onde o urubu-rei ia comer peixes. Pegou e levou consigo a 
filha do urubu-rei. Deixou-a no caminho e foi para junto da 
mãe dêle. Chegando lá, contou à mãe que pegara a filha do 
urubu-rei. Então ela mando11 que o filho fôsse b11scar a fi
lha do urubu-rei. Esta arra11cara as penas e as asas e dei
xara-se no campo. Ela foi com êle. Chegaram. ~le disse: Eu 
trouxe a filha do urubu-rei. A mãe disse: Chama-a para eu 
\

1er a minha nora. A filha do urubu-rei entrou. A mãe quis 
dar-lhe uma rêde, porque ela não trouxera nenhuma. Mas 
ela não quis. Trepou na travessa. (De noite, pôs as as·as e vi
rou urubu-rei. De manhã desceu, tirou as asas e tornou a vi-
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rar gente). Lá ela cformiu. A mãe 11ão gostou disso, porque 
ela st1jot1 o cl1ão. A n1ãe ralhou co1n ela. Ela quís ir-se e1n
bora. ·O fill10 se foi també1n. A mãe não quis que êle fôsse. 
l\tias êle gostava 111uito da sua n1ull1er. Fora1n-se embora pa
ra o ca1npo. Aí ela pôs as asas e mandou o marido agarrar
se nos ombros dela. Ela voo11 embora e mando11 que êle f e
chasse os oll1os. Êle os fecho11. Chegaram ao céu. Ela o man
(!011 abrir os oll1os. Êle os abri11 e ela o deixou, indo para a 
casa do 1>ai. Cl1egando aí, contou ao pai o q11e acontecera. 
() pai disse: E' bon1 que tragas o meu genro. Agora traze-o, 
1ninha filha, para que eu o veja! Q11ando êle cl1ego11, o sogro 
lhe disse: Agora tira o meu bicho-de-pé! Ele pôs-se a tirá-lc,. 
O urubu-rei perguntou: Já o está tirando? Então êle disse: 
Estou. Então o vell10 ur11bu-rei mexeu o pé. Êlc, então f11rou 
o bicho-de-pé. O sogro disse: F11raste o me11 bicho-de-pé l 
Agora v.011 tirar os teus olhos. E tiro11-os. Levaram-no para 
dentro du1na casa. Ficou sofrendo d11rante três noites. Então 
chegou o rato e d'isse: Que é que ten~, meu neto '! Êle disse: 
O vell10 me tirou os oll1os. Então o rato disse: Estão aí no 
pote grand'e do velho. 1.,u os queres, me11 neto? Êle respon
deu: Quero-os, vovô rato. Então o rato foi b11scar os olhos, 
chegou e colocou-lhe os olhos. Êle enxergava nov amente. 
l)epois de três noites o urubu-rei mandou a fill1a ver se o 
l1omem já estava morto. Ela o encontro11 bom <le novo. O 
velho disse à filha que mandasse o genro trepar no miriti 
1>ara tirar frutos. Quando chegaram lá, êle subiu e tiro11 to
dos os frutos. Quando ê.le quis descer, ela mandou: Miriti, 
fica grosso, para o homem cair! Êle ·caiu e fico11 lá. Ela o 
cobriu com folhas de miriti e voltou para junto do pai. Está 
morto. O urubu-rei d'isse: Deixa-o apodrecer; van1os esperar 
três dias. De noite o hon1em acordou. F_oi para casa. Quan·· 
do a mulher (fêle foi vê-lo não o achou. Ela foi para casa. 
Chegou à casa do pai e disse: Nada, papai. ~le a m.andou 
ver. Ela encontrou o l101nem dentro da casa, voltou e disse 
ao pai: Está lá. Êle, -então, mandou à filha: Quero agora 
que êle faça um banco como a minha cabeça. Ela foi dizer 
isso ao 11ome111. Este foi para o mato, d'errubou uma árvore e 
voltou. Chegou em casa e não sabia o que fazer. Então o pi
nicapau o encontrou e disse-lhe: Como vais, m eu neto? Êle 
r~sponde11: Preciso fazer o banco do sogro co1no a cabeça 
dêle. Êle disse que o queria assim. Então o pinicapau disse: 
Não c11sta, neto. O pinicapau disse ao atiq11iri, companheiro 
dêle: Vai à casa do urubu-rei e entra pelo telhado. Então ca· 
ga na cabeça do urubu-rei. O atiquiri foi e cagott. A cabeça 
d.o urubu-rei estava envolvida nun1 pano. O urubu
rei abriu o pano. O atiquiri viu be1n a cabeça. Tinha dois 
vértices. Êle disse ao pinicapau: A cabeça dêle são duas ca-
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l>eças. O pinicapau a f êz assim - antigamente trabalhava na 
madeira como carpinteiro. Acabou e disse : Está aqui. A fi
lha do urubu-rei chegou e perguntou: Tens aí o banco do 
m eu pai ? O homen1 disse: Está pronto. Elá fie.ou admirada 
e disse : Vou levá-lo já. E o levou ao pai. Êste ficou admira
do e disse : Como é que êle pôde fazê-lo ? Agora, minha fi
lha, manda-o construir a minha casa sôbre a pedra. Ela foi 
e disse-lhe : Papai quer a casa dêle em cima da pedra. O ho
m e1n foi derrubar toda a madeira: as estacas, os esteios, as 
travessas, os caibros, a cumieira. Êle foi à pedra e quis ca
vá-la eom estaca-de-cavar, mas esta quebrou. Êle disse.: 
Agora, como cavar? O mussum cl1egou e per guntou: Como 
vais, neto? Êle disse: Vovô, preciso fazer uma casa, a casa 
do sogro. ~le quer que eu a faça aqui. Assim não posso cavar. 
O mussum perguntou: A madeira está pronta? Tirastes as 
estacas, os esteios, as travessas, os caibros, a cumieira? ~le 
disse : Tenho tudo. O mussum disse : Bem, eu vou. Agora es
pera até eu sair. l\t1as primeir o vamos marcar o lugar da ca
sa. Agora está pronto. O mussum entrou e saiu r epetidas ve
zes. Atrás dêle, o 11omem fincou estacas, esteios, tudo. O 
1nussum foi-se embora. O homem ficou trabalhando. Colocou 
as travessas, a cumieira, os caibros, tudo. A filha do urubu
rei chegou e disse: Meu pai quer a casa dêle depressa. Êle 
d jsse : Sim, a1nanl1ã ou depois de amanl1ã vou terminar a 
casa. Ela foi-se en1bora e o homem ficot1 pensando: Como 
é que vou terminá-la? Então veio o japim e perguntou: Co
mo vais, meu neto? Êle disse: O velho quer a casa bem de
lJressa. O japin1 disse: Acabam.o-la depois de amanhã. No 
outro dia chegaram os japins e puser~m-se logo a col)rir a 
casa com folhas de miriti. No dia seguinte veio a filha do 
urubu-rei. Então havia um anu para avisar os japins qt1an
do viesse a filha do urubu-rei. Êle gritou; êles voaram para 
o m ato; só o homem ficou. Quando chegou a filha do urubu
r ei ela per guntou: Há aqui mais alguém trabalhando? Êle 
disse : Não, eu trabalho sózinl10. Ela se foi embora para 
casa e contou ao pai. Já está para acabar. O anu gritou e os 
japins voltara1n ao trabalho. Acabaram de fazer a cobertu
ra e disserarn ao 11omem: Agora vamos embora. E foram
se embora. O ho1ne1n voltou para junto da sua mulher e 
<lisse-lhe : Estou pronto. Aí está uma casa, a casa de teu pai. 
Ela foi para jt1nto d'o pai e disse : Já está pronta a tua casa. 
tle disse : Be1n, agora ,minl1a filha, o genro vai fazer uma 
roça grande. Ela disse isso ao homem. Êle saiu para fazer a 
roça. Traball1ou no mato sózinho. Então a sat1va se encontrou 
com· êle e perguntou: Como vais, meu neto? ~le disse: Preci
so fazer uma roça grande. Não sei trabalhar sózinho. A sauva 
disse: Eu acabo nun1 instante. As sauvas ajudaram. Traba-
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lharam seis dias fazendo roça. Depois de acabarem, foram·
se embora. ~le voltou e disse à filha do urubu-rei: Está pron
ta a roça de teu pai. Ela contou ao pai: Está pronta a roça. 
~le disse: Agora, minha fill1a, está bom. Passaram-se dez 
dias. Depois êle disse à filha: Agora, minha filha, quero 
queimar a minha roça. l\'landa-o entrar no meio da roça. 
Agora, minha filha, quero que os urubus e os caracarás cer
quem o homem com fogo. Ela foi falar com o marido. ~le 
foi para o centro da roça. Os urubus e caracarás logo o cer
caram com fogo. ~le gritou sofrendo: Não me cerqueis! Mas 
o fogo alcançou-o e êle trepou numa árvore. Depois êle des
ceu e a aranha preta lhe disse: Meu neto, entra aqui, para 
não morreres. ~le entrou na casa da aranha. O fogo passou 
por cima. A aranha preta disse a êle: Queres ir para tua 
casa? ~sse urubu-rei te quer matar para comer .Agora, se 
quiseres voltar para casa, eu te ajudo a descer. ~le disse: 
Quero. Fizeram um balaio grande. ~le entrou no balaio. A 
aranha preta fiou um fio e f êz descer o hom1em dentro do 
balaio. ~le chegou ao chão e sacudiu o fio. A aranha preta 
puxou o balaio. ~le reconheceu o seu lugar de caça. Foi para 
a casa da mãe. Chegando lá, a mãe perguntou: Donde vens? 
Ele disse: Venho da casa do meu sogro. ~le contou tudo o que 
se passara no céu. Aí êle tinha passado dois anos. ~le ficou 
morando com a mãe. 

O RAPAZ E o· URUBU-REI 

(Dazzernaioru sôdi banauroru ti~ma) 

lnf.: Manuel Ribeiro Prado do Panelão, 6-9-37. 

Um rapaz pediu a um companheiro penas para emplu
inar flechas, mas êste não lhas quis dar. E11tão êle foi cagar, 
sujando-se com a sua bosta. Esperou até que os urubus des
cessem. Os urubus chegaram lá, pensando que êle estivesse 
morto. ~le pegou um urubu, arrancando-lhe penas para em
plumar flechas. Então chegou lá um urubu-rei e pulou em 
cir>.1a dêle. ~le pegou-o e arrancou-lhe as penas. Em seguida, 
foi para casa, levando consigo o urubu-rei como xerimbabo. 
Deu-lhe comida. Então os parentes dêle foram beber em ou
tro lugar. ~le ficou sózinho com o xerimbabo dêle, o urubu
rei. Amarrou a êste pela perna e foi pescar. O xerimbaho 
virou gente (mulher). Ela foi arrancar mandioca na roça. 
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Raspou-a, ralou-a e fez beiju e cachirim .Então chegou o 
pescador: Aqui há cachirim ! O urubu-rei tinha virado ave 
de novo. Então êle perguntou: Quem fêz êste cachirim? Na 
outra manl1ã êle acordou e enganou o urubu-rei: Vou agora 
para a roça. E saiu. Mas voltou daí a pouco, ficando num 
canto da casa. Então o urubu-rei fêmea virou gente (mu
lher) e foi buscar ágt1a num lugar fundo do rio. Tomou ba
nho nesse lugar de águas profundas e voltou para casa. Che
gou em casa. ~le pegou-a e fê-la deitar-se na rêde. Por isso 
ela ficou gente. Então êle se casou com ela. E ela lhe disse: 
Vamos para a casa de minl1a mãe. Ela o levou. Ela o man
dou subir nas costas dela. E êle segurou-se nas costas dela 
e ela subiu para o céu. Chegaram à morada dos pais. O pai 
dela tinha duas cabeças e quatro olhos. O pai mandou-o 
secar a água grande, a lagoa das Plêiades .Então os outros 
encontraram-no. ~le disse: Como hei de secar esta lagoa 
grande? Mas aí havia jacintas que o encontraram. ~le esta
·va triste. Ao meio-dia o sol secou o lago. Então êle m 'atou 
peixes, jacaretingas e sucurijus. E amontou tudo, para que 
apodrecesse ali mesmo. Acabando de matá-los, disse: Ali há 
peixes .Agora acabei de matar peixes. Então o sogro n;ian
dou-o construir uma casa em cima da pedra. Então a minho
ca encontrou-o: Que estás fazendo aí? Meu sogro m:e man
dou fazer uma casa em cima da pedra. Então vai. Quando 
vires sair a minha bunda, faze entrar nela um pau. Assim 
farás a casa em cima da pedra. ~le sózinho fêz a casa. Então 
êle mandou lembranças ao velho e mandou chamtá-lo. O so
gro lhe mandou dizer que fizesse um banco de pedra como 
a cabeça dêle. O cupim encontrou-o chorando. Que estás f a
zendo aí? O urubu-rei me mandou fazer um banco como a 
cabeça dêle. A osga encontrou-o. ~le mandou· a osga: Vai 
olhar como é a cabeça dêle. A osga cagou na cabeça dêle. 
O urubu-rei gritou: Quem cagou no alto da minha cabeça? 
Saiu e foi fazer fogo para lavar a cabeça. Então a osga olhou 
como era a cabeça dêle para que o rapaz a pudesse lavrar. 
A osga saiu, voltou e disse: Assim é a cabeça dêle. Então êle 
lavrou a pedra como a cabeça dêle. Depois o genro mandou 
dizer que tinha colocado o banco. Mandou dizer-lhe que 
fôsse à casa nova. O urubu-rei foi. Chegou, entrou, viu o 
banco. Então asst1stou-se, caiu no chão e morreu. A velha 
n1andou matar o rapaz. Mas êste fugiu e não o pegaram. Foi 
correndo até a casa dêle. Então a m>ãe lhe disse: Onde es
tives.te ,meu filho? ~le respondeu: O urubu-rei me havia le
vado ao céu, mas agora estou de volta, mamãe. 
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O RAPAZ E O' PASSARÃO 

(Da11ernaioru tararama firma) 

Inf.: Manuel Ribeiro Prado do Panelão, 26-12-37. 

U1n rapaz foi com seu irmão tirar penas de t1m filhote 
de passarão para emplun1ar flechas. Chegaram lá, ao pé de 
da grande rocha T éu-tétt. Depois derrubaram uma árvore 
para servir de escada. Emendaram o pau. Os dois subiram. 
Um dêles queria cortar penas~ do filhote de passarão. 1\las o 
outro não q11ís. O outro queria penas grand.es e compridas. 
Ficou com raiva do irmão. Deixou-o cortar as penas do fi
lhote de passarão. Êle desceu pela escada. Derrt1bou a esca
da. Então o outro ficot1. Não tinl1a niais escada. Estava jo
gada no chão. Então êle gritou e chor ou. Mas o irmão dêle 
11ão podia levantar a escada; a arvore era p esada. Não pôde 
erguê-la. Por isso êle ficou em cima da pedra. Então chegou 
a mãe do passarão: Que estás fazendo aí? Estou tirando 
Jlenas do fill1ote de passarão. Por que estás maltratando o 
1neu filho? Então êle ficou morando com êle. Passou uma 
ano lá. Mais tarde, tirou xiririca. Mastigou-a e esfrego11-a no 
llraço. Nasceram penas. O passarão e11sinou-o, dizendo-lhe: 
Vais voar logo: E êle voou. Chegou à beira dum lago. O pas.
sarão, que era o sogro do rapaz, pois a mulher dêle era filha 
lie passarão, mandou: Leva a tarrafa de pau, que está debai
xo de um caimbé. Enfia a mão na boca da jibóla. A mulher 
(f êle era filha de passarão. Primeiro lhe cortou as penas e 
depois se casou com ela. Ele foi ao p é do caimbé e encon- ' 
trou a jibóia. A jibóia mostrou a língua e sibilou. Êle ficou 
com medo dela. Mesmo assim, enfiou-ll1e a mão na boca. A 
jibóia virou tarrafa. Depois êle foi pescar com a tarrafa. De
pois de acabar, deixou a tarraf a no seu l11gar. O genro dei
xou a tarraf a ali, como o sogro havia mandado. Logo qt1e a 
tarrafa estava largada ela virou cobra. Êle se foi en1hora, 
{>ara casa .O sogro o mando11 buscar água no lago dos muru
·r11s. Êle trouxe água. Êle comeu peixe cru. lVf ais tarde, o so
gro o mandou buscar b eijt1 de f arinl1a e beiju de tapioca 
na casa do pai dêle, do rapaz. Venho aqui buscar beijus de 
tapioca para ft1mar. Para o passarão, fu1110 é beiju. A mãe 
dêle perguntou: Donde foi que ficaste ta11to tempo, meu fi
lh o? Chorei por tua causa. ~le r espondeu: Na casa do so
gro. Mas ela disse: Não é teu sogro. Não é gente. E' mesrno 
um passarão. Não o pod'es chamar de sogro. - Eu fiquei 
lá de verdade. Não quero beijt1; quero tabaco para fumar. 
Então êle voltou com tabaco. Quando cl1egot1 lá, o sogro lhe 
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pergunto11: Trouxeste tabaco, beij 11 de tapioca, para eu f u-
111ar bastante? ~le entregou o que trouxera. Aqui, sogro. ~le 
f11mou. Então o sogro torno11 a ma11dá-lo à casa do pai. Dis
se: Queres levar um a11zol, para pescar na volta? A mulher 
dêle disse: Eu também quero ir atrás de ti. ~le respondeu: 
Pois não, vam.os ! E11tão foran1-se e1nbora. Cl1egaram à casa 
da mãe dêle. ~le disse à mãe: Acorda logo! Eu já acordei. 
Tu por aq11i? Voltaste? Eu vim passear de novo. Então en
tra. Co111 quem foi que vieste? Vi1n co111 a 1ninl1a rn11ll1er. 
Onde está a tua m11lher? Atrás da casa; vai espiar e fala com 
ela. A mãe dêle saiu para o terreiro e falou-ll1e: Esta aqui 
é a tua mulher? A mãe dêle disse: E' esta a tua mull1er? E' 
um passarão! A mulher dêle voou embora. A sogra zangou
se. Ela voltou para casa. Chegou voando em casa e o pai 
dela perguntou: Porque é que vens já? Deixaste o marido? 
A 1nãe dêle ficou zangada comigo. O marido dela .voltou tan11.. 
hém, a pé. O sogro dêle 1na11dou: ~le vai a p é. Êle chegou ao 
pé da rocha Téu-téu. tle queria subir, mas não subiu. O 
passarão lhe disse: Não gosto mais de ti, ge11ro. Não quero 
mais. E' feio. A tua m.ãe zango11-se. Não acho bonito. E' 
triste. A tua mãe zangou-se com a minha fill1a. Volta já! A 
cua mãe chamou-a de passarão. Ele volto11 para a casa da 
n1ãe. ~le chegou. ~le botou. Pendurou a patrona no poste. 
O irmão dêle chegou bêbado. Tinha bebido numa outra ca
sa. Tirou a patrona pintada. ítle tinha tirado no meio d'a sa
la. Tirou as coisas. Que anzol é êste? Quem pega peixe com 
um anzol assim? O irmão dêle disse-lhe: Experimenta na 
tua bôca. ~le pôs o anzol na bôca. O coração lh.e doeu. O 
anzol lhe ficou enganchado na bôca. Quís tirar o anzol, mas 
11ão pôde. 

O ir1não lhe disse: Olha, eu faço agora o pagamento. 
~le chorou· por cat1sa do· anzol. O irmão tirot1-lhe o anzol da 
})ôca, porque lhe doía. Por isso êle o t iro11. ~le ficou na casa 
da mãe. 

O' MACACO E A MENINA 

(Uaua kuraidiauernã rõ1za tirma) 

111f.: Joaq11i1n do Lago Grande Boa Vista, 3·0-3-3'9. 

A m ãe d'eixot1 a filha com t1n1 m acaco. E.Ia disse : Dá à 
n1inha fill1a bana11as para chu1Jar. Em seguida foi à roça. O 
macaco chupou bananas. Depois de11 à menina bana11as 1)ara 
c}1upar. Ela cl1orou m uito. O macaco coloco11-a dentro du·m 
caixão com bananas. Voltando da roça, a m ãe perguntou pe
la filha. O macaco disse: Tt1 co1neste a tt1a filha. E11tão a 
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mãe ficou zangada com o macaco. ~le abriu o caixão. Então 
ela deu de .mamar à filha. No outro dia o 1nacaco fez a mes-
1na coisa. Então ela ficou zangada e disse ao m.acaco: Eu 
vou contar isso ao meu marido. Então o marido dela chegou. 
Ela lhe disse : Não quero o macaco; é ruim para minha fi
lha. Então êle mandou o macaco embora. Não te quero mais. 
\T ai embora. Fôste ruim para minl1a filha. Vai depressa. En
tão o macaco foi para outra casa, onde fêz a mesma coisa. 

O PESCADOR, AS MULHERES E O CACHORRO 

(Kubauõpau, rõnaua, arimeráka nauba) 

Inf.: Joaquim do Lago Grande Boa Vista, 30-3-39. 

Um pescador foi pescar em companhia de duas mulhe
res e um cachorrinho. Escureceu e caiu· chuva. Então fize
ram uma barraquinha para aí ficarem durante a chuva. E 
ficaram aí enquanto chovia. Pescaram depois da chuva. De
pois da pesca, foram para casa. O cachorro chegou primei
ro. Os outros pediram: Conta. O cachorro disse: Não temos 
muito peixe. Chegou· chuva. Por isso não pegamos muito pei
xe. o· pescador chegou à noitinha. Então os outros chega
ram em casa. Trouxeram pouco peixe. Prepararam· a com.i
da e comeram. Depois disse descansaram. 

\ 

O HOMEM E O PAPAGAIO 

(Pidian náru náuba) 

Inf.: António de Xumina Boa Vista, 30-5-39. 

O homem criou um papagaio para seu xerimbabo. ~le 
saiu a caçar. O papagaio virou ·mulher, foi à roça, voltou e 
raspou mandioca. Quando êle chegou, já estava pronto o bei
ju. Então êle pensou: Quem foi que fêz isso? Vou espiar. Es
condeu-se debaixo dum couro de boi. A mulher chegou da 
roça, vestiu· as penas e virou papagaio. Depois tirou as pe
nas, deixou-as aí mesmo e foi buscar água. ~le saiu debaixo 
do couro de boi, pegou a roupa de penas e quei1nou-a. Ela 
voltou com água, procurou as penas e não as achou. Aí êle 
apareceu e perguntou: Queres ser a minha mt1lher? Ela 
disse: Sim. ~le ficou morando com ela. 
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O HOMEM E AS DUAS VEADAS 

(Pidiána diaitáma aruabanáua náuba) 

lnf.: Antonio de Xumina Boa Vista, 30-5-39. 

O hon1em foi caçar. Viu duas veadas. Foi negaceando. 
Aproximou-se e elas viraram gente. Êle perguntou: Que es
tais fazendo aqui? Disseram: Estamos co1n·endo araçá. Uma 
(}elas perguntou: E que é que tu estás fazendo? Nada, estou· 
caçando. Depois convidaram·-no a ir à casa delas. Êle foi 
com elas. Passaram-se três dias. Depois êle foi com elas à 
casa da mãe dêle. Esta pergt1ntou: Que é que estás fazendo? 
l)ensei que o Kanaime te houvesse devorado. Êle respondeu: 
Nãu, 1r1amãe; encontrei duas mulheres que me levaram para 
a casa delas. A mãe perguntou: Onde estão agora? Êle lhe 
respondeu: Então no terreiro. A mãe foi ver. Encontrou duas 
mulheres. Disse: Entrem na casa. Elas passaram lá um dia. 
~le novamente se foi embora para a casa das mulheres. 
Chegou lá e no outro dia seu sogro zangou-se com êle: Tu 
és preguiçoso. Então êle voltou· para a casa da mãe. 

O HOMEM E A ONÇA 

(Pidián baierdokóre firma) 

Inf.: Artur Aleixo (antigo tux~ua da maloca Serra da Moça) 
Boa Vis.ta, 19-1-39. 

Os homens foram caçar. Então a onça foi caçar tam
bé1n. De tarde a onca ouviu um cachorro latir. Então a on-

·' ça disse: Agora vou matar aquêle cachorro. E à meia-noite, 
ela foi, chegou lá e pegou o cachorro. A onça era como gen
te. Levou-o consigo e matou-o. De manhã, o dono do cachor
ro foi procurar o seu xerimhabo. Encontrou o rasto do xe
rimbabo no lugar onde foi agarrado. Ven~o o rasto da on
ça, o homem disse aos outros: A onça pegou me u xerimbaho. 
Agora vamos atrás dela para matá-la. Foram· logo. Chega
ram ao lugar em que estava a onça. ~le falou com a onça: 
!\fataste o meu xerimbabo. Então a onça disse: Sim, matei 
o teu xerimbabo. l\1as assim não podia.m· matar a onça. Ha
via lá muitas onças. Então o homem disse: Agora tentamos 
1n·atar a onça. A onça estava andando sózinha. Foram atrás 
dela. Mas assim não podiam matá-la, porque a onça estava 
espiando. Então o homem disse: Vamos fazer cachirim. E 
convidou a onça. Aí as onças vieram correndo. A onça foi 
presa. Assim não podiam matá-la. Havia muitas onças. En-
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tão êles voltaram para casa. A onça fez cachirim também .. 
Convidou os homens. Aí êles tan1bém vieram correndo. Vol
taram à 1noradia dêles. Depois os l1omens torr1aram a fazer 
cachiri1n. Convidaram a onca mais uma vez. As oncas de 

~ .. 
novo vieram correndo. O's homens convidaram outros ho-
n1ens fortes ta1nbé1n. Havia aí um Uatom.inikiri (criador) 
forte, hon1em pequeno. Convidaram-no como pegador. Em 
seguida, convidaram a outro, ao trovão, como pegador tam
bém. Eran1 três trovões. Vieram logo. Quando chegaram, 
t :atominil{iri p ego11 a onça e suspe11deu-a .Então veio 111na 
outra onça e disse: vai embora, senão eu te derr11bo. O Ua-, 
tominilciri respondeu: Ve1n cá assim mesmo. A onça foi ao 
lugar em que êle estava. ~le a pegou e suspendeu-a. A onça 
então, ficou brava: Vai embora! A onça. disse: Agora vamos 
fazer outro cachirim. Quero suspender aq11êle l1omenzinho. 
~-: a onça tornou a convidar os l1ornens. Os homens, então, 
vieram correndo de novo. Chegaram. O mesrno Uatominikiri 
' 'eio atrás dêles com os três trovões. Mandou os trovões pri
meiro. As onças foram presas. Atrás d êles chegou o Uatomi-
11il{iri e disse à onça: Quero um adversaria peq11eno como 
eu. Então a onca disse: Vem cá assim mesmo. O Uatomini-

~ 

kiri cl1egou lá, derrubou a onça; logo depois derrubou outra 
onça. Brigaram. l\.fas as onças não pudera1n levar consigo o 
Uatominikiri. 

-A CUTIA E O HOMEM 

(Sukt1re pidian tirma) 

lnf.: Angelo Cadete Canauani, 19-1-3'9 

A cutia 'foi à roça. Cl1egando perto do amendoim, se11-
tou-se e comeu. Então chegou o homem e encontrou a cutia 
sentada a comer amendoim. lVIatou-a com a espin.garda en
quanto ela estava comendo amendoim. A cutia levou um 
susto e morreu. ~le a levou para casa amarrada con1 cipó. 
Chego11 em casa com sua er11hiara. Encontrou-se com outro 
homem. Preparou a emhiara 1)ara comer e disse: E' bom 
ty11e chegaste. Podes comer con1igo. 

O URUBU-PIRANGA E A CRIANÇA 

(Anuana Jcuraidiauerr1ã tirma) 

lnf.: Angelo Cadete Boa Vista, 19-1-39. 

O urubu-piranga achou uma criança sentada à beira 
do r io. E la c.horava pela mãe. A mãe a tinha deixado lá 
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porque estava zangada com ·a criança . .. O urubu-piranga le
vou-a para a casa do avô. Quando a mãe chegou, a crian
ça já estava lá. Não pôde mais tirá-lo do avô. 

. ' 

A HISTORIA DA COBRA 

( (Guarara kutõainjauwõn) 

Inf.: Antonio Virgílio de Ju1nina Boa Vista, 28-5-39. 

o l1omem foi passear. Qt1ando voltou, viu fogo. o ve
lho esta\i'a queimando o càpim. Então corto11 logo um pau a 
fim de puxar a cobra para ela não se queimar. Puxou a co
bra. Esta disse: Vamos para. m,inha casa. Foram. Entraram. 
Entraram na casa. Ela lhe disse: Espera. Não te assustes 
quando os meus filhos -saire1n. Sairam, passando sôbre os 
})és dêle. Por ultimo saiu o pai. Êle perguntou: Que qt1eres? 
Queres aprender alguma coisa? Êle disse: Não. Tornou a 
1)erguntar: Que qt1eres saber? Queres ganl1ar dinl1eiro? 
Queres entender todas as língua~ dos animais? Êle respon.-

-deu: Sim. Quero entender. A cobra disse: Abre a boca e fe
cha os olhos. Êle abriu a boca e fechou os olhos. A cobra 
pôs a cabeça na boca dêle. Depois tirou-a, dizendo:_ Pronto. 

~Abre ,os olhos. Vai embora. Mas não contes nada a ninguém, 
.~para não lllJOrreres logo no mesmo dia. tle foi andando e 
chegou _em uma casa velha. _Deitou-se no chão. Chegaram 
três pássaros,. cantando: Aquêle sentou-se em cima ,do dinhei- . 
ro, se o soubesse, tirá-lo-ia, ,mas não o sabe. Êle entendeu 
isso e foi-se embora. Cheganâo em ,casa não contou nada a 
11inguém. Dormiu três noites. Depois contou, à mt1lher dêle: 
Sonhei que estava sentado em cima de dinheiro. A mt1ll1er . 
disse: Vam'os tirá-lo, meu marido. E foram tirá-lo. Acha
ram muito dinl1eiro e levaram-no para casa .. ~le pegou tlm 
pastor e uma égua barr iguda. O pastor andou 11a f rente e 
rinchou: Depress~ ! A égua rinchou também: Votr devagar, 
1>orque vou com três: eu mesma,. o me11 filho pesado dentro 

· da barriga, e a mulher nas minhas costas. O homem· achou 
- graça nisso. A m11lh,er dêle perg11ntot1: Em ql1e estás achan
·llo graça? ~le disse: Em nada. Ela disse: Conta-me. ítle dis
~e: Contá-lo-ei quando voltarmos. Chegaram à cidade. ~le 
comprou pano para fazer ro11pa e depois voltaram para casa. 
No dia seguinte, a mulher cortou o pano e cost11rou-o . itle 
estava d·eitado na r êde. Estava pensando. A cobra me <iisse: 
·Se cóntares, ·morrerás. Que f are~? O cachorro e~tava deitado 
clebaixo da-rêde do dono. Então entrou o galo. Achou gr aça: 
Corocococó. Então o cachorro zangou-se com êle. Em-que é 

1 
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que estás achando graça? Não sabes que o nosso dono vai 
1norrer hoje? O galo respondeu: :mie morre, porque não sa
be. Olha, eu tenho muitas mulheres. De manl1ã dou surra 
11elas. Então ficam com medo de mim. Então o homem pe
gou um rebenque e surrou a mulher. Ela gritou: O rebenque 
doi. Não quero mais saber, deixa. Depois o homem ficou mo-
rando em sossêgo com a mulher. ,. 

O HOMEM, O JACARÉ-UASSU E A RAPOSA 

(Dauer11aioru kanauada uarõro firma) 

Inf.: Manduca Ribeiro 
Chapelão 

Prado do Panelão, 6-9-37. 

Um homem criou um filho de jacaré-uassu. Quando es
tava crescido, carregava o dono. ~ste andava em cima dêle. 
Certa vez, êle quís comer o dono. O do110 pediu que o levas
se para o ot1tro lado. Então êle o levou até o meio da água, 
onde acharam um· boi velho que tinl1a caido do barranco. 
Então boi perguntou: Aonde vais? ~ste jacaré-uassu me car
rega rio-abaixo. Quer comer-me. Não é assim, meu xerim-

. babo? ~le pode muito bem andar comigo. Agora quer me co
mer. Isso não é bom. ~le quis me levar nas costas, e agora 
quer me comer. O boi disse: Eu também já estou velho. Por 
isso o meu dono não se incomoda mais comigo. Então o ja
caré-uassu foi descendo o· rio. Encontraram uma rapôsa pa
rida. A rapôsa chamou o homem: Apro~ima-te um pouco 
1nais. O jacaré-uassu foi até a beira da água. A rapôsa não 
o ouviu·. Pusera algodão no ouvido para enganar o jacaré
uassu. Mais para cá um pouco. Não ouvi o que disseste. En
costa mais um pouco. Então o homem desceu, de um pttlo, 
do jacaré-uassu. ~ste ficou na água. Então a rapôsa pergun
tou: Aonde vais? ~ste jacaré-uassu quer me comer. Estou 
surdo. Não estou ouvindo o que dizes. Enganei o jacaré-uassu 
para êle não te comer .Então o homem foi-se embora. A 
raposa deu uma volta para tomar-lhe a dianteira. O homem 
achou a raposa morta no caminho. Coitada! A boa raposa 
me fez um grande favor. Eu vou enterrá-la. Ela foi boa para 
mim. Então êle a enterrou· até o pescoço. Depois disso o ho
mem continuou o seu caminho. A raposa saiu da sepultura 
e novamente lhe tomou a dianteira. ~le de novo e11controu 
a raposa morta. O homem e11terrou-a de novo até o pescoço, 
e a cabeça ficou de fora. E continuou o seu caminho. A ra
posa saiu novamente. ~le encontrou de novo a raposa .mor
ta. Então o homem disse: Coitadas! As raposas estão todas 
1norrendo. Oll1ou bem. Então êle disse: E' aquela mesma que 
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enterrei. E quebrou um galho de árvore para surrá-la. Pe
gou a raposa pela perna e surrou-a.Então a raposa disse: 
Se. eu soubesse isto, eu teria deixado o jacaré-uassu te co
mer. A raposa fugiu. Fugiu do homem, porque_ apanhou uma 
surra. Então o homem foi para casa. Chegando em casa, 
disse á mãe: O jacaré-uassu quase me comeu, mamãe. Por 
que foi que criaste o filhote do animal? respondeu a mãe. 
Nunca mais quero criar um animal como filho. 

OS GENROS DA MUCURA 

(lauwáre dinerrinázza) 

Inf.: Manuel Ribeiro de Panelão 
Calungá, 4-6-39 e Boa Vista, 5-6-39. 

A mucura encontrou a ariramba no campo. A mucurà 
disse à ariramba: Eu te quero para meu genro. Tenl10 filha 
já moça. Em casa não há nada para comermos. Tú es fle
chador. A ariramba foi com ela para casa. Chegaram lá. Co
mo é? Quer casar com ela? perguntou a mucura à filha. Ela 
disse: Por que não, papai. Se ela quer, eu quero também, 
papai. De tarde ela foi deitar-se com ela para dormir. Então 
ela conversou com ela. A m.ucura ouviu como ariramba disse 
à noiva: Amanhã vamos passear. Leva farinha, fogo, sal, 
pimenta. A mucura disse à filha: Que estais conversando aí? 
Ela respondeu: Falou assim, papai: Amanhã vamos pescar. 
Preciso levar farinha, fogo, sal, pimenta. No outro dia, de 
madrugada, sairam. De m;anl1ã, bem cedo, foram-se embora. 
Chegaram à beira do rio. Ela trepou numa árvore e cagou 
lá de cima. Um pongor grande pulou e pegou a bosta da ari
ramba. Ela flechou-o e puxou-o para a terra. Então êle tre
pou de novo para cima. Ela cagou de novo. Outro pongor 
pulou e pegou a bosta da ariramba. Ela flechou-o e puxou-o 
para a terra. Então disse: Faze fogo para assar. Destrin
charam os peixes para assá-los. Assaram e comeram-nos. De
pois ela disse à mulher: V amos embora para casa. Foram
se embora. Chegaram em casa. Então o velho saiu para o 
terreiro e perguntou à filha: Como foi que ela pegou os pei
xes, minha filha? Ela disse: Trepou num pau, depois cagou 
e o peixe pulou. Flechou-o e puxou-o para terra. Então man
dou que se fizesse fogo. Assamos. O velho disse à mulher: 
Minha velha, assim nós tan1bém vamos fazer amanhã. Ela 
disse: Assim mesmo. No outro dia foram embora e êle man
dou: Leva farinha, fogo, sal, pimenta, minha mull1er. Che
garam à beira do rio. ttle trepou e cagou. Um peixe pulou. A 
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rnucura pulou na boca do peixe. ~ste agarrou e enguliu-o. A 
·velha assustou-se. Pegou no panacu, correu, chegou em casa, 
chorou. O peixe enguliu o teu sogro. A arira1nba foi. Chegou 
lá. Trepou. Cagou. Flechou o peixe. Tirou-lhe o 'bucho. Não 
encontrou o sogro. Trepou em· outra árvore. Cagou de novo. 
'l~irou-ll1e o bucho também. Encontrou o vell10 morto 11a bar
riga do peixe. A velha colocou-o d entro do panacu. Levou-o. 
Chegou em casa. A ariramba soprou. ~le ficou vivo. Levan
tou-se. A m.ucura zangou-se co1n êle: Que estás fazendo co-
1nigo? Quase 1ne mataste. Agora vai-te embora. Não quero 
um genro como tu. A ariramba foi-se embora. A mucura 
encontrou o carrapato. Disse-ll1e : Eu te quero par a m eu 
genro. rI'enho uma fill1a já n1oça. O carrapato foi com ela 
para casa. Chegararn lá . A mucur a perguntou à f ilha: Como 
é? Queres casar? Ela disse : f:le aind'a 11ão falot1 comigo, pa
pai. Se êle quer, quero tam,bém, p apai. De tarde êle já se foi 
deitar com ela. A mucura ouvit1 co1110 o t.. :.1 rrapato disse à 
noiva: Amanhã va1nos apanhar casta11l1as. l_.eva o panacu. 
A mucura disse à filha : Que esta veis conversa11do aí ? Ela 
r espondeu: F alou assin1, p apai : An1anl1ã van1os apanhar 
casta11has. Preciso levar o n1eu 1>a11acu. De ma11hã sairam 
para apanhar castanl1as. Cl1egaram ao castanh eiro. ~le su-
1-.iu e apanhou frutos. Quando estava pronto, apanhou uma 
folha de castanl1eiro e pó-la sôbre o peito para não bater 
110 chão. ~le caiu no cl1ão. Caiu d'evagar, porque a folha caiu 
rodopiando. :ftle disse a ela:' P'õe as castanhas no teu panacu 
Leva-o para casa. Fora1n-se embora. Chegaram em casa. A 
inucura perguntou à filha: Como foi que êle apanhou cas
tanhas? Ela disse : Trepou na árvore e apanl1ou os frutos. 
Depois colocou · uma folha no p eito. Caiu e fom:os e1nbora 
}lara casa. ~le disse à mulher: Va1nos fazer o mesmo; ve
lha. Ela disse : Assim m esmo. No outro dia, logo que acor
dar am, sairam para apanhar castanhas também. A mucura 
disse à 1null1er: Leva o teu panacu. Quando chegaram·, êle 
subiu na árvore e apan hou os fr11tos. Depois de acabar , pôs 
uma folha no p eito. Pulo11 e caiu no chão depressa. Bateu 
110 chão e ~morreu. Ela carregou o marido no panacu e dei
xou as casta11has. Levou-o para casa e chorou. O carrapa
to soprou e êle fi cou vivo. Levantou-se. lVIandou-o embora, 
dizendo: Não quero um genro assim. Nij.o gosto miais de ti. 
Vai-te embora. O carrapato foi.:.se emb ora. A fill1a foi bus
car água. Tinha o coração entristecido. O j acare tinga meteu 
a cabeça fora d'água. Ela disse: Eu gosto de ti. Vira ge11te. 
O jacaretinga virou gente. O jacaretjnga m erg11lhou e voltou 
trazendo peixes. Perguntou: Que. foi qt1e me dissestes? Ela 
r espondeu. Aquilo eu disse ao jacaretinga. Vamos para ca
sa. O jacaretinga perguntou: O teu pai não está mais zan-

• 
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.gado? Ela disse: Êle não se zanga. Então êle foi andando 
atrás dela. Ela chegou em casa com os peixes. O jacaretinga 
ficou p·erto da casa. A mãe d.ela perguntou: Como os pegas
tes? Ela disse: Foi o homem. que os pegou. Ela tornou a per
_guntar: Onde está êle? Ela disse: Ficot1 lá no caminho. A 
i11ucura ouviu e disse: Cl1ama-o para eu falar com. êle.' Ela 
voltou para junto do jacaretinga dizendo-ll1e: Papai man
dou que eu te cl1amasse. Êle foi anda11do atrás dela. Quan
do chegou, a mucura lhe d'isse: Entra, genro. Êle entrou e 
ficou· lá. De tarde deitou-se com ela. Conversou com ela. A 
muct1ra ouviu isso. O jacaretinga disse à noiva: Amanhã 
vamos pescar. Leva a nossa farinha, pimenta e sal. Ela per
guntou: Terei de levar fogo também? Êle disse: Não. A 
1nucura disse à filha: Que foi qt1e êle disse? Ela respondeu: 
Disse, papai, que eu levasse farinha, pimenta, sal, mas não 
fogo. De manhã foram-se embora. Chegaram à beira da água 
funda. Êle disse a ela: Tira lenha. O jacareti11ga tirou cipó. 
l\Iergt1lhou na água e voltou trazendo peixes. Disse à m.ulher: 
Corta u1n pau para cacete. O j acaretinga inergultiou e vol
tou com peixes. Perguntou: Onde está a lenha? Ela disse: 
Já está aí. Perguntou outra vez: Ond1e está o teu cacete? Ela 
disse : Aí. Êle encostou o nariz na lenha. Ordenou: Bate com 

. força 110 meu nariz com o teu cacete. Ela bateu no nariz com 
força. Saiu fogo. Ela soprou. A lenha pegou fogo. Estripa
ram, colocara1n na forquilha e assaram os peixes que êle 
havia enfiado ~o cipó. Comeram e voltaram para casa. Ela 
carregava os peixes. Quando chegaram em casa, a mãe dela 
1>erguntou: Como foi que êle pescou? Ela contou: Êle pegou 
i>eixes e mandou que eu tira~se lenha. Mandou que eu cor
tasse o meu cacete. Encostou o nariz na lenha e me mandou 
bater no nariz dêle. Saiu fogo. Assam9s os peixes, comemos 
e fomos embora. A muc_ura ouviu isso e disse: Nós vamos 
fazer a 1nesma coisa, velha. Ela disse: Isso mesmo. No ou
tro dia acordaram e foram pescar também. A mucura ·man
dou: Leva f arinl1a, sal, pimenta, mas não fogo~ Cl1egaram à 
Leira da água fund'a. A mucura . quis mergulhar, mas não 
Jnergt1lhou. Pegou caranguejos, cam:arões, mussuns, sapi-
11l1os. Em seguida a· mt1cura foi para terra. Estava com frio. 
Mandou tirar lenha e cortar um pau. Encostou o nariz na le
nl1a. l\1andou à mull1er: Velha, bate no ineu nariz. E.Ia bateu. 
Saiu sangue. A mt1cura ficou assustada. Não quero um gen
ro assim. Fora1n em,bora para casa. Chegando lá a mucura 
se mostrou descontente com o genro. Mandou o jacaretin
ga embora. 

Foram pescar. Chegaram à beira do rio. A juriti tirou· 
·cipó. Nêle enfiou foll1as. Jogou-as na água. Virara1n peixes. 
' :r oltaram para casa. Ela contou tudo. A 1nucura disse: Nós 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IV 

vamos fazer a mesma coisa, velha. Ela disse: Isso ·mesmo. 
No outro dia fora pescar. Chegaram à beira do rio .. A mu
cura tirou um cipó e nele enfiou caranguejos, camarões, mus
suns, sapinhos. Quís estripar os caranguejos. tstes lhe mor
derami a mão. Ficou descontente com isso. Voltaram para 
e.asa. A mucura zangou-se com o genro e mandou: Vai e~ 
hora depressa. A juriti foi-se embora. 

O camaleão tirou cipó. Amarrou o cipó no cinturão. 
Mandou tirar lenha para fazer fogo. Mandou acender fogo 
debaixo duma árv·ore. Trepou na árvore e caiu· na brasa. 
Ficou assado. l\fandou a mulher pegá-lo pelo rabo" e jogá-lo 
na água. A mulher agarrou-o pelo rabo e jogou-o na água. 
tle mergulhou no fundo. E11fiou muito peixe no cipó: Suru
bins, aruanãs, tucunarés. tle saiu para a terra. Foram para 
casa. Ela contou tudo. No outro dia os outros foram pescar 
também. Chegaram. A mucura ·mandou fazer fogo. Trepou 
numa árvore. Caiu na brasa do fogo. A mulher pegou-o pelo 
rabo e jogou-o na água. A mucura desapareceu. Morreu das 
queimaduras. Coitada! 

A MUCURA, O CARAPANÃ E O PINICAPAU 

(laudre, missú, guáma náuba) 

Inf.: Luiz Cadete. Tábua Lascada, 18-5-39. 

A filha da mucura casou-se CO·m o carapanã. Então o 
genro saiu com a mulher para tirar mel. Quando chegaram 
ao lugar do mel, êle o chupou. Depois mandou a mulher fu
rá-lo com a agulha e o mel saiu-lhe da barriga. Ela encheu o 
pote com .mel. Depois voltaram. Quando chegaram em casa, 
a mucura perguntou à filha: Como foi que o teu marido ti
rou mel, minha filha? Meu marido tirou mel, chupando-o. 
Depois mandou que eu lhe furasse a barriga com a agulha. 
E o mel saiu. Enchi ·meu pote e viemos para casa. A mucura 
foi também com a mulher dêle. Foram tirar mel também. 
Chegaram ao lugar do mel, a ·mucura o chupou, até ficar 
cheio. Em seguida mandou que a mulher lhe furasse a bar
riga com a agulha. Não saiu mel. Só saiu sangue. Então a 
mucura disse: Está doendo. Deixa. Vamos para casa. Lá 
a mucura ficou zangada com o genro. Expulsou-o da casa. 
Depois chegou também o pinicapau em. casa da mucura pe-
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dindo a filha para mt1lher. E a mucura lhe det1 a filha para 
1nulher. O pinicapau ficou mora11do com êles. Então a mu
cura disse à filha: Manda o teu marido lavrar madeira para 
minha casa. Então o pinicapau saiu com a m11lher. Chega:. 
ram ao mato, onde a mulher lhe mostrou a madeira derru
bada. Mas o pinicapau não sabia lavrá-la. P.or isso, escolheu 
para lavrar uma outra árvore, que não fora derrubada. La
vrou todas as que estavam em pé. Depois disso, derrubou
as. Em seguida foram para casa. Quando chegaram lá, a mu
cura perguntou à filha: Como foi que o teu marido lavrou a 
madeira? Ela respondeu: Lavrou as árvores que estavam 
em· pé. No outro dia a mucura foi também com a mulher pa
ra lavrar madeira. Chegaram ao mato, onde êle trepou nu
ma árvore para lavrá-la. Escorregou e caiu no chão. Perde11 
o fôlego. Depois de recobrar o fôlego, foram para casa. Che
garam em casa, onde a mucura se zangou muito com o gen
ro, expulsando-o. Em seguida, veiu· o calango e a mucura lhe 
deu a filha para mulher. O calango saiu com a mulher para 
pescar. O calango amarrou cipó no cinturão para enfiar pei
xe. 

. 
' 

A JURITI SE CASA COM A FILHA DA MUCURA 

(lrudáda minrán iauáre dan rõna firma) 
• 

Inf.: Mário Vapidiana 
de Tahaio. 

Companhia do Caxangá, 7-2-39. 

A juriti se casou com a filha da mucura. Então a juriti 
foi pescar com sua mull1er. Subiu no galho duma árvore e 
1nandou a mulher fazer fogo. Depois mandou assar peixe. 
A mulher disse: Não há beiju. A juriti disse: Aqui há beiju 
11a minha cabeça. Ela assou peixe e perguntou: Agora o bei
ju. Ela mandou a mulher cortar um cacete e partir-ll1e a ca
beça. Ela lhe bateu na cabeça com o pat1. A cabeça da juri
ti abriu-se. Dentro dela havia muito beiju de massa e muito 
beiju de tapioca. Depois de comerem, voltaram para casa. 
O sogro perguntou à filha: Como foi que comeste o peixe? 
Não levaste beiju. Ela disse: Meu marido disse: Faz e fogo, 
porque eu tenho beiju dentro da cabeça. Bati com um cace
te na cabeça dêle. A cabeça dêle abriu-se. Dentro havia mui
to beiju de massa e muito beiju de tapioca. Então o sogro 
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disse à mulher dêle: 'ramos nós pescar também. Quando 
chegaram lá, êle disse à mulher: Faze fogo. Não há beiju, 
disse ela. Êle respondeu: Tenho beiju na ~inha cabeça. As
sa o peixe. Então ela fêz fogo, assou o peixe e ap.rontou o 
peixe assado. Êle disse à mulher: Agora corta um cacete. 
Ela cortott um cacete. Êle mandou: Agora bate na minha ca
beça. Ela lhe bateu na cabeça. E êle morreu. Mas a juriti 
rezou por êle. A mucura voltou à vida e disse: Vá-te embo
ra. Tu não prestas. Tu matas a gente. Quase me mataste. 
A juriti foi-se embora. Depois chegou o ca1Tapato. 

O NOIVO ESPERTO 

(U1ni11rarú minriviáu) 

lnf. Mário Vapidia11a 
de Tabaio. 

Boa Vista, 19-2-39. 

Um rapaz pediu a filha dum velho. Então o rapaz, a 
11oiva, o sogro e a sogra foram passear. Êle levou os pere
quetês na mão. E levava o guarda-sol também na mão. Não 
o abriu. A noiva, o sogro e a sogra levavam o guarda-sol 
aberto. A11dava1n co1n perequetês nos pés. f;le levava os pe
requetês na mão. Cl1egara1n a uma árvore. Debaixo da ár
vore, êle abriu o guarda-sol. Êles fecharam o guarda-sol. 
Depois foram adia11te. Então êles encontraram água. Tira-

- ram os perequetês para atravessar a água. Êle pôs os pere
quetes nos pés. Então atravessaram a água. Depois pt1seram 
os perequetês de novo. Êle tirou os perequetês. Foram adi
ante e cl1egaram em casa. Êle, então, mandou matar uma ga
linha. Êle cozinhou a galinl1a. Ela pôs a galinl1a 11a mesa. 
Então êle deu a cabeça da gali11ha ao sogro, os p és à sogra e 
as asas à noiva. E êle comeu toda a carne. Isso o sogro não 
achot1 direito. E disse à filha: Como é, é co1n êste que te 
queres casar? A _mim êle . deu a cabeç.a, à tt1a mãe deu os 
pés e a ti as asas. E11tão ela disse ao pai: Papai, ao pai êle 
det1 a cabeça. porqtie o pai é o chefe da casa. A mãe êle deu 
os pés, porque ela está aqui sempre. A mi1n êle deu as asas, 
porque, depois de me casar, eu me irei em-hora daqui. Quan
<lo êle estava delJaixo da árvore, abriu o guarda-sol porque, 
se caisse ttm pedaço de pau, batia no guarda-sol. Teria ha
vido tempo para se r etirar. Nós não ve1111os cair o pau. ~le 
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bate na nossa cabeça e nós morre1nos. Depois êle atravessou 
a água co1n perequetês para não lhe entrar nenl1um espinho 
uo pé. Ela se casou. Aí êles se fora1n embora. Ela deixou o 

• 1>a1. 

A CORUJA GRI1"'A 

(Masuílci karampán) 

Inf.: Mariquinha Uoaizinl10, 17-1-39. 

A coruja gritou. Que é que ela está dizendo, sogro? per
guntou a nora. O marido dela tinha ido passear. O sogro 
<leia respondeu: Arma a tua rêde perto de teu sogro. Ela 
(a cort1ja) disse: Ela armou a rêde perto do sogro. A co
ruja gritou de novo. Que é que ela está dizendo, sogro?. per
guntot1 ela. ~le respondeu: E11costa tua rêde perto do teu 
sogro. Ela encostou a rêde. A coruja gritou de novo. Que é 
que ela está dizenclo, sogro? perguntou ela. ~le respondeu: 
Deita-te comigo. Ela se deitou com êle. A coruja gritou de 
novo. Qi1e é que ela está dizendo, sogro? perguntou ela. ~le 
respondeu: Entra na tua rêde. Ela o fêz. A. cor11ja gritou de 
llovo. Que é que ela está dizendo, sogro? perguntou ela. ~le 
respondeu: Arma a tua rêde no seu lugar. Ela armou a rêde 
clela no lugar. A coruja gritou de novo. Que é que ela está 
<lizend.o, sógro? perguntou ela. ~le respondeu: Eu não en
tendo o q11e o hicl10 está grita-ndo. Assim êle enganou a nora 
lf êle. 

A 1\ilULllER-SONO 

(Daauonõüábakáre) 

lnf. : .. Antônio de ~1alacacl1eta Boa V is ta, 20-5-38. 

Aí o moço se deitou na rêde dêle. Aí a velha mandou a 
filha deitar-se co1n o 1noço. Aí ela não se deitou, porque ti
nha n1edo dele ... i\í a vel11a foi deitar-se com o moço. Aí o 
moço adormece11, porque ela era a m11lher-sono. Aí a velha 
foi embora e disse à filha: Olha, êle não faz nada. E' por 
isso _ q11e dize1n: Quando alguém está com so110, a velha vai 
deitar-se com êle; êle está dorn1indo. 
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A CANTIGA DO CAPUEIRA 

(Kuxara kona) 

Inf.: Edgard de l\falacacheta Boa Vista, 22-5-38. 

O capueira encontrou a velha sóz.inl1a em casa. Os filhos 
dela estavam na caça. ·O capueira cantou para alegrar a ve
lha. Cantou assim: Cutuca. A velha cantou também e res
pondeu: Fura nas tuas costelas. O capueira f êz dançar a ve
lha. Aí a velha ficou magra, porque o capueira a fez dan- -
çar com êle. Aí ela ficou doente. Morreu porque o veado a 
fêz dançar. O capueira se foi embora. 

RAMõl KINIDOINE (KARAMÃ KINIDA DOINE) 

(N ola: Titulo intraduzível. O personagem principal é idên
tico ao 11erói makuxi Kará lmbó.) 

Jnf.: Miguelina e Manduca Barra, 28-12-36. 

1 

O velho casado 

O velho saiu da casa dêle. Foi passear. Foi com o cunha
do dêle. Entrou em outra casa para mexer com uma moça. 
~le mexeu e um macaco pegou· o pé dêle. Foi amarrado 
num poste. ~le se livrou. Na outra manhã, cêdo, entrou em 
outra casa. Comprou coisas do dono. Fêz negócios com o 
dono. Viu a mulher do outro. De noite, foi devagar para 
j11nto da noiva. A mulher lhe deu um pontapé para derru
bá-lo. Caiu em cima do forno. Quebrou tôdas as coisas. Ou
tro perguntou: Que estás procurando aí? Estou procurando 
água. Em outra casa encontrou outra moça. À meia-noite foi 
para junto dela. A mãe da menina acordou. Ela mandou a 
mãe: Faz fogo. Ele voltou. Ela pegou no "rabo" . (tanga de 
homem, "rabuni'') dêle e arrancou-o. ~le deito11-se sem "ra
bo". ~le ficou com vergonl1a até ama11hecer. Queimaram a 
boca (i.é, to1naram a refeição da m1anl1ã). Vem cá, queima 
a boca 1 Ele não obedeceu. A moça deu-lhe o "rabo". ~le o 
colocou de novo. Aí êle recolheu a rêde e foi-se embora-. Em 
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outra casa, mexeu de novo. A moca acordou a mãe dela e .. 
1nandou: Faze fogo. Êle voltou e pisou dentro duma casca 
de jahoti. Aí êle deitou na rêde com a casca de jahoti no pé. Os 
outros quebraram a casca de jahoti. Êle se foi embora. Foi 
para outra casa. Aí estava um doente. A noite, o pagé can
tou. O velho se deitou. De noite, levantou-se e a11dou de gati
nhas. O xerimbabo do pagé ficou olha11do. Havia aí um mon
te de milho. Êle passou perto do milho. U'a "m11lher do ma
to" (lacrau, escorpião) picou-o no peito. Êle voltou à rede 
e disse: lTm lacrau caiu na minha, rê de. Êle foi-se embora no 
dia seguinte. Volto11 para 1a casa dêle. Aí havia muitas casas. 
Em uma casa estava uma velha com a m11lher dela. Êle 
disse à filha, quando passou diante da casa dela em seu ca
minho para casa: Fecha bem a porta. O "rabudo'' (diabo) 
pode vir aí. Fecharam a porta. Deitaram-se. A velha tinl1a 
uma faca. A meia-noite, êle cl1egou à casa dêle. A porta es
tava trancada. Êle entrou devagar pela porta. Ela acordou 
a filha e disse: Já entrou em minha filha o "bicho'', o "ra
budo". A velha feriu-o com a faca no pescoço, no "sangra
clor" (aorta). Êle saiu e correu; deitou sangue. Pegaram pa
lha de miriti e fizeram fogo no rasto dêle. Já perto de casa 
êle caiu morto. 

I I 

O Passeio no lgarapé 

O velho foi passear com a mulher e com a cunhada. ;A 
,cunhada era u'a moça. Cl1egaram à beira do igarapé. Pre
pararam-se para dormir. A meia-noite, êle quis mexer com 
a cunhada dêle. Escorregou e caiu n'água. Agora vou tomar 
banho. Onte1n pas&ei o dia sem tomar banho, mas agora vôu 
banhar-me. 

III 

O Caçador e o Pescador 

O velho tinha cinco flechas para caçar. Aí êle mandou 
levantar caça. Ficou esperando o veado campeiro. Já tinl1a 
sido levantado. Flechou. Caiu. Êle espiou de novo, para ver 
outro. Flecl1ou. Caiu. Espiou mais uma vez. Flechou. Caiu. 
Espiou para ver outro. Flechou. Caiu. Aí as suas flechas aca
baram. Espiou para ver outro. Não tinha flecha, mas tinha 
tarrafa. Aí tirou e abriu a tarraf a. Pegou. Ergueu o veado 
campeiro. Matou. Aí voltou para casa. 
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lnf.: Mário Vapidiana 
de Tahaio 

O ADIVINHO 

(Aitipáu) 

Boa Vista, 22-1-39. 

i 

Um homem disse à sua mulher: Vou· para a cidade. Bo
ta todas as coisas fora e, quando for meio-dia, acende a ca
sa. Depois êle embarcou na lancha e desceu o rio. Chegou à 
cidade. Lá êle disse a seu patrão: Minha casa está queima
da. E11tão o patrão disse: E' verdade? Tua casa está queima
da? ~le disse: Sim, é verdade. Voltaram. Quando cl1egaram 
lá, a casa tinl1a queimado. Então o patrão ll1e deu· 1nuito di
nheiro, dizendo: Adi vinho, minha filha perdeu o anel dela 
há muito tempo. Então êle disse: Eu vou procurar o teu anel, 
mas prim·eiro preciso de dois companheiros. ~le encontrou 
o anel na mão de u1n companheiro. Os companl1eiros então 
lhe mostraram o anel porque sabiam que êle era adivinl10. 
~le levou os co1npanheiros para o lugar em que estava o pa
trão. Quando cl1egaram lá, êle disse: O anel está co1n o n1eu 
companheiro. Então êle deu o anel ao patrão. O patrão lhe 
deu muito dinheiro. Em seguida, o patrão mandou pôr rnin
gau na mesa. Adivinho, que está dentro do mingau? ~le dis
~e: Um pa;ssarinho cagou no mingau. Examinaram. o min
gau e encontraram bosta de passarinho. Então o patrão lhe 
deu muito dinheiro. Depois foram passear. Viram um urubu. 
O patrão disse: Adivinho, que com.eu este urubu? E o adivi
nho disse: ~le torceu o rabo a um porco .Foram lá e acha
ram um porco morto. O patrão dêle então tor11ou a dar-lhe 
111uito dinl1eiro. Assim êle tinha mesmo muito dinheiro. 

SESSENTA E NOVE 

(ldikinjaidói pidiána banapápu paminjaidóitamakídja pa
káinaéti) 

lnf.: Mário V a pi diana 
de Tabaio 

Co1npanhia do Caxangá 
5-2-39. 

Um homem pobre poi passear. Quando chegou perto da 
mulher, deu nela. Então a mulher foi passea~ também. ~le 
pegou a égua dela. Foi-se embora, às escondidas, com a égua 
da mulher. Então encontrou· o compadre para vender a égua 

I 
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da mulher dêle. O co1npadre disse: A comadre n~o vai ficar 
zangada? Então êle disse: Como vou comprar? Quanto pre
ciso pagar? Êle respondeu: meio contro de réis. Então êle 
pagou e depois foi para a casa do prefeito. Comprou a rou
pa, a faca e a espingarda dum capanga. Depois foi-se embo
ra. Quando chegou em casa, a mt1lher disse: Pensas que eu 
não te conheço? Então ela veiu para dar nele de · novo. Êle 
disse: Não te aproximes, mulher, senão tu vais n1orrer. Mas 
ela foi e êle a furou com a faca. Ela ·morreu. Então a sogra 
dêle disse: Mataste a minha filha. Então êle disse: Não te 

·aproximes, velha, senão morres também. Mas ela foi e êle a 
furou. Então o sogro dêle veiu também. Êle disse: Não te 
aproximes, velho, senão tu morres também. Mas êle foi. Fu
t·ou-o também. Depois veiu o irmão da. mulher. Êle disse: 
Não te aproximes, cunhado, senão t11 morres també1n. Mas 
êle foi. Êle furou-o. Em seg11ida, vei11 outro irmão da mulher. 
Ele disse: Não te aproximes, cunhado, senão tu morres tam·
bé1n. Mas êle foi. Êle o furou. Êle morreu. Assim vieran1 seis 
irmãos da mulher. Êle os matou a todos. Êle 1natou com a 
faca dêle nove pessoas. Depois, foi-se embora. Êle chegou 
a 11ma casa, onde encontrou só uma mulher. Do11de vens, 
capanga? Qual é o teu 11ome ?, perguntou ela. Êle respondeu: 
Meu nome é Sessenta e Nove. Então ela disse: Espera por 
meu marido. Vou matar um galo para comermos. Êle ficou. 
Quando o miarido dela chegou perguntou também: Qual é o 
teu nome? Êle disse: Meu nome é Sessenta e Nove. E disse: 
Vamos à festa! Foram-se embora. Chegaram lá ao meio-dia . 
O capanga estava com fome. Aquí ninguém come? Respon
deram-lhe: Vamos comer aqui, logo que chegar o outro ca
panga forte. E êle respondeu: Servi comida! Quem manda 
agora aqui sou eu! Então serviram e comeram. Em seguida 
êle disse: Aqui ninguém dança? Disseram: Êles vão dançar 
logo que chegar o outro capanga forte. Então êle disse: Va
mos dançar 1 Quem manda agora aqui sou eu·! Aí dançaram. 
Nesse momento o outro capanga cl1egou num automovel 
(warintinjáu pakini, i. é, caixa movei) e disse: Quem foi 
que mandou dançar? Então Sessenta e Nóve foi para a por
ta. Quem mandou dançar aqui fui eu. Então o outro capan
ga virou o automovel e disse a Sessenta e Nove: Quando nos 
<~ncontrarmos vamos brigar. Em seguida, Sessenta e Nove dis
se aos três soldados: Agora me mostrareis o· caminho. En
tão foram com êle. Mostraram o caminho para a casa do 
capanga. Então Sessenta e Nove respondeu: Pensais que 
eu não sei o caminho. Mandou embora os soldados. Depois 
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virou-se e viu o outro capanga chegando a galope. Então 
o outro viu com·o Sessenta e Nove tirou o casaco e ficou 
assustado. Então cl1egou e pulou do cavalo. Depois se ajoe.:. 
lhou diante de Sessenta e Nove: Não me mates, por a1nor 
de Deus. Então Sessenta e Nove de susto cagou nas calças. 
O outro capanga disse: Tu cagaste. Tu cagaste. E êle res
pondeu: Caguei porque não encontrei nenhum homem que 
brigasse comigo. Em seguida, um foi para um lado e o outro 
para o outro . 
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