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APRESENTAÇÃO

Esse é o quinto volume da Coleção Narradores Indígenas do
Rio Negro, publicada pela Foirn. É o primeiro livro que reúne
narrativas míticas e histórias do povo Tukano,especificamente do
grupo Hausirõ Porã, que vive há algumas gerações no médio rio
Tiquié, na área do povoado atual de São José I (Pirõ Sekaró).

O trabalho de redação desse volume envolveu cinco anos
de trabalho, com alguns períodos de atividades mais intensas. A
idéia de escrever estas narrativas, que vinham sendo transmiti-
das oralmente entre as gerações desse grupo de descendência,
surgiu quando o kumu Joanico Azevedo, pai de Miguel, ainda
vivia. Miguel e seu filho Antenor começaram a escrever a partir
das narrativas de Joanico. Várias histórias foram manuscritas
por eles em tukano e em português e algumas fitas cassete gra-
vadas. Em 1997, durante reunião da demarcação da Terra Indí-
gena Alto Rio Negro na comunidade de São José II, o antropó-
logo Aloisio Cabalzar, do Instituto Socioambiental, foi convi-
dado a colaborar na edição e revisão desse livro.

As histórias escritas em português por Antenor Azevedo fo-
ram sendo digitadas, revisadas e versões impressas foram sendo
levadas para revisões dos autores. Depois disso, seguiam-se etapas
de trabalho conjunto, para dirimir dúvidas e reescrever alguns tre-
chos do texto. Outras histórias, especialmente aquelas da segunda
metade do livro, foram gravadas em tukano e, em seguida, traduzidas
para o português e transcritas por Aloisio. O mesmo procedimento
se seguiu: digitação, revisões em separado e conjuntas.

Com todos os textos reunidos e digitados, foi feita mais
uma revisão com os autores e nova versão foi produzida.
Dominique Buchillet e Flora Cabalzar leram, sugeriram melho-
ras e fizeram comentários. Em uma sessão final foi feita a última
revisão com os autores.



10

Além de Miguel e Antenor Azevedo, alguns de seus paren-
tes tukano também contribuíram, especialmente Feliciano Aze-
vedo, contando histórias, e Vicente Azevedo, filho de Feliciano,
na redação e revisão.

Na seqüência da publicação desse livro em português seus
autores planejam preparar uma versão em tukano. Muitas pala-
vras e os conceitos que carregam são de difícil tradução e só são
preservados em tukano.

***

Os Tukano formam o povo mais numeroso da família lin-
güística Tukano Oriental, com população estimada em dez mil,
habitando na região da fronteira entre Brasil e Colômbia, na
bacia do Uaupés. Tradicionalmente, ocupam os rios Tiquié,
Papuri e Uaupés, hoje também morando no Rio Negro, em São
Gabriel da Cachoeira e em outras cidades da região. Essa etnia
se subdivide em diferentes grupos de descendência, relaciona-
dos entre si de forma hierárquica. Esses grupos se dispersaram a
partir do primeiro centro de ocupação dessa etnia, na região do
igarapé Turi, afluente do baixo Papuri. Relacionam-se com vá-
rias etnias da mesma família lingüística, como os Desana, Tuyuka
e Miriti-tapuya, com quem se casam.

No âmbito desta população, ocupando extensa área, con-
formam-se vários nexos regionais, conjuntos de comunidades
baseados em relações de convivência social, política e ritual mais
intensas e correntes. Na área do médio Tiquié, onde foi desen-
volvido esse trabalho, além dos Hausirõ Porã existem comuni-
dades tukano vizinhas, dos grupos Bu Porã, Pamõ Porã, Diipé
Porã, Urmiri Porã, Doe Porã, Ñahuriã (sem mencionar os
grupos de Pari-Cachoeira e do alto Tiquié).

***
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A Mitologia Sagrada dos Tukano Hausirõ Porã está divi-
dida em três partes: História de Bahuari Mahsã (Gente do Apa-
recimento); História de Pam¤ri Mahsã (Gente da Transforma-
ção); e Histórias recentes.

A primeira parte conta a origem do universo, criado pelo Avô
do Universo que, �com a lança-chocalho de pedra ia formando o
mundo em camadas�. Na tentativa de criar os seres humanos, ele
gerou a Gente do Aparecimento, cinco irmãos e três irmãs que
trabalharam e criaram as condições para o surgimento da humani-
dade atual. Deixaram as plantas cultivadas, as armadilhas e venenos
de pesca, os benzimentos e cerimônias. �Depois de ter deixado to-
das as coisas desse mundo, os Bahuari Mahsã subiram no universo.
Um deles, Yepa Oãku, entrou em contato com o Avô do Universo,
pedindo sua ajuda para a transformação dos seres humanos.�

A segunda parte, Gente da Transformação, narra a transfor-
mação da humanidade atual. Da Maloca do Universo descem em
forma de aves, que mergulham no Lago de Leite, aparecendo como
peixes. Dali começam a viagem subindo o Rio de Leite, onde en-
contram seguidos obstáculos e param em muitos locais, as Malocas
da Transformação, onde adquirem novos conhecimentos, técnicas
e instrumentos para sobreviver nessa terra, cheia de perigos e ma-
les. Assim seguem até o Buraco da Transformação, em Ipanoré,
onde emergem na forma dos seres humanos. Depois vem a diferen-
ciação das línguas, a dispersão dos povos e a narrativa do que ocorre
com os Tukano. Na história mais recente, os autores se atêm no
que se passou com seu grupo de descendência, os Hausirõ Porã,
até a vinda para o Tiquié e sua ocupação.

A última parte inclui duas histórias recentes: o conflito ocor-
rido no Traíra com aliados dos primeiros Tukano que chegaram
ao Tiquié, que os envolveu; e uma narrativa sobre o famoso
Manduca, patrão que dominou o Uaupés na virada do século XIX.

***
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Existe uma tradição mitológica comum difundida em toda
a região do Uaupés e mesmo alhures, como vem demonstrando
as narrativas publicadas nessa coleção. Os Tukano Hausirõ Porã,
moradores de Pirõ Sekaró no Médio Tiquié, são vizinhos e alia-
dos dos Desana Wari Dihputiro Porã do igarapé Cucura, que já
publicaram parte de sua mitologia no Volume 2 da Coleção
Narradores. Nas festas e rituais intercomunitários, quando os
homens mais velhos sentam-se para conversar sobre as histórias
dos antigos e sobre os benzimentos, ocorre um real intercâmbio
de conhecimentos, trocas de informações sobre as histórias de
cada grupo de descendência. Recentemente, a publicação dessa
série Narradores significou mais uma maneira de se trocar his-
tórias e conhecimentos, uma vez que existem muitos leitores na
região. Esse quinto volume expressa essas trocas de histórias,
as variações entre versões do mesmo mito, a forma como extra-
em de seu conteúdo benzimentos e orientações para viver o dia
a dia. Mais uma vez, essa coletânea expressa a riqueza e vivaci-
dade do pensamento desses povos.

NOTA SOBRE A GRAFIA DAS PALAVRAS EM TUKANO
(adaptado de Henri Ramirez, A Fala Tukano dos Ye�pâ-Masa. 1997)

a, i e u pronunciam-se como em português
e e o são abertas, como em fé e avó
u é uma vogal pronunciada como i, mas com a ponta da língua volta-
da para o céu da boca
r pronuncia-se como em caro
ñ pronuncia-se como o nh do português ou ñ do espanhol
Os Tukano do médio Tiquié, no âmbito de seu projeto de uma escola
indígena, estão em processo próprio de definição de uma grafia para
sua língua. As palavras e frases em tukano contidas nesse volume
fazem parte desse esforço.
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Do livro Mitologia Sagrada dos Tukano
Hausirõ Porã

Dahsea Hausirõ Porã uk¤she wiophesase
merã bueri turi

Apesar das diferenças internas, os Tukano do rio Tiquié
têm uma origem histórica comum. Antigamente, muito antes da
chegada do colonizador branco ou dos próprios missionários
que vieram catequisar,o médio Tiquié foi ocupado pela etnia
Eruria, que hoje vive na Colômbia. O local de origem do povo
Tukano é o rio Uaupés. Como as regiões foram ocupadas de
acordo com a fartura que cada terra possuía, com o tempo e
aumento da população do Uaupés, os avós ancestrais Tukano
sentiram falta de caça, pesca e terra para o plantio.

O nosso avô ancestral conhecido pelo nome Kumarõ Isia e
seu irmão menor Ñahuri Sarapó, receberam notícia boa através
da nossa avó Toarõ Poro (Tukano) casada com Paukati Yu
(Tariano), do grupo Wapor¤. Ela contou que essa terra era vir-
gem e tinha muita fartura. Assim, nossos avós vararam do rio
Papuri para o rio Tiquié, no lugar chamado Wau pamõ no igarapé
Wahpéya. Seguindo um pouco conseguiram chegar na comuni-
dade atualmente conhecida como São José I (Pirõ Sékaro). Só
após muitos anos as outras etnias começaram a chegar no rio
Tiquié: Desana e outros grupos tukano.

Com a morte dos nossos avós ancestrais, seus descenden-
tes, Yupuri José Maximiano, que recebeu uma patente como
segurança do governo nesta região, e seu menor �rmiri Manuel
Inspetor, tuxaua que recebeu uma espada como fiscal do gover-
no, revezavam-se no comando dos trabalhos e nos cuidados da
área. Foi assim que nossos avós antigos ocuparam essa área,
pioneira dos moradores tukano do rio Tiquié.
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No começo do século XX, as missões salesianas foram se
instalando na região. As que mais atingiram a população do rio
Tiquié foram as de Taracuá (1923) e Pari-Cachoeira (1940). A
atuação das missões foi muito forte, educando com rigor e dis-
ciplina próprios deles, proibindo o uso das línguas indígenas nas
escolas, levando ao abandono das malocas, objetos e ornamen-
tos foram roubados e até levados para países estrangeiros. Com
esse processo devastador do branco nossas culturas, considera-
das sagradas, foram acabando e o processo de conservarmos a
nossa identidade cultural foi sendo em parte esquecido e fomos
sendo dominados pela cultura dos brancos.

***

A realização ou elaboração desse livro foi de grande inte-
resse dos moradores da comunidade de São José I, sendo os
autores o Sr. Miguel Azevedo Ñahuri, seu filho Antenor Nasci-
mento Azevedo Kumarõ e o Sr. Feliciano Adão Azevedo Yupuri.
O início desse trabalho foi no ano de 1995, e depois teve apoio
do antropólogo Aloisio Cabalzar, ISA/Foirn.

Os objetivos da elaboração desse livro são:
� valorizar a identidade cultural do povo indígena tukano

Hausiro Porã;
� valorizar o lugar habitado por nossos avós ancestrais,

comunidade pioneira do povo Tukano no rio Tiquié (Khusá);
� retomar a nossa cultura, preservando de forma sagrada,

levando em consideração tudo o que é bom para o aperfeiçoa-
mento e aprendizado das futuras gerações.

O livro Mitologia Sagrada dos Tukano Hausirõ Porã é
importante material para a Escola, no conhecimento das históri-
as, mitos e benzimentos implícitos nos textos desse livro.

Para muitos velhos e jovens, servirá para aprofundar seus
conhecimentos para a construção de um novo modelo político
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em defesa de nossas culturas. Este livro servirá para muitos lei-
tores discutirem e refletirem a importância da vida cotidiana do
povo Tukano, com sentimento de ter de atualizar e aprofundar
conhecimentos no desenvolvimento de pesquisas.

Para fortalecer mais, decidimos que a Educação Escolar
deve valorizar a língua falada, a cultura do povo Tukano, iniciar
a alfabetização e o uso da língua como língua de instrução do
primeiro segmento do ensino fundamental.

Para concretizar esse trabalho, foram realizados encontros
e oficinas entre 2000 e 2003, com apoio da Foirn e ISA. Tam-
bém construímos uma maloca, denominada Maloca Escola
Yupuri, que tem por finalidade ensinar as crianças, estudantes,
jovens e mulheres todos os tipos de artesanatos, cerâmicas, ban-
cos, e outros, com a idéia de formar futuros artesãos, gerando
empregos com a economia tradicional do povo Tukano.

Nossa luta é pela busca de autonomia política, garantindo
que nossos direitos sejam respeitados, que as nossas decisões
sejam ouvidas pelos órgãos de apoio, para que se torne realida-
de a nossa luta.

Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo (Hausirõ)
Professor Indígena Tukano,

Coordenador Local da Escola Tukano



Comunidades Indígenas no Médio e Alto Rio Negro





PARTE I

HISTÓRIA DE BAHUARI MAHSÃ

(GENTE DO APARECIMENTO)
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O Avô do Universo na criação do mundo

Umuko Ñehku ati pati mibahaurkaro

O Avô do Universo,(1) Umuko Ñehku, é um ser que já exis-
tia nesse mundo. Ele vivia só na Maloca do Céu, Umusé Wikhã.
Na Maloca do Céu existia dia e noite, tinha terra no chão, tinha
as partes do corpo que eram a lança-chocalho,(2) forquilha de
cigarro,(3) cuia de ipadu,(4) suporte de cuia,(5) cabo de enxó,(6)

banco.(7) Essas coisas só existiam dentro daquela casa. Com es-
ses instrumentos e poderes, Avô do Universo trabalhava dias,
meses e anos, rezando.

1 Umuko Ñehku, Avô do Universo, era �deus�.
2 Uhtã bohó yaígu é a lança-chocalho de pedra branca.
3 Murõ pu duhpu (forquilha de cigarro, pedra branca). Este fumo era
diferente do fumo de hoje.
4 Patu waharó (cuia de ipadu), uhtã bohó waharó (cuia de pedra
branca).
5 Sãrirõ, porta cuia, feito com talas finas de paxiúba ou outra palmeira.
6 Sió-yahpu, cabo de enxó, era o poder que Umuko Ñehku possuía na
maloca Yepá Wikhã. Era defesa contra inimigo, servia como uma arma.
Hoje em dia, geralmente só os pajés ou baya usam nos cerimoniais.
7 Uhtã bohó kumurõ, siõ puri kumurõ, banco do quartzo de pedra
branca e de ouro de diamante.
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Vendo esse mundo vazio e a escuridão lá fora, comia ipadu
e fumava cigarro, pensando em como transformaria este mundo
vazio, no que faria para criar seres humanos e animais, terras e
águas. Ele ficava pensando nisso o tempo todo.

Certo dia, Avô do Universo teve várias idéias e começou a
executar seus planos. Disse:

� Farei este mundo, ati pati, com águas, terras, matas, dia
e ar, chuvas, nuvens e ventos, e também criarei seres humanos,
Yepá Mahsã.(8)

Avô do Universo começou seu trabalho. Pegou seu bas-
tão,(9) pôs-se de pé no meio deste mundo e disse:

� Com este meu bastão de pedra branca, de ouro, de dia-
mante, de pedra preciosa, com este bastão sustento este mundo,
com as águas, terras, ar puro, dia, chuvas, nuvens, ventos, que
nunca terão fim.

Por isso, os velhos rezadores (kumua) costumam dizer que
o mundo, seguro por este bastão, gira e faz rotações, aconte-
cendo as várias estações.(10) A partir daquele momento, com a

8 Yepá Mahsã são os seres humanos que apareceram na Maloca do
Céu, feitos do sopro de cigarro por Umuko Ñehku. Estes não eram
como os seres humanos de hoje, eles se casavam com qualquer animal.
Só Basebo teve filhos. Viviam aí, trabalhavam certo tempo e subiam
para a Maloca do Céu.
9 Desde a criação do mundo, ele tinha seu bastão Yaígu. Ia benzendo,
colocando no centro do mundo, enterrava no Wamu diá, levantava
até na mais alta, na última camada, a maloca do Yepá Wikhã. É
invisível (ver desenho na pág. 26).
10 Kumari são estações do ano: verões e invernos. Estações do verão:
¤re kuma (Verão de Pupunha), hiã kuma (Verão de Lagartas), usé
kuma (Verão de Cucura), wamu kuma (Verão de Umari), sararó kumá
(Verão de Gafanhotos) etc. Estações do inverno: yai poeró (Enchente
da Constelação de Onças), pamõ poeró (Enchente da Constelação de
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lança-chocalho de pedra (utã boho yaigu) ia formando o mundo
em camadas.(11) O Avô do Universo repetiu a mesma oração,
levantando a primeira camada. Era a camada de águas. Desde a
criação do mundo, Umuko Ñehku deixou esses rios de água
doce(12) dos quais nos alimentamos. Disse:

� Apareça a água nesse mundo, que estas águas prevalece-
rão todo o tempo e não terão fim.

A partir daquele momento apareceu o rio Umari (Wamu Diá)
e as Malocas das Águas (Diáwiseri). O Avô do Universo dividiu
os grandes mares e lagos onde hoje em dia vivem os grandes seres
aquáticos como baleias, jacarés, tubarões, golfinhos, pirarucus e
cobras grandes. Nos pequenos rios existem peixes miúdos dos
quais nos alimentamos: piabas (seã), aracus (botéa), tucunarés
(buuá), traíras (doeá), surubins (oreroá), piraíbas (moã) etc. Tam-
bém apareceram mares e oceanos, lagos e rios. Disse:

� Faço estas águas para que as gerações futuras se alimen-
tem, para os animais aquáticos, por esse mundo.

Vendo que tinha dado certo, Avô do Universo levantou a
segunda camada, camada de terras e matas.(13) As terras e matas

Tatu), a¿ã poeró (Enchente da Constelação de Raia ou de Jararacas),
sió yapu poeró (Enchente da Constelação Cabo do Enxó), ñõkõteró
poeró (Enchente da Constelação de Estrelas), ihé poeró (Enchente
da Constelação de Garça) etc.
11 Opáturiri, camadas. Desde a criação do mundo, Umuko Ñeku deixou
essas camadas de água, terras, matas, chuvas, nuvens, dias, noites,
camadas que não se modificam, que não têm fim.
12 Conhecemos o rio de água preta, akó ñiri mã; o rio de água branca,
akó butiri mã; o rio de água vermelha, akó soãri mã; o rio de água
transparente, akó bohoyari mã.
13 Ditá nuhkuri (terras e matas). Desde a criação do mundo, terras e
matas já foram divididas, em regiões nas quais os homens vivem,
com riquezas como plantas naturais e fartura.
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apareceram a partir daquele momento e se estenderam por esse
mundo inteiro fazendo grande barulho. Disse:

� Faço estas terras e matas para as gerações futuras mora-
rem, para elas cultivarem e se alimentarem, para crescerem fru-
tas da mata e animais selvagens.

A partir daquele momento, a terra começou a existir. Ven-
do que tinha dado tudo certo, terras e matas, começou a rezar,
abençoando.(14)

Uhtã boho pahsero
Base de terra de pedra branca

Uhtã kuhu pahsero
Base de terra de pedra preta

Uhtã buku pahsero
Base de terra

Uhtã waiuku pahsero
Base de terra de pedra lisa (parecida com ovo de pombo)

Uhtã bohó wamuti pahsero
Base de terra de pedras de várias cores (parecida com arco-íris)
Taró uhtã pahsero
Base de terra de pedra vermelha

Ohpekõ pahsero
Base de terra de leite

Karãkó pahsero
Base de terra de sumo de frutinhas pretas e vermelhas de buiuiu
(cipó das capoeiras)

Tusuá kuburopu, pehká yuhsuó
buró kuâ pi omé añuri pati, mahsã Bahuari pati

14 Aqui deriva uma oração usada por Umuko Ñehku desde a criação
do mundo, que se usa hoje em dia antes de fazer casa ou quando se
abre um sítio novo.
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ohpekõ pati karãkó mahsã bahuari pati
Espalhou e esfriou, transformando em ar puro, terra de apareci-
mento, terra de leite, terra de buiuiu de aparecimento

Vendo que estava dando tudo certo, Avô do Universo levan-
tou a terceira camada. Camada de dia e ar. Disse Avô do Universo:

� Faço dia e ar puro para este mundo para os animais e
futuros seres humanos procurarem dias melhores e respirarem
este dia e ar que nunca terão fim.

A partir daquele momento o dia e o ar começaram a existir.
Não houve mais a noite.

Continuando seu trabalho, Avô do Universo disse, levan-
tando outra camada, a camada de peneira de chuva:

� Faço esta peneira de chuva para fortalecer este mundo do
universo, para regar este mundo do universo, para regar toda
esta base da terra, para os seres humanos, animais selvagens e
animais domésticos viverem sadios.

A partir daquele momento, a chuva começou a cair na terra
em forma de gotículas.

� Esta primeira chuva nunca terá fim.
A partir daquele momento a peneira de chuva começou a

existir no espaço, invisível.
Dando tudo certo, Avô do Universo levantou outra cama-

da, a camada de nuvens. Avô do Universo disse:
� Faço esta camada de nuvens para transformar as águas

nesse mundo do universo, produzindo chuvas.
Foi a partir daquele dia que as nuvens começaram a existir,

de várias formas como nuvens brancas (buhtise ome kurari),
nuvens vermelhas (sõase ome kurari), nuvens azuis (yasañise
ome kurari), nuvens pretas (ñiisé ome kurari).

Avô do Universo, vendo que estava dando tudo certo, fina-
lizando seu trabalho levantou a sexta camada, camada de ventos
fortes. E disse, abençoando:
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� Faço esta camada de ventos fortes para circularem nesse
mundo inteiro, para fortalecerem o ar puro, para os seres huma-
nos viverem sadios, para os animais deste mundo, para plantas e
matas germinarem. Esta camada de ventos nunca terá fim.

Foi a partir daquele momento que os ventos fortes (wirõma
pati) começaram a existir.

Vendo que a sexta camada tinha dado certo, seguiu pen-
sando que estava faltando ainda a camada de espaço, onde não
tem mais ar (ome mariri pati). Acima disto não existe mais nada.
Avô do Universo disse que esta camada não possuiria gente,
mas seres invisíveis como na Maloca do Céu. Que essa camada
nunca terminaria nesse universo.

Naquele momento o universo fez um barulho tremendo,
tuuuuuu, tuuuuuuuu...

Umuko
Mahs¤

Ñamiri
Mahs¤

O mundo atual depois da criação
Ati umuko atiro nisá até n¤m¤rik

Umuko Ñehku na primeira criação
do mundo do universo
Umuko Ñehku, n ati pati, k¤, ati
Umuko baha¤re nukãkaro

Bastão transforma pequeno formando em camadas
Uhtã, bohó yaigu siõ pur�yaigu duhpokãpure
Umuko Ñehku tatipa k¤, k¤karo k¤ uhró mera

camada de
espaço vazio

camada de
ventos

camada de
nuvens

camada de
peneira de chuva

camada de dia
e ar puro

camada de terra

maloca das
águas

rio
Umari

ome mariri pati

wirõma pati

omekurapi pati

okó suowa pati

umuko omé pati

ditá nuhkuri pati

diáwiseri

wam¤
diá
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Primeira criação dos seres humanos

Mahsã Baha¤re nukãkaro

Vendo que estava dando tudo certo na criação do mundo,
Avô do Universo disse:

� Vou continuar minha criação, estão faltando os seres hu-
manos. Eles se chamarão Yepa Mahsã ou Bahuari Mahsã.(15)

Pensando, reagiu e disse:
� Criarei nesse mundo seres humanos segundo minha aparên-

cia; estes trabalharão segundo meu espírito, possuirão grandes
poderes para ajudar nesse mundo do universo, serão os primeiros
desta terra na qual já deixei tudo desde a criação, na qual deixarei
todos os trabalhos antes da terceira criação dos seres humanos.

Dito isso, Avô do Universo pegou seu banco de quartzo
branco e se sentou, mostrando seus poderes: suporte de cuia e
cuia de ipadu.(16) Pegou um pedaço de osso da coluna vertebral,(17)

encaixou-o na forquilha de cigarro e disse, fazendo a oração.(18)

Karãkó mahsã bahuaridá,
Cordão umbilical de aparecimento de leite
Ohpekõ diró,
Terra de leite

15 Os primeiros que apareceram com o sopro do cigarro.
16 Todos esses seus poderes, como sarirõ, dasiatuá (coração), patú
waharó, murõpau duhpu kumuro. Todos eram parte do corpo de Umuko
Ñehku.
17 Era a coluna vertebral do Avô do Universo e era pé de ipadu. Por
isso chamamos uhtãboho wehtá (pó já preparado, primeiro também
era de pedra).
18 É uma oração na qual o kumu recita benzendo o coração, ou seja,
dando o nome à criança recém-nascida.
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Karãkó mahsã bahuaridá, duká buhuridá,
Cordão umbilical de aparecimento de frutinhas de cipó das
capoeiras de fruta grande

Karãkódá, duhká mimidá,
karãkó weri sopodá,
Cordão umbilical de fruta pequena, de fruta média
Cordão umbilical de espuma

Ohpekõ weri sopodá, mahsã bahuaridá,
Cordão umbilical de leite de espuma, de aparecimento

Ohpekõ diró mahsã diró amesuópeop�,
Sangue de leite, sangue de gente, abençoou

Mahsã bahuari sarirõ,
Suporte de cuia do aparecimento de gente

Karãkó sarirõ,
Suporte de cuia de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ sarirõ
Suporte de cuia de leite

Mahsã bahuari wahatoró
Cuia de aparecimento de gente,

Uhtãbohó wehtá waharó,
Cuia de pó de ipadu de pedra

Karãkó weri sopó waharó,
Cuia de espuma de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ weri sopó waharó...
Cuia de espuma de leite

K¤ kahtisé kumu mahsã bahuari kumurõ,
Ele, banco de vida, banco de aparecimento da gente

Mahsã bahuari uhtã bohó kumurõ,
Banco de aparecimento de pedra branca

Mahsã bahuari siõpuri kumurõ, karãkó kumurõ,
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Banco de aparecimento de ouro
Banco de frutinha de cipó das capoeiras

Ohpekõ kumurõ, karãkó weri sopó kumurõ,
Banco de leite, banco de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ weri sopó kumurõ,
Banco de espuma de leite

Mahsã bahuari kumurõ pehká yuhsuó tuwesapi.
Esfria o banco de aparecimento, benze

K¤â kahtisé dahsiatu
A vida e coração dele

Uhtã bohó duhpu miñe nohãpi,
Pegou forquilha de cigarro de pedra branca e disse

Karãkó duhpu, ohpekõ duhpu,
Forquilha de frutinhas de cipó das capoeiras, forquilha de leite

Mahsã Bahuari duhpu,
Forquilha de aparecimento

Karãkó murõrõ,
Fumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ murõrõ nígutá putikeóp)...
Fumo de leite, soprou nesses...

Terminando a oração, Avô do Universo soprou a fumaça
do cigarro bem na direção de suas criações, o suporte de cuia e
a cuia de ipadu. O suporte de cuia começou a se mexer e fazer
barulho, mas sumiu. Avô do Universo insistiu.

Vendo que não estava dando certo, pensou e disse:
� Eu estava criando. Vou continuar.
Dizendo isso, Avô do Universo pegou sua forquilha de ci-

garro e se sentou embaixo, abençoando...

Karãkó kumurõ
Banco de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras
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Ohpekõ kumurõ
Banco de leite

Mahsã bahuari kumurõ
Banco de aparecimento

Dizendo isso, diminuiu o calor de seu banco de quartzo
branco. Continuou repetindo a mesma oração em todos os seus
poderes:

Karãkó mahsã bahuaridá
Cordão umbilical de aparecimento de frutinhas de cipó das
capoeiras

Karãkó diró, ohpekõ diró
Sangue de frutinhas de cipó das capoeiras, sangue de leite

Karãkó mahsã bahuaridá
Duhká bahuaridá
Cordão umbilical de aparecimento de frutinhas de cipó das
capoeiras de fruta grande

Karãkódá duká mimidá
Cipó de karãkó de fruta pequena

Karãkó weri sopodá, mahsã bahuaridá
Cordão umbilical de espuma e cordão de aparecimento

Ohpekõ diró mahsã diró amesuopeop�
Sangue de leite e sangue de gente, abençoou

Mahsã ohpekõ diró mahsã diró amesuopeop�
Gente de leite, gente de sangue, abençoou

Mahsã bahuari sarirõ
Suporte de cuia de aparecimento

Karãkó sarirõ
Suporte de cuia sumo de frutinhas de cipó das capoeiras
Ohpekõ sarirõ
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Suporte de cuia de leite

Mahsã bahuari wahatoró
Cuia de aparecimento

Uhtã bohó wehtá waharó,
Cuia de pó de ipadu de pedra branca

Karãkó weri sopowaharó
Cuia de espuma de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ weri sopowaharó
Cuia de espuma de leite

K¤ kahtisé kumu mahsã bahuari kumurõ,
Banco de vida, banco de aparecimento

Mahsã bahuari uhtã bohó kumurõ
Banco de aparecimento de pedra branca

Mahsã bahuari siõpur� kumurõ, karãkó kumurõ,
Banco de aparecimento de ouro
Banco de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ kumurõ, karãkó weri sopo kumurõ
Banco de leite, de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras, banco
de espuma

Ohpekõ weri sopo kumurõ,
Banco de espuma de sumo de leite

Mahsã bahuari pehká yuhsuó tuúwesap�...
Banco de aparecimento, esfriou e abençoou

K¤â kahtisé dahsiatu (19)

A vida e o coração dele

Uhtã bohó dupu miñe nohãpi,
Pegou a forquilha de cigarro de pedra branca, dizendo

19 Ao coração de cada pessoa descendente de Bahuari Mahsã
chamamos dasiatuá.
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Karãkó duhpu, ohpekõ duhpu
Forquilha de cigarro de sumo de frutinhas de cipó das capoei-
ras, forquilha de cigarro de leite

Mahsã bahuari duhpu
Forquilha de cigarro de aparecimento

Karãkó murõ
Cigarro de sumo de frutinhas de cipó das capoeiras

Ohpekõ murõ nigutá putikeopu�
Dizendo, ele soprou a fumaça do fumo de leite

Terminando a oração, Avô do Universo soprou bem na dire-
ção da criação. Viu que começou a se mexer, fazendo barulho den-
tro da cuia e apareceu, pulando da cuia com os raios, tão enfeitado
que nem dava para enxergar, com brincos e colares de ouro.

Avô do Universo, vendo que deu certo sua criação, aben-
çoou:

karãkó diró mahsã
gente do sangue de frutinhas de cipó das capoeiras

ohpekõ diró mahsã...
gente do sangue de leite

Abençoou, diminuindo seu calor.
Agora o mundo começa. Estava faltando essa criação. Já

tem humanos. Avô do Universo estava na maloca do Yepá Wikhã,
a Maloca do Céu. Havia dez bancos. Avô do Universo pegou
sua forquilha de cigarro de pedra branca e deu um lugar para o
primeiro se sentar.

Vendo que dava certo, abençoou repetindo a mesma ora-
ção. Terminada a oração, logo e sem demora mais um saiu da
cuia com os raios. Avô do Universo pegou seu poder, a forquilha
de cigarro, e abençoou:
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karãkó diró mahsã
gente do sangue de frutinhas de cipó das capoeiras

ohpekõ diró mahsã...
gente do sangue de leite

Abençoou, diminuindo seu calor.
Deu lugar para este segundo sentar.
Vendo que deu tudo certo com os dois, Avô do Universo

repetiu novamente a mesma oração. Terminando a oração, pu-
laram da cuia, saindo um atrás do outro, mais oito pessoas, três
homens e cinco mulheres.

Avô do Universo pegou seu poder, a forquilha de cigarro,
abençoando e indicando seus lugares.

Avô do Universo disse novamente:
� O mundo estava vazio depois de minha primeira criação.

Agora este mundo começa a ter seres humanos. Eles se chama-
rão Yepá Bahuari Mahsã, ou Tohó Buhakãri Mahsã (que apa-
receram por si mesmos).
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Avô do Universo divide os Yepá Mahsã.
Seu trabalho é dar os nomes

Umuko Ñehk¤ wame yé darasé ehti karó

Vendo que estava dando tudo certo em sua criação, conti-
nuou seu trabalho.

Avô do Universo pegou seu cigarro e começou a fumar.
Lambeu um pouquinho de ipadu.

Vendo que todos eles tinham a mesma aparência, disse:
� Você, o primeiro a sair da cuia, será Yepá Oãku, ou Yepa

Muhip¤.
Era a Lua e, ao mesmo tempo, Siõpuri Diró Mahs¤ (pes-

soa de ouro). Continuou:
� Você dominará este mundo todo, dará luz às noites. Você,

primogênito, e seus irmãos cuidarão deste mundo e seu lugar
será aqui na Maloca do Céu.

Ao segundo que saiu da cuia:
� Seu nome será Dehsubari Oãku, seu trabalho será a ca-

çada, pescaria, fazer roças, caxiri, dabucuris e danças cerimoni-
ais para as futuras gerações.

Ao terceiro que saiu da cuia:
� Seu nome será Warãri Oãku. Você será o dono dos vene-

nos e seu trabalho será o de procurar mulher. Você deixará to-
dos os trabalhos por esse mundo.

Ao quarto a sair da cuia, disse:
� Seu nome será Yupuri Basebo. Você será o dono das plan-

tações e seu trabalho será o de preparar a roça e plantar. Possui-
rá grandes poderes para ajudar nesse mundo.

Ao quinto, disse:
� Seu nome será Buhtuiari Oãku. Você será mestre da na-

tureza, cuidará de todos os animais nesse mundo do universo.
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Depois vieram as mulheres:
� Amõ ou Yepárió, você trabalhará na virada do sol, em

direção ao pôr do sol; Yupahkó na foz dos rios; Yepáñiõ,
Pirõduhió e Duhigó ficarão comigo na Maloca Yepá Wikhã.

Dizendo isso, completou:
� Vocês mulheres serão prestigiadas nesse mundo do uni-

verso e ajudarão meus trabalhos até as futuras gerações.
Terminando tudo isso, Avô do Universo ainda disse:
� Conforme ordenei a vocês, cada um siga seu rumo, co-

mecem seus trabalhos a partir de hoje, que já distribui todos os
trabalhos nesse mundo.

Todos eles partiram. Essa foi a primeira criação dos seres
humanos. Hoje as tribos Tukano são Yepa Mahsã ou Ñami Diró
Mahsã (Gente da Noite).
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Segunda criação dos seres humanos

Opaturi ku mahsã emamikaro

A Avó do Universo(20) já existia, morava primeiro no poen-
te, na Porta da Anta de Ouro, S�opuri Wehkuya Sohpé. O Avô
do Universo convidou-a para ajudar em seu trabalho. Juntos e
ainda com outras pessoas da geração (aperã mahsã kurari
amakaró), muito tempo depois da criação do universo, teve a
idéia de continuar esse trabalho, pensando em criar seres huma-
nos como hoje. A primeira humanidade não resultou no que é
hoje, não gerava. O Avô do Universo queria fazer outra criação,
porque aqueles se casavam com qualquer animal. Ele queria cri-
ar uma descendência como a de hoje.

Avô do Universo trabalhava dia a dia na maloca Yepá Wikhã,
muito tempo. Um dia, Avô do Universo disse para sua compa-
nheira, Yepá Numiõ:

� Eu sozinho já criei este mundo com todo meu poder, a
primeira criação, dos seres humanos. Você ajudará em todo tra-
balho da minha segunda criação.

E continuou:
� Vamos fazer assim, Yepá Numiõ...
Procurou as árvores do mundo inteiro,(21) apresando-as com

seus poderes, lançou raios do trovão sobre elas, transformando-
as em sangue dos seres humanos. Com isso apareceram pessoas
que conversavam, fazendo barulho. Avô do Universo disse:

20 A Avó do Universo é Yepá Numiõ ou Umuko Ñehkõ.
21 Por isso hoje em dia existem árvores na mata com o sangue igual ao
dos seres humanos. Pois assim foi feito na origem do mundo por
Umuko Ñehku: wahpeí, bohpeí, ohsódí e mais diversas árvores, a
todas as quais chamamos Yuku Mahsã, Gente Árvore.
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� Está bom, Yepá Numiõ, já encontramos pessoas, acerta-
mos em nosso trabalho.

Mas depois todas estas pessoas que tinham aparecido com
os raios sumiram. Vendo que seu primeiro trabalho não tinha
dado certo, teve outras idéias. Explicou para sua companheira
Yepá Numiõ:

� Vamos fazer assim...
Juntaram então todos os animais deste mundo(22) como

porcos do mato (ieseá), veados (ñama), pacas (semeã)... todos
os animais, lançando os raios de trovão sobre eles, transforman-
do-os em pessoas que começavam a falar mas, por fim, também
desapareciam.

� Não está dando certo, Yepá Numiõ, vamos fazer assim...

22 Por isso os animais têm, hoje em dia, sangue igual ao dos seres
humanos.
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E tiveram outras idéias. Procuraram todos os paus, troncos e
folhas nesse mundo e lançaram os raios do trovão sobre eles. Co-
meçaram a dar sinal de vida de pessoas, mas novamente sumiram.

Tendo feito todos estes trabalhos sem conseguir criar os
seres humanos, procurou por outros meios. Ajuntou todos os
galhos e folhas deste mundo todo, lançou relâmpagos sobre eles,
amassando-os até virarem pó. Mas estes nem deram sinal, nem
fizeram barulho.

Vendo que não estava dando certo, que sua criação não
formava pessoas, depois de ter tentado tudo o que tinha em
mente, Avô do Universo disse para sua companheira:

� Vamos tomar banho, Yepá Numiõ. Fizemos tudo o que
devíamos fazer, mas não conseguimos. Trabalhamos dia após
dia. Vamos procurar outros trabalhos de criação.
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Os dois desceram ao porto conversando, criando novas
idéias. Enquanto isso, Bahuari Mahsã Numiã (23) correram e
foram ver escondidas. Falaram entre elas:

� Por que estes dois trabalham dia após dia nesse lugar,
nesse quarto?

Dentro da Maloca Yepá Wikhã, Maloca Uhtã Bohó Wikhã,
num de seus quartos, havia um cercado de paris de pedra bran-
ca. Dentro desse cercado estava uma mesa de quartzo, de pedra
branca, uma forquilha de cigarro e um cigarro de gerar humani-
dade. Havia ainda um suporte de cuia e, em cima dele, estava a
cuia transformadora da humanidade, Mahsã Bahuari Waharó.

Estas três mulheres, Yepániõ, Pirõduhió e Duhigó chegaram
espiando, encostando-se ao cercado de pari. Enquanto as mais
velhas estavam espiando, Duhigó, que era a caçula e a mais cora-
josa,(24) abriu o cercado de pari, entrou no quarto e viu que ali
estava o suporte de cuia com a cuia de gerar a humanidade.

Viu que esta cuia era muito bonita. Pegou a colher de osso
de veado usada para comer ipadu (uhtã bohó p�) e lambeu.(25)

Na mesma hora, a cuia ficou visivelmente mais vazia, percebia-
se a marca no ipadu. Duhigó tentou dar um jeito de completar
aquele pedaço. Não conseguindo, saiu do quarto.

23 Essas duas mulheres mais velhas apareceram na primeira criação
dos seres humanos: Yepá Mahsã Numiã. Mais tarde apareceu a última,
Duhigó, que se tornaria a mãe das flautas sagradas, miriã põra pahkó
ou miriã põra mahsã pahkó.
24 É por isso que nas gerações atuais as últimas são sempre mais
corajosas. Saem da família, em ausência dos pais vão atrás dos homens.
A isso dizemos, em Tukano, buhi numiã waaró.
25 Quando Umuko Ñehku lambia ipadu, não deixava sinal na cuia.
Parecia tudo igual, ficava a mesma quantidade de ipadu dentro da
cuia. Quando Duhigó se serviu, ficou um sinal na cuia, por ela não
ser como Umuko Ñehku.
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Naquela hora já ficou gestante, começando um barulho na
sua barriga que ecoava até o seio.

Voltando do banho, Avô do Universo e sua companheira
entraram no quarto e logo viram um sinal na cuia de ipadu. Ven-
do isso, Avô do Universo disse:

� Já trabalhamos muito tempo e não conseguimos, mas
agora chegou a nossa sorte! Vamos ver daqui em diante, minha
companheira Yepá Numiõ, vamos ver o que vai acontecer daqui
para a frente.

Duhigó não ficou gestante um ano. Não demorou para dar à
luz. Não foi como hoje, em dois a três meses o nenê já estava para
nascer. Duhigó foi como os pés de ingá, cunuri, japurá e uacu que
florescem e depois de três meses dão fruta. Quando completou os
meses de gestação, era justamente a época destas frutas.

Estas mulheres Bahuari Mahsã Numiã eram como homens,
só possuíam um buraquinho para urinar, nem tinham vagina para
gerar os filhos. No princípio era muito difícil. Quando começou
a dar frutas, Duhigó começou a sentir as dores do parto.

Como não tinha vagina, sentiu muitas dores e ficou pulan-
do para lá e para cá, pisando nos troncos,(26) nos cupins, nos
tocos. As outras mulheres começaram a benzer, usando orações
como pisékamõri (aturá pequeno usado pelas mulheres para
guardar espelhinho, pintura etc.) basesé, t¤sasépiseri (bolsa de
tururi utilizada para guardar o mesmo tipo de coisa) basesé,
watikéopó piõke basesé (tipiti), watikeõ basesé. Todas essas

26 Por isso, hoje em dia, os tocos, troncos, cupins e paus secos gemem,
devido ao fato da vida de uma pessoa ir-se acabando mais e mais. Os
kumua fazem oração para não pegar essa doença, yokóseré bahseró.
Antes de uma doença grave ou de uma morte, a gente pode encontrar
um tronco gemendo. Quando isso acontece, tem que voltar logo e
pedir para o kumu proteger com essa reza.
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orações Bahuari Mahsã Numiã usaram em sua cerimônia, sem
dar resultado. Elas conheciam bem essas rezas, mas não eram
eficazes para abrir a vagina.

Vendo que os trabalhos de Yepá Numiã não estavam dando
certo, Avô do Universo fez uma oração para que as mulheres
dormissem profundamente. Até Duhigó dormiu, apesar de tan-
tas dores.

Percebendo que todas elas dormiam tranqüilas, Avô do Uni-
verso pegou um dente de acutiuaia (bosó), transformando-o em
dente de pedra branca com oração. Ficou afiado como lâmina. Pe-
gou também uma cuia de pedra branca, deixando-a embaixo das
coxas de Duhigó e abriu uma vagina. A criança caiu dentro da cuia
chorando � �Oe�e�e�e� aure bagu�. Isso quer dizer, na língua desana,
�comerei meus parentes�, como de fato iria acontecer depois.

Quando viu que tudo estava dando certo, Avô do Universo
pegou outra cuia para cobrir a primeira, levando-a ao último
quarto cercado de paris.

Procurou nesse mundo do universo o sapo chamado
mekãtaro, transformando-o numa criança e deixando-o perto
da mãe. Avô do Universo disse:

� Este é o filho com o qual você quase perdeu sua vida.
A mulher, Duhigó, não acreditou nesse fato. Agarrou Avô

do Universo dizendo:
� Este não é meu filho, meu filho era gente como eu!
Repetiu três vezes a mesma coisa.
Ouvindo a mulher repetir três vezes, Avô do Universo res-

pondeu:
�Sim, seu filho está guardado no último quarto cercado de

paris.
Dizendo isso, ele foi até lá pegar a criança, trouxe e disse,

entregando-a:
� Aqui está o filho que tanto você procurou!
Vendo aquela criança, a mulher disse:
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� Eu estava procurando este meu filho gente.
E o pegou, agradando a criança. Vendo a mãe agradar o

filho, Avô do Universo tomou a criança de seus braços e levou-
a de volta para o último quarto da maloca. Naquele momento, a
criança já estava na fase de se levantar e engatinhar.

Depois de pouco tempo, a mãe pediu novamente para ver
o filho. A criança já estava na maturidade, era jovem e estava se
iniciando. Obedecendo ao pedido da mãe, Avô do Universo abriu
o cercado de pari. Trouxe acompanhando-o e mostrou pela se-
gunda vez o filho a Duhigó. Dessa vez ele não chegou perto
dela. Já era moço e disse a sua mãe:

� Não posso chegar perto da senhora pois estou perigoso,
tenho várias doenças em meu corpo.

Isto acontecia porque ele havia nascido acompanhando o
desenvolvimento das frutas, que são perigosas e venenosas.
Vendo-o falar sobre isso, a mãe agradeceu ao filho amado.

Foi quando completou a juventude. Havia todos os frutos
da mata. Era o início dos trabalhos da vida dele. Era o tempo do
amadurecimento das frutas e ele ia acompanhando todas as fru-
tas desse mundo. Por isso ele ficou mais conhecido como Filho
das Frutas do Mundo do Universo: uacu, japurá, umari, cunuri,
açaí, japurá grande, todas as frutas que existiam nesse mundo
eram dele.(27) Ele era dono das frutas, estas frutas eram parte de
seu próprio corpo. Patauás e bacabas eram seus colares; frutas
da paxiúba, suas pulseiras; umaris, seu colar de quartzo; cunuris
e uacus, que são bem lisos, eram outras partes de seu corpo.(28)

27 Segundo a tradição dos povos Tukano, na época das frutas da mata
aparecem várias doenças. Por isso, os kumua fazem várias orações
como, por exemplo, yuhkuduká mahsã turi bahseró, como medida de
proteção.
28 No tempo da floração e das frutas, o kumu reza para não pegar
certas doenças
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Quando todas as frutas da mata começaram a espocar, o
filho de Duhigó já estava grande e bonito, bonito como essas
frutas bem brilhosas às quais ele estava acompanhando nessa época.

Os Umukori Mahsã começam a fazer festas, cerimônias
com as flautas sagradas (miri), cuidando da primeira fase de
maturidade (por volta dos quinze anos). Iniciada essa festa, fa-
zem todo o tipo de barulho por essa terra. Na maloca Uhtã
Bohó Wikhã vivia Wãhti Bisiu. Atento, Wãhti Bisiu logo que
escutou este barulho desceu de sua maloca até a maloca dos
seus companheiros Umukori Mahsã.

Chegando lá, foi bem recebido. Logo no início de sua con-
versa, disse que cuidaria dos filhos deles, ficando com eles por
algum tempo. No entanto, Wãhti Bisiu estava com outras idéi-
as, pelo fato de seus companheiros terem adiantado as cerimô-
nias, realizando-as antes do tempo devido.

Os pais dos jovens aceitaram o pedido dele. Cinco pessoas
foram para o lugar indicado. Wãhti Bisiu estava zangado por-
que eles não tinham pedido licença para tocar as flautas sagra-
das. Então, levou-os para a mata.

Chegando lá, encontraram um pé de uacu. Viu que aquela
árvore tinha muitos frutos maduros e mandou que fizessem fogo,
um fogo grande.(29)

Quando o fogo estava grande e com muita brasa, Wãhti
Bisiu disse a eles:

� Vocês aguardem aqui. Eu vou trepar nesta árvore! Fiquem
recolhendo todas as frutas que eu vou espocar, mas cuidem bem
do fogo, não deixem cair nenhuma fruta em cima do fogo.

Tendo dado esses conselhos, Wãhti Bisiu trepou na árvore,
escolhendo um grande galho e batendo com uma vara nas frutas
de uacu (simiõ), que se espocavam.

29 Este fogo não era como o fogo de hoje. Era fogo de pedra branca,
pedra waiukú, de pedra preta, de pedra vermelha, uhtã bohó me.
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Não demorou nada e Wãhti Bisiu já percebeu a queima do
uacu. Desceu da árvore, dizendo:

� Dei ordem a todos vocês! Mas vocês não estão cumprin-
do, nem souberam cuidar do fogo.

Na verdade, ele mesmo estava provocando aquilo. Começou
então a fazer tempestade, wirõrõ, acompanhada de forte chuva.

� Vocês não cumpriram minhas ordens! Vão procurar
palhas!

Eles foram procurar palha, mas não encontraram. Sem de-
morar, Wãhti Bisiu pulou e se transformou em maloca de pedra
branca, chamando os meninos com voz forte:

� Venham para cá! Aqui tem um bom lugar para passarmos
a chuva!

Vendo aquele lugar, aquela casa, todos entraram, menos
um. Logo, sem esperar, ele fechou as portas, ficando do tama-
nho de uma pessoa.

Daqueles cinco, o caçula tinha ficado encostado ao pé da
árvore grande, esperando passar a chuva. Quando passou, ele
foi atrás dos colegas mas não os encontrou. Só achou Wãhti
Bisiu. Vendo que ele tinha escapado, ficou com muita raiva e
perguntou:

� Chegou de onde?
� Eu estava encostado bem no pé da árvore grande.
Wãhti Bisiu, com toda aquela raiva, disse ainda:
� Vocês não escutaram meus conselhos... venha comigo!
Ele acompanhou-o até a Maloca de Pedra Branca, Uhtã

Bohó Wikhã.
Voltando à sua maloca, Wãhti Bisiu todos os dias sentia

cansaço e dormia profundamente. Depois de quatro dias os
meninos apodreceram dentro da barriga dele. Ele arrotava, sol-
tando fedor horrível pela boca, e perguntava:

� Você está gostando do meu perfume?
� Estou gostando sim, respondeu o menino.
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Caso ele respondesse o contrário, �não estou gostando de
seu fedor�, Wãhti Bisiu poderia acabar com a vida dele.

Todas as vezes que soltava seu fedor, a maloca ficava cheia
de odores horríveis.

Na Maloca de Pedra Branca estavam penduradas muitas
espigas de milho. Sentindo tanta fome, o menino pediu:

� Uhtã Bohó Yaí (o outro nome do Wãhti Bisiu), eu quero
comer espigas de milho!

Vendo-o sentir tanta fome, Wãhti Bisiu se levantou, pegou
uma espiga pendurada e entregou-lhe, dando conselhos:

� Cuide de assar bem esta espiga no fogo.
Quando o menino terminou de comer aquela espiga, levou

o sabugo ao fogo, deixando-o em brasa, e foi queimando e fa-
zendo buraco na parede para sair daquela maloca. Aquela maloca
não tinha portas, era totalmente cercada de parede de pedra bran-
ca. Só seu dono tinha o poder de abrir.

Toda vez que ia queimando com a brasa do sabugo,
espocava. E Wãhti Bisiu perguntava:

� O que é que está acontecendo?
E o menino respondia:
� É o caroço do milho que está espocando.
E Wãhti Bisiu dizia:
� Eu já falei com você, já dei meus conselhos e mandei

assar a espiga direitinho.(30)

De fato, aquele menino enganava. Vendo que Wãhti Bisiu
estava dormindo tranqüilo, foi de novo perto do fogo queimando
sabugo de milho. Depois de três vezes, aquela espiga acabou.

Acabando aquela espiga, pediu novamente:
� Uhtã Bohó Yaí, dá mais outra espiga!

30 Por isso hoje em dia estas espigas de milho são muito perigosas. O
milho deve ser evitado após a primeira menstruação e o nascimento.
Antes de comer, o milho assado tem que ser benzido pelo kumu
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Ouvindo isso, Wãhti Bisiu se levantou, pegou e deu outra
espiga dizendo:

� Asse bem essa espiga! Vocês não seguiram meus conse-
lhos desde o início.

O menino comeu muito rápido aqueles grãos de milho, foi
até o fogo, queimou o sabugo e continuou seu trabalho. Não de-
morava nada e já espocava �póooo�, fazendo um grande barulho.

Wãhti Bisiu acordou assustado e disse:
� Dei a espiga de milho para você assar bem distante do fogo.
No entanto, não era grão que estava espocando. O que

estava espocando era a parede de pedra branca, fazendo este
barulho.

Quando novamente ele dormia tranqüilo, o menino ia de
novo ao fogo. Com o sabugo bem aceso, foi soprando e, por
sorte, com esse pedaço do sabugo conseguiu abrir um buraco
bem redondinho. Transformou-se num pássaro chamado Ka�
Pañerõ (uma espécie de papagaio).

Ka� Pañerõ, saindo daquele buraco, viu que tinha um pé de
pupunha bem na direção da porta da maloca com muitos cachos bem
baixinhos. Tendo visto tudo, entrou, tapando o buraco com sabugo
de milho sem fazer barulho. Ka� Pañerõ planejou como iria fugir.

Ka� Pañerõ disse:
� Uhtã Bohó Yaí, eu quero comer pupunha! Já comi espiga

de milho mas não fiquei satisfeito!
Ouvindo isso, Wãhti Bisiu se levantou, pegou seu brinco de

pedra preciosa siõpuri e foi abrindo as portas. Os dois saíram. As-
sim que eles saíram, a porta se fechou fazendo barulho �ta un un�.

Wãhti Bisiu disse:
� Você, Ka� Pañerõ, fica aqui no pé de pupunha aguardan-

do.(31) Eu vou trepar nela.

31 Por isso, hoje em dia, as marianitas (neputi) e os papagaios (wehkó)
gostam de comer as pupunheiras.
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Na origem, o pé de pupunha não tinha espinho e dava fru-
tas bem baixinho.

Ka� Pañerõ já sabia como fugir.
Cada vez que Wãhti Bisiu trepava, o pé de pupunha ia se

esticando, ficando bem alto. Quando Wãhti Bisiu estava no alto,
Ka� Pañerõ fugiu da Maloca de Pedra Branca Uhtã Bohó Wikhã,
voando imediatamente e gritando �Ka�, Ka�, Ka�� circulando nesse
mundo com toda a velocidade, em direção ao ingazeiro dos pais.

Vendo-o fugir, Wãhti Bisiu desceu da pupunheira rapida-
mente e correu atrás de Ka� com toda sua força, envolvendo todo
este mundo com tempestade, mas não conseguiu alcançá-lo.
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Ka� Pañerõ já tinha chegado nos ingazeiros, e descansava
e comia ingás, depois de tanto esforço.(32)

Passada meia hora, Ka� Pañerõ transformou-se em pessoa
e foi entrando na maloca dos pais, levando notícias tristes dos
filhos deles. O jovem Ka� contou aos pais que Wãhti Bisiu tinha
comido seus filhos:

� Só eu que escapei e fui lá, até a maloca do Wãhti Bisiu.
Eles ficaram muito tristes com a notícia que Ka� trouxe e

choraram. Ka� contou a eles que Wãhti Bisiu, estando na casa
dele, falou que não morreria com corte de terçado, nem com
paulada, nem com machado:

� Só fogo pode me matar!
O jovem Ka� Pañerõ disse, tendo uma idéia:
� Daqui a pouco ele virá me procurar, acho que ele vai me

encontrar, não tenho como me esconder. Eu vou me esconder
no último esteio da maloca.

Transformou-se, ficando bem pequeno, e escondeu-se den-
tro do esteio.

Depois de algumas horas Wãhti Bisiu desceu de sua maloca,
indo até a maloca dos pais de Ka�. Chegando, entrou dizendo:

� Cadê seu filho? Ele fugiu de mim!
Disse gritando com raiva.
� Seus filhos não têm pensamento, não sabem de nada!
E eles responderam:
� Nós te entregamos nossos filhos.
� Vocês esconderam ele de mim! Vocês estão me enga-

nando!
No meio dessa discussão, ele saiu procurando em todos os

quartos da maloca. Por fim, pegou seu brinco de pedra branca

32 Daqui se tira uma oração, usada para a pessoa que passou por uma
doença forte, sentindo fraqueza ao andar, respirando rápido e com
dores (mar� kahtisé weri sopoda bahseró).
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de ouro e foi rachando os esteios da maloca. Só faltava aquele
esteio onde Ka� se escondera.

Sem encontrá-lo e sem vê-lo, Wãhti Bisiu voltou de novo
para sua maloca, pois estava com medo dos pais, já que tinha
engolido os filhos deles.

Depois que saiu subindo para Maloca de Pedra Branca, Ka�
Pañerõ saiu do seu esconderijo, continuando a contar aos pais:

� Vocês, meus pais, mandem preparar caxiri, que eu quero
levar para ele. Pois ele disse: �façam caxiri de milho, caxiri de
caroço de umari bem forte ou caxiri de batata comprida�. Tam-
bém disse que preferia tomar na maloca dele.

Eles prepararam. Colocaram o caxiri num camoti e estra-
garam a vida dele através de sopro, com um cigarro grande.

Eles entregaram a bebida e Ka� Pañerõ levou até a Maloca
de Pedra Branca. Chegando lá, bateu na porta. Wãhti Bisiu ou-
vindo bater à porta, disse:

� Entre, você é homem, meu neto. Assim é que deve fazer
gente entendida!

Entrando na maloca, Ka� disse:
� Meus pais mandaram isso para você.
E foi entregando o pote de caxiri. Wãhti Bisiu pegou, toman-

do de uma vez. O menino entregou o cigarro aceso. Wãhti Bisiu
pegou e foi fumando. Depois de três puxadas o cigarro acabou.

Acabando de receber tudo isso, Wãhti Bisiu disse para seu
companheiro Ka� Pañerõ:

� Quero mandar notícias para seus pais com você. Se eles
querem me matar, se querem acabar com a minha vida, mande-
os descascarem os pés de ingazeiros.(33)

33 Hoje em dia, os ingazeiros conhecidos são weá mer, duhpiá mer,
moãra mer, otesé mer etc. Quando uma criança ou adulto começa
a ficar cansado e seu coração bate mais rápido, na doença, se faz uma
reza, chamada heriporã mamuarõ bahseró.
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Eles juntaram todos os ingazeiros desse mundo com seus
poderes. Quando todos os pés de ingá estavam secos, reuniram-
se para fazer caxiri. Prepararam caxiri de várias misturas e man-
daram convidar Wãhti Bisiu.

No dia seguinte, Wãhti Bisiu já fazia barulho com as flau-
tas sagradas miriãporã, acompanhado das Gente Ave (Miriã
Porã Mahsã), que representavam todos os grupos indígenas.
Fazendo esse barulho, ia descendo do lugar onde ele tinha ido
com os filhos deles, Miriã Utu.(34) De lá, partiu na direção da
maloca de Umukori Mahsã. Entrou cumprimentando a todos e
agradecendo pelo convite.

Eles ofereceram banco para se sentar, e seguiram oferecen-
do caxiri feito de estrago para a vida dele, com cuia grande,
ñamáro waharó. Essa cuia era do tamanho deste mundo. Acom-
panhava um enorme cigarro.

Wãhti Bisiu engoliu todo o caxiri, sem deixar nenhum pingo.
Depois de algumas horas, Wãhti Bisiu estava tonto. Pediu que
eles trouxessem paris de iniciação (amoã imisá), porque agora
ele ia entregar os ossos dos filhos deles. Depois perguntou:

� Por que eles não cumpriram as minhas ordens?
Os Umukori Mahsã foram trazendo e esticando os paris

bem na frente de Wãhti Bisiu, esticando-os na forma de um jirau.
Vendo eles estenderem os paris, levantou-se vomitando. Saíram
todos os ossos que ele tinha engolido.

Terminando, disse aos pais dos meninos:
� Agora entrego os ossos dos seus filhos. Por isso vou fa-

zer cerimônia de dança kapiwaia.
Eles concordaram com a idéia e foram oferecendo mais

caxiri e cigarro, para que ele ficasse muito bêbado, até cair.
Wãhti Bisiu começou a dançar o kapiwaia. Ao entardecer, pe-

34 Clareira na floresta onde se preparam as flautas sagradas e começam
a tocá-las. Só depois trazem para a maloca
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las cinco horas, terminou sua dança. Estava tão bêbado que
não tinha mais forças.

Vendo-o assim, mandaram acender o fogo.
Quando o fogo estava enorme e com brasas, levaram-no,

puxado pelos dois braços, até perto do fogo. Chegando ali o
empurraram dentro fogo. Ele caiu de barriga e com os braços
esticados. Com isso o fogo e o volume de sua brasa aumenta-
ram. Wãhti Bisiu queimou-se totalmente, todo seu corpo ficou
em chamas. De repente, saiu do fogo uma voz que exclamava:

�Vira as minhas costas!
Seria engano que ele estava falando de dentro do fogo?

Todos correram, pegaram um pau comprido e tocaram no cor-
po dele. Com certeza ele se virou por si mesmo... Na mesma
hora fez um grande barulho na maloca de pedra branca,
�tuuuuuu�. Ele voltava com seu espírito.
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Esta foi a segunda criação de Umuko Ñehku. Não deu o
resultado que ele esperava. Resultou sim no espírito maligno,
que segundo a cultura tukano corresponde a todas as coisas
ruins que conhecemos hoje em dia.
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Yepá Oãku Bahuari Mahs¤ e

Buhpó Pirõ Baákaro kihti

(Feliciano Azevedo)

O Yepá Oãku Bahuari Mahs¤, depois de seguir todos os
fatos e conhecimentos, morava em sua casa Yohkoãdiakawi (Casa
das Estrelas). Seu porto era bem brilhoso, por isso se chamava
Ñohkoã Diarãpa (Porto das Estrelas). Como era costume dos
antigos, ele ia no porto de manhã e à tarde para vomitar água.
Também nesse Ñohkoã Diarãpa colocava seu matapi para pe-
gar os peixes para seu consumo. Toda vez que Yepá Bahuari
Mahs¤ vomitava no porto dele, caía do céu o reflexo da Cons-
telação Cabo de Enxó (Sióga Yahpú).

Por muitos anos ele viu na água o reflexo e a beleza da
constelação. Certo dia, Yepá Oãku Bahuari Mahs¤ descobriu
que nesta constelação tinha uma estrela mais bonita. Era uma
mulher muito bonita. Ele interessou-se em namorar e, mais tar-
de, em tê-la como sua companheira. Enquanto ele vomitava à
meia noite, ela aparecia toda enfeitada na cuia de água de vômi-
to. Depois de alguns dias, ela apareceu fisicamente, de corpo
inteiro. Oãku levou-a para sua casa. É por isso que agora falta
uma estrela na Constelação Cabo de Enxó.

Ele morava com seu irmão menor chamado Yupuri. O novo
casal morou feliz, com muito amor, e mais tarde ela ficou grávida,
como de costume entre as mulheres, e tiveram um filho homem.

Enquanto eles estavam felizes, havia também um homem
chamado Buhpó, que era o Añamas¤ (homem jararaca). O Buhpó
tinha três filhos e duas filhas moças. Essa família era a geração
das cobras venenosas. Buhpó tinha muito ciúme dos Yepá
Bahuari Mahs¤, porque queria dar suas filhas para eles, mas
Oãku não quis tê-las como esposas por serem muito perigosas,
pois eram cobras venenosas.
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Certo dia, Buhpó convidou-o para participar do dia de caxiri,
pois era seu vizinho. Ele aceitou o convite e avisou para sua
mulher e seu irmão menor. Mandou sua mulher tirar wé (folhas
para fazer tintura corporal preta) para pintar o corpo, e ela obe-
deceu a ordem do esposo. Após muitos preparativos, já durante
a noite, o deus Yepá Bahuari Mahs¤, enquanto dormia, teve um
sonho muito perigoso e, ao amanhecer, explicou para a mulher
que ela não deveria ir à festa, pois Buhpó queria matá-la, por
estar completamente enciumado. A mulher aceitou e não foi. Os
dois irmãos foram para a festa. Antes de sair, Oãku disse para a
mulher que, assim que sentisse fome, devia ir no porto olhar os
matapis e tirar os peixes para comer. Orientou também para que
ela só tirasse os peixes do matapi mais raso e não tirasse os
peixes daquele que estava no fundo.

Os dois irmãos foram e chegaram na casa do Buhpó. Fo-
ram bem recebidos. Buhpó mandou-os sentar no banco e as pes-
soas da maloca começaram a oferecer caxiri. Ficaram conver-
sando... Mais tarde, lá pelas três da tarde, o velho Buhpó trouxe
a caixa de enfeites de dança e, juntamente com seus filhos e
outros, se ornamentaram e começaram a dançar, apresentando-
se para o deus Yepá Bahuari Mahs¤.

Ao entardecer, às cinco da tarde, os filhos de Buhpó come-
çaram a dar gargalhadas, dizendo:

� Para meu pensar, eu ouço alguém me dizer que a mulher
do deus foi devorada pela cobra no matapi do porto dele.

Ao ouvirem isso, os dois irmãos ficaram tristes, pois sabi-
am que eles estavam fazendo assim, através de sopro. O deus
Yepá Bahuari Mahs¤ já começou a planejar como vingar a mor-
te de sua mulher querida. Já à noite, os dançarinos estavam bê-
bados e o velho Buhpó deixou cair uma joelheira. Yepá Bahuari
Mahs¤ viu que o enfeite parou bem perto do esteio do meio. Ele
recolheu-o e colocou nele dois dentes de cobra tirados de seu
cocar. Benzeu deixando-o como a cabeça de uma jararaca e,
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com uma corda, fez o corpo da cobra. Após outro benzimento,
jogou-a bem no centro da roda de dança e, na mesma hora, a
jararaca mordeu o velho Buhpó, que de repente caiu morto. Fin-
gindo não ter feito nada, conversou com algumas pessoas. Fa-
lou para seu irmão que já estava indo, mas este não quis ir junto,
pois estava namorando uma das filhas de Buhpó. Despediu-se e
voltou para sua casa. Muito triste, o deus Yepá Bahuari Mahs¤
voltou sozinho. Chegando em casa, encontrou-a vazia, sem a
presença da mulher e do filhinho. Foi no porto e viu somente um
passarinho pusikhá, que quando o viu, cantou assim:

� Abi, abi, tiã, tiã, tiã.
Esse passarinho era o filho dele, transformado. Ele ainda

existe, canta na beira dos rios e é considerado passarinho do
azar. Depois foi ver o matapi e viu sua mulher, que tinha se
transformado no peixe pirarara. Quando o viu, gritou assim:

� Siâ, siâ, siâ, si.
Ele ficou muito bravo e triste. Tirou seu enxadeco e cortou

o matapi no meio, soltando-a no rio. Aqueles enfeites que ela
usava é o que a gente vê hoje no corpo do peixe pirarara.

Depois voltou para sua casa e deitou-se na rede, pensando
em seu irmão menor, que havia ficado na casa de Buhpó. Deci-
diu ir buscá-lo.

Infelizmente a filha do Buhpó já tinha matado também o
irmão dele. Logo após ele se despedir de seu irmão menor no
caxiri, ela levou-o para fora da casa, sentou-o no banco, man-
dou que deitasse nas coxas dela e enganou de catar os piolhos.
De vez em quando, ela forçava para enfiar o dente de jararaca
com veneno, e o homem perguntava o que ela estava fazendo.
Ela respondia: � �quando eu cato piolhos, o piolho acompanha
um dos fios de cabelo e eu arranco�.

Na verdade era o dente de jararaca que ela estava enfiando.
Assim, de repente, o irmão menor de Yepá Oãku Bahuari Mahs¤,
Yupuri, morreu. Vendo que ele já morrera, enrolou-o com pari
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de caraná e colocou logo em cima da porta, escondido. O Yepá
Bahuari Mahs¤ viu tudo o que acontecia de sua casa.

No outro dia, ao amanhecer, ele foi visitar seu irmão menor
na casa de Buhpó. Logo na chegada, foi recebido pela moça.
Ela estava sentada bem na frente da porta, tecendo yuhtásero.(35)

Chegando perto, disse que tinha vindo visitar seu irmão menor e
sua cunhada. Esta recebeu-o com carinho, ofereceu lugar para
se sentar e quinhampira e ficaram conversando. O homem per-
guntou onde havia ido seu irmão. Ela disse que tinha ido caçar
no mato, antes dele chegar, e continuou falando:

� Depois de tomar chibé, seu irmão me disse para levar
você no porto para tomar banho.

Ele respondeu:
� Não vou porque já tomei banho.
Ela disse:
� Ele me disse que é para você não negar nada.
Naquele instante, ele percebeu o que ela queria fazer com

ele, ela estava tramando matá-lo. Por isso, aceitou e foi no por-
to acompanhado por ela. Seguiram o caminho do porto, ela vi-
nha devagar, tecendo o yuhtásero. Ele disse:

� Venha rápido, por favor.
Ela concordou. No porto, ela mandou ele tirar sabão do

mato, do pau chamado papuaku. Ela tirou um pedaço de pau e
jogou na frente do papuaku. Este pedaço de pau transformou-
se em jararaca, chamada diakahta añá. Quando o Oãku foi tirar
o papoku, viu a jararaca já pronta para mordê-lo. Tirou a arma
que carregava pendurada no pescoço, o cabo de enxó, e cortou
a cabeça da cobra. A moça disse-lhe:

35 Amarrada no tornozelo ou abaixo do joelho, é tecida com curauá e
usada pelos homens durante a dança, quando é enfeitada com plumas
de tucano e papagaio, ou pelas crianças com chocalho, para fazer
engordar melhor as pernas.
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� Este é meu irmão maior, porque o matastes?
Ele respondeu:
� Esta é uma cobra venenosa, não é seu irmão.
E aí a mulher inventou outra coisa. Disse:
� Seu irmão disse que tirasse peixe no pau oco do rio, é

lá que nós costumamos tirar peixes, toda vez que a gente
toma banho.

O Oãku aceitou. Os dois caíram no rio, ela orientou, dizendo:
� Eu vou suspender o pau oco e você pega os peixes que

saírem do seu lado. E continuou:
� Meta sua mão direita mais para dentro, assim nenhum

peixe vai escapar.
Ele respondeu que faria assim mesmo. Enganou de meter

sua mão para dentro e mandou suspender o pau. Quando ela
suspendeu, na frente saiu uma cobra. Rápido tirou sua arma,
que estava pendurada em seu pescoço e decepou sua cabeça.
Ela disse:

� Poxa! Que é isso? Você matou meu irmão menor.
Ele retrucou:
� Não é seu irmão, é uma cobra.
Assim foi a vingança por causa da morte de seu irmão

Yupuri.
Foi correndo para a casa de Buhpó, tirou o corpo de seu

irmão, que estava dentro do pari e levou-o para sua casa. Che-
gando lá, benzeu, tirou só o coração e deixou numa cuia, ali
benzeu mais e fez voltar à vida. Depois de tê-lo ressuscitado,
deu ordem de tirar madeiras de grande porte, como pau brasil,
buriti, só aqueles paus que pesam e são grossos. Ele obedeceu e
cumpriu a ordem. Depois transformou-o num grande gavião
(apaku). Treinou-o a suspender os paus bem alto, até chegar no
céu, nas camadas de ar, e mandava soltá-los. Os paus caíam
aqui na terra fazendo grandes estrondos. Já dado o plano certo,
transformou o gavião em um filhote. Preparou uma zarabatana
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e foi passear na roça dos filhos de Buhpó, levando o filhote de
gavião em cima da zarabatana. Quando o viram, as moças co-
meçaram a brincar com Yepá Bahuari Mahs¤, dizendo:

� Sendo homem mesmo, você dá comida para passarinho?
Dê esse pássaro para nós.

Ele aceitou:
� Está bom! Podem pegar. Fiquem com ele.
� Que tipo de comida ele come?
� Frutas e todo tipo de comida: calangos, beiju, carnes,

cubiús grandes, pequenos...
� Então é fácil de achar comida, nós vamos criá-lo.
Feito assim, o homem voltou para sua casa. O pássaro era

todo amaldiçoado, bem soprado para fazer qualquer maldade.
As moças levaram o filhote de gavião para sua casa. Quan-

do terminaram de comer quinhampira e tomar chibé, começa-
ram a tirar a casca de mandioca, deixando o filhote perto delas.
Aí o bicho começou a piar, mas piava tão forte que o velho
Buhpó não aguentou mais e disse:

� Dêem comida para o pássaro de vocês. Por que será que
vocês trouxeram esse pássaro feio e barulhento?

Elas responderam:
� Nós estamos dando comida, pai, mas ele não come!
O velho retrucou:
� Então mate ele.
Mas o filhote do pássaro não parava de piar e gritava com

mais força ainda. Já enjoado de tanto escutar o choro do pássa-
ro, o velho levantou-se da rede rapidamente, pegou o pássaro e
saiu para fora da casa. Ali, na frente da casa, tinha um pé de
cucura. Ele jogou o pássaro contra esta árvore. Mas o filhote
transformou-se em um gavião grande antes de bater na árvore e
se desviou. Quando Buhpó estava voltando para entrar em sua
casa, o gavião, já bem treinado por Oãku, agarrou bem na colu-
na vertebral dele com suas garras afiadas e, rápido como o ven-
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to, levou-o para o céu, bem alto. As filhas de Buhpó saíram para
ver o que estava acontecendo, mas já era tarde. Ficaram olhan-
do para o céu. O gavião subia, subia, quase desaparecendo quan-
do soltou o velho. Quando ele estava caindo, bem abaixo das
nuvens, o gavião veio pegá-lo novamente e, agarrando-o, subia.
Fez assim três vezes e, na quarta, deixou cair na terra. Yepá
Bahuari Mahs¤ havia soprado e transformado a terra em todos
os tipos de pedra. Por isso, quando Buhpó atingiu o chão, caiu
igual um ovo de galinha, restou somente sangue.

Assim, o deus Yepá Bahuari Mahs¤ vingou-se de todos da
família do Buhpó, que também era considerada Aña Mahsã (Gen-
te Cobra Venenosa).

Aqui acaba essa história. Dela se tira muitos benzimentos
que já foram aprovados por muitos benzedores (kumua), que
salvaram muitas vidas humanas e continuam salvando. Além dis-
to, os pajés e os kumua acreditam que aqui existem alguns so-
pros de maldade, principalmente para pessoas inimigas.
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História do Dehsubari Oãku

Dehsubari Oãku kihti

Desde a criação, na cuia de transformação, Dehsubari Oãku
já tinha recebido as ordens do Avô do Universo de iniciar os
trabalhos de pescaria e as roças no tempo certo, iniciar fazendo
dabucuri nos dias de caxiri, iniciar as danças do kapiwaia e tudo
o que conhecemos e praticamos hoje em dia. Este foi o primei-
ro, que iniciou tudo isso no princípio do mundo.

Dehsubari Oãku estava vivendo sozinho depois da trans-
formação na cuia na Maloca do Céu. Estando nesse mundo, o
mundo em que vivemos hoje, casou-se com a filha de Diapirõ,
Diapirõ Mahkõ (Filha da Gente Cobra).

Ela não gostava do próprio marido. Nem ligava para ele,
nem o cumprimentava na volta do trabalho e das pescarias. Sen-
do sua própria esposa, nem dava sexo, que praticava com outro
rapaz depois que o marido ia para a roça ou para as pescarias.(36)

Ela ia todos os dias na roça. Ao voltar, descia no porto e
carregava água.

Vendo que ela não gostava do marido, algumas mulheres con-
taram a Dehsubari Oãku que a esposa estava com outro rapaz.

� Por isso ela não liga quando você volta do trabalho e das
pescarias. Nós vimos tudo, desde que você ficou com ela � dis-
seram.

Ouvindo isso, Dehsubari Oãku ficou com muita raiva dela.
Pensou consigo mesmo e com seus poderes, procurando todas
as plantas parasitas deste mundo como dukáwda (cipó parasita

36 Por isso, hoje em dia, em quase todas as gerações acontece da mulher
não gostar do marido depois do casamento, negando sexo a ele,
ausentando-se nos dias de caxiri, procurando outro homem, e no final
o marido a persegue e vai matando o outro.
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cujas frutinhas são alimento dos pássaros), yakowda (cipó pa-
rasita mais grosso) e a árvore pugu.(37) Juntou-as numa só árvo-
re cheia de frutinhas.

Procurou nesse mundo do Universo as Gente Ave (Miriã
Porã Mahsã), como os pássaros bipiá, os araçaris, os wiroa, os
periquitos, juntando todas estas aves numa só árvore. Todos
alimentam-se de frutinhas.

Dehsubari Oãku transformou-se num dos pássaros, o tu-
cano,(38) e ficou catando frutinhas no meio dos outros. Ficou
esperando os dois no porto.

Voltando da roça, a mulher pegou uma panela de barro,
deixou uma cuia dentro e desceu no porto fazendo barulho �koró,
koró, koró�, avisando seu amante. Chegando no porto, embor-
cou a cuia na água batendo �tú tú tú tú tú tú tú tú�.

37 Por isso, hoje em dia, as Gente Ave gostam de se alimentar na
época das frutas.
38 Por isso os Tukano descendem de Dehsubarí Oãku. Isso aconteceu
no princípio. Hoje são mais conhecidos como Tukano, mas no princípio
foram chamados Miriã Porã Mahsã.
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Ouvindo isso, Bohsépirõ já vinha subindo o rio. Era uma cobra
grande que, chegando perto, se transformava num rapaz bonito.

Chegando junto a ela, pegava e esticava no chão seus paris
de iniciação (amoa imisa), para não ofendê-la. Aí os dois
transavam, sem perceber a presença do pássaro tucano, que era
Dehsubari Oãku.

Vendo tudo, Dehsubari Oãku disse para si mesmo em seus pen-
samentos: �já vi tudinho, é verdade mesmo� � ficando com raiva.

Com toda essa raiva, pediu no dia seguinte para Avô do
Universo a zarabatana de pedra branca e as flechas de pedra
branca e samaúma, e todos os venenos, como curare de gente
(mahs¤ nima), curare do porco do mato (yehsé nima), curare
de cipó (mis�nima), todos os curares do universo. Com isso, se
aprontou para perseguí-los.

Desceu no porto e trepou numa árvore, transformando-se
novamente num tucano. Esperou com seus familiares Gente Ave.
Depois de algumas horas, já à tarde, a mulher veio descendo
para o porto, fazendo aquele barulho �koró koró koró koró�.
Chegando no rio, ela emborcou a cuia, batendo na água como
fazia de costume. Já vinha subindo a cobra. Chegando, esticou
os paris de iniciação (amõ imisá) e transou com ela.

Bem na hora do gozo dos dois, Dehsubari Oãku pegou sua
zarabatana e soprou. Acertou a flecha bem no espinhaço do ra-
paz, que nem sentiu. Pensando que era uma mutuca, bateu nela,
empurrando-a mais para dentro.(39)

Vendo que ele não mexeu, pegou outra flecha e soprou na
direção da perna. Depois de um tempo, Bohsépirõ começou a
tremer todo o corpo e morreu. Naquela hora a mulher nem per-
cebeu o que estava acontecendo com seu amante.

39 Por isso nas gerações atuais ocorrem muitas doenças como tumores
nas pernas ou no espinhaço das pessoas. Há uma oração que o kumu
recita (bihpiká buhku bahseró).
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Como ele não se mexia mais, começou a cutucá-lo. Mas
ele continuou imóvel. Ela começou a dizer:

� O que é que está acontecendo?
Ele já estava morto.
Percebendo isso, ela o empurrou para o lado. Como pre-

sente de seu amante, pegou o par de brincos deles e escondeu
em suas caneleiras.

No dia seguinte, após ter matado seu sócio,(40) Dehsubari
Oãku foi numa pescaria. Foi descendo de canoa e depois de
duas voltas, no estirão, encontrou o corpo de Bohsépirõ boian-
do. Encostou nele e cortou seu pênis. Fez dois embrulhos com
folhas (waímakã p¤ri), no primeiro colocou os peixinhos que
pegara e no outro o pênis de Bohsépirõ.

Na volta da pescaria, a amante de Bohsépirõ estava prepa-
rando beiju numa fornalha. Dehsubari Oãku colocou os embru-
lhos dentro da brasa.

Após alguns minutos, pensando que já estava cozido, ele
retirou do forno o embrulho dos peixes. Vendo Dehsubari Oãku
tirar, a mulher começou a pedir peixe:

� Dá um peixinho para mim, eu quero comer, estou com
fome! Meu esposo, todo dia você me trata assim, não confia
mais em mim!

Ele nem respondeu.
Naquela hora a mulher queria voltar a ser esposa dele,

mas Dehsubari Oãku nem ligava para ela. Vendo-a pedir os
peixes, teve aquela raiva em seus pensamentos e transformou
o pênis do Bohsépirõ em peixinhos como poáwaí, kiritubuá
(peixe dos igarapés tipo jeju), ¤yu (jeju)... Entregou o embru-

40 Sócio é uma possível tradução, usada pelos Tukano e pessoas de
outras etnias do Uaupés, para pesú. A rigor, é o termo recíproco usado
entre dois homens casados com duas irmãs. Mas também é empregado
para o amante (nota do organizador).



64

lho para a mulher, que pegou um pedaço de beiju quentinho e
foi comendo.

Vendo-a comer com gosto, Dehsubari Oãku disse brincando:
� Está comendo o pênis do amante! É mesmo, essa mulher

é demais, não quer perder nenhuma carne!
Ela até enjoou ao ouvir essas palavras ofensivas. Ouvindo,

sentiu em seus pensamentos: �será que este homem está me fa-
zendo isso?�

Logo pegou a cuia, correu para o igarapé, tomou água à
vontade e começou a vomitar. No primeiro vômito saiu o peixe
kiritubo, caindo na água. No segundo saiu o poá. Depois, o ¤yu
(jeju)... A mulher desmaiou de tanto vomitar.(41)

Antes de matar seu sócio, Dehsubari Oãku estava abrindo
uma roça. Depois de matá-lo, continuou a derrubada com seus
companheiros Gente Ave desse mundo, os Miriã Porã Mahsã,
como os pica-paus, sererõa e diversas outras aves. Trabalha-
vam como trabalhamos hoje em dia.

Os pássaros Gente Ave gritavam cada vez que uma árvore
tombava, �já vai ê ê ê ê ê ê ê ê�.

Sempre que os Miriã Porã gritavam, a mulher, que estava
na roça, entristecia. Ela achava que eram palavras ofensivas con-
tra ela, pelo desgosto que estava fazendo passar seu companheiro
Dehsubari Oãku. Todos estes pássaros estavam contra ela.

Ele tinha visto, na hora do acerto com o sócio, que ela
havia tirado o par de brincos dele. Dehsubari Oãku ficava pen-
sando durante os trabalhos com os companheiros Miriã Porã
Mahsã. Com seus poderes, transformaram-se em seres huma-
nos. Eles ficavam na roça de Dehsubari Oãku e faziam barulho.

Ela tinha tirado de lembrança do Bohsépirõ aquele par de
brincos de ouro (siõpuri) e se embelezava cada vez mais.

41 Por isso esse tipo de peixe é mais encontrado em igarapés e riachos
nas matas.
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Mas Dehsubari Oãku disse para si mesmo: �vou tomar dela
esses brincos!� e transformou-se numa velha parecida com a
avó dela. Essa velha nem saía do lugar, ficava o dia deitada na
rede. Seus pés tinham muitos bichos-de-pé.

Dehsubari Oãku fez, através de seus poderes, com que se
transformasse na velha. A velha colocou o aturá nas costas, pe-
gou o bastão e foi para a roça. Ao se aproximar, viu a mulher
limpando com fogo os arredores da roça.

Vendo a velha se aproximar, a mulher pensou: �essa velha
nunca vem aqui�, e ficou imaginando porque ela teria vindo hoje!

Chegando perto, a velha disse:
� Estou vendo seu trabalho, minha neta. A senhora está

trabalhando com gosto.
E continuou a conversa:
� Eu vim até aqui para carregar galhos secos, pois quase

toda noite durmo sem lenha, apanhando frio.
Dizendo isso, ela se sentou num tronco caído.
Ouvindo a velha, a mulher disse:
� Então a senhora veio hoje até aqui?
� É, minha neta, eu fico todo dia na rede, fico tão cansada,

por isso vim até aqui!
� Então a senhora veio pegar lenha! Encha logo o aturá e

vá voltando!
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Ouvindo a neta falar, a falsa velha teve outras idéias dizendo:
� Minha neta, por favor, venha tirar meus bichos-de-pé,

pois eu sofro todos os dias.
Aceitando, ela se aproximou da velha. Chegando perto,

percebeu que o aspecto da velha mudava. Cada vez que ela olha-
va, a fisionomia mudava para a de um homem... E perguntou:

� A senhora nunca vem na roça, mas hoje a senhora teve
forças para chegar aqui?

Mas era traição da falsa velha que, com seus poderes, fica-
va sentada sobre seus pensamentos.

Escutando a neta falar, a falsa velha perguntou:
� Sabe de uma coisa, minha neta? Eu vim até aqui trazen-

do-lhe uma notícia. Dehsubari Oãku me disse que a senhora
tirou de seu amante Bohsépirõ um par de brincos. Ele me disse
que vai tomar esses brincos de você, por isso eu vim até aqui. A
senhora tem esses brincos, minha neta?

A mulher respondeu:
� Eu não tenho nada! Onde que eu poderia guardar esses

brincos? Não tenho mesmo!
A falsa velha insistiu:
� Minha neta, ele me disse que viu quando a senhora tirou

esses brincos, por isso digo, eu não quero ver ele tomando
esses brincos de você. Por isso, peço que você me entregue
para eu guardar dentro do buraco debaixo da minha rede. Aí
fico cuidando, está bom minha neta? Por favor, me dá logo
esses brincos!

Ela então pegou os brincos que estavam guardados na
caneleira (yuhtásero),(42) entregando primeiro o brinco da perna
direita e, finalmente, o par do brinco da perna esquerda.

Pegando o par de brincos, a falsa velha agradeceu:

42 Por isso pode sair um tumor na canela das pessoas. Há orações que
os kumu recitam para esta doença, chamada ñekãká bipika bahseró.
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� Minha neta, vou guardá-los debaixo da minha rede e ficar
vigiando. Por favor, ajuda-me a suspender esse aturá de lenha.
Vou na frente, minha neta. Você, termine seu trabalho. Desculpe
atrapalhar!

E foi voltando com o bastão na mão, andando devagarinho.
Na metade do caminho, Dehsubari Oãku tirou a máscara

de velha e jogou seu bastão na mata.(43) A roupa de velha jogou
em cima do tronco do ditigu.(44)

Na entrada do caminho, pegou cipó de taracuá (mere
usékoda) e transformou num fio. Com este fio pôs os brincos na
orelha e foi derrubando a roça. Cada vez que ele se mexia, der-
rubando uma árvore, o reflexo dos brincos passava nos olhos da
mulher.

Como tinha tirado os brincos, Dehsubari Oãku nem se pre-
ocupou, foi derrubando a roça. Pela segunda vez passaram re-
flexos nos olhos da mulher.

Vendo tais reflexos, a mulher ficou com uma grande dúvida:
� Será que foi Dehsubari Oãku que chegou até aqui e me

enganou?
Com essa dúvida, arrancou a mandioca bem rápido e vol-

tou. Chegando em casa, perguntou para a velha:
� A senhora foi na roça hoje?
� Não, minha neta, com certeza eu não fui, você me co-

nhece, nunca vou na roça, você sabe que não tenho forças
para andar.

A mulher sentiu raiva.

43 Ele se transformou na cobra enorme que hoje conhecemos, aquela
que tem o corpo manchado de preto e amarelo, chamada por nós
betáperó ou okópuró. É uma muçuarana grande, que zoa quando
passamos por ela. Come outras cobras venenosas, ajudando as pessoas.
44 Por isso esse tipo de árvore tem cheiro fedorento depois de derrubada:
é o cheiro da velha.
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Por volta das cinco da tarde, Dehsubari Oãku voltou do
trabalho calmamente, nem prestou atenção nas mulheres. Ven-
do-o voltar, a mulher se aproximou dele para conversar, mas ele
sentia desgosto.

Terminado seu trabalho, ele teve idéias em seus pensamen-
tos. Mandou sua vovó preparar caxiri pois ia fazer um dabucuri.

Procurou as frutas deste mundo,(45) bacaba, patauá, açaí.
Com a Gente Ave desse mundo, como pica-pau, sererõa e todas
as aves desse mundo, eles juntaram muita bacaba, cada um en-
chendo seu cesto.

O dabucuri estava marcado para o dia seguinte. Nesse dia,
ele reuniu muita gente. Dehsubari Oãku começou o dabucuri
com seus companheiros que, por volta do meio dia, passaram
entregando bacaba à vovó e à esposa de Dehsubari Oãku, que
agradeceram.

Terminada a cerimônia, Dehsubari Oãku pediu para sua
vovó oferecer caxiri, mas a esposa já vinha trazendo numa cuia
enorme (ñamaruwaharó, que não se usa hoje em dia). No en-
tanto, ninguém aceitava daquela cuia. O primeiro não aceitou:

� Eu não sou seu marido.
O segundo disse a mesma coisa:
� Eu não sou seu marido.
Todos os Miriã Porã Mahsã recusaram. Todos tinham a

mesma aparência de Dehsubari Oãku. Por isso, ela não sabia quem
deles era realmente seu marido. Eles estavam brincando com ela.

Quando chegou no último, a cuia estava vazia. Decerto
eles tomaram o caxiri através de seus pensamentos.

Terminando de oferecer caxiri, estando marcada uma dan-
ça de kapiwaia, Dehsubari Oãku iniciou a cerimônia com a dan-
ça das feridas (Kamihsiri bahsamo).

45 Isso aconteceu na Cachoeira de Bacaba, Ñumupoea, no rio Uaupés,
abaixo do povoado de Arara. Por isso nesse local há muita bacaba.
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Ritmos de kapiwaia
1a estrofe:
Kamihsiri, kamihsiri
Kenari Nak¤ (sou feio, cheio de feridas)
Diwaiá, kamihsiri
Diwaiá

Dehsubari Oãku não a aceitou para dançar o kapiwaia, pois
estava desgostoso dela. Ele já estava se despedindo para ir para
o universo:

� Vá com outro homem! � ele disse para ela.
E só dançava com a avó dele.

2a estrofe (dança de cigarro):
Murõsiri, murõsiri
Kenari Nak¤ (tenho fedor do cigarro)
Diwaiá kamihsiri
Diwaiá

Na metade da cerimônia sua esposa já estava dormindo.

3a estrofe: dança de ipadu
Patu siri, patu siri (tenho o cheiro ruim do ipadu)
Diwaiá, kamihsiri
Diwaiá

Dançaram a noite inteira.
Pelas seis horas da manhã, Dehsubari Oãku cantou a últi-

ma estrofe da dança, momento de sair fora da maloca. Através
de seu pensamento, pisavam forte no chão cantando, fizeram
grande roda com a avó ao lado cantando, e dançando iam subin-
do em roda. No meio do caminho, a velha não agüentou mais.
Era muito pesada. Colocaram ela novamente no chão.
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No chão, eles continuaram dançando, fazendo uma grande
roda. E foram novamente subindo, subindo, até a última cama-
da, a camada dos ventos fortes. Lá de cima soltaram seus bas-
tões de ritmo. Eles vieram descendo lá de cima em uma grande
roda, até cair no chão. Quando caíram no chão, deu-se o maior
barulho deste universo búúúúúúú....

Formou-se assim o paraná Jucá, no rio Uaupés (Diápahsa
yhuró), onde até hoje se encontram muitas plantas chamadas
ãhopu (embaúbas), usadas para confeccionar bastões de ritmo.

Dehsubari Oãku foi o primeiro a iniciar os trabalhos da
geração do universo, no qual o homem praticou toda a caça,
pesca e todas as cerimônias dos diversos grupos, especialmente
os Tukano Dahsea Põrã.
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Wãrãri Oãku procura a primeira mulher cipó

Wãrãri Oãku mihs� mahsõ emãkaro

Wãrãri Oãku foi um dos primeiros a iniciar a procura das
mulheres no mundo. Um dia, começou a pensar como encontrar
mulheres. Teve essa idéia. No princípio, sendo muito difícil para
os Yepa Mahsã encontrar mulheres, eles casavam-se com qual-
quer animal.

Um dia, morando com Dehsubari Oãku, Wãrãri Oãku foi
passear na mata. Indo bem longe de sua moradia, ouviu um ba-
rulho muito forte. Era a risada das mulheres à distância.

Ouvindo esse barulho, seguiu bem em sua direção. Chegan-
do ao lugar, não encontrou mulher nenhuma. Só havia ali uma
árvore, enorme e cheia de cipós. Chegando ao pé da árvore, viu
entre os cipós o reflexo de uma mulher. Vendo, aproximou-se.
Chegando perto, já não viu mais o reflexo, só puro cipó.
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Vendo isso acontecer, Wãrãri Oãku se transformou num
carapanã que foi picando todos os tipos de cipó: cipó de aturá (pi
mihsi), cipó veado (ñama mihsi), cipó dobrado (mihsipa�tada), cipó
pohádá, cipó de massa (putida), cipó rabo de arara (mahapikõrida),
cipó de tatu (pamõ mihsidá), cipó de tirar sabão (mihsi sõada).
Dentre todos estes cipós, Wãrãri Oãku viu vários sinais. Para ele,
todos eram mulheres, mas nenhuma prestava. Todas eram pregui-
çosas, bravas e levianas.

Dentre todos esses cipós, estava um chamado mihsi sõãdá.
Quando picou esse cipó, ele se mexeu. Viu que ele continha sangue
igual ao dos seres humanos. Vendo esse sinal, Wãrãri Oãku retomou
sua forma primeira, tirou um pedaço do cipó e voltou para a maloca.

Chegando na maloca, raspou esse cipó e com uma cuia bem
cheia foi vomitar no porto. Depois de vomitar duas vezes, viu o
reflexo da mulher na cuia. Vendo, chegou mais perto da cuia
cheia d�água com cipó raspado. Logo ela se transformou numa
mulher, já jogando areia nos olhos de Wãrãri Oãku.(46)

Wãrãri Oãku quase caiu de tanta dor que sentiu. Enfim
conseguiu limpar a areia dos olhos. Conseguindo enxergar, viu
de pé atrás dele uma mulher alta e bonita.

Dando tudo certo em seu trabalho, ficou morando muito
tempo com ela. Passado muito tempo, Wãrãri Oãku combinou
com sua esposa de dar um passeio na mata para tinguijar piaba e
procurar manivaras. Foram bem longe pela mata. Chegando a
certo lugar, a esposa disse a Wãrãri Oãku:

� Vou por aqui procurar um riacho para pegarmos peixe.
O marido concordou.
Quando ela chegou perto do riacho, apareceu o tal de Uru-

bu-Rei (Uawá). De fato, ele aparecia como Wãrãri Oãku, como
o marido dela. Naquele momento ela nem percebeu.

46 Daqui iniciam estas doenças de olhos. Há orações que o kumu
recita para curar essas doenças (kahperi soãsé bahseró).
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O Urubu-Rei, como Wãrãri Oãku , disse a ela:
� Mais adiante tem muito peixe! Vamos!
Ela aceitou e foi indo atrás dele. A certa distância, ele se

transformou novamente em Urubu-Rei. Naquela hora, a mu-
lher percebeu que era outro. Queria fugir mas já era tarde, já
estava na maloca dele, no alto.

Wãrãri Oãku por sua vez, foi um pouco adiante e se sen-
tou num tronco caído e ficou esperando. Cansado de esperar,
chamou pela mulher como de costume, com uma voz bem for-
te. Mas a mulher não respondia.

Não encontrando sua esposa, ficou ali mesmo, pensativo:
Será que minha esposa está perdida na mata? Por que isso está
acontecendo comigo?... ficou pensando.

Vendo isso acontecer, ele começou a procurá-la pelo mun-
do inteiro através de seus poderes. Mas não encontrou nada...

Não encontrando-a, Wãrãri Oãku vivia triste por ter per-
dido sua primeira esposa. Continuou insistindo, procurando a
cada dia através de seus pensamentos.

Um dia, saiu de sua maloca e foi dar um passeio na mata.
Com aquela saudade da esposa, foi indo no caminho. Viu um
bando de saúvas nos oleiros,(47) e em cima delas um bando de
aves catando saúvas, pássaros como pihkõse, baroá, carre-
gando seus cestinhos.(48)

 Wãrãri Oãku ficou olhando o bando de pássaros voan-
do sobre as saúvas. Vendo através de seus pensamentos que
as aves estavam muito animadas e alegres. Ele ficou com rai-
va delas.

Tendo esses pensamentos, quebrou um pau ãña werigu
em pedaços e jogou um pedaço do pau contra os pássaros.

47 Este local fica em Iauaretê.
48 Por isso, hoje em dia, estes pássaros gostam de aproveitar os dias
de saúvas, na estação das enchentes.
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Acertou bem na asa de um pihkõse. O pássaro caiu no chão.(49)

Ao cair, o pássaro se transformou em uma pessoa, que apare-
ceu atrás de Wãrãri Oãku perguntando:

� Por que você me ofendeu?
Wãrãri Oãku respondeu:
� Ofendi de propósito. Eu perdi minha esposa que eu tanto

amava, por isso tive raiva de vocês!
O pássaro pihkõse retomou:
� Vou te explicar, meu companheiro: amanhã vamos fazer

um dabucuri para ela. Por isso viemos aqui aproveitar as saúvas.
Nessa festa de amanhã, todas as Gente Ave (Miriã Porã Mahsã)
vão fazer dabucuri. Ela está com Urubu-Rei. Venha com a gen-
te. Você vai tomar sua esposa de volta, na hora da embriaguez.

Ouvindo isso, Wãrãri Oãku pediu desculpas pelo grande
erro cometido com o companheiro, aceitando ir à festa.

Vendo-o aceitar o convite, os pássaros Baroá e Pihkõse fize-
ram uma oração e através de seus poderes tornaram o corpo dele
tão leve quanto o das aves. Terminando, subiram até a última cama-
da do mundo, Wirõma. Não precisaram carregar as cestinhas nas
costas ou nas mãos, pois as possuíam através de seus poderes.

Chegando lá, começaram a procurar com seus pensamen-
tos os pés de seringa desse mundo inteiro. Com este látex, co-
meçaram a enfeitar os rostos e o corpo de todas as Gente Ave
do dabucuri.

Terminando, disseram a Wãrãri Oãku que Urubu-Rei iria
estranhar vendo-o daquele jeito.

� Vamos fazer assim � disseram eles.
E com o resto do látex fizeram várias feridas no corpo dele,

transformando-o num maku muito feio, com o corpo cheio de
mosquitos e fedendo.

49 Este local fica numa pedra situada na foz do rio Papuri, bem em
frente à atual Missão, chamada por isso de Pikõsepa.
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Terminando, continuaram a caminhada até a maloca do
Urubu-Rei. Lá foram bem recebidos pela família dele, que deu
os bancos indicando seus lugares de sentar. O velho maku(50)

ficou com o último banco.
Terminados os cumprimentos, as Gente Ave, como Pihkõse e

Baroá iniciaram o dabucuri de saúvas, manivaras e cupins. Termi-
nado o dabucuri, a família do Urubu-Rei ofereceu mais uma rodada
de caxiri. Logo as Gente Ave agradeceram, e Urubu-Rei também
agradeceu o dabucuri feito pelas Gente Ave (Miriã Porã Mahsã).

Terminando a cerimônia, dois urubus e Pihkõse iam con-
versando sobre arranjos de saúvas e locais de viagens, onde eles
coletaram saúvas para o dabucuri na maloca do Urubu-Rei (lo-
calizado no atual povoado de Iauareté, na foz do rio Papuri).

Durante uma conversa, a esposa do Urubu-Rei, que era a
esposa do Wãrãri Oãku, foi até perto do Urubu-Rei dizendo:

� Estamos precisando de lenha, não temos mais.
Ouvindo a conversa, Pihkõse disse ao Urubu-Rei: �mas

amigo, nós estamos conversando e nós trouxemos um maku.
Manda ele carregar lenha. Dá o machado a ele.�

Ouvindo isso, Urubu-Rei trouxe o machado(51) e entregou
ao maku. Nessa hora nem percebeu que era seu sócio:

� Mas vá rápido para não perder a bebida.
O maku foi rápido pegar lenha. Chegando num local, encon-

trou um tronco caído. Rachou três lenhas num único instante.
Sem demora, a esposa do Urubu-Rei tinha ido atrás do maku

para carregar a lenha. Depois de rachar três pedaços, ele se es-
condeu e tirou a máscara de maku, transformando-se em um
homem tão bonito quanto Yepá Oãku. E naquele momento ela
percebeu que era realmente o marido.

50 Daqui iniciou a palavra maku. Mas hoje em dia eles são mais
considerados.
51 Este machado não era como os de hoje, era de pedra (yurukomea).
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Vendo-o, ela perguntou:
� Era você?
E ele respondeu bem animado:
� Sou eu, seu marido.
Os dois se abraçaram e fizeram amor, despreocupados de

serem encontrados.
Wãrãri Oãku disse depois a sua esposa:
� Eu vim até aqui para buscar você, minha esposa.
A mulher respondeu:
� Você não vai me levar, é muito difícil, na maloca todos

falam, até as moscas (m¤htporoa) e mosquitos (moarã).
Ouvindo isso, Wãrãri Oãku retomou a roupa de maku e

retornou à maloca.
No retorno do trabalho de buscar lenha, uma mosca voltou

da pescaria trazendo notícia ao Urubu-Rei:
� Lá na Cachoeira do Veado(52) tem muita piaba podre.
Então, o Urubu-Rei disse aos seus irmãos:
� Amanhã iremos até a Cachoeira do Veado, vamos comer

peixe juntos.
No dia seguinte, a mulherada acordou bem cedo, apron-

tando o rancho e cestos para a viagem. Terminando de aprontar
seu rancho, a esposa do Urubu-Rei foi apanhar folhas de embaúba
para empacotar os beijus e a farinha.

Logo na entrada da maloca, ao lado da porta, estava o velho
maku em pé, encostado. Através dos seus pensamentos e com seus
poderes criou uma mosca-besouro que fura os paus secos (wãrãri)
e, com um pouquinho de ipadu da boca transformado em veneno,
muniu-o para ferrar sua mulher, acertando-a bem na coxa.(53) Ela
gritou �Agu buhku! ai meu velho!�, como as velhas de hoje.

52 Esta cachoeira fica nas partes da Cachoeira de Caruru no rio Uaupés.
53 Por isso, às vezes sai um tumor nas coxas ou nas pernas. Há oração
para curar esta doença (bihpiká bahseró).
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� Um besouro está me ferrando! Está doendo muito!
Logo a perna ficou inchada.
Vendo-a adoecer com a ferroada, o Urubu-Rei disse para a

esposa:
� Você fica aqui aguardando na nossa maloca, que vou so-

zinho. Fica aqui com o velho maku. Manda ele curar essa doen-
ça. Ele é um grande benzedor.

E convidou seus irmãos para a pescaria.
Bem na frente da porta da maloca havia um pé de patauá.

Ele cortou a folha, para fazer panacu para carregar os peixes(54)

e seguiu seu rumo.
Logo que a família do Urubu-Rei partiu para a pescaria, o

velho Maku tirou novamente a roupa dizendo para a esposa:
� Que bom, minha esposa.

54 Por isso, hoje em dia o urubu desce voando no alto fazendo aquele
barulho, como se fosse acompanhado com ramos.
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55 Personagem masculino na mitologia.

Benzeu-a e ela se curou, porque ele era Wãrãri Oãku.
Os dois começaram logo a conversar e Wãrãri Oãku disse:
� Vim tirar você daqui.
Ela logo respondeu:
� Mas é muito difícil nós dois sairmos juntos; se você quer

me levar faça o seguinte, jogue fora tudo o que tem nessa maloca,
porque todos se falam.

O marido concordou e fez conforme ela disse, jogando fora
bancos, coxo de caxiri, pote de caapi, panelas de tuiuca, ossos
de veado, harpas, cuias, instrumentos cerimoniais, cuia de ipadu,
machado, todas as coisas.

Depois os dois saíram da maloca do Urubu-Rei.
Quando saíram, a pouca distância da maloca, a buzina de

argila (uhpitu), que eles não tinham jogado fora, começou a
zoar bem na direção deles. Este uhpitu estava dando o sinal de
alerta para o Urubu-Rei. Também tinha faltado jogar fora os
bastões de ritmo (bahsa yuhku).

� Wãrãri Oãku está levando sua esposa.
E o uhpitu zoando:
� Púúúúúú...
Na mesma hora os bastões de ritmo repetiam.
� Wãrãri Oãku está levando sua esposa, brúúúúú�.... � ba-

tendo no chão.
Ouvindo tais gritos, Wãrãri Oãku com seus pensamentos e

com seus poderes veio rapidamente até a porta desse mundo (na
nascente do sol), procurou por esse mundo inteiro se transfor-
mar numa canoa e foi descendo o rio.

Na baixada de canoa, o Urubu-Rei se transformou numa
irara(55) (Wasõwhi) comendo mel para se vingar de seu sócio
Wãrãri Oãku.
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Vendo Wasõwhi sobre a árvore, Wãrãri Oãku perguntou:
� Você está comendo favos de mel, meu companheiro? O

que está fazendo aí em cima da árvore?
Nesse momento nem sabia que ali estava seu sócio.
Wasõwhi repondeu:
� Estou, meu amigo. Vocês dois não querem provar?
A mulher concordou, pedindo mel:
� Dá um pouco para mim! Quero ver se realmente é gostoso.
Sem demora Wasõwhi deu.
� Ah, é muito gostoso, dá mais uma vez?
E cada vez que ela ia pedindo mais, ele ia dando.
Depois da terceira vez, Wasõwhi disse:
� Vem pertinho de mim, vem trepando para comermos aqui.
Dito isso, Wasõwhi procurou com seus poderes formar uma

escada que chegasse até os galhos. Conforme ela subia, a esca-
da ia diminuindo atrás de si.

Vendo-a aproximar-se Wasõwhi disse, tendo outras idéias:
�Você mesma pega o favo e vai comendo, eu não posso te

dar todo o tempo, ao menos coma um pouquinho.
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Ela logo pegou os favos e foi chupando. Toda vez que ela
tirava um favo, mais tinha que afundar as mãos no oco do pau.
Depois da terceira vez, ela já não conseguia tocar os favos com
as mãos, uma de suas mãos ficou presa no oco e ela não conse-
guiu se soltar.

Naquele momento Wasõwhi, com toda sua raiva, levantou
os pés dela para cima, enfiou-os dentro do oco, na casa de abe-
lha, até que ela deu seu último suspiro �eõõõõõõ...�.(56)

Transformou-se num sapo (õnigu) que fica no oco das
árvores.

Naquele momento Wãrãri Oãku percebeu que era seu só-
cio Urubu-Rei. Ficou furioso e foi baixando até a Cachoeira de
Caruru.

Lá chegando, Wãrãri Oãku teve a idéia de acabar com a
vida dele. Transformou-se em veado e procurou nesse mundo
árvores como japurazeiros, pau tururi, pau cabari.(57) Com eles
fez cheiro podre para atrair moscas e mosquitos. Seu corpo todo
continha muito tapuru. A vida de Wãrãri Oãku ficou escondida,
no último dedo da mão, embaixo da unha.

Wãrãri Oãku fez através de seus poderes uma ligação até a
maloca do Urubu-Rei, para que ele viesse comer piabas na Ca-
choeira Caruru.

Comentava-se na maloca do Urubu-Rei que Wãrãri Oãku
havia perdido sua esposa, morta por Wasõwhi. Diz-se que de-
pois disto ele viveu triste e tinha morrido na Cachoeira Caruru.

Escutando isso, Urubu-Rei ficou contente, achando que a
vida dos dois já tinha terminado. Planejou uma viagem para a
cachoeira, para comer o corpo do seu inimigo. Antes, mandou a

56 Por isso, hoje em dia a gente escuta na mata, à noite, o sapo que
canta nos ocos das árvores.
57 Por isso, quando se derruba estes paus, aparecem logo brocas e
tapurus.
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abelha preta (mumi dairó) investigar se realmente já estava po-
dre. A abelha chegou até o corpo do veado, entrou e foi morden-
do todo o seu corpo, sem encontrar nenhum sinal de vida.

Ao lado do corpo do animal podre, estavam os Miriã Põrã
como o pássaro kaiaró, o pusiká, o uira pajé (dihtiró), os pássa-
ros dos peixes (waiõasisiro), pássaro bem-te-vi (pitiri).

Quando a abelha preta pousou sobre o animal podre (que
era o veado), o bem-te-vi disse, dando sinal:

� Kera kati piri ri! � traduzindo, �está vivo, está vivo!�
Para os Miriã põrã, Wãrãri Oãku estava vivo. Não estava

morto, nem tampouco estava podre. Às vezes, abria um pouquinho
os olhos observando de que direção estava chegando seu inimigo.

Tendo investigado o corpo todo do animal, a abelha preta disse:
� Está podre!
E logo foi para a maloca do Urubu-Rei levando a notícia.

Lá chegando disse:
� Está bom, está totalmente podre o corpo dele!
O Urubu-Rei se animou mais. Arrumou seu bastão, seu es-

cudo (bahtipa karo) e voou em direção ao animal.
Vendo que ele se aproximava, os Miriã Porã Mahsã come-
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çaram a conversar entre si, entoando todos os seus cantos. Na
verdade, estavam sinalizando para o Urubu-Rei.

Mas o Urubu-Rei nem queria saber. Pegou seu bastão, pois
tinha a idéia de furar bem no meio do corpo, espalhar tudo para
ver se realmente estava podre.

Ao lançar o bastão sobre o animal, o veado, que era Wãrãri
Oãku, agarrou o inimigo e eles brigaram.

Os pássaros disseram:
� Já avisamos!
E se espalharam pelo norte, oeste, sul e leste.
Wãrãri Oãku agarrou seu inimigo bem no pescoço. Antes,

tinha abençoado o corpo dele com seus poderes, transformando
as pedras em duas pedras grandes. O Urubu-Rei caiu, e ele foi
arrastando seu corpo. Entre as pedras, ficou presa a cabeça do
Urubu-Rei.(58)

O corpo dele, todo amassado, foi jogado no rio. Urubu-
Rei transformou-se num jacaré e ficou esperando para se vin-
gar. Mas Wãrãri Oãku não foi mais atrás dele.

58 Por isso nessa cachoeira a gente vê, entre duas pedras grandes, a
cabeça do urubu presa.
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Yupuri Basebo procura os pés de maniva na

maloca de Yepá Wikhã

Yupuri Basebo dukupau ku�u se�rikaro

Yepa Wikhã pu

Desde a criação do mundo, Basebo recebeu as ordens de
Umuko Ñehku. Pensando consigo mesmo, um dia chegou à
maloca de Yepá Wikhã e disse a Umuko Ñehku:

� O que é que eu vou comer? De quê vamos nos alimentar?
Tendo eu recebido este nome, quero me alimentar de pés de
maniva.

Ouvindo isso, Umuko Ñehku deu para ele vários pés de
maniva:

� Com estes pés de maniva você vai se alimentar.
Foram os pés de maniva que Basebo recebeu das mãos de

Umuko Ñehku. São os pés que chamamos de Ancestrais de
Maniva, como conhecemos hoje em dia: manivas abiú
(karduhku), manivas cucura (uséduhku), manivas flores
(oriduhku), manivas cunuri (wapuduhku), manivas maniravas
(mehk¤diaraduhku), manivas duwabé (duwabéduhku), manivas
tucunaré (buúduhku), manivas sororoca (hóp¤riduhku), manivas
samaúma (busaduhku).

Recebendo os pés de maniva das mãos de Umuko Ñehku,
voltou para sua maloca em um local chamado Boó Poeya(59) ou
Cachoeira do Basebo.

Voltando para sua maloca, Yupuri começou a fazer roça,
plantando carás (ñamu), macoari (duhtu), ñairõ, milho,
duhtupatá e todas as plantas da roça que conhecemos hoje.

59 Fica no rio Uaupés, abaixo de Mitu, na Colômbia.
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Os pés de maniva eram todos o corpo de Basebo, que era
Gente de Maniva, que iria ensinar a plantar e como trabalhar.

Vivendo sozinho nesse mundo, com o tempo acabou ca-
sando-se com a filha da Gente da Terra (Ditá Mahsã Mahkõ).
Basebo teve dois filhos. O filho mais velho era Doé (Traíra). O
segundo filho, Seribhi.

Depois de terem dois filhos, a esposa de Basebo apaixo-
nou-se por outro homem chamado Uhsu (Cobra Cega). Depois
de um tempo, ele engravidou a esposa de Basebo que, vendo
que as coisas não estavam dando certo, ficou furioso, amaldiço-
ando-a. Por isso, na hora do parto, a criança não encontrou o
canal por onde sair e acabou morrendo na barriga da mãe. Na
mesma hora, ela também morreu.

Ele então ficou vivendo com os filhos. O primeiro filho se
casou com a filha do vaga-lume (Pehká Pikõrõ Mahkõ). Vendo
que seu irmão maior tinha conseguido mulher, o menor passou
a viver com raiva, brigando com ele nos dias de caxiri, ainda que
comida não faltasse na maloca de Basebo.

A nora de Basebo trabalhava, ia à roça mas nunca conse-
guia nenhum pingo de tapioca. Seu sogro Basebo, vendo que
ela não conseguia resultado em seu trabalho, teve certa pena
dela. Um dia, marcou uma conversa com seu filho:

� Meu filho, minha nora trabalha tanto mas não consegue
ter muita tapioca. Eu possuo esta pedra branca.(60) Por isso vou
fazer o seguinte. Vou deixar essa pedra de tapioca sob a bacia
onde ela côa a massa de mandioca (bihpésãripá).

E disse ainda ao filho:
� Assim que sua esposa voltar da roça e antes de coar, diga

a ela para não mudar de lugar aquela bacia.

60 Essa pedra branca era pedra de tapioca de todos os pés de maniva,
à qual chamamos �ovo de tapioca de manivas�.
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Mas o marido não se lembrou dos conselhos do pai e nada
disse a ela.(61)

Voltando da roça, a nora de Basebo começou a descascar
mandioca. Terminando de raspar, começou a ralar. Terminando
de ralar, aproximou-se da bacia e mudou-a de lugar. Quando
deslocou-a, fez um barulho embaixo da bacia. Escutando esse
barulho, disse:

� O que está acontecendo comigo?
Levantou a bacia e viu uma pedra branca, bonita (que cha-

mamos bogá). Pegou e escondeu nos lábios da vagina.(62)

Caso o marido tivesse seguido os conselhos do pai, a bacia
de tapioca iria encher até a boca.

Vendo que não deu certo, Basebo entristeceu.
Certo dia, Basebo teve uma idéia. Estava pensando em re-

tomar seu próprio ovo de tapioca. Um dia, disse ao filho:
� Vamos tomar um pouco de caxiri, já passamos muitos

dias sem beber.
Dizendo isso, procurou todas as plantas da roça para fazer

caxiri, como caxiri de batata comprida (ñairõ peru), caxiri de
caroço de umari (wamu pheri peru) etc. Fez oração transfor-
mando-as em bebidas. As bebidas ficaram bem fortes.

No dia seguinte, bem cedo, começou a beber com o filho.
Convidaram também a nora para beber junto. Ao entardecer
daquele dia, a esposa de Doé estava muito bêbada. Não teve
mais forças. O marido a pegou para levá-la na rede.

61 Por isso, hoje em dia, quando uma pessoa manda recado ou alguma
notícia para seus parentes, vai esquecendo, a família ou o marido não
dão conselhos, a mulher não aceita conselhos do marido e vive
brigando, a mulher rouba coisas da roça dos outros. Isso já vem
acontecendo desde a origem deste mundo.
62 Por isso, hoje em dia, sai hérnia (wayú) para as mulheres nesse
lugar. Há uma oração para curar esta doença, waiyú bahseró.



86

Os dois, pai e filho, continuaram conversando, explicando
os benzimentos e cerimônias. Ao anoitecer, depois de muita con-
versa, o filho de Basebo ficou muito embriagado e foi para a
rede, tecida com fibra de buriti.

Basebo viu que ninguém estava agüentando sua bebida forte,
estavam ficando bêbados. Então, teve a idéia de retirar a pedra
de tapioca que amava tanto.

Sua nora estava deitada na rede, com os pés abaixados e as
pernas abertas.(63) Yupuri Basebo, vendo-a dormir desse jeito,
pegou seu brinco (s�op¤ri duhpu) e enfiou no ovo de pedra de
tapioca, puxando-o para fora.

Sentindo alguém mexer entre suas coxas, a mulher acor-
dou do sonho, brava. Foi correndo acordar o marido, dizendo:

� Teu pai não me deixa dormir sossegada. Fica tocando na
rede toda hora. Ele está querendo deitar comigo.

Ouvindo isso, Doé disse ao pai:
� Você, papai, não deixa minha esposa dormir sossegada!

Seu homem malvado!
O pai respondeu ao filho:
� Eu estava tirando de volta minha pedra de leite de tapioca

que eu amava tanto e que sua esposa escondeu!
De fato, Doé não deu atenção para o conselho do pai.(64) E

agora nem esperou, foi batendo no pai. Os dois brigaram e o
filho arrancou os pés de maniva, aqueles que estavam perto da
maloca, dando surras com aquelas manivas e quase acabando
com a vida do pai.

63 Por isso, hoje em dia, as mulheres dormem profundamente quando
ficam muito bêbadas, abrindo as coxas. Os homens aproveitam-se
delas nos dias de caxiri.
64 Acontece, hoje em dia, quando o pai viúvo mora com o primeiro filho.
O pai dá conselhos e indica os trabalhos que o filho deve dar conta. O
filho vai criando raiva, vive brigando e no final das contas é expulso.
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Vendo o filho o tratar desse jeito, Basebo, com raiva, estra-
gou os pés de maniva, trocando-os por pés de varas do mundo
inteiro. Foi embora para não ser mais maltratado pelo filho, indo
se esconder numa serra chamada Yoan¤.(65)

Tempos depois, escondido naquela serra, teve a idéia de ir
embora em direção sul.

Os tais da família do Wariró,(66) de longe já escutaram o
que havia acontecido com Basebo e ficaram esperando.

Um dia, os familiares do Wariró disseram para suas filhas:
� Vocês devem aguardar aqui na nossa maloca. Quando ele

passar, façam sinal, digam para Basebo que estamos esperando.
Enquanto isso, nós vamos procurar comida na mata.

Estas duas filhas estavam no primeiro mês de menstruação
(amõmorã numiá). Estavam sentadas ao lado da porta da maloca
e logo viram que ele vinha descendo. Era Basebo. Fizeram um
sinal, chamando-o.

Vendo as duas moças chamarem-no, chegou perto delas
perguntando:

� Por que vocês me chamaram?
� Deram ordem para que você esperasse aqui � elas disse-

ram � por isso estávamos aguardando você. Nós vivemos sem
comida, passamos todos os dias sem comer nada.

Basebo perguntou:
� Vocês não têm nada mesmo?
Dizendo isso, ordenou-as limpar e varrer os jiraus da maloca,

o que elas fizeram, seguindo as ordens.
Terminada a limpeza, Basebo tirou sua pedra de tapioca

(bogá), repartiu-a deixando um pedacinho em cima dos jiraus.

65 Essa serra fica para os lados da comunidade de Santa Cruz, no Turi
igarapé.
66 Era família das pacas, cotias e acutiuaias. Elas se alimentam das
frutas das matas.
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Estes ficaram cheios de peixes moqueados como piabinhas dos
igarapés embrulhadas em folhas de açaí e moqueadas (waipamar�),
tamoatás dos igarapés (bukawia pamãri) e pilhas de beijus um
sobre o outro. A maloca dos Wariroá estava totalmente cheia de
comida.(67) Terminando, Basebo deu ordem para elas comerem.
As duas moças comeram. De fato a comida nunca acabava, cada
vez que comiam aumentava mais.

Em seguida, Basebo passou pela cozinha de Wariró, pen-
sando, ao ver as bacias de coar, que não tinham nenhum pingo
de tapioca.

� Vocês devem estar com fome mesmo! � disse.
Mandou as duas moças ajeitarem as bacias, limpando todas

e tampando-as. As duas fizeram conforme ele pedia.
Terminada a limpeza, as bacias já estavam na maloca. Basebo

pegou seu ovo de milagres, baseboga, e foi deixando pedaci-
nhos nas bacias, tampando todas elas.

Depois de ter feito isso, as filhas dos Wariroá foram abrin-
do as bacias, vendo todas cheias de tapioca até a boca. Basebo
ia perguntado:

� Está bom assim?
As duas respondiam com ânimo:
� Nós escutamos sobre sua vida, que você era dono da

comida e milagroso.
Elas estavam todas satisfeitas.
Quando os Wariroá saíram à procura de comida na mata

era bem cedo.
Entardeceu. Eles tinham marcado seis horas da tarde para

voltar da mata. Uma moça foi encontrá-los no caminho, levan-
do notícia aos pais.

� A pessoa que nós estávamos esperando já chegou e a
nossa maloca está cheia de comida, não falta nenhum alimento!

67 Esse foi milagre de Basebo na maloca dos Wariroá, no princípio.
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Ao ouvirem essa notícia, eles se animaram, cada um carre-
gando cestos trançados com folhas de açaí, bacaba e patauá
(bari) nas costas, com frutas yepabirú, bohpé ihpisá, abo, esta
última da beira dos rios, com as quais tiravam tapioca, mas que
hoje só são alimento das pacas, cutias, porcos e outros. Deixa-
ram tudo no lugar e voltaram para casa.

Quando chegaram, cumprimentaram Basebo. Então Basebo
começou a conversar, contando da viagem em direção ao sul,
de quando suas filhas o chamaram.

� Nós que deixamos com elas esse recado, nós estávamos
precisando da sua presença.

Ouvindo isso, Basebo deu a eles a ordem de tomar banho:
� Assim que voltarem do banho, vamos jantar.
Vendo todos voltarem do banho, Basebo trouxe comida, pei-

xes, beijus, diversos outros peixes de igarapés. Comeram juntos.
Todos ficaram satisfeitos pela comida que nunca acabava.

Terminando de jantar, Basebo continuou a conversar. Ao lado
dele, havia um potezinho de caxiri, botu. Este caxiri nunca aca-
bava. Vendo que com ele nunca faltava alimento, a família dos
Wariroá gostou muito dele. Por isso, quiseram dar-lhe as duas
moças como esposas.

Ele recebeu com agrado as duas esposas. Elas estavam no
primeiro mês de menstruação e ele foi na mata tirar sabão do
mato, pau tipo ingazeiro do mato (papuaku). Chegando na mata,
encontrou o pé de sabão e foi raspando. Fez um monte, trouxe
para a maloca dos sogros e começou a benzer para elas inicia-
rem seus banhos.

Terminando de benzer, ele deu e pediu para não jogarem as
cascas ou raspas do pau na terra, mas na água.

Mas elas não fizeram questão e jogaram na terra.(68)

68 Por isso, hoje em dia, vemos nas terras firmes as várias espécies de
samambaias grossas.
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Se elas obedecessem aos conselhos de Basebo não jogan-
do na terra, as matas não teriam samambaias.

Um dia, sozinho, Basebo pensou:
� Eu não posso fazer comida toda hora e todos os dias

sozinho. Não devo dar tudo.
Chamou suas esposas e disse:
� Hoje vamos passear na mata.
As duas concordaram. Eles foram. Basebo ia conversando:
� Hoje nós vamos preparar uma roça.
Ao escutá-lo falar de roça, as duas esposas se assustaram.

Elas nem imaginavam como seria a forma da roça. Foram curi-
osas, escutando-o falar da roça.

Chegando num certo lugar Basebo disse a sua primeira esposa:
� Vamos delimitar o tamanho da roça.
Pegou seu terçado, que na verdade era como uma corda

cortante (siõpuri pih�), de pedra branca, de pedra preta e waiuku.
Com ele fez terçado de lâmina que entregou a sua primeira es-
posa. Ela foi roçando na frente de Basebo.

Basebo, atrás da esposa, pegou sua corda e transformou-a
em fio de lâmina (seodari). O trabalho foi iniciado e feito até
certo lugar.

Vendo sua primeira esposa marcar uma roça muito peque-
na perguntou:

� Você prefere uma roça assim, tão pequena?(69)

Vendo que a primeira esposa não fazia o trabalho conforme
seu desejo, a segunda disse:

� Você não faz direito o trabalho, do jeito que ele quer; ele
não quer preparar roça assim tão pequena, ele quer fazer uma
roça bem grande!

69 Isso nos indica que, nos dias de hoje, a primeira filha ou o primeiro
filho são menos trabalhadores e menos entendidos. Por isso a
inteligência fica somente ao segundo filho da família.
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Dizendo isso ela pegou o terçado:
� Eu vou delimitar.
E foi abrindo picada.
Basebo ia novamente atrás da segunda esposa, ia esticando

o fio da lâmina, esticando até formar uma roça. Roça grande,
bem redonda.(70)

A segunda esposa conseguiu delimitar uma roça grande,
como Basebo queria.(71)

Terminado seu trabalho, Basebo dirigiu-se ao meio da roça
delimitada, pegou seu bastão de manivas (dukupu yaigu). Os
dedos das mãos de Basebo eram todos os pés de maniva; suas
pernas, seus caules; e os dedos do pé, as mandiocas. Este bas-
tão representava todos os membros do corpo de Basebo, pos-

70 Por isso, antigamente os velhos faziam a roça assim, em círculo,
pois Basebo iniciou fazendo assim desde o princípio.
71 As roças de Basebo ficam em Urañoa (Ponta do Jabuti), acima do
povoado de Monte Cristo (no fim desse estirão), na foz do Uaupés.
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suía também enfeites, cagantara de pena de arara, pedra bran-
ca de dança, coroa de folha de cunuri, cruzeta de pedras, to-
dos a um só tempo eram seus poderes, espalhados na roça
delimitada.

Terminando, voltou em direção da maloca de seus sogros e
cunhados. Chegando pela parte da tarde, Basebo disse a suas
esposas:

� Quando começar o barulho, não falem nada a seus pais.
De fato Basebo já estava trabalhando com seus poderes

que tinha espalhado na roça através de seus pensamentos, pu-
xando o fio de lâmina e derrubando a roça... tec, tec, tec, tec,
tec... Enfim terminou seu trabalho.

Terminada a derrubada, já começou o incêndio da roça, té
té té té tée... waaaru waaaru, o fogo fazendo muito barulho.
Ouvindo tanto barulho, os Wariroá estranharam, mas Basebo
ordenou que elas não falassem nada.

A roça foi queimando quase ao longo da noite toda. Pelas
três horas da madrugada, a zoada da roça foi diminuindo.

No dia seguinte, Basebo disse a suas esposas:
� Daqui a três dias vamos visitar nosso trabalho.
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Mas elas não quiseram respeitar o aviso dele. Completados
dois dias, as esposas já queriam ir ver, mas ele não ligou para elas.

Completados três dias, Basebo convidou-as para ver a roça
e disse:

� Peguem aturás!
Elas arrumaram os aturás e foram para roça. Lá chegando

viram muitas plantações, pés de maniva de vários tipos, cará,
batata comprida, batata doce, kahpo, abiú, cubiú, cucura...

Vendo tamanha quantidade de frutas, as filhas de Wariroá
ficaram muito felizes com Basebo.

Vendo suas esposas contentes, Basebo indicou a elas como
deveriam arrancar os pés de maniva, tirando só a mandioca e
não deixando quebrar nenhum galho, deixando amontoadas em
um único lugar. Mas mesmo ouvindo seu conselho, uma de suas
esposas não fez questão e quebrou o galho da maniva. Logo,
caiu o leite da maniva nos seus olhos.(72)

Toda vez que elas arrancavam maniva, a mandioca já saía
descascada, toda branca. Quando os aturás estavam bem cheios
de mandioca, Basebo ordenou:

� Vão na frente que vou daqui a pouco. Quando estiverem
voltando, não olhem para trás.

Uma seguiu sua ordem, mas a mais velha se virou. Na mes-
ma hora desmaiou, pisando no toco e caindo, fazendo xixi com
toda força, alcançando até o meio da roça. Na mesma hora a
roça ficou cheia de capins e pragas que conhecemos hoje em
dia. Depois disso voltaram.

Basebo, vendo-as voltar na direção da maloca, pegou os
pés de maniva que estavam amontoados e foi fincando-os, até
os pés ficarem normais.

72 Aqui teve início a doença chamada kahpeboboro, que é um pequeno
tumor que dá no canto dos olhos e parte interna das pálpebras. O
benzedor invoca todos os tipos de maniva para curar essa doença.
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Ao chegar na maloca dos sogros, Basebo novamente deu
ordem a suas esposas:

� Vocês não se preocupem ainda com comida, comecem a
ralar mandioca.

Mas elas não deram atenção a sua ordem e foram logo co-
mer, já que a maloca estava cheia de comida. Elas foram almo-
çando e conversando com os parentes, contando sobre o tama-
nho da roça. Nem se lembraram mais da ordem de Basebo.

Nos aturás, a mandioca que estava sem casca foi criando
casca. Caso elas tivessem obedecido às recomendações do ma-
rido, isso tudo não teria acontecido. Não fosse isso, hoje em dia
os pés de maniva sairiam sem casca, já raspados.

Basebo, morando com seus sogros e cunhados, estava lon-
ge de seu filho e viu que ele estava passando fome.

Um dia ele foi ver a armadilha de seu filho,(73) que estava
se alimentando de várias espécies de inambu: pequeno (yaíroa),
que vive em bando (puhtua), inambu comum (hãâ) e outras.
Basebo passou a soltar as presas da armadilha do filho, para
que ele viesse ver o que estava acontecendo e, assim, pudessem
se encontrar.

Um dia que não havia presas na armadilha, o filho de Basebo
ficou esperando escondido. Trepou numa árvore e ficou espian-
do de que forma o animal devorava as presas da armadilha.

Nessa espera, foi chegando um animal muito grande. Era
um veado. Ele se ajeitou escondido. O animal chegou até a ar-
madilha, à procura de inambus. Vendo o animal que vinha bem
em sua direção, pegou sua zarabatana. No momento em que ia
atirar, Basebo tapou com a palma da mão o cano da arma, trans-
formando-se em uma pessoa. Na mesma hora, seu filho caiu do

73 Uma das armadilhas está situada na serra que fica acima de São
Gabriel, no lado direito, chamada Boen¤ (Boeyurika), a outra
armadilha, maior, está na serra da foz do Cauaburis.
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galho, de tanta força que fez com a boca para soprar. Na mesma
hora, sua garganta ficou inchada.(74)

74 É como um tumor na garganta e nos ouvidos (busa wahkari). A
reza chama-se õmeperi ñosese bahseró.

Vendo seu filho prejudicado por esta doença, Basebo o
benzeu e ele recuperou seu estado normal. Os dois ficaram con-
versando. Numa das conversas, Basebo viu toda a vida do filho,
a fome toda que passou e disse:

� Meu filho, você não é culpado, sua esposa e minha nora é
culpada. Mas eu trouxe uma notícia boa. Depois de amanhã
você vai participar de uma festa de caxiri. Eu estou morando
com os Wariroá.

No dia marcado, o filho de Basebo que estava morando na
cachoeira de Bó Poeya veio vindo na direção da maloca dos
Wariroá. Chegando, entrou na maloca. Logo na entrada esta-
vam as filhas mais novas dos Wariroá.

Vendo o convidado filho de Basebo entrar na maloca, to-
dos da família dos Wariroá caçoavam dele, gritando ééééé, ééé�,
éééééé e dizendo:
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� Nós obrigaremos este homem a beber caxiri até sua bar-
riga explodir de tanto beber, esse homem que passa fome, que
se alimenta de frutos da mata até vomitar!

Ouvindo as palavras ofensivas dos Wariroá ao seu filho,
Basebo ficou muito bravo com eles.

Não gostando do cumprimento dos seus sogros e cunha-
dos a seu filho, convidou-o para sentar ao seu lado. Conversan-
do com o filho, mesmo embriagado, disse:

� Meu filho, você estava se alimentando dos inambus da
armadilha. Por isso eu digo, depois de dois dias limpe todos os
cochos de caxiri e potes da maloca, tampando e amarrando to-
dos com cipó. Após o terceiro dia, às cinco e meia da tarde, eu
chegarei para preparar um caxiri.

Explicou tudo, que não ia chegar em forma de pessoa, que
ele deveria esperar na maloca e assim por diante...

Ao anoitecer, às sete e meia, Basebo transformou-se em
um sapo enorme (ohkobuhku)(75) que começou a cantar, pois a
noite era de chuva, chuviscos e ventanias que diziam assim:
wôôôô... wôôôô.... wôôôô.... fora da maloca. Cada vez que can-
tava ia chegando mais perto da maloca.

Através de seus poderes e com essas chuvas as águas iam
enchendo e se transformando em caxiri dentro dos cochos e potes
da maloca do filho, a quem tinha mandado preparar caxiri.(76)

Essa foi a última tentativa de ajudar o filho, que nunca es-
cutava os conselhos do pai.

75 Este episódio ocorreu onde hoje está localizada a cidade de São
Gabriel. O nome do sapo em que Basebo se transformou é, na língua
geral, dabaru. Por isso, diz-se que nesta região as terras são boas
para o cultivo, chamadas boditá.
76 Por isso, nos dias de muita chuva se juntam todos os tipos de rãs e
peixes, em certas épocas (t¤ri pueri), a chuva é como caxiri para eles
e eles fazem festa.
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A esposa do filho de Basebo disse ao marido:
� Essa noite você não foi para a pescaria. Vou amanhecer

sem comida. Por isso te ordeno que vá pegar o sapo que está
cantando no pátio.

O marido concordou. Levantou-se, pegaram turi e saíram
iluminando o sapo que estava bem no meio do pátio. Na verda-
de era o pai e sogro. Vendo os dois se aproximarem, Basebo
não gostou e baixou a cabeça.

O filho viu o pai muito triste por eles não terem cumprido
suas ordens.

Assim que ele entrasse na maloca, todos os cochos e potes
iam ficar cheios até a boca, mas como ele ainda estava longe da
maloca, os potes ainda estavam pela metade. Isso aconteceu
porque o casal se aproximou dele.

Chegando na maloca, Basebo disse:
� Essa foi a última das tentativas. Você, meu filho, não agiu

certo, não ouviu meus conselhos.
Criticou diversos dos seus modos.
Ouvindo a fala do pai, o filho baixou a cabeça, chorou muito

por seu pai, por não ter cumprido seus conselhos.
Basebo disse:
� A partir de agora, vou distribuir seus lugares.
Dizendo ao primeiro filho, Doé:
� Seu lugar será no poente do sol, no lado das nascentes

dos rios. Você representará este mundo todo, até seus confins.
Depois disse ao seu segundo filho, Seribhi:
� Seu lugar será ao nascer do sol, na foz dos rios.
Na mesma hora em que Basebo dividiu os locais, seus fi-

lhos se transformaram em Gente Estrela, Ñokoã Mahsã.(77)

77 Por isso, hoje em dia dá para ver, ao amanhecer, uma estrela grande,
que é Seribhi Siõkha. O irmão maior aparece ao escurecer e se chama
Doésioká e também é grande.
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Terminados seus trabalhos e de distribuir os lugares, se-
guiu em direção à montanha Bonu (em São Gabriel é a Serra da
Bela Adormecida), levando consigo seu sogro e cunhado.

Lá chegando, distribuiu a cada qual sua maloca, uma maloca
para seu sogro, uma maloca para seu cunhado. Para Yepá Mahsã,
as montanhas são as malocas.

Basebo deixou tudo nessa serra, tudo o que possuía, todas
as árvores frutíferas e as diversas plantas que conhecemos hoje
em dia. Terminados todos os seus trabalhos, subiu para o céu
como espírito e com seus poderes.

Basebo era Yepá Mahsã que deixou todos os alimentos desse
mundo tão grande, antes da transformação dos seres humanos.
Hoje, todos os povos e gerações, especialmente os povos indí-
genas, vivem com as frutíferas das matas e com as plantações da
roça, que é o alimento do homem nos tempos.
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A vida de Buhtuiari Oãku

Buhtuiari Oãku kihti

Buhtuiari Oãku recebeu do Avô do Universo a ordem de
cuidar da natureza ao longo deste mundo. Como ele era o últi-
mo a ficar no Universo, enquanto seus irmãos maiores se espa-
lharam atuando em seus trabalhos, pensou em sair na imensidão
deste mundo a fim de cumprir seus deveres.

Um dia Buhtuiari Oãku partiu para o norte em busca de
seus irmãos maiores. Bem longe no caminho encontrou uma
sorveira e, ao pé da sorveira, duas moças. Eram as filhas de
Wasõwhi (Irara). A irara estava em cima da sorveira apanhando
frutas para as duas filhas comerem. Enquanto isso Buhtuiari
Oãku teve relação sexual com elas ao pé da árvore, pensando
que o pai não estava percebendo nada.

Como a irara era originária das nascentes dos rios, ele ha-
via curvado a sorveira a partir da nascente e engatado no pé de
açaí que se encontrava no igarapé Macucu.

Percebendo pelo cheiro do esperma, o que Buhtuiari Oãku
estava fazendo com suas filhas, ficou com raiva e quis se vingar
no mesmo instante.

Depois de transar com as moças, Buhtuiari Oãku se afas-
tou e, em seguida, se aproximou novamente tocando cariço,
como se estivesse chegando pela primeira vez.

Chegando perto do pé de sorva, perguntou para a irara:
� Que tal, primo, tem muitas frutas maduras?
� Tem, meu primo, você quer provar uma?
� Quero sim, se está realmente gostosa, me dá uma.
A irara jogou uma. Buhtuiari Oãku pegou e logo deu uma

mordida. Sentiu o sabor gostoso e pediu outra.
Na terceira vez, Buhtuiari Oãku repensou e decidiu ir co-

mer as frutas em cima do pé.
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� Meu primo, vou aí em cima � disse para a irara.
� Pode vir, meu primo, aqui tem muita fruta madura.
Buhtuiari Oãku insistiu ainda:
� Primo, eu não sei trepar aí em cima, desça daí e venha me

ajudar, por favor.
A irara desceu até o chão e mandou Buhtuiari Oãku segu-

rar nas suas costas. Os dois subiram até o alto.
Quando Buhtuiari Oãku chegou no alto da sorveira, a irara

disse:
� Eu já vou indo, estou aqui desde de manhã e nessa hora

costumo voltar para casa. Pode comer à vontade, que já vou indo.
Desceu da árvore, desengatou o gancho que segurava a

árvore no caule do açaizeiro, a sorveira se soltando e retornando
para a nascente dos rios.

Buhtuiari Oãku ficou longe do solo, em cima da árvore,
ilhado. Assim a irara castigou Buhtuiari Oãku, por ele ter feito
sexo com as moças.

Ele ficou lá muito tempo comendo as frutas. Acabaram-se
as frutas e ele arrancava as folhas, lambendo o leite da planta,
pensando como voltaria para sua terra de origem.

Passou o tempo e ele enfraqueceu. Só faltava ele morrer.
Chegou o inverno e o início das constelações, tempo em que

aparecem muitas espécies de pássaros indo consertar a Maloca de
Amõ, que fica na fonte do rio Uaupés na Colômbia.(78)

Todos os pássaros tinham que ir consertá-la.
Um dia, Buhtuiari Oãku estava sozinho e triste na sorveira

quando chegou um bando de pássaros pretos chamados ãiriã
(anus) que pernoitou com ele. Conversando, eles perguntaram:

78 Esse lugar chama-se Amoditara. Por isso todos os anos as aves vão
até a cabeceira dos rios, especialmente nos meses de junho-julho para
visitar a avó Amõ e reformar sua maloca.
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� Como você chegou em cima desta árvore?
Ele contou o que tinha acontecido a ele. No final, pediu aos

anus que o levassem com eles. Mas os anus negaram o pedido
porque eles eram muito pequenos.

Deixaram um pouco de comida (gafanhotos, borboletas e
algumas frutinhas) e, no dia seguinte, partiram rumo à Maloca
de Amõ.

Buhtuiari Oãku ficou novamente sozinho.
Dois dias depois, chegou um bando de cararás (ohkodasea).

Pernoitaram com ele. À noite, enquanto Buhtuiari Oãk¤ con-
versava com eles, pediu a mesma coisa: que, ao menos, eles o
levassem até a Maloca de Amõ. Mas eles negaram o pedido.
Deixaram um pouco de comida (pirocas, daguirus e piabinhas)
e, no dia seguinte bem cedo, partiram rumo à Maloca de Amõ.

Chegaram também bandos de socós (hãubuku) e garças
(yehe). Com eles, Buhtuiari Oãk¤ conversou, pedindo a mesma
coisa. Mas eles se negaram a levá-lo e deixaram uma parte de
sua comida, peixinhos e sardinhas. Eles contaram que atrás de-
les vinha um bando de pássaros maiores e que, eles sim, teriam
condições de ajudá-lo.

Buhtuiari Oãk¤ estava satisfeito pela comida que todos os
bandos de pássaros estavam deixando, e com isso estava se re-
cuperando.

No dia seguinte chegou um bando de cabeças-secas (eõro).
Esse era o último grupo de pássaros que subia em direção à
Maloca de Amõ. Buhtuiari Oãk¤ conversou com eles, contando
tudo o que estava passando, explicando por que se encontrava
preso em cima desta sorveira.

Os cabeças-secas disseram que seu primo costumava fazer
isso com os outros, e prometeram levá-lo de volta para sua ter-
ra. À noite, os cabeças-secas prepararam cigarros, benzeram e
deram o fumo. Fumando, o corpo de Buhtuiari Oãk¤ ficaria tão
leve quanto os deles.
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No dia seguinte, os cabeças-secas tiraram leite de sorva,
que passaram no corpo de Buhtuiari Oãk¤. Procuraram tam-
bém bambus grandes e pequenos nesse mundo. Com eles, fabri-
caram flautas de pã, que prenderam nos braços formando como
asas... Buhtuiari Oãk¤ já estava parecido com as outras aves.

Cada um deles ainda começou a arrancar suas penas. Co-
meçaram arrancando as penas maiores, depois penas peque-
nas, e finalmente suas penugens. Aí Buhtuiari Oãk¤ já tinha o
corpo quase completamente coberto de penas.

Depois de terem colocado as penas, os cabeças-secas man-
daram-no tentar voar ao redor da árvore. Enquanto ele fazia
isso, algumas penas se soltaram. Vendo isso, os cabeças-secas
arrancaram ainda mais algumas penas de seus corpos, comple-
tando uma fileira mais segura e fixa.

Mandaram que ele tentasse voar de novo. Já estava bom,
mas eles arrancaram ainda mais penas para completar as asas
de Buhtuiari Oãk¤. Mandaram que experimentasse de novo.
Ele estava pronto para voar.

Vendo que estava dando certo, os cabeças-secas levanta-
ram vôo rumo à Maloca de Amõ.

Buhtuiari Oãk¤ voava um pouco acima dos cabeças-secas.
Assim, em caso de acidente eles teriam condições de socorrê-lo.

No mesmo dia chegaram à fonte do rio, à Maloca de Amõ.
Lá chegando, os primos de Buhtuiari Oãk¤ avisaram que ele
não deveria fazer como eles. E começaram seus trabalhos.

Seus primos pássaros anus e cararás fizeram, com as penas,
as paredes interiores da maloca; as garças e socós fizeram as pa-
redes da frente e de trás; os pássaros grandes, como cabeça-secas
e outros, fizeram o telhado. As penas que soltavam não lhes fazi-
am falta, logo eram repostas a todos os grupos de pássaros.

Para que Amõ não o visse como uma pessoa estranha,
Buhtuiari Oãk¤ também soltou suas penas, aquelas que os ca-
beças-secas tinham colocado em seu corpo.
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Infelizmente, as penas não cresceram de novo, como acon-
tecia com os outros pássaros. Buhtuiari Oãk¤ acabou ficando
completamente depenado.

Acabados os serviços, Amõ disse a seus netos que fos-
sem banhar. Na volta do banho, ofereceu-lhes quinhampira,
peixe tamoatá (buhkawi) e beiju. Esses alimentos permaneci-
am inteiros como antes, depois que os pássaros tiravam seus
bocados.

Para não atrair a atenção de Amõ sobre Buhtuiari Oãk¤, os
cabeças-secas tiravam para ele os pedaços de peixe e beiju. In-
felizmente, Buhtuiari Oãk¤ comia tão rápido e era tão guloso
que cada vez que ofereciam, ele pedia mais.

Depois de três vezes, cansados, os pássaros disseram:
� Tira você mesmo agora!
Muito guloso, ele arrancou um pedaço de peixe e um de beiju.

A partir desse momento, tanto o peixe quanto o beiju deixaram de
se recompor. Logo, Amõ percebeu e reclamou com seus netos:

� Há um estranho no meio de vocês!
Envergonhados, os netos nada responderam.
Amõ se admirou com o que, pela primeira vez, estava acon-

tecendo com sua comida. Queria descobrir o estranho. Foi até o
último quarto da maloca trazendo uma bacia de tuiuca cheia de
pimentas moqueadas.

Vendo tanta pimenta, Buhtuiari Oãk¤ foi espiritualmente até
o Avô do Universo pedir quatro zarabatanas. Com elas, ligou no
norte, sul, leste e oeste, cruzando-as. Feito isso, encostou a boca
da zarabatana em seu nariz e agüentou, respirando ar puro.

Amõ começou a defumar a entrada da maloca até o fundo.
Voltou novamente, deixando bem na frente dos netos. Mas ne-
nhum dos netos tossia. Então, ela disse:

� Está bem, não há estranho no meio de vocês.
Na mesma hora, os pássaros começaram a se despedir de

sua avó e voltar para suas terras. Não voltavam em bandos,
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como tinham chegado, mas de dois em dois ou três em três,
como se estivessem indo tomar banho ou na pescaria.

Buhtuiari Oãk¤ queria voltar com seus primos, mas não
teve êxito. Eles sumiram, deixando-o sozinho com Amõ. À tar-
de, não tinha mais ninguém na maloca. Buhtuiari Oãk¤, enver-
gonhado, escondeu-se num canto.

Depois que os netos tinham saído, Amõ começou a varrer a
maloca e a ajeitar os bancos. Enquanto ela fazia isso, Buhtuiari
Oãk¤ via tudo. Viu que ela estava nua. Quando ela se aproxi-
mou dele, ele agarrou Amõ. Ela não queria deixar, e pediu:

� Se quiser transar comigo, faça o que eu estou te pedindo,
prepare um pente bem largo e fino para limpar o meu monte de
vênus.

Mas Buhtuiari Oãk¤ não quis obedecer ao pedido, de tanta
vontade que estava. Amõ tinha em seu monte de vênus vários
tipos de insetos e animais venenosos, como escorpiões, aranhas
e diversos tipos de formigas.

Depois que transou com Amõ, o pênis dele inchou pouco a
pouco, ficando cada vez maior e mais comprido. Para andar, ele
sentia muita dificuldade, pois seu pênis encostava no chão. So-
fria, arrastando-o sobre raízes e galhos. Para melhorar um pou-
co, fez um cesto improvisado para carregá-lo, quando tinha que
fazer suas necessidades. Envergonhado, não vivia com Amõ, fi-
cava separado, penando.

Um dia chegou seu primo Momo¤ (uma rã grande). En-
contrando ele desesperado, perguntou:

� O que aconteceu, meu primo?
Este contou tudo, como havia feito com Amõ. Momo¤

disse:
� Tenha paciência, é melhor ficar em cima daquela pedra.
Ele carregou-o até em cima de uma pedra grande, onde

ficou morando por vários dias. Depois chegou um macaco e
teve pena dele, levando-o para a terra de novo. Mesmo assim,
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seu pênis não parava de crescer. Para curar essa doença ele ti-
nha que procurar outro meio, em outro lugar. Buhtuiari Oãk¤
foi espiritualmente até a Maloca do Céu, procurar Trovão. Lá
ele viu que os filhos de Trovão tinham cercado um poço com
paris para tinguijar. Ele ficou olhando os peixes presos, como
acarás e piabas, encostando-se no pari. Eles estavam chorando,
porque queriam sair do cercado. Buhtuiari Oãk¤, que também
estava doente, teve pena deles. Aí os acarás transformaram-se
em pessoas e vieram atrás dele. Perguntaram:

� O que está fazendo, meu primo?
� Estou vendo os peixes no cercado.
� O que se passou, de onde vem? � insistiu o acará.
Buhtuiari Oãk¤ contou toda a sua vida. Depois de ouvir

tudo, acará confirmou:
� Ela é assim mesmo. Venha que nós vamos te dar remédio

para curar essa doença.
Pediu para que ele abrisse o pari. Ele aceitou e todos os

peixes saíram. Depois que saíram, o acará voltou novamente em
forma de pessoa, trazendo o remédio, folhas de wãriaporop¤ri.
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Amassou bem e trouxe numa cuia pequena. Pediu para ele tirar
o pênis do cesto e esticá-lo. Perguntou qual o tamanho que que-
ria que ficasse, se medindo uma ou duas mãos. Ele pediu de
uma. Aí o acará espremeu o caldo das folhas em cima, até onde
ele segurava. Seu pênis logo diminuiu, ficando daquele tama-
nho.(79) Depois disso os acarás desapareceram.

***

Curado, Buhtuiari Oãk¤ voltou a procurar seus irmãos
maiores. Quando chegou no rio Papuri, só encontrou seus avós.
Perguntou sobre seus parentes. A avó começou a contar que
eles tinham desaparecido quando estavam na pescaria e caçada.
Pediu para que ele não saísse mais por esse mundo.

Ao redor da casa mesmo havia animais como jacus, cujubins,
mutuns e muitos outros. Na verdade, não eram aves, mas on-
ças(80) que queriam acabar com a vida de Buhtuiari Oãk¤, de-
pois de terem matado seus parentes.

Ouvindo essas notícias, ele foi novamente na Maloca do
Céu, perto do Avô do Universo, para pedir zarabatana e curare
para vingar-se das onças. Era uma zarabatana de pedra. Rece-
bendo, ele voltou com seus avós.

No dia seguinte ele foi na caçada, já perto da casa começou a
atirar e, cada vez mais, foi entrando no centro da floresta. Quando
ele foi atirar em um pássaro, esse transformou-se em onça e pulou
em cima dele como um raio, matando-o. Depois juntaram-se mais
onças para comê-lo. Não queriam deixar nem um pedacinho dele.

Quando ele foi morto, ouviu-se grande estrondo no uni-
verso. Escutando isso, sua avó já desconfiou o que estava acon-

79 Por isso os velhos dizem que os índios têm o pênis pequeno.
80 Personagens masculinos na mitologia.
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tecendo. Ela mandou seu marido, Yetoaw¤, ir ver o que se pas-
sava. Ele se transformou numa caba e foi voando ver. Chegan-
do, Yetoaw¤ disse para as onças que ele ia cortar a carne para
elas. Começou a cortar o corpo, com a idéia de tirar um pedaço
de seu coração. Mas as onças comiam rápido. No momento em
que elas se distraíram um pouco, ele jogou um pedacinho longe,
que foi cair na cachoeira Tokapá, no rio Papuri. Novamente deu
estrondo no universo. Ao ouvir esse barulho, as onças ficaram
espantadas, pensando que iam morrer.

A partir daí, daquele pedacinho surgiram dois peixinhos
diroa kurubisa. Yetoaw¤ depois voltou com sua velha. Ele per-
guntou para ela onde tinha feito barulho e ela apontou a dire-
ção. Os dois foram lá ver onde tinha caído. Lá encontraram dois
pequenos poços e um peixinho em cada um. Procuraram um
cesto de cipó (bahtí) e tentaram tirá-los. A cada tentativa, eles
pulavam de um poço para o outro. Não conseguindo, eles vol-
taram para casa e começaram a fazer um puçá de tucum (wehe�ku
piõku). Terminando, foram de novo lá, conseguindo tirar os
peixes dessa vez. Colocaram-nos dentro de um pote de barro e
levaram eles para casa.
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Em casa, guardaram o pote em cima do jirau, perto de onde
havia um moqueador de pimentas (bia mõmorõ). Todas as noi-
tes os diroa kurubisa (peixe agulha pequeno) se transformavam
numa broca (bia dairó), ficavam roendo as pimentas. Com isso,
caía um pozinho nos olhos dos velhos, fazendo arder. Os velhos
ficaram com raiva por causa disso. Não agüentando mais, a
velha preparou duas bacias de tuiuca (dii bahpa). Quando as
bacias estavam bem secas, ela recolheu cascas de pau secas,
fez dois montes com essa lenha para queimar a cerâmica. Ela
colocou os diroa kurubisa em cima dos potes, um em cada,
bem em cima, onde o calor é muito forte, tanto que a argila
fica vermelha. Quando a bacia estava em brasa, os diroa
kurubisa pularam, transformando-se em dois meninos.
Buhtuiari Oãk¤ virou duas pessoas.

Depois que se transformaram, ficaram morando com seus
avós. Eles começaram a preparar zarabatana com talos de um
capim (karkeñabuhpu), parecendo de cana de flecha. Eles ati-
ravam em mosquitos, já começando seu treinamento. Guarda-
vam as asinhas dos mosquitos numa caixinha feita de palha bran-
ca. Guardavam para se enfeitar, para fazer cocares, quando fos-
sem festejar a morte das onças. Brincando, eles tentaram acer-
tar no pênis do velho, mas uma seta pegou no saco e ele caiu
desmaiado. Eles não sossegavam, gritavam e mexiam todo o
tempo, bagunçando com os velhos.

Bravo depois de ter sido acertado, o velho jogou-os num
pilão grande e pôs-se a socá-los. Carregou o pilão até o porto e
jogou no rio aqueles corpos socados. Logo que voltou para casa,
teve pouco tempo de tranqüilidade, pois logo ouviu o barulho
deles banhando-se no porto. Depois chegaram na casa, um carre-
gando o pilão e o outro o soquete. Sem nenhuma raiva, disseram:

� Olha aqui, vovô, você jogou o seu pilão lá na água.
Então eles começaram a fazer uma arma maior, prepara-

ram com pau de zarabatana pequena, ihpisika buhpu. Com essa
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zarabatana, começaram a matar os pássaros e também guarda-
vam suas penas. Com essa arma, usando nas aves e calangos,
ficaram bem treinados.

Um dia perguntaram para sua avó como tinham morrido
seus parentes. Ela explicou tudo. Eles disseram então que as
onças não conseguiriam comê-los, que eles iam rasgar as bocas
delas. Ouvindo isso, a velha falou:

� Não matem. Eles são meus parentes.
� Nós vamos matar sim, retrucaram.
Os Diroa foram para a Maloca do Céu pedir zarabatana

para o Avô do Universo. Eles também pegaram curare para to-
dos os animais. No dia seguinte, começaram a caçar com aquela
zarabatana, primeiro por perto da casa, depois no centro do mato.
Lá, as aves eram onças. Quando eles atiravam, pulavam como
onças em cima deles, mas não conseguiam agarrá-los. Caindo
ao lado, os dois rasgavam a boca delas e arrancavam-lhes todos
os dentes, matando-as. Depois se transformavam numa broca
de pau (duku¤) e furavam os dentes das onças. Procuravam cipó
(me�reusekoda) e faziam colares de dentes de onça. Estavam
começando a se vingar das onças.

A velha estranhou o que eles estavam fazendo com seus
parentes. Esse foi o início dos ornamentos de dança do baya,
dos colares e cintos de dentes de onça e enfeites de penas e
plumas. Um dia, o avô dos Diroa avisou que iam pegar manivaras.
Eles também quiseram ir juntos. Foram longe, até onde tinha
manivaras (mekã), abaixo da cachoeira Tokapa, na foz do Papuri.
Chegando lá, eles disseram:

� Vocês podem ficar aí pegando manivaras, nós vamos brincar.
Subiram numa árvore (buepesao, uma espécie de ingá do

mato). Lá de cima ficaram caçoando, brincando, gritando. Lá
do alto, viram uma roça que era das filhas das onças. Pegaram
uma vagem de ingá e jogaram na roça. Caindo lá, transformou-
se em cotia. Vendo a cotia, elas deram gargalhada, pensando
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que era cotia mesmo. Os Diroa acharam graça também. Vendo
eles brincando lá no alto, a velha ralhou:

� Desçam logo, parem com essa brincadeira.
Ouvindo, eles não obedeceram. Com raiva, ela fez tocandiras

e colocou na árvore. Elas subiram, ferraram-lhes e eles caíram
no chão, mortos. A velha fez oração para que eles se recuperas-
sem e eles ficaram bem. Os Diroa quiseram se vingar da velha,
descontar o que ela tinha feito. Ficaram deitados no chão, pen-
sando como fazer. Pegaram cipó (merusekoda), cortaram, ras-
param e com aquele material criaram uma aranha grande. Tira-
ram os espinhos da palmeira busuño e fizeram dentes para ela.
Colocaram também curare em seus dentes. Terminando, per-
guntaram para a velha se já havia pegado muitas manivaras. Ela
respondeu:

� Sim, meus netos, peguei um pouco.
Aí os Diroa disseram que o arumã que ela estava usando

era muito curto. Foram tirar um mais comprido. Voltaram, ra-
charam e disseram que iam tirar para ela mais manivaras. Eles
sopraram, transformando tocandiras, ñara (espécie de formiga
nômade) e babatero (outra espécie de formiga) em manivara.
Feito isso, enfiaram o arumã no buraco e puxaram, vindo cheio
de manivaras. Na terceira vez, já encheram os cestinhos da ve-
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lha. Aí disseram que estava sobrando muitas manivaras e man-
daram que ela fosse tirar folhas para embrulhá-las. Ao mesmo
tempo, eles jogaram a aranha em cima das folhas (bupuapu�ri),
usadas para empaneirar farinha, que ela ia tirar. A velha obede-
ceu e foi tirando, sem imaginar nada. Aí a aranha ferrou-a e ela
caiu morta. Os Diroa ficaram brincando:

� Ah! Vovó morreu!
Eles foram lá, puxaram um pelo pubiano da velha, sempre

fazendo bagunça. Depois eles embrulharam todas as manivaras
e fecharam os cestinhos, aprontando tudo. Só depois benzeram
a velha, que logo se recuperou. Eles pediram desculpas e disse-
ram que os cestinhos já estavam prontos.

� Nosso passeio não está dando certo, é melhor a gente voltar.
Chegando em casa, a velha convidou-os para comer as

manivaras. Eles queriam beiju, mas não tinha.
� A senhora não tem parentes para pedir?
� Sim, meus netos, mas vocês são crianças, não sabem fa-

zer matapi, matar peixe para levar para trocar com eles.
� Está bom, vovó, hoje vamos pescar, aprontar nossos

matapis.
Eles foram colocar matapis. Chegando dentro da mata, um

deles tirou uma tala de pari no nascente do sol e uma no poente.
Cada tala que ele tirou, dava para dez matapis. O outro Diroa
tirou no norte e no sul. Fizeram benzimento, conseguindo mui-
tos matapis. Terminando, foram colocando nos igarapés. Pro-
curaram no universo o ingazeiro bu epesao. Seus caroços trans-
formaram em peixes kiritubua, que se espalharam pelos igarapés.
Suas folhas transformaram em peixes tamoatá (buhkawia) e em
outras espécies dos igarapés. Na volta, tiraram cipó para fazer
cestos para carregar os peixes no dia seguinte.

Na manhã do outro dia, bem cedo, foram olhar os matapis.
� Assim que voltarmos, você vai visitar seus parentes e

pedir mandioca e beijus � disseram, antes de sair, para sua avó.



112

Eles recolheram dois cestos pequenos bem cheios de pei-
xes. Entregando-os para sua avó, disseram para que quando ela
chegasse na maloca de seus parentes mandasse eles colocarem
bacia bem grande para receber os peixes. A velha concordou e
foi-se embora para a casa de seus parentes. Antes de sair, disse
para que eles não fossem atrás dela. Eles aceitaram. Logo que
ela saiu, eles a seguiram na forma do passarinho sipia, piando
em sinal de mau agouro. Eles foram vigiando ela.

No meio do caminho, ela ficou pensando, desconfiada. Fi-
cou em dúvida. �Por que eles haviam pedido uma bacia grande
para despejar os peixes que estavam naqueles cestinhos?� Che-
gando em certo lugar, ela tirou seu aturá, limpou um local e
derramou os peixes. Os peixes do cestinho eram muitos mesmo.
Ela tentou colocar os peixes de volta no cestinho, mas não con-
seguiu. Ela ficou perturbada. Os Diroa viram tudo de longe.
Eles se foram e apareceram de novo em forma de pessoas, to-
cando um cariço pequeno (yurusé pari). Chegando perto dela,
viram os peixes e perguntaram:

� O que foi, vovó?
� Meus netos, vocês sabem que já sou velha e não sei mais

andar bem. Por isso eu tropecei e caíram os peixes � mentiu.
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� Como vamos fazer, vovó? Não tem mais jeito, temos que
embrulhar com folhas.

Enquanto ela foi buscar, eles juntaram todos os peixinhos
de novo nos cestinhos, através de reza. Amarraram com cipó e
cobriram com folhas.(81) Eles disseram para ela ir com cuidado e
voltaram para trás. Depois voltaram a seguí-la. Quando ela es-
tava próximo da maloca de seus parentes, duas moças encontra-
ram-na. Eles se transformaram em rouxinóis e pousaram no aturá
da velha. Vendo os dois pássaros bonitos, elas já queriam pegá-
los. Eles voaram a pouca distância com elas correndo atrás. Eles
foram até uma moita, onde se transformaram em gente, agarra-
ram e transaram com elas. Daí mesmo voltaram para casa.

Chegando na casa dos parentes, a velha fez conforme com-
binado. Disse que tinha sido seu marido que pescara, por isso
trouxe aqueles cestinhos e pediu uma bacia grande. As onças
obedeceram. Quando ela despejou, a bacia encheu até a boca.
As onças admiraram-se ao ver tantos peixes. Esse foi o primeiro
sinal de vingança. Vendo tantos peixes, quiseram saber quem
havia matado. Ela disse que tinha sido seu marido, mas que por
ser velho tinha pegado pouco. Ela mentia para esconder seus
netos das onças. Depois voltou para casa com muita comida
oferecida por seus parentes.

Em casa, sentou-se ao lado de seu marido Yetoaw¤ e ficou
contando as notícias de seus parentes. Durante a conversa, os
Diroa ficavam passando de um lado para o outro, brincando.
Quando se afastaram um pouco, ela cochichou que eles haviam
convidado para derrubar roça no dia seguinte. Percebendo, eles
perguntaram:

� Qual é a novidade, vovó?
� Eles convidaram para fazer roça amanhã.
� Está bom, amanhã nós vamos ajudar a roçar.

81 Os velhos dizem que esse cestinho era do tamanho desse universo.
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No dia seguinte, todos foram para lá, sendo bem recebidos.
Ofereceram quinhampira e depois caxiri. Caxiri com uma cuia
grande (ñamaro waharó). Os Diroa tomaram de uma só vez.
Ofereceram uma segunda rodada e eles beberam tudo rápido,
como se fosse uma gota d�água. Depois o chefe das onças disse
aos parentes como seria o trabalho. Para os Diroa ele ofereceu
os piores terçados, os mais feios, que não prestavam para o
serviço. Eles jogaram de lado e ficaram deitados. As onças co-
meçaram a chamá-los de preguiçosos. Eles fizeram rezas para
amolar os terçados e de repente cortaram os paus, rapidamente,
cortando também as onças. Quando terminaram, jogaram os
terçados no cerrado e foram embora.

À tardinha, Yetoaw¤ voltou também. Depois de cinco dias,
as onças convidaram novamente, dessa vez para derrubar. Os
Diroa concordaram em participar. Quando chegou o dia, na
maloca das onças, as crianças estavam brincando de pião de
tucumã. Eles foram brincar junto, mas sempre ganhavam. Joga-
ram três ou quatro vezes dentro do balaio, no bate-bate para ver
qual pião ficava mais tempo. Depois disso, eles jogaram o pião
com tanta força que caiu na virilha das crianças, matando-as.(82)

Depois foram para junto de Yetoaw¤. As onças ofereceram
quinhampira com manivara-da-noite (ñamikã) torrada. Eles pe-
garam um bocado e as fizeram viver de novo, soltando-as den-
tro da maloca. Ficaram caçoando:

� Lá vai saúva, lá vai saúva.
Na realidade, estavam fazendo estrago para a Gente Onça.

Depois da quinhampira, a Gente Onça ofereceu caxiri. Depois
foram todos para o trabalho. Deram machados velhos e sem
corte para os Diroa. Chegando lá, as onças diziam entre si:

� Esses dois são nossos inimigos.

82 Nesse episódio teve origem a íngua (watemarã) e é de onde se tira
um benzimento.
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Tinham idéia de matá-los na derrubada da mata, queriam fazer
pau cair em cima deles. Os Diroa perceberam suas más intenções.
Eles não seguiram as ordens das onças, ficaram deitados, conver-
sando e gozando delas, mas estavam amolando seus machados atra-
vés da reza. Vendo eles parados, as moças gritaram:

� Venham logo, seus preguiçosos.
Mas o que queriam mesmo era matá-los. Os Diroa tinham

pedido ajuda dos Miriã Porã através da reza, para ajudá-los na
derrubada. Por isso, com duas batidas as árvores já caíam pelo
chão. Sem demorar, terminaram rápido. Derrubavam em cima
da Gente Onça. Terminando, deixaram os machados na casa da
Gente Onça e se foram, sem tomar mais caxiri. Essas onças que
eles cortavam não morriam de fato. Mas a Gente Onça estava
ficando cada vez com mais raiva. Por isso, quando a roça estava
bem seca, convidaram os Diroa para ajudar a queimar, nova-
mente tencionando matá-los.

No dia marcado, eles foram com Yetoaw¤. Na chegada
foram bem recebidos e novamente tinha caxiri. Depois disso
partiram para a roça. Foram queimando pelo meio da roça en-
quanto as onças ficavam pelos arredores. Acenderam o fogo
rapidamente e eles ficaram no centro da roça. Eles tentaram
sair correndo, mas não deu mais. Esconderam-se com seus
poderes nos ocos das embaúbas. Quando chegou o fogo, as
embaúbas espocaram e eles voaram, indo cair no porto de
Yetoaw¤. Ouvindo espocar, as onças pensaram que eles já ti-
nham morrido.

Algum tempo depois, a velha disse para seu marido que
seus parentes estavam precisando de balaios, tipitis, cumatás e
peneiras. Perguntaram os Diroa para seu avô o que ele estava
precisando. Ele contou. Pediu para que eles ficassem em casa,
pois ele queria ir só. Mas eles não acataram sua vontade:

�Não, nós vamos te ajudar.
�Vamos então, disse Yetoaw¤.
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O destino de Yetoaw¤ era ir até a cachoeira do Balaio
(Tohõpaduri), em Ipanoré.(83) Os Diroa tiveram idéia de ir à par-
te, em outra serra, do Arumã (Wuhun¤). Lá fabricaram balaios e
outros trançados.(84) Cada um fez uma dúzia. Yetoaw¤ fez rapi-
damente, querendo deixar os Diroa para trás, cansado de suas
amolações e sabendo de suas intenções de acabar com as onças.
Aí os Diroa chegaram depois de Yetoaw¤, que já estava subindo
de canoa pelo outro lado do rio. Vendo que ia pelo outro lado,
os Diroa fizeram espocar frutas (patiduhka) na margem do rio
em que estavam, atraindo muitos peixes. Vendo isso, o velho
atravessou de novo, pensando em matar peixes. Chegando per-
to, viu os Diroa na beira esperando ele. Perguntaram:

� Onde você está indo?
� Estou voltando, meus netos.
� Está bom, nós vamos também.
O avô não aceitou, dizendo que a canoa estava cheia de

balaios. Mas eles empilharam todos, abrindo espaço. Puxaram a
proa na terra, pedindo que ele aguardasse enquanto buscavam
seus balaios. Fizeram reza, colocando na canoa o peso de todas
as pedras desse mundo. O velho tentou empurrar a canoa, mas
sem sucesso. Quando voltaram, os Diroa empurraram e embar-
caram. Seguiram viagem. Disseram:

� Nós vamos remar.
O velho se sentou no meio e mandaram que ele se segurasse

bem. Mas os Diroa remaram com tanta força que o velho caiu
dentro da canoa. Fizeram muitas brincadeiras com o velho. Depois
fizeram outra vez, remando forte. Sua cabeça ficou inchada.(85)

83 Para os Tukano, essa cachoeira parece um cumatá.
84 Talvez os Desana, que são mestres no trabalho de tecer cestaria,
sejam descendentes dos Diroa e Yetoaw¤.
85 Por isso existe um grande estirão acima de Ipanoré, onde eles
remaram.
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Os Diroa disseram para o velho fazer um dabucuri de balaio.
O velho disse que os balaios eram poucos, que era bom fazer
junto com peixe. Eles concordaram e disseram que iriam fazer
pescaria. Procuraram pimentas do mundo inteiro, enfeitaram-se
e transformaram-se em duas moças bonitas. Assim foram na
Maloca da Cobra-Tucunaré (Bupirõ) e se esfregaram no corpo
dela. Cansado de sentir a ardência da pimenta, a cobra saiu.
Quando saiu, cortaram sua cabeça com o cabo da enxó. Trans-
formaram o corpo da cobra em vários peixes conhecidos hoje
em dia. Mas eram peixes que eles estragavam com sopro.(86) Os
Diroa voltaram com a canoa cheia de peixes. Chegando no tapiri
de pesca, perguntaram ao velho se ele já tinha preparado um
jirau. Ele respondeu que sim. Mas só deu para a metade dos
peixes. O velho ficou admirado de ver tantos peixes.

�Vovô, você fez um jirau muito pequeno, melhor preparar
um mais comprido.

Foram cortar paus e cipós, todos com estrago, para fazer
outro jirau. Com seus pensamentos, os Diroa estavam sopran-
do estragos para as onças. Terminando o jirau, foram buscar

86 Por isso, cada peixe de uma região precisa ser rezado. Antigamente,
os velhos não comiam os peixes do rio, só dos igarapés.
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lenhas, que também eram estragadas. Numa das noites da pes-
caria, eles foram até a Maloca do Céu pedir para o Trovão seu
poder de lançar raios. Voltando, juntaram todos os porcos quei-
xada e lançaram raios sobre eles. Os porcos caíram desmaiados,
mas voltaram a viver. Eles não gostaram, vendo que aqueles
raios eram fracos. Então fizeram uma reza para o Trovão dor-
mir pesado e voltaram lá. Chegaram e viram que ele dormia
profundamente. Viram que os raios mais fortes estavam guarda-
dos nas pontas dos supercílios dele. Eles logo cortaram com
seus brincos. Trovão acordou, tentou pegar de volta, mas os
Diroa conseguiram fugir. De novo juntaram os porcos e lança-
ram os raios em cima deles, dessa vez só restou-lhes o sangue.

� Agora sim, encontramos nossa força � disseram um para
o outro, satisfeitos.

No dia seguinte prosseguiram viagem. Yetoaw¤ não gosta-
va mais dos netos, pois eles inventavam muitas coisas.

A canoa ficou cheia de peixes moqueados. Durante o traje-
to, escutaram um barulho. Era Boraro, que estava preparando
um cacete (uhpioph�). Os Diroa perguntaram o que ele estava
fazendo e ele disse que estava ajeitando um cacete para matar
os Diroa, a quem estava esperando. Eles disseram que não ti-
nham visto nada, mas que eles eram muitos. Perguntou como
ele ia matá-los. Ele respondeu que seria batendo com aquele
cacete. Eles pediram para que ele mostrasse. Ele bateu no es-
teio, ricocheteou e, de volta, o cacete bateu nele mesmo, matan-
do-o. Os Diroa foram-se embora. Todos esses seres da floresta
eram parentes da Gente Onça e inimigos dos Diroa.

Finalmente chegaram em Yaiwa Poeya (Iauareté) e entraram
no Igarapé Andorinha (siripiya). Nesse local eles se prepararam
para a vingança, vomitaram e se sentiram com coragem para en-
frentar seus inimigos, com os poderes do Trovão. No dia seguinte,
os três foram deixar recado na maloca da Gente Onça para fazerem
caxiri, pois iriam oferecer peixe. Levaram um pouco de peixe
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moqueado. As onças receberam bem eles, ofereceram quinhampira,
saúva torrada, carne de aves (jacu, jacamim e cujubim) e de maca-
co. Os Diroa não ficavam comendo num só lugar, entravam e saí-
am, como da outra vez. Gritavam, fazendo aquelas brincadeiras.
Pegavam a carne moqueada e davam vida ao animal, que ficava
fazendo barulho dentro da maloca. A casa ficou cheia de bichos.
Depois dessas brincadeiras, marcaram o dia do dabucuri de peixes
e balaios. Quando voltaram naquela noite, apareceram mais dois
Diroa, um homem e uma mulher. Ficaram em quatro. Na véspera do
dabucuri, apareceram mais dez, cinco casais. Todos tinham a mesma
aparência dos Diroa, como são os papagaios, todos parecidos.

No dia marcado, Yetoaw¤ convidou-os para irem na Maloca
da Gente Onça e eles concordaram, levando suas ofertas. Saíram
bem cedo. Chegando, entraram na maloca e Yetoaw¤ cumprimen-
tou seus sogros e cunhados, combinando como seria o dabucuri.
Eles ofereceram caxiri e cigarro. Depois saíram da maloca e come-
çaram a oferecer. Os Diroa espalharam os balaios e encheram com
peixes, levaram para a maloca e entregaram para as onças. Termi-
nando de oferecer, iniciaram as danças de kapiwaia. Começaram a
se ornamentar com as penas de pássaros e dentes de onça que já
haviam matado. As onças estavam confusas, pois não sabiam quem
eram os Diroa no meio de todos eles. Os Diroa entoaram Wapiri
Basá (dança dos inimigos), dançaram todo o dia até a hora de to-
mar caapi. As onças também tinham todas a mesma aparência �
homens, mulheres, velhos, jovens. A intenção das onças era devorá-
los na embriaguês do caapi, seus dentes apareciam para fora, mas
os Diroa bebiam rápido, sem reação. Eles disseram para as onças
que ainda não tinha chegado a hora, que elas só poderiam devorá-
los depois de terem terminado de dançar a última parte do canto.
Quando faltavam dois movimentos, eles saíram para fazer xixi. Nessa
hora, fizeram com tipitis cobras e espíritos devoradores (watikewati)
para comerem as onças que tentassem fugir. Quando entraram
de volta na maloca, eles disseram seu nome.



120

� Eu sou amargo para as onças (yai sigu).
� Eu sou salgado para as onças (yai yagu).
� Eu sou espocador de dente de onça (yai uhpiri baragu).
� Eu sou de dar choque nas onças (yai ñeõgu).
E assim por diante. As onças já queriam agarrá-los, mas

eles mandaram-nas esperar mais um pouco.
� Nós vamos tomar caxiri ainda, depois vocês nos pegam.
Depois que terminaram a dança e estavam vindo para a fren-

te da maloca, as onças pularam em cima e morderam eles, mas
não conseguiam devorá-los por causa de seu amargor, ou porque
seus dentes espocavam, ou porque eram muito salgados...

Os Diroa cobriram a velha com uma bacia de tuiuca, para
protegê-la, e saíram para fora com Yetoawu. Então lançaram os
raios de trovão. Depois foram ver dentro da maloca e só havia
sangue. Levantaram a bacia e da velha também só restava san-
gue. Fizeram reza para trazê-la de volta à vida, mas ela se recu-
perou junto com todas as outras onças. Novamente lançaram
raios e acabaram com todos de uma vez, inclusive com sua avó.
A maloca se incendiou. Isso aconteceu à tarde. Depois eles con-
tinuaram dançando a noite inteira e, na manhã seguinte, subiram
para a Maloca do Céu, junto com Yetoawu.
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História do Kaisawari

Kaisawari kihti

Os Yepá Mahsã foram os primeiros que começaram nossas
culturas, com benzimentos e danças. Mas hoje em dia todas as
nações do mundo inteiro convivem com suas tradições.

Um dos Yepá Mahs¤ chamado Kaisawari vivia muito tem-
po sozinho. Trabalhava nas roças, pescava e caçava. Costumava
ir todos os dias na roça, onde encontrava muitas saúvas carre-
gando as folhas de maniva. Vendo os pés de maniva sem ter as
folhas numa roça, sentiu nos seus pensamentos.

Um dia Kaisawari foi na roça a fim de cavar os sauveiros.
Chegando foi cavando e trabalhando no dia, queimando com fogo.

Quando estava cavando a muita fundura a camada terres-
tre, Kaisawari perfurou-a, saindo por outro lugar que chama-
mos Wamudia, caindo por cima dos galhos da ingazeira. Ele
ficou sem condições de voltar com seus parentes e ficou moran-
do lá dias, muito tempo. Quando sentia fome, alimentava-se com
a seiva de ingá.

Chegou o tempo de umari, é nesse tempo que aparecem as
moscas e mosquitos. Todas as moscas vinham subindo pelo rio,
suas canoas eram caroços de umari. Kaisawari, ouvindo o ba-
rulho, ficou esperando para pedir ajuda. Logo chegaram os pri-
meiros grupos de mosquitos. Conversaram com ele, contou tudo
o que havia acontecido. Explicaram que estavam seguindo até
as fontes do rio. Ouvindo isso, Kaisawari pediu que o levassem
junto, mas eles negaram.

� Aqui não temos lugar, nossas canoas são pequeninas. Estão
vindo outros grupos, talvez cheguem hoje à tarde ou amanhã.
Eles vêm com canoas grandes. Aguarde aqui.

No mesmo dia, depois que saíram, Kaisawari ouviu as ri-
sadas de mulheres à distância. Eles vinham subindo pelo rio,
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conversando. Mesmo estando longe, ouviu tudo, eram as mos-
cas e os mosquitos (muteporoa). Mas esses não encostaram com
ele. Passaram direto. Vendo eles passarem, ficou muito triste,
pensando sozinho em como voltar para sua terra.

Dois dias depois que saíram as moscas e os mosquitos, às sete
horas da noite, Kaisawari viu a luz da lua na nascente dos rios.
Vendo o dia tão estranho, ele ficou pensativo acompanhando a su-
bida da lua. Na luz da lua, Kaisawari escutou o barulho e a conver-
sa de pessoas. Na verdade era Lua, Mu�pu, que vinha subindo de
canoa com seus irmãos menores, a Gente Estrela (Ñohkoã Mahsã).

A canoa era toda enfeitada de ouro, diamante e pedras pre-
ciosas, assim como a Lua, também enfeitada, bonita e brilhante.
Por isso os velhos dizem que quando desaparece, é porque a
Lua vem viajando embaixo da camada terrestre. A lua nova sem-
pre aparece nas fontes dos rios e termina desaparecendo nas
nascentes dos mares ou na foz dos rios.

A Lua, estando longe, viu que Kaisawari estava ilhado há
muito tempo e teve pena. Chegando com ele, perguntou o que
estava fazendo em cima dos ingazeiros. Então ele contou tudo
sobre sua vida, que estava cavando as sauveiras, todos os dias a
certa fundura.

� Cavei furando, cai correndo até aqui. Portanto, estou
procurando um meio de voltar com meus parentes. Aqui estou
passando muito mal a vida, desesperado.

Dizendo isso, Kaisawari perguntou para onde estava indo
e qual a direção. Ouvindo-o, Lua explicou que estava viajando
até as cabeceiras dos rios, no poente.

Então Kaisawari pediu que o levasse junto com ele até seu
destino. Yepá Mahs¤  concordou e até agradeceu, porque esta-
va mesmo procurando um companheiro de viagem, que seria
longa e demorada.

Os dois saíram continuando a viagem de manhã cedo, na
hora que começa a bater os raios de sol na base da terra.
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A Lua começou, na reza, a procurar por esse mundo intei-
ro por penugens de aranhas grandes e pequenas, pretas, verme-
lhas, brancas, verdes e amarelas. Procurou leite da sorveira e
começou a enfeitar todas as partes de seu corpo. Quando ficou
pronto, esperaram secar. Quando completou meio dia, disse ao
seu companheiro Kaisawari:

� Já concluímos os enfeites de penugem. Vamos nos trans-
formar em aranhas, escondendo nossas vidas em todas as ara-
nhas desse mundo.

Na mesma hora já apareciam em forma de aranha. Mas
Kaisawari não entendeu o que ele estava explicando e não se
escondeu embaixo da canoa. Lua se jogou na água e foi se es-
conder embaixo da canoa. Do raio do sol pegou grande e rápido
fogo. O corpo de Kaisawari, que era o companheiro da Lua,
ficou totalmente queimado. Era um fogo de febre, de tonteiras e
de malárias.

Depois que acalmou o fogo, Lua retirou-se da água e disse:
� Que foi, meu companheiro? Eu te expliquei para ficar

dentro da água.
Seu corpo se encontrava muito queimado. Dizendo isso,

começou a benzer, esfriando o fogo do Sol e de pedra branca,
fogo de pedra preta, de pedra vermelha e de pedra waiuku. Trans-
formando o fogo de karãko, de leite e de abiu, diminuindo o
calor, recuperando todo o corpo, deixando Kaisawari em esta-
do normal. Vendo-o recuperar sua saúde, os dois continuaram
sua viagem. Depois de longa viagem, pernoitaram.

No dia seguinte, prosseguiram a viagem saindo bem cedo.
Quando completou metade do dia, chegou para a Lua a hora de se
enfeitar com penugens de aranha e de ensinar ao seu companheiro
a fazê-lo. Depois de ter enfeitado com penugens todo o seu corpo,
fizeram uma oração procurando todas as aranhas desse mundo.

Na mesma hora ele se transformou, escondendo sua vida
no corpo, no sangue e nas veias das aranhas. No mesmo instante
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a Lua jogou-se dentro da água, escondendo-se embaixo da ca-
noa. Na mesma hora pegou grande fogo. Como da primeira vez,
Kaisawari queimou todas as partes do corpo. Ficou todo preto
como carvão.

A Lua retirou-se de seu esconderijo na água e lhe disse:
� Que foi, meu amigo? Já avisei para você também ser esperto.
Novamente fez a oração, esfriando o calor do fogo, esfri-

ando todo o corpo: corpo de Yepá Mahs¤  de leite, de abiu e de
mel. Ele recuperou todo seu corpo e sua saúde.

Mas a Lua fazia a viagem devagar. Na verdade, ele estava
acompanhando as fases da lua nova.

Eles foram a uma boa distância e aí pernoitaram. Dormi-
ram a noite inteira. No dia seguinte saíram bem cedo. Depois de
longa viagem, procuraram parada, mas para Lua estava se apro-
ximando o momento de enfeitar-se com as penugens e disse
para seu companheiro Kaisawari:

� Já chegou nossa hora.
Kaisawari pensou consigo mesmo: �já apanhei duas vezes.

Dessa vez quero me livrar, ver se a Lua realmente tem poder
para salvar sua própria vida�. Pensando assim, fez a mesma ora-
ção usada por Yepá Mahs¤ , escondendo sua vida nas veias de
todas as aranhas do mundo inteiro. Mas ele também procurou
paris de pedra branca, paris de pedra preta e de pedra waiuku,
esticando pelo rio, onde Lua costumava se esconder, embaixo
da canoa, deixando-os bem seguros com seu poder.

A Lua também usou a mesma reza, escondendo sua vida
nas aranhas pelos rios de água preta, de água branca e de água
vermelha. Terminando, correu para baixo da água, mas acabou
caindo em cima dos paris. No mesmo instante o fogo caiu sobre
ele. Dessa vez Kaisawari escapou, escondendo-se dentro da
água, mas seu amigo ficou com o corpo todo queimado.

Kaisawari cobrou de seu companheiro Lua. Agora os dois
estavam iguais, possuindo os mesmos poderes. Vendo-o todo
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machucado, Kaisawari benzeu, esfriando os fogos, diminuindo
febre e malária. Ele ficou bem.

Daí eles continuaram a viagem ao seu destino, e Lua não
fez mais aquilo para seu companheiro.

No penúltimo dia, Lua explicou a seu companheiro
Kaisawari como seria a chegada:

� Na beira do rio acharemos mulheres bonitas. Primeiro, na fila,
estarão mulheres velhas, na metade da fila mulheres novas de dezoito
a vinte anos; por último, estarão mulheres mais novinhas, de doze a
quinze anos de idade. Por isso, você me acompanhará. Como eu vou
iniciar, namorando, a fila com as velhas e ir até a última com as
novíssimas, só assim vamos finalizar nosso compromisso.

Lua chegou no seu destino, na fonte dos rios, depois de
três dias, no final da tarde. Encontrou o lugar bem plano e cheio
de pedras preciosas, de ouro e de diamantes.

Chegando, disse ao seu companheiro Kaisawari:
� Aqui nós vamos encontrar mulheres mais bonitas, como

nunca vimos em nossas vidas. Por isso não se esqueça o que eu
te expliquei, fique atento!

Na boca da noite, quando começou a escurecer, saiu mos-
trando:

� Olha aqui, como eu falei.
As mulheres estavam deitadas no chão, coberto por elas na-

quele lugar. Dizendo isso, Lua passou transando em pé, da pri-
meira até a última. Na verdade, estava transando espiritualmente
com seus poderes. Terminando, seguiu para outro destino.

Mas seu companheiro Kaisawari fez a sua explicação ne-
gativa com a primeira mulher da fila, transou gozando. Para ele,
sexo era muita coisa e se esqueceu de acompanhar Lua. Depois
de meia hora, procurou-o, não achando mais seu amigo. Procu-
rou por todos os cantos, correndo ali e acolá. Já era tarde e não
conseguia encontrá-lo. Virou a cabeça para o alto do céu e viu
um sinal que parecia uma canoinha. Era Lua.
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No dia seguinte, não encontrando seu companheiro,
Kaisawari saiu por outro rumo a fim de procurar seu destino.
Distanciando-se bem longe, chegou a um lugar de mata baixa.
Era capoeira. De longe escutou um barulho, como uma pessoa
quebrando um pau oco. Foi aproximando-se devagar, pensando
que tinha encontrado seus parentes, mas era a anta(87) comendo
folhas de embaúba. Chegando perto, Kaisawari cumprimentou-
o, dizendo:

� Que tal, meu avô?
� Estou aqui, meu neto � respondeu a anta.
� É você, meu neto? De onde que chegou meu neto?
� Avô, eu estou totalmente perdido, passo por todos os

lugares procurando um meio de voltar com meus parentes...
E contou tudo que havia acontecido até o sumiço de seu

amigo.
� Com essa procura cheguei até aqui.
Ouvindo isso, a anta agradeceu a explicação, cumprimen-

tando-o e veio pertinho da cara de Kaisawari, tentando entender.
� Então, meu neto, de onde será você? Por esse mundo eu

conheço tudo, falta o que eu não conheça.
Mesmo assim, a anta não descobriu.
� Eu vim até aqui apanhar folha de embaúba para salgar

ipadu, porque amanhã vai ter uma grande festa em minha maloca.
Ouvindo isso, Kaisawari perguntou onde ele morava.
� Também vou contigo � ele disse.
� Está bom, meu neto, eu estou procurando uma pessoa

para ajudar a carregar as folhas de embaúba.
Os dois seguiram pelo caminho, voltando para a casa. De-

pois de certa distância, chegaram num igarapé. Antes de atra-
vessar, a anta disse:

87 Personagem masculino na mitologia tukano.
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� Nesse rio costumavam ficar nossos inimigos. Às vezes
ainda passam, tome cuidado! Por isso, meu neto, segure nas
minhas costas e vamos atravessar mergulhando pelo leito do
rio. Quando não agüentar mais, belisque na minha barriga.

Daí os dois caíram na água, atravessando bem no meio do
rio. Kaisawari, não aguentando, cutucou a barriga da anta bem
na metade do rio. A anta disse:

� Está bom, meu neto, falta pouco para alcançar a chegada.
Seguiram novamente mergulhando, dessa vez chegaram do

outro lado do rio.
� Meu neto, até aqui já conseguimos escapar de nossos

inimigos.

Os dois continuaram pelo caminho. Depois de longa cami-
nhada, chegaram num lugar de parada, encontrando uma pessoa
chamada Maser Bayaro (uma espécie de sapinho), que era o
baya da maloca. Ele perguntou:

� Que tal, avô? O senhor está retornando de apanhar as
folhas de embaúba?

A anta respondeu que sim, que havia encontrado bastante.
Maser Bayaro continuou perguntando:
� E este seu companheiro, achou onde? Quem é? Por que trou-

xe esse homem estranho? � disse, furioso de vê-lo pela primeira vez.
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Ouvindo isso, a anta disse:
� Esse nosso primo estava perdido por este mundo, quan-

do o encontrei, tive pena dele, por isso eu trouxe ele até aqui.
Favor não ofender nosso companheiro.

Depois, prosseguiram.
Ouvindo as palavras ofensivas de Maser Bayaro, Kaisawari

ficou pensativo. Com raiva, retornou, agarrou o sapinho nas per-
nas, enganchou num pau e correu apressado atrás da anta. Eles
chegaram bem à tardinha na maloca. A maloca estava lotada de
gente. Já era véspera da festa, cada qual em seus preparativos, as
mulheres preparando as bebidas, enquanto os homens cuidavam
dos enfeites de dança. Durante toda a noite, o sapinho Maser
Bayaro(88) não voltou com os parentes.

Na manhã seguinte bem cedo, a anta começou a benzer
cigarro para se proteger e para que a festa não fosse prejudicada
pelos inimigos.

A maloca estava muito animada pelos homens, mulheres e jo-
vens. Estavam iniciando a festa de dança kapiwaia. Era dia de chu-
va para manivaras, saúvas e cupins. Para eles, chuva é como caxiri.
Para a Gente Manivara (Mehkã Mahsã) chegou a hora de todos da
maloca começarem a beber, ajeitarem os bastões de ritmo, os enfei-
tes de penas e dentes de onça, e se pintar com urucu e jenipapo.

Cada um arranjava sua arma, como lança, arco, machado gran-
de e pequeno, terçados grandes e pequenos para proteger a maloca
na hora da dança. Até essa hora, Maser Bayaro ainda não tinha
voltado. Já estava entardecendo e, para a Gente Manivara, já estava
passando os movimentos da dança, já estavam nas últimas estrofes.

Kaisawari, estando com eles, escutou incomodado alguém
contando que Maser Bayaro encontrava-se ilhado, preso em

88 Esse sapinho é visto no dia de revoada de manivara. Ele não é
atacado pelos soldados que vigiam o olho do formigueiro. Cada espécie
tem seu �avô�, que pode ser um sapinho ou uma cobra.
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galhos. Ouvindo isso, Kaisawari teve idéia de sair da maloca
como se fosse fazer necessidades. De lá correu apressadamente,
encontrando o sapinho enganchado no pau, retirou-o e deixou
no chão, voltando com os outros. Caso ele não tivesse prendido
o sapinho num pau, as manivaras já teriam saído no meio da
tarde, já estariam terminando os cantos de kapiwaia. Por isso,
hoje em dia as manivaras costumam sair voando só no final da
tarde, já que o baya chegou atrasado na festa.

O baya veio pelo caminho, todo machucado e aleijado.
Chegou bravo, dizendo:

� Que tal! Há pessoa estranha no meio de nós. Em toda a
minha vida, nunca aconteceu assim.

Corria daqui para lá, gritando nos quartos da maloca. Caso
encontrasse seu inimigo Kaisawari, vingar-se-ia, mas este esta-
va escondido no último quarto da maloca.

Com raiva, o baya mandou trazer bebida e foi colocar os
enfeites de dança. Eles ofereceram vários tipos de bebidas como
caxiri de batata, umari, ingá e cucura. Depois de beber, ele co-
meçou seus passos de dança de kapiwaia. Nessa hora toda a
maloca animou-se com o baya. No fim da tarde chegou a hora
dele cantar a última estrofe e sair para fora da maloca. Mas para
nós as manivaras já estavam voando, enquanto seus pais cuida-
vam, nas portas, com terçados e machados, a saída dos filhos
mais novos. Por isso, a gente vê os ferrões das manivaras afia-
dos como lâminas, que cortam facilmente as pessoas.

Em todas as portas da maloca havia vigias, como na porta da
frente e na porta de trás. Kaisawari foi um dos que procurou um
meio de sair, conseguindo fugir pela porta de trás e saiu para essa
parte do mundo onde vivemos. Aí ele ficou em pé pensando, ten-
tando descobrir onde estava. Daí lembrou-se que era o lugar onde
pegava manivara com sua esposa durante as enchentes.

Depois de pensar muito, ele escutou um barulho. Encostou
num tronco de árvore e ficou esperando. Naquele momento vi-
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eram correndo apressadamente, viram as manivaras voando e
chamaram a mãe com a voz forte.

� Venha logo, venha logo! � e passaram a colher manivaras.
De repente, o filho mais velho viu uma pessoa encostada no
tronco da árvore e chamou a mãe.

� Olha aqui, é papai! É ele mesmo, venha logo.
A mãe chegou perto e disse:
� É mesmo, meus filhos, é papai!
A mulher encheu-se de alegria de reencontrar o marido

perdido e ficou dizendo:
� Faz tempo que você saiu de casa.
Daí ele contou como passou na vida. Depois de ter contado,

a esposa confessou a seu marido que tinha engravidado de seu
irmão menor, por isso não devia mais considerá-la sua esposa.

Ouvindo isso, Kaisawari entendeu a explicação da esposa,
pensando que seu irmão tinha cuidado dela por ter achado que
estava morto.

� Não tem problema, eu a aceito como minha esposa.
E esqueceram de apanhar manivaras. Voltaram para casa.

Chegando, sua esposa ofereceu comida. Depois de comer, ele
continuou explicando tudo para seus pais e parentes. Mas seu
irmão menor não gostou, vendo-o voltar depois de tanto tem-
po. Ele nem chegou a cumprimentá-lo. Depois de uma semana,
esqueceram-se da inimizade e continuaram a viver juntos.

Um dia o irmão menor disse:
� Aqueles instrumentos, que usamos nos dias de dança de

kapiwaia, queimamos tudo no fogo, por que você desapareceu
há muito tempo. Pensamos que tinha morrido.

Ouvindo isso, Kaisawari disse:
� Não se preocupe, meu irmão, nesse mundo não falta nada.

Faremos outros instrumentos e enfeites novos. Em todo canto tem
pássaros, como araras, papagaios, tucanos, japus, é fácil conseguir.
Qualquer um pode preparar esses enfeites � continuou, animado.
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Certo dia, o irmão menor, com aquela inimizade nos seus
pensamentos, disse para Kaisawari:

� Hoje vamos dar um passeio na mata. Na semana passada, vi
em cima da grande árvore a arara dando comida para seus filhotes.
Com isso dá para tirar as penas para preparar os enfeites de dança.

No mesmo dia, foram longe de casa na mata à procura dos
pássaros e chegaram ao pé da árvore abiurana. Chegando, os
dois treparam juntos na outra árvore que estava ao lado. A certa
altura prepararam um gancho. Com isso, engataram nos galhos
da abiurana para não escorregar. Assim que treparam, amarra-
ram com cipós nos galhos. Depois de ter feito isso, o irmão
menor disse:

�Trepa nesse gancho engatado. Escute bem o que vou te
indicar! Entre os dois galhos grandes tem um buraco oco. Daí
enfia o braço, não conseguindo, mete esta vara que preparamos.
Talvez ela esteja no fundo.

Dizendo assim, deu-lhe a vara preparada com rama de tucum.
� Enquanto isso fico aqui segurando este gancho.
Ouvindo isso, Kaisawari trepou rapidamente no gancho.

Chegando lá, fez conforme indicado, enfiou primeiro o braço,
não achando nenhum sinal do pássaro. Pegou então a vara com
rama de tucum e enfiou mais para dentro e ficou mexendo. En-
quanto estava distraído, seu irmão menor desamarrou o cipó
que segurava o gancho nos galhos. A árvore abiurana ficou dis-
tante das outras árvores. Kaisawari encontrava-se longe de sua
família, em cima de uma árvore grande e alta.

Ele passou três dias em cima da árvore. No quarto dia ele
pegou e puxou o galho da outra árvore. Daí conseguiu saltar na
outra árvore, voltando junto de sua família e de sua maloca.

Vendo seu irmão menor tratá-lo desse jeito, ele começou a
sentir raiva e ódio dele. Passava desgostando todos os dias. Es-
tando com esses sentimentos, Kaisawari ia nas pescarias e ca-
çadas e dava comida para seus filhos.
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Com o tempo, passou sua inimizade. Os dois ficaram mo-
rando juntos e indo na caça, pesca e nos trabalhos. Viviam bem,
sem ofender-se.

Mas alguns dias da semana, o irmão menor ia sozinho na
mata. Ele estava sempre procurando outro meio de livrar-se de
seu irmão. Um dia planejou tudo na mata.

Na hora de comer quinhampira, o irmão menor lhes disse:
� Hoje nós vamos dar passeio na mata a fim de procurar pássa-

ros, perdemos nossos instrumentos de dança, aqueles com penas de
arara. Por isso encontrei a árvore que tem os filhotes de arara. No
outro dia nós não achamos. Dessa vez pode ser que tenhamos sorte.

Eles saíram bem cedo pelo caminho. Depois de muitas ho-
ras, chegaram ao pé da grande árvore. Estando os dois juntos,
treparam na outra árvore que encontraram ao lado. A certa altu-
ra eles a curvaram e, com os galhos, seguraram amarrando com
cipós. Depois de fazer assim, o irmão menor disse:

� Vai primeiro procurar os filhotes de arara, que estão bem
naquele oco.

Explicou, indicando.
� Eu fico aqui segurando, para não deixar que os cipós que

amarramos se soltem.
Kaisawari fez conforme indicado. Enfiando o braço no oco

do pau, ele não encontrou nenhum sinal do pássaro. Não achan-
do, seu irmão disse:

� Pegue essa rama que preparamos e meta-a bem no fundo.
Kaisawari fez conforme pedido, enfiando bem no fundo e ficou

mexendo. Mas novamente não encontrou nenhum sinal. Na mesma
hora, ainda com raiva de seu irmão, o menor desamarrou os cipós
que seguravam a árvore, deixando-o isolado e distante de novo.

Kaisawari ficou ilhado pela segunda vez numa árvore alta
e grossa, pela qual não dava para descer.

Ele passou lá dia e noite, longe da família e de sua terra,
alimentando-se de seiva. Com o tempo, enfraqueceu e quase
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morreu. Nesse estado entre a vida e a morte começou a sair
penas e penugens de pássaros de seu corpo. Ele já parecia per-
tencer à família dos pássaros (Miriã Porã Mahsu). Passava to-
dos os dias pensando em como voltar para sua terra.

Em sua maloca, Kaisawari tinha criado um pássaro japu. Ele
arrancava suas penas para preparar os enfeites de dança kapiwaia.
O pássaro, como era de estimação de Kaisawari, esperava o dia
inteiro pela volta dele, preocupado com o que estaria acontecen-
do com seu dono. Esperando diariamente e não encontrando, ele
correu por esse mundo inteiro, no norte, sul, leste e oeste. Depois
de muitos dias procurando, ele encontrou-o em cima da árvore,
doente e magro. Quando o viu, levantou as asas pulando para lá e
para cá nos galhos. Na verdade, ele estava cumprimentando com
gestos, demonstrando que estava cheio de alegria de encontrar
seu dono, desaparecido há muito tempo. Kaisawari logo reco-
nheceu seu pássaro, que estava junto de sua família. Por isso os
animais e pássaros conhecem bem seu dono.

Vendo o japu, Kaisawari disse-lhe:
� Você era muito meu amigo, eu cuidei de você desde mui-

to pequenino, te alimentando com frutas, gafanhotos e cupins.
Gente como você que deve ser e fazer, por isso volte na maloca
e, no jirau onde costumo guardar os instrumentos, no meio de-
les, você vai encontrar o tucum trançado.

Ouvindo isso, o japu voou imediatamente na direção da
maloca, voltando logo trazendo o novelo de tucum.

Recebendo o tucum trançado, Kaisawari amarrou na pon-
ta do galho bem seguro, debaixo do oco. Depois de ter feito
isso, jogou-o para baixo. Mandou o pássaro descer e amarrar na
raiz grande e de lá trazer o fio novamente para cima. O japu fez
conforme indicado, amarrou na raiz, voltou levando até em cima,
depois fez novamente, umas cinco vezes, até que o fio de tucum
ficou com a grossura de um dedo polegar. Daí o japu começou
a enrolar bem o fio, dos galhos até no chão. Feito isso, Kaisawari
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desceu no fio de tucum até no chão. Chegando, ele agradeceu
com gosto seu amigo japu por tê-lo salvo.

Ele voltou para casa, chegando todo triste e bravo, depois
de muito tempo. Com raiva, Kaisawari disse para sua esposa:

� É você que tem inveja, que manda esse safado se vingar,
que faz acontecer muita coisa ruim na minha vida.

Ouvindo isso, a esposa respondeu ao marido que não tinha
mandado fazer nada contra ele.

� Vivo toda triste com nossos filhos, cuidando da casa nos
dias que você passa em outros lugares, juro que te amo de cora-
ção. Por isso eu digo que é seu irmão menor que ofende a sua
pessoa, te tratando sem consideração.

Então Kaisawari acalmou-se, desculpando-se com sua esposa.
Depois de alguns meses, o irmão menor chamou-o para tin-

guijar os peixes do lago do universo. Kaisawari concordou, com a
idéia de vingar-se dele. Eles foram com os filhos de Kaisawari,
procuraram timbó, como timbó de urucu, timbó de embaúba, timbó
de cunuri, timbó de cinzas, timbó de cabari, timbó de mandioca.
Eles juntaram todos os timbós do universo.
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Com seus poderes socaram rapidamente as raízes de timbó.
Chegando no lago, Kaisawari usou uma reza e amaldiçoou o lago,
como aprendeu com Yepa Mu�pu, enfeitando com penugens de ara-
nhas os tocos, troncos, galhos, canoas, remos, puçás, capins, para
que o fogo pegasse rapidamente com o raio do trovão.

Era bem cedo, lá pelas nove horas da manhã, quando eles
começaram a tinguijar. Mataram muitos peixes miúdos e peixes
grandes. Logo que completou onze e meia, chegou a hora de pre-
parar o almoço e cozinhar e assar os peixes. Kaisawari alertou seus
filhos para retirarem-se a certa distância do lago, mas eles não de-
ram atenção à ordem e continuaram a recolher os peixes.

Para Kaisawari já era o último momento. Na segunda vez,
convidou novamente seus filhos para que saíssem junto com ele,
mas eles se negaram.

Quando ele desembarcou da canoa pisando no chão, logo o
raio do sol bateu e pegou grande fogo, cobrindo toda a extensão do
lago e todos os seus parentes e filhos acabaram dentro do fogo.

Depois de ter se vingado contra seus parentes, no dia seguinte
subiu no universo.
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Origem das flautas sagradas

Miriãporã naa bohkakaro

Depois que Bisiu subiu no Universo, os Yepá Mahsã ficaram
sem instrumentos musicais, já que ele havia levado tudo consigo.
Esses instrumentos eram as próprias parte do corpo dele.

Todos os Yepá Mahsã passaram nesse mundo inteiro a fim de
encontrar os instrumentos. Quando dava ventania forte, escutavam
a zoada dos miriãporã em todos os cantos. Por isso, procuravam
no norte, leste, oeste e sul, mas não conseguiram encontrá-los.

Depois de muito tempo procurando, eles se acalmaram,
esquecendo os instrumentos que tanto procuraram. Um dia, as
filhas do líder dos Yepá Mahsã encontraram o pé de paxiúba.
Voltaram para casa e mandaram o pai tirar um pedaço de paxiúba
para utilizá-lo quando se coa a massa de mandioca no cumatá.
Ouvindo a explicação de suas filhas, o pai saiu procurando até
que ele encontrou o pé de paxiúba. Viu que o tronco era dife-
rente dos outros que conhecia. Era grande e alta e se ligava até
o universo. Na verdade esta árvore era de pedra branca, de pe-
dra preta e de pedra wayuku.

Percebeu então que era para fabricar os instrumentos mu-
sicais miriãporã, que tanto procurara. Mas, para os Yepá Mahsã,
era um pé de paxiúba de espuma e leite.

Encontrando o pé de paxiúba, os Yepá Mahsã mediram o ta-
manho dos miriãporã que queriam, e mandaram o esquilo chama-
do wisõa trepar na paxiúba a fim de cortá-la em pedaços. Este
chegou à base das folhas e começou a roer a árvore para cortá-la,
mas como seus lábios ficaram feridos, ele retornou ao chão. Man-
daram então o esquilo dutu fazer a mesma coisa. Chegando lá no
alto ele começou a roer a árvore de cima para baixo. Quando cor-
tou o primeiro pedaço, a cabeça da paxiúba caiu no chão com as
folhas para a frente. Os pedaços cortados na parte superior do tron-
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co viraram as flautas pequenas que são chamadas numia miria, que
fazem um som mais agudo e são chamadas esposas das flautas.

Os pedaços do meio viraram as flautas grandes que chamamos
traíra (doe) e veado (ñama). Essas flautas são as únicas que são usa-
das enroladas em folhas de ingá, e provocam sons mais vibrantes.

Por fim, com a parte mais alta do tronco, o líder dos Yepá
Mahsã rachou um pedaço para entregar para as filhas.

Depois disso, eles voltaram para casa. Chegando, o pai
entregou o pedaço de paxiúba que fica perto das folhas para
suas filhas, que perceberam que aquele pedaço parecia diferen-
te, porque estava cheio de dobras. Não gostando, perguntaram
ao pai, dizendo que aquilo que tinham encontrado não era
paxiúba. Ele disse que era sim, mas da parte superior.

Com seus poderes, o pai delas, Yepá Mahsã, fez uma ora-
ção, escondendo os pensamentos para que elas não procuras-
sem mais pelos pedaços de paxiúba preparados pelos Yepá
Mahsã. Miriã é coisa sagrada, somente se usava nas grandes
festas de dabucuri. Ninguém podia ver enquanto os rezadores
não tivessem protegido, principalmente as mulheres.

Por isso, hoje em dia os rezadores chamam esse lugar Maloca
do Sol e da Lua, situada abaixo de Piracuara, no Papuri. É a maloca
de Miriãporã. E não falam para as mulheres a respeito.

O líder dos Yepá Mahsã tinha um filho caçula chamado
Yupuri. Ao anoitecer, ele explicou ao filho que às duas horas da
madrugada ele deveria ir tomar banho no porto. Era a hora que
os velhos tomavam banho, vomitavam para limpar o estômago,
para serem bons mestres de cerimônia. Ele mandou ele acender
lascas de turi para iluminar o caminho até o porto.

� Chegando, você encontrará um pedaço de cipó (mihs�soada),
com isso você vai vomitar para ter visão e se tornar um mestre.
As flautas estão guardadas no pé da árvore nukõsaro. Você apren-
derá a tocá-la, conforme te ensinarão os meus auxiliares. Eles
estarão te esperando.
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As duas filhas do líder dos Yepá Mahsã também ouviram
as explicações que o pai estava dando para o irmão caçula, sem
serem percebidas por eles.

Quando chegou a madrugada, o filho ficou dormindo pro-
fundamente, o pai fez tudo para acordá-lo, mas não conseguiu.
Ele continuou dormindo. Naquele momento, as duas filhas acor-
daram e pediram ao pai as lascas de turi. Desceram para o por-
to, cada uma levando panelas de argila, para lavar e tomar ba-
nho. Chegando lá, procuraram o cipó indicado pelo pai. Cada
uma começou a preparar o caldo de cipó, beberam e vomitaram.
Terminando, foram procurar as flautas sagradas. Vendo as mu-
lheres se aproximarem, as flautas sagradas tentaram se esconder
na árvore, fugindo das luzes refletidas pelos turis acesos, mas
finalmente foram agarradas pelas mulheres.

Depois de ter conseguido agarrar as flautas, as duas filhas
do líder Yepá Mahsã tentaram obrigar os mestres das músicas a
ensinar a tocar. Os mestres eram os peixes bauari (dupuritrõ),
acará-pintado (nimatu), aracu-riscado (botea nitimaati), aracu-
três-pintas (botea nitihperiti) e pescada (¤ta boho wi). Todos se
negaram a ensinar para as mulheres a música das flautas. Elas
jogaram então pedras em cima de suas cabeças. É por isso que
esses peixes tem pedras brancas dentro da cabeça. Depois disso,
agarraram o jacundá (muhã) para forçá-lo a ensinar-lhes a tocar
as flautas. Com medo do que pudessem fazer com ele, ele ensi-
nou-as a tocar. Antes, as mulheres já tinham tentado tocar sozi-
nhas, colocando as flautas na boca, no umbigo, na mama, e uma
delas enfiou o braço(89) e até na vagina, mas as flautas não zoaram.

Desgostoso, o uirapuru (bohsomiri), que era o coração, a
alma das flautas, saiu de dentro delas e foi morar separado no
universo. Como elas tinham as flautas em seu poder, as mulheres

89 É por isso que as mulheres têm os braços bem redondos, como
tronco de paxiúba.
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viraram líderes dos Yepá Mahsã e passaram a mandar em todos
os seres vivos do universo. Mandaram durante muito tempo.

Caso os homens tivessem pegado as flautas, elas teriam to-
cado sozinhas cada vez que dançassem e fizessem os gestos, zo-
aria sons grossos e variados. Não seria necessário soprar, bastaria
segurar e elas já estariam zoando. Mas como as mulheres se apo-
deraram das flautas, o uirapuru saiu e, desde esse dia, é preciso
soprar para que elas zoem.

As mulheres começaram então a mandar no universo e em
todas as malocas sagradas. Os homens Yepá Mahsã ficaram muito
tristes, na condição de escravos das mulheres. Os homens pas-
saram a cuidar dos trabalhos que antes eram feitos pelas mulhe-
res, indo na roça carregar a mandioca. Até preparavam o caxiri
para as festas que elas organizavam.

Mas as mulheres não souberam administrar o universo, des-
truindo-o completamente, abusando das coisas sagradas dos ho-
mens, tocando as flautas em qualquer tempo, em qualquer dabucuri
de frutas da capoeira e das roças, quando elas deviam, na realida-
de, ser tocadas apenas nos dias especiais, isto é, na estação em
que há mais frutas e nas festas de iniciação masculina.

Infelizes, os homens resolveram uma dia retomar as flau-
tas. Para tanto, eles fabricaram as flautas chamadas porrõ. São
flautas que tem um som vibrante e forte. Para fabricar estas flau-
tas, os Yepá Mahsã foram no universo pegar pimentas e pedir
informações ao Avô do Universo.

Eles receberam cinco cuias de pimentas: pimenta de tabatinga
(ewu bia), pimenta parori, pimenta karor�, pimenta musirõ e pimenta
dasiatu.(90) Os Yepá Mahsã começaram a mastigá-las. O primeiro
que mastigou, cuspiu sua saliva na cuia, que caiu em gotas de espu-

90 Essas pimentas não são como as de hoje, eram pimentas de paricá,
que tinham poder de dar raios.
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ma. O segundo mastigou e cuspiu sua saliva na cuia em linhas bran-
cas grossas e curtas. O terceiro fez a mesma coisa, mastigou e cuspiu
uma linha branca cheia de caroços. Para o quarto foi a mesma coisa.
Por fim, o quinto acertou, cuspindo na cuia uma linha bem reta.

Eles fizeram isso porque estavam procurando o cipó simiõmi,
como é conhecido atualmente. Os irmãos maiores, com seus pode-
res, começaram a enrolar o cipó, a linha branca da cuia até a garganta,
até seu irmão menor cair morto.(91) Depois de formar uma corda oca,
eles começaram a cortá-la em pedaços e com isso fabricaram vários
tipos de flautas usadas nos dabucuris de peixe e de carne de caça, que
são simples, não precisam benzer as pessoas. Eles fizeram isso para
que o som das flautas fosse vibrante, forte, ardente como pimentas.

Terminando de aprontar as flautas, os homens foram atrás
das mulheres. Chegando na cachoeira de Pimenta no rio Papuri,
os Yepá Mahsã começaram a mastigar o restante das pimentas
para ter visões, porque eram pimentas de paricá (wihõ bia).

Pouco abaixo daquele lugar, em Cachoeira Queixada
(Yesepá), eles fabricaram cestos que transformaram em seguida
em porcos queixadas. Logo experimentaram tocar as flautas
porrõ. Através do som forte da flauta saíram raios e os porcos
caíram mortos. Vendo isso, os Yepá Mahsã gostaram das flautas
e decidiram tomar as flautas sagradas (miriãporã) das mulheres.

Estando longe, no lugar chamado Pato (Diakatapa), as mu-
lheres escutaram o som da flauta porrõ, que chegou aos seus
ouvidos como o zunido de carapanã, passou voando perto da
orelha. Eles bateram com a palma da mão e caíram desmaiados.(92)

91 Assim que começou o tumor que costuma sair dentro da garganta
(wamumarã).
92 Assim começaram os tumores que costumam sair nos ouvidos das
pessoas (bipikha wihõ wahkari yowe). Há uma oração para curar essa
doença.
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Vendo acontecer, as mulheres começaram a adivinhar os
pensamentos dos homens e foram esconder-se no lugar chama-
do Tokapa, que atualmente é chamado Maloca das Flautas Sa-
gradas (Miriãporã Wikhã). Chegando lá, as mulheres organiza-
ram uma festa, um dabucuri de frutas das capoeiras e das roças
como ingá, cucuras, cubius etc.

Um dos irmãos caçulas foi até a festa levando consigo uma
flauta simiõmi, que soube esconder embaixo da unha da mão.
As mulheres nem se incomodaram com sua presença, já que a
festa estava animada, acompanhada por animais e aves.

Às seis e meia da noite, as mulheres saíram para urinar fora
da maloca, cada uma acompanhada de sua flauta miriã. Nesse
momento os homens já estavam prontos nos arredores, para
retomá-las. Mucura, um dos inimigos das mulheres, disse para
os homens:

� É bom vocês exterminarem a vida das mulheres deste mun-
do. Veja como eu crio meus filhotes aqui em cima da barriga.

Como os Yepá Mahsã eram poderosos, decidiram só reto-
mar das mulheres as flautas. Caso acabassem com a vida das
mulheres, o mundo não alcançaria ter seres humanos.

Quando elas se levantaram, os homens tocaram as flautas
porrõ. Assustadas com aquele som forte e desconhecido, caí-
ram desmaiadas na mesma hora. O caçula, de dentro da maloca,
tocou a sua, e aquelas que estavam na maloca também desmai-
aram. Estando desmaiada, a primeira, Mãe das Flautas Sagra-
das (Miriãporã Pahkó), tentou enfiar na vagina a flauta princi-
pal, chamada pe�tá.(93) Duhigó fugiu pela porta do poente (siõpuri
wehku ya sopepu). Enquanto Yupako arrastou-se na direção do

93 Quando a mulher vai dar à luz uma criança e tem problemas, o
kumu reza tudo, alimentos e estragos. Por último, ele faz uma reza
para tirar essa flauta sagrada.
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nascente, onde é conhecida como dona das roupas no Lago de
Leite. A terceira arrastou-se para o norte (ohko ph� Oãku ya
sohpepu).(94) Ninguém sabe onde elas estão até hoje.

Mais uma vez os homens conquistaram seus poderes e con-
tinuaram a ser os donos do universo.

94 Em Tukano: nascente é muhipu k¤ muhatiropé ou pamur� sope;
poente é mu�pu k¤ saharopé ou siõpuri wehkuyasohpé; o norte é buhpo
yaiyasohpé; e o sul é ohkop� oãkuyasohpé.
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História da planta umari

Wamu naa emake kihti

O irmão do líder dos Yepá Mahsã, chamado Oãk¤, só ele
possuía as sementes da planta umari, no local chamado Kaseropa
Wii, no rio Papuri.

Seu irmão maior, que era líder de todos, morando na Serra
Amoãn¤ no rio Tiquié, foi com ele pedir a Oãk¤ que fizesse
dabucuri de sementes de umari.

Oãk¤ concordou com o pedido do seu irmão maior. Mar-
cou o dabucuri para depois de três dias e pediu que ele prepa-
rasse as melhores bebidas que ninguém jamais tinha provado.

Chegando o dia marcado, Oãk¤ aprontou todos os cestos
de umari e saiu bem cedo. Chegando, foi bem recebido por seu
irmão, como de costume.

Logo depois Oãk¤ começou a festa de dabucuri, oferecen-
do vários cestos de caroço de umari.

Terminada a cerimônia, Oãk¤ desceu até o último quarto
da maloca. De lá vinha a luz de uma lâmpada acesa, da luz saiu
uma voz que dizia:

� Alguém quer semente de umari, segure esta luz acesa.
Nenhum Yepá Mahsã entendia o que essa luz dizia. Eles

achavam que todas as sementes oferecidas eram boas, não per-
cebiam que não tinham polpa e eram todas ocas.

Então um dos companheiros dos Yepá Mahsã, a Anta, se-
gurou aquela bola de luz que era um caroço de umari e foi
escondê-la no teto da maloca.

Depois de fazer isso, começaram a tomar caxiri acompanhado
de danças cerimoniais durante a noite inteira. No dia seguinte a
Anta saiu bem cedo para não criar desconfiança nos Yepá Mahsã.
Na realidade, a Anta já tinha ganhado as sementes de umari e estava
indo embora até a casa Wehku Ewa, Cachoeira Caiá de Anta, no rio
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Uaupés. Logo no dia seguinte, a Anta plantou as sementes de umari
que havia ganhado de seus companheiros Yepá Mahsã. A partir
desse momento, a Anta se tornou dona dos umaris e das sementes.

Quando os umaris começaram a dar frutas, a Anta teceu
vários tipos de paris com os quais fez um grande jirau embaixo
dos galhos das plantas. Pegou sua zarabatana e apoiou no jirau,
ligando até o pote de argila de coar caxiri. Todas as frutas que
caiam dos pés de umari escorregavam pela zarabatana direto
para o pote de caxiri. A Anta não deixava restar nenhuma miga-
lha, nenhum caroço. A Anta fez essa arrumação para que os
Yepá Mahsã não descobrissem que ele tinha ganhado o umari.

Quando os Yepá Mahsã plantaram as frutas oferecidas por
Oãk¤, não conseguiram nenhum pé da fruta. Pela segunda vez
não conseguiam o que tanto desejavam, ter as sementes de umari.

Um dia os Yepá Mahsã ouviram a notícia de que a Anta tinha
os umaris. Reuniram-se e decidiram fazer um dabucuri na aldeia
da Anta. Mandaram recado para a Anta por um de seus irmãos.
Lá chegando, o Yepá Mas¤ foi recebido de bom grado pela Anta
que, sabendo do que se tratava, respondeu negativamente. Prefe-
ria fazer dabucuri na Maloca dos Yepá Mahsã, dois dias depois.

Dois dias depois, a Anta foi fazer dabucuri de umari, levando
as frutas pequenas que não prestavam para o plantio. Lá chegan-
do, fez uma grande festa de oferecimento ou dabucuri e começou
a dançar e cantar. A primeira estrofe do canto da Anta era:

Wam¤ peri karase
Wam¤ peri karase
Wam¤ peri karase
kara, ra, ra ra, ra ra...
São caroços feios e ocos
São caroços feios e ocos
São caroços feios e ocos
São caroços ocos, ocos, ocos, ocos...
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Ela repetiu dançando e cantando cinco vezes, durante a
noite inteira. Ao amanhecer, terminou suas danças e se despe-
diu, agradecendo a seus companheiros Yepá Mahsã.

Como retribuição do dabucuri de umari os Yepá Mahsã
ofereceram beijus. Todos eles foram na roça apanhar folhas de
embaúba. Para a Anta, as folhas de embaúba eram beijus.

Voltando da roça, os Yepá Mahsã ofereceram um monte de
folhas de embaúba. Terminado o oferecimento, a Anta encheu
um aturá  de folhas. Na mesma hora, um Yepá Mas¤, com seus
poderes, decidiu se transformar em um pequeno carrapato.

A Anta, como companheira dos Yepá Mahsã tinha muito
espírito e poder, desconfiou e, por isso, decidiu sair por último,
depois que todos tivessem saído para seus trabalhos na roça.

Depois de meia hora, todos eles saíram para seus traba-
lhos. Oãk¤, o Yepá Mas¤ que antes tinha sido dono das semen-
tes de umari, decidiu esperar bem na entrada do varador de anta.
Transformado em carrapato, escondeu-se, esperando embaixo
das folhas de capim yoanu.

Depois que todos saíram para seus trabalhos, a Anta ficou
sozinha na maloca. Saiu atravessando a aldeia de ponta a ponta,
não encontrando ninguém. Então a Anta correu, pegou seu aturá
de beiju e seguiu pelo caminho. Quando passou na frente do
carrapato,(95) que era Oãk¤, este segurou bem na barriga da Anta.
A Anta, sem sentir nada no corpo, seguiu em zigue-zague, não
foi direto pelo caminho, fazia grandes curvas para despistar seus
inimigos que poderiam vir atrás dela. Daí em diante, agiu se-
gundo seus pensamentos.

95 Por isso, hoje em dia, a gente vê o corpo da anta cheio de carrapatos
de diversas aparências, grandes e pequenos. São perigosos para as
pessoas, especialmente para as crianças, podendo provocar grandes
feridas com pus. Por isso, deve ser benzido pelos kumua.
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Depois de meia hora seguindo assim, a Anta chegou a um
igarapé. Atravessou e foi beirando o rio até a cabeceira. Calcu-
lando bem, seguiu direto e chegou na Maloca.

Lá chegando, cumprimentou seus filhos e começou a contar
tudo o que tinha acontecido na festa de dabucuri. Enfim, disse:

� Oãk¤ é um dos que vive sem comida na maloca. Eu estou
chegando com fome, nem tomei caxiri de caroços de umari.

Dizendo isso, a Anta desceu no último quarto da maloca,
pegou um pote, preparou caldo de umari e tomou à vontade.
Atou a rede e dormiu de ressaca do caxiri.

Oãk¤ ouviu toda a fofoca da Anta.
Ficou com raiva e decidiu tomar a semente de umari. Voltou

logo à forma de pessoa e, com seus poderes, preparou uma gran-
de zarabatana que enfiou no alto dos galhos dos pés de umari,
onde tinha uma grande quantidade de frutas maiores, que dariam
boas frutas. Forçou com a zarabatana e as sementes começaram a
cair, escorregando dentro da zarabatana até a sua boca.(96)

Oãk¤ imediatamente saiu correndo pelo caminho na dire-
ção de seus companheiros Yepá Mahsã.

Mas a Anta acordou tarde e saiu correndo atrás de Oãk¤.
Na mesma hora, Oãk¤ se transformou numa acutivaia e foi

passando por dentro dos troncos ocos. A Anta seguiu correndo
atrás, pisando nos troncos e rachando-os em pedaços, dificul-
tando a fuga. Para a Anta, todos os troncos caídos eram frágeis
e finos como embaúba.

Essa perseguição durou muito tempo, eles seguindo pelo
mundo todo, porque a Anta gostava tanto daquela semente e
não queria que os pés de umari se multiplicassem tanto. Infeliz-
mente, ela queria ser a única dona de todos os umaris.

96 Aqui originou-se o tumor que sai na garganta das pessoas. Se não é
benzido pelo kumu, pode provocar a morte. Por isso, o kumu recita
esta reza wamu mara yowe diho basero.
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A acutivaia, não conseguindo fugir da Anta, correu até o
Tiquié, Kusá, chegando na Cachoeira de Anta, Wehkuduri, que
fica abaixo da comunidade Cunuri do rio Tiquié. Aí atravessou
para o outro lado. Só então começou a comer as frutas de umari,
seguindo varando pela beira do rio.(97)

Finalmente, chegou aqui na serra, conhecida por Serra de
Acutivaia, Bosonu, que fica ao lado direito do trecho da comu-
nidade São José I até o rio Castanha. Com seus poderes, trans-
formou um grande buraco na serra indo se esconder ali, debaixo
da terra, levando consigo o caroço de umari que era pai das
sementes e a Anta sovinava tanto.

A Anta, não conseguindo entrar no buraco, acabou desis-
tindo e decidiu voltar junto de sua família na Cachoeira Caiá de
Anta (Wehku ewapoeya) no rio Uaupés.

Desde que a Anta abandonou a maloca dos Yepá Mahsã, os
irmãos de Oãk¤ passaram a viver com as duas filhas dela, cui-
dando da maloca, caçando e pescando até que, finalmente,
engravidaram as duas. Quando a Anta voltou para sua maloca,
as duas filhas cumprimentaram o pai. O pai, vendo as duas grá-
vidas, ficou muito bravo. Mas não tinha mais jeito, já era tarde.

Foi só depois que a Anta tinha voltado para sua maloca que
Oãk¤ saiu do buraco, indo morar com seus irmãos. Aquelas se-
mentes de umari, das várias espécies que conhecemos e nos ali-
mentamos, eles as espalharam por este mundo.

Por isso essas são as frutas mais encontradas nos territóri-
os dos povos indígenas.

Ate ni Yepá Mahsã kihti, mar� ukuâse mar� kahtise.
Torõta nii.

97 Por isso hoje em dia a gente encontra nessa localidade, tanto abaixo
como acima, pés de umari nos igapós. Como migalhas, os pedaços pequenos
deram frutos pequenos, os grandes pedaços deram frutas grandes.
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História do P¤sua Buku (Muhi Mahsã)

P¤sua Buku kihti

Depois de ter organizado tudo deste universo, os Bahuari
Mahsã viram que estavam faltando uma das principais coisas, as
moradias. Então, os Bahuari Mahsã se transformaram em pás-
saros de pedra: arara de pedra branca, arara de pedra wayuku,
arara de pedra preta, arara de pedra wãmuti e arara de pedra de
sapo cururu (taro utã). Mas sendo isso, eles representavam ou-
tras aves de hoje, como arara de abiu (kar mahã), arara de yapi
(yapi mahã), arara kip¤ (kip¤ mahã), arara de bohsé (bohsé
mahã), arara p¤sua (p¤sua mahã). Com as penas de cada pás-
saro fizeram palmeiras, tais como buçu, caraná, ubim, cumá,
inajá e muitas outras. Faziam isso para que os futuros Pamuri
Mahsã pudessem fazer suas malocas e casas.

O líder dos Bahuari Mahsã disse aos seus primogênitos
que deixaria essas palmeiras espalhadas no mundo, começando
na foz dos rios e nos afluentes e finalmente nos riachos e córregos.
A arara de buçu ficou como o Dono dos Buçus e a arara de
caraná como o Dono dos Caranás.

O Dono dos Buçus (Mõa P¤ri Buhku), que era o líder,
disse que iria organizar a construção de uma maloca e, quando
terminada, ensinaria as cerimônias e benzimentos.

� Mais tarde, meus primogênitos, vocês começarão seus
trabalhos conforme combinamos.

Seu irmão menor, Dono dos Caranás (P¤sua Buhku), não
quis obedecer e, querendo ser o maior de todos, começou seu
trabalho. Sem demorar-se, terminou a construção de sua maloca,
enquanto seu irmão maior estava ainda na metade de seu traba-
lho de construção.

Logo depois, após a conclusão de seus trabalhos, P¤sua
Buhku despertou de madrugada tocando as flautas miriã. Ou-
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vindo tanto barulho, seu irmão maior Mõa P¤ri Buhku ficou
implicado e pensou em ir participar da inauguração da maloca
do irmão. Na certeza de que ele estava convidando através da
zoada dos miriã.

De manhã cedo, Mõa P¤ri Buhku pensou de novo, em dú-
vida, se iria mesmo participar da festa com seus irmãos meno-
res. Por fim, decidiu ir na festa com os insetos que comem fo-
lhas, como gafanhotos grandes e médios, grilos, baratas e mui-
tos outros que eram seus primos irmãos.

Mõa P¤ri Buhku, antes da partida, rogou contra seu irmão,
soprando, ligando um fio de cheiro gostoso a todos os insetos e
tapurus desse mundo e também fez a ligação até o universo,
com todos esses insetos e cheiros, amaldiçoando a maloca.(98)

Com esse feitiço chegou até a maloca de seu irmão. Na
chegada, ele saudou com voz alta e lhe disse:

� Sôôô... Olá, vocês estão?
Ele respondeu:
� Sim, estou, meu irmão maior.
� Você já terminou sua obra?
� Sim, já terminei.
� Eu já avisei a vocês: eu sou o irmão maior de todos, que

primeiro iria construir a maloca. Mesmo assim, vim participar
de sua festa, de seus diálogos. Algumas vezes temos sorte em
nosso trabalho, outras vezes temos azar.

Só depois, mais tarde, é que seu irmão menor deu-lhe um
lugar para sentar-se. Antes de iniciar sua festa, ele fez como é
costume hoje, oferecendo caxiri acompanhado de cigarro, con-
tinuando a sua conversa, oferecendo também a coca preparada.

98 Por isso, o kumu recita uma oração quando se termina a construção
de uma casa ou maloca nova, protegendo-a para que os grilos e outros
insetos não comam as palhas da casa (musirõ kamuta bahseró).
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Depois de dar seus agradecimentos pela visita do irmão maior,
ele lhe disse.

� Agora chegou a minha vez de iniciar a cerimônia e apre-
sentar a dança de kapiwaia e continuar com os benzimentos.

Logo começou a enfeitar com adornos e começou a cantar
e dançar. Dançou durante um dia e uma noite. Na manhã se-
guinte, na mesma hora em que havia iniciado sua dança no dia
anterior, encerrou sua cerimônia e tirou seus enfeites.

Antes do regresso para sua casa, Mõa P¤ri Buhku aumen-
tou mais seu estrago, espalhando na maloca de seu irmão menor
gafanhotos, grilos e baratas nos esteios, caibros, na cobertura
de caraná e nas amarras de cipós. Logo após, depois de dois
dias, a maloca de P¤sua Buhku foi destruída pelos insetos, fi-
cando só o esqueleto. Quando viu isso, o menor ficou com ódio
de seu irmão maior.

Depois de um certo tempo, P¤sua Buhku foi visitar seu
irmão maior em dia de festa. Queria trocar vingança.

O irmão maior, sabendo da chegada de seu irmão menor,
ficou atento. Benzeu a maloca, usando a oração com todo o
sal(99) dos rios, igarapés, cachoeiras e matas, transformando os
cipós, caibros, paxiúbas, travessões e caranás em salinas.(100)

Encontrando seu irmão menor, Mõa P¤ri Buhku começou suas
danças. Dançou uma noite inteira, na manhã do dia seguinte, ao
meio dia, encerrou suas danças. Na verdade, estava inauguran-
do a maloca, depois de seu irmão menor.

99 O sal afasta os insetos. Era extraído antigamente do caruru, nos
chavascais das cabeceiras de igarapés, beiras de lagos, terra firme, do
mar, dos brancos.
100 Por isso, antigamente e ainda hoje, as casas e malocas cobertas
com buçu não precisam ser benzidas. Essas palhas foram benzidas
pelos Bahuari Mahsã, afastando insetos.
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Durante a noite inteira, P¤sua Buhku jogou seu estrago,
usando o mesmo sopro, espalhando todos os tipos de insetos no
teto, mas sem êxito. Todos os insetos deixados pelo estrago
morreram, não escapando nenhuma espécie. Isso porque seu
irmão maior havia se antecipado e protegido sua casa.

Para P¤sua Buhku, os grilos e algumas espécies de insetos
eram seus primos, parentes e amigos. Por isso, ele ficou ainda
com mais ódio. Ele tinha pensado que todos eles iriam conse-
guir comer a palha da maloca. Pouco tempo depois, P¤sua Buhku
foi fazer sua visita, pensando que tinha dado resultado. Durante
a visita, seu irmão maior Mõa P¤ri Buhku estava se divertindo
com caxiri. Chegando, viu que sua maloca estava inteira e com
a cobertura em bom estado. Ficou pensativo e depois começou
a discutir com seu irmão. Depois de muitas discussões, os dois
brigaram, até se matarem.(101)

Por isso atualmente nesse lugar e proximidades, nas serras
do rio Traíra e em seus afluentes, existem todas as espécies de
palmeiras, especialmente caranás e buçus, nas caatingas,
chavascais e matas. Esses locais são amaldiçoados pelos Bahuari
Mahsã. Por isso os grilos aparecem facilmente nos tapiris feitos
pelos pescadores.

101 Esse lugar fica no rio Pira, Colômbia. Chama-se koró, como duas
grandes araras. São conhecidos como os donos das palmeiras. Há
duas pedras, uma no lado direito e outra no lado esquerdo.
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Bahuari Mahsã procuram sal na origem do mundo

Bahuari Mahsã mõa naa emakaro

Desde o início do mundo, os Bahuari Mahsã sentiam muitas
dificuldades, alimentando-se de comidas insípidas. Quando en-
contravam caça e pesca, recolhiam cascas de bananas compridas,
secavam ao sol, queimavam no fogo, e com as cinzas tempera-
vam os alimentos. Mesmo assim não ficavam satisfeitos.

Cansados de viver essa vida, o líder de todos reuniu seus
irmãos menores para procurar sal de melhor qualidade na
imensidão deste mundo. Foram no poente a oeste, em lugares
costumeiros, nas beiras de igarapés onde existia a alga caruru
(que fica presa nas pedras das cachoeiras). Chegaram na foz da
divisão de dois igarapés.(102)

Na chegada, o líder de todos aconselhou aos irmãos menores:
� No primeiro rio não é permitido pescar, é a casa de Kahpe

Orero. Quem comer desse peixe tem seus olhos roubados por
esse ser da floresta. No outro rio é permitido fazer pescaria.

Mas, como veremos, seus irmãos menores não cumpriram
nenhum destes conselhos. Comendo os peixes destes rios, po-
demos perder nossas vidas, especialmente nossas vistas. Kahpe
Orero pode arrancar nossos olhos.

Mesmo assim eles nem se preocuparam. À tardinha, todos
eles foram para a pescaria, matando muito peixe: acarás,
jacundás, kiritubuas etc. Esqueceram os conselhos do líder e
acabaram pescando no mesmo rio que estava cheio de fartura.

Quando seu irmão maior, o líder de todos, foi no outro
igarapé, matou também muito peixe. Voltou com dois embru-
lhos cheios de acarás.

102 O local onde os primeiros Bahuari Mahsã tiraram sal fica nas
cabeceiras do rio Tiquié, no lago chamado Ewura ou Lago da Tabatinga.
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Encontrando-se num tapiri, fizeram um grande fogo, cada
qual preparando peixe a seu gosto. Antes de comerem juntos, o
irmão maior perguntou:

� Onde vocês fizeram pescaria?
E eles responderam a verdade
� Sim, fizemos pescaria nesse rio.
O irmão maior ficou tão sem inspiração em seus pensa-

mentos que, na hora da refeição, comeu separado dos outros.
Terminando de cozinhar todo o peixe, eles se juntaram para

a refeição. Nessa hora começaram a contar piadas, caçoando
tanto, não paravam de rir. Acabou dando uma confusão total.

O irmão maior estava preocupado, ele pressentiu que algo
ruim e estranho iria acontecer nessa noite. Então, enquanto os
irmãos menores não paravam de rir, ele disse:

� Kahpe Orero vai nos comer essa noite.
Eles não acreditaram:
� Se estamos aqui em cinco pessoas, como ele pode nos

atacar?
E nem ligaram para o pressentimento do irmão maior.
� Se ele vier, vamos enfrentá-lo e matá-lo, disseram.
Quando começou a escurecer, o maior de todos mandou

irem aos pares preparar tapiris. Eles se organizaram e fizeram
os tapiris com folhas de patauá, açaí, bacaba e paxiúba. Apenas
o irmão maior fez um tapiri separado e sozinho.

Terminando, todos eles começaram a atar suas redes e con-
tinuaram seus bate-papos. Mesmo preocupado, o irmão maior
conversava com eles.

Quando chegou dez da noite, todos caíram no sono. Os
irmãos menores dormiram tranquilos. Mas o irmão maior não
conseguia dormir sossegado.

De repente, ele escutou ao longe um chamado em voz alta.
Ouvindo isso, perdeu o sono. Escutando o chamado, seus ir-
mãos começaram a responder através de suas barrigas. Ou me-
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lhor, dos seus corações. Respondiam como se estivessem acor-
dados. Na verdade dormiam profundamente e respondiam atra-
vés do sono.

Depois de meia hora, ele escutou de novo chamando em
voz alta. Na mesma hora seus irmãos responderam. Nessa hora
o irmão maior resolveu acordar todos eles, balançando suas re-
des. Mas eles não acordavam. Ele ia de uma rede para outra,
sem sucesso, e já estava sem saber o que fazer.

Da terceira vez, a voz chamou já bem perto do acampa-
mento. Eles respondiam em voz alta. Nesse momento o irmão
maior se escondeu num buraco, embaixo das palhas de bacaba,
tapando seus olhos com a palma da mão.

Na mesma hora Kahpe Orero chegou com eles dizendo: ore...
ore... ore... Ele carregava um cestinho, parecia um balaio. Cada
vez que ele pronunciava uma palavra perto dos Bahuari Mahsã,
os olhos das pessoas saíam delas caindo no cesto que ele trazia.

Durante a visita dele o irmão maior dos Bahuari Mahsã
sentiu muitas dores nos olhos. Mas escondendo com as mãos
ele aguentou. Se não fizesse isso, seus olhos pulariam para o
cesto daquele ser.

Mesmo escondido no buraco, o irmão maior via tudo o que
fazia Kahpe Orero. Depois da quarta vez que ele chamou, e que
mais uma vez todos responderam do sono, Kahpe Orero voltou
para sua casa, que ficava numa cachoeira, na cabeceira do igarapé
Kahpe Oreroya.

Vendo tudo isso acontecer, o irmão maior ficou com raiva
dos menores, por não terem cumprido suas ordens.

Ele correu para perto do fogo aceso, acendeu uma tocha
de turi e foi ver os olhos de seus irmãos. Todos eles estavam
sem olhos, em suas órbitas havia um vazio bem profundo.

Com tanta preocupação, deitou na rede e dormiu.
De madrugada, hora em que os nossos bisavós tomavam

banho, vomitavam e aprendiam as cerimônias com os kumua e
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xamãs, eles acordaram e começaram a se perguntar o que havia
acontecido durante o sono.

O segundo irmão falou assim:
� Puxa, não tenho mais meus olhos!
O terceiro e o quarto falaram a mesma coisa. Não sentiam dor

alguma, nem conseguiam imaginar o que tinha acontecido com eles,
nem mesmo relembravam dos conselhos do irmão maior.(103)

Finalmente, mais tarde, perguntaram ao irmão maior.
� Como está, nosso irmão maior, você também perdeu seus

olhos? Nós estamos aqui passando grande dificuldade sem nos-
sos olhos.

Ouvindo a pergunta, ele respondeu furioso:
� Eu tenho os meus olhos! Como poderia perdê-los? Vocês

é que são desobedientes, preferiram agir contra meus conselhos
e minhas ações.

Eles ainda ficaram conversando sem parar de rir, nem se
entristeceram pelo que fizeram.

� Eu não tenho culpa! � disse o mais velho.
O último, caçula de todos, disse:
� E agora, como eu vou voltar? Quando eu chegar, minha

esposa não vai gostar, minha aparência é muito feia.
O segundo mais velho falou:
� Antes desse passeio eu nem transei com minha esposa...

agora, vai ser impossível reencontrá-la!
O irmão maior, entristecido com esta noite ruim, saiu bem

cedo atrás de Kahpe Orero, que ficava na cabeceira do igarapé.
Queria vingar-se dele.

103 Por isso, hoje em dia, os velhos contam sobre os pais de uma família
onde os filhos são incompreensíveis, não cumprem os conselhos nem
seguem as ações dos pais. São incapazes disso, coisa que já começou
na origem com os Yepá Mahsã ou Bahuari Mahsã.
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Lá chegando, aproximou-se devagarinho. Ele viu Kahpe
Orero ao lado de um fogaréu, assando os olhinhos de seus ir-
mãos e se divertindo.

Vendo isso, criou coragem.
Bem ao lado dele, viu o cestinho contendo metade dos olhos,

os que ainda não tinham sido comidos. Na outra cestinha, esta-
vam os próprios olhos de Kahpe Orero, que ele havia tirado um
pouco.

Para Kahpe Orero, os olhos dos Bahuari Mahsã eram gos-
tosos como a polpa do caroço de umari.

Ele correu e quebrou uma vara bem comprida. Com essa
vara, aproximou-se devagarinho para empurrar os olhos dele no
fogo. Quando ele chegou bem perto, os olhos do Bahuari Mahs¤
se mexeram, querendo sair de suas órbitas. Mas ele resistiu, ta-
pando o rosto com a palma das mãos. Finalmente conseguiu
empurrar e os olhos dele caíram no fogo, fazendo um barulho.

Ouvindo o barulho, Kahpe Orero falou:
� Os olhos dos Bahuari Mahsã zoam como caroços de

umaris!
Ele não entendia esse barulho pois, na verdade, eram seus

próprios olhos que estavam ardendo no fogo aceso.
Tendo feito isso, Bahuari Mahs¤ voltou rápido no tapiri

onde estavam seus irmãos, tão cegos que estavam cheios de
dificuldades de voltar para junto de suas famílias.

Preocupado e com muita pena, o irmão maior foi tirar três
fios de cipó: cipó de massa (puti mihsi), cipó de veado (ñama
mihsi), cipó de aturá (pi mihsi). Juntou os três, fazendo um cipó
mais grosso. Voltou com eles, mandou que desatassem suas re-
des de trinta fios e que, segurando no cipó, fossem adiante.

Seguindo no caminho, eles não paravam de rir. Parecia
que nem ligavam para o mal que havia acontecido com eles.
Tropeçavam nas raízes, tocos e troncos, caíam por cima uns
dos outros...
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O irmão maior, cansado de puxá-los adiante pelo caminho,
repensou. Mandou-os sentar num tronco caído e disse:

� Agora meus irmãos, vou dar um jeito nas vistas de vocês.
Bahuari Mahs¤, com muito dó, procurou ao longo deste

mundo a cucura da mata (pukã). Com os caroços de pukã,
substituiu os olhos deles. Mas não deu certo, eles não enxer-
garam nada.

Assim continuaram a viagem, andando muito devagar e tro-
peçando cada vez mais até que ele, o mais velho, também caiu
com a corda que feria seu ombro.

Com tanta dor nesta ferida, ficou bravo. Levantou-se e
puxou o cipó com toda sua força, até derrubar todos seus ir-
mãos na terra.

Dando gargalhadas, os Bahuari Mahsã transformaram-se
em macacos caiararas (Mahsã Bahuari Ahkea), que logo se lan-
çaram nas árvores.(104)

Os cupins caiarara, zog-zog e guariba, que existem nas capo-
eiras e nas matas são sinais dos macacos caiarara que hoje conhe-
cemos. Ficou um resto de vida desses macacos nesses cupins.(105)

Lastimoso, Bahuari Mahs¤ voltou junto com suas famíli-
as. Quando chegou, seus parentes e suas esposas fizeram muitas
perguntas. Ele começou a contar tudo que tinha acontecido:

104 Por isso os velhos contam que quando as pessoas fazem roça dentro
da mata, podem aparecer muitos tipos de macaco, especialmente os
caiararas, apanhando banana, abacaxi, abiu, caju etc. para se alimentar,
pois são gente. Por isso os macacos caiarara são conhecidos como Mahs¤
Ahke, Mahsã Akea (no plural). Aqui deriva uma oração, por isso kumu
sábio faz oração cancelando todos os fios de cipó encontrados por
Bahuari Mahs¤ na origem (wehsé umutise dari kamuta basero).
105 Quando não se benze a roça para que esses bichos não a consumam,
aparece mucura, zog-zog, macaco preto... O kumu corta o fio que
liga eles à roça, como aquele fio com que foram puxados. Os velhos
dizem que os cupins são todos os macacos.
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� A viagem foi ótima no primeiro dia. A certa altura, dei
todos os meus conselhos. E todos os meus conselhos foram
ignorados pelos meus irmãos.

As esposas compreenderam o mal comportamento dos ex-
maridos, concordando com o mais velho.
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História do Neyai, Bahuari Mas¤

Neyai kihti

Depois que apareceram no Universo, os Bahuari Mahsã
procuraram como se casar e ter mulher própria, como hoje em
dia. Mas, não tendo mulheres, sempre iam na mata colher fru-
tas, assim como caçar e pescar.

Certo dia, calculando que se iniciava a época do verão, o
líder dos Bahuari Mahsã foi dar seu passeio na mata a fim de
colher frutas de ucuqui. Como hoje em dia, todos os povos indí-
genas costumam coletar frutas no mato e colher frutas na roça.

Chegando no mato, não encontrou sinal de ucuqui. Viu
somente rastros de pessoas.

De volta, o líder dos Yepá Mahsã reuniu seus irmãos con-
tando tudo o que tinha visto. Eles decidiram esperá-los escondi-
dos, ver quem realmente eram essas pessoas.

No dia seguinte, o dia marcado, eles saíram bem cedo.
Chegando, fizeram como tinham planejado com o líder. Cada
um deu um jeito de se esconder nos pés das árvores, no cerrado,
nos tocos e troncos caídos a pouca distância dos ucuquizeiros.

Logo depois, um barulho de pessoas vindo conversando
pelo caminho veio bater nos seus ouvidos. Para os peixes, os
rios são grandes estradas e os riachos são como caminhos.

Ouvindo isso, fizeram uma oração para esconder seus cor-
pos nos tocos e troncos caídos. Usaram também uma oração
para jogar bastante cipó e fio de tucum para, ao pegá-los pas-
sando, os amarrar e embrulhar.

As mulheres chegaram sem nenhuma preocupação, pois não
sabiam que estavam cercadas. A primeira moça, mais bonita,
enfeitou-se com urucum nas faces e na boca, era a Moça Pira-
nha Urucum (Mohsã bua masõ). A segunda se enfeitou com
cinza nas costas, era a Moça Piranha de Folhas (Pur� bua mahsõ).
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A terceira mais velha, enfeitou seu corpo com jenipapo, era a
Moça Piranha Jenipapo (Wé bua mahsõ). A mais velha de todas
era a Moça Piranha Cinzenta (Nit� bua mahsõ). Essa era a mais
legal e mais bonita. Cada uma carregava um aturá para coletar
as frutas de ucuqui.

Vendo-as de longe, os Bahuari Mahsã já gostaram delas.
Quando elas chegaram no pé de ucuqui, os Bahuari Mahsã

avançaram nas moças. Vendo estes homens, elas levaram muito
susto. As mais novas pularam escapando do cerco e se jogaram
no rio.

Outra moça ficou correndo aqui e acolá, tentando escapulir
ao cerco dos homens, mas acabou caindo no meio deles. Logo
que eles agarraram-na, viram que ela estava grávida.

Os homens voltaram com a moça até a maloca, entregando
ela para o líder Yepá Mahsã.

Na tarde do mesmo dia, o líder reuniu seus irmãos e outros
grupos vizinhos para decidir quem ficaria com aquela moça. Os
mais jovens não gostaram dela, porque ela já estava grávida. Ela
tinha ficado assim porque tivera antes um homem Bua Mahs¤.
Então, todos decidiram entregá-la para o grupo inferior, Neyai
(Gente Miriti). Eles a aceitaram como sua esposa, segundo or-
dem do líder.

O casal vivia feliz. Iam todos os dias na roça apanhar man-
dioca. Iam caçar, pegar camarão, siris, sarapós e kiritubuas no
igarapé. Iam pescar, pois peixes pequenos era o que ela mais
gostava.

Quando aconteciam as enchentes das constelações, iam no
mato apanhar saúvas, manivaras, cupim. E voltavam apanhando
frutas como açaí, bacaba, patauá, cunuri, japurá, japurá grande,
uirapixunna, umari, buriti, jenipapo.

Depois de muito tempo vivendo juntos, vendo que ela não
parava de comer nem um minuto, o marido se desgostou dela
em pensamento.
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Ela era muito gulosa. O marido cansava de pescar no riacho
e de coletar frutas. Ele estava enjoado de comer peixes miúdos,
preferia comer peixes grandes como aracus, pacus, tucunarés e
piraíbas. Mas, para sua esposa, eles eram seus parentes e irmãos.

Com estes pensamentos, o marido ainda tocava na rede
dela toda noite, querendo transar com ela. Mas a esposa nem
ligava para ele.

Um dia ela resolveu explicar para ele porque não podia
namorar com ele. A vagina dela tinha piranhas miúdas. Se
transassem, elas começariam comendo o pênis dele e acabariam
comendo o corpo inteiro.

Com isso, Neyai entristeceu. Não vivia mais como antes.
Um dia, mesmo cansado de fazer pescaria e coletar frutas na

mata, foi mais uma vez. Voltando para casa, trouxe muitos peixes
pacu, tucunaré, aracu riscado e aracu de cinza, como costuma-
mos pescar hoje em dia. Vendo os peixes, a esposa chorou muito.
Colocou-os na panela de barro (tuiuca) e desceu para o porto. Na
beira, soltou os peixes no rio. Eles voltaram à vida.

Ela chorou pois seu marido estava pescando seus irmãos,
primos e tios. Ele ficou com muita raiva dela.

Mas a esposa estava para dar a luz. Sentido dores do parto, ela
desceu até a Maloca Poço de Piranha (Buakó), onde teve vários
filhos piranhas: yuka bua, pur� bua, sopori bua. Por isso nesse
lugar, que fica no Turi Igarapé, existiam muitos peixes. O marido
acompanhou tudo. Benzeu com breu e cigarros para que eles se
transformassem em gente, voltassem ao estado normal do corpo.

Depois de alguns meses ela começou a programar uma visita a
seus pais. Bua Masõ combinou com o marido de colherem juntos
saúvas, manivaras, cupins, cunuris, uacus, ingas, abius da mata, umaris
e caroços, caruru, cogumelos, minhocas, daracubis e outras coisas.

Voltando para casa, ela pediu ao marido que fosse pescar
muçuns com matapi. Obedecendo o pedido, Neyai foi. Apron-
tou os matapis com isca nos igarapés, como de costume.
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No dia seguinte bem cedo foi ver os matapis iscados: ma-
tou muito muçum. A esposa, vendo os muçuns, não gostou. Ela
tinha imaginado outro tipo de muçum. Desceu logo no porto e
os soltou rio abaixo. Para ela, eles são irmãos e parentes.

Voltando do porto, ela pensou: vou pescar os muçuns de
novo, para entregar ao meu marido! Arranjou um pouquinho de
puçanga taduka e partiu para o mato bem distante. Lá começou a
usar taduka. Foi mastigando, cuspindo e espalhando, para atrair
os muçuns. Sem nenhuma demora ela matou muitos.(106) Voltou e
mostrou para o marido. Ele percebeu que eram diferentes daque-
les que ele havia pescado: pretos, vermelhos e amarelos. Eram
cobras coral, muçuarana (betaperoa), s�ropõea, ohkopuroa,
mahap�ro, wehkoaña.

No dia seguinte, como tinham programado, eles partiram para
suas visitas à Maloca Ñasãrawi,(107) com canoas cheias de frutas,
manivaras etc. Já bem próximo de lá, num estirão grande, ela come-
çou a oferecer metade das frutas e das manivaras para seus paren-
tes. Tinha também todo tipo de peixes que conhecemos.

Ela fez isso para prevenir os parentes, para eles não estra-
nharem o marido.

No final do estirão ela se aproximou do marido na proa da
canoa. Fechou os olhos com os dedos, depois abriu. Ele abriu
os olhos como quem acorda de um sonho e viu que já estava
encostado no porto. Ele já estava na maloca dos sogros. Por
isso os velhos contam que as malocas da Gente Peixe são iguais
às malocas dos homens. Têm seus instrumentos e adornos.

Encostando, ela disse ao marido:
� Já chegamos ao nosso destino.

106 Para as Gente Piranha os muçuns eram cobras como jacaboias,
muçuranas, jibóias etc.
107 A Maloca do Maracá fica abaixo da boca do rio Turi, pouco acima
da comunidade Santa Luzia no rio Papuri.
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Ele, estranhando, pois chegava pela primeira vez.
Ela mandou descarregar a canoa. Na sua frente já estavam

seus parentes e ex-maridos.
Terminando de descarregar, ela pediu que ele a acompa-

nhasse. Juntos, carregaram o aturá de manivara e muçuns.
Chegando bem perto dos ex-maridos, ela espalhou os

muçuns e eles comeram. Eles não conheciam essa pessoa que
estava acompanhando ela.

Apressados, chegaram na maloca onde, pela primeira vez,
o marido foi apresentado para a mãe dela. Encontrando a filha,
a sogra de Neyai a abraçou e chorou muito. Por fim cumpri-
mentou o genro e deu os bancos para sentarem. Foi até o último
quarto da maloca e chamou seu esposo e seu filho.

Nesse momento ela avisou ao marido que seu irmão viria
cumprimentar na forma de uma grande cobra:

� Quando ele se aproximar, não saia do lugar. Segurarei
você. Caso você desobedecer a esses meus conselhos, a cobra
vai te devorar.

Logo em seguida já vinha o cunhado, chegando como co-
bra grande. Rastejando, seu corpo dava barulho tiri-ri-ri-ri-ri-ri-
ri, parecia fruta de buriti. Soltava a língua para fora, que era do
tamanho da pena de arara.

Chegou bem pertinho do cunhado e soltou sua língua, cada
vez mais. Na verdade, estava conversando, mas o cunhado não
entendia esses cumprimentos. Sua esposa entendia tudo, e res-
pondia pelo marido.

Terminando os cumprimentos, o cunhado voltou para o
quarto. Depois dele veio o sogro.

Mais tarde eles vieram como gente. Perguntaram a Neyai
por que eles não tinham mandado notícias que haviam se casado.
Mas depois ficaram cientes e o aceitaram como genro e cunhado.

Só então a sogra ofereceu quinhampira e beiju ao genro. A
quinhampira era preparada com camarões e caranguejos. Para
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ele pimenta eram camarões e caranguejos. Neyai gostou muito
da comida. A sogra, vendo ele comer com tanto gosto, pergun-
tou à filha:

� Por que ele gosta tanto de comer pimentas?
A filha não quis responder. Continuaram conversando, ele

perguntando como eram as coisas lá, até anoitecer.
No dia seguinte eles foram para a roça � pois os peixes

também são gente. Antes de sair, a esposa disse a Neyai que ele
aguardasse no quarto, pois ela voltava logo.

� Vou ficar esperando aqui, pois estou cansado da longa
viagem.

E ficou. Quando saiu para fazer necessidade, viu muitos pei-
xes ao redor da maloca. Correu no quarto, pegou seu arco e flecha
e matou muitos peixes. Depois, continuou esperando a esposa.

 Quando ela voltou, ele entregou muito peixe. Vendo tanto
peixe, ela teve compaixão. Colocou-os numa panela com água e
foi soltá-los no porto.

Neyai ficou bravo, porque estava com fome, queria comer
peixe.

Depois de alguns dias a esposa foi novamente para a roça.
Antes, recomendou de novo:

� Fique aqui. Você sempre mata meus parentes, fique aqui
nesse quarto!

Quando ela saiu, ele se lembrou das grandes cobras e saiu
devagar, procurando-as pelos quartos da maloca. Espiando com
cuidado, viu as roupas delas (pirõ suti). Quando se aproximou para
ver melhor, caiu dentro da boca da cobra. Por isso os velhos dizem
que para os peixes pequenos e médios, os couros de cobras são
como canoas; para os grandes, são embarcações maiores. Assim
como nós descemos no porto e embarcamos na canoa para ir pes-
car, eles vestem roupa de cobra para sair procurando comida.

A esposa, que estava preocupada na roça, arrancou mandi-
oca com pressa e disse:
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� Mãe, eu já vou voltar.
Ela voltou rápido.
No meio do caminho já estava imaginando que uma coisa

ruim estava acontecendo. Pegou uns galhos na capoeira (oari
bokagu) e fez uma espécie de vassourinha.

Voltando, foi deixar o aturá de mandioca e ver o quarto.
Não encontrando o marido, pensou:

� Será que ele saiu?
Procurou por todos os quartos, até encontrá-lo no último,

já com a cabeça e os braços dentro da boca da cobra grande.
Ela benzeu a vassoura para soltar seu marido. Começou a

açoitar a cobra, da cabeça ao rabo, duas vezes. Na terceira a
cobra o devolveu, mas ele já estava morto.

Triste, ela foi esconder o corpo do marido no bananal. Depois
foi buscar água e arrastou-o para o porto. Com água ela benzeu,
juntando sua vida, até que ele se recuperou e voltou à vida.

Então a esposa reclamou que ele tinha desobedecido mais
uma vez aos conselhos dela. Os velhos dizem que quando se vai
fazer visita para sogros ou pessoas mais distantes, deve-se ficar
sempre no quarto, que é benzido e protegido pelo kumu, para
não pegar malefício dos outros, para ficar seguro.

Nesse momento o pai dela estava voltando do trabalho e
perguntou:

� Que tal minha filha, já voltou da roça?
� Já sim, respondeu secamente.
� E onde foi meu genro?
� Não sei. Talvez tenha ido passear, respondeu de má vontade.
Ela nem comentou o acontecido, mas estava zangada com

seus parentes. Ainda assim, ficou morando com os pais muito tem-
po. Um dia, cansados de morar com os pais dela, decidiram voltar.

No dia seguinte, partiram. Seguiram até a boca do Turi,
onde ficaram colhendo frutas e manivaras. Ela recusava os pei-
xes, mas gostava muito de carne de caça.
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Eles viviam alegres. Toda noite Neyai contava a seus pa-
rentes como eram seus afins Gente Peixe, falava de seus pode-
res e pajés e tinha raiva deles.

A segunda visita de Neyai aos seus sogros

Sempre quando davam as enchentes das constelações, eles
colhiam muita saúva, manivara, cupins. Numa dessas enchen-
tes, ele novamente coletou estes insetos para levar aos sogros e
cunhados, bem como as frutas que eles tanto gostavam.

Tendo juntado bastante rancho, partiram na viagem para
Diañasarawi (Maloca de Maracá). Lá passaram uns três meses.
Ele já estava acostumando, comia a comida deles e estava se tor-
nando como um deles. No início das enchentes, os cunhados o
convidaram para participar de uma festa grande. Era o local onde
fazem piracema. Chuvas e chuviscos são como caxiri para eles.

Eles foram até a cabeceira do igarapé e, lá, começaram a se
pintar com urucu e jenipapo, preparando-se para a festa. Neyai
se transformou numa grande traíra. Dançaram a noite inteira.
Peixes como traíra, jandiá e piroca fazem piracema à noite.

Quando amanheceu, chegou a hora da despedida. Nessa hora
o igarapé já estava baixando. Os igarapés só ficam cheios enquanto
chove. A água baixou tão rápido que só metade deles conseguiu
voltar. Neyai ficou preso numa lagoa do igarapé com alguns de
seus companheiros. Para os peixes os lagos, poços, troncos ocos e
raízes são casas onde dormem, desovam e criam seus filhotes.

Começou a dar verão forte e todos os igarapés ficaram muito
secos. Eles passaram muito tempo nas raízes daquele lago.

Certo dia, os Bahuari Mahsã chegaram para tinguijar com
piquiá naquele lago onde estava Neyai. Todos os peixes morre-
ram, menos ele que, compreendendo o que se passava, arras-
tou-se e se escondeu nas raízes, conseguindo tirar sua cabeça
fora d�água, mas seu corpo ficava mergulhado. À noite ele ficou
doente, sentiu seu corpo ardendo como queimado, duro.
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Na boca da noite começou a chover, dando uma grande
cheia, de modo que conseguiu se livrar do lago e descer atrás da
esposa. Voltou sozinho para a maloca. Encontrou a esposa e
eles continuaram vivendo juntos ali. Iam na roça, passeavam,
buscavam alimentos.

Certa noite, Neyai acordou e estranhou muito sua mulher.
Eles dormiam na mesma rede, e ela se enrolara toda em seu
corpo, apoiando a cabeça no peito dele. Ele nem podia se me-
xer, mas adormeceu de novo.

Ela tinha se transformado em uma cobra. Os Peixe Gente
sempre se transformam, mudando de aparência entre peixe e
cobra. Os velhos dizem que todos os peixes se transformam em
cobras, diferentes cobras que variam na coloração. Quando eles
acordaram, ela já estava em sua aparência normal. Ela mostrou
quem era, filha das cobras.

Depois de muito tempo, ele voltou para perto de seus paren-
tes, os Bahuari Mahsã. Dessa vez, ele quase já não conversava
mais com seus parentes, já era parente dos peixes. Mas ainda con-
tou o que se passara com a esposa. Em poucos dias, ele já retornou,
não se acostumou mais a ficar com os próprios parentes.

Desse modo, ele se transformou em pacu. Quando seus
cunhados se transformavam (mudavam de aparência), ele tam-
bém se transformava.(108)

108 Até hoje os peixes se transformam entre si, traíra em pacu, aracu e
em cobras que vivem na água. As cobras da terra como jararaca,
surucucu e outras se transformam em paca, cotia etc. Os macacos como
guariba, macaco-barrigudo, uacari, macaco prego, caiarara são parentes
da Gente Peixe. Quando esses macacos guincham para os peixes ou
para si próprios, são risadas. Quando comem frutas numa árvore do
igapó, estão jogando para a Gente Peixe, principalmente para as jovens
pacus, matrinchãs (miõwi), arauiris (wirari) e aracus. Os machos sobem
nos paus e jogam para as fêmeas que ficam na forma de peixe.
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Neyai certo dia estava enjoado de comer aquela comida da
Gente Peixe e insistiu com a esposa para comer peixe. O sogro
percebendo, perguntou para a filha:

� O que tem meu genro? Porque está triste? Ele está cansa-
do de estar conosco?

� Sim pai, ele está querendo comer peixe. Esses comem a
gente, ela respondeu.

Ouvindo isso, o pai foi até o quarto, pegou sua arma (upiop�),
preparada com âmago de madeira, um tipo de borduna usada na
guerra). Lá estava deitado seu escravo Maku, de quem muito
gostava. Deu-lhe uma cacetada, matando-o. Trouxe e entregou
ao genro: era peixe pituim (buhkabu, da mesma família do
buhkasero), encontrado no rio mesmo. Antes de entregar, com
raiva, amaldiçoou o peixe, colocando suporte de cuia nas guel-
ras (ñemeturi) do peixe para que o genro morresse engasgado.

Nessa hora apareceram os primos de Neyai, garças, maguaris,
socos, cararas, patos, lontras e ariranhas. Neyai pediu que eles
tratassem o peixe. Eles desceram juntos para o porto. Enquanto
iam tirando o bucho, já começaram a comer. A ariranha logo deu
uma dentada na cabeça do peixe. Na mesma hora engasgou e caiu
no chão. Os outros conseguiram salvá-la, abrindo a garganta dela
com um tipo de faca (seoph�) e tirando o suporte de cuia.(109)

Nesse momento, o pássaro Waiõasisiro Oãku chegou e
pousou num galho bem acima deles dizendo:

� Ouvi dizer que os Bahuari Mahsã estão fazendo opera-
ção na garganta da ariranha.

Depois disso, Neyai não voltou mais com seus parentes.
Ficou para sempre com sua esposa e seus afins Gente Peixe.

109 Aqui o kumu faz uma oração benzendo os peixes, para pessoas que
engasgam com espinho, especialmente crianças. As crianças bem
benzidas não engasgam. Faz o osso entrar para dentro e para fora: ã
kar� nii bahse kamõtaro, ã karõ basero, benzimento de engasgo.
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História de Diadoé

Diadoé kihti

(Feliciano Azevedo e Miguel Azevedo)

No princípio existia uma grande serra, situada ao largo de um
rio, chamado Traíra. Nessa serra havia uma cobra grande. O nome
da cobra era Diadoé. Ela andava também pela parte dos rios Tiquié,
Papuri e Uaupés (Diapasá). No Uaupés, ela comeu uma criança,
filho de Umukori Mahsã (Desana). O nome de seu pai era Muhip¤.

Para manter seu filho, Muhip¤ ia na pescaria, na caçada e
andava por aí. Sentindo fome e dificuldade em manter seu filho,
ele decidiu fazer no corpo de seu filho muitas feridas, das quais
saía uma gordura com cheiro bom de frutas oleosas, como as
que ficam na beira do rio, como o jenipapo. Tendo feito isso, ele
procurou arumã e fez um paneiro. Levou seu filho dentro do
paneiro até um lugar na beira do rio. Colocava ele no paneiro
para não ofender as feridas. Na beira, em cima do rio, ele pen-
durava o paneiro num galho e deixava pingar sua gordura, apa-
recendo muitos peixes, como aracus, pacus e outros.

Assim, Muhip¤ aproveitava para flechar os peixes. Logo
que matava alguns, ele parava, porque seu filho gritava.

� Já vem o monstro olhudo.
Durante muito tempo ele pescou dessa maneira. Depois

de matar uns cinco peixes, seu filho alertava que estava vindo
o monstro olhudo. Quando ouvia isso, sempre suspendia-o para
o alto. Depois arreava de novo, matava mais alguns e voltava
para sua casa.

Um dia a criança estava só em casa, sentada ao lado do
fogo, quando chegou Oãku. Ele perguntou por seu pai e, vendo
o jirau com peixes, perguntou como ele conseguia pescar tanto.
O menino respondeu que era pescando. Ele não acreditou e in-
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sistiu, pedindo para que o menino explicasse direito. Com medo,
ele falou a verdade, como seu pai estava fazendo.

Ouvindo isso, ele levou-o no porto, pendurou-o no galho
onde seu pai o deixava. Como sempre, a gordura do menino
pingou na água do rio e logo começaram a chegar os peixes.
Primeiro apareciam peixes miúdos, como piabas, depois peixes
maiores, como aracu-riscado, aracu-de-cinzas, pacu, surubins,
mandubés e pirandiras. Vendo aparecer tantos peixes, começou
a flechá-los, sem preocupar-se. A criança gritou:

� Já vem o monstro olhudo!
Mas Oãku não atinou para os gritos do menino e continuou

matando peixes. Ele gritou desesperado, mas a cobra devorou-o.
Vendo isso, Oãku correu atrás da cobra, que desceu pelo

rio Uaupés até a maloca Tucunaré. Bem no fim do estirão, co-
meu pedras, areia, folhas, paus podres... tentando matar o meni-
no. Mas ele conseguiu defender-se dentro da barriga da cobra
com um escudo.

Todos os Miriã porã mahsã, da família de Oãku, ficaram
desconsolados com a perda do menino. Um deles, o pica-pau
(yuhkuparo), convidou outras aves para ajudá-lo a vingar-se. Com
seus primos, juntaram suas forças e diminuíram a extensão do rio
fazendo três paranás e, tecendo três paris e matapis, esperaram
por Diadoé. Até hoje vemos os riscos dos paris nas pedras abaixo
de São Pedro do Uaupés, no local chamado Ponta Estreita.

Acabando o trabalho, Oãku deixou um vigia em cada paraná:
os bem-te-vi ficaram no da direita (paraná do Cantagalo), os
uirapoço ficaram no meio. Quando a cobra se aproximou, eles
deram sinal. Diadoé tinha seu vigia, o pássaro pusika. Ouvindo
o canto dos pássaros, a cobra recuou e transformou-se em ma-
caco uacari (pikõturu), para ver qual o canal melhor para esca-
par. Assim, Oãku não teve êxito.

Diadoé abriu outro paraná. Para comer carne cozida da
cobra, haviam preparado uma panela grande de tuiuca. Vendo
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que ela escapara, eles emborcaram essa panela, dando origem a
uma serra chamada Kiputun¤.

Oãku continuou em sua perseguição e foi esperar Diadoé
no rio Negro, onde fez o canal que fica no morro da Fortaleza.
Novamente fabricou cercado e matapi. Terminando, colocou um
no estreito e um na cachoeira Curucuí. Feito isso, ele esperou a
chegada de Diadoé sozinho. Subiu bem no alto da Serra Akarãnu
(Serra Cancã, da Via Sacra, em São Gabriel) e na montanha da
Fortaleza. Mandou que os pássaros ficassem calados. Quando a
cobra apareceu no estirão, ele preparou suas armas, a lança-
chocalho e o escudo.

A cobra traíra encostou no cercado e viu que estava bem
feito. Ela tentou voltar para sair por outro lugar. Quando Oãku
viu que a cobra tentava fugir, jogou a lança-chocalho bem na
coluna dela. A cobra, assustada, tentou fugir e entrou num matapi.
Dessa vez não escapou mais.

Foi assim que Oãku conseguiu matá-la. Puxou seu cor-
po para a terra, raspou suas escamas com a ajuda dos Bahuari
Mahsã e a cortou em pedaços. As escamas grandes, eles jo-
garam no sentido da foz dando origem aos pirarucus. As es-
camas miúdas, do rabo, jogaram para o lado das cabeceiras,
originando traíras grandes e pequenas. Os intestinos foram
jogados por terra, surgindo grande minhocas (eutua ou
wãsikurã).

Antes tinham aberto o bucho para tirar a criança, que esta-
va quase morta. O menino estava bem protegido através de es-
cudos. Ele foi levá-lo até a casa de seu pai, na cabeceira do
Aiari, na Maloca do Umukori Mahsã. Um�pu, vendo seu filho
de volta, ficou alegre, agradecendo para Oãku.
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História da Aranha

Buhpu kihti

Isso ocorreu antes da Transformação.
Buhpu, a aranha, era mestre em fazer tangas de dança

(bahsaku wasóro kaseró). Vendo que só ela sabia confeccioná-
las, Waideyu (Wai Mahsã) mandou preparar várias antes da fes-
ta. A aranha aceitou e começou a fazer com os dentes, masti-
gando. Mastigava a casca de cipó-tururi, depois de cozinhar.
Com sua saliva, ia tecendo bem fechado, como vemos alguns
ninhos de aranha bem tecidos. Diferente de outros insetos que
fazem suas casas de barro ou gravetos, a aranha faz a sua com a
própria saliva.

Ela fez as tangas, secou no sol e começou a colorir. Feito
isso, ela enrolou bem com suas habilidades e fez um rolo peque-
no. Parecia ser uma só tanga, mas havia muitas, para todo um
grupo de dança. Ela foi entregar para Waideyu e disse:

� Aqui está sua encomenda � passando-lhe o rolinho.
Vendo aquilo, ele se ofendeu, pensando que ela estivesse

caçoando. Brigaram e Waideyu, dando cacetada, quebrou a cabe-
ça dele. Por isso, hoje em dia, Buhpu aparece com a cabeça chata.

No dia seguinte, quando ele foi abrir o embrulho, viu que
tinha muitas tangas, que encheram um varal, conforme sua en-
comenda. Desconcertado, mandou recado para a aranha se des-
culpando, mas a aranha não aceitou.

Ela começou a tirar timbó (ehu): niti ehu, wahpu ehu, ¤roya
ehu, ki ehu, miõ ehu, botep¤ri ehu, pamõpikõri ehu, doenimak¤ku,
imip¤, imip¤ õmakã. Todos esses venenos eram do Trovão. O
lugar onde ela tirou timbó fica no rio Uaupés, abaixo de Iauareté,
chamado Waituditara.

A aranha já estava pronta para tinguijar. No dia seguinte,
eles iam fazer dança. No dia que ela começou a tinguijar, os



173

peixes que estavam na entrada da maloca morreram logo.
Waideyu estava bem no fundo da maloca. Quando seus compa-
nheiros começaram a pular e morrer na maloca, ele logo pensou
que era a aranha que estava se vingando. Ele tentou fugir, mas a
aranha veio antes dele, até o Igarapé Umari do Tiquié e come-
çou a tinguijar de novo. Todo o rio estava se contaminando com
o veneno. Ele foi então para o rio Ira.

Lá ela tinguijou com piquiá (heupu). Ele foi então para o rio
Castanha do Tiquié, até sua cabeceira, no igarapé Peneira (Suoya),
entrou no varador e foi até a Serra de Uacari (Pihkõturunu), onde
se transformou no macaco uacari, para ver onde ficava o rio mais
próximo. Ele foi depois para a Cachoeira Machado (kõmepoea).
Daí seguiu para o rio Pirá, até suas cabeceiras, onde existe a Serra
do Peixe Branco (Waibuhtinu). Assim ele conseguiu escapar.

O timbó que a aranha bateu ficou dentro das pedras. Por
isso, quando se mexe nessas cachoeiras, o timbó sai e aparecem
facilmente as malárias. Waideyu é uma cobra grande que se trans-
forma em peixes. Ela é o chefe dos peixes.



PARTE II

HISTÓRIA DE PAM�RI MAHSÃ

(GENTE DA TRANSFORMAÇÃO)



177

Yepa Oãku pede apoio ao Avô do Universo
para transformar os seres humanos

Yepa Oãku umuko Ñehk¤re mahsã bahurese srikaro

Depois de ter deixado todas as coisas desse mundo, os Yepa
Mahsã subiram no universo. Um dos primogênitos dos Yepa
Mahsã, Yepa Oãku, entrou em contato com o Avô do Universo
pedindo sua ajuda para a transformação dos seres humanos.

Ele explicou várias coisas:
� Primeiro, na Maloca do Céu (Umusé Wikhã) existem vários

instrumentos. Com isso você conseguirá transformar os seres hu-
manos. Segundo, coloca dentro da cuia todos os ossos das coxas,
costelas e membros. Terceiro, terá que procurar árvores deste mundo
que têm sangue igual ao dos seres humanos. Quarto, precisa ajun-
tar todas as aves deste mundo, Miriã Porã Mahsã. Quinto, a trans-
formação em seres humanos irá se iniciar na cuia do universo até a
cuia da terra, através do cipó karãkó, cipó de leite.(110)

Ouvindo o Avô do Universo, Yepa Oãku pegou sua forquilha
de cigarro e abençoou, dizendo:

Mahsã Bahuari duhpu
Forquilha de cigarro de aparecimento da Gente do Universo

Muro pau duhpu
Forquilha de cigarro

Mari kahtisé duhpu
Forquilha de cigarro de vida

Mari kahtisé sar�
Suporte de cuia de vida

110 Daqui o kumu recita a oração, começando no Yepa wiika até o
Lago de Leite, benzendo a criança recém nascida (põra bahseró).
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Mari kahtiri watoro
Cuia de vida

Utã bohó wehta waharo
Cuia de pó de pedra branca

Dizendo isso, continuou, fazendo a oração:

Karãko sopodá duhka buhuridá
Cipó karãko de fruta grande

Karãko sopodá duhka mimida
Cipó karãko de fruta pequena

Duhka ñirida, duhka buhtirida
Cipó de fruta pequena, cipó de fruta branca

Duhka soãrida
Cipó de fruta vermelha

Mahsã Bahuari waharo, tuwesã pi
Cuia de aparecimento e tempera a cuia de suco de fruta

Mahsã Bahuari duhpu putiopu
Forquilha de cigarro de aparecimento da Gente do Universo

Com cigarro soprou em cima do suporte de cuia. Logo saiu um
barulho zoando, mas no fim sumiu. Yepa Oãku continuou usando a
mesma oração, novamente zoaram e saíram pulando da cuia.

O primeiro a sair da cuia foi Doetiro (traíra cabeça chata).(111)

O segundo foi Yupuri. O terceiro, Buú. Saíram também três
mulheres: Yepario, Yupahkó e Duhigó.

Yepa Oãku abençoou soprando com cigarro, dando luga-
res para sentar. Ele tinha ao lado os suportes de cuia que conti-
nham ossos de cada pessoa, homens e mulheres. Yepa Oãku
pegou a forquilha de cigarro benzido e soprou em cima dos

111 Doetiro foi o primeiro a sair do Buraco da Transformação. Ele é o
comandante do Barco da Humanidade.
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suportes de cuia. Os ossos caíram pulando, transformando-se
em seres humanos: homens e mulheres.

Conseguindo planejar os trabalhos, viu que faltava muito na
transformação dos seres humanos. Primeiro, ajuntou todas as ár-
vores do universo, depois as árvores da terra, as árvores que têm
sangue igual ao dos seres humanos. Em seguida, ele lançou os
raios do trovão sobre as árvores de onde apareciam muitos seres
humanos. No fim sumiram, ficando somente um que chamamos
Pekas¤ Dupokak¤ ou Bupodiiro. Ele é o ancestral dos brancos.

Vendo que ficou somente um, Yepa Oãku pegou o cigarro
benzido, soprando, dando a todos eles lugar para sentar. A
Maloca do Céu ficou com a metade cheia de seres humanos.

Disse ainda a todos os seres humanos que esperassem e
acompanhassem os trabalhos: ele precisava escolher sob qual
forma os seres vivos seriam iniciados, para a transformação da
futura humanidade. Então Yepa Oãku continuou seu trabalho,
primeiro abençoou, dizendo:

Mar� kahtise kumu, kahtise sãri, wahatopu
Banco de vida, suporte de cuia de vida

Karãko yaigu, ohpekõ yaigu
Lança-chocalho de karãko, lança-chocalho de leite

Karãko kumurõ, ohpekõ kumurõ
Banco de karãko, banco de leite

Karãko sãri, ohpekõ sari� wahatopu
Suporte de cuia de karãko, suporte de cuia de leite

Mahsã bahuaku yaigu, miriã porã mahsã yaigu
Lança-chocalho de encarnação de Gente do Universo, lança-
chocalho de encarnação de Gente Ave

Mahsã Bahuari kumurõ, miriã porã mahsã kumurõ
Banco de encarnação de Gente do Universo, banco de encarnação
de Gente Ave
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Mahsã Bahuari sãri, miriã porã mahsã sar� wahatopu
Suporte de cuia de encarnação de Gente do Universo, suporte
de encarnação de Gente Ave

Terminando a oração, procurou no universo e na Terra da
Gente Ave os pássaros pihkõse, tatua, baroá, bihpia, dahsuá,
wheriterõ, mihpi peria kareroa, uhp� miria, sioroa. Com estes
pássaros, ajuntou a vida e o sangue e transformou sangue dos
seres humanos lançando os raios de trovão. Apareceram muitos
seres humanos, deixando a Maloca do Céu cheia. Executando
os trabalhos, Yepa Oãku pediu novamente ao Avô do Universo
outras informações e ele explicou:

� Você, Yepa Oãku, guiará a transformação da humanida-
de, a transformação dos seres vivos em seres humanos e terá
meus poderes até o Buraco de Transformação, por onde a futu-
ra humanidade irá pisar na terra pela primeira vez.

Por último, explicou em que forma os seres vivos preci-
sariam se transformar no universo até no Lago de Leite. Então
Yepa Oãku disse ao primeiro que saiu da cuia da transformação
no universo.

� Você, Doetiro, com seus grupos da humanidade, qual
forma desejam se transformar?

Doetiro reuniu-se com seus irmãos para escolher sobre qual
forma os seres vivos iniciariam a transformação. Todos eles de-
cidiram pela forma de pássaros e de peixes. Yepa Oãku aben-
çoou a Cuia do Universo, dizendo:

�hta boho waharo
Cuia de pedra branca

Mahsã Bahuari waharo
Cuia de encarnação da Gente do Universo

�hta k¤ waharo
Cuia de pedra preta
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Mahsã Bahuari waharo
Cuia de aparecimento da Gente do Universo

�hta wayuku waharo
Cuia de pedra wayuku

Mahsã Bahuari waharo om ãyuri
Cuia de aparecimento de ar puro

Karãko da, ohpekõ da
Cipó de karãko, cipó de leite

Karãko da, ohpekõ da duhka buhurida
Cipó de karãko, cipó de leite de fruta grande

Karãko da, ohpekõ da duhka mimida
Cipó de karãko, cipó de leite de fruta pequena

Duhka butirida
Cipó de fruta branca

Duhka soãrida
Cipó de fruta vermelha

Duhka ñirida. Té ako tõri mera, ame suopeo pu
Cipó de fruta preta. Tempero como suco das frutas dessa cuia

Depois, esticando o cipó karãko do universo, ligou a Cuia
da Terra ao Lago de Leite, abençoando:

Karãko da duhka bahuarida, duhka daiarida
Cipó de karãko de fruta grande, de fruta pequena

Mahsã Bahuarida, mahsã dii da
Cipó de aparecimento de sangue

Buhtirida
Cipó branco

Ñirida
Cipó preto
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Sõarida
Cipó vermelho

Té dá mera t¤pusa dihó p�
Com esse cipó esticou para baixo (com ar puro até o Lago de Leite)

A humanidade se transformou em aves e correu para baixo,
acompanhando o cipó de karãko, caindo no Lago de Leite.(112)

Aí todos se transformaram em peixes e os corpos dos próprios
peixes se transformaram num grande barco, como os barcos de
hoje, mas na verdade era uma cobra. Por isso, os velhos rezadores
(kumua) chamam de Pamuri Pirõ, Cobra da Transformação.

Como líder da transformação, Doetiro, ou Pamuritiro, re-
cebeu de Yepa Oãku a lança-chocalho de pedra branca. Ele se-
guiu com a lança-chocalho do Lago de Leite até a cachoeira de
Ipanoré. Para a Gente de Transformação a lança-chocalho ser-
via como uma bússola, um guia. Era como um instrumento de
direção, quando chegassem no Buraco da Transformação ele
ficaria totalmente inclinado apontando para o zênite (o centro
do céu); a lança-chocalho foi ficando em pé pouco a pouco, à
medida em que iam subindo do Lago do Leite.

A Gente da Transformação logo partiu para sua viagem ao
norte por baixo d�água. Foram subindo até que em certo ponto
encontraram um lugar difícil de ultrapassar, chamado Tauró ou
Sirikawi.

Não conseguindo passar, retornaram novamente para o
Lago de Leite, onde chegaram na Maloca Dia Busarawi. Toda a
Gente da Transformação se reuniu e decidiu que faltavam al-
guns instrumentos. Então todos começaram a se enfeitar com
os instrumentos que haviam recebido na Maloca do Céu, como
acangataras, lanças-chocalho, brincos e outros.

112 O Lago de Leite recebeu esse nome porque Yepa Oãku rezou a
humanidade com a cuia de leite de cipó de karãko.
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Terminado de se enfeitar, foram para outra maloca, Dia
Wehtarawi, onde começaram a inalar paricá, especialmente os
chefes Doetiro e Yupuri, pela primeira vez. Até aí, todos eles
estavam possuindo apenas alguns poderes. Acertando em usar
seus instrumentos, passaram, chegando na última maloca Dia
Tur¤kawi. Foi nessa maloca que os Pamuri Mahsã começaram
a preparar os cigarros de fumo de pedra branca (¤ta boho muro),
fumo de pedra amarela e vermelha (¤hta ku muro), fumo de
pedra wayuku (¤hta wayuku muro), fumo de pedra preta (¤hta
buhku muro) e fumo de pedra taro (taro ¤hta muro).

Com esses cigarros, eles começaram a fumar, criando idéi-
as com a tonteira dos cigarros. Nessa maloca, os líderes Doetiro
e Yupuri foram novamente no universo, pedir apoio ao Avô do
Universo. Chegando, foram mal recebidos, mas assim mesmo
insistiram, perguntando como ele andava passando. O Avô do
Universo não respondia.

� Nós, Pamuri Mahsã, estamos precisando poder.
O Avô do Universo respondeu pela negativa:
� Não tenho, como posso dar tudo? Já dei a metade dos

meus instrumentos.
Dizendo isso, o Avô do Universo jogou raios e choques,

para ver se eram realmente Yepa Mahsã. Eles logo fizeram a
oração, usando roupa de pedra branca, de pedra preta, verme-
lha, e cercando com paris de pedras para se proteger.

Então novamente o Avô do Universo lançou raios. Dos rai-
os, Doetiro conseguiu segurar quatro cabos de enxó, e benzeu
esses com cigarro. Dividiu-os, entregando dois para seu irmão
Yupuri. Terminando, saíram com pressa, pulando da porta da
Maloca do Céu. O Avô do Universo jogou a lança-chocalho
contra eles, acertando no travessão da porta da maloca. Sem
esperar, Doetiro e Yupuri pegaram um pouco de paricá e fumo e
sopraram em cima do cabo de enxó, lançando os raios contra o
Avô do Universo. Ele ficou gemendo de tanto sentir os raios.
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Com seus poderes, Doetiro e Yupuri voltaram ao Lago de Lei-
te. Começaram a organizar a segunda viagem e embarcaram
todos os Pamuri Mahsã.

Antes da partida, Doetiro perguntou a Pamuri Mahsã se
dava certo os seus lugares. O maku, que ia ficando, correu. Não
encontrando mais lugar, ficou na proa do barco como marinhei-
ro do Barco da Transformação.

O barco partiu na direção norte, por baixo d�água. O barco
estava impregnado de leite e mel da frutinha karãko. Com esse
leite e mel, os Pamuri Mahsã estavam crescendo na viagem
como a criança se desenvolve na barriga da mãe.

O Barco da Transformação subiu, passando pela Maloca
Tauró, de onde havia retornado antes. Dessa vez conseguiu pas-
sar com o poder do cabo de enxó recebido através dos raios.
Chegaram enfim na maloca Yurawi, de onde os Pamuri Mahsã
viram as paisagens de terras.
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Origem dos instrumentos musicais

Bayasé õapuri bohkanu�kakaro

Um dia os Pamuri Mahsã combinaram de procurar os ins-
trumentos. Combinaram de derrubar a pedra wayuku. Juntaram-
se muitos animais e aves (Miniã Porã Mahsã) como cutias, pacas,
caititus, queixadas, jacupebas, mutuns de duas espécies (da bei-
ra e branco) e todas as outras aves e macacos uacari (pihkõturu),
mahsãké (caiarara), guariba... No meio deles estava a anta, que
apareceu sem ser convidada. Os Pamuri Mahsã já sabiam o que
ia acontecer depois da derrubada.

Enquanto iam falando a respeito da anta, de quem não gos-
tavam, já iam derrubando. Eles iam guardando as lascas num
paneiro. Os paneiros que eles usavam eram de arumã-de-água
(ahkowu) e arumã-de-sapo (nehtrowu). Guardavam essas las-
cas para não aparecer doenças, pois podem causar tumores
(bihpika). Quando aparecem, o benzedor já sabe sua origem.

Enquanto eles derrubavam, os esquilos (dutu e wisõa) e
macacos trepavam lá no alto para ver para onde o pau estava se
inclinando. Eles subiam ferindo o tronco da árvore. Esse pé de
wayuku estava ligado até em cima, no universo. Todo tempo
eles subiam e desciam. (113)

Quando eles estavam na metade da derrubada, a anta teve
sede. Como não queriam ela lá, quiseram mandá-la para longe.
Disseram:

� Bem pertinho tem um igarapé.
Ela foi. Fizeram uma reza para transformar num sapinho,

chamado netro, e jogaram na frente. Esse sapinho sempre esta-

(113) Dessas feridas no tronco surgiu uma doença, causada por sopro,
que causa hemorragias no corpo e sangramentos na pele. Quando o
kumu benze, ele desfaz as unhadas de esquilos e macacos.
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va cantando um pouco na frente da anta e a anta nunca o alcan-
çava. Ia cada vez mais longe, até chegar num afluente do rio
Traíra, o Potayá. O local em que estavam derrubando fica no rio
Castanha, chamado Orituturo, uma serrinha perto do atual po-
voado de Trovão.

Enquanto a anta tomava água, a pedra wayuku caiu. Caiu
na direção do nascente, num laguinho. As folhas da palmeira
paxiúba wayuku se quebraram, ficando meio separadas.(114)

Depois que caiu, as cotias já começaram a roer e cortar,
mas não ficava bom, porque seus dentes não são bem afiados.
Os pedaços que eles cortavam não zoavam bem, por isso hoje
em dia elas só guincham. Vendo isso, convidaram um besouro
cortador (yuku yhero) para cortar. Ele acertou todo o tronco de
paxiúba. Depois de terminar, cada ave e animal ia pegando seu
pedaço. Tiraram todos. Só depois voltou a anta. Chegando, ela
perguntou:

� Tá, meus netos, ao menos vocês guardaram um pedaço
para mim?

O líder dos Miniã porã Mahsã disse que não.
Ouvindo isso, ela foi procurando, pisando nos restos das

folhas. Até que encontrou o toco. Pegou e engoliu, guardando
na garganta. Todos ficaram surpresos, pois pensavam que não
tinha sobrado nada. Tiveram mau pressentimento. A anta ficou
alegre e agradeceu seus netos por terem guardado um pedaço
para ela. Depois de engolir, já começou a tocar. Toda essa parte
do mundo ficou tremendo, todos desmaiaram. Parecia uma ven-
tania que fazia cair as folhas. Ele disse que agora ia acabar com
os Pamuri Mahsã.

114 Aqui se tira uma reza para parto complicado quando, em vez de
sair a cabeça, começa a sair um braço ou perna. Isso é um estrago e o
kumu usa essa reza. Esse pé de paxiúba tem muitas histórias e
benzimentos.
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Ouvindo isso, os outros ficaram revoltados e conversaram
a respeito. Ele morava numa cachoeira do rio Uaupés. Anta sem-
pre queria ser o primeiro. Eles pensaram num meio de pegar de
volta esse instrumento. Os guaribas foram atrás dele. Antes ti-
nham feito uma reza para anta não desconfiar do que eles queri-
am. Chegando com ele, pediram para ver, mas anta não deixou.
Eles fizeram outra oração para que ele deixasse. Na terceira
vez, eles conseguiram e a anta aceitou mostrar. Ouvindo pedir,
a anta tirou do pescoço e mostrou, sem soltar o cordão que
estava em torno do pescoço. O segundo também quis ver e de-
pois também o terceiro. A anta se esqueceu e entregou na mão
dele. Nessa hora tomou da anta e levou para o alto. Foram em-
bora para dentro do mato. Depois de alguns meses, eles volta-
ram de novo com a anta. Haviam preparado cariços para dar em
troca daquele instrumento que roubaram. Eles tinham visto que
esses cariços davam bom som e música, por isso queriam entre-
gar para a anta. Eles benzeram para que ela gostasse e não lem-
brasse mais daquele que eles tinham roubado. Enquanto esta-
vam tocando, a anta escutou de longe e gostou, desejando aquele
instrumento. Os guaribas foram ao encontro dela, confessaram
o que tinham feito, pediram desculpas e entregaram os cariços
como troco. Nessa hora, a anta ainda quis aquele instrumento,
mas depois se acalmou e aceitou os cariços. Logo a anta quis
experimentar, mas não sabia tocar, já que sua boca não podia
com cariço, só podia soprar um tubo. Por isso, até hoje ela tem
esse apito. Até hoje ela tem esse cariço. Enquanto todas as aves
tem seus instrumentos e até hoje tocam e cantam, os animais
ficaram só com um chiado mais estridente, porque não soube-
ram cortar bem os pedaços de paxiúba.
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Origem da Noite

Ñamiri akaro naa miikaro

Os Pamuri Mahsã tinham muita dificuldade em iniciar seus
trabalhos de transformação. Eles se perguntavam como seria o
futuro, depois de se transformarem, a divisão do tempo em dia e
noite. Eles precisavam disso para produzir alimentos e traba-
lhar. Vivendo essa preocupação, um dia, morando no Dia Ohpekõ
Wii, eles viram se levantar uma escuridão no poente, nas cabe-
ceiras de um igarapé.

Ñamiriwi é uma serra que fica na cabeceira do Igarapé Cubiu
(Ehtoaya), afluente do rio Cujubim (Kahtaya). Essa serra é do
tamanho de uma noite para ser percorrida. Lá que ficava o dono
da noite, Ñamirisota. O destino dos Pamuri Mahsã era tirar a
caixa da noite. Eles chegaram lá em três pessoas: Doetiro, Yupuri,
Yepas¤ria (ou Ñamiris¤ria) e outros companheiros.

Chegando próximo da maloca da noite, só entraram três
pessoas e foram bem recebidos pela esposa do Ñamirisota. Vi-
ram ele deitado no fundo da maloca. Recebendo seus netos, ela
foi acordá-lo, pois dormia profundamente. Ñamirisota estava
mostrando o sono da noite. A velha, sem conseguir acordá-lo,
colocou pedaço de cerâmica bem quente em seu peito. Só assim
ele podia ser acordado. Quando ele acordou, ela avisou que
seus netos tinham chegado. Ele levantou-se todo feio, babado,
cabelo amassado, sujo, olhos remelentos. Assim mesmo veio
cumprimentar seus netos e conversou com eles.

� Ainda bem que vocês vieram, esse é o tempo marcado
para tirarem a caixa. A noite traz muita preguiça, doenças, dores
de cabeça e corpo. A gente fica sem pensar no trabalho � disse ele.

Depois ele voltou para os fundos da maloca, dizendo que
ia tomar banho. Ele tirou essa máscara e pendurou no traves-
são. Foi tomar banho e voltou bem limpo e brilhoso, com seus
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brincos e colares. Continuou conversando. Os netos disseram
que vinham tirar a caixa da noite. Ele mandou esperar três dias,
para preparar caxiri e cerimônia para celebrar a entrega. Nesse
tempo eles não dormiam, nem mesmo quando anoitecia.

Quando chegou o dia marcado, na boca da noite, ele pegou
a caixa que estava guardada no alto, acima de sua rede. Antes de
iniciar a cerimônia, ele mandou seus netos ficarem atentos e eles
aceitaram seu conselho. Ele já vinha fazendo cerimônia com seu
chocalho. Por isso, hoje em dia, se escuta no começo da noite
os insetos cantando.

Essa caixa tinha todos os ornamentos e enfeites de dança.
Ele empurrava a caixa com o pé e explicava: primeiro, na caixa
tem um colar de miçangas, depois tem osso de veado, esclare-
cendo como cada objeto deveria ser usado depois. Mandou dei-
xar peneiras e colocou em cima delas. Cada vez que começava a
explicar, eles já cochilavam. Depois de cada explicação, ele dan-
çava. Disse que nos quatro pontos cardeais há ganchos, nos
quais pendia a noite. Depois da meia-noite ele ainda ensinou
como guardaria os instrumentos e ornamentos que estava usan-
do. Primeiro, explicou como desmanchar a amarração dos gan-
chos � os nós que os seguram � e guardá-los na maloca. Depois
ele foi guardando os ornamentos, após um movimento da dan-
ça. Foram tirando da maloca cada enfeite até amanhecer, quan-
do fechou a caixa e entregou para eles. Por isso, até hoje os
baya dançam durante toda a noite.

Quando receberam a caixa, quiseram levá-la, mas não con-
seguiram levantar, pois era muito pesada. Foram então chamar
seus companheiros que haviam ficado esperando fora da maloca.
Eles eram os chefes dos outros povos que existem hoje. Ajun-
tando todos, tentaram carregar com um pau, no qual amarraram
a caixa, três pegaram numa ponta e três na outra. Eles foram
carregando, se revezando entre eles. Naquele tempo, o rio era
como um caminho. Depois de carregar durante muito tempo,
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eles se cansaram. Não aguentando mais de curiosidade, quise-
ram espiar para ver o que pesava tanto. Mandaram o líder abrir.
Desamarraram o cipó e, devagar, foram abrindo. Mas a caixa aca-
bou de abrir-se por si só, saindo uma nuvem escura que subiu,
começando logo a escurecer. Também vieram chuviscos e tempo-
ral. Eles ficaram pensando que eles tinham aberto a caixa fora do
lugar. Todos pegaram chuva. Procuraram folhas para se proteger.
Doetiro tirou a ponta que tem na base das costelas (kutirokhãkui)
e fez um abrigo contra a chuva. O líder dos Desana tirou folhas de
buçu, o dos tariana, folhas de bacaba; e assim por diante.

Doetiro, o líder de todos, começou a repetir as cerimônias
que havia aprendido, mas não conseguiu acertar. Não conse-
guindo, ele quebrou uma varinha, tipo vassoura (wasõboka), e
fez uma oração, desmanchando aqueles ganchos. Mas também
não teve êxito, porque ele não tinha escutado tudo, havia dor-
mido naquela hora. Então, Doetiro tomou a forma de um mor-
cego e foi ver se estava amanhecendo ou não e viu que só clare-
ava pouquinho.

Yupuri tentou fazer de novo, da mesma forma, mas tam-
bém não conseguiu. Não conseguindo, o tamanduá (buhkó) já
estava esperando para comer os Pam¤ri Mahsã na direção do
nascente. Do outro lado, no poente, estava o tamanduaí
(umukaribuhu) e a anta estava no norte. Eles estavam impacien-
tes, não amanhecendo eles iriam devorar os Pam¤ri Mahsã.

Então chegou a vez de Yepasu�ria. Ele falou para seus ir-
mãos maiores que podia acertar dia e noite. Mas seus irmãos
entregaram-lhe aquela vassourinha e ele também fez uma tenta-
tiva. Sendo o último, o mais inteligente, ele se ornamentou com
os colares de miçanga, conforme haviam visto na maloca, e
cocares de penas de arara. Ele pronunciava o nome de cada
enfeite e ia juntando-os e ornamentando-se. À meia noite, já
estava pronto, com todos os adornos que o baya usa. Por isso,
quando chega essa hora todos os insetos param de zoar. Ele



191

começou a reza, desmanchando os ganchos presos no norte,
sul, leste e oeste. Também começou a tirar e guardar os orna-
mentos. Ele mandou o morcego ir espiar para ver se já vinha o
dia. Todos seus irmãos gostaram. Aí ele mandou outro pássaro
japu (um¤waro). Sem demorar, confirmou que o dia estava che-
gando mesmo.

Quando ele chegou, Yepas¤ria pegou as penugens dos pás-
saros (umukhopoaiti) e começou a fazer reza para que esse dia
aparecesse bem claro. Todos os Pam¤ri Mahsã que o acompa-
nhavam alegraram-se ao ver o dia, com o sol brilhando. Depois
que o morcego havia anunciado que o dia vinha chegando, o
cujubim acordou e soprou para o jacu continuar dormindo. Ele
ficou dormindo, só foi acordar depois que amanheceu. Quando
despertou, os Pam¤ri Mahsã já haviam peidado em cima dele.
Hoje em dia, o jacu parece feio.(115)

Com o dia claro, os Pam¤ri Mahsã foram atrás daqueles
animais para matá-los, e conseguiram.

A caixa da noite é chamada Na�koró. Foi assim que come-
çou a divisão entre dia e noite. Atualmente, a caixa da noite fica
na região entre Trovão e Cunuri, no baixo Uaupés, no lugar de
mesmo nome.

115 Hoje em dia, quando se sonha com cocô, com um lugar cheio de
excrementos, é porque vão chegar pessoas do grupo Tukano. Já os
Desana dizem que quando se sonha assim, é porque vai chegar um
qualquer, alguém que não conhece benzimentos.
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Transformação dos Pamuri Mahsã

Naa Mahsã bahuamahtikaro

A primeira maloca da transformação onde o kumu benze a
criança recém-nascida é Yurawi.(116)

Ohpekõ diiro masu
Pessoa de leite e carne

Ohpekõ kumurõ
Banco de leite

Pihkõse kumurõ
Banco de pássaro-tesoura

Duhka yiri kumurõ
Banco de fruta preta

Duhka sõari kumurõ
Banco de fruta vermelha

Duhka buhuri kumurõ
Banco de fruta grande

Karãko sãri
Suporte de cuia de karãko

Kuye wahatopu
Vida dele

Pehka yusuo
Esfria sua quentura [estava quente dentro do útero materno]

Tue dupó
Ajunta tudo

Pihkõse diro mahs¤
Pessoa de carne de pássaro-tesoura

116 Para uma menina de nome Yupahkó (que é a origem desse nome) a
reza começa por essa Casa de Transformação.
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Karãko diro
Carne de karãko [uma frutinha doce da capoeira]

Uhpimirõdiara mahs¤
Pessoa de pássaros [parecidos com andorinha] puros

Wayá diara mahs¤
Pessoa de pássaros [parecidos com andorinha] puros

Pihkõse diara mahs¤
Pessoa de pássaros-tesoura puros

Dahsua diara mahs¤
Pessoa de uirapurus puros

Nit� diro mahs¤
Pessoa de carne de cinzas

Pasi diro mahs¤
Pessoa de carne de tabatinga

�rõya diro mahs¤
Pessoa de carne de carajuru

Musa diro mahs¤
Pessoa de carne urucu

Ohpekõ mahs¤
Pessoa de leite

Karãko mahs¤
Pessoa de karãko

Té dii mera
Com sangue

T¤a p¤á diho
Estica da cabeça aos pés

T¤a p¤sá mohoro
diro tutaha peo morõnukõpi
Estica dos pés até a cabeça

(Essa mesma oração é usada depois nas outras malocas)
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Terminada a oração, seguiram viagem e chegaram na outra
maloca, Hóyawi, onde se encontra o banco de vida, suporte de
cuia de vida. Daí chegaram nessa maloca e logo passaram para
outra, Marirawi. Foi aí que os Pamuri Mahsã perguntaram-se
se realmente todos eram Pamuri Mahsã, se não haveria outros
estranhos entre eles. Doetiro, o líder, vendo que todos eram
mesmo Pamuri Mahsã, seguiu adiante. Seguiram viagem e che-
garam em Cachimbo (Kasiawi), maloca onde conseguiram pe-
neiras, suportes de cuia e bancos. Aí o kumu repete a mesma
oração para benzer a criança recém-nascida. Feito isso, conti-
nuaram viagem até Diatrekawi, onde também tiveram penei-
ras, suporte de cuia, bancos cerimoniais e penugens (bahsa
buusa). Em todas essas malocas eles pararam um tempo. Fize-
ram uma viagem longa, como uma criança dentro do útero, ali-
mentando-se pelo cordão umbilical.

Daí Doetiro seguiu, chegando em Bisikawi. Foi nesse lugar
que as pessoas que ficaram no início começaram a perseguir os
Pamuri Mahsã, tentando se vingar por não terem encontrado
lugar no Barco da Transformação. Sopraram e apareceu a do-
ença varíola.(117) Nessa maloca, muitos Pamuri Mahsã ficaram
doentes e outra parte escapou. Vendo isso, Doetiro fez reza para
recuperarem-se desse mal. Recuperando-se, seguiram viagem.
Então chegaram em Miririwi (Maloca do Dilúvio), onde foram
ameaçados pelo monstro Sépirõ. Os Pamuri Mahsã tiveram que
parar, já que todo o mundo ficou inundado. Vendo isso, Yepa
Oãku transformou-se no pássaro se�ro e desceu até no Lago de
Leite, pousando num buritizeiro na beira do lago. Viu que Sépirõ
tinha fechado o canal do rio com o rabo, inundando todas as
terras. À medida que o rio subia, a cobra subia junto com a
água, boiando. Vendo essa situação, ficou furioso e voltou para
Umuse Wikhã (Maloca do Céu) e pediu para o Avô do Universo

117 Hoje em dia não se vê mais esse tipo de doença, só sarampinho.
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curare e zarabatana para matar a cobra. Daí desceu de novo até o
buritizeiro, armado. Antes de soprar, ajeitou um cercado com as
folhas de buriti e se escondeu bem. Na primeira soprada, a cobra
nem se mexeu. Então ele atirou outra vez. Ela se agitou um pou-
co. Na terceira vez, ela se sacudiu muito e puxou o rabo do canal.
A água ficou borbulhando, como se fervendo, e o lago encheu-se
de espuma. Daí, o rio começou a vazar, ficando como hoje, seco.
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Quando acabou o dilúvio, eles se deslocaram para o local
que ficou conhecido como Hu�riwi, Casa do Incêndio. O corpo
e os ossos de Sépirõ ficaram fora da água, na praia. As mulheres
Pamuri Mahsã viram seus restos e quiseram ir lá para destruir
os ossos. Deu verão longo, ficando esse mundo muito seco.
Elas foram lá e tiraram os ossos com potes de pedra e barro e
cozinharam, para tirar o podre e usar os ossos como miçangas
para colares. O resto elas queimaram e, com o verão forte que
fazia, o fogo se espalhou.(118) O fogo atingiu todo o mundo, toda
essa camada foi queimada.(119) Antes que Sépirõ queimasse, to-
das as plantações davam melhor nessa terra. Antes da queima-
da, os Pamuri Mahsã se transformaram em insetos (em formi-
gas pretas, osokãti e yuutu) e se esconderam em baixo, na últi-
ma camada. Demoraram muito tempo nessa maloca, protegen-
do-se no subsolo. Não tendo como apagar o fogo, Yepa Oãku
foi pedir ajuda para os Diroa, na Maloca do Céu. Quando ele foi
para lá, seus companheiros saíram um pouco para espiar se o
incêndio já tinha acabado e o fogo atingiu suas cabeças. Por isso
ficaram com as cabeças pretas como são até hoje. Chegando lá,
Doetiro pediu conselho sobre como apagar o fogo, tendo con-
tado tudo sobre o dilúvio e o incêndio. Ouvindo isso, um Dir¤
desceu para ver com seus próprios olhos. Vendo o mundo em
chamas, começou a fazer reza, transformando a base da terra
em água, os troncos e árvores caídos foram molhados. Termina-
da a oração, ele voltou para a Maloca do Céu e explicou para

118 Desse episódio extrai-se um benzimento para diarréia com vômito,
que teve origem na fervura tampada dos ossos. O benzedor deve
destampar a panela, esfriar o fogo etc.
119 Por isso os velhos identificam as cinzas que se encontram num
nível do solo como originário desse grande incêndio. O benzedor faz
reza para esconder suas vidas dentro do solo, como fez Pamuri Mahsã.
Quando o kumu pega o coração de algum pajé, também esconde sua
vida assim, para ficar invisível.
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Doetiro que ao meio-dia iria dar um grande barulho. Ele retornou
e ficou aguardando o sinal. No dia seguinte aconteceu, zoou um
barulho. O Dir¤, como tinha poder, transformou-se em uma
peneira, como uma camada de água, e fez chover. Como já ha-
via feito aquela reza, junto com as chuvas, extinguiu o fogo.
Depois que apagou, o mundo todo ficou cheio de fumaça. A
partir de então, depois da fumaça, esse mundo começou a ficar
cheio de doenças, como diarréia. Essa fumaça era contaminada
(õme p¤risé). Na madrugada do dia seguinte, os Pamuri Mahsã
acordaram e o inambu (yairó) cantou e um seu companheiro
respondeu depois da terceira vez que chamou. Estavam dando
sinal de que tinham conseguido passar o perigo. Todos os pás-
saros (Miriã Porã Mahsã) responderam. Aí prosseguiram a vi-
agem, mas uma parte dos Pamuri Mahsã tinham fugido para
longe, para outras partes. Por isso existem índios em toda a
América e na Europa.

Mesmo tendo acabado o fogo, essa camada de terra tinha
sido toda queimada. Por isso, Doetiro foi atrás de terra boa para
refazer essa camada e trabalhar seus cultivos.

Origem do Ipadu
Patu naa boka nukãkaro

O pé de ipadu era a coluna vertebral do Avô do Universo.
Ele deixava numa roça separada, só ele tinha. Ele tirava um pou-
co, preparava e lambia pouco. Isso ajudava ele a entender, via
como ia ser esse mundo, como seria mais tarde. Seu genro, Wirõro
(Tempestade), não era grande conhecedor, não tinha pensamen-
tos como o Avô do Universo. A esposa de Wirõro se preocupava
com o desinteresse dele. Wirõro tinha poder para fazer chover
com vento. Às vezes ele desobedecia seu sogro, quando este lhe
mandava chamar o vento, mas a sua esposa ele escutava.
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120 Wasiñimi é uma minhoca grande. Existem casas delas nas cabeceiras
do Okonimia (afluente do Tiquié acima da fronteira Brasil-Colômbia).

Um dia, vendo o marido viver desse jeito e seu pai sabendo
de tudo, ela decidiu tirar uma muda de ipadu, um galho peque-
no, que plantou em sua roça. Quando voltou da roça, encontrou
seu pai sentindo dores. Gritou por toda a tarde e toda a noite.

Ela havia tirado um pedaço de seu próprio corpo. Sentindo
muitas dores, ele falou:

� Sei que vocês me ofenderam, de algum modo.
Ouvindo as queixas de seu pai, ela pensou se não teria a ver

com a muda de ipadu. Ela descobriu que tinha tirado um osso
do Avô do Universo.

Na manhã seguinte, ela foi cedo na roça, pegou de volta o galho
e colocou no lugar onde tinha quebrado. Daí foi de novo em sua roça
e trabalhou como de costume. Na volta à sua casa, encontrou seu pai
recuperado. Por esse motivo, não podia roubar dessa planta.

Um dia o Avô do Universo pensou como fazer para as futu-
ras gerações terem seus pés de ipadu. Com essas idéias, ele en-
tregou pés de ipadu para Wasiñimi(120) Oãku, para que depois
ele dividisse entre os Pam¤ri Mahsã. Ele tirou dele mesmo, de
seu corpo, ele próprio estava se espalhando.

Na maloca H¤riwi, os Pam¤ri Mahsã foram procurar
Wasiñimi Oãku. Depois do incêndio, havia ficado apenas a ca-
mada de carvão, por isso o líder Doetiro foi atrás dele. Foram
bem recebidos e Wasiñimi Oãku pediu que ele esperasse um dia,
no outro ele iria entregar.

No dia seguinte, ele entregou um embrulho bem amarrado
de tururi, difícil de abrir. Dentro havia vários tipos de terra, pasi
dita, sõase dita, buhtise dita, n�sé dita, dii dita, õmadiari dita,
dita wehta, cada um separado. Mas eles duvidaram que naquele
saquinho teria terra suficiente para cobrir todo esse mundo.
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Wasiñimi Oãku tinha recomendado para que eles só abris-
sem quando tivessem chegado de volta na maloca. Antes de che-
gar, no meio do caminho, eles quiseram abrir para espiar um
pouco. Quando fizeram isso, a terra por si mesma se espalhou,
como numa explosão. A terra se espalhou de qualquer jeito.

Vendo isso, os Pam¤ri Mahsã tentaram ajeitar, aplainar,
nivelar, mas não deram conta. Por isso, hoje em dia existem
morros e serras. Cada local ficou com seu solo diferente e suas
culturas e plantas. Depois, eles ficaram sem saber o que iria
acontecer mas, passados alguns dias, começaram a nascer os
pés de ipadu naquela região.

Da planta que cresceu primeiro, cada um dos chefes tirou
um galho, que deram origem a diferentes ipadus: kãrepatu,
dupuripatu, sapakarapatu, sibiapatu, waipatu, taropatu,
wehkupatu, petanapatu e outros. Cada um tirou um galho e
plantou separado. Por isso, todos os povos têm hoje seu ipadu.

***
Chegaram depois a Merrawi (Maloca do Ingá), onde a

reza foi repetida. Essa casa fica em Belém. Fizeram reza para a
criança, para o coração (dasiatu), esticando as veias dos pés até
a cabeça e da cabeça aos pés. Estenderam os paris de pedra para
proteger a criança. Daí em cada maloca paravam uns dias e então
passavam para outra. Os Pam¤ri Mahsã estavam entrando no rio
Amazonas. Depois de longa viagem, chegaram a Kumurãwi, si-
tuada na foz do rio Solimões. Nesse lugar alguns grupos se se-
pararam, subiram esse rio e se transformaram por lá. Prossegui-
ram até Karrawi (Maloca do Abiu, atual Manaus), onde fez
reza de banco cerimonial, cuia, pari de doce de fruta abiu. Nesse
lugar, ficou parte dos Baré. Nessa maloca, os ancestrais da hu-
manidade já estavam começando a ter a forma de pessoa, com
aparência de uma criança de cinco a seis meses no útero. Fize-
ram uma reza para se proteger com paris de urucu, de carajuru,
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de cinzas, de tabatinga. Seguiram e aportaram em Bararawi (Bar-
celos), onde usaram a mesma reza. Em Barcelos, os ancestrais dos
Baré já estavam cansados da viagem, com todas as suas dificulda-
des, e ficaram por lá mesmo. Os outros só pararam um dia e foram
para Netukurõwi (Maloca do Buritizal), onde há um poço grande.
Aí Doetiro e seus companheiros usaram a mesma reza novamente.
Depois chegaram a Darãwrawi, onde foi recitada aquela reza como
de costume (banco de vida, suporte de cuia de vida...). Todos esses
artefatos eram transformados em doce de mel, de leite e de karãko.
Vida de peneira, vida dele, com doce (ipitishe) está feita. Dando
certo a reza, seguiram viagem, chegando em Wamutuawi (Maloca
de Umari). Aí continuaram a reza, onde o kumu recita para a meni-
na que está fazendo a primeira menstruação.(121) Doetiro seguiu e
chegou em Yepáwi ou Nuturawi, que fica na metade da viagem até
a transformação em Ipanoré. Foi aí que acabou o fumo, que não
era como o de hoje, mas de pedra preta, de pedra branca, de pedra
wayuku, de pedra wamuti, de pedra taro¤ta. Pediram novamente
apoio para o Avô do Universo, já que estavam sem força para se-
guir. Doetiro mandou Yupuri, seu irmão menor, ir pedir fumo para
o Avô do Universo. Chegando lá, ele falou que seu irmão maior
tinha mandado pedir fumo. Ele respondeu:

� Está bem, meu neto, eu dou sim.
Foi no último quarto da maloca e pegou peixes moqueados

como pacu, aracu, jandiá, jundiatinga, traíra. Ele recebeu um
feixe com peixes que dava para todos que estavam no Barco da
Transformação, Doetiro deveria dividir um pedaço para cada
um. Entregando, o Avô do Universo disse a Yupuri:

121 A menina, mais tarde, quando ela estiver trabalhando mandioca
(ralando e espremendo no cumatá) precisa das mãos, por isso ele reza
as mãos dela. O kumu reza com as manivas (de flores, de cucura, de
cunuri, de samaúma e outras) para os braços e as mãos (não se pode
fazer com o corpo inteiro, para não aparecer hérnia quando for adulto).
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� Aqui estão os fumos que seu irmão pediu. Ele deve reunir
todos e distribuir.

Ele fez conforme recomendado, mas Doetiro não gostou,
vendo peixes em lugar de fumo. Ele não quis saber e comeu
um pouco. Logo sentiu-se mal, com tonteiras, e começou a
vomitar. Nesse local, começou a crescer pé de fumo depois de
três dias.(122) Essas primeiras plantas cresceram rápido, cada
grupo dos Pam¤ri Mahsã tirou suas mudas. Esse local fica
onde atualmente está situada a cidade de São Gabriel, onde há
grandes serras, como se fosse uma cidade grande, com gran-
des malocas. Para fazer os cigarros, eles procuraram folhas de
sororoca (hori tiripa), próximo a Itapinima. Voltando, prepa-
raram fumo secando no fogo com um pedaço de cerâmica.
Depois esmigalhavam e faziam cigarro.(123) Depois de muitos
dias continuaram subindo e já queriam entrar no rio Uaupés,
mas de longe Doetiro viu o perigo próximo à ilha de Taracuá,
que eram os tamanduás, veados e Peixe-Bahuari que espera-
vam na foz desse rio, querendo atacá-los. Vendo isso, desvia-
ram para o rio Negro e seguiram por esse rio até Cucuí (Keron¤
ou Murõpudupun¤). Lá se separaram alguns povos, como parte
dos Kubeo, Karapanã, Tatuyo, Bua Mahsã, Baniwa, Kuripako,
Werekena e outros. Daí retornaram, desceram e viram que o
tamanduá e o veado continuavam aguardando. Com seu pode-
res, foram furando, dando origem ao paraná que sai em frente
a São Joaquim, conhecido como Paraná do Tatu. Chegaram
então em Ñokõadiarawi (São Joaquim). Aí todos os Pamuri
Mahsã se juntaram e fizeram reza para todos terem boa visão
(olhos bons).

122 Dessa passagem do mito o kumu tira uma reza para a pessoa que
começa a fumar, para não ter tonteiras nem se viciar.
123 Aqui o kumu reza para a pessoa não pegar amargor na boca, ficar
sem apetite e emagrecer até morrer de inanição.
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Ñokõadiara mahsã
Gente estrela

Nayé kahpé ñokõri
Olhos delas brilham

Tuepeo
Benze

Seguindo, no caminho viram um monstro, Dasepirõ (Co-
bra Tukano), e se esconderam numa ilhazinha (bupunukurõ).
Pediram ajuda ao Avô do Universo, novamente curare para matá-
lo. Doetiro se escondeu com zarabatana atrás das pedras e so-
prou na Cobra Tucano. Nessas pedras ainda existem as marcas e
o buraco onde ele encaixou a zarabatana. Ele precisou acertá-la
só uma vez, porque esse curare era forte e a cobra morreu, apo-
drecendo aí mesmo. Seu coração se transformou em grande tu-
cano, que voou e caiu lá no rio Traíra, vomitando antes. Por
isso o curare dessa região é mais forte e é perigoso comer as
frutas de lá. Têm que ser bem esquentadas e na hora certa.

Feito isso, foram subindo até chegar em Diaburawi (Maloca
Tucunaré, onde hoje fica o povoado de Açaí). Repetiram a pri-
meira reza. Aí avistaram outro inimigo, que era o sol, que atra-
vés de sua quentura tentava queimá-los. Vendo que não tinham
por onde passar, foram pelo paraná, saindo abaixo do igarapé
Petanayá (que é o nome em que o povo Petana se transfor-
mou). Doetiro seguiu até Maharawi (Arara), parou aí um dia e
foram até Diawato Nukurõwi (ilha em frente ao atual povoado
de Matapi, um pouco acima). Havia banco cerimonial de vida,
suporte de cuia de vida da gente.

Chegaram em outra maloca. Os Pam¤ri Mahsã reclama-
ram com Doetiro, dizendo que a viagem estava muito longa,
discutindo se já não teriam passado do buraco. Doetiro alegou
que estava seguindo sua lança-chocalho (yaigu) e que esta ainda
estava inclinada, indicando que ainda precisavam seguir em
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frente. Tohariwi (ilha de Mandi, acima de Ananás) era o lugar
onde se encontravam. Aí também tinham os artefatos e fize-
ram a mesma reza. Depois seguiram e foram até Numikowi,
onde Doetiro fez reza para quando as moças tivessem a pri-
meira menstruação.

Numiã porã kahtise kumu, kahtise sãri
Kahtisé wahtopu, kahtise dahsiatu
�rõya mohsã wêe
Pehka yuhsuó
Terminando, continuaram e foram até Pehtañoawi, onde

pararam só um pouco (menos de um dia) e entraram no rio Tiquié
até Wehtapérohkowi, depois de Taron¤wi, Poakariwi (Colina).(124)

Daí foram até Buwharawi. Doetiro estava passando rápido de-
pois das reclamações dos outros, e seguiu até Ohpekõditarawi
(abaixo da foz do Buriti). Essa maloca é parecida com o Lago

124 Aí o kumu recita oração para a menina ter boa saúde, protegendo-
a para não ficar doente, para ter cabelos bem pretos, esfriando o banco
cerimonial de vida...



204

de Leite. Passaram até Wapurawi (entre os atuais povoados de
Floresta e São José II) e, depois, Botep¤rirawi (entre a foz do
Macucu e São José I) e Imisatatia Busawi (Pari-Cachoeira).
Nesse local existem duas cachoeiras, Imisapoea e Busapoea, e
uma ilha entre elas, chamada Busanukurõ. Ele distribuiu enfei-
tes de dança (busa), caixas de ornamentos (mahapoari akaro),
lanças-chocalho, bancos cerimoniais, suportes de cuia, enxós
cerimoniais e outros objetos rituais para os Eruria, Parroa,
Bupu Mahsã, Pamõa e outros. Eles se dividiram em Pari-Ca-
choeira e foram se transformar em Yoaphá (Cachoeira Comprida).
A Canoa de Transformação (Pamuri Yukusu) retornou daí até o
rio Uaupés, subindo esse até Diapitupurawi (Merewãrañoa),
onde está hoje Taracuá. Repetiram a mesma reza. Terminando,
seguiram até Kãrerawi (mesmo nome da maloca situada na foz
do rio Negro) e depois até Wahtapakawi, maloca na qual o kumu
recita a reza dos pés de maniva, como em Wamutiawi. Continu-
aram até Uurawi (Maloca do Jabuti), onde o kumu encerra os
benzimentos que vinha fazendo e começa outra reza, para ter
saúde. Começa juntando os jabutis do mundo inteiro. Antes de
partir dessa maloca, Doetiro viu que o yaigu já estava quase
totalmente em pé e seguiram. Passou direto pelo Buraco de
Transformação, porque faltavam outros grupos para se trans-
formarem antes e foram até a Cachoeira Mucura (Oápoea, abai-
xo de Mitu). Lá viu que o bastão já apontava para o outro lado,
sinal que haviam passado pelo buraco. Aí saíram outros Kubeo,
Wuhritero Mahsã, Pamõa e outros. Por isso, nessa cachoeira
tem uma marca na pedra, que é onde encostou a proa do Barco
da Transformação.

Daí retornou, descendo o Uaupés, e viu que havia um inimi-
go espreitando na Cachoeira Tapira (Wehku Ewa). Era Anta. Ti-
nha raiva e colocou um caiá. Queria acabar com os Pamuri Mahsã,
porque sabia que no futuro eles iam aumentar muito em número.
Os Pam¤ri Mahsã voltaram para trás e conversaram a respeito
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do que fariam. Assim se transformaram em Nreroã Mahsã, gen-
te que devorava as crianças que não eram protegidas. Estavam
preparados para enfrentar e devorar Anta. Foram rápidos e ataca-
ram, comeram todo o corpo do anta, deixando só a cabeça, com
a qual ficaram brincando dizendo que não era cabeça de anta, mas
de beija-flor. Depois seguiram de novo, entrando no rio Papuri. O
Barco de Transformação chegou até Tokapa, onde outros grupos
saíram, transformando-se, como os Tuyuka e Bará. Retornaram
novamente para o Uaupés e desceram, prestando atenção para
não passar do local. Quando chegaram no lugar Petapé, o yaigu
indicou bem no centro do céu (zênite) e Doetiro disse que haviam
chegado ao seu destino. Disse também:

� Aqui vamos nos transformar em pessoas, ganhar a forma
de pessoas.

Nesse momento, Yepa Oãku já estava ali em pé, do lado de
fora, com a lança na mão e o porta-cigarros na outra, fazendo
uma reza. Com isso, fez uma linha de transformação da humani-
dade, que furou bem na proa do Barco, puxou novamente e disse:

Karãko Mahsã Bahuarida
Ohpekõ dii sopoda
Karãko dii sopoda
Mahsã Bahuarida

Depois começou um grande barulho dentro do buraco de
miri. Yepa Oãku esperou, mas o barulho parou. Repetiu a reza,
zoou e saiu logo. Primeiro saiu o Maku, que estava na proa do
barco, como marinheiro. Yepa Oãku perguntou se era ele o que
seria transformado, o Maku disse que sim. Mas ele rezou o ci-
garro e viu que ainda faltava. Pediu para que o Maku esperasse
ao lado. Ele tinha enfeites e colares sem brilho, meio sujo. Ele
repetiu pela terceira vez a oração, daí fez barulho de novo e saiu
Doetiro, brilhando como sol, com todos os enfeites dourados,
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como os dele próprio. Depois saiu Yupuri e muitos outros. Fi-
cou cheio de gente na praia, marcando o que para nós é pedra. O
último grupo que saiu foi Nuhu�rõ (último grupo Tukano), antes
de fechar o buraco com os pés, pois outros Wai Mahsã que não
prestavam queriam sair também. Já tinham saído Doetiro, Yupuri
e seus irmãos menores. Na praia, Yepa Oãku disse para Doetiro:

� É você mesmo. É quem eu estava esperando. Você com
seus irmãos dominarão, multiplicando-se, formando grandes fa-
mílias. Isso será seu trabalho, mostrar as cerimônias e benzimentos.
Você possuirá o mesmo poder de cuidar de seu povo.

Com isso, Yepa Oãku desapareceu. Daí Doetiro viu dentro
da maloca uma mesa sobre a qual estavam vários objetos: a cuia
de ipadu de longa vida (nohari waharo), a cuia de ipadu de
mudar de pele (sutiwehtiri waharo), a lança-chocalho (yaipu), o
cabo de enxó cerimonial (suoyapu), as plumas de dança (bahsa
busa), um par de brincos de ouro (s�opuri), além de cariços,
bancos cerimoniais, suportes de cuia, flautas sagradas (miria),
braçadeiras (kihtio) e, ainda, chapéu, espingarda, espelho, toa-
lha, livro, pente, sabão, todos feitos de ouro. Próximo da maloca,
o buraco da transformação estava fervilhando. Do buraco saía
uma voz que dizia:

� Mõy¤ marir�pé (quem banhar nesse buraco vai ficar sem-
pre jovem).

Doetiro, antes de distribuir, aconselhou a todos os Pam¤ri
Mahsã, explicando o significado de cada cuia.

� Vocês, o que desejarem, está aqui. Escolham!
Eles pegaram primeiro os ornamentos, bancos, cariços,

maracás. Para eles eram coisas boas, de ouro. As cuias ninguém
pegou. O último, o branco, pegou o livro, depois toalha e sa-
bão. Saiu e foi mergulhar no buraco. Lavou-se, por isso ficou
branco. Já os índios, sem coragem para pular naquela água que
parecia ferver, só molharam as palmas dos pés e das mãos. De-
pois de se lavar, o branco tirou o chapéu, a espingarda, o espe-
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lho, lambeu um pouquinho o ipadu de vida longa, mas quando
foi lamber da outra, Doetiro impediu-o, dizendo que ele estava
pegando muitas coisas e mandou que ele fosse embora para outra
parte. Os outros Pam¤ri Mahsã ficaram com inveja do branco e
quiseram flechá-lo, mas ele atirou com a espingarda, sem medo.
A cuia de mudar de pele estava cheia de insetos, escorpiões,
baratas, cigarras, centopéias, todas as espécies de cobras. Por
isso, os velhos diziam que o livro e o chapéu dão inteligência e
ajudam a pensar.

Cultura dos índios

Cultura dos brancos

toalha

espelho

pente
livro

esp
ingarda
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História do Inambu Rei

Hã Deyu kihti

Após a Transformação, os Pam¤ri Mahsã ficaram juntos na
Maloca da Transformação, em Ipanoré. Um dia, o líder Doetiro
reuniu seus companheiros e viram muitas dificuldades, porque
falavam uma só língua e não podiam se casar e ter filhos. No
mesmo dia recebeu convite do Diapirõ. Doetiro aceitou. No dia
marcado mandou seu irmão, o Inambu Rei. Doetiro decidiu en-
viar ele, o caçula de todos, porque era mestre de cerimônia.

O Inambu Rei foi até a Maloca Diawi (Ilha de Bela Vista),
sendo bem recebido por Diapirõ. Então ele começou a se orna-
mentar para a dança com colares, cintos de dentes de onça,
maracás e brincos dourados.

O Inambu Rei começou as danças de kapiwaia com a dança do
Camarão (Dahsiasá), ele dançou animadamente durante todo o dia.

Diapirõ, como dono da maloca, oferecia caapi quando o
Inambu Rei fazia as pausas na dança.

Ao anoitecer, as duas filhas de Diapirõ que estavam dentro
da mala, ouvindo o canto, interessaram-se e, abrindo um pouco,
espiaram para fora. Viram que o Inambu Rei era muito bonito e
pediram ao pai que abrisse a mala. O pai assim fez e elas senta-
ram em cima dela, gostando muito do canto.

Depois foram acompanhar a dança, indo as duas com o
Inambu Rei. Como ele estava chegando ao meio da dança, veio
o Micura, (125) que era seu primo-irmão pelo lado materno (Pahkó
Mahk¤), atrapalhando o canto e disse:

� Pahkó Mahk¤, você fica com a primeira que eu fico com
a segunda.

125 Micura, variação de mucura (gambá).
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O Inambu Rei nem deu atenção a ele. As duas filhas de
Diapirõ não gostavam do Micura. Mesmo assim ele não parava,
repetindo as mesmas palavras.

O Inambu Rei parou a dança por volta das dez horas da
noite e dormiu com as duas filhas de Diapirõ. Antes de voltar
para a maloca, o Inambu Rei convidou as duas filhas de Diapirõ
e indicou como elas deveriam fazer para chegar lá. Disse:

� Vou colocar um sinal, uma pena mais bonita, na direita. A
pena escura da esquerda é o caminho do Micura.

O Micura ouviu toda a explicação do Inambu Rei. No dia
marcado, antes de passarem as duas filhas de Diapirõ, o Micura
trocou as penas, deixando a pena mais bonita no caminho da
esquerda e a pena escura na direita. Chegando na entrada do
caminho, a primeira filha nem percebeu, mas a segunda logo viu
que havia algo errado. No entanto, a primeira não quis nem
escutar sua irmã e foram pelo caminho do Micura, até chegarem
em sua maloca. Só lá que foram ver que não era a maloca do
Inambu Rei e ficaram tristes por terem desviado do caminho.

Ouvindo a conversa das suas moças, a avó do Micura che-
gou perto delas e perguntou:

� Como vieram até aqui, minhas netas?
� Nós estávamos indo na festa do Inambu Rei. Onde fica o

caminho? Qual a direção?
A velha enganou-as, dizendo que não sabia. E completou:
� Minhas netas, hoje à noite vocês dormem aqui, já está

escurecendo, vão amanhã.
E foram para o último quarto da maloca, se escondendo.

Sem demora, o Micura voltou da mata e perguntou para sua avó
se não havia chegado algumas pessoas. Ela não contou nada.

Ele tinha pegado um embrulho de manivara de micura
(oamekã), que pendurou bem na entrada da maloca. Ouvindo a
velha negar, saiu da maloca, pegou o embrulho de manivara,
trouxe e disse:
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� Olha, vovó, a senhora disse que não chegaram, então de
quem é este embrulho?

� Não, meu neto, chegaram sim, suas primas � ouvindo
isto, o Micura encheu-se de alegria.

� Eu havia marcado hoje mesmo com as minhas primas. �
disse com alegria para sua avó.

Por volta das seis e meia da tarde, o Inambu Rei tocou seu
tambor, já pensando que elas teriam se desviado para o outro
caminho. Ele estava esperando-as desde as cinco horas. Ouvin-
do a zoada do tambor do Inambu Rei, o Micura levantou, pegou
seu tambor e tocou: oa tu, oa tu, oa tu...

Ouvindo isto, as filhas de Diapirõ ficaram tristes, a menor disse:
� Eu tinha dito, você não quis ouvir minhas palavras, agora

estamos perdidas.
O Micura disse para sua avó emprestar a rede, para que as

duas dormissem juntas. O Micura queria deitar junto com elas, mas
elas não queriam. Mas ele não as deixava dormir sossegadas e ficou
mexendo a noite toda com elas. Não conseguindo fazer sexo com
elas, o Micura esfregou seu rabo em todo o corpo das moças. Por
isso, ainda hoje em dia, as moças tem aquele cheiro de catinga.

Ao amanhecer, bem cedo, desceram no porto e, enquanto
estavam sentadas, um patinho (diakoma), que era irmão do
Inambu Rei, veio descendo pelo rio e perguntou:

� Porque vocês estão aqui, o que estão fazendo?
� Foi um sujeito que atrapalhou nosso caminho, pegamos

o caminho errado.
O patinho disse:
� O Inambu Rei estava esperando vocês ontem.
As duas moças perguntaram:
� Aonde você vai?
� Eu vou na roça comer abiu.
� Guarda alguns e traga para nós. Queremos provar se são

realmente gostosos.
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� Esperem aqui que vou rápido.
Mas na verdade o patinho tinha ido apanhar caapi para pre-

parar a festa de kapiwaia do seu irmão Inambu Rei. Estava che-
gando a hora de todos os Pam¤ri Mahsã e demais Miriã Porã
Mahsã tomarem o caapi. O feixe de caapi que o patinho trouxe
da maloca Diawi representava todos os povos Pam¤ri Mahsã.
Sem demorar-se muito, o patinho voltou, trazendo muitos abius,
caapi e weé.(126)

Como o patinho era Pam¤ri Mahsã, com seus poderes fez
os abius transformarem seu suco em esperma. Chegando perto
das moças, o patinho disse:

� Este aqui é o abiu que vocês pediram.
E jogou na direção da primeira, que pegou e viu que aquilo

não era abiu. Mas a segunda nem quis saber e deu logo uma
dentada.(127) Na mesma hora ficou gestante de Kahpi Mahsã.
Depois elas pediram carona:

� Nós vamos contigo.
Ele deixou-as na popa da canoa. Passaram pelo primeiro

porto do Inambu Rei e foram encostar no segundo. Chegando,
o patinho foi até a maloca e apresentou, como se faz até hoje em
dia, com o feixe de caapi andou, dando passos até o último quarto
da maloca... Depois de tudo feito, ele contou para seu irmão
Inambu Rei que as duas convidadas, filhas de Diapirõ, estava no
porto do Micura e que estavam com um cheiro horrível, fedoren-
tas. Por isso mandou sua avó tirar sabão de erva para elas se
banharem. A velha levou o sabão e lavou o corpo todo das moças.

Depois a avó do Inambu Rei levou-as até a maloca de seu
neto, pois já era véspera de tomar caapi e dançar o kapiwaia.

126 Folhas usadas para preparar pintura corporal preta. (nota do
organizador)
127 Por isso hoje em dia as mulheres têm uma linha branca da barriga
até o monte de vênus.



212

No dia seguinte, dia da festa, o Micura chegou. Antes de
sair, contou para sua avó que ia na festa de seu primo-irmão,
para acompanhar a dança de kapiwaia:

� Hoje vou na festa do Pam¤ri Mahsã. No caso de eles me
matarem, o universo vai produzir um grande estrondo. Quando
escutar isso, pega a caixa de penas de arara e colares (mahapoari
akaró) e leva até a maloca do Gavião.

E foi para a maloca do Inambu Rei. Chegando lá se apresen-
tou e ficou conversando com seu primo-irmão, o Inambu Rei. O
Inambu Rei começou a dançar com seus irmãos maiores, os Pam¤ri
Mahsã. O Micura voltou a falar com seu primo-irmão, como no
outro dia, que ele ficaria com a primeira filha de Diapirõ e ele, com
a segunda. As duas nem ligavam para ele e não gostavam dele. O
Micura repetia a mesma coisa toda vez que a dança parava.

Na manhã do outro dia, não aguentando mais aquela con-
versa, o Inambu Rei mandou um de seus irmãos matar o Micura
fora da maloca, e assim foi feito. Logo no universo se ouviu um
grande barulho. Ouvindo isto, a avó do Micura fez o que ele
tinha pedido, indo até a casa do Gavião.(128) Recebendo isto, o
Gavião pensou em se vingar do Inambu Rei.

No dia seguinte, o Gavião foi esperar no porto do Inambu
Rei. Depois da festa, no dia seguinte, o Inambu Rei desceu no
porto para tomar banho com as filhas de Diapirõ. A filha mais
velha disse:

� Vim até aqui para ouvir o seu canto.
Mas o Inambu Rei retrucou:
� Mas não chegou minha hora.
A moça insistiu três vezes, pedindo a mesma coisa. A outra

perguntou se ela não tinha ouvido a vontade do marido. Mas a

128 A casa do Gavião fica localizada acima de Tapuruquara, no local
chamado Wirawas¤
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moça estava apaixonada por seu canto. Cansado, o Inambu Rei
aceitou cantar para ela. O Gavião já estava a espera deste mo-
mento e, agarrando o Inambu Rei, levou-o para o alto.

Quando viu o que ocorria, a avó do Inambu Rei pediu para que
ele soltasse a pena maior de seu neto, mas ele deixou cair a última
pena da asa. A avó do Inambu Rei foi até o Universo pedir socorro,
levando também uma caixa de enfeites de dança(129) para os Diroá.
Contou como tudo aconteceu com seu neto e pediu para eles vinga-
rem sua morte. Eles hesitaram no começo, mas depois aceitaram o
pedido. Antes de sair enfeitaram o corpo todo e rezaram o cigarro
para que não fossem visíveis para a família do Gavião.

Longe dali, a avó do Micura escutou que os Diroá vinham
vingar a morte do Inambu Rei. Para esperá-los, colocou para
ferver uma grande bacia de breu. Eles chegaram e perguntaram
o que ela estava fazendo. Ela respondeu que estava esperando
os Diroá. Eles despistaram, dizendo que eles são muitos, mas
que em sua longa viagem não haviam visto nenhum.

Vendo cozinhar a bacia de breu, os Diroá começaram a con-
fundir a velha, dizendo que ela deveria usar uma bacia de tamanho
maior, que não ia dar para ela jogar o breu em cima de todos eles,
por serem muitos, que ela devia acrescentar mais água. Depois eles
disseram que queriam ver o neto dela. Mas todos os grupos de
gaviões estavam preparando a flauta com os ossos do Inambu Rei.

Com a insistência deles, a avó do Gavião correu até o quar-
to da maloca, trouxe uma flauta de osso de inambu e tocou na
frente da casa para chamar seus netos.

Ouvindo-a chamar, os Diroá disseram para a velha que eles
estavam com medo dos netos dela, e foram se esconder em cima

129 Existem dois tipos de caixa de ornamentos de dança, em uma delas
se guarda principalmente os ornamentos de cabeça (maha poari akaró)
e, na outra, diversos outros instrumentos como kitio, colares de
miçanga etc. (basá busá akaró).
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do jirau da maloca, cada um tendo na mão um puçá. A avó do
Gavião tocou pela segunda vez: � pireâ, pireâ, pireâ, pireâ,
pireâ...

Sem demorar vieram dois gaviões, sentando nas portas. Os
Diroá lançaram os puçás e agarraram os gaviões.

Vendo isto, a avó do Micura correu para dentro para pegar
a bacia de breu e jogar em cima dos Diroá, mas o breu havia
ficado duro quando ela acrescentara água. A velha ficou sem
saber o que fazer, correndo para cá e para lá.

Depois eles levaram os dois gaviões até no Universo, onde
a avó do Inambu Rei estava esperando. Disseram:

� Aqui estão os dois gaviões que nós pegamos!
E entregaram para ela. A velha estava esperando com o pau

para matar os gaviões e deu paulada contra eles, matando-os.
Todos os gaviões desse mundo estavam voando como uma

tempestade, atrás dos Diroá, tentando socorrer os dois gavi-
ões. Andaram procurando por toda a parte sem conseguir en-
contrar.

***

Nesse tempo, na Serra do Inambu Rei, a filha de Diapirõ já
estava gestante, próximo a dar à luz a Gente Caapi (Kahpi
Mahsã). Todos os Pam¤ri Mahsã se reuniram esperando na
maloca Dia wi.

Ela saiu da Serra do Inambu Rei e foi descendo, passan-
do pela Maloca de Tabatinga (Ewura Wi), e daí seguiu para a
Maloca de Japurá (Bati Dia Wi), depois para a Maloca de
Abacaxi (Sra Wi), passou para a Maloca de Ingá (Mererã
Wi), depois chegou na Maloca de Bastão de Ritmo (Yutu
Nuk¤ro Wi), passou na Maloca de Chocalho (Wakura Wi),
depois na Maloca de Matamatá (Totó Nuk¤ro Wi) e, final-
mente, na Maloca das Chuvas (Ohkó Porã Wi ou Diahori
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130 Estas sete malocas ficam entre a comunidade de São Tomé e Ananás,
no rio Uaupés. Os kumua recitam o nome de todas estas malocas quando
vão rezar o caapi, para ter visões nos dias de dança kapiwaiá.
131 Por isso, hoje em dia, esses animais não têm rabos.
132 Situada no alto Uaupés, acima da cidade de Mitú, na Colômbia.

Wi).(130) Nessa última maloca ela deu à luz. Daí esticou os paris
de iniciação e foi para o outro lado do rio, em Diawi. Lavou-se e
à criança e levou-a para a Maloca Diawi. Aí ela limpou seu san-
gue com folhas e, ao chegar na maloca, jogou-as lá dentro.

Todos os ancestrais de Pam¤ri Mahsã estavam esperando
para ver a criança. O líder deles, Doetiro, reuniu seus irmãos
para ver como fariam para mudar as línguas e ter cunhados.

Quando a filha de Diapirõ chegou, todos os Pam¤ri Mahsã
ficaram embriagados, perdendo o sentido. Na mesma hora, co-
meçaram a falar diferentes línguas, não entendiam mais um ao
outro. Só o líder Doetiro conservou a língua Tukano.

Doetiro mandou seu irmão menor acender seu cigarro no
fogo, perto de onde estava sentado o aquatipuru (w�sõa), que
havia escondido o rabo. Chegando próximo, perguntou a ele se
ele havia comido seu rabo.

� Sim, comi meu rabo, daí que passou o efeito do caapi.
Todos os animais, anta, porco, veado, cutia, cutivara, o

macaco uacarí (pikõturu), todos eles, ouvindo isso, comeram
seus rabos.(131) Mas, na verdade, o esquilo estava mentindo para
seus irmãos. Eles comeram os rabos para passar o efeito, mas
não deu certo. Nesta hora em que todos estavam muito tontos,
a filha de Diapirõ entrou na maloca trazendo Kapi Mahs¤, seu
filho, que queria entregar, procurando o pai. Mas todos esta-
vam embriagados, ninguém podia receber. Apenas o Preguiça
(w¤ru suriã), que estava sentado, pegou-a, engoliu-a e foi-se
embora para sua casa na cachoeira de Jurupari (S¤ria poeya)(132).
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Depois que o Preguiça saiu da maloca, a tonteira do caapi
diminuiu para todos os Pam¤ri Mahsã, e eles começaram a pro-
curar pela criança, sem encontrá-la. Então foram perguntar para
a mãe a quem havia entregado Kapi Mahsã. Ela disse que é para
aquele que estava por último.

Ouvindo isso, o líder dos Pam¤ri Mahsã mandou recado
para o Preguiça trazer de volta a criança e entregá-la na maloca
Dia wi.

Recebendo o recado do líder, o Preguiça veio até a maloca,
sendo recebido pelo líder.

Daí todos os Pam¤ri Mahsã perguntaram, e ele confirmou
que havia pegado a criança. Ele pediu para Doetiro esticar os
paris de iniciação para que ele pudesse entregar a criança. Sem
demorar, ela começou a vomitar, e os Pam¤ri Mahsã voltaram a
sentir a tonteira do caapi. No segundo ou terceiro vômito, a cri-
ança caiu em cima dos paris já morta. Foi a hora que ficou mais
forte o efeito do caapi. De seus restos começou a nascer e crescer
o cipó caapi com vários ramos, como o caapi de malária. Os Pam¤ri
Mahsã tiraram o caapi da direita, que era fraco e precisaria ser
benzido antes de tomar. Por isso, o caapi dos Tukano e dos Desana
não são fortes e precisa de receita para dar visões.

Depois dessa festa, eles voltaram na Maloca de Ipanoré já
falando diferentes línguas como Tukano, Desana, Tariana, Pira
Tapuya, Cubeo, Maku. Doetiro reuniu-se com todos e cada um
foi para sua terra.

Todos os chefes dos grupos tiraram seu caapi. Por isso,
antigamente, tomava-se caapi nas danças, nas cerimônias de
kapiwaia. Preparavam-se para tomar, vomitando e lavando o
estômago de madrugada, matando os vermes, evitando assim
pegar doenças. Por isso, os velhos eram sadios. Na geração de
hoje, são poucos os que praticam.
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Vida de Doetiro

Doetiro ku� nisehti daranuk¤karo

Doetiro saiu do Buraco da Transformação guiado por Yepa
Oãku, com o poder de guiar seus irmãos e com todos os instru-
mentos e ornamentos. Os Tukano foram morar primeiro em
Waiperi (Piraquara). Seus cunhados Desana foram para o igarapé
Matapi (Diabukaya),(133) acima daquela povoação. Chegando
nesse local, Doetiro, Yupuri e seus outros irmãos formaram gran-
de povoado, iniciaram os trabalhos na roça, coleta e pesca de
pequenos peixes dos igarapés. Nesse tempo, não se comia peixe
do rio, que eram considerados parentes. Só os pequenos peixes
dos igarapés, cupins, manivaras de muitas espécies e caça miú-
da (inambu, acutivara, cutia, tatu e paca).

Moraram algum tempo aí. Doetiro explicava todos os
benzimentos, cerimônias e cantos de kapiwaia, ensinando aos
outros irmãos. Estava dando tudo certo, conforme dito por Yepa
Oãku no Buraco da Transformação, que também tinha entrega-
do o cigarro de multiplicação da gente (mahsã puhti muro).
Doetiro usou esse fumo e teve idéia de formar outra comunida-
de. Ele marcou um dia de caxiri para usar esse fumo, numa festa
de despedida dos que iam formar a outra comunidade. Nesse
dia, todos fumaram desse tabaco.

No outro dia, Doetiro, Yupuri e aqueles que estavam des-
cendo foram até Mahsãpuhtipa.(134) Chegando lá, Doetiro mar-
cou outra festa para fumar daquele cigarro, quando ele preten-
dia fazer uma reza para a formação de uma nova povoação,

133 Igarapé localizado acima de Piraquara, no lado colombiano do
Papuri.
134 Situado no Papuri, abaixo da Ponta do Japim.



218

benzendo a terra para gerar muitas pessoas e não aparecer do-
enças. Daí começaram a construir maloca, abrir roças... Fica-
ram aí por muito tempo, onde Doetiro também ensinou os
benzimentos, cerimônias e danças e cantos de kapiwaia. Os ins-
trumentos e adornos originais, de ouro, permaneciam com ele,
enquanto nos outros lugares eram produzidos outros de madei-
ra. Ele só entregava os brincos e colares de ouro.

Quando ele já tinha repassado tudo e a comunidade encon-
trava-se bem organizada, ele marcou uma festa para se despedir
dos que ficariam nessa comunidade, e na qual ensinou a tecer o
escudo trançado de cipó (bahtipakaro) e como benzê-lo. Na
origem esse instrumento também era de ouro e pedra. Ele dan-
çou a noite inteira. No dia seguinte, fez reza, juntando todos os
paris desse mundo (paris de iniciação, paris de aves...), e foi
com outros até o lugar chamado Wapau. Eles foram na forma
de pássaros. Desceram em Wapau e, voltando à forma de gente,
foram morar em Yohoyapito num sítio chamado Yehemako (Res-
saca de Garça). Nesse local, repetiu seu trabalho, formando novo
povoado, roças, ensinando todos os benzimentos e cerimônias �
desde a criação do universo até as malocas de transformação e o
aparecimento em Petapé �, como cheirar paricá, fazer estragos,
virar onça e ainda fabricar os instrumentos e adornos... Ensinava
tudo porque já estava velho, chegando sua hora de morrer e, con-
forme Yepa Oãku havia dito, deveria instruir a todos.

Ali formaram povoação muito grande. Um dia ele marcou
outra grande festa. Seus irmãos pensaram que ele iria embora
para formar outra povoação, mas tinha chegado seu dia de de-
saparecer. Ao meio-dia ele se enfeitou com todos os ornamen-
tos. Nessa ocasião chegaram os ancestrais dos outros grupos,
todos parecidos com ele. Ninguém podia distinguir um do ou-
tro. Daí começou a repetir todas as rezas, falando, falando, até
sumirem todos os ancestrais na terra. Por isso diz-se que há
pedras nesses locais onde desapareceram, que são seus túmulos.
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Esse lugar chama-se Yehebua (no igarapé Turi). Caso Doetiro e
os outros tivessem lambido aquela cuia da vida longa, não teriam
morrido. Yupuri, irmão de Doetiro, desapareceu junto com ele.

No lugar de Doetiro ficou seu filho Yupuri. Com ele esta-
vam seus irmãos Doetiro, Seribhi Oakahpéa, Yupuri Ñetduhka,
Yupuri Toarõ, Yupuri Pamõ, Buú, Doe, Há¤sirõ e Ñahuri. Vi-
veram muito tempo, recordando os benzimentos, mas viviam
em malocas separadas. Os cinco primeiros eram bons benzedores,
tinham aprendido tudo com Doetiro.

Vendo que estava dando tudo certo com seus irmãos, ele
quis ensinar também para os outros menores. Mas Yupuri Pamõ,
o primeiro desse segundo grupo, não se interessava. Tentou tam-
bém com Buú, que reagiu da mesma maneira. Um dia ele teve a
idéia de ensinar para Doé, que também não quis. Foi depois com
Há¤sirõ, que aprendeu bem todos os benzimentos, cantos e ce-
rimônias. Os velhos dizem que Hau�sirõ foi como Yupuri, por-
que ficou entendendo tudo e, mais tarde, foi considerado o me-
lhor nos benzimentos. Por isso, os outros três ficaram um pou-
co de lado. Isso sempre foi motivo para discussões. Um dia Yupuri
marcou uma festa de dança de kapiwaia, mandou preparar caxiri,
pegar caapi... Seus irmãos concordaram.

No dia marcado, Yupuri despertou com seus irmãos, os
cinco maiores, tocando as flautas sagradas (miri). De manhã, os
irmãos menores juntaram-se na maloca de Yupuri, que ficou
lotada de gente. Logo Yupuri começou a tirar os ornamentos e a
se preparar para a dança kapiwaia. Ele pediu para oferecer caxiri
antes da dança. O mestre da dança (baya) era Doetiro, enquan-
to Yupuri ficava organizando a festa, comandando. Em cada pa-
rada da dança, Yupuri falava �oatu...�, para animar seus irmãos.
Ouvindo isso, seu irmão ficou desconfiado e nervoso, achando
que ele estava gracejando e desrespeitando. À noite, depois de
tomar caapi, Doetiro foi até seu irmão Yupuri para tirar satisfa-
ção. Ele se justificou, dizendo que só estava animando os dan-
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çantes. Mas o baya não aceitou e começaram a discutir, chegan-
do quase a brigar. Não brigaram, mas para o dia seguinte, Yupuri
marcou um acerto de contas, uma luta. A festa acabou nessa
hora mesmo.

No dia seguinte, Yupuri acordou cedo e furioso, e mandou
recado para que Doetiro viesse lutar com seus companheiros.
Yupuri estava pronto, fizera reza para não morrer, nem seu povo,
com cigarro que recebera de seu pai para proteger-se (wetimuro).
Ele fumou e esperou. Logo seu irmão menor, com seu grupo,
cercou a maloca e atiraram flechas e lanças, estragando a casa e
o que havia dentro dela � bancos, coxo de caxiri, panelas, etc.
Mas não conseguiram matá-los. Vendo fazerem assim, tentando
atingir seu líder, Yupuri não se apiedou e contra-atacou, matan-
do muitos deles. Mas Doetiro não morreu e foi embora, no rumo
das cabeceiras, para o lugar chamado T¤o.

Mesmo vencendo, Yupuri, junto com Seribhi, Ñeteduhka e
Toarõ, que o haviam apoiado, se desiludiram e foram para bai-
xo, na direção de Manaus. Ele queria levar todos para outro
lugar, mas os menores não quiseram ir junto e ficaram no igarapé
Turi. Apenas Kumarõ, que era o último, pareceu aceitar, mas no
fundo ele tinha outra idéia. Na saída, Kumarõ pediu a Yupuri
que deixasse seu filho caçula para ir em sua canoa. Ele deixou e
foi na frente, para fazer pescaria. Mas ele se escondeu num
igarapé e ficou aí esperando eles passarem. Depois que passa-
ram, ele retornou para sua maloca Wapu (dentro do Yohoya).
Ele criou o menino. Um dia, os grupos que tinham ficado se
juntaram para conversar sobre como benzer a criança. Os
Kumarõ Porã, melhores benzedores, atribuíram o mesmo nome
do pai, Yupuri, para que liderasse a nova geração. Moraram por
mais pouco tempo em Wahpu e foram atrás de Doetiro em T¤o.
Eles foram visitá-lo para mostrar-lhe a criança. Chegando lá,
apresentaram o menino. Vendo ele, Doetiro gostou muito:

� Ainda bem que vocês pegaram ele.
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Falou para que retornassem para a Terra da Transformação
(Pamuridita). Ouvindo isso, voltaram para Wapu. Lá foram en-
sinando, de acordo com a idade, todos os benzimentos, cerimô-
nias, etc. Quando viram que ele já estava no tempo, resolveram
procurar mulher para ele. Foram até Caruru do Uaupés, onde os
Kumarõ tinham uma irmã casada com um Wanano (�ohkoadiroa
Mahsã, Gente Estrela, seu nome cerimonial), e tinham a inten-
ção de trazer sua sobrinha (bahsuko). Foram bem recebidos por
seus primos e cunhados. Na manhã seguinte, pediram para levar
a moça, e seus pais concordaram. No mesmo dia, eles voltaram
e Yupuri casou-se com ela.

Depois de um ano de casamento, os Botea Porã (grupo
Desana) escutaram que o Tukano se casara com a Gente Estrela
e ficaram revoltados. Naquele tempo, só se casavam entre eles,
grupo dos chefes Tukano com grupo dos chefes Desana. Os
Desana começaram a inalar paricá para virar onça e matar Yupuri.
Um dia, os Kumarõ Porã tiveram notícias das intenções dos
Botea Porã e começaram a cuidar de Yupuri, sem deixá-lo sair
para a pescaria, caçada, ir na roça... Eles faziam tudo para ele e
ofereciam comida. Certo dia, cansada de ficar parada em casa,
sua esposa pediu-lhe:

� Hoje vamos tinguijar no mato.
Ele concordou e foram até um lugar chamado Buraco de

Onça, com veneno de folha (wainima). Chegando lá, começa-
ram a tinguijar e muitos peixes foram morrendo. Sua mulher
estava muito perto dele, socando timbó num buraco. Vendo
morrerem os peixes, mandou ela pegá-los. Ela ia e voltava com
ele, três vezes. As onças já estavam cercando. Ele se distraiu e
foi mais longe buscar peixes. Distante, ela escutou os gritos da
onça e correu. Mas Yupuri já estava nas garras da onça. Ela
pegou o pau que usava para socar timbó e bateu na onça, conse-
guindo matá-la. Mas já era tarde, seu marido estava morto. So-
zinha na mata, ficou pensando como voltar e contar aquela his-
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tória. Estava cheia de pensamentos. Criou coragem e carregou
o corpo de volta até a maloca. Escondeu-o numa moita perto da
casa. A casa estava vazia, ainda não tinham voltado do trabalho.
Depois de algumas horas, retornaram. Procuraram por Yupuri,
mas só viram ela e perguntaram:

� Onde está nosso neto? Onde vocês foram hoje?
Fizeram várias interrogações. Um deles indagou com calma:
� Que tal, minha nora, o que aconteceu com ele?
Ela tinha medo, mas começou a contar como acontecera e

que ela tinha conseguido matar a onça. Todos ficaram bravos
com ela, só faltou bater-lhe. Mandaram ela trazer o corpo de
seu líder. Ela pegou-o e trouxe para dentro da maloca. Todos
ficaram consternados com a perda de quem eles tinham cuidado
desde pequeno. Nessa mesma noite ela fugiu, cansada de ouvir
xingamentos. Foi-se embora para junto de seus pais em Caruru
do Uaupés. Chegando sozinha, eles ficaram em dúvida e per-
guntaram o que havia acontecido. Ela contou tudo. Ela já esta-
va gestante de três meses e ficou morando com seus pais. Dois
meses depois da morte de Yupuri, os Kumaro Porã receberam a
boa notícia, mas duvidaram e não se preocuparam de ir até lá.

Depois que ficaram sem seu chefe, os Kumaro Porã  passa-
ram a liderar, seguidos pelos Bosopi, tendo dividido os instru-
mentos e ornamentos do finado. Depois de um ano da morte de
Yupuri, escutaram novamente a notícia que a mulher da Gente
Estrela tinha dado à luz um menino. Decidiram então ir até lá
em Caruru. Dormiram bem perto e no outro dia foram até onde
a viúva se encontrava. Chegando, foram bem recebidos e a viú-
va conversou com eles. Perguntaram se ela tinha realmente
ganhado um filho. Ela negou, dizendo que era mentira. Ouvindo
essa resposta, eles retornaram. Quando passou mais um ano,
chegaram outras notícias do filho Yupuri. Novamente eles fo-
ram até lá. Ela sempre escondia a criança e dizia que era conver-
sa, mentira... Eles voltaram para trás de novo. No mesmo ano,
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receberam outro aviso. Desta vez, ao chegarem lá, perguntaram
e, diante de sua negativa, esperaram. Conversando na maloca,
viam um menino correndo entre os quartos, sendo cuidado por
suas irmãs. Ficaram muito tempo na maloca. No meio da tarde,
uma das irmãs, já cansada de cuidar do menino, veio junto da
viúva e disse:

� Você fica conversando aí e seu filho fica lá chorando.
Todos eles escutaram. Então ela foi lá, deu o peito para a

criança, e disse-lhes:
� Aqui está o neto que tanto vocês procuram.
Percebendo que haviam sido enganados duas vezes, fica-

ram bravos e o velho ralhou com ela:
� Você não deveria mentir para nós. Mais tarde ele será

nosso líder.
Daí ele pediu que ela o entregasse. Ela passou-o para ele e

ele para os benzedores (kumua), que benzeram o menino com
fumo, para que ele não se lembrasse mais da mãe, e com uma
vassourinha de rama (wasõ bokari), para bater em suas pernas e
fazê-las crescer rápido. O pai da viúva já tinha benzido o meni-
no com o mesmo nome de seu pai, Yupuri. Esse menino não
demorou para crescer. Quando ficou rapaz, já era baya, porque
vinha aprendendo desde criança. Vendo que estava dando tudo
certo, seus avós marcaram para fazer dabucuri de curauá para a
mãe dele. Foram lá. Nessa festa, foi ele mesmo quem dançou. Já
era moço e durante a dança encontrou uma dama. Depois da
dança, ele já estava conseguindo mulher. Seus avós conversa-
ram com os pais dela e trouxeram-na junto com eles. Voltando,
eles continuaram a ensinar o que faltava, as outras cerimônias.
Um dia eles se juntaram e entregaram todos os instrumentos e
ornamentos que haviam dividido na ausência de um líder. Ele
ficou sendo o chefe. Os Bosopi não quiseram devolver mas,
com a insistência dos Kumaro Porã, entregaram a metade. Eles
voltaram a se animar, faziam as festas, dançavam, tomavam
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caapi... Com o tempo, a mulher de Yupuri deu à luz uma meni-
na. Na mesma hora, os Kumaro Porã tiraram dela para cuidar
eles mesmos. Eles cuidavam como servidores e para apressar a
próxima gravidez. Ela teve uma segunda filha. Os Kumaro Porã
fizeram a mesma coisa. A terceira também foi mulher. Aí os
Kumaro Porã se desgostaram, preocupados com a continuida-
de dos chefes. Decidiram procurar outra mulher e foram até a
foz do igarapé Buriti (acima de Iauareté), com seus cunhados
Tariano. Quando os Kumaro pediram, o Tariano brincou:

� Vocês não aumentam nada!
 Depois mandou que fossem conversar com a irmã deles.

Sua irmã concordou com o pedido e eles trouxeram duas moças
Tariana, uma para Yupuri e outra para o filho de um deles. Yupuri
ficou com duas mulheres. A Tariana teve um filho homem. Os
Kumaro Porã fizeram a mesma coisa, tiraram dela para cuidar.
Depois ele teve outro. Os Kumaro Porã benzeram e deram ao
primeiro o nome Yupuri e ao segundo Seribhi Oié. A descen-
dência de Yupuri foi numerosa, seguiram o terceiro, Doetiro; o
quarto, Yupuri Ñeteduka; o quinto, Yupuri Toarõ; o sexto, Yupuri
Pamõ; o sétimo, Buú; o oitava, Doe; o nono, Hausirõ; o déci-
mo, Ñahuri; o décimo primeiro, Kumarõ; o décimo segundo,
Akuto Seribhi (Bohso kaperi); o décimo terceiro, Yupuri Waduka
(Kõapa); o décimo quarto, Baáporã; o décimo quinto, Nuhu�irõ
(Kõhãpa). Yupuri com seus irmãos cresceram em número, for-
mando grande população em Wahpu. Ele era o líder e ensinava
as rezas e cerimônias, sempre acompanhados pelos benzedores
Kumaro Porã. Um dia, ele fez uma maloca nova com seus em-
pregados Kumaro Porã e Ahp¤keria. Quando ficou pronta, con-
vidaram Doe para ele inaugurar (nit�asase). Mas ele era desinte-
ressado. Hausirõ esperava que Doe o chamasse para participar
junto. Ele convidou, mas foi na frente, sem esperá-lo. Mesmo
assim Hausirõ foi com Ñahuri, bem enfeitados. Yupuri estava
esperando eles, no meio da manhã, perto da maloca, animando
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com tambores e buzinas sendo tocadas. Chegando na maloca de
Yupuri, esse gostou de ver chegar pessoal bem animado. En-
trando na maloca, foi até o último quarto, fazendo zoar a lança-
chocalho. Só depois disso Yupuri e seu grupo saudaram e con-
versaram, indicando os lugares para assentar, bem no meio da
maloca, em destaque. Logo após, mandou suas esposas e noras
oferecerem caxiri para eles. Depois de duas rodadas de caxiri,
iniciaram a dança e canto, por volta do meio-dia. Hausirõ era o
baya. �remiri e seus companheiros sempre atrapalhavam o passo
das damas, esticando varas no caminho. Ele ainda aturou por
algumas horas. Pararam, sentaram-se e fizeram os diálogos com
seus irmãos, até chegar em �remiri. Disse para ele:

� Então, meu irmão maior, você está atrapalhando minha
dança. É bom você ficar quieto. Estou fazendo essa dança para
nosso irmão maior.

Depois ele continuou a dançar. �remiri e seus parentes in-
ventaram outra brincadeira e começaram a jogar pedaços de
terra nas mulheres. Ele dançou a noite inteira. No dia seguinte,
as mulheres ficaram doentes, talvez a terra tivesse sido soprada.
Vendo isso, Yupuri aconselhou Hausirõ a se separar de �remiri,
porque ele não era bom. Voltando, o pessoal de Hausirõ e Ñahuri
se separou do pessoal de �remiri. Aqueles dois viviam na maloca
de Hausirõ, que conhecia melhor os benzimentos e cerimônias.
Depois que saíram, foram morar em tapiris, sem construir maloca.
Hausirõ e Ñahuri continuaram a morar lá e fazer suas festas.
Tornaram-se um grande grupo. Mas os filhos dos Ñahuri Porã
faziam cocô no lugar limpo e as esposas dos Hausirõ Porã sem-
pre reclamavam, até que se separaram e os Ñahuri foram morar
em Tabutiya (próximo de Urubuquara). Depois que foram em-
bora, Hausirõ continuou morando lá, mas perdeu a animação.
Como eles já viviam muito tempo no Turi, tinguijando, usando
matapi pequeno (buhkawu), os peixes foram escasseando, como
acontece hoje no Tiquié. Mas ainda agüentaram ali. Uma vez



226

chegou uma irmã deles, casada com um Tariano, chamada Toarõ
Poro). Ela vivia no rio Tiquié e avisou que nesse rio havia mui-
tos peixes e bons lugares para morar. Mesmo assim, eles não
quiseram vir. Ela foi outras vezes, pelo varadouro, e levava pei-
xes. Eles ainda não comiam peixes grandes, mas com a escassez
dos peixes dos igarapés, rezavam e passaram a comer os maiores
do rio também. Foi o jeito. Tempo depois, ela chegou de novo,
pela terceira vez, num dia de festa. As mulheres queriam vir para
cá, com as notícias da cunhada. Eles prepararam farinha e vieram
naquele mesmo ano. Quem guiou no caminho foram os Peona
(Hupda). Ele já tinha mandado notícias e ela os aguardava. Va-
rando, chegaram na cabeceira do igarapé Cunuri (hoje chamado
Macucu), num sítio conhecido como Waupamõ (Morro de Zog-
zog). Lá já tinha bastante peixe e, gostando dali, fizeram uma
pequena maloca (casa de jacaré, usowi), roças, com ajuda dos
Peona. Roça de mata virgem leva um ano e meio para produzir
mandioca madura. As mulheres, depois de alguns anos, começa-
ram a perguntar e reclamar: �nós não íamos para o Tiquié?� Elas
preferiam morar no rio maior e acabaram num igarapé menor do
que aquele em que estavam antes. Aí um dia, cansados de ouvir
aquela conversa, eles resolveram ir.

Primeiro veio Hausirõ com dois Peona, cunhados entre si,
chamados Waya e Duhusã, e chegaram até a foz. Aí tinha muito
peixe, até piabinha apodrecendo na beira. Vieram beirando pelo
estirão até chegar do outro lado do Pirõ Sekaro (Buraco de
Cobra, atual São José I). Sua tia já tinha esquecido a chegada
deles, porque a data marcada já tinha vencido havia muito tem-
po. Eles chamaram. Seu cunhado Paukati Yu desceu no porto.
Nesse tempo não havia canoas no porto como hoje, usavam
uma casca de pau (bisoró). Com a quentura do sol ela podia
rachar, por isso deixavam afundada na água. Ele pegou uma
dessas e foi lá buscá-los. Sua tia recebeu-os bem, ele contou o
que se passara com eles. Depois ofereceram quinhampira, peixe
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moqueado e cozido. No dia seguinte, seu cunhado levou-o para
pescar. Os Peona ficaram carregando lenha para moquear. Co-
meçaram a pescar bem perto, já apareceram muitos peixes:
piabas, jacundás, traíras, acarás, tucunarés etc. Seu cunhado foi
mais longe, até a foz do igarapé Anta, pouco acima do atual
povoado de São Francisco. Só pegou peixes bons como aracu,
pacu, matrinchã, tucunaré. Voltou com a canoa cheia. Hausirõ
também, mas não conhecia os peixes ainda. À tarde moquearam.
No outro dia, foram de novo. Pescaram a mesma quantidade. Ao
voltar à noite, moquearam. Tinham marcado de voltar depois de
três dias e assim fizeram, levando paneiros bem cheios de peixe
moqueado. O pessoal os esperava com caxiri. Ele fez dabucuri
de peixe com flauta feita com cipó (simiõmida), do qual cortam
um pedaço de um palmo e meio e tiram o miolo, enrolando
enquanto ainda está pendurado. As mulheres não participam
desse ritual. Depois de fazer dabucuri, eles dividiram os peixes
entre si. Benziam antes de comer esses peixes. Nessa hora,
Hausirõ falou que realmente tinha peixe naquele rio. Ouvindo
isso, decidiram vir morar para cá. No dia seguinte, começaram a
trabalhar para preparar o rancho. Quando terminaram, depois
de um mês, vieram. Os Peona permaneceram lá na cabeceira do
igarapé. Por isso, eles continuaram a visitar os Tukano e ajudar
no trabalho. No mês em que passaram preparando para se mu-
dar para o Tiquié, aconteceu uma briga séria entre o Tariano e
os Saroporã.(135) Esses sempre roubavam as roças, tirando cará,
mandioca, abacaxi, cana, ipadu, de Paukati Yu. Cansado dessa
situação, ele mandou preparar caxiri iaraki, muito forte. No dia
em que estavam preparando, chegaram dois Saroporã e ele man-
dou convite para que todos eles viessem beber. Vieram todos.
Tinha muito caxiri. Ele ofereceu muito, até para as crianças. No
meio da tarde, todos já estavam embriagados, mas ele bebia

135 Grupo Yuhupda que vive hoje no igarapé Castanha.
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pouco. Aproveitou para vingar-se, arrastando os que estavam
capotados e jogou-os no barranco. Três caíram na água, mas os
outros só rolaram até o meio do barranco e, depois, se recupe-
raram. Viram que o Tariano estava se vingando. Um dos que
caiu na água boiou preso num galho. O outro, chamado Neá,
apareceu na foz de um igarapé, por isso esse igarapé se chama
hoje Neboarima (igarapé do Neá podre). O último deles, cha-
mado Su�, encostou na foz de outro igarapé, que também rece-
beu seu nome (Su�boarima). Os que viveram, voltaram para suas
casas e começaram a combinar uma vingança. Já no outro dia,
ao fim da tarde, começaram a espiar perto da casa do Tariano.
Ele tinha preparado uma cerca com varas ao redor da casa para
proteger-se, e também ficava vigiando.

No quarto dia, chegou Hausirõ. Na outra manhã, os
Saroporã estavam se aproximando, mas viram que havia outra
pessoa, e que tinha barba. Eles já o conheciam da última vez que
havia chegado lá e logo o identificaram. Hausirõ fez sinal com a
mão, chamando-os. Um deles veio e entrou na casa com ele.
Explicou a situação e mostrou que o Tariano não estava mais lá
e mandou que ele avisasse para seus parentes que eles não deve-
riam vingar-se nele. Eles aceitaram e desistiram, sabendo que
seu algoz havia fugido. Depois, ainda se tornaram seus ajudan-
tes e mostraram-lhe o caranazal mais próximo.

Antes disso, Hausirõ e seu grupo haviam seguido Yupuri
quando ele foi embora na direção de Manaus, mas em Barcelos
foram interpelados por brancos, que mandaram eles voltarem.
Esses brancos tiraram os nomes de todos e disseram que iam
fazer patentes e documentos e enviar depois. Eles esperaram
três anos, mas os documentos não chegaram. Desacreditando,
desistiram de esperar e foram para o Tiquié. Os primeiros que
vieram morar em Pirõperi, no rio Tiquié, foram os Hausirõ,
Ahkuto e Bupokasa. Mais tarde, chegou irmão maior dele, Seribhi
Isia. Os Peona trouxeram as patentes que haviam chegado no
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Turi para Hausirõ. Eram dois documentos: um para Hausirõ e
um para Ñahuri. Recebendo, viu que tinha nome e mandou re-
cado para Ñahuri, mas ele não veio. Na terceira vez, Ahkuto foi
pelo rio até onde eles estavam, em Tabutiya, levando recado de
Hausirõ. Esse já tinha rezado cigarro para que ele viesse. As-
sim, ele concordou em vir para cá e se juntar a Hausirõ. Ele
preparou rancho e tudo mais e subiram no final do ano para o
médio Tiquié. Deotiro Kumupataro, que era o caçula de todos,
foi quem trouxe eles. Novamente estavam todos juntos.

No mesmo ano, os Tariano receberam esse documento lá
no Uaupés. Começaram a fazer negociações em Manaus, levan-
do trabalhadores, artesanato e produtos da região. No final do
ano, um fiscal veio ver se cada um tinha mesmo recebido sua
patente, tendo passado em Iauareté e depois aqui. O que mais
produziam eram bancos de madeira, remos, arcos, balaios,
cumatás, cerâmicas e farinha, que era muito necessária nesse tem-
po. Hausirõ costumava levar gente para trabalhar em Manaus.
Levava dez, quinze pessoas... Em cada viagem levava uma turma,
entregava para o capataz e trazia de volta o pessoal que ficara lá
antes. Negociava-se com um tenente, que tinha um preceptor em
São Gabriel. Sempre andavam os dois juntos, Hausirõ e o inspe-
tor, que era Ñahuri. Isso foi antes do Manduca. Traziam sal, sa-
bão, munição, roupas, redes, anzóis, cortes de pano, panelas,
terçados, machados, fósforos. Nesse tempo ainda não tinham ralo
e o pessoal cansou de trabalhar para Hausirõ levar. Então ele
reclamou para o tenente e falou que ele deveria mandar uns ho-
mens para ajudar. Ele concordou e mandou uma turma. Hausirõ
disse para eles roçarem o mato para plantar roça e, depois de uma
semana, foram embora. Ele continuou indo para São Gabriel e
Manaus, tinha um bongo grande e levava muitos remeiros.

A notícia de seus negócios se espalhou e muitos vinham
atrás de mercadorias. Também escutaram que no Tiquié tinha
muita fartura de peixe, terras boas para morar e começaram a
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chegar. Até então não tinha ninguém até as cabeceiras. Só de-
pois apareceram os Tuyuka. Com o passar do tempo, chegaram
os Dipéporã em Bayapé. Mais tarde alguns Desana em Bayapé
e Warusererakó. Quando Hausirõ entrou no igarapé Umari, en-
controu seus irmãos Buú e Pamõ. Eles conversaram, pergunta-
ram onde estava morando e Hausirõ indicou para eles morarem
em Imisa Poea (Pari-Cachoeira). Mas, antes deles irem para lá,
esse local já havia sido ocupado pelos Batitorora (Par�sia). Os
Buúporã ficaram ajudando Hausirõ. Naquele tempo, os
Buberaporã também já tinham ocupado a região onde estão atu-
almente, na foz do Cabari.

A maloca de Hausirõ era animada, mas faltava um mestre
para tocar a flauta jurupari chamada Deé¿¤. Por isso mandaram
recado para Doe no Turi, que sabia tocar, para vir para cá. Eles
vieram, porque estavam isolados lá. Quando chegaram, ficaram
em Pirõperi, e esse povoado ficou maior ainda. Um dia marca-
ram festa com jurupari, e ficaram tocando até de madrugada.
Desta vez a festa foi completa.

Nessa época, chegou outro irmão maior de Hausirõ, �remiri.
Antes de virem para cá havia acontecido uma morte. O caso acon-
teceu assim: como no Tiquié, também havia um inspetor Tariano
que negociava no Uaupés e Papuri. Uma vez ele foi no Musikaya
(igarapé Urucu do Papuri) procurar trabalhadores com os
Sipiawirã, grupo Desana. Eles estavam bebendo caxiri e não acei-
taram a conversa do inspetor. Acabaram discutindo e bateram
nele. Como andava com uma espingarda, ele reagiu e matou dois
Desana. Os Desana foram contar para seus aliados �remiri no
igarapé Turi, pedindo ajuda para se vingar. Eles foram esperá-lo
para fazer emboscada na cachoeira de Pato, armados com flechas
envenenadas. Pela manhã, o inspetor chegou na cachoeira com
três canoas, desembarcaram as cargas e o inspetor ficou sentado
olhando eles transportarem. Cinco pessoas do grupo �remiri Porã
chegaram e foram conversar com ele. Perguntaram:
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� É com essa arma que o senhor assusta o pessoal? Nós
queríamos ver como é.

Eles não conheciam ainda como era uma espingarda. Ele
falou que não podia mostrar, mas com a insistência deles, aca-
bou concordando. Quando se distraiu, um deles tirou a espoleta
e molhou-a com saliva, para que não detonasse, e devolveram a
arma. Outro pediu para ver sua lança, quando ele passou, ele
olhou e desferiu um primeiro golpe. O Tariano tentou reagir
com a espingarda, mas o tiro falhou. Então foi morto. Logo os
Desana, escondidos, passaram a flechar os companheiros dele,
sendo que alguns conseguiram fugir pulando na cachoeira. De-
pois os �remiri Porã fugiram, vindo atrás de seu irmão Hausirõ.

Eles ficaram morando juntos. Logo depois chegaram notí-
cias que os Tariano viriam perseguir, para se vingar. Ouvindo
isso, Hausirõ disse-lhes:

� Se vocês fossem mesmo bravos, teriam ficado lá para
enfrentar.

Mas eles não responderam nada. Chegou outro recado e
depois um terceiro. Aí ele reuniu todos na maloca e, com o Hupda
que havia trazido a mensagem como testemunha, mandou que
eles saíssem e fossem morar no rio Castanha (Bukuya), em Tro-
vão (Bupora). Aí moraram uns seis anos. Fizeram roças, planta-
ram e, por fim, se desentenderam. Depois Hausirõ mandou re-
cado para os Tariano, dizendo que ele tinha mandado eles em-
bora para os rios Pira e Traíra. Eles acabaram se espalhando
com outras brigas. Uma parte voltou para junto de Hausirõ e
outra parte foi para abaixo da foz do Castanha, em Dasura. Os
que ficaram com ele, depois pediram um terreno e ele cedeu a
roça com barraca que tinha na foz do Botariya (igarapé Esteio).
Primeiro foram para a cabeceira desse igarapé.

Hausirõ foi distribuindo pouco a pouco trechos do rio para
os grupos que chegavam. Primeiro, ele fazia pescaria até nas
proximidades de onde situa-se hoje Warusererako (São João).
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Com a chegada dos Dipé Porã, cedeu-lhes o Miõra (lago de
Cabari) até acima de São Francisco (igarapé Anta). De Miõra
até Pari-Cachoeira ficaram os Buúporã e Pamõporã. Quando
os �remiri Porã voltaram de Trovão, Hausirõ cedeu-lhes o tre-
cho entre a foz do igarapé Anta (que fica a montante do atual
povoado de Santa Luzia) e Merewaratiripamõ. Eles foram para
esse igarapé. Daí até onde está hoje Boca de Estrada ficou
Hausirõ, indo às vezes a jusante até Pirarara. Até hoje ainda
usam toda essa área. O pessoal que hoje está em Cunuri e Pirarara
foi morar nesses locais para vigiar a área. Piro Sekaro era uma
grande vila. O igarapé Castanha também fazia parte, até a foz
do Peneira.
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Lutas acontecidas antes da chegada dos
Tukano Hausirõ Porã

Hausirõ Porã duhporo naa amewhké

Os primeiros povos que viveram no rio Tiquié foram os Waiãra
(riscadores), Parroa, Eruria, Saroporã e outros. Eles tiveram sua
origem nesse rio e no Castanha, permaneceram aí, trabalhando e cres-
cendo em população. Nossos avós, no igarapé Turi, já tinham notíci-
as de que havia outros povos no Tiquié. Nesse tempo, todos eram
guerreiros. Esses grupos queriam guerrear contra os Desana, que
sabiam estar morando nas cabeceiras do Urucu. Eles se organizaram
e foram lá. Era costume fazer expedições para tentar tirar os orna-
mentos e outros bens que os outros possuíam em suas malocas: pe-
nas de arara, carajuru, cuias, chocalhos e redes de trinta fios. Toma-
vam muitas coisas, matavam muitos e voltavam. Os Desana retribu-
íam tais ataques. Os homens se casavam com várias mulheres e a
população crescia rápido.

Quando dava para fazer, eles organizavam uma expedição guer-
reira. Os jovens iam junto, preparavam muitas flechas e lanças. Leva-
vam o cigarro de proteção. Todos faziam assim. Os velhos faziam
reza para a criança crescer mais rápido e, quando jovem, ficarem
corajosos e bravos. Desde criança já vinham sendo instruídos como
usar arco e flecha, como se defender e fugir, etc. Depois de algum
tempo, os Eruria e outros não suportaram mais as incursões dos
Desana, que se uniam com os cunhados Tukano. Por isso foram para
a região onde estão hoje, não existindo mais no rio Tiquié.

Em 1982, Miguel Azevedo foi para a Colômbia trabalhar, serrar
tábuas para ganhar dinheiro e sustentar os filhos no colégio. Foi en-
tão que viu onde esses povos estão habitando atualmente. Depois
que saíram, os Desana (Umukori Mahsã) ainda foram atrás deles.
Mas lá os Pareroa e Eruria tinham se aliado aos Yohoarã, que é um
grupo dos mais bravos, como eram os Yanomami antigamente. Eles
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também andaram atrás dos Desana, pelo caminho. Usavam o cami-
nho da cabeceira do Peneira (afluente do Castanha) e, chegando ao
Tiquié, atravessavam esse rio no estreito chamado Buhkurabatá, em
frente a Santa Luzia. Depois iam pelo Cucura até o Urucu.

Eles conseguiram raptar uma criança de nove anos. Criaram
ela. Com uns quinze anos, as mulheres diziam-lhe que ele não era de
lá, não tinha ali seus pais e parentes. Ele ficava pensando o que teria
acontecido... Até descobrir que havia sido raptado. Quando ficou
mais velho, preocupou-se com sua situação. Um dia, fugiu deles.
Voltou com seus parentes no Urucu.

Ele contou tudo sobre como viviam, como trabalhavam etc.
Disse que à noite eles ficavam vigiando. Na hora do almoço é que se
juntavam e descuidavam de vigiar a maloca. Seria uma boa hora para
atacar. Só nessa hora guardavam suas armas. Ouvindo isso, os
Umukori Mahsã se organizaram para atacá-los de novo. Eles ataca-
ram na hora do almoço. Mas só conseguiram matar poucos.

Com isso, os Eruria se juntaram com outros grupos mais guer-
reiros, como os Bua Mahsã que viviam pelo rio Japurá, para se
defenderem. Eles se organizaram melhor, com mais vigias. Mesmo
assim os Umukori Mahsã tentaram outra vez, ajudados pelos Tukano
e Hupda. No caminho, antes da chegada, desistiram e fugiram. Só
dois foram até o final, querendo lutar com eles. Eles sopraram,
fumaçando ao lado da aldeia, usando estrago. Eles estavam fazen-
do os vigias pegarem no sono e esquecerem de seus inimigos. Tra-
balharam vários dias, afastados da aldeia. Um dia o líder Eruria
combinou de fazerem caxiri, para animar a maloca e esquecer aquelas
rivalidades. Ele disse que viver só em guerra não dava, nossos pais
faziam caxiri, dabucuri e tudo o mais. Para essa festa fizeram só
caxiri de cana. Eles começaram cedo a moer cana e trabalharam o
dia inteiro. Como era costume dos antigos, eles tomaram caxiri
logo depois de misturar a cana, sem esperar fermentar.

Na hora em que se juntaram para beber, os dois Desana também
se misturaram com eles, sem serem percebidos de imediato, porque



237

já estava escuro. Eles não sabiam quem eram, mas as mulheres viram
que eram estranhos. Elas foram avisar seus maridos, desconfiadas de
que eram Uhpi Mahsã. Já meio embriagados, eles não acreditaram,
dizendo que eram namorados delas. Durante a madrugada, na hora
de vomitar e tomar banho, voltaram a tomar caxiri. Os Uhpi Mahsã
de novo sopraram para que eles não os reconhecessem.

Eles calculavam pelo horário se eles já estariam bêbados. Foram
lá e viram que todos já estavam em estado de embriaguez. Os estra-
gos deles também reforçavam a embriaguez.

Então eles entraram na maloca e foram direto até seu chefe.
Suspenderam-no e carregaram para fora. Bem na frente da porta,
mataram ele com cacetadas. Queimaram seu corpo com a palha da
porta. Depois entraram e trouxeram outro líder, sempre havia um par
de chefes (upidupoa). Também mataram-o e despedaçaram seu cor-
po. Depois entraram e foram acertando os outros com bordunadas,
cada um por um lado da maloca. Matavam todos, até crianças, ve-
lhos e mulheres. A maloca ficou cheia de sangue. Acabando, saíram e
incendiaram a maloca. Depois retornaram. Depois desse massacre,
não ficou mais ninguém nesse rio. A guerra acabou.

Em 1982, no igarapé Caju (afluente do Pira-paraná), um velho
Eruria chamado Sabino perguntou-me (Miguel Azevedo) onde eu
morava. Respondi que era aciminha da foz do Castanha. Ele quis
saber se havia muitos moradores nesse rio. O velho Eruria explicou
que esse rio era deles, rio de transformação de seu povo. Miguel
respondeu que poderiam voltar, se quisessem, que há pouca gente no
Tiquié e há muita área para trabalhar e pescar. Completou que está
morando onde seu avô chegou. Por isso, o Tiquié não é nosso. Al-
guns dizem que é nossa área de pescaria, nossos caranazais, etc. O
mais certo é que pertencem aos primeiros que habitavam aqui, como
os Eruria e Parroa. Mais certo ainda, estamos aqui, cuidando o que
é dos outros. Nossa área mesmo é no Papuri, Turi, Wahpu. Lá pode-
mos discutir, nosso lugar de origem é lá.

***
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Na tradição dos Tukano e dos outros povos da região, quan-
do o pai tinha um filho, já pensava em pegar mulher. Todos
tínhamos essa mesma cultura.

No baixo Castanha, entre Surubua (atual Santa Maria dos
Gêmeos) e Duhtura, viviam os Parroa, num local chamado
W�oko. Os Eruria moravam acima. Eles já conheciam os outros
rios, como Uaupés, Papuri e outros.

Um dia, o Parroa pediu para seu cunhado Eruria, aliado
tradicional, sua filha. O Eruria, como também tinha sua filha,
pediu em troca sua sobrinha, filha do Parroa. Mas ele não acei-
tou e mandou ele falar com a mãe da moça, que também negou.
O Eruria não fez questão, falou que tudo bem, aceitou e deu
sua filha. Mas ficou com muita raiva em seus pensamentos.

Seu cunhado convidou-o para ficar mais um dia. Ele ficou
para beber caxiri. Beberam durante todo o dia até meia-noite.
Quando terminaram, o Parroa agradeceu e dormiram. Depois
que todos dormiram, o Eruria teve a idéia de soprar estrago com
cigarro. Ele soprou na beirada do povoado, escondido. Acaban-
do, ele ficou dormindo, como se não tivesse feito nada, quieto.

No outro dia, ele estava preocupado em não afundar junto
com eles. Ele tinha feito um buraquinho no meio do pátio e
enterrado o cigarro. Foi tomar banho bem cedo, voltou e estava
comendo quinhampira quando ouviu um barulho no centro da
terra. Os outros não perceberam, estavam comendo e se diver-
tindo. Quando chegou a vez das mulheres comerem quinhampira,
o Eruria já foi se despedindo e agradecendo. Saiu.

Quando se afastou, já viu uma brecha que vinha se abrindo
no chão. Ele pulou e foi embora. Depois de algum tempo afun-
dou tudo, a casa com todos. Eles se transformaram em animais,
principalmente antas. Esse lugar é hoje bebedor de anta, existe
um jauarizal, num baixão.
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Conflito entre Bopeidupu Aunira com Yohoãra

Bopeiduhpu Aunira Yohoãrã merã amewhke kihti

Essa história se passou depois que Hausirõ já tinha chega-
do ao Tiquié. Ele estava morando e trabalhando nessa área. Com
o passar do tempo, começou a fazer comércio e mandava traba-
lhadores para temporadas em Manaus. A notícia de que Hausirõ
tinha mercadorias se espalhou entre os moradores das cabecei-
ras e afluentes do Tiquié. Alguns chegavam para fazer trocas.

Um dia, Bopeidupu, chefe Makuna que nesse tempo habi-
tava o rio Traíra, ouviu essa notícia e quis estabelecer trocas.
Ele trouxe redes de dormir de buriti, arcos para caça, tintura de
carajuru, cuias... Em troca, pediu fósforos, anzóis, facas peque-
nas e munição. Com o sucesso de sua viagem, na qual recebeu
esses produtos, ele marcou uma segunda visita. De volta a sua
casa, preparou outros produtos para levar depois.

Quando chegou a data marcada, voltou ao Tiquié. Dessa vez,
ele trouxe mais coisas. De retorno a sua casa, também levou bas-
tante mercadoria. Depois de algum tempo, veio outra vez. Dessa
vez, entre outras coisas, levou roupas. Depois não veio mais.

Ele tinha brigado e batido em sua esposa, que fugiu para a
maloca dos Yohoãra, parentes dela. Ela contou tudo para eles,
que tinha apanhado muito e quase morrera. Ouvindo, ficaram
com raiva e pensaram em se vingar. Mas Bopeidupu também os
esperava, preparados para o pior. Os Yohoãra não foram e de-
pois se acalmaram.

Estando só, um dia chegaram os brancos em sua aldeia, a
procura de trabalhadores. O próprio Bopeiduhpu foi com eles,
junto com outros da aldeia. Desceram o rio Traíra até o Japurá.
Lá os brancos aportaram numa aldeia nova, onde moravam os
cunhados de Bopeidupu. Vendo ele, os Yohoãra se juntaram e
atacaram todos que estavam na canoa. Bopeiduhpu conseguiu
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mergulhar e escapou, escondido nos galhos da beira do rio. Seus
cunhados procuraram por ele, mas não encontraram seu corpo.
Pensaram que já tinha morrido. Ele foi mergulhando até o final
do estirão onde ficava essa comunidade e fugiu. Seguiu beiran-
do o rio até sua maloca. No percurso, passou muita fome. Che-
gando, contou tudo para seus parentes. Depois de muita con-
versa, planejaram fazer uma grande canoa para ir até lá e enfrentá-
los. Ele convidou todos os seus parentes para irem para a guer-
ra, principalmente a dupla mais perigosa, os Upi Mahsã.

Antes disso, ele fez uma viagem ao Tiquié, para pedir a
Hausirõ munição. Chegando com ele, chamou-o de semõga,
parente em nheengatú. Ele explicou a situação e disse:

� Você, que leva trabalhadores para a cidade, é bom ir co-
migo nessa guerra, para apresar os Yohoãra e levá-los também.

Hausirõ aceitou. Ele foi com seu irmão, acompanhando
Bopeidupu, com a finalidade de trazer homens. Quando os dois
chegaram na maloca Makuna, viram todos bem organizados.
No outro dia já partiram para a guerra. Eles foram em três cano-
as bem cheias de guerreiros. Tinham um guia pajé, chamado
Warimi. Ele convidou-o para aparecer e dizer como seria a guer-
ra, surgiu na forma de uma pessoa, embaixo de um escudo, como
um reflexo, como a sombra de uma vela.

Warimi perguntou a Bopeiduhpu porque o havia chamado.
� Queria saber o que ia acontecer � respondeu.
Ele só podia ser visto, bem enfeitado, na luz da brasa do

cigarro que fumavam. Bopeiduhpu pediu para ele benzer o ci-
garro de proteção. Ele benzeu de uma vez, rápido. Entregando,
disse que quando fossem para a guerra, fumassem. Assim essa
guerra seria boa para eles, só dois morreriam e seus inimigos
seriam derrotados.

Pernoitaram próximo da comunidade e, novamente, cha-
maram Warimi. Perguntaram de que forma deveriam lutar, se
com arco e flecha ou com arma de fogo. Disseram que tinham
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munição. Warimi mandou dividir para cada tiro. Ele mostrava
como carregar as armas, que eram de carregar pelo cano, ins-
truindo em como manejá-las. Depois que mostrou tudo, agra-
deceram. Warimi repetiu que eles venceriam e desapareceu.

Seguiram viagem no outro dia e, perto da aldeia, numa ca-
atinga com patauazal, pernoitaram. Conversaram, planejaram a
estratégia da guerra e se protegeram com benzimentos. Foram
dormir já à meia noite.

Às quatro da madrugada, os principais guerreiros se junta-
ram, entre eles Bopeiduhpu, Añaduhpoa e Hausirõ. Conversan-
do, perguntaram-se quem morreria. Prepararam-se para a guerra.
O chefe havia pedido para trazerem paus secos para fazerem fogo
e seguiram no escuro, iluminando o caminho. Bopeidupu já co-
nhecia bem esse local. Eles pararam nas capoeiras e ficaram espe-
rando. Ele contou para seus companheiros que os Yohoãra têm
cinco grupos. Todos viviam na mesma maloca. Quando um grupo
voltava, dava sinal batendo tamborina. Deveriam esperar esse
momento. Quando completassem cinco toques, deveriam se pin-
tar e atacar, acompanhados com cigarro. Eles se pintavam de vá-
rias cores, verde, vermelho, amarelo, no corpo todo. Eles fica-
vam como que embriagados, sem pena de matar.

Chegando, eles se espalhavam em duplas ou trios, cercan-
do ao redor da maloca. Pouco afastados, Hausirõ e seu irmão
encontraram uma casa onde guardavam tudo o que possuíam.
O menor deu a idéia de que deveriam pegar essas coisas e fugir,
mas Hausirõ não aceitou.

Ao redor da casa havia muitos pés de tucum, com muitos
espinhos, o que dificultava a entrada na aldeia. Mas pouco a
pouco conseguiram penetrar. Quando estavam bem próximo da
casa, sentiram como que uma friagem. O efeito do upi provoca
essa sensação.

Ao meio dia eles estavam almoçando, comendo buriti. Quan-
do já estavam prontos para atacar, os cachorros começaram a
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latir, mas não chegou a chamar a atenção dos Yohoãra. Havia
um tronco caído perto da casa, onde se protegeram. A maloca
era bem fechada, sem aberturas. Por sorte, uma mulher saiu,
abriu a porta e ficou penteando os cabelos, conversando com
outros que estavam dentro. Assim que ela terminou, eles entra-
ram atrás.

Eles não entenderam o que estava acontecendo e ficaram
atordoados. Os guerreiros entraram até o fundo da maloca e
foram dando cacetadas, até chegar em seu cunhado. Ele resis-
tiu, mas finalmente foi morto com uma lança. Bopeidupu tam-
bém matou sua esposa, que estava no meio deles. Mataram qua-
se todos.

Bopeidupu e seu companheiro saíram e ficaram esperando
fora da maloca, escondidos atrás do tronco. Alguns que tinham
resistido começaram a atirar com arco e flecha. Foi preciso três
batalhas para vencerem.

Bopeidupu disse que os Tukano eram os mais bravos, mas
na verdade eles nem tinham participado. Seu companheiro,
Añadupoa, quando entrou pela terceira vez, levou um tiro no
pescoço. Ele ainda correu, mas caiu morto fora da maloca. Seu
irmão entrou para matar, mas levou uma machadada na perna e,
como era machado soprado, morreu logo. Já tinham morrido
dois, como avisara Warimi.

Hausirõ tentou incendiar a maloca, coberta com a palha
pohta mui, mas não pegou fogo, porque era cobertura nova. Na
última hora, o irmão de Hausirõ quase foi morto ao entrar na
maloca. Atirou e, ao tentar trocar a munição, zoado com o efei-
to do upi, quase foi abatido. Quando deu por sua falta, Hausirõ
correu e tirou seu irmão de lá. Eles saíram todos e ficaram fora,
esperando para matar quem saísse. Um deles saiu todo ferido e
gritando, desafiador. Mas não miraram nele.

Retornaram em dois dias e uma noite. Nesse local, vomita-
ram, tiraram a pintura do upi e conversaram. Os Bupu Mahsã
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estavam bravos porque haviam morrido dois dos seus e queriam
brigar com Bopeidupu. Eles é que tinham levado a pior. Mas
acabaram se entendendo.

Alguns dizem que os Tukano é que faziam guerra contra os
Yohoãra, mas eles só tinham acompanhado. Até hoje eles têm
raiva dos Tukano. Enquanto não voltavam, os parentes de
Hausirõ ficaram preocupados, esperando. Até que ouviram um
tiro longe. Juntaram-se para recebê-los. Depois de um tempo,
surgiu o boato de que os Yohoãra viriam se vingar. Hausirõ se
preparou para a guerra. Eles sempre estiveram atentos, mas até
hoje eles não vieram.
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História de Manduca

Manduca kihti

Boaventura Albuquerque, um português, era pai de Higino,
Manduca, Calistrato e Pore, como eram conhecidos. A mãe de-
les era Pira Tapuya. Todos os quatro nasceram no Rio Negro e
foram estudar em Manaus. Quando terminaram seus estudos,
voltaram com o pai.

Eles sempre faziam viagem do Uaupés para Manaus e bus-
cavam apoio do governo. Contavam lá sobre a situação aqui,
que só havia índios, nenhum missionário... Ele se dizia filho de
branco, como fazem até hoje os comerciantes de São Gabriel,
mas sua mãe era índia. Diziam em Manaus que eles mesmos
poderiam civilizar e dar educação aos índios. Receberam di-
nheiro do governo, mas usavam em proveito próprio. Foi assim
que construíram suas casas, como ainda se vê as ruínas em Bela
Vista, acima do povoado atual de Uriri.

Eles consideravam os índios selvagens, como são os ani-
mais. Em lugar de fazer escola, eles entraram no comércio. Pen-
savam que se dessem estudo, depois os índios iam querer ser
mais que eles.

Quando perguntados em Manaus, enganavam, falando so-
bre o tamanho da escola etc. Como acontece hoje em dia, o pes-
soal do governo não vinha pessoalmente ver. Eles continuaram a
apoiá-lo. Eles trabalhavam com borracha. Com as mercadorias
do governo faziam seu comércio no Uaupés e em seus afluentes.
Tinham muitos fregueses em toda a área. Negociavam a produção
de farinha. Por ano, enviavam relatórios falsos para o governo.

Nesse tempo havia também outros comerciantes, princi-
palmente colombianos, que trabalhavam em acordo com Man-
duca. Negociavam borracha e mercadorias. Certa vez, Higino
pegou mercadorias de um venezuelano chamado Gabini para
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revender, já que seu próprio irmão Manduca não dava uma par-
te para ele. Ele ficou com essa dívida muito tempo, sem conse-
guir pagar. Depois de muito esperar, o venezuelano decidiu matá-
lo. Os seringueiros andavam armados, porque naquele tempo
esse produto tinha preço. Higino também era como os peões e
garimpeiros de hoje, era corajoso, valente.

Gabini convidou Higino para ir a sua casa conversar sobre
a conta. Ele foi lá, mesmo sabendo do risco. Quando chegou
perto da porta, o venezuelano já vinha engatilhando sua arma.
Mas Higino estava pronto e atirou antes, matando-o. Seus pa-
rentes mandaram denúncia para as autoridades prendê-lo, paga-
ram para o governo mantê-lo preso.

Ele ficou preso em Manaus, num porão escuro, com a in-
tenção de matá-lo mesmo. Chegaram a jogá-lo para os jacarés.
Mas os jacarés não fizeram nada com ele. Depois o deixaram
com onças, lobos, panteras, mas esses animais também não o
devoraram. Nesse local havia muitos ossos humanos. As onças
se aproximavam, mas só faziam lambê-lo.

Depois Manduca mandou dinheiro para ele sair da cadeia. Qua-
se faliu para tirá-lo de lá. Sem conseguir matá-lo, mandaram recado
para que seus parentes fossem buscá-lo. Manduca foi lá, encontran-
do-o já em viagem, no toldo do barco, acima de Manaus. Estava
magro, cabelos compridos e nu. Manduca só o reconheceu depois de
conversarem. Disse que tinha vindo encontrá-lo. Mandou tomar ba-
nho e deu-lhe roupas. Voltaram até Bela Vista do Uaupés.

Nesse período, Manduca explorava mais seus fregueses,
dava uma mercadoria e cobrava o dobro. Queria recuperar o
que tinha gasto com seu irmão. Mandava produzir paneiro grande
de seringa, de pelo menos cinquenta quilos. Os dois irmãos sem-
pre andavam juntos. A notícia dos abusos de Manduca se espa-
lhou e chegou até o governo.

Calistrato comandava o rio Tiquié, a partir da foz do Cunuri.
Ele era o mais violento. Surrava quem trouxesse pouco produ-
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to, amarrava numa árvore e chicoteava. Quando não aceitavam
suas ordens, ele também batia. Um dia ele fez viagem pelo Tiquié
para buscar mais trabalhadores. Chegou até Pari-Cachoeira. Em
Esteio (Botariya), ele pegou um Desana, cunhado de Hausirõ.
Trouxe-o forçado, porque estava com dívida. Levou também
duas moças. O Desana teve que ir remando sozinho uma canoa
cheia de produtos. Seguiram em três canoas. Chegando na ca-
choeira Tucano, Calistrato mandou seu cozinheiro fazer comi-
da e ao Desana, buscar lenha.

Quando Calistrato foi fazer necessidades no mato, o velho
Desana e as duas moças tentaram fugir, mas passaram perto de
onde estava agachado e ele os viu. Calistrato bateu no velho
com um pau, ferindo-o muito. Ainda deixou-o sem comer. Os
outros comeram e continuaram a viagem. O velho seguiu re-
mando, mesmo sem forças, com feridas que não paravam de
sangrar e a cabeça rachada. Abaixo de Colina, no Lago Urubu,
moravam os Neerõa (Buia Tapuya). Estavam fazendo pescaria
e encontraram o velho, que remava mais atrás, ferido e sem
forças. Quase morrendo, o velho contou-lhes o que passara. Os
Neerõa disseram:

� Você não é animal ou cachorro para ser tratado desse
jeito.

Soltaram a canoa e levaram o velho com eles. Cuidaram
dele, benzeram e fizeram com que se recuperasse.

� É bom a gente se vingar dele, que trata todo mundo des-
se jeito � disseram entre si.

Depois de duas semanas, deram-lhe uma canoa e o velho
voltou para Esteio. Eles planejaram como iam acabar com
Calistrato. Um dia se juntaram e foram numa turma atrás dele.
Desceram a remo. Acima da foz do Cunuri havia o capataz de
Calistrato, meio branco. Ficaram conversando com ele, quando
se distraiu, cortaram seu pescoço com machado. Um pouco
adiante encontraram outro de seus asseclas remando. De novo
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conversaram com ele, dizendo que iam comprar mercadorias de
Manduca. Estavam em quatro canoas, em bom número. Depois
de distraí-lo, também mataram-no com machado. Chegando
próximo da casa de Calistrato, alguns homens foram pelo mato
para cercar a casa.

Quando seus companheiros já estavam posicionados, o chefe
dos Neerõa foi ter com ele. Chegando, disse que viera vender-
lhe sua seringa. Seria a isca, para começar a briga. Ele só trazia
uns dez quilos de produto e sabia que reação tinha Calistrato ao
ver pouco produto.

� Bom dia, kariwa.
Disse que estava passando necessidade, que não tinha sal,

fumo...
� Onde está sua seringa, para eu comprar? � pediu Calistrato.
Ele mostrou e Calistrato, não gostando, deu porrada e xin-

gou de preguiçoso, animal... O chefe pediu-lhe desculpas, mas
Calistrato entrou para pegar uma arma. Ele seguiu-o e segurou
a arma. Os dois lutaram. Quando estavam agarrados, os outros
entraram e começaram a bater nele. O chefe pegou a arma e
atirou nele. Ele ainda tentou correr para pegar outra arma, mas
não agüentou e caiu morto. Depois ainda deram outro tiro.
Esquartejaram-o com terçado e machado. Ele tinha duas mu-
lheres brancas trazidas de Manaus, que fugiram para o porto,
junto com duas empregadas Tariana. Eles mandaram as empre-
gadas embora, mas perseguiram as brancas. Alcançaram elas do
outro lado do rio. Elas rogaram para não matá-las, ofereceram-
se para ser suas esposas. Mas eles não tiveram pena... Depois
saquearam as mercadorias de Calistrato. Encontraram um pote
de ouro em suas coisas.

Depois de alguns dias, chegou Manduca, encostou no por-
to e ficou chamando, sem resposta. Só os cães latiam. Entrando
na casa, viu o que ocorrera. Os cães já tinham comido partes da
face e barriga de Calistrato.
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Ele levou-o e enterrou em Bela Vista. No dia seguinte ao
enterro, reuniu todos os seus trabalhadores e ficou interrogan-
do quem sabia dos assassinos de seu irmão. Alguns disseram
que tinham sido os Neerõa e indicaram onde esse grupo mora-
va. Manduca quis saber ainda se não haveria parentes deles e,
com medo, disseram que sim. Manduca deu armas para que eles
mesmos fossem procurar e matar os assassinos. Pediu que trou-
xessem, na volta, um pedaço do braço e um frasco de sangue
deles. Esses Neerõa eram de Iraiti.

Eles vieram e chegaram até Iraiti. Conversaram com seus
parentes e ficaram sabendo que aquele que tinha matado Calistrato
tinha ido para Santa Luzia, no Papuri, visitar seu sogro.

� Mas deve estar chegando o dia de sua volta � disseram.
Eles foram ao encontro dele, no varador. No meio do ca-

minho, encontraram-se com ele. Mataram ele e sua esposa, mas
não tiraram pedaço nem sangue, só avisaram que tinham mata-
do. Quando voltaram com Manduca, contaram como tinham
feito. Manduca duvidou, porque eles não tinham trazido as amos-
tras de sangue e carne deles, como mandara. Por isso, ordenou
que seus empregados fossem ver se tinham matado mesmo.

Na viagem, vieram bebendo cachaça. Chegaram em Ana-
nás na boca da noite. Eles deixaram os Neerõa na frente, junto
com os Hupda. Pilotava um Desana de São João, chamado
Albino. Com sono, um dos Neerõa levantou-se e foi pegar um
saquinho com fumo que estava pendurado ao lado de uma es-
pingarda. Os outros, já embriagados, pensaram que ele queria
pegar na arma e logo lhe acertaram um tiro. Assustados, os ou-
tros mergulharam no rio. Um deles, de nome Dionato, levou
uma bala no joelho; outro, na barriga; outro ainda, apelidado
Maha (arara), nas costas.

Isso ocorreu na foz do igarapé Japurá, acima de Ananás.
Eles conseguiram fugir, enquanto o piloto tentava desviar a
embarcação para que não atirassem neles.
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Na cabeceira deste igarapé viviam os Tukano que, depois, fo-
ram para Ananás. Moravam dentro do igarapé por medo dos co-
merciantes. Eles conseguiram chegar até a maloca desses Tukano,
mas estavam muito feridos, fracos e nus. No porto tinha uma rede
jogada que eles rasgaram e dividiram para se cobrirem um pouco.
Chegando na casa, contaram o que sucedera. Esses Baro Porã es-
cutaram, conversaram e benzeram suas feridas. Depois de três dias
estavam recuperados. Aquele que havia morrido, os homens de
Manduca tinham esquartejado e queimado com querosene.

Mandaram o prático Albino procurar os que tinham fugi-
do, dando-lhe armas. Foram mais três com ele, todos armados.
Eles entraram em um igarapé e ficaram pescando, sem procurá-
los, já que eram seus parentes. À noite, voltaram dizendo que
não tinham conseguido encontrá-los. No outro dia, voltaram
para falar com Manduca.

A partir desse conflito acabou o trabalho com seringa. Os
brancos não entravam mais para cá, no Tiquié. Os índios tam-
bém não iam comprar mercadorias. Assim ficou por uns cinco
anos. Depois Manduca mandou Albino comprar e vender pro-
dutos. Eles fizeram mais comércio com os moradores dos po-
voados do médio e alto Tiquié, evitando os Neerõa. Só não ven-
deram mais munições. Albino fazia várias viagens de remo.

Depois de algum tempo, Manduca perguntou de Dionato,
que era seu compadre, se ainda estava vivo, se ainda tinha raiva.
Albino respondeu que ele estava em Iraiti e que sempre vendia
farinha. Manduca mandou pedir desculpas e fazer bastante fari-
nha. Pediu também que ele fosse conversar com ele.

Ouvindo isso, ele fez uma canoa de farinha e desceu. Na
foz do Buriti, os capangas de Manduca tinham aportado e esta-
vam comendo. Com medo, Dionato atravessou do outro lado.
Mas Albino chamou-o para conversar. Eles conversaram. Albino
deu cachaça, vendeu munição para Dionato e confirmou que
Manduca estava esperando.
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Dionato chegou e conversou com Manduca. Com isso o
comércio e o trabalho da seringa voltaram a ser regulares.

Muitos trabalhadores de Manduca seguiam para trabalhar
no Uaupés.Tanto Manduca quanto os colombianos trabalhavam
balata lá. Eles transportavam as bolas de balata pelas cachoei-
ras, amarradas com cipó.

Certa vez, quando Manduca subiu o Uaupés, os Tariana
estavam em uma festa em Paraná Jucá. Ele subiu, conversou
com o chefe e pediu para pernoitar no porto. A noite, com caxiri
forte, houve briga entre os Tariana. Manduca mandou três de
seus homens olharem o que se passava e apartar a briga. No
entanto, eles atiraram, matando dois. Manduca até ralhou, di-
zendo que não mandara matar.

No dia seguinte, a viúva de um deles seguiu com Manduca
como cozinheira, pensando em se vingar. Foram até a cabeceira
do Querari (Soãya) para comerciar balata. Lá ela colocou vene-
no na comida de Manduca, provocando uma diarréia com san-
gue que não parava. Seus companheiros trouxeram-no e o leva-
ram até Manaus. Lá ele fez tratamento, durante anos, e só de-
pois voltou para cá.

Nesse tempo já estavam correndo denúncias de seus abu-
sos, que chegaram até o governo. Já estava chegando também a
�civilização católica�. O governo mandou o padre João, para
ver se ele estava trabalhando bem com as escolas, etc. Ele viu
que Manduca bloqueava a passagem do rio Uaupés, em Bela
Vista: ele esticava cipó e amarrava latas.

O padre vinha com um motorista e um proeiro. O mari-
nheiro cortou aquele cipó com terçado. Os soldados de Manduca
deram tiros por cima de suas cabeças e eles encostaram. O pa-
dre foi ter com Manduca, que perguntou, gritando, quem ele
era, com ordem de quem estava chegando.

O padre respondeu que viajava pelo governo, que o envia-
ra para ver como Manduca estava trabalhando. Eles discutiram,
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Manduca pedindo para ver seus documentos, o padre pedindo
para ele mostrar seus trabalhos. O padre apresentou seus pa-
péis, aí que ele entendeu que se tratava de um padre. Trazia
também uma carta, mandando que Manduca saísse daquele lu-
gar. Nas cartas que Manduca mandava, dizia que os índios da-
qui não eram gente, que tinham rabo, que a boca ficava nas
costas ou no peito... Mandava notícias falsas.

No mesmo ano em que padre João chegou pela primeira
vez, Manduca já se retirou. Parece que foi preso, não se teve
mais notícias dele no Uaupés. O padre subiu, indo a Taracuá,
Iauareté e Tiquié, procurando pela escola de Manduca. Não
encontrando, enviou denúncia. Muitos contaram dos abusos que
sofriam, que eram escravizados, e tudo o mais.
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O tempo dos missionários

Padre João juntou o pessoal que estava trabalhando se-
ringa no povoado Merewarañoa (Taracuá). Fizeram uma casa
grande para catequese e outra para alojamento. Fez uma cape-
la provisória e abriu mais a clareira do povoado.

Em alguns anos, mandou fazer casas para famílias, tirou
fotos e fez relatório para o governo mandar mais apoio. De-
pois ele foi pessoalmente lá levar notícias. Voltou, trazendo
mais recursos e materiais e continuou trabalhando.

Começaram a catequizar e animar o trabalho. Criou um
regime da missão, rígido. Mandou os que já moravam lá, in-
clusive os velhos, jogarem fora o que tinham, como ornamen-
to, caxiri, caapi, tudo o que ele dizia ser do diabo. Considera-
va os adornos de dança (mapoari) como cabelos do diabo.
Procuravam desmoralizar a cultura, proibindo tudo.

Tinha um velho que, mesmo assim, mandou fazer caxiri,
porque era nosso jeito de viver. Os brancos também têm suas
bebidas para animar, o caxiri é nossa cultura. Ele marcou o
caxiri para a noite:

� Não podemos esquecer nossa tradição, dizia.
Mesmo estando longe, o padre escutou a algazarra da festa,

gargalhadas, danças, falação... Ficou bravo, mas deixou para
lá. Manduca escravizava, mas os padres tinham outra forma
de destruir nossa cultura. Eles só queriam do modo deles, como
se fossem santos. Tiravam os instrumentos rituais e ornamen-
tos dos velhos e mandavam para fora. Diziam que, se não dei-
xássemos a cultura, não íamos comer sal, ter anzóis, fósforos
etc. Só recebiam estas mercadorias aqueles que obedeciam aos
padres. Queriam dominar e cada vez exigiam mais. Não obe-
decendo, diziam que os índios não faziam nada, eram como
animais e outras coisas.
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Uma vez os velhos estavam bebendo caxiri. Já meio zoa-
dos, o padre entrou ralhando e quebrando os camotis de caxiri.
Um velho gritou para o padre:

� Sendo padre, você está desrespeitando nossa cultura! �
e ainda bateu e expulsou-o.

O padre amaldiçoou e foi para sua casa. No dia seguinte, de
ressaca, ficaram dormindo. Depois que fez isso, começou a apa-
recer doença, malária. De manhã começava com febre, que conti-
nuava o dia inteiro e a noite toda; na manhã seguinte morriam.
Essa doença pegou para todos. Morreram muitos, dois, três por
dia. Além de considerar nossas festas do diabo, pior ainda é que
ele soprava. Esse padre foi embora, mas depois de tempos, vol-
tou. Disse ele que voltou para desfazer o mal que fizera.

Depois daquelas mortes, os velhos tiveram medo dos pa-
dres e não fizeram mais aquelas festas. Vendo que obedeciam
e que estavam mais dóceis, esse padre João passou para
Iauareté. A notícia já tinha corrido e, em Iauareté, tiveram re-
ceio dele desde o começo: faziam o que ele mandava. Lá, pa-
dre João trocava idéias com seu colega colombiano chamado
Afonso. Combinavam como destruir nossas culturas.

Por isso hoje, até no Papuri na Colômbia, não temos mais
os ornamentos e rituais de antes, não temos mais malocas e nos-
sos conhecimentos como antes. No Tiquié foi da mesma forma,
o padre João também veio para cá. Nossos avós não sabiam
conversar em português, não sabiam se defender, nem à sua
cultura. Depois de muitos anos trabalhando ele virou bispo.

Então chegou da Itália um padre Humberto. Veio ver o
trabalho aqui e estranhou, achou diferente do que faziam lá.
Viu comida feia, como dos porcos. Viu destruição da cultura.
Em Taracuá ele informou que padre João recebia muita comi-
da e recursos.

Certo dia padre Humberto entrou na cozinha e a cozi-
nheira perguntou se ele já havia almoçado. Ele reclamou:
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� Só os padres e as cozinheiras comem comida boa, os
outros comem o que não presta.

Ela respondeu que cumpria ordens do padre João.
Padre Humberto denunciou padre João, que já era bispo.

Ouvindo essa notícia, o pessoal de Iauareté também fez denún-
cia para mandá-lo embora. O padre ainda voltou lá para tirar
satisfação. Depois padre João ficou velho e doente em Manaus.
Demorou a morrer, ficou sofrendo, pagando por seus erros.

Depois veio o padre José Domitrovitch, que não era bru-
to, aceitava quando faziam festas. Ele trabalhou bastante tem-
po, depois foi para Humaitá.

Então chegaram novamente outros padres mais rigoro-
sos: padre Leonardo e José Sague. Eles proibiam tudo, até os
benzimentos. Davam uma caixinha de remédio em cada comu-
nidade, mesmo ninguém sabendo usar. Quando os velhos acei-
taram essa lei, apareceram doenças graves: febres, diarréias,
muitas doenças que nós sabemos benzer.

Disseram para os catequistas e povo das comunidades para
que, quando nascessem crianças, rezassem para Deus, e não
benzessem com o kumu. Os que não aceitaram foram desmo-
ralizados, diziam muita coisa, que deveriam morar no mato,
etc. Algumas crianças morreram. Os pais ficaram paralisados.

Padre Alcionílio apareceu nesse tempo e desafiou, que-
rendo cheirar wibó. Depois de cheirar, comia coisa assada.
Comia de tudo, até que, aos poucos, ficou doido e acabou
ficando surdo. Ele pensava que era doença, mas era efeito do
paricá. Doido, queria agarrar as irmãs, bruto mesmo. Depois
morreu.

O velho Joanico, vendo acontecer essas mortes, falou para
Miguel continuar com os benzimentos, principalmente o do pri-
meiro banho. O benzimento é o principal, fonte da vida. Perde-
mos as danças e o caapi, mas os benzimentos devemos manter.
A geração atual deve se preocupar com esses conhecimentos.
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Hoje, os padres novos chegam e já sentem essa culpa:
eles deveriam ter, ao mesmo tempo, catequizado e respeitado
nossa cultura.
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