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O Livro
O livro “Trumai Wan Kate Daint’a – Ayey Kut’a” foi organizado

pelo professor Takap Pi’yu Trumai Kaiabi com a colaboração inten-
sa de Matsilake Trumai, mãe do professor e narradora da história.
Participaram do trabalho os alunos da “ Escola Indígena Awaldat’ ”:
Ukina, Tsaulu e Yawaritu Trumai. O trabalho foi desenvolvido com
a  assessoria lingüística de Raquel Guirardello e assessoria peda-
gógica de Maria Cristina Troncarelli, no contexto do Curso de For-
mação de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu para
o Magistério, em nível de ensino médio, organizado pelo Instituto
Socioambiental.

O objetivo do prof. Takap Pi’yu e de sua mãe, Matsilake Trumai,
foi registrar a história “Ayey Kut’a”, valorizando a língua Trumai
também através da escrita. A história foi também contada e lida na
sala de aula, sendo a escola  da aldeia Boa Esperança Awara’i um
importante espaço de estudo e revitalização da língua e cultura
Trumai. O prof. Takap Pi’yu conta com a preciosa colaboração e
participação de sua mãe, Matsilake Trumai, no planejamento e na
realização das aulas no dia a dia da escola.

O Projeto
O Projeto “Formação de Professores Indígenas do Parque Indí-

gena do Xingu para o Magistério” está inserido no Programa Xingu,
do Instituto Socioambiental, e tem como objetivo formar 49 profes-
sores indígenas dos povos Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng,
Yudjá e Panará, que lecionam atualmente para 690 alunos, entre
crianças e adolescentes, em 23 escolas.

O Projeto de Formação teve início em 1994 com a Associação
Vida e Ambiente. Em 1996 passou a ser gerenciado pelo Instituto
Socioambiental. Até 2003, dezenove cursos foram realizados. O
trabalho se desenvolve por meio de dois cursos anuais ministra-

dos por especialistas – educadores, lingüistas e antropólogos – e
do acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nos perío-
dos intermediários entre os cursos. O Projeto estimula o estudo
das línguas indígenas faladas no Parque do Xingu e a produção de
ortografias nessas línguas, que permitem seu ensino nas escolas e
a produção de material didático diferenciado.

O processo de formação foi reconhecido em 1998 pelo Con-
selho Estadual de Educação do Mato Grosso. Os professores in-
dígenas são preparados para atuar como educadores e pesquisa-
dores de suas culturas, de forma a se tornarem os agentes do
processo de ensino e aprendizado de suas escolas e poderem
formular e conduzir currículos próprios, com o uso de suas res-
pectivas línguas nativas.

O Público alvo
O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em seus 2.642.003

hectares no estado de Mato Grosso, uma surpreendente variedade
de grupos indígenas, diferenciados dos pontos de vista étnico,
lingüístico e sociocultural. São quatorze povos, com uma popula-
ção estimada em 4.000 pessoas.

Este livro será usado na Escola Awaldat’, da aldeia Boa Espe-
rança, na Escola Cocal, da aldeia Steinen e na Escola do Posto de
Vigilância Terra Nova. Será distribuído também para a população
Trumai, das aldeias Terra Preta e Cristalina, e para as famílias que
residem em Canarana, um dos municípios do entorno do PIX.

,

,
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Os Trumai: história, língua e cultura

A população Trumai está estimada em cerca de 120 pessoas,
distribuídas em cinco localidades principais: aldeias Terra Preta,
Cristalino, Boa Esperança, Steinen e Terra Nova. Há também fa-
mílias Trumai vivendo em outros postos no Parque do Xingu e na
cidade de Canarana.

Historicamente, os Trumai teriam vindo de uma terra localiza-
da na região entre o Araguaia e o Xingu, tendo se mudado de lá
por sofrerem ataques de um outro povo, possivelmente os Xavante.
Teriam migrado para o Xingu há cerca de 150-180 anos, tendo
atingido a área por meio de um afluente do rio Culuene. Na época
da primeira expedição do etnólogo alemão Karl von den Steinen,
os Trumai eram considerados recém-chegados e ainda não manti-
nham boas relações com as tribos locais. Tiveram conflitos com
outros grupos da região, em especial com os Yudja e os Suyá.

Os Trumai pré-xinguanos não consumiam a mandioca nem o
milho. Dormiam em tapetes; utilizavam como armas a borduna e o
propulsor de flechas. Os homens usavam estojo peniano e cabe-
los compridos; as mulheres usavam uma faixa que envolvia a cin-
tura, passando entre as pernas. Após viverem no Alto-Xingu por
certo tempo, os Trumai começaram a incorporar hábitos comuns
aos povos da área. Passaram a usar arcos e flechas, redes e a se
alimentar de mandioca e outros produtos locais. As mulheres subs-
tituíram a faixa tradicional pelo uluri e os homens passaram a cor-
tar o cabelo e adornar o corpo da mesma forma que os demais
povos alto-xinguanos. Adotaram também vários elementos da mi-
tologia e das festividades locais e, ao mesmo tempo, ensinaram
algumas de suas tradições aos outros grupos (foram os Trumai
que trouxeram para o Xingu as festas de Javari e Tawarawana).
Porém, embora tenham incorporado vários padrões culturais alto-
xinguanos, os Trumai preservaram certas particularidades que ainda

os diferenciam dos demais povos desta área. Por exemplo, eles
não realizam a festa do Kwarup e consomem alimentos proibidos
para os alto-xinguanos, como a capivara e o quati.

Com relação à população, consta que os Trumai eram bas-
tante numerosos na época da chegada ao Xingu. Porém, os con-
flitos e as guerras com outros povos causaram inúmeras perdas,
reduzindo o número de habitantes nas aldeias. Posteriormente, a
situação se agravou com a chegada de epidemias de gripe e sa-
rampo, que dizimaram famílias inteiras. As guerras e as epidemi-
as causaram tanta depopulação entre os Trumai que o grupo che-
gou a ser considerado em vias de extinção nos anos 50, tendo
mais tarde se recuperado graças a casamentos com pessoas de
outras tribos e crescimento vegetativo. Atualmente, o grupo con-
tinua crescendo, porém a dispersão ocorrida nos últimos anos
está tendo efeitos negativos para a manutenção de seu idioma e
de suas tradições culturais.

A língua Trumai é considerada isolada, isto é, não apresenta
parentesco genético com nenhuma outra língua do Xingu nem com
outras famílias lingüísticas conhecidas. Em certo sentido, isso faz
dela um exemplar único. O fato dos falantes viverem espalhados
em locais diferentes traz complicações, pois o contato entre eles –
e conseqüentemente, o uso do Trumai – está se tornando cada vez
mais reduzido. Portanto, a proposta de ensino da Escola Awaldat’ é
de fundamental importância para a revitalização da língua e da
cultura Trumai.
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Kale daint’as ka ha waimi, Ayey Kut’a daint’a yiki, Trumai wan kate daint’a, Ayey Kut’a. Te in

yiki kain ha waimi, ha hupetskes de waimi hitl.

Kale de tsile, ine helaka yi le de tsile, helaka yi le de tsile, ine laka yi kain. Ine lakan axoswalta

ae yi kain, takmake in ayey ao ruyawak de tsile. Axoditse a yi le de, tan herohen deke el yake, tan

herohen a yi nale. Inis hen inak a yi chafake el yiatl, axoswalta yi nuk de tsile.

–  Hay. Hi ka’chï ik!

Iyi pita nale hen.

– Hi ka’chï ik!

– He.

Inuka ka’chï nale, iyi ka’chï nale hen. Inis hen a ami nale:

– Ayey da yiki ha faka kawa, ayey da yiki ha faka kawa ik.

– Hamata in?

– Kale anenewte ita.– Ho’kela! Ma nuk hen, ma nuk hen. Ha hidki ka ha pech kawa.

Hïdïch yiatl hen pech kawa nale.

– Xuy tak kain.

Inis hen wan ka’chïn nale hen: tïk, tïk, tïk...

, ,

,
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Ahat walta yi le de hadu lotsut’ yake, axoditse hadu lotsut’ yake de tsile ahat walta. Wan ka’chï

nale hen, wan ka’chï pata nale. Ayey da yi tsulatske tsile ïwïran, ïwïr da yin, dei iye de yin.

– Ni kade da yi tsulan.

– Ho’kela.

Wakde kwach yake hen, laka laka nale hen inek. Inis hen wakden nale hen.

– Oxdenkan tehen hi anak hay’a.

Inak anak oxdenka nale hen, ayey da tsula apud yiki hen oxdenka nale hen. Wakde nale hen,

ka’chï pata nale. Ayey ao ruyawak de, iyi wakida kale de inek.

– Hay’a.

– Hay.

– Wits’in wa oxdenka.

– He.

Iyi oxdenka inak anak. Inis hen tsile tach ami nale:

– Wa oxdenka hi anak.

Iyi fatla fatla inek: tuk! Du yi tururu nale hen inak anakte ahat walta yiki.

– Ahat walta aha’tsika tehen hi anak ha apudki, inuka kade ts’a yin.
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– Kelake!

– Da yi ts’a yumanen kain.

Inis hen iyi fatla fatla nale hamusapa hen.

Ina hen takma nale hen. Hele hen: a’ka, kale

ora nale; ora tak de iyi nale. Yenuk takma nale

in inek: kïw, kïw, kïw, kïw. Pits’ yia lots’ manlo

tako nale hen.

– Kelake!

Inis hen hu’tsa nale.

– Ma k’a hu’tsa ts’a yiatl.

Hu’tsa nale hen so letsi da du yi aha’tsinake.

Duxux de tsile, owelakes tsile au ts’a nawan.

– Ae tak kain iyi t’a. Wana hu’tsa nuk,

takman kain ayey ruwayak.

Inis hen, inak anak hen a t’uske nale hen

sida homamak yiki.
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– Ma ka xuy!

– Ma ka xuy.

A t’uske nale hen sida homamak k’adki. T’us, t’us, t’us. Iyi aha’tsikan hen ahat walta henki hen,

a t’us yake. A xuy nale hen: tu, tu, tu, tu, tu... T’us yake hen ami ine.

– Hay’a.

– Hay.

– Hay’a.

– Hay.

– Hay’a.

– Hay.

– Hay’a.

– Hay.

– Hay’a.

– Hay.

T’usta watïta nale hen. Inis hen ami nale:

– Hay’a. Hay’a. Hay’a. Hay’a... Taxer yi xuyt’a de. Hamus ayat xuy ahak.
,
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Inis hen kuta cha yake chetsi ale hen.

– Hamus ayat xuy ahak. Hamus ayat xuy ahak, ayat xuy ahak. Hamus ayat xuy ahak, ayat xuy

ahak. Hamus ayat xuy ahak. Hamus ayat xuy ahak.

A pech pata nale ine laka yiki, axoditse a yi pech patake.

– Ae tak kain ka wan. Takman kain ayey ao ruyawak. Hi wan hu’tsa ae tenuk.

Helaka wan, wan waimi nale.

– Wana hu’tsa te, paxop ataxa taxa tenuk, talel paxop ataxa taxa tenuk – kale de ami nale hen.

Chan wela yiatl hen iyi wapata nale: tuk, tuk, tuk...

– Hay, wapa waptaka. Talel waptaka haitl. Hay, talel waptaka haitl. Hay, talel waptaka haitl. Hay,

talel waptaka haitl.

Ka’ne t’ox yi tsile:

– Hay, talel paxop waptaka haitl.

Ka’ne t’ox yi tsile, ka’ne t’ox yi tsile:

– Hay, talel paxop waptaka haitl. Hay, paxop waptaka haitl. Hay, talel paxop waptaka haitl.

Ka’ne t’ox yi tsile:

– Hay, talel paxop waptaka haitl.

,

, , , ,
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Ay hen pike t’ox nawan hen wapt’amane

hen. Ay hen wetltatki hen pumu nale, wetltat

hot’ki hen tsula pumu nale, wetltat hot’ki.

Cha hen aek ami nale:

– Axospa, axospa, pumu pumu tak tenuk hi

wan, han wetltatki. Ina kain aetkek tsula de in.

Inis hen tsile pumu tak wane ale wetltat yiki.

Hahak, pumu tak de wan yin. Fa’tsatkek yi le

hen de tsile, pumu kawa nale wetltat yiki.

– Wan lat’ kain, yaw nik kain yaw chï

wetltat yin.

Kale pumu atan hen,achïkida nale: tu!

Kut’a achïkida nale hen, tïk, odach yiatl,

inande tsile.

Inis men hen, k’ad waptaka nale men hen

inek. K’ad waptakan men hen tatïrki men hen,

, ,

,

,
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kuta mapa mapan men hen tatïrki. Yenuk hen

iyi u nale. Elemlets’a nale hen, yenuk hen iyi

un odachean.

Odachean etsi pita kawa nale hen,

odachean etsi kiwala nale hen inek.

Humaktsu nale hen ine yi tam.

– Wana la ik, ha huma hak.

Hamata chïn ine yi tam, odachean iyi etsin.

Ofal kawa nale ine yi tam, humaktsu nale ine

yi tam. Pan kïtï nale inekten hen, pan yi ine

ale hen.

– Apapa, akap wïrïx, ha sone hak. Apapa,

akap ha sone hak, wïrïx. T’akes ha ma hak.

K’ates ha ma.

Ine yikten pan yi xan, yenuk de tsiu hït’ï,

Yaw Kut’a tsula chïk yi hït’ï.

,

,

,
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– Ine yik maka tak yumane ha chï. Hele

haits yi tsine, hele de haits iyi hotakan?

Hotaka men inek, hahak. Inis hen tsile inek

hen etsi kiwala nale hen odachean. Ni ata

tsipupus aya ine tam, a humaktsun misuki ine

tam, odachean etsi lakon misuki huma

kawan. Hamusapa men waptakan inek,

hahak. Hotaka kiwalan men, hahak. Inekten

manlo pan ine sun maka tak de yale. Ay hen,

lemlen hen ale hen.

– Ma xodakaki kahak, tsimo k’a fa kawa hak.

– Ma nuk hen apapa, ha ma hak tsinuk

k’ate faxlos.

Cha hen aweket’a nale, laketsi kakda nale

hen odachean. Xut yiatl ka’chï patan tsile ine

Kut’a yi tam.
,

,
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– Nina kain k’a fa hat’ke.

– Ho’kela, apapa.

– Wana la ik, tsimo su pika hak. Wana la ik, tsimo ha su pika hak.

Kale men iyi hotakan, watkan taxa de iyi api nale odacheatl. Inis hen ine tam asiman, ine Kut’a

yi tam. Inis hen tsile ami nale hen:

– Wana aha’tsi, ha suxdi suxdika hak.

– Ho’kela, apapa. Ha chï tam hi tam, apapa.

Yenuk hen ine tam.

– Ma nuk hen!

Tsom! Chetsin misux apudki. Suxdi suxdikan, tach suxdi suxdikan, tach suxdikan misux apudki

ine tam, Kut’a yi tam. Tep chïkida nale.

– Apapa, aloke nuk hi te.

– Ha suxdi suxdi huk’an in.

Asima nale, suxdi suxdika nale hen, asima kawala nale misu apudki. Inis hen tep chïkida nale:

– Apapa, aloke nuk hi te, apapa.

Fa’tsa tak iyi nale de. Tach asima nale, yenuk hen te nale.

, , ,
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– Apapa, yenuk tak nuk hi chï, apapa. Aloke nuk hi te, apapa.

Ay hen iyi pït iroron.

– E... E... E... apapa, aloke nuk hi te.

Atata nale de, pït iroro iyi atata nale.

– Wana pi’si katsi kawa hen.

– He, apapa.

Inis hen iyi aha’tsika nale hen.

– Itsa, wana aha’tsi, ha fa hak k’ate faxlos.

Inis hen iyi aha’tsi kawa nale hen tehneneki, misu malki iyi aha’tsi nale. Inis hen asima kawa

nale hen: tsom! Asima chetsi nale, tep chïkida nale.

– Apapa, aloke nuk hi te, apapa. Aloke nuk hi te, apapa.

Tach asima nale, yenuk nelen hen yale.

– Apapa, aloke nuk hi te, apapa.

Tach asima nale.

– Apapa, aloke nuk hi te, apapa.

Yenuk hen iyi xuy misu apudas.

,

,

,
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– Apapa, apapa – iyi watkan katsin de tsile. Apapa...apapa.

Xuy tak te kawa nale. Tïxï pech ihmi kawa nale hen han tehneneki, anenewte ita: tu, tu, tu, tu, tu.

– Hay chï ha xuy ine lots’.

Tu, tu, tu, tu. Inis hen faxla katsi nale de, Ayey Kut’a yi faxla katsi, te tak hen tsiu yi.

– Apapa... Taxer yi xuyt’a de. Hamus taxer xuy ahak. Hamus taxer yat xuy ahak. Hamus taxer

yat xuy ahak. Hamus taxer yat xuy ahak.

Tuk, tuk, tuk, tuk.

– Hamus yat xuy ahak.

Tuk, tuk, tuk, tuk.

– Hamus yat xuy ahak. E... e... – ami laketsi nale, okolo laketsi nale: tuk, tuk.

Ïwïr natuki hen tsula kawa nale hen, ina hen alax tsula kawa nale. Inis hen aleitak tak pelasawak

ka’chï lapchï tsile ine ita, tsula ita. Tïkï! Odacheatl, pelasawak odachki achïkida nale: tïkï! Tu, tu, tu, tu, tu.

Kut’a mapa mapan inek ïwïrki, taxa Kut’a yi apin. Inis hen men inek Kut’a mapa mapan, inis

men hen Kut’a chochokan. Inis hen Kut’a pata patakan kapt’sa.

Ayey Kut’a pelasawak landa, Ayey Kut’a landa letsi.

Pok! Da yi ten.

,
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versão em língua portuguesa

“O Ayey Kut’a”,
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Vou contar um mito, o mito do "Ayey Kut’a", um mito dos Trumai. Vou contar aquilo que eu sei

para você.

Dizem que havia uma aldeia. Nessa aldeia, havia um rapaz bonito, o que vai ser devorado

pelas abelhas chamadas "ayey". Havia duas moças, eram bonitas, eram as namoradas dele;

dizem que elas eram bonitas mesmo. Um dia elas chamaram o namorado.

– Ei. Vem cá!

Ele saiu da casa.

– Vem cá!

– Tá.

Ele foi lá. Então elas duas falaram:

– Vamos tirar mel das abelhas "ayey", vamos tirar mel das abelhas "ayey".

– Onde?

– Lá no mato.

– É mesmo? Então vamos. Eu vou pegar minha flecha.

Ele então foi pegar a flecha.

– É longe – as namoradas avisaram.

,
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Então eles foram indo: tïk, tïk, tïk...

Levaram uma panela de barro para colocar o mel, a moça levou a panela para colocar mel.

Foram indo e chegaram no local. Havia uma colméia enorme de abelhas "ayey" na árvore, e era

uma árvore grande.

– Está aqui – as namoradas falaram.

– É mesmo? – o rapaz respondeu.

Ele colocou a escada dele. Então ele subiu.

– Vocês vão fazendo fumaça.

Elas foram fazendo fumaça, fizeram fumaça embaixo da colméia. Ele subiu e chegou até a

colméia. Então as abelhas voaram sobre ele.

– Ei, vocês duas.

– Oi.

– Faz muita fumaça.

– Tá.

Elas fizeram. Então ele falou de novo:

– Façam fumaça.
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Ele furou a colméia: tuk! Mas não pingou mel, pingou o sangue dele na panela das moças.

– Vocês duas, coloquem a panela embaixo de mim, que está derramando muito mel.

– Nossa, é mesmo!

– Tem muito mel.

Ele foi furando a colméia. As abelhas foram atacando-o e devorando-o.

Ele poderia gritar de dor, mas ele não gritava. E as abelhas foram devorando-o: kïw, kïw, kïw,

kïw. A primeira parte devorada foi o pé dele.

– Puxa! – uma das namoradas falou.

Daí ela o viu.

– Vamos ver o mel – ela disse.

Elas olharam o mel com o fogo, pois já era de noite. Viram o sangue, que era parecido com

mel de abelha.

– Ele não está bem. Veja, as abelhas "ayey" o estão devorando.

Daí elas cuspiram em um copo feito de folha.

– Vamos fugir! – uma delas falou.

– Vamos fugir. – a outra respondeu.
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Elas cuspiram dentro do copo feito de folha. Cuspiram, cuspiram, cuspiram. Encostaram o

copo com cuspe na panela. Daí elas fugiram: tu, tu, tu, tu, tu... O cuspe então começou a res-

ponder.

– Ei, vocês duas – o rapaz chamou.

– Oi – o cuspe respondeu.

– Ei, vocês duas.

– Oi.

– Ei, vocês duas.

– Oi.

– Ei, vocês duas.

– Oi.

– Ei, vocês duas.

– Oi.

O cuspe delas secou. Daí o rapaz chamou:

– Ei, vocês duas  – mas não teve resposta – Ei, vocês duas. Ei, vocês duas. Ei, vocês duas...

Aquelas desgraçadas fugiram. Onde vocês forem, vocês não me escapam.

miolo.pmd 3/12/2004, 17:0537



38

Então somente a cabeça dele desceu (o rapaz virou um ser sobrenatural, o "Ayey Kut’a").

– Onde vocês forem, vocês não me escapam. Onde vocês forem, vocês não me escapam,

não me escapam. Onde vocês forem, vocês não me escapam, não me escapam. Onde vocês

forem, vocês não me escapam. Onde vocês forem, vocês não me escapam.

Elas chegaram na aldeia, as duas moças chegaram lá.

– Nós não estamos bem. As abelhas "ayey" devoraram todo o nosso namorado. Vocês vão ver.

Contaram então para o pessoal da aldeia.

– Cuidado, fechem bem a porta da casa, fechem bem a porta – as pessoas falaram.

Lá pelo meio da noite o rapaz que tinha virado "Ayey Kut’a", chegou: tuk, tuk, tuk...

– Ei, abra a porta. Abra a porta para mim. Ei, abra a porta para mim. Ei, abra a porta para mim.

Ei, abra a porta para mim.

Ele foi em outra casa:

– Ei, abra a porta para mim.

Daí ele foi em outra casa, e depois em outra casa:

– Ei, abra a porta para mim. Ei, abra a porta para mim. Ei, abra a porta para mim.

E foi em outra casa:

,

,
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– Ei, abra a porta para mim.

E ficou rodando pela aldeia. Então ele entrou na casa dos homens e deitou na madeira em

cima da porta.

De manhã cedo, o cacique falou:

– Pessoal, pessoal, não entrem na casa dos homens. Lá tem uma pessoa anormal.

Então as pessoas não entraram na casa dos homens. Não, não entraram. Mas um rapaz

desobediente resolveu entrar lá.

– Eles estão mentindo, não tem ninguém lá na casa dos homens.

Ele entrou e o anormal, o "Ayey Kut’a", pulou nele: tu! O "Ayey Kut’a" pulou e agarrou na nuca

dele: tïk!

Daí o rapaz desobediente tentou tirar a mão do "Ayey Kut’a". Bateu-o contra o pau vertical da

casa, bateu com a cabeça dele no pau. Mas ele acabou ficando com o "Ayey Kut’a". Ele se can-

sou de brigar e o "Ayey Kut’a" ficou preso na nuca dele.

O rapaz desobediente saiu então carregando o "Ayey Kut’a" na nuca dele. E foi banhar

com ele.

– Fica aí, para eu banhar.

, ,

,
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Para onde ele ia, carregava o "Ayey Kut’a" junto, ia carregando-o na nuca. Ia com ele fazer cocô,

ia com ele banhar. Toda vez que alguém lhe dava comida, o "Ayey Kut’a" tomava dele.

– Papai, traz mingau para eu tomar – dizia o "Ayey Kut’a" – Papai, traz mingau para eu tomar.

Quero comer beiju. Quero comer peixe.

Tirava toda a comida dele, por isso o "papai", o rapaz onde o "Ayey Kut’a" estava grudado, foi

ficando magro.

– Ele não está me deixando comer. Como é que eu faço, como faço para enganá-lo?

Tentou enganá-lo, mas nada, não conseguiu. Então continuou carregando-o na nuca. Ia bus-

car lenha com ele, ia banhar no rio com ele, ia no rio banhar carregando-o na nuca. Tentou se

livrar dele, mas nada. Tentou enganá-lo, mas nada, não conseguiu. Há muito tempo ele já não

comia. Daí ele se cansou dessa situação.

– Vamos bater timbó amanhã – disse o rapaz.

– Vamos então, papai, para eu poder comer peixe – respondeu o "Ayey Kut’a".

De manhã cedo o rapaz se preparou e foi embora, carregando o "Ayey Kut’a" na nuca. Chegou

no córrego com ele.

– É aqui que vamos matar peixinhos.

,

,

,

,

,

,

miolo.pmd 3/12/2004, 17:0540



41

– É mesmo, papai?

– Fica aí, que vou mergulhar o timbó para extrair o veneno dele. Fica aí, que eu vou mergulhar

o timbó.

Foi assim que o rapaz tentou enganar o "Ayey Kut’a", que chorando agarrou firme na nuca

dele. O rapaz mergulhou com ele. E depois o rapaz falou:

– Fique sentado, que eu vou entrar na água e chacoalhar o timbó.

– É mesmo, papai? Eu vou com você, papai.

Então foi com ele.

– Vamos! – o rapaz disse.

Tsom! Ele entrou debaixo da água. Chacoalhou o timbó, chacoalhou de novo, chacoalhou outra

vez debaixo da água, sempre com o "Ayey Kut’a" na nuca. O "Ayey Kut’a" pensou que o rapaz ia

sair logo.

– Papai, sai logo da água.

– Eu ainda estou chacoalhando o timbó – o rapaz respondeu.

Ele mergulhou e chacoalhou o timbó, entrando embaixo da água. O "Ayey Kut’a" pensou outra

vez que ele ia sair logo:

,

, ,

,
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– Papai, vê se sai logo da água.

Mas o rapaz não deu bola. Mergulhou novamente e depois saiu.

– Papai, não faça isso, papai. Saia logo da água, papai.

Daí o "Ayey Kut’a" sentiu frio e começou a gemer:

– E... E... E... papai, saia  logo da água.

Ele começou a tremer, estava tremendo de frio.

– Vá lá se esquentar no sol – o rapaz falou.

– É, papai – ele concordou.

O rapaz colocou-o no chão.

– Fica quieto, senta aí, para eu poder pegar peixinhos.

Então o "Ayey Kut’a" foi sentar no chão, sentou na beira do rio. O rapaz mergulhou novamen-

te: tsom! Ele afundou e o "Ayey Kut’a" pensou que ele ia sair logo.

– Papai, vê se sai logo, papai. Sai logo, papai.

Novamente o rapaz afundou e assim foi fazendo.

– Papai, vê se sai logo, papai.

De novo ele afundou.

,

,
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– Papai, vê se sai logo, papai.

Daí o rapaz fugiu por debaixo da água.

– Papai, papai – o "Ayey Kut’a" ficou chorando sentado – Papai... papai.

O rapaz já estava longe. Subiu para o seco e foi embora para o mato: tu, tu, tu, tu, tu.

– Eu já consegui fugir dele.

Foi embora: tu, tu, tu, tu, tu.

O "Ayey Kut’a" ficou sentado pensando, ficou lá pensando, esperando, mas o rapaz não saía

mais da água.

– Papai... Seu desgraçado, já fugiu. Para onde você for, você não me escapa. Para onde você

for, você não me escapa. Para onde você for, você não me escapa. Para onde você for, você

não me escapa.

Foi andando: tuk, tuk, tuk, tuk.

– Para onde você for, você não me escapa.

E foi indo: tuk, tuk, tuk, tuk.

– Para onde você for, você não me escapa. E... e... – foi falando e foi procurando o rapaz: tuk, tuk.

O "Ayey Kut’a" deitou em cima de uma árvore e ficou lá de tocaia. Não demorou muito e uma

,

,

,
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anta passou onde ele estava deitado. Tïkï! Ele pulou e agarrou na nuca da anta: tïkï! Ela correu:

tu, tu, tu, tu, tu.

A anta bateu o "Ayey Kut’a" em um pau, mas ele segurou firme. Novamente a anta bateu-o, foi

batendo-o nos paus. E foi assim que a anta amassou totalmente o "Ayey Kut’a".

Ele ficou grudado e deu origem ao caroço do lombo da anta. O "Ayey Kut’a" virou o caroço do

lombo da anta.

É isso. Acabou a estória.

,

,

,
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