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NOKE SHENIYAVO MAKINHÕ 

N e a kene v oro noke makitivo shovi veiyãti Edilene ma h i nhõ tne' o nõ. Pero nõ, 

mani nhõ. Ne'e no ãto yowã yamameta, noke shovi machinha voki. Nea noke maki 

tivo vana maki tiki chinhã voro nõ kene shovi n1achinhaki. Nea nokekene naki voro 

nea rasi vanaki mato yohanõ nea ti voroki, txitxa vi itxa voro. 

Noke shovi yatnetano. Showa wetsa nõ. Poi poi tãpastea oshe kaitinhõ. 

Mar! yochi ne aivakevo vai honetinhõ. Kmnãne yochi txere txi'i honetinhõ. 

Poko tõto honi hinha nisatinhõ. Pohi kawa yame tano'ã voroki. 

Nea kene hichaya mamapãnã. Noke sheniyavo makinhõ noke. 

Heke sashõ noke yomevo yoãsho a timas olki voro hõ noke n1akitivõ vana keneki tsi 

ne'e naitxo. 



NOKE SHOVITI 

Mai rokc ncnoash shovii nivoani ai vovonõg honivovonõã weste shovi teashe. Shoviveinyani vei 

saiveinyanivi haã rivi nawa yosi'i tiash. Kachiki kicívi wakãtavasai veinyanivi hãtotora nõ one vai katsaikivi. 

Tapãmcranawc aivovo yai honivovoyai vomeãivi sharo mãashvi aivovo kokimitxi papivoashõ. Iskomaite saweshõ 

hiwivcmâ maitc saweshõ hatõ yoã remo sawcshõavi kora maite saweshõta hativoki ri vi e koka ipaoi hapaoivi. 

Haveyani vcivi hãtora nõ pokekatsai tapã mcranawciki saiki hi hi hi hi hi iskõ rcpi repi repi kesaivi haivista 

haveyani vcivista wãkã tava sai veinyani hãtoa waka tavariki. Kõ nea Juruã tavariki. Shoviveiyani vekikavi 

hatõoi kavi tarakawati. Wakã pokeshka tiwitxa hatõ kaioTni vokenã nesti vai sanainhakawã kawãni neska nonoinha 

kawani bano sana kevoãnivi nea tipoash saikivonõ nea nokovei vei yanaivonoivi. Hano sanakevoãraokai tara 

kawati vanai cnõ ane noshõ eã shava nawc cnõ onc noshõ ea shavanawe, ea shava nawe eã shavanawe, maki yao 

tsomâ c hãshokoti mãtso ea yaniwasna txona vcni tckashõ atsi tsomana e mato hawanõ: tara nivõvõ tara võkõ 

ikivo tara kõtichchãvo tara himãvo. Tara vonãvo tara chinhãshõkovonô hato raihamatiki. 

Hawc hakimcta hanõ hanenõshora c hanê yositi keyopakenawe e mato hanerave mato yoanõ e mato 

yoanõ tara vckaroapa tara topa roapa tara mashê roapa tara wan1 roapa tara mcsse roapa enõ hanenõshora 
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inho kcyopakcshõ c bane nikati inho kcyopakcna. llatii maki yao tsomã c hãsho kooti yani hawasna txona vcnc 

tckashõ yani hatsitsomana era bato hatiki . llaska onc vainhawe hãska onc vaitivoki 

Ori hatianõ ncri hatianõ e mato hashpashõ c mato oinhõ tana haspa nawe e haki oinha ca hãsho kooti nami 

oini c rona vai. E Mcsmairitiki. Hawc onaniya mi ronai mi mcsmariãi chinhãhichã sheni. Hawã kara c yoraãsh 

tooshã pcpchiki oinisai noke ori haatiyanõ ncri haatiyanõ naso hckekawatiki. Tara makcvo mato nawa poko 

nin inhanani era mato hamai tarakawati ronai hatishc. Ori pokcvainhãi hatii sivinhõ ncatõ ncskakcvoanõ hatishê. 

Marobo sanavoashc -;anakevoanivi matara hawc hancki. H ave mia nainawanõ satanawanõ have mia kamã nawanõ 

havc mia wani nawanõ ha\e mia vari nawanõ, havc mia shane nawanõ, tarakawatairivi nea noke hanetiashc. 

Hanc wcsti màpànà mato iyoima makimishõta nokc tara kawatai ri vi nokc bane pashka paketiashe. Haska maTvi 

nokc\i sharoshc hawco maashe. ,,·ani paka wcstJ toivci yati,oashe; koki mitxi papishõ bato hativi kokimitxi 

tcwei \Oashc. I laskata noke shovii hatikirÍ\Í c koka ipaoi hapaoivi. Haska veiyani aivovo mas ivo vekTvi aki 

tana yamakivi ratcpoki akivi ãivo nea toa ika\i chinõ mananê yositeashc. Chinho manane yome yoii hekesashõra 

mia yomc oinhai mashõ chinhomanã ncskashõ varo akaki mi rãtcpoki akavi rakâpakevoã vaiki neska'a voroki 

haivi chinho mananc horotiashe chinhõ oroavis. 

Ãi'o to 'ora ' o kai onivi neska ri vi voro ro 'apaki ncska kiyosi tsomânaitiashc. Chinho manane ri vi nokc 

ati yamctashc. Yosi toshõkavi yame nõ'aska rivi nca nokeka akiyosiyaokayamctashe. Noke shovi vei yani 
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noke akl ivo tana yamaivi chinho mananc rivi nokc tootiyosiyaokayametashe. Haska rivi ekoka ipa'oi hapavl. 

Haska velyani vci sana ke\ óaraokayametavoshc. llaska müivi shovo ivo yamanõaitishc. Hawc haska tats ivo 

yama no 'ih i peshe wcstisiviitishc. Peshc wcsti sivio 'apã riviitishé. Peshepavis hawe istxapas ivo yama no'ãtttshc. 

Yolnha yamanõ maiyochho wcstisi\ utishe. karo\ in! paltxa mat yochi vao oska 'i hiwi tava nishõ õinhakavi 

kãtxõ paitxa paaki\ 1 ma i yochivao kãtxo shcrc kcvo 'ã tcka. H i h i h i hi ki paitxakavi mai yochi vã'o tcka 

taskoitxani txona mawai õiktvi hawc tckaoaví. H i hi h i h i h i mashôvi yochi\ ã'o shõkapa tekaovi taskoitxani 

\Vc'o pakc k.m\áraokavi. Hananc ika lkaivai wc'o pakckawüm pakctatoikikavt. kcchõ nõke shawã paka shcni 

tsika yo 'ãnawc, shavã paka shcni rivitxa mctsiskcyayakt shawã paka shcnincra 'o hâ wcresh pc'õ wcresh pc 'o 

shawã paka shcninc ra 'o neskapakcvoavaint. Kaki kavi nc'a mai mava'ashka vc'okekáwiirao'õkakivi para amone 

txiõ novo kakikavi shawã paka shcni chiminc hotitxa shavaí kakl shavà paka shcni h o 'a hawe pe'õ wata hekcsaki 

oitxawe tonõvi nea vo '<mo sai vis havãinivi. 
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Warü pakãyai saivaTni voivi hã mai mava'ash sana kevo 'ãrao kayametavoshe.Txona teka chinhara txaitivõ 

ho'amaki oitxaweavi shavo parika hatsc ke 'ckaini, he shovõ kawãnai shavõ kawãni hâ shavo riskinhawe shavo 

richkinhawe, shavo richkinhawe shavo pe'i sirikaini hâ nawa arivapanâ hekesaskaikaini aivõvõ hitxashaska. 

Richki vetâ tanaiki havé mia txaishavonõiki. Haivi nea tanave'ota pichtxa tsika yo'ânawe, nesâ ivetakaini perãvi'i 

vetâkaini hatõ txi'i kesoka shoki vetâ kaini ha nesa kayai nesa shoinhõ nesa richkinhawe, vitxitava pe'i siri kaini, 

hâ nawa ariva toha txai nesâ kaT kais kavai. Have mia txai nesâ nõiki, hã ho'a ve'ota teshõyaka ra'okata shawevi, 

hâ shawevi vãki i ti kai hoa kaipã taro itxani kawãni shawe vitxi tava yamais kaini. Hã nawa ariva panã hekesaskai 

shawe kãi, kãi kãiski txi.i me ' i txanaitxi. Hawe mia txai, shawe nõiki haivi pinho tsika vana makishka ve'o vaivi, 

hãho'a kaipã shovõ nave ve'eti pich, pich, pich hato rnatxi tiri keke'i hatõ vero tava pinhotiri keke'i kaini pinho 

richkinhawe'i ki nikavãini pinho nave ve'c kaini. Hã nawa ariva panã hekesaniriki ãi vovõ vero tavaska tiri keke 

tanai. Have mia txai pinhonõ, have mia noke onãnai nhõ. Hatõ hativi pinhõ noke onanai kayai komis&'ashe. Hã 

kevõ tsika vanama kiashka vc'ota tcpãnã hawe vakaiskai mia tsikã. Katã we'ãvi. Hã kevõ po'âs, po'âs kevo 

atxinhaweiki, nikãtivi, po 'âs, poãs sikãini yotxi tava kayai hikokaini hã nawa ariva hapanã heke saniriki nawâ 

yotxi võkotavaska kaya vetã tanaitxo. Havc mia txai kcvonoiki. Hã txasho tsika osh, osh, osh, osh hatõ sanakenõvi, 

txai tivõ rnanoi võ 'o, võ'o nivi ha tcka chinha kavi yamashe hai heke saki avi txai tivota hikomakivis, haivi nca 

yosha vovo txi ' i kcso kckota tavavis mahi kevi ma'ash voivi ho'ateshõ sanakevoãtiashe. 
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Haivi yoinha shovimara'okaivis haskativo'ashe. Hai kavi txashõ kayai ko'ai txasho richkinhawe'iki, 

nikativi txashõ o'apã kayave tâni kawani vitxi lava kayaikoi. Hâ nawa arivapanã hekesaniriki, hato tava paska 

ri vi po'ash shitxãnai. Have mia txai txashonõ, hã honõ tsikâ hohosh, hohosh, hohosh, hâ alvovotavaka ha nokc 

hono nciki hono richkinhoiki hono vitxi tava kayai kokawâni peisiri kaini. Ho'a marakiavi, ho 'a mataki tachitxa 

hã nawa ari vapânã heke saniriki hono kai, kaiskavai. Have mia hononõ hâ ho'â repãnayâ tsika repanâ ho'a 

hawc sinhapâ nia kesaka mia tsika katawe awa, oha pane mahi to'ash, toash shavõ tani kawãni se, se, se nca 

awa pâ kaya kawã naiki nikativi. yoshavo riskinhawevis haivi awa pane mahi to'ash shavotani kawã kivi txai 

ti v o hiko mara kishõvi oi'vis haivi haskai vi yoshavo vekoi v e' oshe. Hatõ apaiki oi ma 'ãvi yoshavo vekõis v e' o ta 

temai vo'õ, vo'õ nivi haskai vo'ashe. Yoshavo vekoivi nõ richki nhõiki. Hiko marakiavi hikomataki, txai tivota 

yamaki. Hã nawa ari vapanâ hakesaniriki awakai kaiska vaiki, have mia txai awanõ hato yai sana sananõ karivi. 

Hatõ haskati havivai sana kevai hanenai sana novi txai tevone ni'i vesto ve'iyani velã yosha vovo ve'ota namâ 

mahi vcpcikoklyoshavo richki txani hoi ho'a tishõ sanakenõrivi txai tevone ni'i vesto veiyanai oinivi, have mia 

txai txashonõ. Miata txasho kal txaiska sana takiki, wetsa akivi, have mia txai awanõ, mia'ta awa kai taiska sana 

taki. Have nawai sanashõvi. Have mia txai hononõ mia 'ta hono kai txaiska sanaki kamã keneshõ, ketsi keneshõ, 

mak.Ivi kamã hochi kenctiki txikichki, mari mashe motsapã voiti oikivi kamã hochinT mari pimi sa'ashe. 
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HISTÓRIA DA CRIAÇÃO 

Os Katukina vieram debaixo da terra. Logo que surgiram não havia mulheres, somente homens. Vieram 

caminhando e cantando o.mariri. Não tinha canto, era só h i, h i, h i. Vieram cantando na beira do rio. Aí disseram: 

- Pra onde nós vamos morar? Vamos procurar um lugar para morar. Vamos embora procurar uma ponte 

para atravessar do outro lado do rio. 

Os Katukina não usavam roupas, só usava a tanga. No caminho, encontraram duas mulheres. Essas mulheres 

só carregavam um panciro. Só usavam tanga e chapéu de pena de arara, de taboca, pena de japó. Usava um 

enfeite no nariz. Aí foi um mês procurando para atravessar o rio. Aí falaram: 

-Vamos subir, aonde a gente achar uma ponte a gente atravessa pro outro lado. 

Todos falaram: 

-Vamos embora. Seguindo c cantando hi, hi, hi. 

Vieram debaixo e encontraram o Juruá. No Juruá encontraram um jacaré muito grande. Ele afundava e 

subia. E era só mato nas costas dele. Aí eles disseram: 

- Será que esse jacaré serve de ponte para atravessarmos para o outro lado? 
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Ali fizeram um tapiri para todo mundo. No outro dia de manhã o jacaré falou: 

-Como eu sou grande, vou dar passagem para vocês atravessarem para o outro lado. Mas se vocês querem 

passar para o outro lado, limpem as minhas costas. 

Passaram três dias limpando as costas do jacaré. Ele mandou as cabas, aranha, tucandeira e formigas 

picarem os pés do pessoal para pararem de limpar. Mas mesmo assim limparam. Então, o jacaré falou: 

-Vou avisar vocês para comerem somente carne de macaco. Não comam filhote de jacaré. Eu vou dar 

passagem, mas vou olhar os dentes de todos vocês para ver se não comeram jacaré. Agora cu vou avisar vocês 

que não tem nome, vocês prestem atenção que eu vou dizer os nomes, cada qual vai ter seu nome: Taramachê 

roapá, Taratecá roapa, Tarawani roapa, Taramesi roapa. Já que eu dei nome para vocês, eu vou atravessar vocês 

do outro lado. 

Assim, o pessoal começou a passar. O jacaré falou: 

-Podem ir passando em cima das minhas costas. Se comerem meu filhote, eu vou largar vocês. 

Até que apareceu um homem que tinha no dente carne de jacaré. Logo que ele (: 1 jacaré) viu a carne de 

jacaré ficou triste e abaixou um pouco na água. Em seguida falou: 

- Eu vou atravessar só os que estão nas minhas costas. Os outros eu não vou atravessar mais não. 

li 
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Esse homem que tinha comido jacaré estava no meio daqueles que ainda poderiam atravessar. O jacaré foi 

então até o meio do rio c virou. O pessoal que estava em cima do jacaré caiu no rio e as piranhas comeram todos. 

Aí ficou dividido: metade em cada lado do Juruá. Quem ficou do outro lado foram os Marubo. Estes que 

passaram do outro lado, começaram a perguntar o nome de todos. Cada um dizia seu nome. O jacaré tinha dito 

para eles que era para continuarem usando os nomes que tinha dado para cada um. 

Os homens só usavam lança de pu punha para matar os bichos, por isso eles não tinham nada. Não sabiam 

;abricar panelas, nem roupas. Os Katukina tinham mulher, mas não sabiam fazer filhos. Não sabiam fazer 

relação com a mulher. Faziam relação no joelho c no sovaco da mulher. Até que um dia apareceu um macaco 

macho, um cairara. Aí o macaco disse assim: 

- Desse jeito vocês nunca vão ter filhos. 

Eles deram uma mulher para esse macaco para ele fczer relação sexual com essa mulher. O macaco falou: 

- Vocês têm que ter relação com as mulheres de vocês. Assim vocês nunca vão acabar, vai aumentar a 

população de vocês. 

O macaco reuniu o pessoal, falou para a mulher deitar no chão e teve relação com ela. Todo mundo ficou 

olhando para aprender. Dali para frente os Katukina aprenderam a ter relações com as mulheres, para ter filhos. 

Até hoje. 

1.3 



Quando começaram a fazer filhos pcno.;aram em f~1zcr copixawa, shubo, uma casa grande para morar, para 

criar os filhos. E ficaram morando ali. 

Naquele tempo não tinha caça, macaxcira. não c:xist1a nada. Só ex1stia a Ooresta, mas dentro da floresta não 

tinha nenhum tipo de bicho. Um dia, uma mulher chamou seu marido para colher pama no alto do pé. O marido 

estava lá em cima c a mulher ficou embaixo esperando ele quebrar o galho para jogar para ela ... Lú em cima do pau 

ele imitou macaco-preto. Assim que ele imitou, tinha um pau grande perto da pama, a mulher estava embaixo e viu 

c"sc pau mexendo c de lá saiu só uma pessoa. Era do pessoal que mora embaixo da terra, maeyuxim•u. Essa pessoa 

smu com uma zarabatana. Então, mulher se escondeu. O marido dela. lá em cima, imitou de novo o macaco-preto. 

O homem que saiu debaixo da terra assoprou com a zarabatana c acertou na pcma c depois no peito dele. O marido 

imitou de no\ o o macaco-preto e o homem assoprou novamente com a zarabatana c acertou no pescoço dele. Ele 

começou a vomitar c caiu no chão. A mulher estava escondida vendo o que o outro estava fazendo com o marido 

dela. Quando ele caiu, o homem o colocou nas costas c entrou de novo no pau, para debaixo da terra. A mulher dele 

sa1u correndo param isar seus parentes como foi e quem foi que matou o marido dela. Quando chegou na maloca 

ela contou pro pessoal. Ela falou que havia sido um homem que mora embaixo da terra. No outro dia, todos se 

reuniram c decidiram matar o homem debaixo da terra, queriam vingar o parente morto. Sairam todos e foram 

observar o pau de onde o homem tinha saído. Havia umas formigas pretas canegando o cabelo do homem para fora. A 
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mulher do homem morto falou que tinha sido ali mesmo. O pessoal começou a cavar buraco para debaixo da terra. Todos 

homens c mulheres se rcunimm, limparam em volta do pau pant cavar. Só tinha um homem velho que colocou nome nos 

bichos todinhos. Achou um bicho e colocou o nome de paca. Cavaram mais c saiu um tatu, saiu tatu canastra. Esses 

bichos que foram para dcbaíxo da term. A paca não conseguiu lf. O tatu-canastra fez um buraco bem grande embaixo da 

terra. Faltava só um pouco para chegar no maeyuxinvo. que é o povo que mom embaixo da terra. Aí os Katukina 

reuniram todos. O tatu fez um buraco bem pequeno para atravessar para a aldeia deles. Mandamm um calango para ver 

se o homem estava em casa. O calango foi lá e encontrou somente uma velha. O calango avisou ao tatu canastra que só 

tinha w11a velha lá. Aí m<mdaram o jabuti. Jabuti foi para debaixo da terra e só viu a velha. Aí mandaram o veado ir olhar. 

O veado foi e só viu a velha. Aí mandaram a tartaruga e o homem ainda não estava lá, só a velha. 

Nesse tempo, a onça não estava pintada. O pcssodl reuniu e resolveu pintar a onça e o gato. Pintaram ela 

com jenipapo c ela ficou toda malhada. Aí a cotia que tinha pintado urna outra onça, ficou com preguiça de 

pintar com jenipapo c colocou só urucum, por isso que existe essa onça vermelha. Aí mandaram a onça para 

debaixo da terra, ela viu e matou a velha. A onça subiu e avisou que tinha matado a velha, que o homem não 

tinha chegado. Aí o homem da tribo dos mae_vuivo não era homem, era um gavião do tamanho de um avião. 

Aí pensaram: a gente tem que tomar cuidado que esse homem vai querer matar a gente. Koka pinho txari, 

avisou que esse homem era gavião grande. Koka pinho txari fez as pessoas virarem veado, paca, anta, 
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macaco-preto, co tia ... Ele que deu nome aos bichos. Por isso, quando a criança está doente não pode comer 

carne de caça. 

Aí o gavião grande chegou. Logo que chegou viu a mãe dele morta no terreiro e falou: 

-Foi o pessoal de cima que matou minha mãe, eu vou lá matar tudinho. 

O pessoal escutou a zoada do gavião. Koka pinho txari avisou: 

- Corre logo senão o gavião vai pegar vocês todos. 

O gavião espantou todos os bichos. Aí os homens viraram veado, outro virou queixada, paca ... Só tinha 

bicho de 4 patas, não tinha ave de pena. Aí Koka pinho txari arrancou os cabelos da perna e assoprou. Virou 

jacamim, jacu, nambu, tucano, arara .... 
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SHOMAWETSA 

Nca hawc alyati, nhamaka ni'l kawanaivi C\\ a vcshô papâ inhãnavi. Ewã vcne ni'i kaitxoshõvi, papa 

vcshõ cwã venc oltxawe. IIa'avi ka'â ka'ânivi. vcnc tachi'i aiõma. Tachi'i hâtôra'ora aíki ha'avi hehe. Eâ 

ma'â aitanasoaimê ka'ovi ai hõma tachi'i, hatõra'ora aiki. I Iêhê eã ma'ã aiya'i yoarivini'i me. Hêhê ai ma'â 

câ tanasoa kimêta. Hakivi ma'â hawê haskaki vcnc ayamakivi no'i vcné'inhõ, rono vcnc, inhõ cwâ 

haska 'a tonõ 'ashvi vcné ca hckcsaika etxõ yonóivoravânara hetxõ niamaiki, hekcsiya ikikishõ vcne 

niakawashõ oinhavi hinho kaini kaivi ai katxi vavâini kaivi, vai ma 'â hikokaini shono-ki nokokaini vai 

kikavi, ma 'â hatõ hanoshõ akai ohaparivi wencnâ kcsoiki ni 'i kayavai kivi. Shonõ te'is, te'is sai mi atiwaki, 

sanikcyoi horiwc, kcnc kcne vcsho, hawe shonõ tc'ish tc'ish sanõvi, hawc hânovi oha shonomevi tcpa txonõchka, 

hawe achtxoiti ho'a kesai ha\vc voto teriwc'a votovaikikavt, apat imeha'âvi nõ aktvenõshõ, sani pari keyonõ 

kawckavi tc'âne orinona kainha neri nonakinhana shai hawc hanõvi, te'â shaka kaini havi vene nikiyashõ oTnha 

tonõchvi hc'c, yapã tc'â nctso vaitxõ hawe'a timaparivi topi vaikT have inhõ kawe hawc ne:a ti'is panõ 

ma'âno avispakai txaki inhõkawc, ronoyai ne;ei nhavaikT ronõ wcneneshõ akai õikivi, vene neskarivi 

venewaki riviya mi ea ayamawatai shõvi venc ni'i pakekT, vene rono teshõ yatâvaiki pashotai teshte kevoâ 

shovi mapo, ori hawe hânÕ\ i ronõ alvo yamamaki keyokT mõcha pake vo'âki ma'â ea vopi'iki, alvo txakariki 
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oikivi. Aíviio oitiyaviikivi rono nekai shatc pakckl tiashe. Shatc hawc haavi hawe vene hikoi kakTvi rono mapo 

vivaini kaki rayos ta v a o ri toe h i' i, natxi nca voro mi rayosc mapoki oiwe tonõâshvi ho, ho, ho, h o, hó ncska 

karivi vcne waki riviya mi vcnc ayamawati'c'i. Hatõ yo'iya mi tso ca remo cboi'asna kic'ikishõ. Hawe 

vcpcinivoüki oinha no i ich, ich, tch, ich natxi ca rivitxaki natxi, ca taki mashõ waca tokoatatõ voikivi. NoT maki 

nõvi, waca tava ipakawâ kafui txakari'i pake kaTni. E vcnc ro'apa aka vai yaki, pake kaTni ea rivipi'i riwc 

pohoiti inhoi, pake kaini kaki hawe oinha shoma wctsa kori'iki shona tapone paitxa. Shoma wetsa nTkatavi 

mano pakc kiyani hawc ve 'oshõ nika ti vi, tso'ara oskapakckiyaniki, hoa noke yamaravanã mano pakckiyâniki 

ha ma 'â inhoshõ ichtxa ikiya hawc pai txaka nokove'inani shoma wctsa hano shovis ivo yakevo'alã, vanakT e 

mia oinhõ miya ca oTyamaiavi hchc e vene ro'a pavis ma'â ca akanavoshe. E mia oTteki maT t.xinivi shoma wctsa 

vana kotkakT ha:a tonõshvi eã roa ri vi tanaimc mia rivi tanaivT, mT oinhavi e mia oTni vTiõ nikakivi, vanai havi 

vai apai imcâvi ca anoshõ ea txiamis shãko ea hatxawe toshovi txiamis shãko shãtse'ã tonõshvi, rono vake 

keyo konõ, koichika pakenõ teashc. Shamavi iwi pakcnoti ashe. 

Naska kai nivi vcne haya kateshe, shovõ noko kaT vai kivi, he ma'â tsatsa otika korivai. Ewa nca voro 

tsatsaki tonõshvi kaya kawã vaiki tsatsa pi'i ve'oshovi. Ewa ma'â voro e ãivo wctsa voko tanait.xo, hãtõrã mi 

noko tanai cwevci yawe ha'atoshõvi, vakc cwe veiyani, hã vakc nama'âsh revoi yome vake ewa omiskivi. 

Àiyomcyaki rakãyama kivi hayaki nimaki ma'â wakcyama ra'okakl, vavã aki ea nea vari westipa ea yome 
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oisho tsitso, ve'ovaitxawc hekcsyamata haiki. Vake ai aki txona papi kawãwc. Ea yome olsho tsitso. ma'â ewã 

wakcya mara'o kaitxoshõ voro e mia akaitxo. 
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Ewa henevai txawc hekesata c mia ha'âyamanà haririviLxa ni'iki, vakc aiyai ni'i kanõvi, icha kcchõ aki papa hikomi 

txoo nachimatãwc, nachimaki ya'o ro 'akaki nachi matsitso haavi kcchõ nachimatãni toa'ash hi'Tkiyãni, haska tãwera 

c mia haYai papa hikoi homi nachimatawcavi. Kechõ toa 'ash ipakaini nacht:xaT kavaivi, kecho haya wakã para naa 

tav1 yome p1chtxa hoshokai yai kechõ toa'ash haya iokai kiyâni ma'â voro e nachi mata nait:xo. Ilaska tawera c mia 

havai, vaikivi hãtoka ewe vaini kavai kivi neska tiyoiki voro e mia avait:xo. Shõvi tora sapakevoâk.i potevaiki raya 

tashõ ixâ kawashõ pinhõvi, hãwe hano'ash kaichTnha koichika koich, koich, chiki t:xoshõ cwã papa ma'â noke 

yome'omai yavanâ inho hikonõ kawe. Hatõ hikokT oinhavi yomc yama ma'â hãwe kanash piya yoraki keyo nivai, 

nca hãwe roc txorâne keikT takoi niki piya hãwe txa' anã, veota kesakai vake nokokT hâtora' ora yomekiavi hano ra' ora 

yamaki ewà mcraiki ma'â hãwe pivai mapo sha'o pc'i txorâne osovai, ewa mcrai kaya kawa kawanõ ewa tae tava 

mapo sha'o paketi t:xaka ripai imashovi vene txakari mamachinha shavama vavà hisõ koanõ ea karoshoi kav.:e ewa 

ha 'avi karo shana ni 'i kawana e karo reranõ vevo vcoti kawe ewa karo shanã vake rera'a kaivi hawe pemana matxi 

ipakawâni karo oapanirivi peshepakci oapârivi karõ sanainhai mai rokeki hekcsa'a temas tkitxosho riki vake mai 

rokeki okcshõ karo matxashõvi vake txi'i ki, nikavi wai ko'ota kesakai haikavi vake kenaki ma'â haviki vavã hisõ 

manoshoiriwc. Vake haavi monokiyani c vavatxi c vavatxi c vavat:xi mashõvi vake txi'iki, oriatonõshvi, keichka 

ko'otiashc. Vake ewa txi'iki orivai hckesyama kaini kaivi hav.:c aiyai shasho tcroshõ. Hãwe nika yama novi roevo 

tseke tainho richkitxaivo tseke tainho'â, pakâvo tscke tainho'ã, hãwe te! kiskarivi, vake aki kokavoya rave 
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SURGIMENTO DE OUTRAS NAÇÕES 

Logo que um rapaz casou com uma menina, todo dia ele ia caçar. Toda vez que ele ia caçar a mãe dela 

dizia para ela ir também. Era para ela carregar os bichos caçados. Ela sempre o acompanhava, mas ficava no 

meio do caminho. Quando o marido chegava primeiro em casa, o pai dela perguntava onde ela estava. 

- Eu não sei, ela ficou no meio da viagem c cu pensei que ela já tinha chegado em casa. 

Novamente ele foi caçar. A mãe c o pai do rapaz falaram: 

-Cadê sua mulher? Você sempre volta sozinho da caçada ... 

- Minha mulher sempre fica no meio da viagem, cu sempre acho que ela chega primeiro que eu, mas está 

sempre atrasada desse jeito. Amanhã eu vou caçar de novo c vou ver o que ela está fazendo no meio da viagem. 

No outro dia ele saiu. No meio do caminho tinha um "pique" onde sempre a mulher dele entrava. Passado 

esse "pique" ele se escondeu para ver se a mulher ia além desse "pique". Esperou, esperou e ela não passava. Aí 

ele pensou: 

-Vou já reparar ela, acho que ela entrou nesse varadouro. 
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Logo que chegou na boca do varadouro ele viu o rastro dela. Ele andou, andou até que tinha uma samaúma 

bem grande onde ela estava. Então, ele viu a mulher dele chamando uma cobra que estava em cima da snmaúmu. 

Ela dizia: 

- Vem descer meu marido, para pegar peixe comigo. 

Toda vez que \oitava da caçada ela trazia peixe, pois a cobra secava o igarapé para pegar peixe para ela 

levar para sua mãe. Logo que a cobra desceu para o chão ela disse assim: 

- Vai secar o igarapé para mim que eu vou pegar peixe. 

O outro marido dela estava escondido, vendo tudo. Aí a cobra disse as'\im: 

-Vamos embora minha mulher, que cu vou pegar peixe para vocês levar para sua mãe c seu pai. 

A cobra saiu na frente c ela foi atrás acompanhando. Quando chegou no igarapé tinha um remanso bem 

grande c a cobra disse: 

- Eu vou secar esse igarapé para tu pegar peixe c levar para seu pai e sua mãe comerem. 

A cobra secou o igarapé, tinha muito peixe. A cobra disse: 

- Vamos embora mulher, que já dú para você comer com seu pai c sua mãe. 
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Saíram e foram até a samaúma de nO\ O, onde a cobra morava. No toco da samaúma a mulher disse: 

-Vamos fazer relação sexual e amanhã cu venho de novo. 

O marido dela então apareceu quando a cobra ia ter relações sexuais com a mulher dele. A cobra já estava 

se enrolando nela. O marido dela falou: 

-A h! Já que você está fazendo relação com a cobra, cu vou matá-la para você ficar comigo de novo. 

Aí pegou no pescoço da cobra c cortou com espada de taboca. Pegou a cabeça da cobra c levou para a 

sogra dele ver. Deixou a mulher na mata e roi sozinho. Aí falou: 

- Está aqui minha sogra, a cabeça de seu genro. De hoje em diante eu não sou mais o genro de vocês. 

Aí a sogra disse: 

-A h! É por causa disso que sua mulher não andava mais com você, que você chegava sozinho da caçada? 

A mulher dele voltou sozinha e trouxe uma cuia com uma "minhoca'' (pênis) dentro. A mulher tinha 

colocado a "minhoca" na cuia, que não era para a mãe dela olhar, que era um segredo para ela. Mas a mãe dela 

olhou o que tinha na cuia. E falou: 

-Eu vou já ferver água para matar essa "minhoca" que já é o outro marido dela. 

Jogou a água quente e matou a minhoca. Logo que destampou para jogar água a minhoca falou: 

- Sou eu minha tia, não joga essa água não. 
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- Eu não sou sua tia. 

Ela era tia do rapa/ que era o \ crdadeiro marido da filha dela. 

A moça resolveu então ir embora. Ela chorava, chorava, ralando que o mando dda tinha matado a cobra. 

Ficou com desgosto c roi bmxando o rio. Ela gritava assim: 

-Já que mataram meu marido, \cnha me comer onça. 

Andou. andou L,té que ela encontrou um rapaz que estava mariscando com caniço. Este homem já tinha 

escutado de longe ela chorando. Ele disse: 

-Quem está chorando? Não existe ninguém para cá. 

Ele ficou cismado, pois onde ele morava não existia outras pessoas. Ele pensou que fosse uma alma. Ela 

chegou onde estava o rapaz. Ele disse: 

- Agora você \ai ficar comigo. Vamos emborca para minha casa, é perto até lá. 

Este rapaz perguntou para ela se gostava dele para casar. Essa mulher disse: 

-Só se você não me quiser, eu re quero. Quando mataram meu marido cu vim embora para cá. Só se você 

não quiser casar comigo. 

O rapaz disse: 

-Daqui você\ em comigo. f\ las antes de saírmos daqui cu tenho que fa;cr relação com você. 
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Ela estava gestante da cobra. Então disse assim: 

-Antes de nós fazennos relação, você tem que rezar para eu poder ter filho que ganhei do meu outro 

marido. 

O rapaz rezou c ela teve todo tipo de cobra. Saíram cobras pcquinininhas, todas vivas. Quando saiu a 

placenta, virou an·aia. No outro ela botou um passarinho bem pequenininho, Koixikã, que existe no mato c 

quando canta deixa a gente feliz. Todos esses bichos ficaram por lá mesmo. Ela foi embora com o outro marido 

dela. A mulher ficou no centro do roçado c ele foi sozinho para a casa dele. Logo que chegou ele falou: 

-Está aqui mamãe, o peixe que cu marisquei para você comer. 

A mãe dele, Shoma lVetsa, ajeitou o peixe bem ligeiro e o chamou para comer. Quando terminaram 

de comer ele disse para a mãe dele que tinha encontrado uma mulher bonita no igarapé. A mãe dele falou: 

- Onde você arrumou essa mulher? 

-Eu estava mariscando c ouvi ela chorarando e a trouxe até o roçado. Se você quiser ~u vou buscá-

la para você conhecer melhor minha mulher. 

Ele pegou a mulher c a trouxe para casa. A mãe dele ficou animada porque o filho tinha arrumado 

mulher bonita. Por lá mesmo o casal ficou. Passou dois meses e a mulher engravidou desse homem. Passou 

um tempo e ela ganhou o nenê. Quando ela ganhou o nenê, ele ia caçar e levava a mulher e o filho junto, 
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pois sabia que se deixasse o filho, a mãe dele ia comer o neto. A mulher com o filho sempre iam. Mas quando a 

criança cresceu, não dava mais para eles levarem pois estava pesado. Aí ele falou com a mãe dele: 

- Eu vou caçar e só vou com a mulher. Você tenha cuidado com meu filho porque eu sei que você quer 

comer meu filho. 

Ela respondeu: 

Eu não faço nada não. Pode deixar que eu vou ter muito cuidado com ele. 
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Aí a nora deixou o filho c saiu com o marido para poder carregar o macaco que ele ia caçar. Logo que eles saíram 

para a mata, a mó do111enino pediu para o tatu-rabo-de-couro dar banho no menino. Esse tatu levou o menino para 

tomar banho. Voltou c falou: 

- Está aqui minha vovó, já dei banho no innão. 

Ela falou: 

- Vai dar banho de novo, deixa ele bem limpinho. 

O Kc~jo ,·oltou para o porto c deu outro banho. Quando voltou a velha falou: 

-Meu filho, não é assim não. Deixa ele bem limpinho que o pai dele já vai chegar e eu fàlei que ia cuidar bem 

direitinho desse menino. 

Ele levou novamente o menino para tomar banho c ela não gostou. Ela resolveu então pegar o menino c levar 

para dar banho. Ela chamou o Kiijo para ir ao porto. 

- Era para fazer desse jeito, quando cu fàlci para você dar banho nesse menino ... 

Ela tinha levado uma faca c abriu a batTiga do neto dela. Lá ela tirou o fato, as tripas e assou o menino 

enrolado na folha. Assou o neto dela c comeu. 

Depois que ela comeu, jogou os ossos n 'água c escondeu a cabeça dele na biqueira da casa. Logo que ela 

comeu. o passarinho que era im1ào do menino. avisou a mãe dele que a velha, Shoma Wetsa, tinha comido o neto. 
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O passarinho m i-;ou e a mulher chamou o marido para voltar da caçada. Quando voltaram, procuraram o filho c não 

encontraram. A velha tinha enfiado flechas no corpo todinho (no braço. na cabeça, nas coxas), para parecer que era o 

menmo que tinha flechado ela. O filho da \ elha perguntou: 

- Cadê o nenê mamãe? 

-Acho que está brinc:mdo por aí. Agora a pouco ele estava aqui ... 

Procuraram. procuraram. Quando ia passando na biqueira da casa, o osso da cabeça caiu em frente à mãe dele. 

Ela pegou o osso da cabeça c mostrou para o marido dela, chorando. Ele falou: 

-Não chora não que cu vou vingar nosso filho. 

Quando foi no outro dia, a velha estava desconfiada. O filho dela pediu para ela que tirasse muita lenha. porque 

só ela abria a lenha. Nas costas dela existia machado, tcrçado c outras coisas de feiTO. O filho dela disse assim: 

-Vamos tirar lenha para queimar o miJO de seu neto que você comeu. 

Foram tirar lenha e o iilho dela mandou ela deitar para que o pau caísse sobre ela e abrisse toda a lenha. O filho 

demtbava o pau c caia em cima dela. Ela partiu todos os paus, fez muita lenha. Quando tem1inou o filho saiu para 

fazer um buraco bem grande para ver se conseguia matá-la. Quando tenninou de fazer o buraco, jogou toda a lenha lá 

dentro. Porque ele ia matar com flecha, mas não podia porque o corpo dela era todo de ferTo. Por isso ele pensou em 

fazer o buraco, encher de lenha c atear fogo. Ele fez o fogo e quando o fogo estava bem alto ele chamou a mãe dele: 
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-\'amos embora mamãe, queimar o mijo de seu neto. 

Ela chegou perto do fogo. Ele tinha colocado uma vara bem comprida no caminho. Ele ficava numa ponta 

e a mulher dele na outra. Aí a velha chorou quando esta\ a queimando o mijo. O filho dela pediu para que ela 

sentasse na vara que estava no chão. Ela sentou c o filho dela piscou o olho para a mulher dele. Jogaram Shoma 

Wetsa no dentro do fogo. Ela foi toda queimada. Nesse instante. o filho c a mulher ~c esconderam no slwsho 

(pilão usado para moer milho e mudubim). Aí Shoma Wetsa disse assim: 

-Cuidado meu filho que lá vai o machado, terçado. punhal que vai sair das minhas costas. Já que você cstú 

com sua mulher, para morar com sua família. você tem que fazer um remédio. Você tira um pedaço de cipó no 

nascer do sol... Depois que você tirar o cipó. você masca e sopra no rumo de onde nasce o sol. 

Aí o filho dela não ouviu direito e tirou a raiz do cipó no poente do sol. Mastigou o cipó c soprou em 

direção ao pacnte.Aí .surgiram outros nawa: cariú, kulina e outras nações. Se ele tivesse tirado o cipó c assoprado 

no nascer do sol só ta· existir nós, os katukina. f\ las como ele entendeu mal vieram outras nações. Aí ele mastigou 

só um pedacinho de cipó no nascer do sol c \cio mais Katukina. 
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YOHACHIKONAWAVO 

Noke shovi ve'iyani vernasho, kenakivi hekesi beke heke si sana ke'i voiyarnâiki halãvi, kenaki 

kanâ kõte wani vi'i riwc, shõvi kenaki kanâ kõte wani vi'i riwcsho, sboko nane yaki kanâ kõte wani vi'i riwe. 

Kena ma 'avi hawcki nik.a yamai, hawei rnashõvi kanâ kõte wanivi'i riwe, shoko nane yaki kanâ kõte wani vi'i 

riwc. Hawei mashóvi, Kanâ kõte wani yaki shoko nane vi 'i riwe. Nikã yama kivi, yome pistxa yonoki. Haweiya 

haiki nikatawc, shoko naneno kanâ kõte wani. Ma'ã mâ venoi txovi. Ncska neskati vo'iyamâ hakesi te'e kei 

voiya mâ iki maki kcvo'âna, ka'i kevo'âna sha'i , voitxanõiki. Obevihaskas tanawe haskasi mâ sanavi roapaasbe. 

Shakõ shoko nane venonõ, noke venonõ ti'ashc. Ronõ shoko nane vinhõ, rohepâ vinhõ, ashõ vinhõ, shavõ 

vinh.õ shekepâ vinhõ ti'ashc. Have yani ve'i rivinõ tc'ekc ti'ashe. Sbovi ve'iyani tc'eke ra'okaivi nõ sana 

ke'ashvi, sana shovi mc'c nokoshõvi, nõ vipai imc'avi yohachiko nawa vão wach1 sana shovi. Ilawe vana 

yama kivi, shckivi txãpõ rivi vananã parânã vc'oshõ, txãpo shcki hinba tsewcki honesho sheki vanatiasbe. 

Atsa tashovi yoachiko nawa voki hiko shovi karo anâ parâna honesho mevi vishõ vanatiashc. Manivi karo anâ 

sivi pako pashkashovi vanashõ, tiashc. Haivi yoachiko nawavovi. Me'e yati chinhã kivi atsa tasho tokoshõ 

inhashõ, mani pako revokiri shatcshõ inhâshõ. shcki tokoshõ inhâshõ, ma'âvo txãpo rivi viteshc. Hashõ rivi 

me' c ka' i mara 'o kativoashc. 





NACÃO MISERÁVEL 
.> 

Logo que nós surgimos outros navva gritaram: 

- Como é que vocês \ ào viver daqui pra frente? 

Os nawa tinham a pedra do céu e ele falou: 

- Vem pegar essa pedra, para vocês não moJTcrem. 

E ninguém foi buscar essa pedra. Os nawa gritaram de novo. Nós respondemos: 

-O que é? 

E o nawa gritou de novo. Os Katukina mandaram um menino pequeno ir buscar esta pedra. Quando o 

menino chegou lá onde os outros nawa estavam. um nm\ a falou que não daria a pedra para ele porque ele era 

pequeno c poderia jogar a pedra dentro d'água. 

-Já que vocês perderam a minha pedra, eu queria dar para vocês e vocês perderam a minha pedra. Agora 

\ ocês não vão ser muitos, porque a minha pedra ia ajudar a aumentar a população de vocês. Mas vocês já 

perderam. Quando um morre, outro nasce, assim vocês\ ào viver a vida inteira e não vai aumentar a população 

de vocês. 
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Ai quem pegou essa pedra foi o calango. a cobra. o mulateiro. Por Isso que a cobra. o calango c o mulatciro 

não morrem, somente trocam a pele. Como nós não pegamos essa pedra a gente morre. Se tiYéssemos pego esta 

pedra. a gente ficaya bem \elhinho. trocava o cabelo. a pele c ficava novo. Ai o nawa f~1lou: 

- Eu tenho tudo. 

Os Katukina perguntaram o que ele tinha c ele falou que tinha banana, milho, macaxcira. 

- Mas como' ocês perderam a minha pedra, não vou dar a minha plantação para vocês. 

Lsses nawa eram muito sovinas. Os Katukina pcdiammaniva, esp1ga de milho c touccira de banana para 

plantar. Eles eram tão ruim. que CO/inhavam a maniva c davam para os Katukina plantar c o milho e a touceira 

de banana ele também cozinhava. Aí não nascia nada. AI os Katukina pensaram. pensaram. Até que um dia 

apareceu um homem-grilo txâpn. Esse homem foi lá onde estava oyohachikoJWH'a\"O. que é o SO\ ina. O homem

grilo chegou lá e ralou: 

- Eu vou lá tirar lenha para 'ocê. 

Quando 1a tirar lenha, cortava um pedaço de maniva. Abria a lenha, tirava a maniva e colocava no 

SO\ aco para o nawa não' er. Aí ele jogou a lenha e falou que ia tomar banho. Mas era mentira, ele Ia 

deixar a maniva para os Katukina. 
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Para conseguir a touceira de banana ele falou para o txiconmmvo que ia ajudar a limpar a roça dele. Cada 

um foi limpar um canto. Ele cavava e tirava a touceira de banana e enterrava para o txiconawavo não ver. Aí o 

txiconmvavo chamou ele. Ele falou que ia cagar primeiro, mas era mentira porque ele ia deixar a touceíra de 

banana no mato. 

Para conseguir o milho, ele ajudou o yohachikonawavo a debulhar o milho. Mas o yohachikonawavo 

ficava olhando para ele não roubar o milho. Aí ele ficou conversando com o txiconawavo botou dois caroços de 

milho no saco do pênis. 

Este Txapo foi quem conseguiu a produção para nós e por isso que até hoje existe milho, macaxeíra e 

banana. Aí Txapo foi embora para a terra dele, que ninguém sabe onde é. 
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OSHE SHOVITI 

Honivi po'i yomc paketa rakanõvi, yame shonT mashõvi, po'T cata 

yome paketa vopi ro'amaki, ea shõniyâ mawc, mãâvi honi nika 

yamaki, shonimashõvi poT hawe hanõ yome hisovai nane, meitxa 

rakashovi poi tso'ãkara ea shonTni ho'õ niki. Shavama õinhõshõ 

hawe hanovi honi shoni, otochivi, nane tovâti meitxa raka shovi poi 

tava sanata vashesh, mashõvi nane yashõ vemanaki, hawe pastevi 

peisiri kai vaivi shava kiãnõvi. Ãivo tsohãkara e nane yashõ hawe'a 

ti ma paki pastevai po 'i hanõvi hawe pichl vonãtai honetash rakashe. 

PoT võa, võa, naivo õitima vaiki hawe pichT von1ti vepenivoãki, 

õivi he mã'a vemanãnã tioska rivi, nane havai õiki poi wetsa 

pashõro'a mi ea shoni nha'i yavãvãi. Hawe ha'a, hawc chinhã râvi 

kaini hawe kativis, oshe nakika txeshe ne'e misashe. Haska tishovi 

oshe keyosakl amisashe. 
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SURGIMENTO DA LUA 

Um homem foi procurar sua irmã que fazia poucos dias que tinha parido. Toda noite ele a procurava para 

ter relações sexuais com ela. A moça não sabia quem era e falou: 

- Eu ganhei nenê há poucos dias, não posso dom1ir com você. 

1\las. no escuro, ela não sabia quem era o rapaz. Ela falou: 

- Vem depois de amanhã que cu converso com você. 

Esse homem era muito teimoso e ia toda noite procurá-la. Ela ficou com raiva c pensou: "se ele vier essa 

noite. cu vou esperar com jenipapo". Quando ele chegou. a irmã tinha mexido o Jenipapo e estava com ele na 

mão. rtc chegou c ela bateu na testa dele com a mão que tinha jenipapo. No outro dia o irmão dela sumiu da 

aldeia. Foram procurá-lo e ele estava escondtdo numa maleta de palha. Todos estavam presentes na aldeia, 

menos o innão dela. Ela disse: 

- Quem foi que eu bati essa noite com jenipapo que ainda não apareceu? 

Ela contou a todos o que tinha acontecido e todos foram procurar quem tinha uma marca de jenipapo no 

rosto. O marido da moça foi quem o encontrou com o rosto preto de jenipapo. Então ela falou: 

- Eu pensei que fosse outra pessoa ... 
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O marido licou com raiva c quando ia matá-lo ele fugiu. Ele disse: 

-Eu estou com muita vergonha. Eu vou morar no céu c vou virar lua. No céu não existe lua, então, cu vou 

virar lua. Eu\ ou virar, mas vou ter relações com todo mundo: com a mãe, innã, tia, avó ... " É por isso que a lua 

ainda hoje fat. relação com filha, mãe, sobrinha, cariús e outros nawas. É a lua quem faz a menstruação. A 

mancha que a lua tem é o jenipapo que a im1ã dele marcou seu rosto. 

A estrela grande era também um rapaz que quis dormir com a própria im1à, cunhado da íua. Ele foi 

descoberto, teve muita vergonha e foi então para o céu .. 
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HICHI OTIPA SHOVI YAMETA 

Aivakevovi marT yochTvaõ atsa painhaiki tachi'i, vekatishkapa ni'i kaya tochimashõ o haweiya mãiki 

yomevo'avi. Noketa noke hawevo meraiki , hãto tora noke hawevo votikishõ, meraiki. Matõ hawevo 

namãsoamara eã atsa atâva'i. PaTpaiki hatõ atsa vanavena akâtavaiki pãitxa e iki. Mato henei kanoshõ eve 

atsa vipainhõ. Hano ve'oinhaweavi, aTvakevo kekovoanashe. Haivi mari atsa rayatashõ vipashõ hene 

vainivi, vo'ãnawe. Tapã txitxake vo'ã nivi, koe peke yakekawã mashovi, osakivi, ha,ha,ha mashovi, txipotõ 

osayamawekaivi tapã anipa txitxa kevoãni, koe pckeiyake kawanai osãnivi ha, ha, ha, hã txipotõ osa yamawe 

mari. tanai ~e' o ti kaiyavi hawe osãiya rnãiki aivakevo noketa ni 'i txoko hõchika peroi mashõ osanirivi 

iki. Haivi mari be neã eãvis mato inhotxitxo vakevoki, pakc mashõ mato sha'o maro katsayavãnã. MarT vai 

honevaivi, revo tii meraikivi kãchi yochivoki tsikâ tachitivoshe. kãchi yochi nawe sheni pishtxa naki shovo 

pishtxa ve'onõ kõi po'ainha kawã kawãni, oba rikitxa noke hawe voki haki. Hawe paiki rikivi noke mari 

vai hone vaitxini, óhapasiki 'ikitxi. ãiva kevo kãchi yochiki tachimashõ, ó hawe iyamãiki ãiva kevo. Noketa 

hawe yochi niriki, paranaki, mato henenõ vonawe vaikii vai hone meraikitxa noke iki. Hawe mataki mari 

yochTvoki txa ma'à kayaiko tanai. Matõ haweta ne'atõ yamaki kãchi yochivo westitxaki, neno seke 

vo 'anawe ãiva kevo. Ea tavaka txoka txiwai tsomana. Wetsã ne'atõ txiwanõ wetsa ohatõ txiwanõ, kãchi 
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)'-' h .. ta\ a\. shi..ima..;nm·l kd~ni }Oshã rashko vaíki. Yotx ík1 nonõ '<àlvm m'vt e noke kürhme piai 1\..àcr. ret::xo 

k<ichl retxo tt \1a•dta p1"1kt Kãchl\ 1 tok1. t\. 1\.I, tok •. tok1, kàL.hi )'li'-'a :amatya'ura. ma 1ki. Ramaka vet.so .t(at 

mãi txm1v1 vem kcshaki tc' csh shaivõavmkivi yotxiki. Nonõvi kãchi yõsha, kàchi rctxo. kàchi retxo kàchi 

rctxona. Haskavi himinc nachishka shava kiyanivi Ilekesara nõ hakatsai, ve'o ko'o pani noke kcchpã piatxovi 

pipai kipà nokc neno sckc vo'à nawcshovi nokc ncska txovi. Ve'o ko'ono iwe, ve'o ko'o paiki hatõ yoka 

ma'ãvi. Ne'a chomo yai nachi txanawc chomo maivaini voi hatõ mai vana vanati, voi chomo vc'o vaini okeri 

kcso ne'eti kayavainhai õini\ I chorno yo'aivi. E ãiva kevo vo'ai, yo'ani voro ikiki. Han rnemc txoipavoanivi 

waka yaki chono iyaveyânivi po'inhõ mashõvi ne'a wekoiti vivai txanawc, wekoiti vivaini voi. Vo'ainarna rakã 

v aini voi hatõ vco ko;o nõvi wekoiti yoasivi haivi haska haska nõvi vari o no pishtxaka kaini haweinhõ ro 'ara 

yãtàiki. yãta pishtxaka. ma 'à vakich kcvi kawãnovi nachmhõ rnashõvi chomo vi vai txanawe. Chomo machi 

matxavaki hanã hàtesh kashõ. chomo tavc tero vc'oshõ bencvai, inhõ katawe, chomo yo'ati yavani wakashka 

tokoi kavvã kawà. Hawc haskai tishõ nivi wak1 shatoki txoitivoshe. haririvi nisa matxaativi. Hanõskavi para 

amo keti vciyani vakich yamakiãnivi. Amone mcraiki oinivi. mani kãchi katake kawãki hato no koivi nenoska 

sanaitso mana ãiva kevo mashõvi hawciya mi hai mani. Hã mi oinõvi vanâkai, hato mera veiyana weta e mato 

hai. Tsoaro'a shoma ayamai. Mitso noke noko vaiki vimâsnasnã vawà reshã mechkãnã viveyani hoi ne'a anawc. 

Ãiva kevo hawcya mi hai rnani, hã mi oinhõvi vanâkai. 
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Mitso nokc vimanàsnã haska haskativi shava vciyanaivo;ashc. Shmatai oivãni kàchi kõi kcshvonÕ\ 1 mani kãchi ni'i 

pakc kivi votaitsomana tc'ake vai txaL-;itso mana pamc voro \evo niaki mato pamcki pakcmi tc'a kc'c tsomana. 

Hishnà ravãni tc'aini, vo'ãti yavanivi shokokc voanivi, kapa bato matxi sanatavi bato osanl kàsh. kàsh .kàsh noke 

vakc vakcshõ kãchi pãmcki. Pakcvai pcka so;apaikai kapa ishtxapa'ã ke'o kc'o tarãi. Shoi. shoi shoi. shoi tipi toinhã 

osãtcnc'a sanatochi'i hawcya mã hai ãiva kevo nokcta kapa ri\ i akai. Kapa mataki ca rivi txaki, mato kãchi pamcki 

pakc vaitxoshõ osani rivitxa ea iki. Washncwc owãsh, wctsa owãsh, votanawc nc'a kai \aivis \Oro inho txitxo 

vaikaiki inho txitxoki votanawe. Ncnota matõ hawcvo yamaki, inho txitxokis votanawe. hawciya mã iki ãiva kcvo. 

Nokcta hawc yochiniriki, paranaki mato henenõ kawc vaiki va1 honcna, hawc yochi niriki kcyokirapia, hawe yochi 

mataki kãchi yochi voki kaya ko'ã mariyochi voki kayai ko'a shata mã hatã nai neno scke \O 'à nm\c.Aiva kcvo rnatõ 

hawe vota yamaki. Inho epa namãs iyakcvoãanawe. Ilanovis to' o vai vainivi, inho ca pari sã ta pi' i vcnawei avi 

yanãnã hanã matxa kaivi haweiya yanã itsã karaki. matõ ca yanà yovaishõvi inho cpà nashaivi. Ma'ã to'o pakcti 

omaika. Raya tashõ ewa pishõvi yomevo mitxi tovã taishõ kani tiashe. kasho toiki txitxa tivoashc. Inho cpã hato 

kasho vai vai shõavi shavo tekõ tani hoi inhõ txitxo ne'atõ mara noke cwa akãtiki, mashÕ\ i inho txitxo hatõ ma 

inho cpã rivi voro mato cwa pia yamc taki . Ohevi paka shovi mai vari matsi koskai voashc. Haska chinha 

shavamavi iovai ti voas h e, paka havivaivi, paka honc voanivi shovo te ' akeevõani nachi tikin 'ash txiwioko avoashc. 

Inho txitxo matxo anawe mato piti tenaniki nokc pari inho cpa nachinhõshõ ewci txanõ hawciya kavaiki inho 
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txitxo mashõvi vovapã kavai kasmakivi mapo shokoi voashe. Tsakahoko voãpaikivi. Kcsho pishtxakavi mia 

notsitso nokc ewe'a hiamai oini mia notsitso rakata no'aí tsitso. Inho epa nokc awa ro'a shoi kawe. Itxanawe 

mato ta yomcvoki. Ea txipo iki kakanõ eve eã ne'a atsa vova tseskeinhoki nikativi kesho pishtxa. Tlatõ yo'avaikcsai. 

hori tàtàki neri tãtãki mosharã, moshaki pakeitso'o haska pãika txakarikitxo. Noke awa ro 'ashoi kawcini inho 

epa. Yomã tima vainivi vona. Meki kai voashe. Hano shovi rave ti'ipã kamã ro'aivoashe. ncnoka ni'i pakeitso. 

He hão hão hão hão kaipa kaipa se to'ash to'ash to'ash kepe ni'ikayaivi. Poó hê neno hikoinhõ. ncno hikoinhõ, 

neno hikoinbõ, ncno hikoinhõ, pakãvi neska sbokovis ha'asbe. Himi waka hawea tima pakai txovi. Paka kcich 

tseka vaikivi vo'opã vi'i voã vaiki hiwi wemene tavinivaiki, mapõtechte vainivi, ne'ato mara nokc ewa akãtíki. 

inho txitxo. He hawcsara mã ínho cpa hatanai inho txitxo ve'o inba kawã kivi paka niniveiyanavi. Vc'oko tai 

pakãne tsakaki kane voivi. Waí manãnc kckovi hawe vãiya nõhakatsai, kõ hichi kaini kõ oshe kaini mashõvi 

kesho pishtxane, hckesta nõ haya manã hichis vainhõ vonawe. Hichi vai tivoshe, Ha~l(atiavis hichi vero 

hanoska sana misashe,. 
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HISTÓRIA DAS ESTRELINHAS 

Eram duas meninas que foram atrás da família delas c passaram anos c anos procurando a família. Aí 

encontraram a tribo da cotia, mariyuxinvo. A primeira pessoa que elas viram era uma velha que estava 

cozinhando macaxeira. Esta velha perguntou: 

-De onde vocês vieram? 

Elas disseram: 

-Nós viemos atrás de nossa família que foi não sei para onde. 

A velha disse: 

- Ah! Foi na família de vocês que eu fui buscar macaxeira, no roçado deles. Esperem cu cozinhar 

macaxcira que vou ensinar onde está a família de vocês. 

A velha mandou as duas meninas sentarem na casa. A macaxe1ra cozmhou ligeiro e a mulher então foi 

levar as duas meninas. Elas então foram. No meio do caminho tinha um pau para pular. Essa velha andava 

nua c as duas meninas, quando ela foi saltar o pau, mangaram dela. Continuaram o caminho c havia um outro 

pau para saltar. Pularam novamente. As duas meninas mangaram dela de novo. A velha ficou desconfiada 

e perguntou porque estavam achando graça. As meninas responderam que estavam vendo uma 
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flor muito linda c por isso estavam achando graça. Seguiram andando as duas menmas c a velha ficou parada. 

De lá me"mo a velha falou: 

-Daqui cu vou ficar. podem ir. Vocês nram de mim. agora quando \'Ocês morrerem eu vou comer os ossos 

de vocês. 

Aí tinha um varadouro bem grande. mas de onde a velha voltou não tinha mais caminho. As duas meninas 

foram procurando um caminho até que escutaram o barulho de pessoas tirando lenha. Então, elas pensaram que 

era a família delas. Chegaram até essas pessoas e er<lm da nação dos morcegos que é Kàchiyuxinvo. Elas os 

encontraram numa casa no meio da capoeira. Apareceu uma velha que perguntou às memnas onde elas estavam 

indo. Elas falaram: 

-Nós estamos procurando nossa família. 

Elas disseram para essa velha que foi a outra velha mariyzcânvo quem as mandou pra lá pra procurar a 

família delas. Essa velha falou: 

-Essa velha mariyux1m·o enganou vocês. Nós não somos da família de vocês. Já que a família de vocês 

não está por aqui, vocês \>ào morar aqui com a gente. Podem arrumar as redes encostadas da minha. 
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Aí elas arrumaram suas redes perto da velha, pois esta tinha avisado que se elas anumassem em outro lugar, os filhos 

dela não iriam deixá-las sossegar. A velha falou: 

- Podem dormir que meus filhos não vão fazer nada com voces. 

Quando elas dormiram, a velha ficou beliscando a perna delas; porque o morcego quando chupa pega a carne. Dwa.nte 

a noite as meninas acordavam e estavam todas meladas de sangue. A velha disse: 

- Eu vou já manctar meus filhos ficarem quietos para vocês dormirem ... 

Mas, na verdade, era a velha que estava rhnnr>~do o sangue delas. No outro dia elas estavam todas meladas de sangue. 

A irmã mais velha falou para a outra: 

- Vamos embora daqui, senão vão acabar com nossa carne e vai ficar só osso. 

Combinaram de dormir lá só mais uma noite, se fossem chupadas novamente ~am embora. Nesta noite aconteceu a 

mesma coisa da outra. Essa velha adivinhou que elas 1..!!11 embora, para fugir de perto dela Toda vez que as meninas iam pro 

banho a velha mandava elas levarem um pote. Este pote falava e caso elas fugissem, ele daria um grito para avisar. No que 

elas iam subindo do outro lado do igarapé, o pote gritou: 

Elas já vão fugindo vovó. 

EssaS meninas então voltaram. Ficaram pensando como fazer para fugir. Resolveram falar então que iam fazer cocô. 

A velha mandou que elas levassem um abano. Esse abano falava também Quando elas iam fugir o abano gritava: 
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- Ela já vão fugindo vovó. 

Elas voltaram de novo. Quando foi de tardezinha elas pediram para a velha deixá-las tomarem banho. A velha 

deixou c falou para elas levarem o pote. Chegaram no porto c resolveram encher o pote com areia. Elas encheram 

o pote com areia c colocaram debaixo d'água. Elas subiram do outro lado do igarapé. O pote ia gritar mas não 

conseguia pots ec;;tava cheio de areia. A innã mais nova chamou a outra para fugir pois viu que o pote não ia poder 

gritar. 

Elas fugiram c se esconderam no oco de um pau que tinha debaixo da terra. Já era noite. A velha foi procurá

las no porto. Como não encontrou, mandou os parentes todos irem procurá-las. Todos levaram luz para procurar. 

~ào achavam. Mas um morcego que come muita banana, mane ki'ichi. as encontrou. Aí ele disse- assim: 

- Podem ficar aí que eu vou jogar folha em cima de vocês. 

Os outros OU\'tram ele falando c perguntaram: 

-Com quem vocês estão falando'! 

Ele respondeu: 

- Com ninguém. 

O mane kàc/11 ficou com pena delas e não dizia para ninguém onde elas estavam. Enquanto tsso os outros 

procuravam por elas. Ele ralou para elas: 
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-Podem ficar aqui até o dia amanhecer que eu não vou dizer para ninguém. 

E os outros continuaram procurando. Esse mane kcichi levava fruta do mato para elas comerem até o dia 

amanhecer. Os outros falaram para ele: 

- Quando Yocê achar elas você tem que dizer. .. 

- Se eu achar cu vou dizer, mas se não achar ... 

Então, ele avisou as duas moças: 

- Quando o dia amanhecer vocês vão embora. 

Quando amanheceu elas foram. Na metade da viagem tinha uma am1adilha que os Kàchiyuxinm fizeram 

para pegar elas. Elas viram c pensaram: 

- E agora? Como vamos fazer? 

Ficaram lá. No meio da tarde, o coatipuru-homem apareceu e perguntou o que elas estavam fazendo lá. 

Elas disseram que foram pegas pela annadilha e pediram para ele tirá-las da annadilha. Ele falou: 

- Eu vou correndo lá em casa para tirar esse negócio. 

Ele foi, voltou e tirou as meninas da armadilha. Elas foram embora. Mas o homem-coatipuru ficou lá 

esperando que os kãchiyuxinvo fossem lá. Ele tinha ensinado o caminho que elas deveriam seguir para chegar na 

"nação das onças''. Elas foram então para a "nação das onças". Casaram por lá. 
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A irmã mais velha teve um filho c a mais nova ficou gestante de gêmeos. Elas eram casadas com o mesmo 

marido. Então o marido pediu para as esposas tirarem piolho dele. Elas mangaram dele porque ele não tinha 

piolhos e sim canapatos. Ele ficou com raiva c mordeu a mulher dele. Com uma dentada ele comeu toda a 

cabeça dela. Matou também a que estava gestante. Com uma faca ele rasgou a barTiga dela c tirou as duas 

crianças. Ele pegou essas crianças c entregou para uma outra mulher, que era também uma onça. Essa mulher 

levou então os três meninos. Esta velha botou os dois gêmeos num cesto de algodão para se esquentarem. Eles 

se criaram. O mais velho tinha 6 anos, o outro 4 e o outro com 2 anos. Esses 3 meninos começaram a matar 

calango. Até que um dia eles mataram cobra. Tiraram a cabeça da cobra e levaram para casa. Perguntaram pra 

velha: 

- Não foi isso aqui que matou a mamãe. 

-Não. 

No outro dia saíram de novo para matar calango. Aí mataram um sapo e perguntaram para a velha se não . 
tinha sido o sapo que matou a mãe deles. A velha respondeu que não. 

Saíram para caçar de novo e voltaram com a cabeça de um veado. Perguntaram se não tinha sido o veado 

que matou a mãe deles. Ela falou que não. 

Até que um dia ela falou que o ino epa- pai-onça- que era o pai deles, quem tinha matado a mãe deles. 
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Fies ficaram animados c saíram pra fazer espada de pu punha. Fizeram umas I O espadas c chegaram ó 

horas em casa. Todo dia de tarde o ino C'pa corria c pula\a dentro d'água. Os três meninos enfiaram as espadas 

de pu punha dentro d'água. O mais velho combinou com o ma1s novo de chamar o r no epa para tomar banho. Ele 

d1ssc que não ia. O mais novo foi chamar. Chorou até que conseguiu levar o pai deles para tomar banho. 
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O mais velho mostrou onde o pai devia pular. A onça correu e pulau lá dentro. Quando pulou a espada 

pegou na barriga. Tiraram ele de dentro d'água e cortaram a cabeça do pai deles. Levaram a cabeça do ino epa 

para avó deles e perguntaram: 

-Não foi esse que matou nossa mãe? 

Ela assustou e falou: 

- Pra que vocês mataram o pai de vocês? Já que vocês mataram o pai de vocês eu vou matar vocês 

também ... 

Os três meninos correram e ficaram no centro de um roçado bem grande. Aí pensaram, pensaram. O mais 

velho perguntou para os dois irmãos: 

-O que a gente vai virar? Já tem lua no céu. Não tem estrela. Vamos virar estrela. 

Aí eles viraram aquelas 3 estrelas que ficam bem juntinhas. Essas 3 estrelinhas fazem relações sexuais 

com os passarinhos. 
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TXI 'I SHOVITI 

Kamãne parãki txere nõ to'osh. noã nõ pinho kamã aitxanõ txi'i vesotso paroshe. To'oshno veshkinhõatovi 

txi;i vcsoivi, vari keyovõatani, vari ono pakenovi hiwi vemanã fi, ti, ti, haivi to'osh txereaki ó maata nokc 

ohavo vciki mckitivi. Nokokivi wctsã kamã oritochinhõ wetsa kamã orito chinhõ karnane shovi txereno 

to' oshnoã kaya kawani kamã pinhõ mashovi, karnã ishnã yamai tsomana nõve kamã oinhõ nõ pinhõ nove 

kamã oinhõ, txere orishõ, to'osh orishõ, avi to;och kowe, kowe, korawa. Vechki shei, shei, shei,. Nami pipai 

imashovi kamãne wa'avaiki pi'i sana vaiki kamãne sha'o orishoki hee veshki sha'ho wetsa orishoki hee 

paroshe, vcshki sha'ho atimai, shei, shei, shei, to'osh kowe, kowe, kowe, nami keyovaiki. Nami keyõnóvis 

ka 'ovl kamã pinhõ kamã ayoitxanõ txi'i vesoitso vechki, poroshe, havai kawãni vari ono kamhõvi ti, ti, ti, ti, 

ti, to'osh mesmarinhõ, vechki o noke owavo kamã yai veiki kamã pinhõ, have veikanõvo. Wetsã oritochi;i. 

Olni kamã pinhõki kayakawãmashovi, to'osh, ati nõ kamã pinhõ óinhõ kamã ishnha panãs. Vechki orishõ 

to'osh orishõ to'osh oskató ve'ota kowe kowe kowe. Vechki shei shei shei. Kamã wa'aki havi va'iki hatõvão 

pãs nami pikivi. Sha'o rivi vechkiki orishõ to'oshki orishõ. sha'o atimaivi vechki shei shei shei to'osh vi 

kowe kowe kowe. Itivi hatsã yamaivl, nami keyoo kainhõvi, shava maka ni'i pake'o vainivi kamã 

pinhõ, kamã ayotxãnõ txi 'i vcsoi tsoma. Paroshc vechki to 'oshka chinhãnivoani. Kamã a vai kivi noke 
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pimayamapãki nokc sha'one parànaitxí txi'i nõ bato honcnó iwc, txi'i vivainikaldvi. tashchivõ shàki oria 

ra 'ora iyamaiki. Mana yowc cve tanainhõ txi'i rckc tokõ 'in i võavaini kakiv i tashchi \ oshãkl vcchki ti;i nanctiashe. 

Hanos pa'ikc kawà va'ivi, vechki shci, shei, shei, vechki yo'ivi shokc sheta tias ime hãtiash txi'i tokõni 5heta 

txichkotirivi txàpichíxaska rewekc kawanivi. Eà voro ono v c 'oshõ oni ka'itxo miã ra 'o neno ve 'oshõ oitso ne'a 

nawà mani ta\ a rakashõ 6itso hekesa hikoi hai yaki. Oinhõ::.hõ eã \Oro hano vcoshõ oini kaitxo. Txere tachchl 

võshaki txi'i orivai ve'ovi shci shei shci to'oshvi, hawc itipãrakaskashc. Hanõvi vari kawãni. ono pake nóvi ti. 

ti, ti to'osh vcchkiyai vc·mvo voroki oitso, hekcsa haiyaki. kamã pota tochi'iki õi mã'avi txi'i yamashe. Txi'i 

oima'avi mã'a kcch namc vaishc. veshkivi ohapã rivi paishe. Ilatõ txi'i kesõinTvaiki shõõma'avi txi'i yamashe, 

kamanc kcnakT hãtõtõ ramã txi'i honc vai, kamã pinhõ txi'1 vive yanawc, mã'avi txere kaya kawã yamai vi. 

Paroshe txi'i vi\ c;awe. hotõra ml txi'i havai paroshe reviki yamaivi. Vcchkivi hama ve'0"1ka ri vi ha 'ashe. 

Pananc ne'c inha kawã kaini kai panã tcka nãmashka henevõanivi, shoi, shoi, shoi. shoi, ti ta'e nâsoke koãvaiki, 

shõo tãta mà'avi ti'i kawa timavaiki vista kamàne hekesatanõ hayamai nami vari va'iki. Nami var! avai wa'amas 

pinhõ inhawe, kamà wa 'amas pi'i sanavaitivoshe. I lã topara txií hone vaini vovaiyaki. Mera voanovi nawà 

mani tavapã raka va'ivi, to'osh kowe, kowe, kowe, korawai hanõvi txere bano sivi vc'o vai tes, tes, tes, tcs, era 

mato ari maitivi ivaiyamã. Txi'i hone valnhaitxa hativoki. 
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SURGIMENTO DO FOGO 

A onça disse para o periquito c a coruja que ia caçar pra matar um bicho pra eles comerem. Mandou que 

não deixassem o fogo apagar. Aí a coruja e o periquito cuidavam para que o fogo não apagasse. A onça dizia que 

quando chegasse da caçada daria carne para eles. Mas, sempre que voltava da caçada não dava carne para eles. 

No outro dia a onça saiu para caçar de novo. A onça falou para o periquito e a coruja que ia caçar e voltaria só 

à tarde que era pra eles cuidarem do fogo. Chegou às 5 horas da tarde. Quando chegou o periquito disse: 

- Me dá um pedaço de carne pra assar. 

A onça respondeu: 

- Vou comer primeiro, depois vocês comem. 

O periquito e a coruja estavam com muita fome. A onça comeu tudo e deu só os ossos para eles. 

No outro dia a onça saiu pra caçar de novo e comeu toda a carne. A coruja combinou com o periquito para 

ele roubar o fogo da onça. O periquito disse: 

- Vamos esperar só até amanhã. Se ela não deixar a gente comer da carne, a gente rouba o fogo dela. 
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A onça foi caçar e mandou os dois cuidarem do fogo. Quando chegou da caçada o periquito pediu carne 

para a onça. A onça falou: 

- Espera que cu vou ajeitar a carne para comer já que \Ocês estão cansados de cuidar do fogo. 

Assim que a comida estava pronta a onça falou que ia comer primeiro e eles depois. Nessa hora o periquito 

ficou com raiva. A coruja chamou o periquito c combinaram de roubar o fogo da onça. A onça comeu tudo c deu 

somente os ossos para o periquito e para a coruja. Eles roeram, roeram o osso e continuaram com fome. 

No outro dia a onça saiu de novo para caçar e eles ficaram animados para roubar o fogo da onça. Antes de 

sair a onça falou: 

- Cuida do fogo, porque se eu chegar e o fogo estiver apagado eu como vocês. 

Quando saiu o periquito falou pra coruja: 

- Onàc a gente põe esse fogo. Se pôr no chão ela vai achar de novo. 

A coruja deu uma idéia pra ele: 

-Você vai e coloca o fogo lá no oco daquele pau alto. 

Aí o periquito voou e deixou o fogo no oco do pau. E a coruja ficou no mesmo lugar, escondida, para ver 

a onça chegar. A onça chegou com carne de novo. Logo que chegou e não encontrou o fogo, a onça falou: 
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- Esse bando levou meu fogo. Eu bem podia matar esses dois ... 

A mulher dele falou: 

- E agora como vamos comer carne? 

A coruja estava escondida vendo tudo. A onça falou: 

-Agora não tem fogo, o jeito é comer cru ... 

Quando tetminaram de comer, a coruja assustou a onça e gritou: 

- Fui cu que mandei o periquito roubar o fogo de vocês, porque vocês não davam carne pra gente. 

A onça falou: 

- Pcraí que eu vou matar você ... 

A coruja voou. Na verdade a coruja era um homem. quando a onça avançou nela, ela se transfom1ou em 

periquito e voou. 

Desde que roubaram o fogo da onça, ela come cru. 

Assim que o periquito colocou o fogo no oco do pau, ficou lá cuidando para que o fogo não apagasse. 

O periquito tinha o bico grande. O fogo queimou todo o bico dele. Por isso hoje ele tem o bico bem 

pequenininho. 
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A onça tentou fazer fogo de novo. A onça subiu num pé de açaí. Subiu até o alto c saltou para ver se a perna 

ia pegar fogo. Ela achava que a perna podia esquentar c pegar fogo. Tentou 5 veLes e nada. Fez mais uma vez, 

assoprou a pata c não pegava fogo. Aí a onça resolveu comer só carne crua. 

O periquito pensou: 

- Eu vou dar o fogo para meus amigos ... 

Aí deu fogo para nós. Porque antes a gente comia só carne crua. O periquito que deu o fogo para nós. 
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TÕTÕ AIVÃO HONI HINHA NTSÃYAMETA 

Honivi shovoi kaki'vi. Piya vivainivi. Ihã vospãnevi shonapâ marine piaika'ashe, hawe shovo havivai. 

Ve'oshõ hawe nikavi. Poko tõtõ ke'ovi, poko tõtõ tõtõ tõtõ tõtõ. Makitikivo noke vake vake sbõ, shovo,i 

mananõshõ'a. Poko tõtõ tiash poko tõtõ ishtxapã'a ke'o ke'o tarãi. Sama sarna pishtxaskavi mâiska vana kiãnivi. 

Haweya mi havai. Eata poko tõtõ rivi e shovo'i ea raro nõshõ'a poko tõtõ tiash, poko tõtõ ichtxapâ'a kco, keo, 

tarai rivitxa e havai. Poko tõtõ mataki ea rivi txaki, mashõvi patsashõ ninivei yavmkivi. Rakã pake vai kivi 

txãpishtxa saki avaivi nii kawà, kawã nivi ayopariwc. Aki havi vaiki: shovo õinhõshõ, maavi noke kamâ nâne 

yosimi evc kamã vaiyonõ. Yomã tima vaikivi, vc'o inha kawã vaikivi. Tesavainivi. Oh hawe hene'a hoivi ivo 

tava nea pârivi sanainbaivi. Ne'a hawe teweinhõ isà pei tetõ nakãvi teshe henetiashe. Hekesa yamakivi ivo!ni 

teweivi ne'atõ tctõ we'onõã. Hinha hekesayamaivi, ivo vari kai olni wa'i manâne waikivi. Hekesa skara ea 

havaiki. E hiko tanoã. Hawe hanõvi. Vawa issis kaya kai tiashe. Vawa issis kaya kaivaikivi, hawc tishõra iki;iki. 

Shate vaikT kosho, kosho vaiki. Hinba kõike kawãnõ. Kosho, Kosho, vaiki hawe oriavi, awaronõ nfs ro'a 

kainivi hikoivi . Ãini hawe ikara mi vari matsivai'avi. Mari manati rivi txa e iva itiashe. 
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CAÇADA COM ESPERA 

Um homem saiu pra fazer espera do manich, que é fruta bem doce, vermelha. Ele levou somente uma 

flecha. Quando chegou, fez a espera bem na beira de um lago grande. Fez a janelinha da espera. Logo que ele 

terminou de fazer a espera um passarinho toko totõ cantou. Ele disse assim: 

- Canta não passarinho, se fosse ao menos uma mulher, você ia esperar o manichi comigo e ia ter comida. 

O passarinho cantou outra vez. Ele disse: 

- Que diabo que o passarinho tá cantando bem pertinho de mim. 

Com pouco tempo chegou uma menina bem bonita e perguntou: 

- O que você tá dizendo? 

Ele explicou que não estava reclamando dela, mas do passarinho. Ela falou: 

- Não era o passarinho não, eu quem estava cantando. 

O homem convidou pra ela ficar na espera com ele. Com pouco tempo o homem pediu pra ter relação com 

ela. Ela aceitou, porque esse homem era bonito. Ela era bonita. Então, aceitou. Faziam relação um pouco e iam 

olhar o manichi para ver se tinha bicho, fazia de novo e olhava os bichos. Ela falou: 
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- Vamos fazer relação logo, depois a gente olha os bichos ... 

Ela ficou com raiva c insistia para ter relação logo. Aí o homem disse: 

- Espera aí que cu vou reparar primeiro, senão a onça vem e pega nós. 

Ela ficou com raiYa c levantou. Assim que levantou, ela correu e puxou a minhoca (pênis) do homem. Ela 

correu. Ela correu, puxou a minhoca do homem uns 50 metros. A "minhoca" dele ficou bem comprida. O homem 

falou: 

- Como é que eu vou fazer? Não dá mais pra ir embom ... 

Ele fez 4 paneiro e encheu com a minhoca. Colocou 2 paneiro em um ombro e 2 no outro. O resto ele enrolou 

no pescoço, na virilha e saiu. Quando chegou no roçado ele sentou c pensou: 

- O que é que cu vou fazer? Com esse monte de coisas cu não vou para casa, vou ficar aqui mesmo ... 

Com pouco tempo urna formiguinha preta apareceu. Ele falou: 

- Se fosse ao menos outra pessoa, podia cortar um pouco minha minhoca. 

Ai a formiga virou um homem c falou: 

- Eu vou já buscar minha tesoura, que era o dente da fom1iga, para cortar do tamanho que era. 

Ai foi rapidinho na casa dele e trouxe a tesoura. Então, cortou do tamanho que era antes. O que ficou ele 

assoprou e ficou no tamanho normal. Ele então não sabia o que fazer com o pedaço que cortou. Aí o homem-formiga 
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assoprou o pedaço grande que foi cortado. Assim que assoprou virou uma cobra d'água- awa rono. O homem 

chegou na casa dele já escuro c a mulher perguntou o que ele andava fazendo. Ele respondeu: 

- Eu tava esperando cotia pra matar ... 

É por isso que até hoje existe essa cobra d'água. 

~ ......_ ::I 1~=----J ~---~ ~ --
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AIVÃÕ POIKAWA YAMETA 

To 'a kaitivi nii osha vopaiki shavama txona aki shm avoano inhawe. Txona vake nesha nõshõshõvi âivo\ õ 

risisâ tcha vâiki ncã âi haska katsaivi. âini risis te'a SI\ ia i\ i, poi kawaa cata kasivi iki nikativi, àivo meki kawã. 

kawã vishaivi. Txona ncshã nõshõshõvi risis tcai kawã kawãni vesoi\ i ikitxotso mana tsoa rasia mâ vonõ kiki . 

Ma'â voro c hawc roaitxo, wetsa eara, wctsa cara, poi kawaa yakavi eata kayamaiki, nikativi ãivo keichka sakõ 

na 'âkiãnivi. Ilanãnã vosõ kekei 

ca shãnanc mashõvi vene kayamawc eas hato õitxanõ shovi ai rakã vâi yame tiashe. Ãi rakâ,aikai pcshc 

nO\ oví, peshci sana vainhovi toke ri vi itxochimashõ. Tawari tokeka riviya mT itxochi'ai nõ roa pai vanano 'à 

hawc tishõ pâkara mi itxochivai. Tawari meno shõvis e mato vanai nikâtivi, nenosta e iki âi yaka'iya ro'ash meta 

c mâto yaiitiki. Noko vai peshe havivaini, eata ne'a sana ti'i oinikai. Wetsa eata ne'a e oini'ii oini kai. Eata nc'a 

c hovaikiris õi,oinis kai. Txona teka shõ, waka tiovaini âi chinhà vaini kakT nakashenoa kãchi rako, rakoi kai 

vakich kawãnõ shovo noko kaiki. Nikavi âi honi yai õsaitxai sanativi ha ha ha hã, nokc ncska neska nõra mi 

venc txi'i mei, meitiki. Ãivão eãta mato chinhâi, hano chinhãnâ nânawc, ma 'a nitxo chime havaitxinivi. Sarna 

pichtxaskavi txokâ tsekes, tsekes, tsekes, tsekes, tsekcs ha ha ha ha haiki õsaiki, tsekes, tsckcs, tsckcs. sikiyâkivi 

\'Cnc txoka resvipã taich ehe, noke tesetai ãivo yonokí noke tese tai oitxawc, ãivão ori shõni \aishõ ncri shoni 
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veiyâshõ. Ma'âvis tesetama ro'âs ma'â so'a maraikiki. sarna pichtxaskavi tsekes, tsekes, tsekcs, tsekes, taich, 

tsekes, tsckcs, tsckes, taich ehe noke txoka tsctai hewe oha neskai yavânarã mi tese tamaiki, tana miã tsika me'e 

wâwe, votovaiki ori shoni vaishõ neri shõnivei yashõ yakiska, haweiya vesho ma'ashõ riki haskapã vakichchã 

hanõ yatã veiya kiskavi shatc veiyãki se txakariki, wcsti kaini paketai yakivi hawe rako vai kãchi vepe navi 

kãchi tok, tok, tok, haskashõ westi hene vãikaivi ori hinhayai kayatiashc. Haska novi ãivo e vene roapa ea 

kãchi hochone hinha shate naiki txaka ritishe. Kakivi sana tavo pahati sana taivo reviokovaini kai noko mashõ. 

Veno vai yavã nõra mi heskaraka tachi'i, óh, tokerivi pakevai vakich oiyamai onis, oniska rivitxa e haki yãnai . 

Mi piama kavai txaki pi'iriwe, tawari pinhawe cri rivi shoishõ piai. Haririvi txi'i kawavaikT shõi shõ pivõ 

pivõnivi hakas mãitxa c ãi vopikõi yaki henevei yashota e hariska rivi chinhanitxa e mano kihã yamara 

haikishõ hariska rivi chinhãnai mashõvi, tawari piiriwe avovi ati, ati chinhã shõmaka kenavo pichinha' i 

shavama hari ri vi txona txochiki Txona tapo vovõki txi'i kawashõ karoshõ, vaiki txona shcniyakivi hinha tosha 

pakeshõ sharcshko yaki shate pakeshõ, yomevo yashõ piti tanashõvi hatõ isis pakã tesketiashe. 

Ai pimapaikivi, ayãshe kawa wetsa teskeshõtiashe, hikoki olnha ãi manõmashõvi vene txakariki mas 

pi'iriwe, mã'a e mia txona sheni kawa shove yanai txaki. Vene haskavi kaya kawã vaiki kawãvo keyo pakeki, 

ewã keyopa kci oinivi yomevo, ewai rnashõ papã ewã shope, shopeki piaimataki noke ne'a anõ venawe tiashc. 

Haska vai kivi vene yornevo yashõ pinhõvi ãini hinha kawa westipa pitishe. 
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Pi' i havivaivi txakari mashõvi vene nenovi nõ vonõ eve tahoyonõ 

ivi vene ma'ãta e kai kaini mana yoweavi txaka riki rawe yamaivi, 

kaki vene yomevo keyovainhai oinivi 

nhanawe'avi yomevo hotovo pari 

mashõ vene taho atis 

·vi vene yomevo mato pari nanei 

, vene rama naneinha paiki ta' e naneni 

yaikai oini txakarianã bato txõ'o nona kaini 

ve'oinhavai hawe txakari rivi, hawehamehavista toha 

aivo toha kaitiashe. 
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HISTÓRIA DA CANOEIRA 

O marido de uma mulher convidou todos para irem caçar de dormida. Ele convidou à tarde para saírem no 

outro dia pela manhã. Este homem falou: 

- Vamos embora para caçar de dormida amanhã, para caçar macaco. 

Todos concordaram. A mulher dele ficou animada e disse que ia também. O irmão desta mulher estava 

namorando com ela. Este irmão que era namorado dela falou que não ia. Então, ela resolveu que também não ia. 

Quando foi no outro dia de manhã o marido falou pra ela: 

-Leva uma cordinha para amarrar os filhotes de macaco. 

O irmão dela resolveu mesmo que não ia. Todas as mulheres estavam animadas e foram pegar batata-doce, 

cará e mandioca pra levar. Quando chegou no roçado ela resolveu que não ia na caçada. O marido dela chamou 

todos para irem. Quando ele estava chamando as pessoas ela começou a vomitar e a tremer. O marido dela disse: 

- Então fique, você está doente e vai ser pior se você for pra mata. 

79 



Ele foi caçar sem sua esposa. Quando estavam no meio do caminho fizeram um tapiri. Todos fizeram tapiri 

juntos. Ele fez o tapiri dele na frente de todos, para dormir só, porque sua mulher não foi. O cunhado dele chamou: 

-Faz tapiri mais perto cunhado para a gente conversar de noite. 

Ele não queria, ficou lá sozinho. 

-Eu vou ficar aqui mesmo, ouvindo vocês conversar. 

Todos tem1inaram de fazer tapiri, ele falou: 

- Bom, já que chegamos cedo, vamos caçar ... 

Todos saíram juntos na mata e ele saiu só para outro canto. Todos chegaram de tardezinha, cada qual com sua 

caça. Ele ficou só na mata. foi chegar quando já era escuro. O cunhado dele disse assim: 

-Vem comer ... 

Ele comeu só um pouquinho e foi para o tapiri cuidar da carne que ele tinha caçado. Fez fogo, colocou a carne 

no fogo e saiu no rumo da casa onde estava a mulher dele. No meio da viagem ele pegou um morcego branco e 

chegou na casa dele. Quando chegou escondido, escutou a mulher alegre. Ela terminou de jantar c foi deitar. Assim 

que ela foi deitar o im1ão dela foi com ela. Esse homem disse para a mulher dele: 

-Nós estamos bem aqui e seu marido está só na mata, sofrendo. 

- Eu nem penso nele, meu marido é você. 
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E ele estava escondido ouvindo tudo. O irmão dela estava embaixo da casa e subiu para dormir com ela. Na 

mesma hora ele pediu para namorar com ela. Aí, de repente, fez barulho na rede. O marido dela que estava escondido 

puxou o punho da rede. O outro, que era o irmão dela, falou para a mulher ir olhar o que estava acontecendo. Ela não 

encontrou nada e deitou de novo. Quando deitou, o punho da rede fez barulho de novo. Estava muito escuro. Quando 

ela deitou de novo fez barulho no punho da rede. Ela falou: 

-Vai você agora olhar. 

Quando o irmão dela foi olhar o punho da rede, o marido foi e cortou o pênis dele e soltou o morcego. Ninguém 

viu que era o marido dela. Eles pensavam que o morcego que tinha cortado a "minhoca" (pênis) dele. A mulher ficou 

chorando e falou: 

- O meu marido bonito, o morcego cortou a minhoca ... 

Aí o marido dela voltou para o tapiri. Cortou o pênis do cunhado bem pequenininho·e misturou com carne de 

macaco. Assou tudo na folha de soro roca. Ness~ dia todos saíram novamente para caçar. Ele ficou no tapiri pensando. 

De tardezinha todos voltaram para casa. Ele encontrou a mulher dele chorando. Ele perguntou o que ela tinha. Ela 

respondeu: 

- É porque cortaram o pênis do meu irmão, ele morreu. Por isso que eu choro desse jeito. 

Ele chamou a mulher dele: 
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-Está aqui a carne que eu trouxe para você. Já que você está chorando, esquenta a carne pros nossos filhos 

comer. E esse enrolado na folha é só para você comer. 

Então, ela comeu. O filho dele est.ava querendo da carne que ele trouxe para a mãe dele e o pai não deixou. 

Ela comeu tudo sozinha. Ela continuava chorando e o marido dela falou: 

-Já que você está chorando porque seu irmão morreu, nós vamos embora daqui. Amanhã eu vou fazer 

canoa de paxiúba e a gente vai embora. 

Assim, ela ficou animada. No outro dia ele chamou para ir embora. Primeiro ele atravessou os filhos dele 

para o outro lado do rio. Depois foi buscar a mulher dele. A mulher então embarcou na canoa. No meio do rio 

tinha um toco de pau. Ele falou: 

- Fica aqui nesse pau que eu vou tirar a água da canoa. 

Então, ele foi embora sozinho. Ela ficou chorando de saudades dos filhos. Chorou, chorou até que virou 

um canoeiro, um tipo de sapo. 
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Pósfacio 
NOKE SHOVITI 

Das palavras faladas desde o começo deste mundo, até os dias de hoje, fizeram- se as histórias, os cantos, os 

artesanatos, as festas, as escolas, os livros ... Entre tantos já feitos, chegou agora o Noke Shoviti, Mitos Katukina, 

segundo material editado, de uma série de quatro, que professores indígenas vêm pesquisando e organizando 

como livro de leitura para as escolas da floresta. Faz parte do trabalho lingüístico e histórico realizado nas 

al9eias por muitos e muitas mãos das pessoas que incentivam a transmissão de tantos e diferentes conhecimentos 

culturais, dos mais velhos para os mais jovens. Um livro de feitos que reafirma e mantém o valor da tradição oral 

dos grupos indígenas e fortalece a escola ao registrar a língua indígena escrita com conhecimentos de grande 

valor. 

Iniciado em 1992 com a contação de histórias pelos mais velhos, o livro foi finalizado em 19Q7 com os mais 

jovens, alunos e professores Katukina, que o ilustraram, revisaram, e também digitaram. E assim as histórias 

viraram livro. E assim o livro vai para a aldeia, vai para a escola, e para outros lugares, transformando em papel 

escrito. e imagens coloridas, a voz dos velhos, que no livro ganha o mundo, perpetualiza e atualiza saberes, 

anima as aulas, incentiva registros, amplia o uso da escrita indígena. 



A escrita. aliás. é uma das mais importantes aquisições das escolas da floresta indígena: competência tão estimada. 

vai sendo aprimorada, com gêneros c C">tilos de textos diferentes, para funções diferentes , levando em conta 

experiências culturais. vividas e acumuladas pelos índios como leitores c escritore">. Estas experiências são 

também este livro de mitos, as histórias de antigamente (e histórias de hoje), que ouvidos atentos escutam e 

olhos expressivos lêem. 

Noke Shoviti, é uma produção organizada na aldeia que trata da interação entre alunos, professores, entre gente 

da escola e gente que não está na escola, cada um do seu jeito, com variedade de comportamento como em 

qualquer interação. Os velhos contadores e cantadores, acenam para a escola com estes saberes, os professores, 

alunos e ex-alunos, fazem desses saberes os livros para continuarem a história que não pode se perder porque os 

mais velhos vüo se acabOl: Nesta interação as histórias foram gravadas: em um ambiente completamente 

descontraído, ao redor de uma platéia repleta de adultos e crianças. Vários desta platéia já conheciam as histórias 

narradas, mas ouviam-nas com a mesma atenção de quem as ouviam pela primeira vez, entre risos e exclamações. 

Chamadas pelos Katukina de shenepavo e traduzidas como histórias de antigamente, a<., narrativas aqui apresentadas 

foram contadas por cinco velhos Katukina: Mai, Mani, Peho, Ne'e e Me'o. Eles, que agora contam às crianças, 

afirmam tê-las aprendidos com seus pais. Todas foram eoletadas na aldeia do rio Campinas. Estas shenepavo 

contam, entre outras "Coisas, como os Katukina chegaram ao território em que habitam. na travessia sobre a 

"ponte-jacaré", como surgiram os animais c os peixes, como eles aprenderam a se relacionar sexualmente e a 

encontrar as pessoas certas para também se relacionar. A organização social está nas entrelinhas das narrativas. 



O que coloca-se ainda na discussão do hoje. c que está presente neste livro de mitos. em sua relação com a 

escola. é a recuperação da auto-estima c da identidade cultural, esta um componente de valor inestimável para a 

identidade pes.,oal e ..,ocial. O começo de tudo, a valorização das culturas. dos modos de vida, c de assumir sem 

qualquer carga de preconceito. uma língua como língua verdadeira e não como gíria, é um dos feitos dos livros 

indígenas. atividades de linguagem das escolas. 

OS KATUKINA NA HISTÓRIA 

Os Katukina, como outros grupos da famflia lingüística pano que habitam o Acre, estabeleceram contato continuo 

com o mundo dos brancos na segunda metade do século passado, quando se iniciou a exploração da borracha 

nativa da Amazônia. Diante da imasão de suas terras por caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros. que 

vinha de lados opostos, passaram a perambular, em fuga, pela floresta. No meio do caminho. tiveram suas 

mulheres, crianças e suas próprias vidas roubadas nas infames correrias- incursões cujo objetivo era eliminar as 

populações indígenas para liberação dos seringais. 

A solução encontrada para escapar do terror das correrias. segundo os próprios Katukina foi dispersarem-se na 

região. Sem condição de viverem reunidos, passaram a perambular pela floresta, vivendo da caça. coleta e de 

assaltos aos roçados que encontravam pelo caminho, pois não mais podiam fazer os seus. Além disso. os deslocamento 

eram impulsionados também pela crença de que os espíritos dos mortos saudosos de seus parentes, poderiam vir a 

terra para buscá-lo~. Como as correrias resultavam em muitas mortes. eram, então. muitos os deslocamentos. 



No início do século, Tastevin (1924, 1926 e 1928), o missionário francês que produziu os melhores registros 

sobre as populações indígenas do Acre neste período, encontrou índios Katukina em vários seringais localizados 

nos rios Tarauacá, Acuraua (afluente do Tarauacá), Gregório, Branco (afluente do Gregório) e Liberdade. A 

constante mobilidade do período das conerias teria então permanecido, embora em menor escala, com a 

consolidação dos seringais. 

Neste vai e vem entre rios e seringais, a referência é sempre o rio Gregório, precisamente o seringal Sete 

Estrelas. para onde os Katukina sempre retornavam após períodos de duração variável em diferentes locais. As 

mudanças de um rio ou de um seringal para outro são parte da memória katukina, cujos pontos principais de 

passagem eram os seringais Sete Estrelas e Kaxinawa no rio Gregório, Universo no rio Taraucá, e guarani e Bom 

Futuro no Riozinho da Liberdade. 

Na década de 50, houve uma interrupção nos deslocamentos e a maior parte dos Katukina, se não todos, estavam 

reunidos no seringal Sete Estrelas. Aproximadamente no início da década de 60, o seringal foi vendido para um 

novo proprietário e os desentendimentos voltaram a acontecer. Nesta época, uma parte do grupo resolveu procurar 

outro lugar para morar e acabou estabelecendo-se por aproximadamente oito anos no seringal Japurá, próximo à 

foz do riozinho da Liberdade, no estado do Amazonas. 

Na década de 70 iniciou- se a abertura da BR-364 (Rio Branco- Cruzeiro do Sul). Com o início da obra, parte do 

grupo que havia na década anterior se estabelecido no rio Liberdade, deslocou-se para trabalhar junto ao 7° BEC 



(Batalhão de Engenharia e Construção) no desmatamento para a construção da estrada. Apó~ o término do 

trabalho, obtiveram autorização do 7° BEC para morar às margens da estradas, que eles julgavam um bom local 

devido à proximidade da cidade de Cruzeiro do Sul - 55 km -, onde, tinham a esperança, poderiam vender 

facilmente o que produzisse e obter os bens industrializados de que necessitassem. 

Entretanto, ao contrário das expectativas, encerrado o desmatamento para a construção da BR- 364, aqueles 

Katukina que permaneciam às margens da rodovia continuaram a trabalhar no mesmo sistema que vigorava nos 

seringais desde o início do século, isto é, vendiam a borracha ou a produção agrícola para um único patrão, que 

fazia o pagamento em mercadorias. A derrota deste sistema só aconteceu em meados dos anos 80, quando se 

iniciou no Acre o processo de demarcação das terras indígenas. Após tantos anos de perambulações, os Katukina 

tiveram garantidos os direitos à posse do território onde habitavam e romperam os vínculos que economicamente 

os ligavam aos patrões seringalistas. Os Katukina do rio Gregório tiveram seu território reconhecido em 1982 e 

os Katukina do rio Campinas em 1984. 

Logo após o reconhecimento de suas terras, os Katukina criaram urna cooperativa, para a qual contaram com o 

apoio da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC), a qual já tinham como aliada desde o inkio da reivindicação 

pela demarcação das terras indígenas, e do Conselho Nacional de Seringueiros. Inicialmente, a produção da 

comunidade, com vistas à comercialização através da cooperativa, era exclusivamente a borracha. Com a 

desvalorização deste produto os Katukina passaram também a plantar milho e arroz para comercializar. 
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KATUKINA É PANO: 

Os Katukina, povo falante da língua pano, estão localizados na região do alto Juruá e tem uma população total 

de aproximadamente 320 pessoas, distribuída em duas terras indígenas, uma no rio Gregório e outra no rio 

Campinas. Eles são conhecidos regionalmente e na literatura como Katukina, termo que, embora não constitua 

sua auto-denominação, é o usual para se referirem a si mesmos enquanto um grupo único. As auto-denominações 

existentes e amplamente aceitas referem-se aos seis clãs nos quais os Katukina se dividem: Varinawa, Kamanawa, 

Satanawa, Waninawa, Nainawa e Numanawa. 
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