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PREFÁCIO

Este livro, o segundo de uma série para a língua bakairí, é decorrência dos estudos 
fonológicos e gramatacais realizados por membros da Sociedade Internacional de Lingüística 
(SIL) entre os bakairí no Estado do Mato Grosso.

No primeiro foram introduzidas todas as letras, as sílabas simples e também as que têm 
uma vogal só. Neste livro são introduzidas as combinações de duas ou de três vogais 
ocorridas nmuma só sílaba em bakairí, ou seja, os ditongos e os tritongos. A pesquisa da 
fonologia de bakairí ainda se encontra em fase de elaboração e, portanto, não se tem certeza, 
ainda, em alguns casos, se as combinações de vogais são ditongos ou são sequências de duas 
sílabas.

Por ser silábica, a língua bakairí se adapta bem ao método silábico de ensinar a ler. 
Geram-se palavras novas usando as sílabas recém-aprendidas com outras já aprendidas.

A ortografia é aquela proposta pelos próprios bakairí, porém, a forma escrita de algumas 
palavras ainda varia, especialmente as palavras que contêm a consoante escrita [nh]. Por 
exemplo, "estou matando" pode ter a forma kânhyâly, kâyânly ou kânhâly.

Outra variável é o escrito da consoante nasal final para fechar a sílaba que começa com 
[nh], como nhangahu ou nhagahu "a cabeça dele" ou nhendyly ou nhedyly "ele vê". Sendo 
sílaba nasalada, fonológicamente não é necessário escrever este nasal no final da sílaba, 
porém, existe este som e por isto algumas pessoas o escrevem e outras não. Neste segundo 
livro às vezes se escreve e às vezes não. Queremos, assim, fazer uma espécie de teste para ver 
o que é mais fácil para ler.

Outra questão é o enclítico, indicando posição, que se acha no fim de algumas palavras. 
Uns o escrevem com [â] e outros com [y], por exemplo paikaâ ou paikay "dentro da água" e 
itary odaâ ou itary oday "dentro da boca". No primeiro livro se usa a letra [â] só. Neste 
segundo se usa tanto [â] como [y] para ver qual é que providencia uma leitura mais fácil.

Muitas pessoas não escrevem o nasal [m] no fim da palavra cuja sílaba acentuada é 
nasalada. Porém, outras pessoas o escrevem. Neste livro se escreve este nasal final para que 
os leitores novos o reconheçam quando vêem na escrita de alguns bakairí. Por exemplo: 
ânwam "caminho", eagonrom "outro", e enrem "buriti".

Este livro é traduzido na língua portuguesa e sua tradução se encontra no final desta 
edição.
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ALFABETO BAKAIRÍ

LETRA REGISTRADA

a anji; awadu milho; beiju
â âmâ; atâ você; anzol
b bulu; ibyry vara de buriti; osso dele
d idu; sodo mato; dono
e elaho; ezedy urubu; nome dele
g xogo; egâ pai, olhe
gu iguely está morrendo

agui; eguy muito; animal dele
h tuhu; taho pedra; faca
i idu; xixi mato; sol
j anji; pajikâ milho; tamanduá
k kopâ; ikary chuva; costa dele

kely diz
l lelâ; ulu mesmo; minha língua
m megu; samu macaco; povilho
n nunâ; nady lua; planta
nh nhamely está jogando

nhangahu/nhagahu cabeça dele
o oroji; udodo caju; onça
p peto; xupi lenha (fogo); pato
r paru; toro água; papagaio
s sodo; ise dono; futuro
t taho; setai faca; eu vi
u urâ; pixugu eu; bem-ti-vi
x xupi; odaxi pato; dentro
w wariri; awadu tamanduá-mirim; beiju

xiwi; iwelo gato; novo
y ybyry; sadygu meu osso; gordo
z ize; kuzu ele gosta; tipo de buriti de pegar peixinhos

NASALIZAÇÃO

Vm onrom; saguhoem terra; primeiro
kâimpily estou roçando

Vn onrom; kanra terra; peixe
uguondo homem
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TRADUÇÃO DA CARTILHA EM PORTUGUÊS

Página

1 kopae noite

2 kopae noite
asaemo eles
akaemo eles
âmaemo vocês

Eles disseram:
— Tem mosquitos em suas casa à noite?
Nós dissemos:
— Tem pouco.
— Vocês gostaram da carne de anta? — disseram.
— Sim. Gostamos demais — dissemos.
—Amanhã tornaremos a ir pescar com vocês. Ele vai trazer anzol 

maior. Vai trazer linhada também — disseram.

*****

3 À noite a anta caiu dentro do pocinho. Jair e outros disseram:
— O que é isto?
— Isto é uma anta — ele disse.
— Vocês gostam da carne da anta? — disseram.
Jair disse:
— Eu não gosto.
Só isto.

4 maenkeho sosorana; taturano

5 maenkeho sosorana; taturano
âmaemo vocês

Tem sosorana na árvore. Ela morde. Ela fica na árvore. Ela é peluda. O 
pelo é ferrão. Esta é sosorana.

6 maem anta

7 maem anta
âmaemo vocês
maenkeho sosorana; taturano

Esta é uma anta. Ela é do mato. É muito grande. Ela arrebenta o cipó. 
Ela nos derruba. Nós comemos.

8 saium lagoa; poço

9 saimu lagoa; poço
iwaigoru irmão maior
kai ralador
pai mutum-cavalo

Esta é uma lagoa de lambari e é funda. Tem sucuri nesta lagoa. Esta 
lagoa está suja. Ali tem piava.

10 saingueho coador

11 saingueho coador
saindyly ele está chegando
ikaingâ atrás de

Isto é um coador de café. Este coador é novo, o qual nós compramos. 
Só tem um coador. Este é branco.

*****
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12 O braço do neto de Naikuze doeu. O irmão do neto de Naikuze chegou 
e disse:

— Vou buscar ranhador.
O neto de Naikuze gritou:
— Não quero mais. Não quero o arranhador.
E o seu irmão disse:
— Não grite, meu irmão.

13 adaimpâdyly ele está lutando

14 adaimpâdyly ele está lutando
nanaim tipo de abacaxi
nadaim terminou
ikaingâ atrás de

Ele está lutando. Luta com muita força. Luta no dia da festa. Os 
homens estão lutando. Está lutando na casa do bakururu. Ele sabe lutar.

15 wao no momento
Nós vamos primeiro. Eu vou comer primeiro. Deixe começar primeiro. 

Vou escrever primeiro. Ele está cantando primeiro. Ele está pescando. Ele vai 
caçar primeiro. Me dê este daí para mim. Levanta primeiro. Deixe-me 
retornar. Vamos correr. Vamos sentar. Eu não vou não.

Vou carpir bamburu hoje. Vou molhar aqui dentro da casa para varrer.

16 aukuma galinha

17 aukuma galinha
aukâ levante
kau céu
pauza mel
inauru lenha dele

Esta é uma galinha. Ela tem dono. Bota ovo também. Tem muitos 
pintos. O lugar dela é no pátio. O macho canta.

18 aunto urucum

19 aunto urucum
ikadaungâ sentem-se
aunri bugio

Este é urucum. É vermelho. É pintura de bakururu. A gente pinta. As 
mulheres e os homens também.

20 payho arranhador

21 payho arranhador
kaynâ em cima; acima
yraynâ adiante de mim
nepagudaymba ele não para num lugar; muda de um lugar para outro
iwayly arranha ele

O macaco está acima; está muito acima. O avião está passando por 
cima. O lugar de papagaio é acima. O sol também.

22 Eles foram numa aldeia.
— Entrem. Sentem. Aqui tem carne de galinha. Comam. Aqui tem mel 

também. Vocês gostam?

*****
Fui ao mato montado. Vi bugio, pavão e anta. Amanhã vou buscar a 

minha lenha. A pena de garça é bonita. A gralha pousou no galho do kumbarú. 
Eu vi ela de longe.
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23 Meu neto cortou a mão com a faca.
nadatâagui ele se cortou

Meu neto cortou a mão com a faca. Ele caiu com a faca. Cortou a mão 
dele. Fui lá levar remédio para costurar o corte. Mas ele disse:

— Não costure o corte. Faça curativo só com remédio.

24 udâaki eu fui hoje
kadatâagui eu me cortei
nadatâagui ele se cortou

Hoje trabalhei. Fui baldear lenha e buscar o gado.
— Vamos roçar a nossa roça — eu disse ao meu filho.
Fui com ele trabalhar.

25 Menino desmaiado
âindâam desmaiado

O meu neto caiu da mangueira. Ele subiu para pegar frutas. Foi ao 
galho. Queria pegar a fruta e estirou o braço. Aquele galho quebrou e meu neto 
caiu com o galho ao chão.

Ele estava ali no chão. Estava tonto, deitado no chão. A mãe dele 
carregou-lhe e levou-lhe para dentro da casa.

26 âedâ rede

27 âedâ rede
nâedâ ele veio
âenygâ tome
kâewyly venho
âekâ venha
âery seu dente

Venham aqui. Olhem-me quando estou tecendo rede. Ele comprou 
rede.

— Você está tecendo rede?
— Estou tecendo.
— Venha aquii. Venha olhar-me tecer rede.
— Vim buscar rede. Dessa rede não tenho.
— Estou tecendo esta para meu esposo.

28 Estou plantando milho.
kâentâdyly estou plantando

29 kâempywadyly estou pagando

30 kâenkâjiguely estou desatando
âensely você reanimou
tâense ele vê
kâensaguely estou arrancando
kâempywadyly estou pagando
kopaelâgâem no dia seguinte
mâempywadyly você está pagando

31 âini dançador
âikâ baile
âidyly está dançando
âiladyly você está emagrecendo

*****

32 Os dançadores dançaram bakururu. Foram dançar na casa do bakururu. 
Criticaram as pessoas. Eles estavam dançando e as pessoas estavam escutando 
o cântico e a crítica.
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Foram buscar o mingau deles. Lá o dono do bakururu estava dando 
mingau. Vieram e beberam. Todo mundo estava bebendo. Foram buscar 
mingau em várias casas e beberam.

O bakururu parou e eles pararam de dançar. Quando vi que não haveria 
mais dança vim embora. Todos nós viemos para casa. Viemos quando o 
bakururu parou.

33 awadu kâingonodyly estou mandando beiju
kâinwânkyly a qual crieo
kâinkuly estou convidando

34 adagâinly aquela que gira
kâindyly estou ligando

Mando beiju. Mando minha mãe ao posto. Mando meu irmão à roça. 
Mando meu cunhado para pescar.

35 tâim assobio; silvo; apito
idâim ele que vai
satâim ele que corta

O kurupira assobia. Ele assobia de noite. Aquela é a flauta com que ele 
assobia. Aquela é a cantiga dele.

36 pyrâu flecha; arma

37 pyrâu flecha; arma
âgâu cobra
tâu cachoeira alta; um salto
âugâ concha para raspar
pârâru sapo
mykâu madeira semaneira

Esta é uma flecha. Nós todos temos flecha. É enfeitada com penaxu de 
mutum.

38 Estou dando o papagaio.
kâundyly estou fazendo beiju
âunrum sua carne
mâunduly você está dando

39 âutuba ele não te conhece
auduze ele vai te entregar

Estou dando o papagaio. Estou fazendo beiju; estou dando o beiju. Não 
tenho nada para dar. Este eu vou dar. Estou dando; ele está dando.

40 âykyly você está dormindo
âynynâ entre você; ao seu lado

41 Estou fazendo cocar.
kâyngadyly estou fazendo

Estou fazendo arco. Estou fazendo canoa. Estou fazendo assento. Faço 
panela de barro também. Estou fazendo o que eu faço.

*****

42 Salukâ e Mamolo conversaram. Salukâ disse:
— Mamolo, levante. Venha aqui. Os que vão dançar estão chegando. 

Venha dançar ccmo eles.
Mamolo abriu a boca e respondeu:
— Estou com dor de barriga. Começou à noite. A avó vem para 

arranhar-me com ranhador.
— Onde está o seu irmão mais novo e o mais velho? — disee o Salukâ.
— Eles estão aí. Estão carpindo em frente da casa. Você tem remédio 

124



para dor de barriga? — disse o Mamolo.
Salukâ falou:
— Não. Acabou. Vim buscar flecha. A corda de meu arco velho 

rebentou-se. Por isso comprei uma corda nova hoje. Vou pescar. Você tem 
anzol aqui?

43 Respondeu Mamolo:
— Não tenho. Meu filho levou o anzol hoje.
Salukâ falou:
— Já vou embora.
Só isso.

agaityom eamatagoru a bengala do velho
eamatagoru bengala dele
eagâ com ele
eagonro companheiro dele
eanu medo; medroso
eara como ele
eataenromo amigo deles

44 eanery anel dele
Esta bengala do velho é de pau. Esta bengala é o auxilio dele. Esta 

bengala é de aroeira.

45 Esta planta é da mamãe.
eandyry planta dele
eandyly a fruta está acabando

Esta planta é da mamãe. A planta está na casa dela. A fruta da planta 
dela está acabando. Esta é uma planta.

46 pyreiga lagartixa

47 pyreiga lagartixa
seiko sanhaço

Este é um sanhaço. É o passasrinho que se chama sanhaço. Ele vive no 
mato. São bastante os sanhaços. Ele é bonito. Ele é azul e preto.

48 oroji einly está comendo caju
einly comendo frutas
âduleinly fervendo
seinwândâ acreditei
taneim azedo
meimpe poço fundo do rio

Vestido vermelho. Boi castanho. O urucum é vermelho. Cavalo 
castanho. Árvore de copa grande. Esta é uma planta de copa grande. Esta tem 
copa grande. Nós vamos plantar planta de copa grande.

49 eomi pasto do gado
eodu carne dele
eoku mingau dele

Capim é pasto de gado. Também é pasto do cavalo. Milho é alimento 
do passasrinho.

50 eonwaly colar
eomi pasto do gado
eondary unha dele
eonwym rabo dele

Este colar é das mulheres. O irmão dela é quem fez o colar. Ela tem 
dois colares. O colar dela é comprido.
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51 eunu fumaça
euni ralhando
âseunuguely está fumaçando

Hoje a fumaça de fogo está fumaçando cedo. Está fumaçando na serra 
saindo longe a fumaça.

52 Tâty eydâ mâkâ. Ele está perto da casa dele.
eydâ perto dele
eynynâ a favor dele; ao lado dele
eynynâmo ao lado deles
Eydâ ipibe warâ. Perto da roça dele.
Âedâ eydâ. A rede está perto dele.
Kanra eydâ tâlâ. Tem peixe perto dele.

53 Este é o menino chamado Pâiato.
iamudo menino
iajinu luz dele
iano debaixo
iahodu babaçu
iamu escuro

Este é o menino chamado Pâiato. Ontem ele foi rachar lenha. Foi 
debaixo da castanheira. Também foi debaixo do buriti. Não tinha mais sol. 
Escureceu, escureceu mesmo ontem.

54 Então ouviu algo na mata. Este menino é medroso. Então ele gritou.
— O que é isto? Quem é? Isto é um espírito mal? — dizia ele.
Então correu.

*****
Cedo, pela manhã, fui cortar lenha. A tarde fui novamente. Rachei o 

que tinha cortado. Rachei lenha e amontoei.

55 Minha tia lavou a cabeça do seu filho.
niangakogue lavou-se a cabeça

Vovó trançou o cabelo de sua neta. Vovô raspou a cabeça do seu neto.

*****
Curupira foi com o seu companheiro raspar a sua cabeça. Eles foram 

dentro da casa do bacururu. Então o companheiro dele queimou o cabelo do 
curupira.

Então disse o meu companheiro à mãe:
— Queimei a cabeça do curupira.
— Queimou a cabeça do curupira?
— Sim, queimei com fogo.
— Coitado do seu tio — assim disse.

56 O menino chamado Xiambu
Xiambu Xiambu

Uma criança chamada Xiambu foi rio abaixo pescar. Foi em busca de 
peixe.

57 Iemary satâ. Cortei a minha mão.
Tâwâne iemary. Dói a minha mão.
Pânre iemary nawâdâ. A piranha pegou a minha mão.
Âzekiba iemary. As minhas mãos são iguais.
Emaiy, iemary, kâmary. Mão dele, minha mão, nossa mão.
Egâ iemary. Veja a minha mão.
iery dente dele
iedâ me viu
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iewânu estou doente
ietary meu transporte
iemy meu piolho

58 Hoje estou doente. Estou com os olhos, braços e mãos doendo. Minha 
barriga e peito esto doendo. Por isso não saí fora de casa. Deitei em casa. 
Minha filha também adoeceu. Está com dor no dente. Por isso hoje não está 
trabalhando.

*****
Há tempo leveii um corte na mão. Levei um corte muiito grande com 

faca.

*****
Minha filha caiu de uma árvore. Ela subiu  para apanhar frutas. Ela 

subiu na árvore. Quando estendia o braço para apanhar uma fruta, ela caiu ao 
chão. Então ela disse:

— Minha mão quebrou. Meus dedos também quebraram.

59 iopiry lábios; bico dele
iomaru alegre
iopaji perto dele
ioru seu tio
ioze na direção
iosebilyho apontador

60 O menino ia com seu irmão. Foram pescar. Lá na beira do rio ele levou 
ferroadas de marimbondo nos lábios. Foram marimbondos que feroou-a nos 
lábios e na orelha. Os lábios dela e a orelha incharam.

*****
— Professor, a ponta do meu lápis com que escrevo quebrou. Pergunto, 

você tem apontador?
— Sim, tenho — disse ele.
Então apontei meu lápis com aquilo.

61 Apa xionkeagui. Limpei a mandiocal.
xionkeagui limpei

Ontem fomos à roça com meu irmão. Fui à roça para observar a 
germinação das sementes que plantei. Nós chegamos. Limpei o mandiocal. Fui 
ver a germinação da abóbora que plantei, batata, essas coisas.

*****
Hoje de manhã fui trabalhar na roça. Limpei o mandiocal. Limpei o 

mandiocal manso. Limpei minha roça inteira. Por isso à tarde vou deitar na 
rede. Vou descansar.

62 iurywa galo
iuse vai ralhar com você
iunu sangue dele
iukono irmão mais novo

63 O boi caiu no buraco. Nós não o tiramos. Não temos com que arrastar. 
Então o irmão mais novo do meu sobrinho foi ao posto pedir objeto de 
arrastar. Foi e voltou. Trouxe o objeto de arrastar. Com aquilo tiramos o boi. 
Coitado do boi. Tem sangue na cabeça e no peito.

64 Angaxium. Cabeça dura.
angaxium cabeça dura
niunku espremeu
niunre deu raiz
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O aprendiz falava ao professor:
— Professor, eu não sei o que você disse. Realmente você está me 

ensinando. Não sei quem te ensinou.
O professor dele falou:
— Você é cabeça dura. Por isso não sabe o que eu disse.

65 Vejam o marimbondo caseiro.
pakiânda marimbondo caseiro
niândâ apagou
niânse esfriou
iewiâky zangado

Vejam o marimbondo caseiro. Está construindo casa onde estudamos. 
Está construindo sua casa na divisão da casa. Aquilo ferroa.

66 Quem é aquele que está no canto?
setagoano coisa no canot
setagoagâ passa pelo cantinho da casa

À noite meu gato pegou o rato. Ele correu no campo com a sua carne. 
Ouvi o gato comendo o rato. Disse à minha irmã:

— O que é aquilo que está no canto.
Minha irmã respondeu:
— O seu gato está no canto comendo o rato.
— É? — falei.

67 Nós fomos ao rio.
sodoam ao rio
aguehoam onde eles latiam

Ontem nós fomos pescar peixe. Nós fomos com os meus irmãos. Nós 
fomos ao rio. Não pegamos nem um. Então eu disse ao meu companheiro:

— Vamos gente. Não estamos pegando.
Saímos no campo e ouvimos os cachorros latindo. Fomos onde eles 

latiam.

68 História de calango de chamar chuva.
igâsedoem para chamar
nakoebanâdâ afrouxou
koedapa peixe akari
koendâ boa
kawinkoenly estou varrendo
noendâ escondeu

Ontem Davi pegou calango para banhar com água para chamar chuva. 
Depois que eles fizeram isso é que veio essa chuva, porque o calango chama 
chuva quando suja ele de carvão. Isto é o que eu conto.

69 Passava remédio.
iwoiry preparação
nohoiwadâ passar remédio
negoigue ameaçou
tywoigueim preparado com remédio

Foi o esposo da mamãe quem me criou. Ele me criou como filho dele 
até eu crescer. Me arranhou com arranhador. Passava no olho o remédio para 
pegar pacu e matrinxã. Colocaram remédio de fruta nos meus olhos.

70 Minha irmã verdadeira.
tokoudo primas dele
kou minha irmã

Esta é minha irmã. Ela é a mais nova. Só tenho esta irmã. Somente 
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uma. Minha irmã verdadeira.

*****
Ontem minha mãe estava costurando. Fui pedir tesoura à minha irmã 

para ela cortar o pano, para ela costurar.
Só isso que era o trabalho dela.

71 Minha mãe estava lavando roupa também. Então não tinha sabão para 
lavar. Fui de novo à minha irmã pedir sabão.

72 Aroe sakoyby awârâ. Este é arroz pilado.
sakoyby socado
imoyby abandonado
samen-hoymby perdido
âzehoyby achado por alguém
nhun-noyby coado

Hoje de manhã ele tirou fotografia. Nś vemos agora, eu e a minha 
filha.
Disse hoje:

— O que é isto?
— Isto é arroz pilado — disse eu.

73 Falou outra vez:
— O que é isto?
— Essa é uma aldeia alagada — disse eu.
Ele disse mais:
— O que você perdeu?
—Sim, eu perdi — disse eu.

74 xua cervo
nuague acordou
nekuadâ estorvou
uduaxi lixeira
akuagaly falcão quin-quin
kuapa preocupado
nawinduadâ comeu

Ontem a tia acordou, acendeu o fogo, fez a comida e comeu. Deu de 
comer aos filhos e aos netos. Cozinhou mingau na panela. Levou a comida do 
meu tio embaixo da lixeira. Lá ele comeu.

75 Nós não comemos. Estamos com fome. Nós estamos embarcando. Nós 
estamos indo. Chegamos diretamente ao posto. Foi lá que nós comemos. Lá 
comemos peixe com beiju que tínhamos levado.

76 Meu cavalo ficou com muita sede porque estava fazendo sol quente.
satuandyly está com sede
natuandâ estava com sede
xuanru duro

Ontem fui campear o gado. Fui montado no cavalo ao campo. Fui 
longe. Meu cavalo ficou com muita sede porque estava fazendo so quente. 
Cheguei ao pocinho. Meu cavalo bebeu água. Bebi também.

77 Meu filho atravessou nossas bagagens.
nekuâdâ atravessou alguém

Viemos ontem. Vim com meus filhos passear. Atravessamos o Rio 
Vermelho. Meu filho atravessou nossas bagagens. Hoje voltaremos de 
charrete.

78 Minha cabeça está latejando de dor.
xuesely está latejando
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tânuenry sem olhos
iduenrâ em frente de

79 O Cunhado Foi Picado De Cobra
O cunhado foi ofendido por cobra. Benzi-me e meu irmão também 

benzeu-se. Por isto ele escapou. Então fiz os remédios para ele tomar. O 
remédio era fumo e cumbarú para ele beber. É para ele vomitar.

Adoeci
Hoje estou bastante doente. Acendi o fogo e fiz mingau. Lavei muitas 

roupas sujas. Estou costurando o pano que cortei. Estou fazendo beiju. 
Arranquei mandioca. Matei a galinha. Ela esquentou a água. Então depenei-a, 
abri-a e lavei-a. Limpei-a todinha. Então por isso estou com sono porque 
trabalhei à tarde. A minha cabeça doeu. Minha cabeça está latejando de dor.

80 Eles ficam mesmo sem água.
tywaluemba está sem água

Quando A Água Abaixou
Não tinha água na casa da filha dela. Vai mesmo no Painkum. O 

córrego seca. Por isso falta água. É uma grota e por isso seca. Não tem 
cabeçeira.

Então quando a cabeceira do córrego seca, vai secando de uma vez. 
Eles ficam mesmo sem água.

81 Meu filho, vai campear o gado.
xuize vai procurar
xurui peixe pintado
ikuibenu colar de caramujo
pixuim jacutinga

82 Sobre O Campeio Do Gado
Hoje de manhã meu tio mandou-me campear o gado.
— Meu filho, vai campear o gado — disse.
Fui à casa de meu avô emprestar o cavalo. Fui para o campo. Campeei 

o gado. Não achei nenhum. Encontramos no caminho o meu cunhado.
— Que está procurando? — perguntou.
— Estou procurando nossos animais. Estou campeando o gado.
— Vi lá na beira do córrego — disse ele.

83 A Nossa Filha Foi Ofendida Por Cobra
Nós fomos ao córrego: eu, a minha esposa e os filhos. Fomos pescar. 

Nós fomos à beira do córrego. Quando andávamos pela beira do córrego tinha 
uma cobra chamada boipeba. Ela picou a minha filha. Picou-a no pé. Vi só 
sangue escorrendo. Então eu disse:

— Takiru, a cobra picou a nossa filha.
— Cobra?
— Sim.
Então minha esposa enlouqueceu naquela hora.
— Vamos para casa. Vamos. Rapidamente.
Ela gritava muito.

84 Depois de descansar vou roçar novamente.
iekobâzeguebygueduo depois de descansar
aituo então
kuoho fora
tuogo carangueijo
ykyduo quando dormi
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Estou Roçando O Pátio Da Casa
Depois de acabar de roçar o pátio da casa vou parar para comer. E 

depois vou banhar. Depois de banhar vou descansar. Vou comer e descansar. 
Depois de descansar vou roçar novamente.

85 Caímos na Encruzilhada
Caímos de bicicleta na encruzilhada, lá onde faz a curva.
— Nós já vamos — pensei.
Então caímos.
Somente eu senti dor lá no chão. Meu filho estava chorando. Pensei 

que ele havia quebrado algo.
Então perguntei:
— Você não se quebrou?
— Não quebrei nada.
Então voltamos.

86 Quando não zelamos da casa a cobra entra nela.
tuonseba o que não é zelado
tuonro cupim arriba
tuonwaly colar dele mesmo
sapioguondâ surrei-o novamente
kuonwa em nós

87 Roçada Do Pátio
Os bichos chegam porque a gente não zela e não carpe a porta da casa. 

Por isso vem aranha, cobra, sapo. Eles entram dentro da casa da gente. 
Quando não zelamos da casa a cobra entra nela. Por isso estou roçando.

*****

88 Estou  ouvindo uma história que foi contada.
egatuyby o que foi contado

As Perguntas
— O que você está comendo?
— Estou comendo matrinxã assada.
— O que você ouve?
— Estou ouvindo uma história que foi contada.
— Que é isto?
— Isto é uma cobra caninana.
— O que você está olhando?

89 — Estou olhando o que está molhado.
— O que é este?
— Este é um cachorro que foi surrado.
— O que é isto?
— É uma fruta apanhada.

90 A casa de meu sobrinho queimou no dia da festa.
waduym sobrinho

Quando A Casa Queimou
A casa do meu sobrinho queimou no dia da festa. As pessoas estavam 

na festa. Somente eu estava em casa. As tias, o sobrinho e os tios estavam na 
casa do meu avô. Então eu estava sozinha na rede. Vi o fogo aceso dentro da 
casa.

— O que será isso? Será que deixaram o fogo aceso? — pensei.
Então fui correndo para falar à minha mãe.

91 — A casa do meu sobrinho está queimando! — eu disse.
Voltei correndo. Viemos correndo. Pegou a palha de buriti em cima. 
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Meu sobrinho subiu. Ele não deu conta de apagar. Cada vez mais aumentava  o 
fogo. A casa e o seu arroz queimou. Todas as coisas dele queimaram.

92 Tyature urâ. Tenho febre.
tyature com febre
yatâry meu anzol
pyaji pajé
yalokuly estou subindo o rio da pescaria
yakâjize costurar-me
yagâ comigo
yara como eu; igual a mim
yanâdyly me leva; me carrega

93 Quando Alguém Fica Doente
Estou doente hoje. Tenho febre. Então eu disse para minha mãe:
— Mãe, estou doente. Estou com dor de barriga e dor na cadeira.
Então a mãe respondeu:
— Ah é? Vamos comigo no curador.
E depois a mãe me carregou até a casa do curador.
— Como vão vocês? Quem está doente? — disse ele.
Então a mãe disse:
— Minha filha está doente.
Quando ela falou isto colocaram o termômetro no meu sobaco.
— Estou com medo — eu disse.

94 — Não fique com medo. Tome este remédio depois da refeição. Você 
vai sarar logo — disse o curador.

Então estou descansando hoje na minha rede. Estou gripada. Por isto 
tenho febre.

95 Eu amanheci mexendo pra lá e pra cá.
wayam para lá
yampyry meu rasto
oyam para baixo
âdyam aonde?
etyanlâ a casa dele
kyampygue nos seguindo; atrás de nós
kuyam ao outro lado
yangahu minha cabeça

96 Ferroada De Marimbondo
Eu estava roçando.
— Vamos fazer a nossa roça — eu disse para meu cunhado.
Depois da roçada, à tarde, é que eu me banhei. Com sabonete lavei a 

cabeça. Depois que lavei o corpo fiquei perfumado. Depois que lavei a cabeça, 
saí. Então levei uma ferroada de marimbondo na cabeça.

A minha cabeça estava muito inchada mesmo.

*****

97 A cobra me picou aqui no meu pé.
yâdâ me picou
yâse vai me morder
yâtai me mordeu
yâho objeto de matar; aplicar injeção
xyâdyse eu devia ter matado
nyâm ele matou
myâm você matou
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Matança De Galinha
Minha filha matou a galinha.
— Quero matar a minha galinha — disse ela.

98 — Então pode — eu disse.
Aí ela pegou-a e matou-a. Ela esquentou água e depenou-a. Abriu-a, 

tirou a tripa e lavou-a. Limpou-a todinha.
Depois a irmã dela falou:
— Você matou a sua galinha?
Ela respondeu:
— Sim. Matei.
— Eu devia matar a minha galinha! — disse ela.

*****

99 Estou mesmo com vontade de comer carne de paca.
pyenary paca
yery meu dente
adyese quem faz algo
iladybyem seco
nhewyem nas costas dele
yâenkyem no meu sonho

100 A Caçada
Ontem fomos caçar a esta hora da manhã, depois de comer. Fui com o 

marido da Yemuxu.
— Prá onde vamos? — perguntei.
— Vamos matar paca.
Então eu disse:
— Vamos. Estou mesmo com vontade de comer carne de paca.
Nós fomos lá na cabeceira do Painkum. Os cachorros estavam caçando 

as pacas em cada buraco. A paca é muito pequena.
Então deixamos escapar e largamos de mão. Depois disto nós fomos 

mais adiante. E aí os cachorros acharam uma anta. A anta era brava. Os 
cachorros jogaram-na dentro da água. Os cachorros na perseguição da paca 
também caíram na água.

101 — Vamos deixá-la — dissemos.
Então largamos de mão. E depois disto achamos outra paca.
— Aqui está ela outra vez. Venha matá-la — eu disse.
— Como é que vou matá-la? — disse ele.
— Corte uma vara e aponte bem — eu disse.
O homem não sabia. E dai a paca escapou. Foi embora para o mato. 

Então não matamos nadinha nem anta nem paca. A nossa caçada foi ruim.

102 No tempo da manga eu caí.
yihuguehobyry eu caí

Na época da manga eu caí. Minha mãe me dizia:
— Não suba na mangueira. Você vai cair.
Teimei. Fui onde a minha mãe lavava roupa.
— Vou subir na mangueira — disse eu.
Subi muito alto. Fui num galho da mangueira. Não tinha nem medo. 

Tirei uma manga. Chupei.

103 — Agora vou em outro galho.
Fui bem devagar. Não estava querendo cair. Quando espichei meu 

braço, caí ao chão. Passei horas no chão.
— Vou morrer.
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Minha mãe chegou do rio quando caí. Ela me carregou. Me trouxe para 
dentro da casa.

— Você não ouve! Eu disse que você iria cair!

104 Os velhos vão rio abaixo.
agaityom velho; primeiro

O Tempo Em Que O Caramujo Tomava Conta Do Sol
No princípio o sol custava sair porque estava em poder do caramujo. 

Pois o caramujo não anda rápido. Por isso que o sol não nasce logo. O beija-
flor não é assim. Ele faz o sol aparecer logo. Assim que sai o beija-flor o sol 
logo aparece.

Assim era o sol e a história dos primitivos.

105 Quando Os Animais Eram Em Forma Da Gente
No princípio a bicharada parecia como a gente: curiangu, coruja e tudo 

mais. No princípio do mundo eles eram como gente. No princípio todos 
falavam.

— Não faça isso. Não façam isso — diziam os antigos.
Por isso que eles foram pegos por alguma coisa.

106 Então a onça pegou o tamanduá e o carregou. O tamanduá foi 
arranhado no olho pela onça. E depois disto o tamanduá disse à onça:

— Não me mate. A minha carne não é boa. Minha carne catinga. Não 
coma a minha carne.

107 O meu gato está dcormindo debaixo do meu banco.
yaâ debaixo de mim

Fala Sobre A Galinha
— Onde está a sua faca?
— Eatá aqui debaixo do assento.
— Onde estão os filhotes da galinha?
— Eles estão debaixo da galinha.
— Onde o seu gato está dormindo?
— O meu gato está dormindo debaixo do meu banco.
— Onde está meu machado?
— Está lá debaixo da renda da rede.

108 Pelo caminho do córrego eu vinha vindo até chegar.
yaindyly estou chegando
yaimpygueduo depois de eu chegar
yaindâ cheguei

Sobre A Minha Vinda No Caminho Do Córrego
Eu estava vindo e vindo. Vim correndo. Pelo caminho do córrego eu 

vinha vindo até chegar. Então logo na chegada eu disse à minha esposa:
— A cobra me picou.

109 — Cobra?
— Sim — eu disse.
A partir daí minha esposa ficou assustada. Ela gritou tanto!

*****

110 Hoje me levantei. Acendi o fogo.
yautai eu me levantei

O Trabalho Sobre A Mandioca
Hoje me levantei. Acendi o fogo. Lavei minha boca. Depois que lavei 

minha boca fiz arroz. Só arroz e mais nada. E sem carne. Fiz somente arroz. 
Hoje nós vamos lutar com a mandioca. Hoje, a velha foi arrancá-la. Nós 
vamos lutar com a mandioca do sobrinho.
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Não temos nem massa para comer com carne quando aparecer.

*****

111 Sonhei quando estava dormindo.
yâentudyly estou sonhando

Sono Pesado
Esta noite dormi demais. Sonhei quando estava dormindo. No meu 

sonho eu estava indo por água. Ia nadando pelo rio. A água estava suja como 
no tempo de chuva.

112 Então sonhei que estava indo lá onde era Maranata. Subi. Estava 
sozinha sem ninguém. Só eu mesmo no meu sonho. Fiquei com muito medo 
no sonho porque estava sozinha indo pelo rio pensando em jaú que podia me 
pegar.

Daí então me mexi e acordei. Não terminou o meu sonho.
Fim.

113 Ele estava rindo de mim.
yeiledyly riu de mim

Meu avô tem parentes.
typemugüeim possui muitos parentes

Fale Sobre Meu Avô
Meu avô tem parentes. Ele tem três filhos e três filhas. Tem dez netos. 

Tinha dois irmãos que já são finados. Tem também quatro irmãos mais novos.

114 Tem também três genros e três noras. Tem os cunhados dele e as 
primas dele.

São bastante parentes.

*****

115 ihugüily molhar o fundo da panela
tugüigue disposição
nâjihugüi o ato de colocar o pé na água ou um líquido qualquer
todohogüinly casamento

*****
Hoje estou disposto
Sobre A Caçada
Já faz tempo que não caço algo de comer. Sempre meu filho é que tem 

ido caçar. Agora eu não caço. Tenho preguiça de fazer isto. Hoje estou 
disposto. Por isso vou dar uma volta para levar os cachorros. Vou com eles 
porque sempre eles tem pego algum bicho no mato e no campo também.

*****

116 Depois do casamento do meu sobrinho tomamos guaraná.
ohogüimbygueduo depois do casamento

O Casamento
Depois do casamento do meu sobrinho tomamos guaraná. Nós 

tomamos muito guaraná. Então a avó dele disse:
— Cuiadado! Nós vamos ficar de porre.
— Isto não faz a gente ficar com porre. Isto é guaraná. Vamos beber — 

eu disse a ela.
Nós acabamos com três copos de guaraná. Depois de fazer isto nós 

sorrimos de nós mesmos.

*****

117 É assim que eles fazem no casamento.
todohogüin-hoem para o casamento
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Se disseram que vai ter algo para comer, eles fazem assim: matam o 
boi e assam. Os ossos eles cozinham para fazer bóias para comer. É assim que 
eles fazem no casamento. Agora, quem não tem nada para fazer oferece só 
café. Dizem que o café não foi feito para nós. É do branco. Agora o mingau é 
dado para nós bebermos na hora do casamento. Então será feito o mingau de 
arroz. ele será tomado com açúcar. Ele é colocado no balde para oferecer. 
Então dizem:

118 — Gente, aqui está o mingau.
Então eles pegam. É servido. Todas as pessoas bebem.
À tarde será feita no sistema dos brancos. Quando eles querem fazer 

baile eles fazem. Quando não dá para fazer, eles não fazem.
Assim que é quando fazem o casamento.

*****

119 Pois eu não tinha quase nada para fazer.
kâsewanily-ro estou trabalhando

Hoje Lavei Um Pouco De Roupa
Hoje lavei um pouco de roupa e costurei o meu pano que eu tinha 

cortado. Só isso é o que fiz hoje.
Eu não tinha muito serviço hoje. Era pouco, só que trabalhei. Pois não 

tinha quase nada para fazer.
Só isso.
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