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Uwet Manuel Antônio dos Santos
Uwet é um mestre em contar histórias e em esculpir na madeira. Seu nome se refere a uma
grande ariramba encontrada na Ilha do Mangue [Ilha Mawihgi] onde ele vive. A ariramba
uwet é tenaz e tem forte personalidade: quando alguém se aproxima de seu ninho, ela ataca
destemidamente qualquer intruso com ruído e bicadas incessantes. O pai de Uwet era um
brasileiro que vivia na boca do rio Oiapoque. A sua mãe era uma índia palikur que morreu
ainda jovem, e Uwet foi criado por seus avós palikur. Seu avô, Guillaume, foi o xamã que
encontrou Curt Nimuendajú nos anos 1920.
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Apresentação

Este livro apresenta a história de Waramwi, a cobra grande, contada pelo senhor Uwet
Manuel Antônio dos Santos ao pesquisador David Green, em julho de 2008, no Oiapoque.
O senhor Uwet é palikur, vive na aldeia Mangue II, no rio Urucauá, afluente direito do
rio Uaçá, na Terra Indígena Uaçá, Oiapoque. Profundo conhecedor das histórias de seu
povo, um guardião da memória, o senhor Uwet é um artista famoso na região, por suas
esculturas de madeira retratando temas e personagens da cosmologia Palikur. Suas esculturas,
verdadeiras obras de arte, já foram expostas no Museu Kuahí em Oiapoque, Macapá, São
Paulo e Rio de Janeiro. Algumas destas esculturas ilustram a presente publicação.
David Green, que fala fluentemente a língua palikur, é produtor de vídeos e fotógrafo e há
muitos anos realiza, juntamente com sua esposa, Lesley Green, antropóloga e professora da
Universidade de Cape Town, na África do Sul, pesquisa entre os Palikur do Brasil.
A narrativa apresentada nesse livro resulta de um diálogo entre eles sobre a história da
cobra grande, entidade encontrada em todo o norte amazônico e que na região do Uaçá
tem características próprias. Todos os quatro povos que vivem na região do Oiapoque
têm versões próprias sobre a cobra grande.
A publicação dessa narrativa, registrada e aqui apresentada em língua palikur e vertida,
com especial beleza por Luísa Valentini, para o português, tem como primeiro objetivo
documentá-la e torná-la acessível a um maior número de pessoas. Nos últimos anos, os
povos indígenas do Oiapoque têm se mobilizado em torno de várias ações de valorização
do seu patrimônio cultural, tanto internamente em suas comunidades, quanto voltadas à
difusão externa, em publicações e exposições.
A publicação deste novo livro se dá no âmbito das atividades do Pontão de Cultura
“Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e norte do Pará”, conduzidas pelo Iepé com
apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, do Ministério da
Cultura, e vem se somar à crescente literatura indígena e antropológica sobre os povos
indígenas do Oiapoque.
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Waramwi: a cobra grande
Uwet Manuel Antônio dos Santos
David Green
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Uwet:

Nah kinetihwa inere estuwa gidahan Waramwi.

Ig Waramwi msekwe ayhte Ivegepket.
Minikwak yuma hiyeg gihiyekten Waramwi.
Yuma hiyeg hiyak. Bawa ig taris bakimnayh muwapuw.
Heme yuma hiyeg hiyakwa ku kiney ig usakwa.
Kuri neras Ivegepketnevwi igkis kavinene ay.
Ayge pis kibite bakimnayh!
Igkis awkevwiye tah ihapkat.
Pahaye Waramwi danuh atere.
Gihayo timap kadukman kuwekwe!
Pase barewka igkis ta ahakwat un. Awkevyekis ahakwat
un.Avanenekwa hewke kuwekwe danuh.
Gihayo awna ta git gigihri Waramwi: “Suwma atak. Aminhun havis
kuwekwe ndahan. Kuwekwe kadukman avanenekwa axwin aytohtak.”
“Kittak?”
“Aytohtak.”
Bawa bakimnayh. Pase barewka ke ininbe. Igkis ta ahakwat un.
Awkevyekis ahakwat un.
Kadukman ahakwa un.
Eg tima kurina. Eg tima ke kuwekwebe.
Axwin avewru ah. Avewru was. Bawa ahakwa un.
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Uwet:

Vou contar a história de Waramwi, a cobra grande.

O Waramwi vivia lá no Ivegepket, o lugar de onde se avista tudo.
Muito tempo atrás, ninguém sabia do Waramwi.
Nenhuma pessoa sabia dele. Porque, em todo canto, ele carregava as
crianças pro fundo do rio.
Mas ninguém sabia onde ele morava.
Eles não sabiam onde eles moravam.
Mas os que viviam lá, a gente do Ivegepket, eles moravam lá.
Era lá que tinha mais crianças!
Elas tomavam banho na beira da água.
De repente, o Waramwi chegava lá.
Ele ouvia, a mulher dele ouvia. A mulher dele ouvia o barulho dos
papagaios!
Os papagaios chegavam sempre de tardezinha.
A mulher dizia ao marido, Waramwi: “Por favor vá lá e me ajude
a pegar um papagaio. Os papagaios estão sempre ali, gritando e
comendo”.
“De onde?”
“Dali”.
Mas eram as crianças. Assim, na hora do pôr do sol, elas foram tomar
banho na água.
E faziam barulho na água.
Então ela ouviu, ouviu o som como o de papagaios.
Comendo lá no alto dos galhos, no alto das palmeiras de açaí. Mas na
verdade era na água.
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Kuri gugihri tivik. Kuri ig danuh atere.
Ig hiya kakabeypwa kuwekwe ayge! Dara! Ahakwat un.
Heneme ig ka hiyap aviyama un. Ig hiyap ku ayhte avewru ah.
Ig hiyak ke wotbe ayhte avewru ah.
Kuri ig hiyakni hene ig havis atere.
Ig havis ta gubetitkis bakimnayh. Ka aynsima egkis ay kabubuk.
Ig havis. Tahg! Gubetkis.
Kuri bakimni hiyakni. Kahawh! Bakimnay muhukwe!
“Bekwe! Bekwe! Axtig ayta!”
Igkis muhukwe.
Embe ig kamax paxnik akebi ig kamax.
Ig umah paxnika akebi bakimnayh.
Mpana awaykemni akak pahavu tino.
Ig tivik. ig iwevgikis nikweni.
!g paraksa ta arikut gisakola.
Ig kadahan gisakolad ka nopsimahad.
Ig paraksigkis atere nikwe. Ig tivik.
Ig danuh ta gut gihayo.
Ig awna: “Nah havis paxnika akebi kuwekwe.”
Gihayo iwasa. Eg awna: “Woh! Arudimin kuwekwe!”
Eg awna: “Kuri avim inin nah masaya. Nah axte kuwekwe avim inin!”
Gugihgi awna ta gut: “Ya pis masara ini kuwekwe. Nahme ka ax ini
kuwekwe. Nah muwaka pis sakah ndahan im. Nah axkere im.
m parawhokwa ku pariye nah batek ax.”
Gihayo batahkis suyeg gidahanwa.

14

Eg kiysta gudahan kuwekwe kabayhtiwa.
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Daí o marido saiu, e daí ele chegou lá.
Ele viu um monte de papagaios, ploc!,na água.
Mas ele não viu como se eles estivessem dentro da água, ele viu
como se eles estivessem no alto das árvores.
Ele viu como nós veríamos os papagaios, lá no alto das árvores.
Aí ele decidiu, e atirou.
Atirou bem no meio das crianças. Tinha muita criança junta.
Ele atirou. Pum! Bem no meio delas.
Daí as crianças viram. Crá! As crianças desceram das árvores!
“Corram, corram! O monstro axtig está vindo!”
Elas desceram das árvores.
Mas ele já tinha pego quatro.
Já tinha matado quatro crianças.
Três meninos e uma menina.
Ele saiu, e levou as crianças.
Ele pôs elas na sua sacola.
Ele tinha uma grande sacola.
Então ele pôs elas lá dentro, e saiu.
Aí ele chegou pra mulher.
E disse: “Peguei quatro papagaios”.
A mulher olhou, e disse: “Nossa, que papagaios gordos!”.
Disse: “Então, hoje, vou assar os papagaios. Hoje eu vou comer
papagaio!”.
O marido disse pra ela: “Pode assar os papagaios, mas eu não vou
comer. Quero que você faça outra comida para mim. Quero comer
peixe.
Eu gosto é de comida de mar”.
A mulher pôs um pote só pra ele.
Ela limpou bem os papagaios.
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Eg wiwh gusivri. Akebi ini uwanmin.
Eg kiysta made. Eg sakah made.
Pisenwa eg bakbohakin nikweni. Eg masaya.
Eg masere madikte nikweni.
Pisenwa nikweni eg ahegbete gumana.
Eg axe paxnika bakimnayh! Akak pahavuw tino.
Eg awna ta gut gugihgi: “Nah ka kabihyewa nah ax ay.
“Mmahki pis havis paxnika akebi kuwekwe? Pis ka kannuh havis
pugunkuna kuwekwe? Pis ayta ewk nutuh!”
Ig awna giwn: “Kawa. Nah havis paxnika akebi.”
Kuri nikwe ig danuh atere.
Msanbi akiwa. Aygete. Eg tima kadukman akiw. Kuwekwe.
Kuwekwe axwekis. Bawkata bakimnayh awkevye. Ka kabey bakimnayh
awkevye aygete uyakrit.
Kuri egkis danuh atere.
Eg awna ta git gugihgi: “Ba pis tima kuwekwe?”
Gugihgi awna: “Ihi. Sema avim inin nah ka atak. Takuwanek
hawkanawa nah atak.”
“Mmah hene?”
“Ya.”
Kuri nikwe ig msekwe ig. Msanbi nikweni. Ig himeke.
Pase barewka akiwa gihayo awna: “Ataknaba!”
Kuri ig tivik.
Ka kabepwa kuwekwe ayge!
Ig iyak nikwe. Ig kamax nikwe.

16

Set akebi kuwekwe! Ig kamax.
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Tirou as penas, assim, as penas dos braços.
Depenou todos, ferveu todos.
Depois ela cortou eles em pedacinhos, e assou.
Então ela assou todos eles.
Depois disso, ela preparou a comida dela.
Ela comeu quatro crianças! Uma delas era uma menina.
Aí ela disse pro marido: “Não estou satisfeita com o que eu comi
aqui”.
“Porque você só matou quatro papagaios? Você nem consegue matar
seis. Vai lá e traz pra mim!
Ele disse: “Não, matei quatro”.
Daí ele chegou lá de novo.
Começou a escurecer de novo, de tardinha. Ela ouviu o barulho de
novo, os papagaios.
Os papagaios estavam comendo. Mas eram as crianças tomando
banho, muitas crianças vindo tomar banho de noitinha no porto.
Daí elas chegaram.
Ela disse pro marido: “Está ouvindo os papagaios?”.
O marido disse: “Estou, mas hoje eu não vou. Só amanhã de manhã”.
“Ah, é?”
“É”.
Daí, ele ficou lá. Escureceu e ele dormiu.
Quando amanheceu de novo, a mulher disse: “Vai lá, por favor!”
Então ele foi.
Tinha um monte de papagaios!
Aí ele veio à tona, e pegou eles.
Sete papagaios, ele pegou!
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Ig havis ta abetit bakimnayh bawa ig akak ginen!
Egkis kinetihwa amin ku aragbusman awaku ig tuguh ka gahawnisima ig
tuguh.
Ig keh ke aragbusman keh ginen ta abetit bakimnayh.
Ig kamax set akebi bakimnayh.
Kuri ig paraksa ta arikut gisakola akiwa. Ig tivik.
Ig danuh ta gut gihayo. Ig awna: “Nobaki kuwekwe ku pariye pis
ayamni nutuh. Puguhkuna akebi. Nah umah set akebi kuwekwe ay.”
Ig kamax awaykemninen bakimnayh. Takwavye. Barew akivay kuwis.
Pahapte akivay igkis.
Igkis awkevye. Ayge gabetkis ig kamax.
Ig danuh tahan nikweni.
Gihayo taris nikweni. Eg kiysta madikte nikweni.
Bakbohavun. Eg sarayh ta gumasewnti nikweni.
Eg sakah gumana nikweni.
Puwipkabet ig ax.
Igwa gimewkan. Gibesina. Gidahanwa gimewkan.
Igme Waramwi gimewkan ka akebi ini.
Waramwi gimewkan sema karukri wahano!
Gibesina sema karukri wahano.
Awaku ig hiyeg igisye ig.
Waramwi humaw kabahte karukribe anag.
Givin made gawaku karukriwekwiye.
Gilita ku kiney ig himak karukriwekwiye. Yuma akiw.
Kuri ig axne nikweni. Pisenwa gaxni nikweni.
Gihayo axne nikweni. Gihayo axe set akebi bakimni.
Eg ax madikte eg ax.

18
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Ele atirou no meio das crianças, mas foi com a língua, foi.
Dizem que foi com uma espingarda, porque bateu na água com muita
força.
Fez um barulho como o de uma espingarda com a língua, no meio das
crianças.
Pegou sete crianças.
Aí ele pôs de novo dentro do saco dele.
Chegou lá na mulher dele, e disse: “Toma os papagaios que você me
pediu [pra pegar]. Você pediu seis, mas eu matei sete.
Ele pegou até uns rapazes, adolescentes, já crescidinhos.
Já estavam crescidos.
Estavam nadando, e lá no meio deles, ele pegou eles.
Daí ele saiu e chegou lá em casa.
A mulher destripou eles, tirou todas as penas.
Cortou em pedacinhos, e colocou eles em cima da grelha.
Aí ela fez a comida dela.
Quando era meio-dia, ele comeu.
Comeu com a cuia dele. Ele tinha uma cuia grande só dele.
A cuia do Waramwi não era igual as daqui.
A cuia do Waramwi era puro ouro!
A tigela dele era de ouro mesmo.
Porque ele era rico mesmo.
O Waramwi era quase como se fosse o Mestre de Todo Dinheiro.
Os pilares da casa dele eram todos de ouro.
A cama onde ele dormia era de ouro, nada mais.
Daí ele comeu até acabar.
Daí a mulher comeu. A mulher comeu sete crianças.
A mulher comeu elas todinhas.
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Kuri eg awna: “Nah ax kabiha kuri.”
“Kabiha?”
“Nah kabiha kuri.”
Eg awna: “Kuwekwe arudimin nor kuwekwe! Ka gariysema nor
kuwekwe”
Bawa hiyeg arudiyewe!
Bakimnay ayhgarudikis ke nerbe gikamayh ayhgarudi.
Pahapte akak ihti.
Kuri nikwe dareke kamuw akiw nikweni. Msanbip.
Gugihgi awna ta gut: “Ka ik adah nah ta kamax akiw. Nah waha
takunikwak hawkanewa. Nah kamax takuwanek. Ku nah kamax kuri ke
ininbe ka kaberevut madike hiyeg.”
Waramwi hiyak ku igkis hiyeg.
Madikene igkis madike, kuwekwe.
Embe takuwa pase ig hiyap akiwa ig tivik akiw
Ig tivik nikwe. Ig kamax pugunkuna hiyeg. Kuwekwe.
Ig ewke. Kuri ig tivik ewke nikwe.
Ig keh mpamavut haviska ta gabetkis bakimnayh.
Kuri ariwntak ini nikweni kadahan pahavwi kiyapye.
Ke nahbe. Kiyapavriye. Mmahbe nah?
Kipun akak wasew. Ka ba ig hiyak ig wew.
Wasew busukne ta givitit. Ig kadahan busukne ka aynsima givit!
Ig kawih iveyti. Ka aynsima ig battukew aharit iveyti.
Ig ivegvene iveyti. Ig ka makniw.
Pahaye ig arehwa akak givit.
Ig awna giwn: “Nah wahapte ner Waramwi danuh atan. Havisne
bakimni akiw. Aygete nahme nikwe. Nah awke ayge.”
Kuri ig danuh atere. Ig Waramwi tivik hawkanawa.
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Aí ela disse: “Agora sim eu comi”.
“Está satisfeita?”
“Estou satisfeita”.
Ela disse: “Esses papagaios são gordos! Quanta gordura eles têm!”
Mas na verdade era gente gorda!
Crianças gordinhas, que nem ele, o filho gordinho dele [apontando].
Bem carnudas.
Daí, o sol começou a descer de novo, e escureceu.
O marido falou pra ela: “Não dá pra eu caçar mais hoje. Vou esperar
a manhã chegar, amanhã eu pego eles. Se eu pegar elas assim, tão
rápido, as pessoas vão acabar”.
O Waramwi sabia que eram pessoas.
Que ia acabar com elas, acabar com os papagaios.
Bom, de manhã, quando já dava pra enxergar, ele saiu de novo.
Ele saiu, e pegou seis pessoas, papagaios.
Ele trouxe elas, saiu carregando elas.
Ele fez três saídas pra caçar as crianças.
Agora, dessa vez, tinha um adulto.
Assim que nem eu, bem velho. Eu não sou velho?
Cheio de artrite, nem conseguia andar direito.
Artrite e feridas sobre o corpo todo, tantas feridas!
Ele tentou achar um remédio, lutou muito pra achar um remédio.
Procurava um remédio, mas não melhorava.
Aí ele resolveu arriscar a vida.
Ele disse: “Vou esperar o Waramwi vir, pra pegar as crianças. De
tarde, vai ser a minha vez, vou tomar banho lá no rio”.
Aí ele chegou lá. O Waramwi foi bem cedinho.
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Ig havis akiw. Ig havis set akebi bakimnayh akiw.
Ig ewke ta gut gihayo.
Gihayo taris. Eg masere.
Gihayo maserevgikis nikweni.

Kuri ig keh mpanabu kamukri ayge.
Pahaye nor. Nor ginag awna git: “Awayg!”
““Ahh?” Ig kaytwa guwn.
“Nuvewkan ku avim ini pis atak gihapti papay tah. Aya papay kanikne
parawhokwat. Tah atak gihapti. Ameremnit. Kuri pis atak gihapti.”
“Kuwewa avim pahavwineku. Amerepneku. Nahme atak gihapti. Pisme
nikwe usakwa avuwene pisamwi. Kuri piswa atak. Nahme avuwene
pisamwi ay.”
Ig hiyakni nikwe. Gig kavusa kiyakave ginawya.
Ig kadahan kiyapyad nawiyad.
Kiyakave nikwe. Ig padakave gitagmaya nikwe.
Kadahan ka aynsima tagamayh.
Ig padak ta amadgat bawa datkad. Nopsanyovwiymin. Barew
gahumwan. Datka han.
Ig kivunsa ginawya kipun akak tagamayh.
Kuri ig tivige. Ig awna gut gihayo: “Nah me tivik!”
Kayg puwip kayg! Ig pes ayteke.
Puwipkabet! Kahadmakama ig danuhneku kayg kaba amaraha.
Ig kanikneneku. Ig juhe pikaku ameremnit.
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Atirou de novo, matou sete crianças de novo.
Trouxe elas pra mulher.
A mulher destripou elas, assou elas.
[…]
Então, ele ficou lá por três anos.
E um certo dia a “mãe dele” disse pra ele: “Homem!1”
“Ããn?”, ele respondeu.
“Acho que dessa vez você devia sair com ‘seu pai’. Pra ajudá-lo a caçar
no oceano. Vai com ele, é lua cheia, vai lá com ele”.
“Depois, em outro mês, na lua cheia eu vou com ele. Daí você vai
ficar para cuidar do seu irmão mais novo, mas agora você vai. Vou
ficar aqui para cuidar do seu irmão”.
Daí ele decidiu o que fazer. O pai dele começou a carregar o barco.
Ele tinha um barco enorme.
Então ele carregou. Ele pôs pra fora a rede de pescar.
Tinha um monte de redes de pescar.
Ele jogou as redes pra dentro do barco, mas [na verdade] eram
sucurijus pequenas. Não muito pequenas, umas sucurijus assim. [Uwet
mostra uma largura de uns sete centímetros].
Ele encheu todo o barco com sua rede de pescar.
Daí ele saiu. Ele disse à mulher: “Estou partindo!”.
A lua estava bem alta no céu! Ele saiu daquele lado ali.
Com a lua alta, assim quando ele chegasse, a lua estaria quase cheia.
Ele ia caçar, e ia voltar com a maré alta da lua cheia.

1 [N. T.] O fato de Waramwi e sua esposa chamarem o velho palikur de “awayg” (homem) indica que eles sabem se tratar
de um ser humano.
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Kuri ig tivik. Igkis tivik.
Ig awna ta git gikamayh: “Su bat ayhte muhuksatak umuh. Ya pis bat
ay. Ka aynsima bobo. Kanopsimahad bobo parawhokwa! Kiyavwiyad
bobodmin! Nikwe pis pakeku akak. Bobo aytwe akak umuh.”
Ig awna: “Ka muwaka avis. Ka sabapti.”
Embe igkis tivik nikwe.
Igkis tivik mataytak.
Hawkanewa igkis tivik.
Msanbi. Hewke tiyegim.
Hewke nikwe Waramwi awna ta git gikamayh: “Awayg! Takuwa wis
danuh tah ku kiney wis sabukne. Ay tahte im! Atere. Wis danuh atere.
Ay yuma im ay.”
Kuri igkis sigise mataytak. Msanbi nikweni. Hewke hawkanewa igkis
danuh atere.
Amadga kahibo. Ka nopsimahad kahibad.
Ka nopsimahad kayh ihapad.
Ig iwasa im ayge. Arakembet im!
Kuri ig awna git: “Uya subukne nutagamaya!”
Ig subuke gitagamayh nikweni.
Pakeku akak aygete igkis ta wiwhemni?.
Igkis wiwhe ka aynsima. Arakembet im igkis imuw!
David: Ba ig ax warasus ba im?
Uwet: Ya. Kote. Kote. Estuwa tivikwiye atere.
Kuri nikwe igkis kataptase ka aynsima igkis kivunsa im.
Ig awna git: “Usuh muwaka sabuke pahay akiwa. Nikwe usuh ka
muwaka sabukne akiwnek.”
Hewke nikweni igkis sabuke gitagamayh.
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Então ele saiu, eles saíram.
Ele disse pro filho: “Vai lá e senta perto da proa da canoa. E você
senta ali. Tem muita onda, ondas grandes lá fora no mar! Ondas do
tamanho de um homem! Daí você vai estar junto a elas. As ondas vão
vir com a canoa!”.
Aí ele disse: “Não fica assustado, você não vai se molhar”.
Daí então eles saíram.
Eles viajaram o dia inteiro.
Eles tinham saído de manhã bem cedo.
Ficou tarde. A noite inteira!
De manhã, Waramwi disse pro filho: “Homem! Amanhã vamos chegar
lá onde vamos por nossas redes na água. Tem tanto peixe lá! Ali, olha,
é la que vamos chegar. Aqui não tem peixe”.
Dai eles seguiram o dia inteiro, e escureceu.
Bem cedinho no outro dia, eles chegaram lá.
Num banco de areia bem grande.
Uma praia de areia enorme.
Ele olhou para os peixes que tinha lá, todo tipo de peixe!
Então Waramwi disse a ele: “Vamos por minha rede na água”.
Então ele pôs a rede dentro da água.
Quando veio o fim da tarde, eles foram lá [tirar a rede?].
Tiram tanto peixe! Todo tipo de peixe!
David: Ele come warasus2 ou peixe?
Uwet: Come, mas não ainda, a história ainda chega lá.
Daí então, eles encheram o barco com muito peixe!
Waramwi disse a ele: “Precisamos lançar nossa rede de pescar mais
uma vez. Depois não precisamos lançar mais”.
Então, na outra manhã, eles lançaram a rede dele.
2 Hoje em dia, o termo warasus é usado para caramujo do mar, mas também é o termo para moluscos em geral.
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Aygete igkis ameremne?
Kuri ig awna: “Usuh ka muwaka akiw. Takuwaneku uya ta aharitne
warasus. Usuh tigise warasus ayteke. Sema ku usuh kidise warasus
ayna. Ayteke pisenwa nikwe usuh higihwa ayteke wis kidis warasus
tahtihan. Ayhte akigbimna kadahan warasus. Egu warasus ayhtehan
nopsadmin!”
“Kineyki?”
“Ayhte!”
“Mmah hene?”
“Ya.”
Hewke igkis kidise warasus. Igkis kidis mataytak!
Igkis kidise ay sak! Igkis kivuhsa sakad kanopsimahad sak.
Karukri wahano sakadmin. Kehka akak karukri wahano!
Minawte? Igkis kivuhsa akak sak nikwe.
Gig awna: “Uya manuke ta pahambakat.”
Ya igkis tivik.
Igkis manuke ta pahambat nikwe.
Igkis himeke ayge.
Nikwe takuwa pase igkis hiyavrikam atere igkis kidis warasus.
Igkis nor warasus. Ka warasusma. Nor suguway.
Nopsadmin suguway. Barewye adah bakimnayh akabdat. Han
gayesradmin.
Ig kidise ka aynsimahad. Hawwata sakad ig kataptese amadga umuh.
Ig awna: “Kuri uya tivik! Avim ini kayg marehe. Kahadbe pinag hiyak ku
usuh nemnik.
Igkis hiyakni hene. Igkis tivik.
Igkis tivik nikwenayh! Igkis tivik.
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Quando chegou a tarde, eles puxaram pra fora.
Então ele disse: “Não precisamos de mais. Amanhã vamos procurar
warasus. Vamos catar caramujos, bem ali. Depois que a gente tiver
catado caramujos aqui, a gente vai sair daqui e catar bem pra lá. Ali
naquela ponta, tem warasus. Os warasus lá são enormes!”.
“Onde eles estão?”
“Bem longe, pra lá!”.
“Ah, é?”
“É”.
De manhã, eles pegaram warasus. Ficaram catando o dia inteiro!
Eles pegaram muitos sacos, uns sacos enormes.
Os sacos eram grandes, e de ouro. Feitos de ouro!
Encostados ali, eles encheram o barco de sacos.
O pai dele disse: “Vamos cruzar lá pro outro lado”.
E eles foram.
Então eles atravessaram para o outro lado.
E dormiram lá.
Daí, no dia seguinte, quando eles conseguiram enxergar, foram catar
warasus.
Eles cataram aqueles warasus, que não eram warasus, eram daqueles
caramujos suguway.
Uns suguway grandes. Lindos pra fazer colar para criança. Grossos
assim.
Ele pegou um monte deles, e também encheu uns sacos grandes que
estavam na canoa.
Ele disse: “Agora vamos embora! Hoje a lua está cheia, então sua mãe
sabe que estamos chegando”.
Então eles decidiram fazer o seguinte: eles saíram.
Eles foram, saíram.
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Han gatakni igkis hiya mbeyne ka aynsima awaku han gativut mayg
heme diyeman? ka inyerwa.
Igkis tivik wadit.
Pakeku akak kamuwtepki igkis kuwis ayhte.
Kaba danuh ta nor paytwempurit.
Ginag awna git gukamayh nopsesamin.
Eg awna: “Papay nemnik! Sarayh pivegyi tah pawkat!
Ig bakibe ka hiyap Ig sarayh givegyi. Ig ka hiyap.
Kuri igkis aytwene juktah igkis danuh.
Igkis danuh ta uyakrit nikweni.
Gihayo awna: “Ba kuwis danuh?”
“Ya.”
Eg awna ta git gukamayh neg kiyavwiyetma
Eg awna git: “Awayg! Ba kuwis danuh?”
“Ya.”
“Ya ba mmahni? Ba pap kawih?
Ig awna giwn: “Ihi. Usuh kamax ka aynsima im. Arakembet im!”
“Mmah hene?”
“Ya.”
Ig awna ta gut: “Takunbaka pis wagahkiswa ini im takuwanek.. Pis
wagahkis ini im made. Pisenwa nikwe iki ta arikut nor gatiy kiyesrad.”
Igkis keh karukri wahano gatiy adah padak im ta amadgat. Adah pis
sarayh im.
Igkis himeke nikwe. Igkis axte aygene.
Igkis higemne higapka.
Pisenwa nikwe ig himeke.
Kuri pase hiyapka, kamuw awah, igkis kavusa kannivwi.
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Na viagem de saída eles sofreram muito, porque estavam indo contra
o vento, mas na volta não foi assim.
Eles foram direto.
Com o pôr-do-sol, eles já estavam lá longe.
Já tinham quase chegado na aldeia.
A mãe dele falou com o filho menor.
Ela disse: “Papai está chegando, olha lá!”.
O menino não conseguia ver, ele olhava e não conseguia ver.
Então eles vieram vindo, até que eles chegaram.
Aí eles chegaram no porto.
A mulher disse: “Você já chegou?”
“Cheguei”.
Ela falou com seu filho, o mais velho.
Ela disse a ele: “Homem!, você já chegou?”
“Cheguei”.
“E como foi? Seu pai foi bem?”
Ele disse: “Foi, pegamos muito peixe! Todo tipo de peixe!”
“Ah, foi?”
“Foi.”
Ele disse a ela: “Amanhã de manhãzinha, você deve descarregar esses
peixes. Tem que descarregar todos esses peixes, e depois, colocar
dentro de um pote enorme”.
Eles fizeram um recipiente de ouro para jogar dentro os peixes, para
colocar os peixes lá dentro.
Daí eles dormiram. Eles comeram lá.
Tomaram bebidas.
Depois ele dormiu.
Então, quando já dava para enxergar, o sol esquentou um pouco, eles
começaram a trabalhar.
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Heneme kenese ihapka!
Mmahba avikan nor tip. Ku kit ig wagahkis im.
Igkis wagahkis im atere.
Hebad? akak aygete im madik.
Takuwa pase hiyawka, kuri igkis wagahkise warasusmin.
Wagahkis warasus mataytak akiw.
Aygete akiw madike. Yuma akiw.
Kuri gig awna git: “Kuri pis ka muwaka skovan numuh. Nahwata skova
numuh. Nah skovate unawiya.”
Igkis tivik giyakritkis ku kiney nawiy.
Igkis ute nawiy nikwe.
Ig awna ta gut gihayo: “Sakah nop awayg gimana! Mmah hiyak nor
awayg ka ax kuwekwe? Nah hawata. Nah axe kuwekwe sema ka ax
kuwekwe adah takuniptima. Awaku nah ka kema pisma. Pisme amawka
ax kuwekwe takunipti! Nahme kawa. Nah ax kuwekwe sema adah
pahayneda. Nah kadahan im adah nah ax.”
Kuri eg danuh atere. Eg sakehe awayg gimana nikweni. Ta gig
gimanakis.
Pirimka gimanakis kabayhtiwa nikwe.
Im parawhokew.
Kuri eg awahkisa gugihgi: “Su atak havisne kuwekwe. Piyana akebi atan.
Kibentenwa!”
Nikwe gugihgi tivik akak garagbusa.
Ig iwe garagbusa. Ig tivik.
Ig danuh atere. Ig havis piyana kuwekwe.
Ig ayta. Ig ewk atan wot gihayo.
Gihayo taris. Eg masere kiys.
Eg danuh. Eg ax payep akak im parawhokwa.
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Mas perto da beira d’água!
Assim como daqui até aquela pedra. [aponta] Onde ele descarregou
os peixes.
Eles descarregaram os peixes ali.
No fim da tarde, já tinham acabado de descarregar os peixes.
Na primeira luz do dia seguinte, eles descarregaram os caramujos.
Eles descarregaram os caramujos, o dia inteiro, de novo.
No fim de tarde, de novo, já tinham terminado. Aí acabou.
Então o pai disse a ele: “Você não precisa lavar minha canoa, eu
mesmo lavo ela. Eu lavo meu barco”.
Eles foram para o porto, onde estava o barco.
Então eles acharam o barco.
Waramwi disse à esposa: “Faz a comida do homem! Você não sabe
que ele não come papagaio? Eu também não, eu como papagaio,
mas não sempre. Porque eu não sou como você. Você quer comer
papagaio o tempo todo! Pra mim não, só como de vez em quando,
tenho peixe pra comer”.
Então ela veio. E ela fez a comida dele, e a comida do pai dele.
Ela fez a comida deles direitinho.
Peixes do oceano.
Então ela mandou o marido: “Vá lá e mate dois papagaios. Atire em
dois, vem, rápido!
Então o marido foi lá com a arma dele.
Ele pegou a arma, e saiu.
Ele chegou lá, e matou dois papagaios.
Ele voltou, e trouxe os papagaios.
A mulher destripou os papagaios e assou.
Ela se aproximou e comeu eles, junto com o peixe do oceano.

31
waramwi cobra grande humanis12t.indd 31

12/03/2013 13:03:26

Ku eg hiya ku yuma kuwekwe eg ka ax im parawhokwen.
Amawkan eg ax piyana hiyeg.
Kuri eg ahegbete gumana nikwe eg ax im parawhokwen.
Eg ay nikwe. Eg usekwe aygeneyh!
Eg keh pahavwi kayg. Gumana madike.
Me madik. Ka madik.
Sema pis hiyak? Ig ka muwaka adahan nor ku kiney nor girimekri. Ku
kiney ig iki im.
Ig ka muwaka adah madike made gumun.
Pase ku pabuskak kuwis ig ewke im akiw.
Kuri ig awna ta git gikamayh.
Gihayo awna ta git: “Awayg! Kuri pis usakwa ay.”
“Mmah hene?
“Ya. Kuri pis msekwe ay. Kuwewanek pig kinetihwa kabayhtiwa pikak
kahadmakama pis hiyak mmahpa giwn.”
“Ihkata nikwe.”
Kuri egnes ahegbetene gewkanbete made.
Kuri gig wew ta git: “Awayg! Mmahni pis usekwe akak pisamwi ay.
Usuh kadasene adah puguhkuhne hawkri. Avaninekwa puguhkuhne
hawkri. Usuh ay kuwis.”
Ig awna: “Mmah yi hiya ini ahin? Ive ahin tahan! Yawa pis pateke akak
pisamwi ta avigku ini ahin. Mataytak. Ini hawata. Ini ahin yawa pis
pateke akak pisamwi tah avigku ahin. Yawa pis pes tah parawhokwat
adah awkevye. Ka muwaka avis adah awkevye akak pisamwi ay.
Akigbimna. Yuma axtig ay.
Ig awna giwn: “Ihkata nikwe.”
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Se ela visse que não tinha papagaio, ela não ia comer os peixes.
Ela tem que comer duas pessoas.
Só então ela prepara a comida, e come os peixes.
Então ela estava lá. Ficou lá um tempão!
Fez um mês que ela estava lá. A comida dela tinha acabado.
Quase acabado, não tinha ido tudo ainda.
Mas, você entendeu? Ele não queria que o armazém, onde ele põe a
comida dele, ficasse totalmente vazio.
Então, quando o armazém estava cheio só pela metade, ele trouxe
peixe de novo.
Daí ele falou com seu filho.
A mulher dele disse a ele: “Filho! Agora você fica aqui”.
“Ah, é?”
“É, agora você vai ficar aqui. Mais tarde, seu pai vai te dizer direito, vai
te passar as instruções”.
“Que seja assim, então”.
Então eles prepararam todas as coisas deles.
Daí o pai dele veio andando até ele e disse: “Rapaz! Você vai ficar aqui
com seu irmãozinho? Estamos indo caçar cinco dias. Como sempre,
depois de cinco dias, nós voltamos”.
Waramwi disse: “Está vendo esse caminho? Olhe para o caminho,
ali! [aponta para a frente]. Você pode levar seu irmão menor nesse
caminho. O dia todo. Nesse outro caminho aqui também. [aponta
para trás] Você também pode levar seu irmão nesse caminho. Vocês
vão chegar no oceano, para nadar. Não tenha medo! Aqui na ponta
você pode nadar com seu irmão menor. Aqui não tem monstros
axtig”.
Ele disse então essas palavras: “Que seja assim, então”.
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“Heneme ini ahin tarehne han nevut ka ba wew avikut! Inin nah ka
muwaka adah pis wew avikut ini ahin! Ku hiya pis wew avigku ini ahin
pis axka!”

Kuri ginag awna ta git: “Asa nah atekni akak pig ta parawhokwat. Pis
usekwe avuwena pis samwi ay.
Kuri gig awna ta git: “Ya pis wew avigkuw ahin han. Ini ahin han akiw
pis pes ku kiney parak. Ayge divet pis awke akak pisamwi. Pis awkevye
atere. Ka muwaka avis ayge yuma axtig.
“Heme pahatra ahin. Ini han nevut. Nah ka muwaka adah pis wew
atere. Ninewa nah ayavun pit. Usakwa akak pisamwi aynewa. Pis
kadahan pimana. Madikte ku pariye muwaka yit. Aygenewa yuma
arikna pis muwaka ay.
Nah atakne adah puguhkuna hawkri. Puguhkuna hawkri nah danuh
atanek.
Giwn: “Ihi. Pa. Nah hiyakni. Ku pis awna nut adah nah ka wew avikuw
ini ahin nah ka wew atere. Nah iha piwn.
Ig hiyakni nikwe ig tivik.
Ig tivik akak gihayo. Ig tivik.
Msanbiy hewke tiyegim ig parawhokwa.
Hewke nikwe ig ivegmine gihiyekemni. Ig awna: “Mmahki neg ka
muwaka adah nah wew avikuw inere ahin han?
Sema igwa pahapuwa. Gisamwi himahg!
“Mmahki nor ka muwaka?
Eg ginag awna git hene: “Akampanaba pisamwi kabayhtiwa. Ku pis
himaksig ka ba yi himak ayivwad. Kahadbe pis ka keh pannivwi.
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“Mas o caminho que vai pra esse lado, para o Norte, você não pega!
Não quero que você ande por esse caminho! Se você for visto
andando nesse caminho, você vai ser comido!”
[…]
Então a mãe dele disse pra ele: “Enquanto eu vou com seu pai lá para
fora no oceano, você vai ficar aqui para cuidar do seu irmão menor”.
Então o pai disse pra ele, se você andar pelo caminho, assim, um
pouco mais, você vai chegar num lugar como um porto feito de
tábuas de madeira, ali você pode se lavar com seu irmão mais novo.
Você pode tomar um banho. Não tenha medo, não tem monstros
axtig ali”.
“Mas tem um caminho. Esse, na sua frente. Não quero que você ande
por lá. É a única coisa que te peço. Fique com seu irmãozinho bem
aqui. Vocês têm sua comida, tudo que vocês querem. Bem aqui, não
tem mais nada que vocês queiram aqui”.
“Vou sair por seis dias. No sexto dia eu chego aqui”.
Ele disse: “Sim, Papai, eu entendo. Se você me disser para não
tomar esse caminho, eu não vou andar por lá. Vou obedecer às suas
palavras”.
Ele viu isso e daí ele saiu.
Ele saiu com a mulher dele, saiu.
Escureceu. A noite toda o Waramwi estava lá fora no mar.
Então, na manhã seguinte, ele ficou pensando. E disse: “Por que será
que ele não quer que eu vá nesse caminho, nessa direção?”.
Mas ele estava sozinho. O irmãozinho estava dormindo a sono solto!
“Por que é que ele não quer...?”
A mãe dele tinha dito para ele o seguinte: “Acompanhe bem o seu
irmão mais novo! Se vocês dois forem dormir, não durmam muito
tempo, senão vocês não conseguem fazer o trabalho”.
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Embe ig keh hene.
Kuri ig hiyakni hene nikwe.
Msanbiki. Hewke akiw hawkanewa nikwen. Ig awna git bakibe:
“Pisenwa uya ta awkevye ta unihkwat.
Ig nopsehsa. Kote ig tabira.
Ig ka kannuh tabirwa kabayhtiwatma
Sema ik adah ig tabir heme kameki ig wewne.
Kuri ig awna: “Xam! Uya ta awkevye!
Ig ike higapka. Ig ikevgi akak gimana kabihah!
Ig ekew matit.
Ayteke pisenwa gihivan nikweni. Matit nikweni.
Ig dukukse gisamwi.
“Uya ta dukuksa adah pis himak.
Ig danuh tahan. Ig dukuse gisamwi.
Gisamwi himeke nikweni.
Ig himahg! Ig bahg!
Ig avuwene. Ig hiyemne aysaw garivwiy inere bakibe himak.
Ba ik adah ig atak tahan? Ba ik adah ig diyuh akiw?
Adah ig utivu ig adukwenewa himak.
Ig iveg ig himak aripte! Ig himekweyh!
Ku samah han kamuw. Ig kavuwsa himak. Ig kanikaw pakeku akak
puwipka adah ig axne.
Kaba puwipka!
Kuri ig awna giwn: “Ka sam. Ba takuwanek?
Bawa kuwis pina ba amamna hawkri.
Msanbiy nikweni ig himeke.
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Então ele fez o seguinte.
Ele decidiu fazer o seguinte.
Escureceu, e bem cedo na manhã seguinte, ele disse ao menino:
“Mais tarde, vamos tomar um banho na água”.
Ele era pequeno, não conseguia ficar de pé ainda.
Não sabia parar de pé muito bem ainda.
Ele conseguia ficar de pé, mas não conseguia andar.
Então ele disse: “Menino! Vamos lá tomar um banho!”.
Ele deu de beber ao menino. Ele encheu o irmão com a comida dele!
Trouxe mingau para ele.
Isso depois que terminou de beber, só daí deu mingau.
Daí ele deitou o irmãozinho para ele dormir.
“Vamos deitar você pra você poder dormir”.
Ele chegou lá e deitou o irmão mais novo.
Então o irmãozinho dormiu.
Ele estava dormindo já bem pesado, e a plena vista!
Ele ficou olhando, para ver quanto tempo o menino ia dormir.
Será que ele ia conseguir ir lá, e voltar nesse meio tempo?
Enquanto o menino não acordava?
Ele olhou. O menino dormiu muito tempo! Ele pegou no sono
mesmo!
Quando o sol estava por aqui [Uwet aponta para o sol da manhã], ele
começou a dormir. Ele iria acordar exatamente na hora do almoço,
para comer.
E já era quase meio-dia!
Então, ele falou pra si mesmo: “Está bem. De repente amanhã?”
Só que já era o segundo ou terceiro dia.
Escureceu e ele dormiu.
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Igkis himekbet.
Hewke hawkanewa akiw nikweni ig awna git gisamwi: “Uya ta
akambapte. Uya ta awkevye akigbitak.
Igkis tivik ta avigku ahin. Igkis dakere gimanakis.
Igkis diyuhe givinwatkis.
Ig dakere kabihah!
Ig awna: “Nah ta dukugispi adah pis mayak. Kuwewa akiwnek pis
kannikaw pis axne. »
Ig dukukis nikweni. Ig bakibe himekevri. Ig himahg!
Aripte ini kabayhtiwa ig hiyakni ig iwe paha nor …ku pariye gidahan gig
adah hehbetene karukri wahano. Han gayesri. Ig iwe.
Inme in adahan kivunsene akak ahewrawad.
Ahewra kipuh avitnad! Adah inere gahinad.
Ini hewra ig iki ayge. Ig ik kipuhvit adah inere gahina.
Ku aysaw ig tahanek ik adah ig atak nikweni.
Ku ig diyuhe nikwe ig hehepni avigkuw
Kuri ig ikise. Ig ikise bakimni.
Ig iwe kivuh akak gibetni. Ig sigise.
Ig sigise akiw nikweni. Ig pese atere amadga inin.
“Aa!” Ig awna: “Mmahba ay gavin ner? Ba inerekam ig ka muwaka adah
nah wew atan?”
Ig hiyakni. Ig sigise ta paytwempuw kibehtenwa.
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Eles dormiram lado a lado.
Bem cedo na manhã seguinte, ele disse ao irmão mais novo: “Vamos à
casa de banho, vamos tomar banho na beira da água”.
Eles tomaram o caminho. Eles engoliram a comida.
Eles voltaram para casa.
Ele comeu até ficar cheio!
Em casa, ele disse: “Vou deitar você para você descansar. Mais tarde
você levanta e come”.
Ele deitou o menino, que dormiu. Dormiu bem pesado!
Um bom tempo depois, ele decidiu agir. Ele pegou um desses [...]
que pertenciam ao pai [...] para peneirar ouro. A bateia era mais ou
menos desse tamanho. Ele pegou.
Mas a razão pra ele ter aquela bateia era para encher com cinzas.
Ela estava completamente cheia de cinzas! Assim ele poderia espalhar
as cinzas sobre o caminho. Para cobrir as pegadas dele.
Então ele pôs as cinzas lá dentro, encheu a bateia, para usar no
caminho.
Assim, quando ele fosse para lá, ele poderia ir sem ser percebido.
Quando ele voltasse, ele espalharia as cinzas sobre as pegadas que
tivesse deixado pelo caminho.
Então ele deixou a criança lá.
Pegou a bateia cheia com as cinzas. E correu.
Aí ele correu mais, e chegou na abertura deste mundo.
“Oh!”, disse ele, “é aqui que ficam nossas casas? Será por isso que ele
não queria que eu viesse aqui?”
Ele decidiu agir. Correu rapidamente à aldeia.
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Ta paytrik ig awna: “Ba pis ka hiyak? Uya ta nuhapti. Waramwi gavin
ayhte. Atakni keh iyara atere kahadmakama yis umehpig. Heme ka ba
avim ini yis umahgi. Inere ku igkis sigiskis adah kabahte paha kamukri.
Yis umahgi. Ka ba keh giwnma ku nah awnavwiy yikak.
Ig awna hene. Igkis iwasa.
Igkis awna: “Aa! Ka sam. Usuh ahegbetew
Igkis hiyakni. Igkis hiyuke ahradkis; yaranadkis?
Pisenwa madikte yarankis? igkis iki kaba aranwa ta himeketye?
Igkis iki kuvit ah ayge.
Kuri nikwe igkis ka ahumwan ah.
Igkis atak sema adah ahewra anavuw ku aysaw ig danuh atere.
Ig awna: “Yis wanakbo puwipkabet. Ig meyekne. Ig himeknene yis
wanakbori.
Embe hene igkis keh.
Kuri gig tivik kahg!
Kuri avim ini hawkri nikwe kayg marehevye.
Ig sarayh givey atere. Ig iwe gisamwi.
Ig awna git gisamwi: “Ivo toh! Papay nemnik. Akak mamayh.
“Mmah hene?
Giwn: “Ihi.
Ig aytweneyh! Ig tareke atere.
Pase ig tarak atere maviye ig tigihpad? gikamayh.
Ig awna: “Ku pis ka wew avikuw inere ahin?
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Na aldeia, ele disse: “Vocês não sabem? Venham comigo! A casa do
Waramwi é logo ali. Venham e façam uma cerca, para poderem matálo. Mas vocês não vão poder matá-lo hoje, só se forem atrás dele
por quase um ano. Vocês vão matá-lo. Não digam que eu falei com
vocês”.
Ele disse isso, e eles prestaram atenção.
Eles disseram: “Ah, está bem, vamos preparar as cercas!”.
Decidiram agir. Cortaram seus troncos de árvore, fizeram suas cercas.
Quando terminaram as cercas, eles puseram elas cercando quase
todo o lugar de dormir.
Quando terminaram, deixaram quase todo o lugar de dormir cercado.
Encheram de troncos de árvores.
Mas não arrumaram os troncos de árvores.
Eles só foram espalhar as cinzas por baixo deles, pra quando ele
chegasse.
Ele disse: “Vocês têm que amarrar os mourões ao meio-dia, quando
ele tira uma soneca. Enquanto ele estiver dormindo, vocês podem
amarrar tudo”.
E foi o que eles fizeram.
Agora o pai dele já estava voltando!
Nessa hora, a lua começou a crescer.
Ele olhou para aquele lado, e pegou o irmãozinho.
Ele disse ao irmãozinho: “Olha lá! O papai está voltando! Com a
mamãe!”
“Ah, é?”
Ele disse: “É”.
Ele veio vindo, e chegou.
Mas quando chegou aqui, Waramwi tentou ver se o filho não estava
mentindo.
Ele disse: “Então você não pegou aquele caminho?”
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Ig awna giwn: “Pa! Nah ka wew atere.
“Ihi! Ig awna git: “Pis wewvuw atere!
Giwn: “Nah ka wew. Ku samah pis awna nutuh pis ka muwaka adah
nah atak atere. In keh nah ka ganye wew atere. Nah iha piwn. Nah
wew avikuw inin. Avikuw inin nah ka wew!
“Kawa! Wewavuw atere!
Ig awna: “Kamni nah wew!
“Mmah pis ka wew atere?
Giwn: “Nah ka wew!
Kurin ginag hiyakni. Eg awna git: “Ig ka wew. Ku ig awna ku ig ka wew
atere. Ig ka wewavuw atere. Ku samah pis awna: “Wew avikuw ini
ahin. Avikuw nor ahin kawa?. Inin ig wew.
Ig hiyakni nikwe. Ig awna git gikamayh: “Uya ta wagahkis im”.
Ig kavuse wagahkise im.
Pina hawkri ig wagahkise im!
Awaku gahayo ka gawigawsime kamax im!
Pis kawigate ariw gig?; gegni?
Igkis kidis warasus. Ka aynsima danuh atere.
Ig wagahkis warasus.
Pisenwa giwarasus made nikwen ginag awna ta git.
Eg tima kadukman kuwekwe.
Eg awna: “Awayg! Su atakni havis ndahan kuwekwe kibehtenwa.
“Nah ka muwaka awahkise pig. Apa pig mabivye ay ta pit?. Ig aytwe
amadga umuh ig mabivwiy! Ig mabyan?. Asa atak kibehtenwa.
Ig hiyakni. Ig tivik.
Ig danuh aterena. Ig hiya sema gikebyuvwiy awkevyekis ahakwa un!
Ig tabir atere. Ig ivegeyh!
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O filho disse: “Claro que não, papai! Não andei por lá”.
“Foi sim!”, o pai disse. “Você andou por lá sim!”.
E o filho disse: “Eu não fui lá. Do jeito que você me disse, que você
não queria que eu fosse lá. Por isso que de jeito nenhum eu andei lá.
Obedeci suas ordens, e não andei por aqui. Por aqui, não!”
“Não, você andou sim!”
E o filho: “Não andei não!”.
“Não andou mesmo?”
E o filho: “Não, pai!”.
Então a mãe ouviu, e disse ao pai: “Ele não andou por lá, não. Se ele
disse que não andou, é porque não andou. Do jeito que você disse,
‘ande por aqui, ande por ali, mas naquele outro lado, não!’ Ele andou
só por aqui”.
Então o pai ouviu, e disse ao filho: “Vamos descarregar a comida”.
Ele começou a descarregar a comida.
Descarregou comida dois dias inteiros!
Porque a mulher dele era ótima em pegar comida!
Caçava melhor até que o marido.
Eles pegaram warasus, veio um monte.
Ele descarregou os caramujos.
Quando ele terminou com os caramujos, a mãe falou com ele.
Ela ouviu gritos de papagaio.
E disse: “Rapaz! Vai lá rápido e mata uns papagaios para mim!”
“Não quero mandar seu pai, que já está trabalhando mais [que você?].
Ele veio na canoa, está trabalhando muito! Ele está irritado. Vai lá você,
rápido!”.
Ele ouviu, e foi.
Ele chegou lá, e só viu os parentes nadando na água!
Ele ficou ali parado, olhando!
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Ig iveg gikebyuvwiy. Ig iveg inetra. Giwaygi.
Ig iveg inetra. Gikukri.
Ignewa pahavwiy ay ahakwa un!
Ig awna: “Mmah nah keh kuri?
Ig hiyapni henne ig awna: “Nah haviste ahumew.
Ig havis. Tooh! Harahg!
Bakimnayh wagebete.
Ig iwasa. Yuma pahavwiyema.
Kuri ig tivik. Ig danuh ta git ginag.
Eg awna: “Ya ba?
Ig awna: “Nah havis. Nah ka huwit arit.
Kuri ginag awna ta git gig: “Ba ayta iwasa nex. Mmahkam ig ka huwit
arit nor? Iwasa giwan.
“Ihkata nikwe.
Ig ewke giwan atere ta git gig.
“Akaka piwan ayteke.
Ig pituke giwan. Garak!
Ig dadah atere.
Ig awna: “Pikabayte nuwhu. Mmahki pis mawkapye arit noras?
Mmahkam pis ka huwit? Wake pis minawe?; mawkapye? ka aynsima.”
Kuri ig dadah kabay.
Pase ig dadah han akiw.
Kuri ig pituk pahambaki. Ig dadah hawata.
Ig awna: “Kabay! Ka keh pis mawgapye. Ki ke mawgapye? Kawigaye
made!
Kuri nikwe lawe pisenwe dadahka nikweni.

44
waramwi cobra grande humanis12t.indd 44

12/03/2013 13:03:27

Viu os parentes, aquele ali era o sobrinho dele.
Aquele outro era o tio dele.
Ele estava sozinho na água!
E disse: “E agora, o que é que eu faço?”
Ele decidiu fazer o seguinte. Ele disse: “Vou atirar ao lado deles”.
Atirou. Pum! “Corram!” Os papagaios se espalharam.
As crianças subiram para a margem.
Ele olhou. Não tinha pego nenhum!
Então ele saiu, e chegou até a mãe dele.
Ela perguntou: “Pegou algum?”.
Ele disse: “Atirei, mas não peguei”.
Então a mãe disse ao pai dele: “Vem aqui, dá só uma olhada no irmão
mais velho. Por que ele não consegue pegar aqueles papagaios? Olha
os braços dele”.
“Então tá”.
Ele levou os braços até o pai.
“Estica os braços, assim”.
Ele cutucou os braços. Tuc, tuc!
Bateu nos braços.3
E disse: “Estão melhores que os meus. Por que você não atira direito
com aquele lá? Por que você não consegue pegar nada? Porque você
está deixando tantos papagaios escaparem?”
Então ele bateu bem nos braços dele.
E bateu também no outro braço, desse jeito, de novo.
Então ele cutucou o outro braço. E bateu também.
E disse: “Bom! Você não vai atirar mal. Como é que você poderia
atirar mal?! Vai ficar tudo na mira!”
Então ele terminou a massagem.
3 Dadah: martelar, bater, massagear. Hoje em dia, alguns Palikur ainda realizam massagens em seus bebês, para fazer deles
bons caçadores.
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Ayteke akiw eg awahkiswig. Kadukmanad!
“Su atak kuri!
Ig tivik. Ig danuh atere.
Ig uti piyana akebi. Nawenewa hiyeg ku pariye kawna gikebyuvwiy.
Nor kadukman sema gikebyuvwiy ay!
Giwaygi. Gikukuri. Made igkis ay.
Kuri ig hiyakni hene. Ig kamaxe piyana awaykemni.
Taw! Ta abetit. Igkis hiyuke?. Harayh! Piyanamin akebikis.
Kuri ig tivik nikwe. Ig danuh ta git gunag.
“Ya baki? Aysaw akebi?
Ig awna: “Piyana akebi. Nah havis nah ka huwit arit. Nah ka hiyak ku
samah.
Gig awna: “Takuwanek! Takuwanek pis huwit. Takuwanek pis pihuwite
ariw.
Ig awna giwn: “Mmah hene?
Ginag iiwevgi. Eg kiyste made. Maserevgikis nikweni.
Eg sagehe im gidahankis nikweni.
Egkis payebwitak akak im. Egkis axe nikwe.
Kuri msanbi. Hewke nikwe kadukmanavad akiw!
Gig awna ta git: “Awayg! Su piswa atak. Nahme ta aygete.
Ig tivik akiw. Ig danuh atere nikwe.
Ig ute pohowkuw akebikis nawenewa hiyeg.
Ig hiyakni. Ig kamax ta abet nor pohowkuwnad.
Daw! Abetit. Ig mateke pohowkuw akebikis.
Ig danuh ta ihapkat.
Ginag awna: “Aa! Kuri! Metakwa pis kawiga havis!
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Depois, ele mandou o filho pra fora. Dava pra ouvir gritos bem altos!
“Vai, agora!”
Ele foi, e chegou lá.
Encontrou dois deles, gente diferente, que não eram seus parentes.
Os gritos eram só dos seus parentes!
O sobrinho, o tio dele, todos estavam lá.
Então ele decidiu fazer o seguinte: ele pegou dois homens jovens.
Pum! No meio deles. Eles foram atingidos. De uma vez só, pegou os
dois rapazes.
Então ele saiu. Ele chegou pra mãe dele.
“E aí? Quantos?”
Ele disse: “Dois. Eu atirei, mas não peguei mais, não sei não sei por
quê”. Ele escondeu a verdade, que não queria acertar os parentes.
O pai disse: “Amanhã, amanhã você vai pegar! Amanhã, sua mira vai
estar boa”.
Ele disse: “Ah, é?”.
A mãe pegou os dois homens mortos. Destripou e assou.
Ela cozinhou a comida para eles, então.
Eles comeram junto com a outra comida, comeram.
Então, escureceu. Na manhã seguinte, dava pra ouvir mais gritaria,
bem alto.
O pai disse a ele: “Rapaz! Vai sozinho, que eu vou de tarde”.
Ele foi de novo, chegou lá.
Encontrou cinco pessoas diferentes.
Ele decidiu agir: caçou aqueles cinco que não eram parentes.
Pum! Pegou os cinco.
Chegou na margem do rio
A mãe disse: “Ah, agora sim! Finalmente você aprendeu a atirar!”.
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Ig awna: “Metakwe nah kawiga havis.
Ig danuh atere nikweni.
Ginag iwevrikis. Ikistavevuwiy. Maserevwiy nikweni.
Ike gimanakis. Igkis axnekis kabubuk.
Axnekis gukak ginag.
Aygete nikwe arimkat sis ler kuwis bakimnayh kavusa awkevye ahakwa
un.
Inme nikwe avim inin hawkri yuma hiyeg avise abohri axtig!
Awaku amekene ka kema wiswiyma. Minikwak kawa.
Ku akak inin ku wis hiya datka kamaxe pahavuw.
Ig arit. Bawh! Ay. Warikmorit ay. Pis ka pes atere akiw.
Igkisme kawa. Igkis ka hiyak ini aviska.
Awaku barew akebyenten. Hiyeg akebyen!?
Kuri aygete nikwe gig tivik nikwen.
Ig kamax oito akebi kuwekwe.
Ig ayta akak ka aynsimad! Ig ewke ta gut gihayo.
Gihayo awna: “Kuri nah kadahan numana! Takuwa pis ka atak. Hewke
akiw pis kawnata atak. Hewke akiw nikwe nex atak. Mpiyase pina
hawkri.
Ig usekwe.
Maserevwiy imad madikte!
Ig axe pabuskak! Nor adah gimana.
Ig usekwene ayge nikwe.
Hewke ba neras kehnene yar.
Puwipkabet. Ayhte. Kehne yar.
Igkis ahegbetene yar. Puguhgunabo akebi yar!
Wanakbori pitatye yar. Kuri avetye yar.
Kuri amamnabori yar.
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Ele disse: “Pois é, finalmente eu aprendi a atirar”.
Então ele chegou.
A mãe pegou eles, destripou e assou.
Deu a comida para eles, e comeram juntos.
Eles comeram com a mãe.
Quando era de tarde, já era umas seis horas, as crianças começaram a
nadar na água.
Mas, naquele tempo, ninguém tinha medo dos monstros axtig!
Porque nossos ancestrais não eram como nós, antigamente não eram!
Hoje em dia, se vemos uma cobra pegar alguém, por exemplo.
Se ela pega, tchum!, aqui, no rio. Você não vai voltar lá.
Mas os ancestrais, não, eles não conheciam esse medo.
Porque tinha uma quantidade grande de gente.
Então, de tarde, o pai foi lá.
Ele pegou oito papagaios.
Ele veio com tantos! Trouxe pra esposa.
A esposa disse: “Agora, sim, eu tenho minha comida! Amanhã, você
não precisa ir, nem na outra manhã. Só na outra manhã o irmão mais
velho vai, depois de dois dias.
Ele ficou.
Toda a comida foi assada!
Ele comeu a parte dele, a comida dele.
E ficou lá.
Enquanto isso, na manhã seguinte, eles fizeram uma cerca.
Ao meio dia, bem ali, eles fizeram uma cerca.
Prepararam a cerca, seis camadas de cercas!
Eles amarraram a primeira cerca, daí a segunda.
Depois a terceira.
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Igkis wanakbo kiyavwiyerad ahmin. Han gahumwan gamin.
Kuri avaxkabo yar. Kuri avohravri? yar.
Kuri puguhgunabo yar.
Ig awna: “Ikevyi. Usekwe mpana yar gudahan gihayo. Mpana yar
gidahan.
Heneme igkis atak atere. Igkis kote atakte.
Amawka igkis ute ta arivwit?
Ig ayne akiwa.
Hewke ginag awna: “Kuri pis ka atak. Papay kawnata kamax nor
kuwekwe ku avim inin.
Mataytak ig ay.
Msanbiy akiwa. Hewke akiw nikweni.
Gig kawnata atak.
Eg awna: “Takuwanek! Nor amamnamwiy hawkri pis atak kamaxne
kuwekwe. Nahme muwaka adah pis kamaxe kiyesrad.
“Ihkata nikwe.
Kuri nikwe amamna hawkri amekene tivik.
Ig tivik awahkiska gig. Ig awna: “Su piswata atak. Sema nahme ayteke.
Su atak.
Ya ig tivik.
Ig iwe gig garagbusa.
Bawa gig garabad! Kiyapyad garabad.
Datka ka nopsimahad garabad
Ig iwe. Iwahg! Gahg! Ta arikut.
Ahadye! Ig tivik.
Awaku Waramwi hawata ke hiyegbe ig.
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Eles amarraram uns troncos de árvores bem maduras, grandes,
grossas assim.
Daí a quarta cerca, e a quinta cerca.
E por último, a sexta.
Ele disse: “Já basta. Tem três cercas para a mulher, e três para
Waramwi”.
Mas eles foram lá, e ainda não tinham amarrado tudo.
Porque eles estavam esperando a hora certa.
Aí ele voltou para lá.
Na manhã seguinte, a mãe disse: “Agora você não deve ir. O Papai
também não vai pegar papagaios hoje”.
O dia todo, ele ficou lá.
Escureceu de novo. Daí na manhã seguinte, de novo.
O pai não foi.
Ela disse: “Amanhã você vai! No terceiro dia, você vai e pega os
papagaios. Quero que você pegue bastante!”
“Então, tá”.
Então, no terceiro dia, nosso ancestral foi lá.
Ele foi para ser enviado pelo seu pai, que disse: “Você vai sozinho,
mas eu vou depois. Vai lá!”
E ele foi.
[…]
Ele pegou a arma do pai.
Mas era o manto do pai dele, um manto bem grande.
A cobra grande tinha um manto bem grande.
Ele pegou. Zip! Tchum!, pra dentro dele.
“Adeus!”, ele saiu.
Porque o Waramwi também era como se fosse uma pessoa.
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Ig Waramwi ku kiney mahakwa.
Ku kiney akigbimna mahakwa ig humaw hiyeg.
Embe kuri ig tivik.
Ig humaw ke bakibe nopsehsa. Pahavuwa gitew.
Ig ahariteyh! Ig danuh atere. Ig iwasa kabay.
Ig ive guvita? kabayhtiwa. Ig diyuh.
Ku ig diyuh kurina. Ig ayta kurina. Ig ka ayta hiyegima akiw.
Kuri ig ayta pahapte axtig!
Embe kuri ig tivik. Ig tivik nikwe.
Ig havise oito akebi hiyeg.
Ig bakibe havis.
Ig ewke ta gut ginag. Ig danuh atere.
Nikwe ig kamaxe pahavwi gikebyi.
Gibetiw nerras hiyeg. Ig kamax.
Ig ewke tahan nikwe.
Kuri ig danuh tahan nikwe. Ginag iveg nikweni.
Ginag awna: “Kuri pis havis kabayhtiwa.
Ig danuh atere nikweni. Ginag iwe giwin. Eg maserevwiy gudahan.
Gudahan gumana. Ig Gig? ka ax.
Ig maserevwiy gidahan.
Eg usakwa pahavuwa akak gumana.
Ig? sakehe im gidahankis. Pirimka nikwe.
Puwipka danuh. Egnes ax.
Egnes ax nikwe.

Arimkat pabuskak kamukri. Kamukri aremkatye ku digiswiye?.
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Ele, o Waramwi, lá onde tem o lago dele.
Na beira do lago, ele aparece como uma pessoa.
Então, ele saiu.
Apareceu como uma criança pequena, com uma cabeça.
Rastreou eles [pelo cheiro?]! Chegou lá, deu uma boa olhada.
Olhou bem [para os corpos deles?] e voltou.
Então, quando ele voltou, ele não voltou mais como gente.
Dessa vez ele voltou como um monstro axtig completo!
Então, ele saiu.
Ele atirou em oito pessoas.
Ele, o filho homem, atirou neles.
Trouxe pra mãe dele. Chegou lá.
Então, ele pegou um dos parentes.
Entre aquelas pessoas, pegou um.
Ele trouxe de volta, lá.
A mãe dele viu.
Ela disse: “Agora, você atirou bem!”
Ele chegou lá, e a mãe pegou a caça, ela assou a comida dela.
O pai não comeu.
Ele comeu a comida dele.
Ela ficou sozinha com a comida dela.
Ele assou a comida para eles, então estava tudo feito.
Chegou o meio-dia, eles comeram.
Foi aí que eles comeram.
Perto da metade do ano. Na estação das águas altas, as enchentes nos
campos alagados.
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Kamukri ariwntak digiswiye. Pabuskak kamukri ariwntak un digiswiye.
Pahaye gig himeknin. Gig himak.
Ig kadahan pahat tarep aytekina.
Ig kadahan pahat tarep ayteke..
Kiyavwiyad tarepadmin!
Neg ayteke ekehne ku pariye aytaki. Ku pariye hiyeg aytekin. Ig
hiyakni. Neg tarep aki git.
Ku pariye ayteken. Ig hiyakni.
Kuri ig himekne kuri pahaye ig tima tarep: Hewh! He! Hewh! Hewh!
Hewh!
Tey! Ig watisa!
Ig awna: “Arikna! Pariye danuh?
Gihayo awna: “Nah ka tima arikna.
“Ba pis ka tima?
“Kawa.
“Kawa. Arikna danuh!
Pase ig tey. Ig kanikaw nikwe.
Ig iwevye nor givalletad.
Pase ig kamaxe givalletad tahan. Ig tima kuwekwe kabiman tohan.
Kahg! Kahg! Kahg!
Ig awna gut gihayo: “Ba nah awna pit?! Nah iwasa kibentenwa!
Ig tivige. Ig danuh atere.
Ban atip iyar!?
Sema akak yakot!
Ig danuh atere nikwe. Amekene hiyakni. Amekene havis akak yakot.
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A estação ali das águas altas, das enchentes.
Naquele tempo, o pai dele, Waramwi, estava dormindo
profundamente, adormecido.
Ele tinha do lado dele uma mutuca. [Uwet aponta para o seu lado
esquerdo]
Desse lado, ele tinha uma mutuca.
Umas mutucas grandes, adultas!
A mutuca desse lado, avisava do que estava vindo, de qualquer pessoa
que estivesse vindo desse lado. [Uwet aponta para a esquerda]. A
mutuca ficava olhando, e dizia a Waramwi.
A mutuca do outro lado observava.
Então ele estava dormindo, e de repente ele ouviu as mutucas. Bzzzz!
Bzzzz! Bzzzz!
Ele levantou! Ele acordou!
Ele disse: “Alguma coisa está vindo! O que é que está vindo?”
A mulher disse: “Eu não ouvi nada”.
“Você não ouviu?”
“Não”.
“Não! Tem um bicho vindo!”
Ele estava de pé.
Pegou sua grande jaqueta.
Quando ele pegou a jaqueta, ali, ele ouviu um papagaio cantar ali
perto. Crá! Crá! Crá!
Ele disse à esposa: “Não falei? Vou dar uma olhada lá!”
Ele foi, e chegou lá.
[Como uma parede de pedra bem dura?]
Toda arrepiada, cheia de flechas!
Ele chegou lá, os nossos ancestrais olharam para ele, e atiraram com
flechas.
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Igkis havista akak yakot.
Neg dunihe iyarankis. Ig dunihe paxkabu iyara. Usekwe pikana yar.
Usekwiye.
Gig hiyarite?. Ig miya.
Ig miya nikweni.
Pahaye gihayo tima kimanka. Ka kibey kamanka. Pahaye ig ka kimanka
akiw.
Bawa digidgiye. Eg tima digidgiye. He hehbete.
Pahaye waykwitaw.
Eg awna ta gut gukamayh: “Pariye danuh git papay ayhte? Nah ta iwasa
atere!
Eg kawehe gukawihni nikwe. Guwsimsa.
Eg tivik gihavuw.
Eg danuh atere. Aripa gimehpen?
Eg danuh atere. Akak! Akak!
Eg wagehe dunihbiye iyar
Igkis iki gut!
Igkis havis. Boh!. Igkis havis gariwti?
Igkis havis. Patukwa ta gariwtad?
Made igkis iyarad havis ta gariwtad?
Pakeku akak guwyarih?. Madik! Eg miyo!
Eg miyo nikwe.
Kuri ig amekene hiyakni hene.
Kuri ig bakibe hiyakni.
Ig awna git gisamwi: “Wahamnan! Nah iwasate papay kibentenwa.
Akak mamayh. Mmahki egkis tinwoh?
Ig sarayhwad. Ig tivige.
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Atiraram nele com flechas.
Ele quebrou as cercas deles. Quebrou quatro cercas, mas ficaram
duas.
O pai dele estava largado sobre a cerca, morreu.
Ele morreu.
De repente a mulher dele ouviu o barulho. Um barulho tão alto! E de
repente ele não fez mais barulho nenhum.
Mas o trovão, ela ouviu. O estrondo.
Então, de repente, o som do trovão baixou.
Ela falou ao filho: “O que foi que aconteceu com o papai? Vou lá ver!”
Ela vestiu as roupas dela, o manto dela.
Foi atrás dele.
Chegou lá, ele já estava morto.
Chegou lá, ai, ai!
Ela escalou e ia quebrando as cercas.
E eles deram nela também!
Atiraram, pum! [Nos olhos dela?]
Atiraram. [Furou os grandes olhos dela?]
Todos eles atiraram por trás da cerca [nos grandes olhos dela?]
Logo depois que quebrou a última cerca, ela morreu!
Então ela morreu.
Então ele, o ancestral palikur, observou o seguinte.
O filho de Waramwi, observou isso também.
Ele disse ao filho de Waramwi, espere aqui enquanto eu vou procurar
o papai e a mamãe. Por que eles estão quietos?”
Ele escalou pra fora da toca de Waramwi. Saiu.
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Ig danuh atere. Apa gumeremnikis. Igkis umehegikis!?
Ig wagepte. Ig diyuh akiw.
Lawe, ig danuh atereni ig hiya bakibe tabir ke ininbe.
Ig bakibe tabira.
Kadahan akati. Ka nopsimahad akatad. Kuwiknad. Arikut payt.
Ayge gabarad. Mawamnad? gisimsa.
Kuri mawad han gamun. Waykbowit.
Ig bakibe tabir ayteke. Ig akaka giwak. Kaba dax. Ke ininbe. Ig aharitye
inere.
Wakehte ku nor bakibe daxe atan. Inerekam axebete amekenegben
made!
Kibeyne ig ka dax.
Ig kaba dax atere.
Gegni awna ta git: “Pariye pis kehne ay?!! Asa bat!
Ig bakibe bat.
“Hiyawa gig kiyavwiye. Mamayh kiyavuno egkis miyo made! Piswakata
bakibe ik? Ka ik gidahankis. Yuwig apa umehemni? unag apa miyo.
Ig bakibe batahkiswa.
Kuri nikwe ig axtig ayge avigku nor gahinad.
Ayge ig akak gihayo. Ig miya ay.
Kuri pakwa mtipka nikwe. Ig datka diyuhkiswa ayteke.
Diyuhkiswa. Tuboh parawhokwat.
Gihayo diyuhkiswa. Eg tuboh parawhokwat.
Kuri egkis uwewtap?.
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Chegou lá, eles [Waramwi e Waneser] já estavam mortos. Eles [o
povo] já tinham matado os dois.
Ele deu uma volta e voltou.
Quando chegou lá, viu o filho de pé, assim.
O filho de Waramwi estava de pé.
Tinha uma corda, uma corda enorme. Amarrada e pendurada, dentro
da casa.
Tinha o manto dele. Suas roupas grandes, de algodão.
Então o manto de algodão estava pendurado, alto assim do chão
[Uwet mostra a altura de um metro].
Ele, o filho, estava de pé, bem ali. Ele esticou a mão, quase alcançou,
assim. Queria aquele manto.
Se o filho de Waramwi tivesse tocado ali, esse bicho teria comido
todos os nossos ancestrais!
Ainda bem que ele não tocou!
Estava quase tocando.
Então seu irmão mais velho o ancestral disse a ele: “O que você está
fazendo aí? Senta!”.
A criança sentou.
“Se seu pai e sua mãe, mais velhos, foram mortos, como você, que é
uma criança, pode fazer? Eles não conseguiram. O seu inimigo matou
eles. Nossa mãe já está morta”.
A criança sentou.
Então, o monstro axtig Waramwi ainda estava lá, no meio do
caminho.
Estava lá com a esposa, morreu ali.
Então, à meia noite, ele, a cobra grande voltou de lá.
Ele voltou, mergulhou no oceano.
A mulher voltou, mergulhou no oceano.
Então eles viajaram.
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Egnes tivik tah ahakwat parawhokwa.
Inere ahin barew.
Kuri lawe ku ig danuh. Ig usekwe akak gisamwi ay.
Im ka aynsima.
Ig awna git gisamwi: “U ka atak kanik. U kadahan umana ka aynsima.
Arakembet umana. Uya nah ayhmuwati?
Inme avim inin hawkri bakibe Waramwiyan ka da aymuhwa!
Ig usekwe adah pahak kamukri.
Ig bakibe aymuhwa kabayhtiwa. Ig takwaye kuwis.
Ig kavusa. Ig bakibe kiyimwih?.
Ig kiyimwih. Kiyimwih. Kiyimwih Kiyimwih.
Ig awna giwn: “Mmah? Ayge nah diyuhkis niguh gimig! Kuri nah
diyuhkis niguh gimig!
Ig awna ta gitaybit? gayhmuhten: “Nah diyuhkis papay gimig!
Nah diyuhkis! Kuwewanek aygeteneku ku nah tima kuwekwe
kadukmaneku. Nahwa atak. Nahwa haviste.
Gegni awna: “Nah ka isaksa pis atak!
Ig awna: “Ku pis ka muwak nah atak. Ya mmahni ukeh?
Ig amekene awna git: “Pikabayte usuh higihwe. Ka ba higihwa ovin?.
Papay kuwis miya. Mamayh kuwis miya. Kitka kavitaw kamaxwa ay?.
Wiswa piyanmavu. Ka iki nah kamaxwe pit. Ka ik adah nah kamaxwe
pit. Pis bakibe. Hawata ku pis kamaxe nah. Ku nah kiyavwiye
kuwewwanek han pitatyeneku. Nah miyakneku. Kuri yuma akiw.
Kuwewanek igkis umeheneku. Ya pis? Pis pahapuwa. Kuri pidatni ka ik.
Igkis hiyakni nikwe.
Ig bakibe awna: “Uya tivik.
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Lá longe, pra dentro do oceano.
Naquela estrada aberta.
Então quando ele o ancestral voltou, ele ficou com o irmão mais novo
aqui.
Tinha muito peixe.
Ele disse ao irmão mais novo: “Não vamos caçar, temos muito peixe,
todo tipo de peixe. Vamos fazer você crescer”.
Então, o filho menor de Waramwi cresceu rápido!
Ele ficou um ano ali.
Ele, a criança, cresceu bem, já era um jovem homem.
Ele, o filho, começou a ter desejos de vingança.
Ele foi ficando cada vez mais e mais raivoso.
Ele dizia assim: “Por que? É isso, vou vingar o sangue do meu pai! Vou
agora, vou me vingar pelo sangue do meu pai!”
Ele falava ao alcance do ouvido de quem estava criando ele: “Vou
vingar o sangue do Papai! Eles vão pagar! Mais tarde, quando for o fim
da tarde, quando eu ouvir os papagaios gritando, vou eu mesmo lá!
Atiro eu mesmo neles!”.
O irmão mais velho disse: “Não vou deixar você ir lá!”
Ele disse: “Se você não quer que eu vá lá, então o que devemos
fazer?”
Ele, nosso ancestral, disse a ele: “É melhor nós irmos embora. Vamos
pra longe, naquela direção? O papai já morreu, a mamãe já morreu.
Quem vai cuidar de nós, aqui? Somos apenas dois, e eu não posso
tomar conta de você. Você é uma criança. Você também tem que
cuidar de mim, quando eu for velho, quando eu morrer. Não tem
mais ninguém. Mais tarde, eles vão me matar. E você? Você vai ficar
sozinho. Você ainda não é forte o suficiente”.
Então eles pensaram assim.
O filho de Warawmi, disse: “Vamos embora!”
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Igkis hiyakni. Igkis katapta amadga nawiy nikwe
Igkis kiyakave gig ginawiya
Igkis maravad? madikte gewkanbet.
Givigvuw. Kadahan givig yawyaw.
Kadahan nor givig kibiye.
Ig kadahan nor givig kewye Iwanawru?.
Ig kadahan arakembet givig ay.
Datka! Ka aynsima datka!
Igkis kivuhsa amadga nawiy.
Kipuh amadga nawiy! Made!
Kuri igkis hiyakni hene. Giwn “Uya tivik!
“Kityekaw?
“Uya tivik ahakwate un maravye. Ayge kadahan payt ay.
Ig awna: “Mmah hene?
Ig awna: “Ya. Pahayave? papay waxnun ku samah usuh kinikne atere. Ig
awna nutuh.
Giwn: “Ku aysaw mbeyne danuh. Aytwembe atan. Ig ayavatun atan.
Ay kadahan payt ay.
Embe igkis tivige.
Igkis tivik kuwewnen mpana hawkri. Avaxkan hawkri igkis danuh ta un
avatakni.
Igkis kanumka Maravye. Un Maravye.
Igkis danuh aterena. Igkis ute pahavuw tino ayge.
Eg awna guwn: “Kit kay?
Ig awna giwn: “Usuh ka kityama avyan. Usuh ayta ayavamte pit.
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Eles decidiram o que fazer. Subiram no barco.
Carregaram o barco do pai.
Arrumaram toda a bagagem.
Todos os bichos de estimação.4 Eles tinham um lobisomem de
estimação.
Tinham um gambá de estimação.
Tinham um bicho que se chamava iwanawru [tipo de camaleão?].
Todo tipo de bichos.
Sucuriju, tinha muita sucuriju!
Carregou todos eles no barco.
O barco estava totalmente cheio!
Então eles decidiram fazer o seguinte, ele disse: “Vamos!”.
“Para onde?”
O filho de Waramwi disse “Vamos para as águas de Maravye [olho
d’água]. Tem uma casa lá”.
O velho palikur disse: “Ah, é?”
Ele disse: “É. Uma vez meu pai me levou, quando fomos caçar ali”.
Ele disse: “Se tiver algum perigo, vai lá, ele te ajuda. Tem uma casa lá”.
Então, eles partiram.
Ele saíram navegando por três dias. No quarto dia, chegaram no
Encontro das Águas.
Chamam de Maravye, as águas de Maravye.
Chegaram lá, encontraram uma mulher.
Ela disse a eles: “Para onde vocês vão?”
Ele disse: “Não vamos para lugar nenhum, vovó. Viemos para lhe
fazer um pedido”.
4 Espíritos domesticados ou familiares
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Bawkata egu Avyan Tivuw eg!
Eg kavinine ayge.
Gugihgi nor Wavaman.
Inme gugihgi yuma ayge.
Gugihgi tivik parawhokwate.
“Usuh ayta ayavan ta pit.
Eg kiyavuno awna ta git: “Bakimnay nah ka iki iwedrigit pit. Ay ku kiney
nah usakwa. Nor waxri kanopsimahad. Nopsehsa nuwaxri ku kiney
nah usakwa.
“Mmah hene?
“Ya. Ka ba nah iki iwedrigit pit. Ivegaptiwnenen! Kadahan iwetrit ay
akiw.
Igkis aytwe. Igkis aytwe nikwe.
Igkis danuh ta Waruwnit?. Amadga Waruwni?. Igkis danuh ayge.
Sema ayge kadahan pahavwi ner Uruvwi gibatag.
David: Ba ku kiney igkis tivik ba Urumewni? Ba kawa?
Uwet: Kawa. Ka Urumewni inere.
Inere un avatakni. Urumewni nawenyewa.
Igkis kanum inere un maravye.
Inere ku kit amiyan huwit.
Parawhokwa bohka. Huwit atere.
Parawhokwa bohka. Huwit atere.
Inere bohka. Huwit atere.
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Mas ela era a Vovó Tivuw, o sapo!
Ela vivia ali.
O marido dela era o Wavaman, o jacaré-açu de focinho grande.
Mas o marido não estava lá.
O marido tinha saído para o mar.
“Viemos lhe fazer um pedido”.
Ela, a senhora, disse a ele: “Menino, eu não posso lhe dar um lugar
para ficar, aqui onde moro. Aquela terra onde vocês moram é
enorme, a minha é pequena, onde eu fico”.
“Ah, é?”
“É. Eu não vou te dar um lugar para ficar. Procura por aí, tem outros
lugares por aqui”.
Eles voltaram, então.
Voltaram para Waruwnit, a Lagoa Espelho. Chegaram lá.
Mas lá, tinha um dos filhos ilegítimos de Uruvwi, o jacaré-açu de dois
rabos.5
David: O lugar para onde eles foram... era o Urumewni, o rio Amazonas?
Ou não?
Uwet: Não, não era o Urumewni.
Aquele era o Encontro das Águas, o Urumewni é outro lugar.6
Chamam aquele lugar de Águas de Maravye.
Onde as correntes se encontram.
O oceano bate daqui.
O oceano bate dali [mostra vindo do outro lado].
Vem outra corrente, e bate também.

5 Uruvwi gibatra: Provavelmente se trata do filho ilegítimo ou bastardo de Uruvwi. Também pode querer dizer o lugar
onde fica o ninho de Uruvwi, os filhotes de seu ninho.
6 Uwet, aqui, confunde ligeiramente os lugares em questão. Eu estava perguntando se Waruwni era o mesmo que
Urumewni [o Rio Amazonas], e não se as águas de Maravye eram o Amazonas. A resposta dele, contudo, oferece maior
compreensão sobre os caminhos aquáticos que conectam os mundos superior e inferior.
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Ku kit nor amekene minikwak. Nor hub kahanpyo7 hiyuhpig. Eg
isahkiswig ayhte!
Kuri nor amiyan pakiswig. Igkis wagehe ayhte gamunikis nikwe.
Ayteke amadga nore nikwe. In wasakse ta gubiyekut tah warikwit. Ini
kanumka un maravye.
Embe kuri igkis hiyapni, igkis tivik.
Igkis danuh tah ahakwat nor Waruwni. Pis hiyak?
Waruwni mahakwa aytak aranwatak nor Tuveyni.
Aranwatak nor waxri warumka akig. Han Powkat.
Aranwatak kasivun.
Igkis danuh atere ayayavaptiha.
“Kawa!”
Kadahan mpadru gahawkri ayge. Ayge ahakwa inere.
Kadahan Uruvwi gibatag. Ayge ahakwa inere.
Ig Uruvwi gibatag awna git: “Usuh ka iki iwetrit pit pase usuh hiyak
pihiyakemni pis. Pis ka parehewehsima! Ineki keh usuh ka iki pit ay.
Ig awna giwn: “Su tivik! Tivige han avit kayg?: kariy? Kadahan pahat
paytwempu ayge akiw. Atere pis ayavaptihwa.
Yaba! Igkis aytwe nikwe. Bawakata kadahan Uruvwi gibatag ay kurin
Ayawimni ku amaka wis mpiya.
Kadahan mahakwesa han. Ig ayge amin mahakwesa.

7 No texto original, Uwet diz gahanpig, que literalmente significa “aquele monstro com asas”. Uwet está usando uma
palavra em patuwesbunka, a linguagem usada durante as viagens. Durante uma viagem nunca se deve dizer o nome próprio
de um predador: se você disser o nome próprio, o bicho aparece e come você. Optamos por usar o nome próprio da
arraia para tornar o texto mais claro para a maioria dos Palikur.
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Muito tempo atrás, lá onde foi o nosso ancestral. Aquela arraiajamanta carregou ele. Deixou ele lá em cima! [Uwet aponta para
cima]8
Então aquelas correntes de águas levantaram ele bem pra cima, nas
alturas.
Depois as águas desceram direto pra boca do rio que corre no
fundo9. É isso que se chama águas de Maravye.
Então, eles ouviram isso, e continuaram a viagem.
Eles chegaram no Waruwni, a Lagoa Espelho. Está entendendo?
O Waruwni é um lago que fica no outro lado do Lago Tuveyni10.
Do outro lado da ponta da Ilha Warumka [Ilha Tipoca]. Bem longe,
nessa direção [aponta para leste].
Perto do rio Cassiporé.
Eles chegaram lá para pedir um lugar para ficar.
“Não!”
Lá, fica o Avô de Todas as Sanguessugas. Lá na água desse lago.
Tem o filho ilegítimo de Uruvwi, aqui, na água desse lago.
O filho ilegítimo de Uruvwi disse a ele: “Não vamos te dar um lugar,
porque sabemos como você é. Você é muito perigoso! Por isso não
vamos te dar lugar aqui”.
Ele disse: “Vá embora! Vai pra esse lado atravessando a várzea. Lá
também tem uma aldeia. Você pode pedir para eles lá”.
“Vamos!” Então eles vieram. Mas aqui tinha outro dos filhos ilegítimos
de Uruvwi, agora. Em Ayawimni, por onde passamos ontem. 11
Tem um lago pequeno. Ele esta lá, junto ao lago.
8 O Uwet está se referindo a historia de Wavaman, na qual um jovem é transportado nas costas de uma arraia-jamanta até
a casa de Wavaman, no meio do mar.
9

[N. T.] “O fundo”, na região do Oiapoque, é a expressão mais comum para designar o mundo inferior.

10 Lago Tuveyni: Lago Tupaia em patoá.
11 Ayawimni: [“Ponta afiada ou estreita”]. Um dia antes da entrevista, havíamos retornado de Aragbus, passando por esse lugar.
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Igkis danuh atere. Igkis ayavaptiha atere.
Ig awna giwn: “Nah kawnata ka aymuh. Nah ka aymuh**.
Ig awna: “Kawa. Uya keh han. Ku hiya ku pis aymuhwan embe nah keh
higiw kibehtenwa udahan. Nah keh higiw humaw ayhte pahambakat.
Tah arimkat Tuveyni. Nah keh higiw adah pahay paka. Nah pisenwa
akak ini higiw. Nikwe pis kadahan nopsad higiw!
Ig awna giwn: “Ka ik! Nah kannuh keh hawwata egu higiw. Heneme
nah ka keh. Awaku nah ay. Nah ikiska ayhte paytwempu. Kenese
arimkat paytwempu. Arimkat Kuwekwemnaw.
Bawa kuwekwe igkis parikwene ke wisbe.
“Axtig nor hiyeg! Ineki keh nah ka keh. Pi kabayte usakwa ke ininbe.
Embe ig hiyakni ig awna: “Su tivik Maravyurite! Su tivik han! Pis ute
pahatra parewni neku. Pis parak ta avikut neku. Pis pereke ta tiwrikut!
Ayge kadahan hiyeg kavinene ay. Atere pis ayavaptihwa. Ayge pis
aymuhwa ay. Ayge ka aynsima axka ay.”
“Mmah hene?”
“Ya.”
“Mmah henewa?”
“Ya.
Amekene hiyakni nikwe igkis tivik.
Igkis tivikweneyh! Igkis ute ini parewni. Igkis pereke.
Avigku nor Tavaranmin.
Pereke avikut Tavaranmin nikwe.
Igkis pereke. Igkis danuh atere nikwe.
Kadahan pahavuw tino akak pahavwi awayg ku pariye kavinine ay.
Igkis ayavaptihwa gut
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Eles chegaram lá e fizeram o pedido.
Ele disse: “Não vou criar o filho de Waramwi, não vou criar não”.
Ele disse: “Não, vamos fazer o seguinte: se você me criar, eu vou
fazer bem rápido um grande terreiro para nós. Vou fazer o caminho
chegar até o outro lado, até perto do Lago de Tuveyni. Faço um
terreiro para dançar, termino ele em uma semana. Aí você vai ter um
terreiro enorme!”
O filho de Uruvwi disse: “Isso não pode ser. Eu também sei fazer
esses terreiros, só não faço, porque estou aqui, estou perto da aldeia.
Perto de Kewkewmnaw, a ilha dos papagaios”.
Mas os papagaios na verdade eram índios, como nós.
O filho de Uruvwi disse: “Aquelas pessoas são monstros axtig!12 Por
isso que não faço um terreiro. É melhor deixar como está”.
Então, o filho de Uruvwi observou o seguinte, e disse: “Vão para o
Lago Maravyu! Vão nessa direção. [Uwet aponta para o sul]. Vocês vão
achar um igarapé. Aí vocês entram nele, e vão rio acima! Tem gente
vivendo lá. Aí vocês fazem seu pedido. Lá eles podem criar vocês,
tem muita comida lá.”
“Ah, é?”
“É”.
“Verdade?”
“Verdade”.
Então o nosso ancestral decidiu o que fazer. Eles saíram.
Foram indo, e acharam o igarapé. Entraram nele.
Dentro do [igarapé Tavaranmin; braço do rio Urucauá]
Entraram no Tavaranmin.
Seguiram até chegar no lago.
Tinha uma mulher e um homem morando lá.
Fizeram o pedido a ela.
12 Referindo-se ao fato de que os índios comem os jacarés. Mas também é uma desculpa para que o filho de Uruvwi não
tenha de criar o filho de Waramwi.
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Nor tino awna: “Ta!
Nor awayg awna: “Ihi. Usuh iki pit. Ku pis ka keh ariknawnema
mbeyne ukaku.”
Ig awna: “Kawa! Nah ka keh mbeyne yikak. Kawa. Nah payavetni! Nah
payavetne adah sagahravyene pihiyevwi? ay. Nikwe pis ka hiya mbeyne
kema kuri yiswa sagahwene. Kawa. Nahwa nikweni. Kawatniye
nah kadahan. Nah kadahan ibukti adah sagehwene nor warik. Nor
pihiyevwi.”
Bawakata mahakwa.
Nikwe ig awna: “Nah kadahan.
Ku aysaw ah hakuh. Tuboh ahakwat akebi ininbe. Ig mpiya tiyegim. Ig
ahiwene made!
Lawene ig ahiwene ah made nikwe kuri ig tavehre? ta waykwite.
Usekwe iwetrit git.
Ineki keh Waramwi gitka ay avigku nor Maravyowa.
Ig ay. Waramwi akak gayhmuhten.
Igi gayhmuhten ig kiyavwiye ig.
Ig kiyapirivwiye!
Ig giw Tunamri. Ig amekene.
David: Mmah giw?
Uwet: Tunamri. Tu-nam-ri.
Neg ku pariye axkatine ayhte. Giw Tunamri.
Nuhawkri Kiyavwiye Giomi avit ig miyavi. Ig awna: “Nah ta danuhpa ta
git ahwi Tunamri”.
“Kit?”
“Ta git ahwi Tunamri.”
Ig akumne nikwe. Ig tivige.
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A mulher disse: “Tudo bem!”
O homem disse: “Sim, vamos dar para vocês um lugar pra ficar, se
não fizerem nada de mau para nós”.
O filho de Waramwi disse: “Não, não vou prejudicar vocês. Não, vou
ajudar vocês. Ajudo a limpar o caminho aqui. Então vocês não vão
sofrer, como vocês sofrem quando limpam o caminho sozinhos. Não,
eu mesmo vou fazer isso. Tenho autoridade, tenho espíritos que me
auxiliam a deixar esse rio limpo, esse caminho de vocês”.
Mas na verdade era um lago.
Então, o filho de Waramwi disse: “Tenho poderes mágicos para chamar
auxiliares para limpar caminhos”.
Se uma árvore cai, bate na água, assim, ele vem de noite, e tira todas
elas.
Quando ele junta todas as árvores, ele afunda elas até embaixo.
Fica um caminho aberto para ele.
É por isso que se diz que “Waramwi está aqui no Lago Maravyowa”13.
Ele está aqui, Waramwi, com aquele que o criou.
Esse que o criou, é um velho palikur.
Ele é muito, muito velho!
O nome dele é Tunamri, nosso ancestral.
David: Qual o nome?
Uwet: Tunamri. Tu-nam-ri.
Ele, que era a comida para Waramwi, o nome dele é Tunamri.
Meu avô, o velho Guillaume, antes de morrer, dizia: “Vou visitar o avô
Tunamri”.
“Onde?”
“O avô Tunamri”.
Então ele fumava encantações, e partia.

13 Maravye [masc.] ou Maravyo [fem.] é um termo genêrico para um portal aquático. Em outros textos Uwet indentifica
este lago como ‘Tinukrimnaw’, Lago Surubim.
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Ig danuh atan. Ig awna giwn: “Ig ahwi Tunamri adukwenewa.
Gihiyakemni kote wageste ke datkama.
Nah awna: “Pariye?”
“Kote. Adukwenewa. Heneme gisamwi apa kuwis kahayo.
Nah awna: “Pariye?
“Kahayo. Ig kamaxo pahavu tino Waneser.”
Nuwn: “Mmah hene? Kittak ig ute nor tino?”
Giwn: “Parawhokwatak ig kamax. Igme yuma gihayo. Igi adukwenewa
takwaye. Ig kiyavwiye heneme ig takwaye.”
Nuwn: “Mmah hene?”
“Ya. Ig usakwa ay kuri.
Atere awetunwi estuwa.
[...]
David: Waramwi kadahan gihayo. Mmah guw?
Uwet: Nak ka hiyak guw.
David: Sema eg Waneser?
Uwet: Ihi. Waneser. Pase ka ba axtigisima?!
Pase Waramwi ka kamax tino henewatma kema wiswiyma kamaxbete
hiyeg. Kawa.
Ig kamax gihayo sema Waneser.
Neg gikamayh kuri. Sema Waneser gihayo.
Eg Waneser ka batek akak wis hiyeg. Eg hiya wis hiyeg kewa kuwekwe
gut. Awaku eg axtig.
Eg ax hiyeg ka aynsima.
David: Nah tima hiyeg awna eg Waneser ke umayanbe. Ba inyerwa?
Uwet: Ya. Henewa. Waneser ke umayanbe.
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Quando voltava, ele dizia: “O avô Tunamri continua o mesmo. O
entendimento dele ainda não se transformou no da cobra grande”.
Eu dizia: “O quê?”
“Ainda não, é sempre o mesmo. Mas o irmão mais novo já se casou”.
Eu dizia: “O quê?”
“Casou, o filho de Waramwi casou com uma outra mulher Waneser”.
Eu dizia: “Ah é? E onde que ele achou essa mulher?”
Ele dizia: “Lá fora no oceano. Pegou e casou com ela. O Tunamri não
tem mulher. Continua sempre jovem. É um homem maduro, mas
continua jovem”.
Eu dizia: “Ah é?”
“É, agora ele fica aqui”.
E a história acaba assim.
[…]
A história de Waneser
David: Waramwi tem uma mulher, qual o nome dela?
Uwet: Não sei o nome dela.
David: Mas ela é uma Waneser?
Uwet: É, Waneser. Porque ela é uma devoradora muito feroz!
Porque o Waramwi não se casa com uma mulher de verdade, como
nós que casamos com gente. Não.
Ele só casa com Waneser.
O filho dele, agora, só Waneser é a mulher dele.
Ela, Waneser, não gosta de nós, de gente. Ela nos vê como papagaios,
porque ela é uma devoradora.
Ela come tanta gente!
David: Ouvi dizerem que Waneser é como uma piranha-vermelha, é
verdade?
Uwet: É, é verdade, Waneser é assim como uma piranha-vermelha.
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Awaku egu Waneser eg minikwak eg hiyogu eg.
Nikwete yumahte umayan. Pis hiyak?
Nor umayan duwweh yumahte.
Ku aysaw egu gitig. Karumayra gitig Waneser. Ku aysaw igkis umehpigu.
Avatra ku samah mariksa gitig. Nikwe umayan.
Lawe igkis ihukbete akak miguw han.
Gumig humaw ka kabey umayan duwwemin!
Umayanmin nopsanyo gayesri han.
Igkis kanumka waneser.
Egu waneser ku akak inin kuri. Kadahan ay Waruwni han.
Sema amadga gumahakwakis.
Eg Waneser usakwa avawyewa ariw nor Mawaravyadmin
Nor Mawaravyadmin? Gudahan nor aytyenpa.
Sema egkis gudahan han pitati.
Ba in amaka nah awna git nukamayh.
Nah awna git: “Natan ku pis danuh atere. Ka muwaka bubuk. Pis
henenewa akak puwaytnen. Ka ba buk. Pis buk umayan mategbet! Pis
hiya umayan han guyesri. Mmahbe ivap! Gaytak guhumwan mmahbe
ivap. Pis ka uti pikubdeman? Han guhubwan!
“Pis padak pivuh atere. Baw! Ka digise! Baw! Pis taris. Dara! Amadgat
umuh
Nuwn: “Sema waneser ay!”
Ig awna: “Pap! Ba inyerwa imwa?”

74

“Imwa! Kewa nor amakano gimig.
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Porque muito tempo atrás, a Waneser era uma mulher de verdade.
Naquele tempo, não tinha piranha, entendeu?
Não tinha piranha-vermelha.
Foi quando mataram ela, que era a irmã mais nova do Karumayra.
Porque estavam se vingando da irmã dele. Daí se formaram as
piranhas.
Quando estavam cortando ela em pedacinhos com um machado,
assim.
O sangue dela se transformou em muitas piranhas-vermelhas!
Pequenas piranhas-vermelhas, assim.
Que se chamam waneser.
Essas piranhas waneser estão aqui, agora. Elas estão no Lago
Waruwni, nessa direção. [Uwet aponta para o leste].
Mas no seu próprio lago.
Ela, Waneser, mora bem longe, lá do outro lado do grande Lago
Mawaravyo.
Aquele chamado Mawaravyo. Fica desse lado. [Uwet aponta para
oeste].
Mas o lago dela fica assim, na frente. [Uwet aponta para leste].
Ontem mesmo eu disse pro meu filho.
Eu disse: “Natan, se você vai lá, não precisa bater na água pra chamar as
piranhas. Você toca de leve com o remo na água. Se você bate, as piranhas
juntam em volta! Você vai ver piranha desse tamanho. [Uwet mostra uma
espessura de três centímetros]. Igual as ivap [piranhas negras]. Muitas são
igualzinhas às piranhas negras. Você não vai encontrar mais grossa! Grossa
assim!”.
“Você joga o seu anzol com a isca lá. Pega rápido, o anzol nem
afunda! Pegou, você puxa para dentro, tum!, pra canoa.
Eu disse pra ele: “Tem apenas piranhas waneser por aqui!”.
Ele disse: “Pai, são peixes de verdade?”
“Sim, peixes de verdade! De um vermelho bem vivo, igual ao sangue
dessa ancestral”.
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David: Nah tima hawata waneser kadahan mpana gaybuw.
Uwet: Ihi. Nah hiyak.
David: Ba inyerwa. Gaybu. Ku pariye inyerwa umayan. Heme eg
kadahan mpana …?
Uwet: Heme eg Waneser ku pis ivuh ku akak inin yuma mpana
gaybuw.
Pariye kadahan pis ivuhtya. Akak inin kuri. Nor umayan
Mawaravyadmin. Ku pariye ax hiyeg
Ke ininbe ku danuh wot.
Egkis hiyaravus. Kwe! Kwe! Kwe!?
Egkis danuh atan.
“Ba pis ay?
“Ihi. Henewa.
“Usuh ayta axne.
Yawa, kuri wis axne kabubuk ay.
Heme llawe egkis ekhevwi nikwe.
Lawe egkis sarayh ayhbokad nikwen
wadé pihepkat nikwen
Pis kabimanek inerekam danuhnek.
Pis tuboh ta unihkwat. Egkis axwin made!
Nor kadahan! Eg ka kadahan mpana dente sema kadahan pikana
warikwitak. Pikana inutak. Eg gaybu.
Heneme kiyavwiyad gaybutadmin! Mmahbe teska.
Mmahbe gaybu pis tes akak kasivag.
Ka gayawisima! Sema ka nopsimad
Kadahan duwwad. Han gahogbad, Davi.
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David: Também ouvi dizer que as waneser têm três fileiras de dente.
Uwet: Têm, eu sei.
David: É verdade, a história dos dentes? Existem mesmo piranhas
com três fileiras de dentes?
Uwet: Se você for pescar uma piranha waneser, hoje em dia, ela não
tem três fileiras de dente.
Mas tem uma piranha que você pode pescar hoje em dia, a
Mawaravyo, uma piranha que come gente.
Assim, se elas viessem até nós.
Elas iam dar risada. Nhoc! Nhoc! Nhoc!
Elas iam vir aqui.
“Você está aí?”
“Estou, é verdade.”
“Viemos comer”.
“Sim, vamos comer todos bem juntinhos aqui”.
Quando elas nos saúdam, aí então...
Elas apontam as ventas.
Bem pra sua cara.
Você grita quando aquelas mulheres piranha vêm vindo.
Você cai na água, elas te comem todinho.
Aquela piranha tem dente.
Ela não tem três fileiras de dente, mas tem duas em cima, e duas em
baixo.
Mas uns dentes, grandes! Como se tivessem sido afiados.
Como se você tivesse afiado eles com um facão.
Tão afiados, tão grandes!
Elas são grandes, vermelhas. Grossas assim, David [Uwet mostra a
largura de sete centímetros].
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Han ayabwad.
Kadahan puwiyad. Mmahbe ivapad.
Pikiyeste guw ivap!
Sema arudi umayan! Eg Mawaravyad eg.
Heme ini sab? ini ka wokema.
Umayan gudahan woke inme ini ka woke guwdahan.
David: Kiyavwiye, kiney ig Waramwi kidis warasus?
Uwet: Warasus! Ig ka kadis warasus ay.
Ig kidis ayhte powkat! Ku kiney danuh pig?
Ku kiney igkis ivuhtya.
Ayge kadahan pahabu. Hanaki. Ihuvwi.
Ku kit ig awna ta git gikamayh: “Takuwa. Uya iwasa warasus adah
mamayh atere.
Parawhokew igkis kidis. Nor warasus.
Igkis kidis warasusyewa.
Igkis kidis nor warasus kasavwatamin. Pis hiyak?
Nah ka kannuh guw nor warasus kasavwatamin.
Ay gamarad. Nah kadahan gamarad ay waxrite.
Igkis kidis warasus han gayesrad. Egu.
Pis bak pisoya akebi. Kadahan ihti ka aynsimad garikut
Egu igkis kidis parawhokwatak.
Nor warasus igkis ka kidis ayma. Ayhte parawhokwatak.
Igkis kidis tah urumewnit!
Igkis kidis ayteke. Igkis ewk atan.
David: Nah time gak Waramwi ku ig kadahan miyokwiye ku kit ig tivik
parawhokwat. Ba pis tima inakni?
Uwet: “Kawa! Kadahan gahina!
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Compridas assim. [Trinta e três centímetros].
Outras são pretas, como as piranhas negras ivap.
Mas são maiores que as ivap!
Só tem das gordas, essa piranha Mawaravyo.
Mas as guelras delas não abrem.
As da piranha-vermelha abrem, mas as da piranha Mawaravyo não
abrem.
David: Senhor, onde Waramwi pega warasus?
Uwet: Warasus! Ele não pega warasus aqui.
Ele pega lá longe! Lá onde o pai dele foi.
Onde eles iam pescar.
Nessa direção, tem uma floresta alagada.
Ali ele disse ao filho: “Amanhã, vamos procurar caramujo ali pra
mamãe”.
Lá fora no oceano, eles iam pegar os warasus.
Pegavam warasus de verdade.
Pegavam aqueles warasus que tem concha, entende?
Eu não sei o nome desses warasus com conchas.
Tem uma concha aqui, eu tenho uma concha aqui nessa ilha.
Eles pegavam uns warasus desse tamanho [7,5 cm de largura]
Você abre dois, tem muita carne dentro.
Eles pegam lá fora no oceano.
Esses warasus, eles não pegam aqui. Só bem longe no oceano.
Eles pegam em todo o litoral, até o rio Amazonas!
Pegam eles lá, e trazem pra cá.
David: Ouvi dizer que o Waramwi tem um buraco que ele usa pra
sair para o oceano, você já ouviu falar disso?
Uwet: Não! Ele tem o caminho dele!
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Ku ig ateke waympiw ig ataka anaviw un.
Ku ig ateke amadga inin. Ig mpiya amadgewa inin.
Igi Tunamri awna: “Ku pis tivikne han kanikne. Pis tivikwiye amadgewa
inin. Amadgawa ini parawhokwat. Heme ig kadahan gahina
Waympiyew akiw”.
Ini gahina Waympiyew pes ta arit nawenyewa hiyeg.
Atere ig taris hiyeg.
Ig mpiya avigku inin. Ig taris hiyeg tah.
Aytohtak nor ivegepket ku kiney givin. Ba pis hiyak ku kiney ig taris
hiyeg?
Ig taris hiyeg ayte Kuwap.
Warikriw! Ig taris hiyeg atere.
Ig taris hiyeg tah! Arimkat nor paytwempu pugutyempu.
Ig axwe muwapuw. Ig axwe. Ig kanik muwapu awaku ig kahina
warikwiw.
Ig kadahan gahina.
Givinyewa anavi wayk!
Ig ku minikwak miyatinen.
Heme neg. Kadahan Waramwi akiw ku pariye ihamwigben sabuk ayhte
Uyapkun.
Ayhte Gimuwti?.
Inere kavine gidahan. Neg givin usakwa ayhte gavuwri iwanvad?.
Ka maguyema aramtemvuwad? ayge givin usakwa.
Tiyegim ig ayhte. Ig kannivwiye avigku warik.
Pase hewke nikwe ig darawh atere.
David: Ya gabar. Mmah ahivak?

80
waramwi cobra grande humanis12t.indd 80

12/03/2013 13:03:31

Quando ele vai ao Waympi, vai pro mundo do fundo, ele viaja por
baixo d’água.
Se ele viaja neste mundo aqui, ele vai pela superfície deste mundo.
Tunamri, dizia: “Se você for, por este lado, caçando, você vai viajar na
superfície deste mundo, por cima deste oceano, mas ele tem outro
caminho em Waympi”.
O caminho de Waympi vai até outra gente.
Lá ele puxa as pessoas pra baixo.
Ele atravessa esse plano de existência. Ele puxa as pessoas pra baixo,
de lá do outro lado, do fundo.
Lá longe, no Ivegepket, onde fica a casa dele. Você sabe onde é que
ele puxa as pessoas pra baixo?
Ele puxa elas lá no Kuwap.
Pelo rio! Ali ele puxa as pessoas pra baixo.
Lá longe ele puxa elas pra baixo. Perto daquela aldeia onde falam
patuá [Kumarumã?].
Ele comia pra todo lado, comia. Caçava pra todo lado, por causa dos
caminhos dele no mundo do fundo.
Ele tinha trilhas.
A casa dele de verdade ficava debaixo da terra.
Esse que morreu muito tempo atrás.
Mas, tem outro Waramwi que o xamã cercou, bem mais longe, no rio
Oiapoque.
Lá no Gimuwti.
Aquela casa lá dele, fica bem longe, acima da [Ponta do Camaleão?].
Lá onde tem uma moita grossa de taquara aramtem, a casa dele fica
lá.
De noite, ele está bem longe. Ele trabalha junto do rio.
Daí, de manhã, ele cai pra lá.
David: E o manto dele, como é?
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Uwet: Gabar datka! Kiyapyad datakad gabar!
Waramwi gabar duwwe. Giduk duwwe.
Giduhyamadga pohe. Gabar.
Ini areketni duwwe gidahan gihayo.
Inme inere giduhya ini arakak gidahan.
Ku ig ka ax hiyeg.
Ig kamax hiyeg he adah gaymuhten.
Heme ini duwwenen araytak. Arakak kuri gudahan gihayo.
Gihayo ka gumuntevwisima hiyeg!
Eg ax hiyeg avavenekwa!
Ineki keh Waramwi ka ax hiyeg. Sema Waneser.
Waneser. Gihayo Waneser.
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Uwet: O manto dele é uma cobra grande! Um manto enorme de
cobra grande!
O manto de Waramwi é vermelho, o peito é vermelho.
As costas do manto são pretas.
O vermelho representa a mulher dele.
Mas as costas representam o próprio [Waramwi].
Que ele não come gente.
Ele só pega gente para dar de comer pra quem ele cria.
Mas o peito, que é completamente vermelho, representa a mulher
dele.
A mulher dele é uma pessoa muito feroz!
O tempo todo ela tá comendo gente!
É por isso que o Waramwi não come gente. Só a Waneser.
A mulher dele.
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Uma leitura de Waramwi: A Cobra Grande1
Lesley Green e David Green

Ao longo do rio Urucauá, na Ilha Tipoca, há um trecho de terra
conhecido em palikur como Ivegepket, ou “o lugar de onde se avista
tudo”, onde se encontra também a Waramwi-givin, a casa de Waramwi,
cobra grande e axtig, palavra que quer dizer “predador”, ou “devorador”
na língua palikur. A história de sua derrota é uma das narrativas mais
contadas no Urucauá, e constitui um monumento à capacidade dos
Palikur de vencer pela astúcia os “predadores” nessa paisagem, através
de uma compreensão de como eles vêem o mundo. Esta não é,
no entanto, uma fábula de triunfo absoluto, mas um conto sobre as
escolhas complexas que se deve fazer ao assumir o ponto de vista de
outro ser.
1 A entrevista foi realizada por David Green em julho de 2008 como parte de um projeto de pesquisa financiado pela
Wenner Gren Foundation, o World Archaeological Congress e o National Research Foundation sul-africano, através do
programa de pesquisa Brasil-África do Sul, STAC/STAF PHASE II (GUN2074757).
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Considera-se que a Waramwi-givin (a casa de Waramwi) fica próxima
ao grande monte de conchas em Ivegepket conhecido como Waramwigiyubi (os restos ou o lixo de Waramwi), e que os arqueólogos
reconheceriam como um sambaqui; achado raro na costa da Guiana
Francesa e do Norte do Brasil.
Waramwi é uma figura significativa entre as criaturas dessa paisagem; é
alguém de quem as pessoas estão genuinamente interessadas em falar.2
Waramwi é, talvez, tão interessante, precisamente por ser uma figura
ambivalente. Ele é uma pessoa e uma cobra grande; é um predador
que teve de ser vencido pela astúcia; é da terra e também do oceano,
e seus caminhos se estendem aos mundos superior e inferior.3 Ele é
extremamente forte, e foi vencido por um palikur velho, doente e aflito:
tema comum nas narrativas palikur, onde quase sempre os menores e
mais fracos vencem os mais fortes. Waramwi é uma pessoa que veste
o manto de uma sucuriju e se torna uma delas e, com isso, o conto de
Waramwi é em muitos sentidos uma narrativa sobre como trabalhar
com uma pessoa quando assume diferentes perspectivas. Como cobra
grande, por exemplo, Waramwi – assim como sua esposa Waneser, que
é uma piranha-vermelha – vê as crianças como papagaios. Na história
de Waramwi, o velho que o vence tem de entender como Waramwi e
Waneser estão vendo o mundo: ele tem de adquirir a sua consciência.
Waramwi está investido na paisagem, nos sambaquis em Ivegepket,
e também em caminhos que percorrem essa paisagem em direção
a outros mundos. O sambaqui, por essa razão, é um desafio para o
arqueólogo que quiser explorar uma arqueologia indígena sem reduzir
as conchas à ideia científica de sambaqui, e sim procurar pensar a
significação desse sítio acompanhando a tradição intelectual local. Nisto,
o conto de Waramwi permanece uma grande fonte e um desafio.
Como acontece com todas as grandes histórias do rio, quase todos
sabem contá-la bem. Uwet Manuel Antônio dos Santos, no entanto,
é um mestre na contação de histórias e na escultura em madeira. Seu
pai era um comerciante brasileiro que vivia na boca do rio Oiapoque,
2 Ver Fordred-Green, Lesley; David R Green e Eduardo Góes Neves. 2003. “Indigenous knowledge and archeological
science: The challenges of public archeology in the Reserva Uaçá”. Journal of Social Archeology 3(2)366-397.
3 Ver Vidal, Lux B. 2007. A Cobra Grande: uma introdução à cosmologia dos Povos Indígenas do Uaçá e Baixo Oiapoque
Amapá. 1ª ed. Rio de Janeiro: Museu do Índio.
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e sua mãe era uma índia palikur que morreu ainda jovem. Uwet foi
criado por seus avós palikur. Seu avô, Buyomin Guillaume, era um dos
xamãs que trabalhou com Curt Nimuendajú nos anos 1920. Uwet
recebeu seu nome da ariramba-de-cauda-castanha que ainda faz seus
ninhos na Ilha do Mangue (também conhecida como Ilha Mawihgi),
onde ele vive. Quando alguém se aproxima do ninho do uwet, ele ataca
destemidamente qualquer intruso com incessantes bicadas e ruído.
Nesta versão do conto de Waramwi, gravada por David Green em
julho de 2008, Uwet oferece um relato detalhado sobre Waramwi e sua
esposa Waneser. Esta narrativa é única, pois liga Waramwi aos portais
aquáticos da cosmologia palikur. Ela aborda detalhes interessantes sobre
Waramwi, tais como sua rede de pesca feita de pequenas sucurijus;
sua relação com as mutucas; seus espíritos auxiliares, incluindo o
lobisomem, o gambá e o camaleão; sua caverna de ouro; seu manto de
algodão, preto atrás e vermelho na frente; e Tunamri, o velho palikur
que cuida do filho de Waramwi, e sua jornada para encontrar um
refúgio. Eles viajam a três lagos diferentes, compreendidos aqui como
portais aquáticos entre os mundos: as águas de Maravye, ou o Encontro
das Águas onde vivem o jacaré-açu de focinho grande chamado
Wavaman e sua esposa o sapo, ou Tivuw; Waruwni, o Lago do Espelho
onde o Avô das Sanguessugas vive junto ao filho ilegítimo do jacaré
Uruvwi; e Tinukrimnaw, o Lago do Surubim, onde vive hoje o filho de
Waramwi, mais acima no rio Urucauá.
A história de Waramwi ensina uma série de modos de pensar.
A primeira entre elas é o princípio do perspectivismo:4 aprender a
entender o modo de pensar de uma criatura cujo corpo é diferente.
Uwet explica: “Ele via um monte de papagaios, ploc!,na água. Mas ele
não via como se eles estivessem dentro da água, ele via como se eles
estivessem no alto das árvores. Ele via como nós veríamos os papagaios,
lá no alto das árvores”. Waramwi está vendo as crianças brincando na
4 Para uma discussão sobre o perspectivismo, ver: Viveiros de Castro, Eduardo (1998 [2012]) Cosmological Perspectivism
in Amazonia and Elsewhere. Four lectures given in the Department of Social Anthropology, Cambridge University, February–
March 1998. Hau Masterclass Series, Vol. 1. Manchester: HAU Network of Ethnographic Theory; Viveiros de Castro,
Eduardo (2004a) “Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation,” Tipití: Journal of the Society
for the Anthropology of Lowland South America: Vol. 2: Iss. 1, Article 1; Viveiros de Castro, Eduardo. (2004b). Exchanging
Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Perspectives. Common Knowledge 10(3)463484; Vilaça Aparecida (2005) “Chronically unstable bodies: Reflections on Amazonian corporalities” Journal of the Royal
Anthropological Institute (NS) 11:445-464; LIMA, Tânia Stolze. Um peixe olhou pra mim: o povo Yudjá e a perspectiva. São
Paulo: Editora UNESP, Instituto Socioambiental e NUTI, 2005.

87
waramwi cobra grande humanis12t.indd 87

12/03/2013 13:03:32

água, mas vê os papagaios como se estivessem gritando nas árvores.
Assim também, uma rede de pesca de Waramwi é feita de muitas
pequenas cobras: “Então ele carregou. Ele pôs pra fora a rede de pescar.
Tinha um monte de redes de pescar. Ele jogou as redes pra dentro do
barco, mas na verdade eram sucurijus pequenas. Não muito pequenas”.
Seu rifle é a sua língua: “Ele atirou no meio das crianças, mas foi com a
língua, foi. Dizem que foi com uma espingarda, porque bateu na água com
muita força. Fez um barulho como o de uma espingarda com a língua,
no meio das crianças”. Mas o mais importante é entender que uma
forma diferente de ver o mundo, e um corpo diferente, caminham
juntos. Assim, embora Waramwi seja às vezes gente, ele pode vestir
o corpo de uma sucuriju: “Um manto grande. A cobra grande tinha um
manto tão grande. Ele pegou. Zip! Tchum!, pra dentro dele. ‘A deus!’, ele
saiu. Porque o Waramwi, também era como se fosse uma pessoa”. Mas
Waramwi também pode vestir o corpo de um predador, ao adotar os
pensamentos e modos de ver de um predador: “Chegou lá, deu uma
boa olhada. Olhou bem [para os corpos deles?] e voltou. Então, quando
ele voltou, ele não voltou mais como gente. Dessa vez ele voltou como um
monstro axtig completo!”.
Parte da habilidade de saber sobreviver nesta paisagem é saber
entender o mundo como outra criatura entenderia, e agir de acordo
com isso. Uma tensão dramática central a esta história é a do velho
que vai viver com Waramwi para tentar salvar as crianças. Chamado
Tunamri, o velho se torna o guardião do filho de Waramwi. Tendo se
tornado “membro da família de Waramwi”, ele é apresentado ao terrível
dilema de ter de matar sua própria gente. Desse modo, a história
exemplifica o dilema moral e prático do perspectivismo: como habitar o
mundo de um outro, mas ainda ser ético no próprio mundo. No trecho
que se segue, Waneser, a esposa de Waramwi, ouve as crianças (como
papagaios) e diz ao velho que vá pegá-los para a ceia:
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Ela ouviu gritos de papagaio. E disse: “Rapaz! Vai lá rápido e
mata uns papagaios para mim! Não quero mandar seu pai
[...] Ele está irritado. Vai lá você, rápido!”. Ele ouviu, e foi. Ele
chegou lá, e só viu os parentes nadando na água! Ele ficou ali
parado, olhando! Viu os parentes, aquele ali era o sobrinho
dele. Aquele outro era o tio dele. Ele estava sozinho na água!
E disse, “e agora, o que é que eu faço?”. Ele decidiu fazer o
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seguinte. Ele disse: “Vou atirar ao lado deles”. Atirou, Pum!
Corram! Os papagaios se espalharam. As crianças subiram
para a margem. Ele olhou. Não tinha pego nenhum! Então ele
saiu, e chegou até a mãe dele. Ela perguntou, “Pegou algum?”.
Ele disse, “atirei, mas não peguei”. Então a mãe disse ao pai
dele, “Vem aqui, dá só uma olhada no irmão mais velho. Por
que ele não consegue pegar aqueles papagaios? Olha os braços
dele”. “Então tá”. Ele levou os braços até o pai. “Estica os
braços, assim”. Ele cutucou os braços. Tuc, tuc! Bateu nos
braços. E disse, “Estão melhores que os meus. Por que você
não atira direito com aquele lá? Por que você não consegue
pegar nada? Porque você está deixando tantos papagaios
escaparem?” Então ele bateu bem nos braços dele.
A massagem feita por Waramwi nos braços do velho realiza uma
transformação parcial, ecoando a ideia, já registrada em outros lugares
na literatura amazônica, de que a massagem transforma uma pessoa,
potencialmente transformando seu corpo de modo a assemelhá-lo àquele
que faz a massagem.5 Na história de Uwet, o efeito da massagem é claro:
E bateu também no outro braço, desse jeito, de novo. Então ele
cutucou o outro braço. E bateu também. E disse: “Bom! Você não
vai atirar mal. Como é que você poderia atirar mal?! Vai ficar tudo
na mira!” Então ele terminou a massagem. Depois, ele mandou
o filho pra fora. Dava pra ouvir gritos bem altos! “Vai, agora!” Ele
foi, e chegou lá. Encontrou dois deles, gente diferente, que não
eram seus parentes. [...] ele pegou dois homens jovens. Pum!
A mensagem é clara: ao se tornar outro, você ainda é você mesmo:
tanto “não eu”, quanto “não-não eu”.6
5 Ver Suzanne Oakdale 2007 “Anchoring ‘The Symbolic Economy of Alterity’ with Autobiography,” USA: Tipiti. Journal
of the Society for the Anthropology of Lowland South America 5(1)59-78, esp. p.67; Laura Rival 1998 “Androgynous
Parents and Guest Children: The Huaorani Couvade.” Journal of the Royal Anthropological Institute 4(4):619–42; Peter
Gow 2000 “Helpless—The Affective Preconditions of Piro Social Life.” In The Anthropology of Love and Anger. Joanna
Overing and Alan Passes, editors, pp. 46–63. London: Routledge; Elsje Lagrou 2000 “Homesickness and the Cashinahua
Self: A Reflection on the Embodied Condition of Relatedness.” In The Anthropology of Love and Anger. Joanna Overing and
Alan Passes, editors, pp.152–169. London: Routledge, p.160; Viveiros de Castro Eduardo (1987) A fabricação do corpo na
sociedade Xinguana In J Pacheco de Oliveira Filho (ed.) Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: UfRJ/
Editora Marco Zero, ver esp. pp. 31,32.
6 A frase é de Rane Willerslev (2007). Soul Hunters: Hunting, animism and personhood among the Siberian Yukaghirs.
Berkeley: California.
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Uma segunda ideia chave é a de se deslocar entre mundos. Sendo
Waramwi uma cobra sobrenatural, seus caminhos incluem os lugares
nos quais a água entra no mundo das águas celestiais. Uwet diz, em sua
versão: “O filho de Waramwi disse, “Vamos para as águas de Maravye
[olho d’água]. Tem uma casa lá’. O velho palikur disse, “Ah, é?” Ele disse,
“É. Uma vez meu pai me levou, quando fomos caçar ali”. Ele disse, “Se
tiver algum perigo, vai lá, ele te ajuda. Tem uma casa lá”. Então, eles
partiram. Eles saíram navegando por três dias. No quarto dia, chegaram
no Encontro das Águas. Chamam de Maravye, as águas de Maravye”.
É interessante que duas das cobras grandes das narrativas do rio
Urucauá – Kwahra e Waramwi – sejam conhecidas como “limpadoras
de caminhos”, que liberam os rios dos troncos que bloqueiam o fluir
das águas. Na história, o filho de Waramwi diz ao velho, “Ajudo a
limpar o caminho aqui. Então vocês não vão sofrer, como vocês sofrem
quando limpam o caminho sozinhos. Não, eu mesmo vou fazer isso. Tenho
autoridade, tenho espíritos que me auxiliam a deixar esse rio limpo [...] Se
uma árvore cai, bate na água, assim, ele vem de noite, e tira todas elas.
Quando ele junta todas as árvores, ele afunda elas até embaixo”.
Um terceiro ponto: sendo uma autoridade sobre muitos seres
invisíveis, Waramwi tem muitas espécies diferentes de espíritos auxiliares
ou familiares, que se deslocam com ele em seu barco em direção a
outros mundos: “Todos os bichos de estimação [espíritos domesticados
ou familiares]. Eles tinham um lobisomem de estimação. Tinham um
gambá de estimação. Tinham um bicho que se chamava iwanawru [tipo de
camaleão?] Todo tipo de bichos. Sucuriju, tinha muita sucuriju! Carregou
todos eles no barco. O barco estava totalmente cheio!”. Assim como
acontece em muitas narrativas amazônicas, insetos voadores e pássaros
têm um papel importante como criaturas que conseguem se mover para
o mundo de cima. Assim, “Umas mutucas grandes, adultas! A mutuca
desse lado, avisava do que estava vindo, de qualquer pessoa que estivesse
vindo desse lado. [Uwet aponta para a esquerda]. A mutuca ficava
olhando, e dizia a Waramwi”.
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A ambiguidade de Waramwi está em que, embora seja um predador
que tivesse de ser vencido, ele também é, de certa forma, um espírito
auxiliar ou familiar para os Palikur – um pouco como um vilão querido,
que pode fazer mal, mas também ser um grande aliado, e que não deve
ser ofendido. Nesta versão da narrativa, isso aparece no momento em
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que Waramwi é comparado a um espírito mestre ou dono do dinheiro.
“A cuia do Waramwi era puro ouro! A tigela dele era de ouro mesmo. Porque
ele era rico mesmo. O Waramwi era quase como se fosse o Mestre de Todo
Dinheiro”. Quando Waramwi aparece em outras narrativas, ele é uma
espécie de espírito familiar ou auxiliar de guerreiros palikur, dizendolhes onde podem encontrar ouro. Mas é também um assistente dos
guerreiros palikur dando conselhos estratégicos sobre como derrotar
seus oponentes. Num relato de Uwet sobre a guerra com os Galibi,
também feito em julho de 2008, Waramwi diz, “‘Vou entregar seus
inimigos para você. Se isso não bastar, vou te mostrar mais um sinal.
Amanhã, ao meio dia. Vou vencer nosso inimigo. Se você passar pela savana,
te digo, você vai ver um animal, um animal grande! Quase como uma anta,
mas enorme. Se você procurar lá, abrir os sovacos, o tesouro dele está lá.
Tem ouro ali! No outro sovaco também. E nas duas narinas também. As
pepitas de ouro são grandes assim! Será a sua recompensa, eu não vou
pegá-la. É sua.’. E então, Waramwi disse a ele, ‘Tem um índio que fica
no porto, lá onde ficam as terras deles. Não encoste lá. Para atacar esse
lugar, você tem de vir lá de longe, rio acima. Você espia de lá. Dá uma boa
olhada. Se você pegar ele [o vigia Hiye, Galibi], vai vencer todos os seus
inimigos!”.
Waramwi, nessa mesma história, pode estar em qualquer lugar, e em
qualquer tempo. Assim, sua presença assegura relações respeitosas: “No
entanto, havia um [Hiye, Galibi] velho que estava colocando pinturas
mágicas [protetoras, de guerra] nos homens jovens [crianças]. [...] Ele
dizia, ‘Venha aqui! Senta aqui! Vem que eu vou te marcar com a casca
do Tawari’. Do tronco da árvore Tawari. Eles a esquentavam no fogo,
esquentavam bem. Vinha um homem, punha a mão dele lá, e marcava
a mão, marcava a outra mão, as mãos todas. Daí vinha outro homem,
marcava a mão com linhas, as duas mãos com linhas. Aí vinha outro atrás
dele. Chegava lá de novo, pra passar de novo, e marcar a mão dele. O
velho passava vento, peidava. Kiyah! Kiyah! Kiyah! Como uma cutia. Eles
riam, ha, ha, ha! Diziam: ‘Vovô está peidando! Vovô está marcando com os
peidos!’ Os avós diziam, ‘Meninos, não digam isso, vocês não sabem onde é
que o Waramwi está agora!’”.
Um quinto ponto de interesse: a narrativa serve como maneira
de lembrar de lugares – quase como se fosse ela mesma um mapa.
A narrativa sobre Waramwi referencia muitos pontos específicos
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na paisagem. Detalhes da paisagem tornam possível a uma pessoa
reconhecer um lugar ao qual ela pode chegar. Uwet descreve o
monte de lixo (das conchas) de Waramwi e as plantas específicas que
crescem sobre ele: “Aquelas arag... as plantas levam até a aldeia. Para
ele [Waramwi], onde está a casa dele. Esse caminho leva até lá. Nesse
caminho, então, foi onde ele jogou o lixo dele. Esse lixo está espalhado por
todo esse caminho”. O sambaqui é longo e estreito, feito de milhões de
conchas, e caracterizado por um tipo específico de planta que quase não
cresce em nenhum outro lugar do Urucauá. Tendo ouvido a história,
pode-se fazer facilmente a associação quando se encontra o sambaqui e
as plantas.
Finalmente, um dos temas mais proeminentes nos relatos sobre
Waramwi é que vencê-lo foi o principal desafio que os Palikur tiveram
de cumprir para poderem viver ao longo do Urucauá. A narrativa de sua
captura enfatiza as habilidades de trabalhar com os recursos da paisagem
e de saber o momento certo de agir.
Prepararam a cerca, seis camadas de cercas! Eles amarraram
a primeira cerca, daí a segunda. Depois a terceira. Eles
amarraram uns troncos de árvores bem grandes, grossas assim.
Daí a quarta cerca, e a quinta cerca. E por último, a sexta.
Ele disse, “Já basta. Tem três cercas para a mulher, e três para
Waramwi”. Mas eles foram lá, e ainda não tinham amarrado
tudo. Porque eles estavam esperando a hora certa.
Essa habilidade, de conhecer o mundo e conhecer suas estações, é
um elemento central de “hiyak hawkri”, conhecer os diferentes tempos
e mundos, e portanto ser sábio, no Urucauá.
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