
eteígue ma xexy'y omombe'u kaujo 

yma guare. Ha'e ma omombe'u kaujo va'e 

anheteguaete va'ekuea rami, ha'evy maje 

omombe'u riae amboae tekoa rupigua 

kuery pe. Ha'e nami kaujo omboypy: 

Peteí kunhã porã maje ojexara'u riae Jaxy 

reve, Jaxy ma Ava. Ha'e je ija'ea oiko. 

Pytú nhavõ je ha'e orna', oikuaa 

potaJaxyiporãare,yva 

ipoxí ha'e Jaxy ojekua 

porã jave katuve ma. Ha'e 

jave-jave je kunhã ijayvu 

Jaxy pe, Jaxy Ava pe, 
ija'e raxaa re, ha'eve va'e rire, oexa aguã 

ha'e'igui. Mombyry oí ramo, nhande'i va'e 

kunhã, ojexavai oikovy. 



C erta vez minha tia me contou uma história 
muito antiga. Ela disse que a tal história havia 
acontecido mesmo, e que sua mãe sempre a 
contava para os outros moradores da aldeia. Ela 
começou a história assim: 

Uma índia multo bonita \ a s o ac 
com o grande Jaxy, o Lu Ele e g 
amor. Todas as noites a nd a fi 
e reparando em sua bel , pnn paimente 
nas noites de céu limpo com lua eh a. Nesses 
momentos, a bela índia dizia para Jaxy, o Lua, 
que sentia um forte amor por ele e que, se 
pudesse, gostaria de vê-lo bem de perto Mas 

como ele estava muito distante, a fnd a ficava 
remoendo seu sonho. 



J xy maJe 01kuaa ae oikovy. Kunhã porá 

Ja)'\ u 11aã'ea regua oendu n e raxa vy 
maJe, ha'e oexa'ã kunhã v Ja'e ete 
01kovya rami. Ha'erami vy 1e ha'e voi 
ija'e hexe. Jaxy oendu kunh porã re 
onhembojaxea, oguerov,a 11a'e ete katui 
oikovya. Omendaxe ma oikovy hexe. 

Ha'e rami vy Jaxy, hexakã porã va'e ha'e 
Joe ija'e va'ekuery revegua, oguejy yvy 
re oexakuaa porãve aguã hoa'ea, ijayvu 
aguã ha'e voi ija'e oikovya. Ha'eje ojeapo 

tekove rami, va'eri oexa aguá ija'eri ete 
paa oikuaa aguã maje, oekoa'ã aguã 

tuja'i rami ojexauka. 



Jaxy observava tudo isso com atenção. De tanto ouvir as 
palavras de amor da bela índia, achou que ela estava mesmo 
apaixonada. Com isso, acabou também se apaixonando por 
ela. O Lua sentiu vontade de chegar mais perto da índia, pois 
acreditava que o amor que ela sentia era verdadeiro e profundo. 
Ele queria se casar com ela. 

Assim, Jaxy, o grande iluminador da noite que mexe com 
os corações dos apaixonados, resolveu descer à Terra para 
conhecer melhor sua amada e lhe dizer que 
também gostava dela. Ele se transformou 
em ser humano, mas, para ver se a 
índia o amava de verdade, resolveu 
testá-la e apareceu como um velho. 


