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Diuen que al cel hi ha molts misteris i que els nostres somnis i les nostres 

preocupacions estan representats entre les estrelles.  

 

Diuen que hi ha cinc estrelles errants que les anomenen Pichcaconqui. N'hi ha 

una de molt brillant, la més resplendent, que de vegades apareix a l'alba i 

altres vegades al vespre; a aquesta li diuen Chasca, que significa 

despentinada perquè s'assembla a les dones més boniques.  

 

Una altra també molt brillant l'anomenen Pirua i pensen que és la guardiana 

de l'imperi i el seu patrimoni. Ha de ser-ho perquè gairebé es mou i sembla 

vigilant.  

 

La petitona que va amb el Sol li diuen Catuilla, i protegeix els comerciants, 

caminants i viatgers. Això és així potser perquè el Sol té a veure amb l'or i el 

comerç.  

 

La més lenta l'anomenen Haucha, i quan brilla molt produeix fam, malalties, 

llamps i trons. Deu ser perquè es mou tan a poc a poc que sembla sospitosa.  

 

I es preocupen molt quan es veu l'estrella vermella, Aucayoc, ja que apareix 

quan es regiren les coses de la guerra i els soldats. Diuen que això és així des 

de fa temps perquè aquest color no sembla res bo.  

 

Diuen també que el Faedor va posar al cel una donzella, filla d'un rei, que té 

un càntir ple d'aigua per vessar-la sobre el món. Un germà seu que és al cel 

amb una fona i una porra, de vegades trenca el càntir i del cop es produeixen 

els trons, els llampecs i els llamps. Diuen que això és així perquè els homes 

són ferotges i les dones són tendres. Diuen que ploure, calamarsejar i nevar 

ho fa la donzella.  

 

I diuen també que va ser un inca poeta qui va fer aquests versos.  

 

 


