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ODU NÃO INFORMADO

“...o Àiyé existia e era uma enorme massa de água e matéria pantanosa, nada vivia
neste lugar. O que levou Olódùmarè a criar o Àiyé ninguém sabe, apenas é dito que ele
teve a motivação de fazê-lo e colocou em execução.

Olódùmarè chamou Orixá-nlá (Òrìṣà-nlá), uma das mais importantes divindades Yorùbá,
à sua presença e o encarregou da tarefa, dando para ele os materiais que ia necessitar.
Orixá-nlá (Òrìṣà-nlá) recebeu uma bolsa de terra solta (alguns dizem que foi uma concha
de caramujo), uma galinha de 5 dedos e um pombo.

Orixá-nlá (Òrìṣà-nlá) foi para o limite entre o Órun (òṛ un) e Àiyé e jogou a terra do saco
sobre a água. Logo a seguir mandou a galinha de 5 dedos e o pombo que imediatamente
começaram o seu trabalho de espalhar a terra por todo o Àiyé.

Isto foi feito até que uma grande porção da água fora coberta pela terra. Orixá-nlá
(Òrìṣà-nlá), então, voltou a Olódùmarè dizendo que já tinha concluído o seu trabalho.

Olódùmarè enviou o camaleão, que é um animal conhecido por ser muito cuidado e
delicado na forma como se move e encontra caminhos. O camaleão neste primeira visita
relatou que apesar de uma grande porção de terra já estar espalhada e uma superfície
razoável estar coberta, que a terra ainda não era seca e segura o bastante para ser
habitada.

Obatala cria o mundo

- Bolaji Idowu

Algum tempo depois foi feita uma segunda visita e o camaleão constatou que a área de
terra era grande o bastante e já estava seca o bastante para ser usada.

O lugar sagrado por onde foi iniciado o trabalho de espalhar a terra pelo mundo foi
chamado de Ifé (Ìfè)̣ , palavra que significa, aquilo que é amplo. De acordo com a tradição
Yorùbá neste lugar foi fundada a cidade de Ile ifé (Ilé-Ifé)̣ , a cidade sagrada Yorùbá, o
lugar onde o mundo começou e o lar de todos os habitantes.

Ainda hoje quando um estrangeiro chega em Ile ifé (Ilé-Ifé)̣ na Nigéria ele pode ser
recebido com a saudação “bem vindo de volta a sua casa”, porque todos os seres
humanos foram criados e iniciaram a população da terra à partir de Ile ifé (Ilé-Ifé)̣ .

Olódùmarè colocou na nova terra a arvore do dendezeiro (Igi òp̣ẹ) que daria sombra,
bebida, óleo e nozes para comer. Outras árvores também foram plantadas para serem
utilitárias para os novos habitantes. A Galinha e o pombo que foram usados para
espalhar a terra deveriam agora espalhar as arvores que dariam subsistência aos futuros
habitantes.

Os primeiros habitantes da terra teriam a água vinda do coco, uma palmeira, para
matarem sua sede. Contudo essa água não se mostrou suficiente e Orixá-nlá (Òrìṣà-nlá)
apelou para Olódùmarè por uma solução. Olódùmarè criou então a chuva que passou a
cair sobre toda a terra.

Após isso Olódùmarè necessitava habitar o Àiyé e para isso os habitantes do Órun (òṛ
un) teriam que ter um corpo para poderem viver no novo mundo. Mais uma vez
Olódùmarè pediu que Orixánlá (Òrìṣà-nlá) ficasse encarregado de confeccionar o corpo
das pessoas, a partir de barro.”
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