
Mito de origem Wajãpi 

Janejarã - nosso criador 

“Nosso criador criou nossos ancestrais através de uma flauta comprida que 
chamamos de jimi’a puku. Ele deu para nossos antepassados essa flauta 
que usamos até hoje. Janejarã também criou a flauta ture e falou que 
temos que cantar dentro dessa flauta quando tocamos, e assim 
conseguimos ter muitos filhos e aumentar nossa população. Até hoje 
fazemos festas com essas flautas. Existe um tipo de ture, que chamamos de 
ture puku, que janejarã deixou para nós chamarmos a chuva e clarear a 
escuridão quando o mundo acabar’’.  
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