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editorial

chegamos! este é o primeiro número da
nossa revista! e, neste momento, em
que muitas/os/es de nós tem vivido entre

paredes, por causa do distanciamento
social

imposto

pela

pandemia

de

covid-19, desejamos que nossas páginas
quais se possam ver muitas paisagens,

sumário

principalmente, através das quais possam

Éle Semog ................................................................... 08

se transformem em janelas através das
se possam imaginar muitas histórias e,
a nossa revista é uma revista literária, quadrimestral (março, julho
e novembro) e de distribuição gratuita, em formato pdf e e-pub, para
publicação de escritoras/es e artistas negras/os/es.
nossa chamada pública para participação é vigente apenas durante
os meses de janeiro, abril e setembro. as contribuições devem ser enviadas por email.
revista@anossaeditora.com

se reconhecer em muitos, muitos rostos
como os nossos: negros. rostos, mãos,
braços, pernas, pés… corpos negros
inteiros, pessoas que vivem nos nossos

afetos, são as produtoras dos conteúdos
apresentados aqui. no exercício de

olhar o passado, reverenciamos as/o
nossas/o

ancestráveis

(Éle

Semog,

Conceição Evaristo e Geni Guimarães)

que participam desta edição inicial e nos
juntamos à elas/e, para construir o futuro
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onde o reconhecimento dos nossos

rostos não seja apenas imaginação, mas

a realidade - também do lado de fora das
nossas janelas e páginas.
axé!
anossaeditora.com
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As fotos ao longo desta
edição são de:

Douglas
Santiago
Douglas Santiago é professor, artista visual,
fotógrafo e curador de Artes Visuais. há mais
de 10 anos, leciona nas áreas de Design e
Computação Gráfica em instituições como
SENAI e SENAC.
@douglassantiago_photo
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Diogo
Cardoso

Os fogos
minha voz grita
a distância que seus cabelos
cantam fogos ateados.
o grito bate nos cabelos,
voz de fogo ardendo púrpura em sua
boca que guarda esse meu grito oco.
longe.
o desespero queima as idades,
meu grito estancado no vento
onde seus cabelos deitam
carícias que minha voz guarda silêncios.
– seus cabelos de rosáceas mudas.
grito o desespero oblíquo de não tocar-me
os seus cabelos que não
me batem luzes líquidas
a sua boca que guarda
em mim o seu silêncio
– grito que seus cabelos em minha boca
sepultam
o que de ti me calo

Coreografia dos ossos
eu não estava lá
ainda assim a dança acontecia
batida na porta azul do pátio
eu não estava
e adiava-me na dança
não estava
e os nós dos dedos guardavam
gritos e cabelos
choravam flores em meu corpo
esse corpo
cadáver delicado quase
sabia o abraço quando
o azul na madeira
gritava a dança nos ossos dos dedos
o anel que tu me deste
foi promessa quebrada
em oceanos impossíveis
onde você era a certeza esfarelada
o anel guardava o azul
					da porta
					da noite
habitada no pátio onde
estou onde estivera
		
a porta azul do pátio
se debate nos nós dos dedos
cantando percussivamente

Onde o silêncio
a mulher na água brota braços
onde no peito
raízes líquidas a fazem árvore lacrimae
chora o corpo pedindo sede a cada
músculo
areias
ancestrais escorrendo a garganta dentro
nos seios, a gravidade invertida retorce
amores convexos onde tudo quer rasgar sóis
arco-íris obscuros cantam em sua boca
cantilena espectral,
onde o silêncio é braço soberano
onde o silêncio é dor que se cala
onde o silêncio

adeus.
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Diogo Cardoso

Sem lugar a voz
os cabelos rangendo à pele
expondo os ossos sobre as costas
crinas dançantes nas farpas dos arames
que o cercam campo aberto
corpo mudo
silenciando promessas calcificadas
nas primas agonizantes
de uma guitarra andina
sua voz expõe as tripas
de um canto delgado
maior que o poema
maior que as tintas todas
					e todas as notas
maior que o próprio canto
tudo não cabe na voz
(e, minha vida, eu te quis)
e o desejo rompia as cordas
de trítonos agudos
e a alma saltada dos ossos
acumulava-se suja às unhas
os cabelos batiam as cordas
e as unhas
e os ossos
tiqui tiqui ti
tiqui tiqui ti
tiqui tiqui ti
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taq turu taq
taq turu taq ti
os cabelos as unhas os ossos
todo cerca cerrando los muertos
os cabelos as unhas os ossos
os dentes cerrando a cabeça
o metal desliza glande
a virilha exposta ao ouro
sangue e mostarda iniciam a menina
ao que lhe é dentro

dançando a solidão de uma cadeira
que se extingue em cápsula de pólvora
sopro de uma Mater Dolorosa
tiqui tiqui ti
tiqui tiqui ti
tiqui tiqui ti
taq turu taq
taq turu tiq
ti

a terra molda as cores que lhe escorrem
rubras
resplandecendo o sol na dor
tiqui ti
os véus abrem o rútilo de sua juventude
(e as inocências nunca mais são regressos)
e o que antes era azul, agora é terra
				
rubro, o fim dos saberes
				
amarelo, a danação
				
negro, o adeus
o pássaro corta o céu em dois
despencando cantos na guitarra de cabelos andinos
e todos os dedos tiqui ti
agonizam os sonhos taq!
dois corações se miram
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Diogo Cardoso (São Bernardo do Campo,
1983) é Mestre em Filosofia pelo Instituto

Amei

de Estudos Brasileiros (IEB-USP), com
o porco guardado nos olhos da mulher. Era janeiro e a nascente de tudo era fora das chuvas.

Amei o porco e ele amava a traça no homem em mim. Vivíamos de desespero e água, e o esquecimento
nos nutria a fome. Era janeiro e como não haveria de ser se o sol queimava as águas guardadas no verão?
Era um rosto num olhar e ao novo já era outro o mesmo rosto. E eu era traça, pulga, ranúnculos e fibras.
E ainda assim, água, amei o porco nos olhos da mulher guardado.

estudo dedicado ao escritor mineiro Aníbal
Machado. Publicou o livro Sem lugar
a voz (Dobradura, 2016) e a plaquete
Paisagens e pântanos (Baboon, 2019).
Tem poemas publicados nas revistas
Zunái, Mallarmargens, Ruído Manifesto,
Polichinello, Vidro e Meteöro, além de
participar das antologias Subúrbios da
caneta (Dobradura, 2014), Antologia Primata
(Primata, 2018) e Simultâneos pulsando
(Corsário Satã, 2018).
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Éle
Semog
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Da fábrica e da alma
Não posso rezar todos os dias
a igreja abre às sete
a fábrica às seis.
Então, Senhor, perdoai-me,
Mas primeiro o patrão
Dele vem o pão.
Vejo outros companheiros,
Amigos,
de dentro de seus olhos
vêm gritos
e carregam no interior
de suas almas sofrimento,
há muito não sabem
o que é um alento,
pois não aprenderam
que mais que manejar,
é preciso entender as ferramentas.
O dia começa infiel
somos prisioneiros
da angústia
somos multidão
profundamente silenciosa
ao acaso,
somos homens
torpemente sós.
Os muros das fábricas
são altos
marrons,
ali dentro as máquinas
nos cortam, nos moldam.
Ali dentro
esvaziam nossos corações
e nossos cabelos
ficam cheios de limalha de ferro.
Somos visitas

nos quintos dos infernos.
Quando no banheiro
aparece um recado,
um chamado
nossos corações batem
mais forte,
o ar fica pesado
as máquinas ficam
tensas, absurdas
mas mesmo assim
moldam as peças
deformam o homem.
Um companheiro
riu da vida.
Displicente riu da vida
e a guilhotina
arrancou-lhe as duas mãos
e se tivesse outras duas,
ou quantas mãos fossem preciso
continuaríamos passivos
no perfil da produção.
Nunca me esquecerei:
riu da vida
e chorou as peças
de vermelho.
Teve um dia
que vieram muitos
gringos e o doutor,
barrigudos, bonachões,
unhas feitas e cabelo
com brilhantina,
falaram enrolado e
riram um riso sem sal,
depois reclamaram
de uns parafusos
jogados num canto.
Não falaram nada
sobre os restos de homens

meio-máquinas
...quem nos dera ter um plano.
Amo minha fresa
converso com ela
faço-lhe carinho
e ela me obedece.
Todo dia alimento-a
e ela faz as mesmas engrenagens,
iguais. Cega obediência:
fruto do nosso amor
sem variações.
À tardinha sinto ciúmes
pois sei que à noite
ela pertence a outro homem,
sinto ciúmes, pois sei
que ela faz para ele
como faz comigo.
Conheço seu pulsar,
seu cheiro, seu hálito
é parte de mim
e sofro quando outro a possuí,
sofro e tenho medo
do que estou me transformando...
Amo a fresa do patrão
como amo a minha mulher.
Mandaram quinze embora,
quinze bocas vezes quatro,
quantas bocas dependendo
desses braços.
É um terror na cessão
os sussurros e o guinchar
das máquinas se misturam
com notícias e boatos,
pois esquecemos
que é proibido comentários,
e nos olhamos desconfiados
uns com pena dos outros,
temendo por si próprios,
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Éle Semog
e dança em cada rosto
as rugas e o pavor
de quem é lentamente condenado.
Não há trato com patrão
ele vem e vai da valsa,
nós somos samba canção
não adianta remédio
pra ilusão que já morreu,
ele leva o que é dele
e mete a mão no que é meu.
Patrão nunca foi bobo,
nunca perdeu em negócio
se ele dá dois, leva seis
do povo nunca foi sócio.
Ele tem a farinha
e dá o gosto do pirão
dele só vem ladainha
pra no fim dizer que não.
Não há riso pra patrão
que fique isso bem claro
ele que preste atenção
cansamos de ser otários.
As coisas se transformam
na fábrica,
como a alma.
Chegam às minhas mãos
pedaços, peças
que vão adiante
sem que eu saiba o que é.
Sobre essas partes
cai meu suor
e meus olhos atentos
vigiam as minhas dúvidas
...e em silêncio sinto
que o homem,
somente o homem
se transforma na fábrica,
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na consciência diante
do movimento. Do tempo. Do produto.
Às vezes penso que sonhamos
que é preciso atingir
o coração da máquina,
desatar o cordão umbilical
e buscar a vida – para entender a vida
homens que somos
na obscura nitidez
da contradição de tudo.
A necessidade de sobreviver
é tão forte,
que se existe dúvida
é por conveniência,
não por covardia.
Arrebentar a linha
de produção, seria como
arrebentar grilhões. Sabemos.
O coração da fábrica
pulsa com os meus braços,
com a minha força.
Não posso alimentar
o instrumento da minha destruição.
Quando a sirene soa
e os portões se abrem,
vêm-nos um alívio...
o ar sombrio dos
movimentos compassados
dá lugar a novos motivos,
mas no fundo,
no fundo da alma
estamos divididos e inúteis,
somos pássaros engaiolados
na liberdade das cinco da tarde.
O deus patrão repousa sobre os lucros
e o deus do céu ameniza nossas ambições.

Geral
Olha aqui samango
já não aguento mais
esse seu grito de mão na cabeça, negão!
Já não aguento mais
essa revista nos meus pertences
em busca de não sei o quê.
Estou cansado de não ser
o bandido que vocês esperavam...
Estou de saco cheio
das desculpas, foi engano!
Prestem atenção, samangos
estamos exaustos dessa agressão:
grades, algemas, camburão...
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Poema de amor para
você e nosso filho

Éle Semog é poeta, contista e militante do

Se acaso os teus lábios
Uma palavra moldar
Quero ser o primeiro
A provar o teu som.
E do sonho transformar
o teu riso
e colher a tua semente
e fazer nosso abrigo.
Se acaso a vida
a mim e a ti perpetuar
quero estar no fim
contigo,
só contigo,
pois o fim será mais lindo,
o fim será continuar.

sistemas (SESAT) com especialização em

Movimento Negro. Mestre em História
Comparada (UFRJ/PPGHC), analista de
administração de empresas (PUC-Rio) e
pedagogo (UNESA). É Secretário Executivo
do Centro de Articulação de Populações
Marginalizadas (CEAP). Integrou o Grupo
Garra Suburbana de teatro de resistência,
fundou e contribuiu com o Grupo Negrícia
Poesia e Arte de Crioulo, o Grupo BateBoca de Poesia, o Bloco de Afoxé Lemi
Ayò, o Jornal Maioria Falante e o Centro de
Articulação de Populações Marginalizadas
(CEAP) e integrou o Conselho Executivo do
Instituto Palmares de Direitos Humanos IPDH. Foi presidente do Bloco Carnavalesco
Passa Régua, de Bangu. Coordenou o I,
II e III Encontros de Poetas e Ficcionistas
Negros Brasileiros. Foi membro da
coordenação executiva do Fórum.
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Lívia
Natália

O sol desses dias
Agora, a casa precisa devir caverna.
fortaleza,
catre,
bolha-prisão.
Guardar em seu longo ventre
almas desamparadas de medo.
Prender, em paredes incertas,
às vezes - um muntueiro de gente
cada um devassado por sua dor.
Os telhados não podem vacilar
ante a força das nuvens escuras:
há que se guardar as Águas que jorram
potentes de dentro:
em lágrima,
tapa,
grito,
gozo,
horror.
As casas vão se tecendo
de substância humana,
demasiada...
As ruas se enchem de despojos tristes,
sobejos de vida,
miudezas de existência
que têm,
no céu duro,
seja de sol, estrelas ou
chuva dolorosa,
uma caverna adversa
que precisa aspirar ser
casa.
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Em face dos últimos acontecimentos
29 de Julho de 2019*

Eu sei que não podemos nos calar,
mas há um tom a mais no ar
que nos abafa o respiro.
Me encomendaram poemas sobre o que se passa,
e caminho pelas ruas açodadas
a me perguntar quando tudo isso...
passa?
Os ombros do poeta sustentam o mundo.
Mas quanto do mundo sobrará para amparar
os ombros fartos da poeta?
Não há palavras que se possa limpar e usar
para dizer do descompasso do tempo:
Um tiro cravou-se fundo no peito no tempo em que um disparo bastava e lá estávamos Chico Mendes, jazidos.
Índio Galdino, incendiados.
Candelária, entre a noite densa e a bainha da madrugada, destecidos.
Estávamos Ônibus 174, no camburão justiceiro, asfixiados.
Hoje, uma bala no peito mal nos abre uma humilde vala.
Nosso algoz nos alveja 111, 80,
Nos atinge Vila Moisés, Cabula, Carandiru
e caímos,
Marcha sobre nós com seus pés de comer cintilâncias e não sobra uma estrela que diga
ainda haver poesia nestes impossíveis dias.
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Nasce um Baobá
A Toni Morrison
5 agosto de 2019

(Disseram que chega um tempo em que não se diz mais: “meu Deus!”
Chegou o tempo em que podemos perguntar: há Deus?)
Nosso algoz nos tocaia em Marielles mil,
e miliciam a esperança que trazíamos no peito,
ele nos executa numa esquina
entre o medo
e a flama que carregávamos viva de desejo.
Há, no entanto, a força do sim.
E, como sempre,
sobrevivem, estilhaçadas,
sementes que prometem alguma primavera.

Lívia Natália é uma poeta e professora

Quando nasce a raiz das coisas,
ela vinga no apesar das intempéries.
Se cria funda no escuro da terra
E é um estranho fruto,
Brotado das árvores do Alabama em 1963.

brasileira. Formada em Letras pela

Sankofa sobre-si dobrada,
Antes de girar,
Cortando a terra,
Se reconhece betumosa,
Insubmissa.

Negra, livro premiado pelo Concurso

Universidade Federal da Bahia (UFBA),
em 2002. É mestre e doutora pela mesma
instituição, onde leciona teoria literária.
Estreou como autora em 2011, com Água
Literário do Banco Capital.

Na cabeça, carrega as raízes
Em dreads difusos,
Que conversam com o Tempo.
Quando, finalmente, cresce tronco,
Sente, no ventre, percursos inscritos
Pela chibata-sangue tornados
Vielas, guetos, breaks, becs, jazz
Erguendo-se para além da dor.

anossaeditora.com
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Itamar Vieira
Júnior
Progradação
As ondas levavam conchas, pedaços de madeira, plásticos, restos de alimentos e inumeráveis objetos. Era um movimento permanente, então, era preciso estar atento à maré. Se levava tanta coisa,
poderia levar uma criança descuidada brincando na beira do mar.
Assim poderia ser em qualquer lugar, diziam. Foi ali que a menina
cresceu, caminhando entre terra e água quase que diariamente, esperando o pai, os irmãos e os homens do mar retornarem com os
pescados que seriam comercializados.
Quando completou os anos básicos de ensino, a mãe a mandou
para a cidade, com as bênçãos do pai, para que pudesse continuar
a estudar. Chorava todas as noites pelas lembranças da família, do
cheiro do peixe e da areia que quase entranhava sua pele, como se
fosse possível preencher seus poros. Ao abrir a veneziana do minúsculo quarto que habitava, jurava sentir a maresia em suas narinas.
Era o mesmo odor salgado, de algas e sargaço que apodreciam ao
sol. E se perguntava como poderia, dada a distância entre a nova
morada e onde havia crescido, carregar memória tão real.
Se formou na universidade. Foi trabalhar na plataforma em alto-mar. Nada havia sido planejado daquela maneira, tudo aconteceu
dadas as circunstâncias, mas era o mar, sempre o mar, ocupando
a vida e cada passo de sua história. Mas aos poucos foi adorme-
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cendo dentro de si essa vivência, se perdia o seu encanto habitual:
era uma fórmula química de moléculas, uma formação geológica,
a zona costeira, nomes e expressões que a deixaram mais e mais
distante da paisagem de seus primeiros anos.
Se antes retornava à vila familiar sempre que havia a possibilidade de descanso prolongado ou férias, sem que ela percebesse,
as viagens se tornaram mais espaçadas. Mas quando chegava à
sua aldeia, já não voltava à praia onde havia catado conchas, se
banhado e aguardado o retorno do pai da jornada de pesca. Se
limitava à casa – melhorada com os recursos que enviava – que
abrigou seus pais na velhice. Cada irmão havia seguido seu caminho: um foi viver em outro país, outro deixou a pesca quando pôde
comprar uma carreta de transporte, e a mais velha foi ser professora no interior. Mas nessas visitas de sua vida adulta permanecia o
menor tempo possível, por se sentir pouco conectada àquele passado. Pensava nos amigos, no namorado, no dinheiro que poderia
ter se fosse dedicada ao emprego. Pelas próprias ambições insistiu, inclusive, para que os pais deixassem o local e fossem viver na
cidade, sem nenhum êxito.
Depois que eles morreram, a casa permaneceu fechada, esperando um comprador. Ela sabia das dificuldades que teriam: há
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anos se falava no avanço do mar sobre a vila, destruindo ruas e
casas mais próximas à linha da costa. A de seus pais ficava a centenas de metros da praia, talvez estivesse a salvo da erosão, mas
não da calamidade econômica que se abateu com o fechamento
das poucas pousadas e o deslocamento de parte da população
para outros lugares.

das. Voltou a pensar na partida quando percebeu que a internet era
intermitente, e passava mais tempo desligada que funcionando. Mas
nem esse problema foi relevante para que tomasse a derradeira decisão. Logo estava enfeitiçada pela canção da natureza, envolvendo
tudo, como um grito que atravessa a atmosfera e deixa maravilhada
a mais inútil criatura.

Itamar Vieira Junior é um escritor

O fato é que quando foi demitida, após uma década de trabalho
na plataforma, tinha uma quantia razoável que lhe permitiria viver
um ano sabático, sem se preocupar com emprego, tampouco com
a venda da casa dos pais. Arrumou as malas e retornou à vila. Ao
chegar, teve a sensação de que ali já não vivia mais ninguém. E, ao
se aproximar da casa, entendeu o porquê do deserto humano que
havia se instalado. Parte da rua havia sido engolida pela erosão, e
não faltavam muitos metros para que a água do mar encontrasse a
casa e dela fizesse o que fez das demais.

Mesmo a casa se revelava uma entidade viva, pulsando pela matéria que a formava. E se ao adentrar nela mergulhou nas lembranças da infância, as reminiscências não se sustentaram por muito
tempo, se esvaíram pálidas como uma duna de areia.

mestrado. É doutor em Estudos Étnicos

Mas o calor era diferente e o que mais a incomodava.
Será que está mais quente, ou é a paisagem da memória, na distância dos anos, que é mais fria?
Nada do que você aprendeu na universidade parecia ser útil agora. Ou servia apenas para aumentar a sua agitação. Ao adentrar a
casa e ver o estado das paredes úmidas e corroídas pelo salitre se
apavorou, e chegou a achar que não permaneceria ali nem mais um
dia. Mas logo esqueceu o que havia decidido há poucos minutos:
espanou a poeira dos móveis e retirou as cortinas para serem lava-
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Com o tempo você percebeu que havia vida pela cidade, que
muitos resistiam, esperando pela próxima casa a ser devorada pelas
águas. Que não se importavam com a iminência do fim. E se tudo
parecia assustador num primeiro momento, ao escutar o ronco que
a alcançava no silêncio do lar, nos sonhos, no marulho das ondas e
na agitação permanente e cada vez mais próxima, no mais misterioso pensamento íntimo refletia a beleza dessa marcha inexorável. Na
certeza da morte, de que nenhuma dor é para sempre, é que pôde
sentir a paz.

brasileiro. É autor do romance “Torto Arado”,
ganhador do Prémio LeYa de 2018, do
Prêmio Jabuti de 2020 e do Prêmio Oceanos
de 2020. É formado em Geografia e concluiu
e Africanos pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA) com estudo sobre a formação
de comunidades quilombolas no interior do
Nordeste brasileiro.

Não haveria governo, não haveria guerra, não haveria mentira,
não haveria maldade, não haveria ódio, nem mesmo um tiro da mais
poderosa arma, que resistisse à erosão lenta e permanente.
Foi assim que permaneceu, estóica, à espera do fim. Até que o
mar mudou seu movimento.
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Conceição
Evaristo
Não me deixe dormir o profundo
do sono

Publicado originalmente na edição 167, de agosto/2020, da revista piauí, e
reproduzido aqui sob autorização da mesma.

Quando a mulher, a velha Sá Izora, titubeou ao levantar da cama
e olhou de soslaio para a mais nova, respirou aliviada. Sorte, muita
sorte, pois a outra não tinha percebido nada do cambalear da anciã.
Um sono jovem deixava a moça em estado de quase desmaio. Apesar da distância, Sá Izora, por intuição, sentia o leve resfolegar da
mocinha. A velha caminhou então, passos sem pressa, em direção
à cama da outra. Ligeireza, Sá Izora já não podia. Mesmo se pudesse, a extensão do quarto em que dormiam as duas não permitia
largas passadas. E como se estivesse atravessando o tempo de um
século, acrescido de nove anos, Sá Izora, dona dessa idade, atingiu
o outro canto do cômodo. Envergou um pouco, mais do que o corpo
já era, e vigiou a respiração de sua tetraneta. Izorinha dormia, como
se o amanhecer estivesse ainda guardado na madrugada.
– Izorinha, Izorinha – murmurou a velha.
O chamado era tão baixinho que mais parecia cantiga de ninar
do que a intenção de acordar alguém. Com gestos lentos, dificultados pela dormência que desde o ano anterior fazia cosquinha por
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todo o braço dela, a velha desenhou no ar, três vezes, uma cruz
sobre o corpo da mocinha. Em seguida, mais extenuada ainda,
cuidou de ajeitar as pontas do cobertor da moça, que escorriam
pelo chão. Afatigada, mas tomada por grande alívio, se regozijou
intimamente. Conseguira realizar o sinal da cruz três vezes. O primeiro em cima da cabeça. O segundo na altura do coração. O terceiro na direção dos pés da mocinha. Pronto! Sexta-feira, e estava
fechado o corpo de Izorinha para os ataques do mundo. Mais um
dia havia rompido no céu e lá estava ela cumprindo a função de
proteger a sua tetraneta.
Sá Izora, rezadeira que era, continuou as orações com os olhos
pregados na menina. Havia orações que ela dizia em quase silêncio. Outras, o seu corpo cansado cantava, insinuando leves movimentos. Durante essas invocações de palavras cantadas e gestos,
quando estava acordada, Izorinha dançava no ritmo de Sá Izora.
Era tudo muito bonito, e a sensação que se experimentava era de
que os Deuses e as Deusas ali invocados se faziam presentes.
Quem é de muita fé tem várias. Assim era a Velha Izora. Tinha
tantas, desde menina. Aprendera todas com quem viera, antes de
ela nascer, para essas terras. Por isso, búzios, rosários, velas, ramos, sementes, conchas, cuias… Tudo de pertença dela. Tudo co-

18

Conceição Evaristo

locado com cuidado e reverenciado na mesinha que ficava entre a
cama dela e a de Izorinha.
Era preciso pedir proteção para a mocinha. As súplicas naqueles dias se intensificaram aos pés de Santana. Lá fora um adoecimento podia contaminar mortalmente a vida de qualquer um.
Antes, Sá Izora pedia à Santa Velha que cuidasse dela própria,
Izora, e das pessoas de largos tempos vividos. Ouvira dizer que
a moléstia gostava de arquejar corpos feito o dela. Soubera que,
em menos de um mês, quinze pessoas próximas, aprofundadas
de um tempo centenário ou quase, tinham ido morar na habitação
eterna. Algumas nem pelos hospitais passaram. O ar faltante e
a violenta sufocação minguavam rapidamente a pessoa invadida
pelo vírus. Muito desenlace da vida acontecia em casa ou rumo
aos locais que deveriam ser o ponto de salvação. Pessoas adoecidas que conseguiam chegar aos hospitais lá recebiam a sentença
fatal. Não havia vagas para acolher tantos enfermos. As enfermarias, os quartos, partes dos corredores com camas improvisadas,
tudo estava a não caber ninguém. E ainda havia o sofrimento de
quem trabalhava cuidando dos doentes. Muitos adoeciam e morriam também do mesmo padecimento.
Nesses dias de sentença de morte, por causa do maldito vírus
e de outras causas advindas dele, a fé das pessoas ficou descoberta. E até quem não tinha nenhuma crença inventou uma no
escondidinho do medo. Só a medicina não bastava. A urgência da
vida estava sendo atacada pela ligeireza da morte. “Só Deus na
causa”, repetiam muitos, e cada um sabia a qual Deus estava se
referindo. Mas alguns criam que não necessitavam de Deus nenhum. Não sei bem por qual razão, muitos desses chegavam aos
bons hospitais, aos aparelhamentos de primeira, às atenções especializadas. Para essas pessoas, parece que o milagre acontecia
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sem a intervenção divina. Para outras, não. Por mais que médicas
e médicos se dedicassem, e o pessoal de apoio se desdobrasse
em mil, a vida de muitos, de milhares, falhava. Nenhuma maravilha
sobrenatural acontecia para suprir a escassez de material e ambulâncias. Vagas nos hospitais não podiam ser multiplicadas como o
pão e o vinho abençoados por Cristo. Mesmo assim, a fé, mais do
que nunca, se tornava necessária, e as preces de todos os credos
se fizeram necessárias também.
As rogações de Sá Izora encompridaram, então. Todos os dias,
com tamanha fé, pedia à Santa Velha que cuidasse dela, de sua família, de seu bairro, de sua cidade, de seu país. E, se a Santa não
se incomodasse com o tamanho do pedido, que cuidasse do mundo
inteiro, pois a Terra todinha estava adoecida.
Sá Izora sabia que podia esperar pelo socorro de Santana. Havia muito ela acreditava na Santa Velha. Ouvira falar de Santana
como se fosse uma história familiar, e era. Era tão familiar a narrativa sobre a Santa Velha que Sá Izora a contara para Izorinha. A
menina crescia, e a fé dela em Santana também. Tudo porque, em
tempos passados, quando Sá Izora era bem pequena, se contava
a história de uma parenta sua que, já beirando os 50 anos, não
conseguia engravidar. Ter filhos era o grande desejo da mulher,
que se chamava Ijabo. Anos e anos Ijabo passou tomando garrafadas, que se transformavam em lágrimas junto ao indesejado sangue vertido por ela todos os meses. O rosto e o ventre da mulher já
começavam a resguardar as marcas do tempo e, no útero, nenhuma movimentação de algum rebento. Até que o significado de seu
nome, Ijabo, “um desejo que se cumpriu”, se efetivou em seu corpo
e sua vida. A mulher engravidou. Pariu sete crianças de uma vez
só, para a sua alegria e a de seu companheiro. Ijabo reconheceu
que forças femininas tinham se cumpliciado com ela na realização

de seus desejos. Por isso, era grata à Senhora, aquela que protege
o ventre das mulheres, fé adquirida por Ijabo da religião ancestral
de seu povo. E guardava também gratidão a Santana, a santa de
quem, um dia, ela ouvira o padre da fazenda falar. A Santa Velha
dos católicos, que tinha sido mãe quando ninguém mais acreditava
na fertilização do seu corpo, nem ela.
Sá Izora, fiel na crença de tantos mistérios, sabia que a ciência também é feita de perguntas, perguntas, perguntas… O caminho para as respostas é cheio de experimentações, tropeços e
enganos. Por isso, quando o mundo se acha perdido entre mortes,
a garantia para a vida, além de tratamentos e remédios, precisa
também da fé. Então, Sá Izora, fervorosa que era, mais e mais se
agarrou ao auxílio que Santana poderia lhe dar. Ela sabia que a
Santa Velha, tida por infecunda, vivera a solidão da esterilidade ao
lado do esposo, também velho, São Joaquim. Mas eis que um dia
o corpo de Santana se tornou merecedor de um milagre. Depois
de velha, aconteceu no corpo dela a concepção. Maria, a Mãe do
Salvador, veio do ventre envelhecido de Santana. E assim a Santa
Velha se tornou Vó do Menino Jesus. Agradecida ao milagre que
aconteceu em seu corpo, Santana retribui a graça recebida, milagrando o corpo de quem nela deposita fé.
O coração de Sá Izora, alimentado por uma crença múltipla, seguia respondendo ao apelo da vida. E os familiares seguiam sempre
atentos a qualquer reclamação da velha. Parece que pretendiam
fazer de Sá Izora uma pessoa eterna. A preocupação, os cuidados
de todos tinham redobrado. Na família, havia mais pessoas velhas,
mas com Sá Izora o zelo tinha de ser especial. Ela era a velha das
velhas. Para enfrentar o perigo iminente, uma espécie de geografia de cautelas foi traçada. Tia Paulina ficaria aos cuidados do filho
mais velho. Prima Vantuili escolhera ficar com a sua prima Apa-
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recida. Tia Lionora continuava com o seu companheiro velhinho,
Tio João. E os homens adultos da família seriam os encarregados
de fazer as compras para as mais velhas. Alguns, nas primeiras
compras, se atrapalharam, mas, na segunda vez, orgulhosamente
deram conta do recado. E assim seguia o roteiro de cuidados e
afetos da família. Sá Izora ficaria com Izorinha, que acompanhava
a tetravó desde o nascimento.
Izorinha, quando nasceu, a mãe dela tinha 16 anos. O rapazinho, pai, tinha a mesma insuficiente idade para assumir um filho.
Sá Izora já havia assistido às suas filhas parirem. E às filhas de
suas filhas também. Com Izorinha, ela assistia ao nascimento da
filha de sua bisneta. Enquanto na família havia falas de tom lamentoso, porque Temba Maria, sua bisneta, tinha parido aos 16
anos, Sá Izora celebrava a vida que persistia nela, permitindo que
ela conhecesse uma tetraneta. Quem criou Izorinha foi Sá Izora,
uma vez que a mãe de Izorinha trabalhava e estudava, e a avó de
Izorinha faleceu pouco tempo depois de a neta nascer. Em meio
à dor guardada de Sá Izora por ter perdido uma neta, a tetraneta,
Izorinha, chegou aliviando o luto. E foi tanta a alegria de Sá Izora
por ter assumido os cuidados com a tetraneta, tanto foi o júbilo
que, mesmo depois dos 90, ela deu para rejuvenescer. Sá Izora
remoçou a olhos vistos. E avisava em alto e bom-tom que iria viver
muito ainda. Iria acompanhar o crescimento de Izorinha, e assim o
tempo deixava acontecer.
Tudo corria bem com Sá Izora. Coração, rins, intestinos, audição, olfato, visão. Tudo corria bem, por dentro e por fora. Os
cabelos, dependendo do lugar em que ela estivesse ao sol, não
se sabiam brancos ou reluzentes à prata. A voz um pouco rouca,
só um pouquinho, entoava canções antigas que pareciam buscar
o passado para fazê-lo presente. E Izorinha seguia os passos da
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tetravó. Cantava tão bem! E como brincavam juntas! Charadas,
anedotas, trava-línguas… As duas tinham a língua solta. Só um
detalhe apontava a velhice da velha: sua locomoção lenta, tartaruguenta, de fazer dó, como dizia Izorinha. A essa provocação, Sá
Izora respondia que era lenta na velhice porque, em tempos idos,
já tinha corrido muito da perseguição de moços bonitos e na perseguição deles também. E as duas riam, como se o mundo fosse tão
somente uma gozação.
E o mundo continuava, para as duas e para o entorno delas, sem
muito sobressalto. Izorinha fazia companhia para Sá Izora, estudando, aprendendo os serviços de casa, tendo tempo para as brincadeiras e saídas com jovens vizinhos e da escola. A família, que morava
bem próximo, vinha para a casa de Sá Izora nos fins de semana.
Izorinha gostava do extenso clã familiar e dos agregados. Juntos,
toda gente brincava, brigava, se alegrava e se entristecia. Os mortos
de uma casa eram de todos, e os nascituros também.
O futuro era sonhado como uma página da vida que seria acessada, com certeza. Na intimidade das duas, nenhuma dificuldade.
A velha tinha saúde e a jovem também, apesar de uma infância
debilitada. Quando pequena, Izorinha sofria de asma, mas, depois
de vários tratamentos, o seu respirar acalmou. Coração e pulmão
viviam em paz. Entretanto, Sá Izora nunca esqueceu o cansaço de
Izorinha em crise. O respirar ofegante. O movimento do peito abaixando-levantando, abaixando-levantando, como se fosse rasgar a
blusinha da menina. E depois, quando a respiração acalmava, a
preocupação de Sá Izora não sossegava. Era outro o temor. Uma
ameaça surgia nos dias de calmaria no peito e no sono de Izorinha.
O sono da menina parecia traiçoeiro. Era tão tranquilo que se assemelhava a um desmaio. Era como se Izorinha tivesse adentrado
o profundo do sono.

Atormentada com os modos de adormecimento da menina, Sá
Izora tantas vezes acordou Izorinha que, um dia, teve de lhe dar
uma explicação. A menina tinha nessa ocasião uns 10 anos. Quando ouviu a explicação, Izorinha sorriu da preocupação da tetravó Sá
Izora. Mas incorporou o temor de adentrar o profundo do sono. E por
um momento pensou se, no profundo do sono, dorme o não acordar mais, um perigo para Sá Izora. Ela, tão velhinha, poderia entrar mansamente, numa noite qualquer, no profundo do sono. Desde
aquele dia, Izorinha passou a vigiar o sono da tetravó sem que ela
percebesse. E, assim, mais um elo foi construído entre as duas, que
passaram a cumprir um ritual de afeto e desespero. Todas as noites,
mutuamente, uma velava o sono da outra.
Com os olhos vigilantes na tetraneta, Sá Izora sentiu algo como
um calafrio e foi atravessada por um leve tremor. Izorinha dormia,
e sua respiração era apenas pressentida. Sá Izora se lembrou do
combinado entre as duas logo que tiveram notícias de que uma doença estava devastando a cidade. Ficariam juntas como sempre.
Incomodada com o longo dormir da mocinha, Sá Izora não sabia
como proceder. Finalizou as orações da manhã. A menina passivamente recebera as palavras, os murmúrios, os cânticos baixinhos
daquela que cuidava dela. Passivamente, sem o menor sinal de que
iria acordar. Sá Izora não se conteve. Suavemente, balançou o corpo da tetraneta. Izorinha acordou e seus olhos estavam vermelhos,
em chamas.
Sá Izora, que já havia terminado a conversa com as forças que
têm a dádiva de proteger a vida, retomou as preces. Os rogos continuaram demandando por clemência. Nunca os olhos de Izorinha
se apresentaram daquela forma. Vagarosamente, Sá Izora se aproximou mais da cama. Tocou a fronte da menina. Ela ardia em febre.
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No final da tarde, depois de recusar toda alimentação que Sá
Izora lhe ofereceu, Izorinha reclamava de um mal-estar que lhe tomava o corpo inteiro. Tirar um cochilinho depois do almoço com a
tetravó, como de costume, não conseguiu. Sá Izora também não. A
noite, para as duas, se fez um tempo de agonia. Sá Izora, sentada
na beirada da cama da tetraneta, vigiava todos os movimentos da
jovem. Izorinha teve um sono maldormido, sem entrega. Longe,
bem longe do profundo do sono. Apresentava uma respiração que
denunciava problemas. Era como se o corpo dela flutuasse, afundasse, flutuasse, afundasse… A dificuldade do ato respiratório se
desenhava no arquejante peito de Izorinha. Depois de tantos anos,
a asma estaria voltando?
Contrariando os desejos de Izorinha, a Velha Izora resolveu chamar mais alguém da família. Uma das tias recebeu logo o recado
e veio ao encontro das duas. Passaram a noite juntas, as três. De
manhã, tal era a prostração de Izorinha que o rumo do hospital foi
a ponderação escolhida. Entretanto, ela recusava deixar Sá Izora
sozinha. Outra pessoa viria passar os momentos que fossem necessários com a velha. A família era grande. Mas Izorinha não se
conformava. Ninguém acordaria à noite nem vigiaria o cochilo de
sua tetravó. Era preciso espreitar. Não podia deixar que Sá Izora
dormisse o profundo do sono.
Mal entregou a tetraneta para a tia levar ao hospital, Sá Izora
sentiu um travo de desgosto no peito. Não, a vida não podia ser assim. A maldita doença não podia estar rondando a menina. Estavam
aconchegadas em casa. Os homens da família estavam trazendo
tudo. Izorinha não saía para nada. Até os possíveis encontros com
o mocinho que começava a se engraçar por ela foram adiados. A
própria Izorinha dizia não querer ir à rua. Tinha medo do ar fora de
casa. Dizia brincando que, da soleira da porta para a rua, a atmos-
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fera estava infestada de estranhos, nocivos e minúsculos corpos.
Insetos transparentes a voarem juntos, de mil em mil. Os bichinhos
invisíveis transportavam algo, como nojentas bolhas d’água, numa
corrida louca. Tudo de propósito. Era uma correria para colidirem
uns contra os outros. E, ao se trombarem, seus corpos se desfaziam
no ar. Melecas mortíferas eram expelidas no rosto de quem vagava
distraído, na enganosa sensação de liberdade. A casa, portanto, era
o melhor refúgio.
Os dias em que Izorinha ficou internada se transformaram em
tormento maior para Sá Izora. Não que ela se deixasse abandonar
pela fé. Ao contrário, cria e rezava mais ainda. Tinha muito medo de
que ninguém velasse o sono da menina. Há um lugar no sono, diziam os antigos, que, se a pessoa em sua dormida chegasse até lá,
corria um mortal risco: podia não acordar mais. Cairia no vazio. Não
vê os bebês e as pessoas velhinhas? Na inocência, são seduzidos
para chegar até lá. No hospital, quem velaria o sono de Izorinha?
Quem cuidaria para que ela não dormisse o sono profundo dos desacordados? Era preciso vigiar sempre. E quem faria isso no hospital? Tantos eram os enfermos…
Sá Izora também não entendia como ela, já tão velha, estava ali
resistindo. Não trazia sintoma algum da moléstia, embora trouxesse tamanho sufocamento no peito. Se alguém na família tivesse de
correr o risco de um desenlace, a escolhida deveria ser ela. A suspensão da vida deveria cair sobre ela, a mais velha. Por que houve
aquela inversão? Já havia passado uma semana. Onde estava Izorinha? Quando ela iria voltar? Na volta, permitiriam que sua tetraneta
continuasse com ela? Izorinha voltaria? A vida deixaria acontecer
o retorno? Haveria o reencontro? Uma vontade de partir inundou a
vida da velha. Mas e se Izorinha retornasse e não encontrasse mais
a sua tetravó?

A mocinha ardia em febre no leito do hospital. Sentia uma sufocação profunda. O ar faltante se fazia mais desesperador do que a
asma, que a perseguira a infância inteira. Izorinha experimentava a
sensação de que sua vida podia se esvair a qualquer momento. E ela
só tinha um desejo. Se fosse atendida, nem se importaria mais com
o momento seguinte. Poderia ser até seu último desejo. O ponto final. Ela queria o colo da velha. Precisava do aconchego de Sá Izora.
Queria deitar a cabeça no colo dela. Nem era mais um colo macio.
As pernas de Sá Izora se tornaram ossos puros. Ao se aconchegar
nelas, Izorinha tinha até medo de machucar a velha. E se sua cabeça
esfarelasse um dos ossos? Mas sua tetravó dizia que a mocinha não
lhe causava incômodo algum. Afirmava, mexendo nas tranças de Izorinha, que cabeça de anjo não pesa. A mocinha precisava voltar para
casa. Em quinze anos, nunca passara um dia ou uma noite distante
de Sá Izora. Sabia que a tetravó estava carecendo dela também.
Enquanto Izorinha, sem o chão familiar e o aconchego de Sá
Izora, temia adormecer até chegar ao profundo do sono, médicos,
enfermeiros, mulheres e homens passavam por ela no hospital e
puxavam assunto. Informavam que ela não estava tão mal assim.
Que a força da juventude era milagrosa. E, de tanto insistirem nessas afirmativas, apesar de tudo que estava sentindo, Izorinha tentou
olhar o entorno. Foi quando percebeu que ela era “a mascotinha”
dos enfermos. Sentiu-se mais desamparada ainda.
Sá Izora já não pedia à Santana com as forças das palavras, mas
com as do pranto. Era uma fonte de lágrimas só. Dizem que os velhos são desidratados por causa da idade. A água do corpo rareia. A
tetravó de Izorinha era como um graveto. Tão sequinha… Mas como
um corpo tão ressecado podia conter tanta água? Quem estava com
ela, por não conseguir consolar a velha, também rezava os torrenciais rogos. E foi num desses momentos que Sá Izora teve uma es-

21

pécie de visão. Ela viu Izorinha muito distante e muito próxima. No
tempo faltante que a vida permitiu a Sá Izora dividir conosco, ela só
fazia repetir o que viu.
Ela tinha visto Izorinha entrar pela porta adentro. A mocinha chegava vestida com uma túnica, que parecia branca e ia se azulando.
Tinha as mãos e os pés cobertos de barro, de lama. Chegava arquejante como se tivesse travado uma longa batalha para voltar.
A calma com que Sá Izora narrava a visão aliviou toda a família.
As pessoas mais velhas sabiam de que batalha Sá Izora estava falando. Ela estava contando aquilo que ela conhecia, aquilo em que
acreditava. Quem não sabia ainda o significado da batalha se calava
em respeitoso silêncio. Um dia, entenderiam. Ninguém, porém, duvidou que Izorinha iria se recuperar. Em casa, toda família se tranquilizou. A volta dela era certa. O sonho de Sá Izora era uma premonição
do retorno de Izorinha.
A menina, no hospital, clamava pela tetravó. Sua voz saía como
um fiapo de lamento. Entretanto, os prognósticos médicos eram de
que a jovem paciente estava vencendo a doença. Izorinha nada respondia quando se dirigiam a ela. Só fazia chorar e dizer baixinho
que queria Sá Izora. Queria Sá Izora, Sá Izora, Sá Izora…
Na última noite no hospital, temendo dormir até entrar no profundo do sono, desejou rezar, mesmo sozinha. Se conseguisse cantar,
soltaria a voz. Mas estava tão cansada, e o corpo doía tanto… Tudo
era como se fosse uma dor única. Uma agonia da cabeça aos pés.
Em meio à dor e ao desamparo por estar longe dos seus, Izorinha
escutou uma voz rouca e triste. Eram os lamentos de Sá Izora. Sua
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tetravó rezava. Rezava em prantos. Izorinha, se lembrando das rezas e da fé que aprendera com Sá Izora, encontrou conforto. Pediu à
Santana que milagrasse seu corpo. Que, no lugar da doença, fecundasse saúde, fecundasse cura. Que cuidasse de seu sono, já que a
velha, a Sá Izora, não estava por perto. E se apaziguou clamando
pela Santa Velha, como velha era Sá Izora. Pediu à Santana, como
se pedisse à sua tetravó:
– Não me deixe dormir o profundo do sono.
Era como se a vida da tetravó se aprofundasse nos dias da mocinha. Sá Izora firmou a vista no tempo aparentemente vazio diante
dela. E viu. Viu o pulsar do coração de Izorinha. Mais uma vez, ela
bendisse a vida por lhe dar tanto. Havia o vital movimento sob a camisola da menina. Um corpo flutuava, afundava, flutuava, afundava,
flutuava. Sua tataraneta respirava.
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da Olimpíada de Língua Portuguesa pelo
Itaú Social. Lançou seu “Poemas da
Recordação e Outros Movimentos” em
edição bilíngue (português/francês) no
Salão do Livro de Paris e “Olhos D’água”
em francês pela Editora Des Femmes. Foi
homenageada pelo Prêmio Jabuti ainda em
2019 como personalidade literária.
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Lucille
Clifton
por

Lubi
Prates
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listen children

ouçam, crianças

listen children
keep this in the place
you have for keeping
always
keep it all ways

ouçam, crianças
guardem isso onde
vocês possam guardar
para sempre
guardem isso de todas as maneiras

we have never hated black

nós nunca odiamos preto

listen
we have been ashamed
hopeless tired mad
but always
all ways
we loved us

ouçam
nós estivemos envergonhados
desesperançosos cansados com raiva
mas sempre
de todas as maneiras
nós nos amamos

we have always loved each other
children all ways

nós sempre nos amamos
crianças, de todas as maneiras

pass it on

passem isso adiante
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won’t you celebrate
with me

você não vai celebrar
comigo?

won’t you celebrate with me
what i have shaped into
a kind of life? i had no model.
born in babylon
both nonwhite and woman
what did i see to be except myself?
i made it up
here on this bridge between
starshine and clay,
my one hand holding tight
my other hand; come celebrate
with me that everyday
something has tried to kill me
and has failed.

você não vai celebrar comigo
isto que eu moldei como
um tipo de vida? eu não tive nenhum modelo.
nascida na babilônia
não branca e mulher.
o que eu imaginei ser além de mim mesma?
eu forjei isso.
aqui nesta ponte entre
a luz da estrela e a argila,
minha mão segurando firme
minha outra mão; venha celebrar
comigo, que todos os dias
alguma coisa tenta me matar
e falha

the lost women

as mulheres perdidas

i need to know their names
those women i would have walked with
jauntily the way men go in groups
swinging their arms, and the ones
those sweating women whom i would have joined
after a hard game to chew the fat
what would we have called each other laughing
joking into our beer? where are my gangs,
my teams, my mislaid sisters?
all the women who could have known me,
where in the world are their names?

eu preciso saber os nomes
daquelas mulheres com quem eu teria caminhado
alegremente como fazem os homens em grupo
balançando os braços, e daquelas mulheres
suadas com quem eu teria me juntado
depois de uma partida difícil para jogar conversa fora.
do que teríamos chamado umas às outras rindo
brincando na nossa cerveja? onde está minha gangue,
meu time, minhas irmãs extraviadas?
todas as mulheres que poderiam ter me conhecido,
onde nesse mundo estão seus nomes?
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Lucille Clifton (1936-2010) foi uma poeta, escritora
e professora negra norte-americana. Publicou
diversos livros de poesia e infantis. Seu livro de
estreia, “Good Times”, de 1969, foi considerado um
dos melhores livros de poesia do ano, nos Estados
Unidos. Com “Good Woman: Poems and a Memoir:
1969–1980”, e “Next: New Poems”, ambos de 1987,
concorreu ao Prêmio Pulitzer. Com “Blessing The
Boats: New and Collected Poems 1988–2000”, de
2000, ganhou o National Book Award. Seus poemas
tratam da condição da mulher negra na diáspora,
valorizando a herança africana presente em nós
(Lucille descendia da República do Benin). Sua obra
segue inédita no Brasil.
Lubi Prates é poeta, tradutora, editora e curadora
de Literatura. Tem três livros publicados (coração
na boca, 2012; triz, 2016; um corpo negro, 2018).
“um corpo negro” foi contemplado pelo PROAC com
bolsa de criação e publicação de poesia e, além
de ter sido finalista do 4º Prêmio Rio de Literatura
e do 61º Prêmio Jabuti, também foi traduzido
e publicado na Argentina, Colômbia, Croácia e
Estados Unidos; Espanha, França, Itália e Suíça,
no prelo. Tem diversas publicações em antologias
e revistas nacionais e internacionais. Co-organizou
os festivais literários para visibilidade de poetas, [eu
sou poeta] (São Paulo, 2016) e Otro modo de ser
(Barcelona, 2018) e também participou de outros
festivais literários no Brasil e em outros países da
América Latina. É sócia-fundadora e editora da
nosotros, editorial, e da nossa editora. Dedica-se à
ações que combatem a invisibilidade de mulheres e
negros. Atualmente, é doutoranda em Psicologia do
Desenvolvimento Humano, na Universidade de São
Paulo. Os poemas traduzidos aqui contaram com o
olhar atento do Manu Quadros, a quem agradeço.
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Geni
Guimarães
Alicerce
Meu pai chegou do trabalho na lavoura, tirou do ombro o bornal
com a garrafa de café vazia e sentou-se num degrau da escada da
porta da cozinha.
Pediu-me que fosse buscar o rolo de fumo de corda, que ia, enquanto esperava o jantar, preparar os cigarros para a noite e o dia
seguinte.
Eu trouxe e ele, ao desembrulhar o fumo, deu com a cara do
Pelé sorrindo no jornal do embrulho. Enquanto desamassava o papel para ver melhor, disse-me:
— Este sim, teve sorte. Lê aí pra mim, filha. Fala devagar, senão
eu não decifro direito.
Peguei o jornal e comecei a ler o comentário que contava façanhas esportivas e dava algumas informações sobre a vida fantástica
do jogador. Muitas palavras eu não sabia do significado, mas adivinhava quando olhava no rosto do meu pai e ele soltava ameaços de
risos, sem tirar o olho da mão trêmula que picava o fumo.
Quando terminei a leitura, ele disse:
— Benzadeus. Você viu só, minha filha? Era assim como nós.
O pai dele é que deve não se caber de orgulho. Ver um filho assim,
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acho que a gente até esquece das durezas da vida.
Deu um suspiro comprido e acrescentou:
— Se a gente pelo menos pudesse estudar os filhos...
Senti uma pena tão grande do meu velho, que nem pensei para
perguntar:
— Pai, o que que mulher pode estudar?
— Pode ser costureira, professora... — Deu um risinho forçado e
quis encerrar o assunto.
— Deixemos de sonho.
— Vou ser professora — falei num sopro.
Meu pai olhou-me, como se tivesse ouvido blasfêmia.
— Ah! Se desse certo... Nem que fosse pra mim morrer no cabo
da enxada. Olhou-me com ar
de consolo. — Bem que inteligência não te falta.
— É, pai. Eu vou ser professora.
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Queria que ele se esquecesse das durezas da vida.
Quando já cursando o ginásio eu chegava com o material debaixo do braço, via-o esperando por mim no início da estrada, na
entrada da colônia.
Num desses dias, quando atravessávamos a fazendinha e falávamos sobre o meu estudo, ele me disse:
— Tem que ser assim, filha. Se a gente mesmo não se ajudar, os
outros é que não vão.
Nisto ia passando por nós o administrador, que ao parar para dar
meia dúzia de prosa, cumprimentou meu pai e disse:
— Não tenho nada com isso, seu Dito, mas vocês de cor são feitos de ferro. O lugar de vocês é dar duro na lavoura. Além de tudo,
estudar filho é besteira. Depois eles se casam e a gente mesmo...
A primeira besteira ficou sem resposta, mas a segunda mereceu
uma afirmação categórica e maravilhosa, que quase me fez desfalecer em ternura e amor.
— É que eu não estou estudando ela para mim — disse meu pai.
— É pra ela mesma.
O homem deu de ombros e saiu, tão lentamente que quase ouviu
ainda meu pai segredando:
— Ele pode até ser branco. Mas, mais orgulhoso do que eu não
pode ser nunca. Uma filha professora ele não vai ter.
Sorriu, tomou minha mão e continuamos a caminhada.

— Ué... Branco — afirmou.
— Mas acho que ninguém viu ele mesmo, em carne e osso. Será
que não é preto...
— Filha do céu, pensa no que fala. Tá escrito na Sagrada Escritura. A gente não pode ficar blasfemando assim.
— Mas a Sagrada Escritura...
Ele olhou-me reprovando o diálogo e, porque não podia ir mais
longe, acrescentei apenas:
— É que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia
ficar no lugar dele. O senhor é tão bom.
Em toda a minha vida, nunca havia visto meu pai rir tanto.
Riu um riso aberto, amplo, barulhento. Assim foi rindo até chegar
em casa e, quando minha mãe olhou-o de soslaio, disse para os
meus irmãos:
— Com certeza viu passarinho verde.

Geni Guimarães é professora, poeta e
escritora. Nasceu no município de São
Manuel (SP), em 8 de setembro de 1947.
Iniciou a carreira literária escrevendo para
jornais no interior paulista, onde envolveuse com questões socioculturais do campo
e reflexão em torno da literatura negra.
Escreveu vários livros: “Terceiro filho”,
“Balé das emoções”, “A dona das folhas”,
“A cor da ternura”, “Leite do peito”, “O
rádio Gabriel” (infantil), “Aquilo que a mãe
não quer” (infantil). Também publicou na
série “Cadernos Negros” e participou de
algumas antologias.

Como ele não parava de rir, todos aderiram e a sala ficou agitada
e alegre.
Foi quando me escapou a emoção, dei um passo comprido e beijei a barriga da minha mãe. Diante do gesto incomum, todos ficaram
me olhando, meio jeito de espanto.
Fiquei envergonhada e fingi que tirava, com a unha, uma casquinha de coisa nenhuma escondida entre os dentes do fundo.

— Pai, que cor será que é Deus...
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Tiffany
Jewell
por

Nina Rizzi
Trechos retirados do livro “Este livro é antirracista”,
da Tiffany Jewell, e publicados aqui sob permissão da
Nina Rizzi, quem traduziu.

While some were working hard to build the foundation of racism into the solid structure it
is today, there has always been resistance to racism. The stories of strength, of love, of
joy and of revolution are a part of our history too. Caribbean American poet and activist
June Jordan wrote, ‘WE ARE THE ONES WE HAVE BEEN WAITING FOR.’
WE HAVE ALWAYS BEEN AND WE WILL ALWAYS BE. THIS IS WHAT WE CARRY
WITH US TOO

Enquanto alguns trabalhavam arduamente para construir uma base racista a fim de
torná-la [a sociedade] a estrutura sólida que é hoje, sempre houve resistência ao racismo. Histórias de força, de amor, de alegria e de revolução também fazem parte da nossa história. A poeta e ativista jamaicana-estadunidense June Jordan escreveu: “NÓS
SOMOS AS PESSOAS POR QUEM ESTIVEMOS ESPERANDO.”
SEMPRE FOMOS E SEMPRE SEREMOS. ISTO TAMBÉM É O QUE CARREGAMOS
CONOSCO.
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Tiffany Jewell por Nina Rizzi

Anti-racism is lifelong work. What we take on started
with our ancestors and what we leave behind will
be carried on by those who come after us. As you
make a commitment not only to disrupt racism, but
also to actively break apart the foundation, you are
honouring yourself and Folx of the Global Majority.
You are building lifelong trusting relationships that
are just and sustainable.
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O antirracismo é um trabalho para toda a vida. A luta
que assumimos agora começou com nossos ancestrais e o que deixarmos para trás será continuado
pelos que virão depois de nós. À medida que você
assume o compromisso não apenas de acabar com
o racismo, mas também de romper ativamente suas
bases, está honrando a si mesmo e a todes da Maioria Global. Está construindo relacionamentos de confiança duradouros que são justos e sustentáveis.
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Anti-racist youth
Don’t be afraid of the earthquake
that rumbles in your stomach
The tsunami tumbling through
your lungs
The hurricane binding your liberation
with mine
It is the winds of change and time
It is your cosmic task
You are no longer bounded to
your mask
The wildfires your ancestors ignited
in you blaze through your voice
You have a human right of freedom
and choice

Juventude antirracista
Não tenha medo do terremoto
que faz estrondos no seu estômago
Do seu peito sendo revirado
em ondas pelo forte maremoto
O furacão está aliando sua libertação
com a de todes nós! esse é o momento
A ventania da mudança e do bom tempo
É sua tarefa cósmica e franca
Você não está mais condenado
à sua máscara branca
As chamas que seus ancestrais acenderam
ainda incendeiam através da sua voz
Você tem direito à liberdade
E nunca mais nenhum algoz

You are an anti-racist youth
You live in justice and in truth

Como seu ancestral abolicionista
Você é um jovem antirracista

Don’t be afraid of the rage that
will erupt
There is a place for every emotion
There will be many moments of
inequity and oppression
You can either fold into yourself or
continue to question
Don’t be afraid to disrupt
Agitate the system and be abrupt

Não tenha medo da raiva
que vai explodir
É o fogo da autocombustão
De muitos séculos de injustiça e opressão
Você pode querer desistir
não querer mais um problema
ou continuar a questionar
Não tenha medo de afrontar
Abale o sistema! Quebre o sistema!

The wildfires your ancestors ignited
in you blaze through your voice
You have a human right of freedom
and choice
You are an anti-racist youth
You live in justice and in truth
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Tiffany Jewell é escritora negra birracial, educadora
e consultora antirracista montessoriana. Gosta
de fazer pães e macarons, construir com LEGOs,
assistir programas de detetives britânicos e imaginar
como pode desmantelar a supremacia branca. A
autora mora no Oeste de Massachusetts (na terra
ocupada dos Wabanaki e Nipmuck, descendentes
dos povos originários dos Estados Unidos) com
sua família, incluindo uma tartaruga que Tiffany tem
desde os nove anos.

Nina Rizzi é poeta, tradutora, pesquisadora e
professora. Traduziu obras de Alejandra Pizanik,
Susana Thénon, Clorinda Matto de Turner, bell
hooks, Matthew A. Cherry, Ijeoma Oluo, Abi Daré,
Tiffany Jewell, Malorie Blackman, Eve L. Ewing,
entre outres. É autora de “tambores pra n’zinga”, “a
duração do deserto”, “geografia dos ossos”, “quando
vieres ver um banzo cor de fogo” e “sereia no copo
d’água”. Vive em Fortaleza, onde faz laboratórios de
escrita criativa com mulheres e integra as coletivas
Pretarau: Sarau das Pretas e Sarau da B1.

As chamas que seus ancestrais acenderam
ainda incendeiam através da sua voz
Você tem direito à liberdade
E nunca mais nenhum algoz
Como seu ancestral abolicionista
Você é um jovem antirracista
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Daisy
Serena
“Pastoras do Rosário”

Daisy Serena (São Paulo/1988) é mulher
negra, mãe do acauã, artista e ativista visual,
poeta com estudos em sociologia e política na
Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP). seu primeiro livro de poemas
- Tautologias - foi publicado pela Padê Editorial,
em 2016. Sua primeira exposição solo ocorreu
também em 2016, dentro da Mostra de Criadoras
em Moda: Mulheres Afro-latinas, no Sesc
Interlagos : Tecituras de Tempo & Identidade.
Também participou das exposições coletivas
FotoPreta (2018 e 2020) com curadoria do
coletivo Afrotometria.
@daiserena
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a nossa revista é uma revista literária, quadrimestral (março, julho
e novembro) e de distribuição gratuita, em formato pdf e e-pub, para
publicação de escritoras/es e artistas negras/os/es.
nossa chamada pública para participação é vigente apenas durante
os meses de janeiro, abril e setembro. as contribuições devem ser enviadas por email.
revista@anossaeditora.com
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