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Apresentação
Uma discussão comum no meio acadêmico é a definição
do que seria a literatura negra brasileira. É aquela feita por
afrodescendente ou a que o tem como tema?
O livro Coletânea de Literatura Feminina Negra Louva
Deusas elimina essa questão. Temos aqui uma seleção de
textos escritos por mulheres que se reconhecem e se afirmam
negras. São registros identitários, vivências transcritas,
memórias individuais que revelam valores de um coletivo por
muitas vezes invisibilizado.
As poesias e narrativas que por aqui desfilam fogem do
panfletário, embora sejam feitas por mulheres negras oriundas
de vários estados brasileiros e que pretendem diminuir a
hegemonia "falocêntrica" e branca presente em nossas
publicações.
Os versos e parágrafos dessas autoras têm formas
volumosas e cabelo de carapinha.
Eles relatam amores,
saudades, respeito pela ancestralidade, pela religiosidade e
denunciam mazelas impostas por uma sociedade racista e
sexista. São poemas, contos, repente e intertexto. Mais
variado que o gênero textual são as profissões dessas
mulheres: professoras, atrizes, escrivãs, MCs, historiadoras,
geógrafas, dançarinas, pesquisadoras, pedagogas, filósofas,
ativistas... ESCRITORAS!
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Enfim, essas letras louvam as deusas negras que as
criaram e que as lerão.
1

Bárbara Nascimento

1 Professora de L. Portuguesa e Lit. Brasileira e Diretora do Centro Cultural
do Vidigal/RJ.
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Prefácio
Eu fico muito bem quando vejo que um livro de poesias
de mulheres negras está nascendo.
Eles carregam histórias diárias de vida, embora já tenha
outras batalhas, me faz ressurgir de momentos, de sextos
sentidos e vivenciados. As relações sociais são expressões que
nem sempre são vistas do ângulo correto, a ousadia extravasa
o amargo dessas mulheres fortes. Por serem simplesmente
frágeis e misteriosos. Estas páginas para muitas e muitos seja
algo que alguém sempre está à procura.
Esse método de julgar milimetricamente os
sentimentos que agora possa estar milhares de mulheres
negras passando por tais pontos e vírgulas e acentos da vida,
em linhas tão pura de alma, feito este trabalho, de toda a
compreensão das guerreiras da bela e forte labuta literária
contemporânea nesta sociedade que ainda doutrina e sustenta
a superioridade e a dependência do machismo oculto.
É sempre bom sentir ao escorregar nos vãos decisivos
dos dedos polegar e indicador um lápis numa folha de papel a
sintetizar o que realmente se sente, o êxito destas páginas vai
ao universo de mentes em conjunto e vocacionadas a botar as
bocas no universo.
As louva-deusas não podem passar e não vão passar
despercebidas! Elas vão ser felizes, descreverão amores,
revoltas, sonhos e lampejos. O livro não é classificado e sim
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pautado em regras de atitudes, libidos de anunciações a prosa
e poesia nas lágrimas, discernimentos e planos diferentes da
dura e bela realidade.
E como a tirania não acompanha a poesia e nós
mulheres percebemos muito, mas muito mais ágil que outros,
eu creio que a atitude que eleva os dedos a uma leitura e o
coração ao tato interno de sentir as narrativas doidas, novas,
simples e livres. É Odara o belo das negras, viajantes poetisas
do tempo para o espaço literário.
O conhecimento de uma mulher negra nos exige que
interpretemos tudo no mínimo detalhe, no âmbito de uma
totalidade in loco de cada uma especifica acumulativa, de
modo que nos ajude a olhar dentro de nós a nossa própria
incoerência ou coerência (itans) histórias ancestrais. Assim
traçando o dia a dia com certos momentos felizes e não felizes
com a árdua caminhada de transportar as suas leitoras e
leitores, proferindo árdua realidade de saber amar mesmo
sendo almadas!
2

Doné Oyacy

2 Escritora, liderança quilombola e de mulheres de assentamentos rurais,
Ilê Asé de Yansã- Araras/SP.
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3

Carol Pabiq

Da cor e da dor de dolores
não tenho dólares para teus amores
tenho punho para teus humores
sangue para teus rumores
tenho chagas para impores
mesmo que para impostores
Queres liberdade? Lutas!
Não tens labutas?
Então vais assim, como as putas...
pernas, sombras e cabelos
no olhar, não retrucas
levanta-te como fruta
vista-se
levante-se
ergua-se
coma-se
beba-se
tenha-se
assim

3 Pará, Belém, professora, Atriz-Pesquisadora,
carol.pabiq@yahoo.com
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Tem certeza que quer ouvir o que tenho pra dizer?
Você pode não gostar,
aliás, tenho certeza de que não vais gostar
você pensa que eu não penso nada disso
mas sempre te falo, te digo, as vezes grito
você é que não escuta
escolhe não ver
do meu olhar
do meu caminhar
do meu tocar
do meu provar
daqui, desse ventre de contos
da cartografia do meu corpo
do relevo da meu ser
qualquer que seja a minha expressão
ainda assim finges,
pra ti é bem mais fácil.
Queres ser mais ágil
sou mais sutil
mais fugaz
mais em paz
do que sou, do que dou e do que quero
você não sabe, e nem nunca vai procurar saber
o que te cega os ouvidos é pior que qualquer falsa calma
sem aparente oscilações
sem marcha
sem festa e nem manifesto
o que me excita também te precipita
sem muito adeus e nem silêncio
apenas diga ao povo...
que digo!
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4

Rivanda de Nazaré dos Santos

Tempo, há tempo...
Há tempo que não escrevo...
Há tempo que não reflito...
Há tempo que não paro de pensar em ti...
Há tempo que não me vejo sorrir...
Há tempo que não escrevo...
Há tempo que não consigo expressar as palavras...
Há tempo que te desejo...
Há tempo que finges que não percebes...
Há tempo que não escrevo...
Há tempo que não consigo falar de amor...
Há tempo que o sol não nasce à tarde...
Há tempo que a chuva cai, confundisse as lágrimas da
saudade inspirada a ti...
Há tempo que desejo apenas um tempo...
Há tempo! Há tempo!

4 Amapá, Curiau, Economia Domestica, rivalinda@hotmail.com
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5

Janete Lainha

NÓS SOMOS REIS E RAINHAS
Ninguém que conheça os tipos, desde os que gritam na
rua, até algum coronel, estradas de ferro, portos, mercado de
cacau ou café desconhecerá que a característica, por
excelência do brasileiro é a convicção de que melhor que ele
não existe ninguém no mundo. A matéria-prima dos discursos
feitos às multidões pode dizer que se contém toda nesta frase
“cada homem é um rei, e cada mulher uma rainha”. Talvez
fosse paradoxo dizer que efeito de tal sentimento não pode ser
senão gerar um ilimitado orgulho, e que do orgulho renascerá
senão a desigualdade, porquanto a igualdade pode ficar
entranhada no sangue da raça, o servilismo. Não foi assim
sempre com as mais livres de todas as raças e as mais soberbas
de todas as democracias? O sentimento, entretanto da
igualdade da condição, é a maior e mais seguro.
É mais provável que se obtenha justiça favorável a seu
amo ou contra o patrão, não seria preciso anunciar hoje
“Precisa-se de um escravo”. Uma aristocracia já existente, ou,
pelo menos como tudo se forma dali: aristocracia de
nascimento, aristocracia de fortuna, aristocracia de
inteligência, aristocracia de beleza. É o que distingue essa
aristocracia sem títulos nem pergaminhos de nobreza, toda de
convenção, mas, apesar disso, é o que a distingue. Não é senão
justo apreciar, isto é, pelo que eles mais profundamente
admiram em si mesmo e o mundo mais admira neles.

5 BA, Ilheus, Poeta, janetelainha@hotmail.com
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BATEU: LEI MARIA DA PENHA NELES
AS MUDANÇAS IMPORTANTES
AQUI TODOS FAZEM CUMPRIR
ENQUADRAR NA FORMA DA LEI
PARA OS CULPADOS PUNIR
DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
PARA CADA UM SE PREVENIR
O HOMEM SE METE A BESTA
DIZ QUE FAZ O QUE QUER
FAZ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
FAMILIAR CONTRA A MULHER
A LEI CHEGA COM RIGOR
E O JUIZ METE A COLHER
CÁ TROUXE MAIS RIGOR
A LEI MARIA DA PENHA
QUE AGE DIRETAMENTE
NO CASAL QUE SE DESDENHA
PARA O JUIZ VAI O CONFLITO
E NA SOLUÇÃO SE EMPENHA
A LEI MARIA DA PENHA
DIGO O QUE ELA RETRATA
É PARA PUNIR O HOMEM
QUE A SUA MULHER DESTRATA
SE LHE TOCAR COM UM DEDO
É COM O JUIZ QUE ELE TRATA
A MULHER DE ZÉ POVINHO
TÁ CANSADA DE SOFRER
COM O AGRESSOR EM CASA
ELA PODE ATÉ MORRER
VAI BUSCAR OS SEUS DIREITOS
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E PROTEÇÃO ELA VAI TER
É TODO TIPO DE MISÉRIA
E NÃO PODE DIZER NADA
PARA O VIZINHO NÃO SABER
QUE A COISA TA TODA ERRADA
SOFRE MIL HUMILHAÇÕES
E TEM QUE FICAR CALADA
SOFRE MAIS VIVE COM ELE
EVITA ATÉ DE OFENDER
A VIZINHA LHE AJUDA
PARA NÃO LHE VER SOFRER
A FAMÍLIA PEDE A ELE
PRA PARAR DE NELA BATER
OUVINDO A FALA DE TODOS
ELE FICA EMBASBACADO
CHORA DE ARREPENDIMENTO
O CHORO DO EMBRIAGADO
VAI À CASA DO PATRÃO
PEDE UM DIA ADIANTADO
AI COMEÇA O CONFLITO
ELE VOLTA UM BAGAÇO
CHEGA COM DESAFOROS
E A ELA DÁ UM TROMPAÇO
OS DOIS DESCONTROLADOS
AI QUEM MANDA É O BRAÇO
E AS AMEAÇAS COMEÇAM
NAS OFENSAS SE EMPENHA
ELE MAIS FORTE QUE ELA
NÃO HÁ O QUE LHE DETENHA
ALI ENTRA EM AÇÃO
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A LEI MARIA DA PENHA
A POLÍCIA COMPARECE
VEM LOGO O OFICIAL
COM MANDATO DE PRISÃO
PARA LEVAR ESTE CASAL
PARA DAR DEPOIMENTO
NAS GARRAS DO TRIBUNAL
PRA DAR O DEPOIMENTO
PRIMEIRO ELE DEPOIS ELA
E SEMPRE DIZ AO JUIZ
EU NÃO QUERIA DAR NELA
SÓ FORAM UNS EMPURRÕES
PELOS DESAFOROS DELA
DIZ: AO SENHOR EU ALERTO
QUE TENHA DISCIPLINA
NÃO BATA EM TUA MULHER
COM SUA MÃO FERINA
PEGA TRÊS ANOS DE PRISÃO
CONFORME A LEI DETERMINA
VAI DAQUI PRA PRISÃO
COM O GUARDA ESCOLTADO
A CHEFATURA NA FRENTE
E TAMBÉM ALGEMADO
COM O POVO VAIANDO
DA SOGRA EXCOMUNGADO
CHEGANDO A CASA NOTANDO
A FALTA QUE O HOMEM FAZ
ELA TORNA A DELEGACIA
QUERENDO VOLTAR ATRÁS
PEDE SOLTE O MEU MARIDO
QUE VOLTO PRA CASA EM PAZ
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DIANTE DAQUELA GENTE
ELA FICA ALI AJOELHADA
PRA SOLTAR O SEU MARIDO
DIZENDO QUE NÃO FOI NADA
UMA BRIGUINHA A TOA
ELA TAMBÉM FOI CULPADA
O JUIZ VENDO AQUILO
FICA SENSIBILIZADO
DA LEI REPRESENTANTE
POR ELE FOI CONDENADO
MAS SÓ PODE SOLTÁ-LO
SE FOR COM ADVOGADO
TUDO FOI ACERTADO
PEDIU AJUDA AO PATRÃO
E TAMBÉM A FAMÍLIA
EM CASA FALTOU O PÃO
DOBROU O TRABALHO
PAGOU TOSTÃO POR TOSTÃO
NO OUTRO DIA FOI BEBER
E OUTRA SURRA ELA LEVOU
FEZ PARA ELA ESQUECER
A QUE SEMPRE APANHOU
MAS A LEI MARIA DA PENHA
VELHO COSTUME MUDOU
POIS ELA FOI AGREDIDA
NÃO SÓ FISICAMENTE
ELE TAMBÉM ATORMENTAVA
ELA PSICOLOGICAMENTE
NÃO SÓ ERA DOMESTICA
E ERA DELE DEPENDENTE
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HOJE PEDE QUE SAIA
SEU AGRESSOR DO LAR
A PROTEÇÃO DOS FILHOS
PODENDO ASSIM CONVERSAR
REAVER TODOS SEUS BENS
E SUA VIDA TRANSFORMAR
MARIA DA PENHA FERNANDES
TEVE TAMBÉM SEU LAMENTO
FOI AGREDIDA PELO MARIDO
TENTOU SEU AFOGAMENTO
SÓ FOI PUNIDO BEM DEPOIS
DE 19 ANOS DE JULGAMENTO
PEGOU APENAS DOIS ANOS
EM REGIME FECHADO
DEIXOU-A PARAPLÉGICA
DE SUA VIDA ISOLADO
FICOU ASSIM A IMAGEM
DESTE POBRE COITADO
TENTOU MATÁ-LA DUAS VEZES
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
ELA BIOFARMACÊUTICA
ELE UM EX-PRESIDIÁRIO
COM ESTA DUPLA AGRESSÃO
A LEI SE FEZ NECESSÁRIO
PRA OS MODOS DE VIOLÊNCIA
FOI FEITA A CONVENÇÃO
FOI DECRETADO ASSIM:
SOBRE A MULHER ATENÇÃO
LEI MARIA DA PENHA NELES
É FEDERAL A CONSTITUIÇÃO
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6

Lívia Natalia
AINDA TEM GENTE COM FOME
Ao Solano Trindade
Quem tem fome tem pressa.
Quem tem fome, tem medo.
Quem tem fome não tem nada.
Não se pertence,
tem a boca escancarada
e estômago pura língua
a lamber o sobejo do mundo.
Quem tem fome não tem alegria,
partilha o miúdo fedorento
com aquilo que se arrasta triste,
nas bainhas da existência.
Quem tem fome é pura entranha carcomida.
É pura luz
(que é quase escuridão).
Lâmina que gira cega,
e contamina,
com seu aço ácido
a pele translúcida da vida.

6 BA, Salvador,Poeta,formaçãoem letras,livianatalia@gmail.com
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OBRIGAÇÃO
Dizem que há poesia,
numa pedra escura onde a água ronca.
Há um corpo de sereia doce,
que não canta,
de seios castanhos e olhos dourados.
Há poesia no seu cabelo de sonho,
nas suas pulseiras que banha,
antes de aos filhos banhar...
Se há um cadafalso dentro do meu peito,
se há grota delicada em que o silêncio dorme,
onde crio minha poesia,
onde faço minha oferenda de palavra
onde rezo, dançando em língua ulterior a mim mesma,
é de Oxum que vem.
Ela me banha em dourado,
em lágrima agridoce, pois o choro é de Oxum.
Mas Dela também é a água
e a terra não é azul só,
é dourada,
Seu ouro cai do céu,
brota da terra,
derrama-se nas palavras,
envolve meu peito e minha alma,
e eu também sou escura e castanha,
e sou dourada.
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Há um lago calmo e perigoso dentro de mim:
Ora ye ye, mãe doce,
Eis que estou aqui!

24
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POLLYANNE CARLOS DA SILVA
O que há se arder-me dentro do mar?
Vou rasgar-me!
Pele, não se conserve fora de mim
Derreta-se toda com o tempo
Que o ácido ar, penetrando-me, me fará repousar
Sem ti.
Vou rasgar-me toda em pelo
Pelo menos viscero o ensejo
Perdendo o medo
De arder...
Caio sem riscos no mar
Sem pele, sem pelo...
O que há se arder-me dentro do mar?
Não sentirei deverás nada
O que arde, já não amarga
Foi, e as costelas que ficarem
Cambaleando dançarão
Milhares de sorrisos saíram de minha boca.
Dirão: Ali há uma louca!
Socorram- na

7 PE, educadora,pollyannecarlos@hotmail.com.
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Urânia Munzanzu
MAIS PRETO
Ele, mais Preto
Bem nascido na terra de Exú, Rio!
Agbá do Brasil.
Ele, a quem eu dei um "norte"
e com quem não tive sorte.
Houve um corte...
Ele, mais Preto
Re-tinto vinho que derrama morro abaixo...
Morro por deixá-lo.
Ele, mais Preto
Moço da Guanabara
dono de um preto quase azul
- como seu preto morro-azul Perfeito...
Veio dos becosDA lapa para o mundo
dizer que são novos os tempos...
Ele, mais Preto
não sabe do perdão
não soube dar a mão!
Ele a quem eu dei um "norte”
E com quem não tive sorte

8 BA,Jornalistaegestoradeprojetossociais,munzanzu@gmail.com
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A BENÇÃO DOS VENTOS

Para Lindi e Fomo
Oyasí
Quando se pensa improvável: ela chega!
Quando parece que ela está: já se foi...
Oyá, como ventania levou pra longe minha dor.
Iansã cuidou de mim, curou minha lepra!
Quando ninguém me queria, Oyá me tomou nos braços...
Por Iansã dobro meus joelhos, me calo!
Oyá é ventania que espalha
Oyá é vento que junta!
Oyá como minuano, soprou sobre mim seu dom.
Pra Iansã tudo!
Iansã guerreou por mim,
me ensinou a Ventar.. .
Com a espada de Oyá dei conta das demandas,
venci batalhas...
Pra Iansã, TUDO!
Pelas mãos de Oyá, conheci meu Zumbi, OMOLÚ!
Oyá me ensinou o Opanijé.
Oyá me ensinou a virar o jogo.
Lalú, abre caminho que lá vem Oyá.
Huntó, Ilú pra IBALÈ!
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BAOBÁ

Não quero flores, quero um Baobá!
...e um homem que deseje meu corpo de abundantes curvas,
meu cabelo crescendo para o alto, minhas ancas largas para
guardar filhos, meu cheiro
Não quero flores, quero um Baobá!
...e a minha boca carnuda, para o meu amor, será uma fonte
de desejo e deleite.
Não quero flores, quero um Baobá!
Pois quero que meu homem entenda o meu jeito de fazer as
coisas,
como os modos de uma rainha,
e esteja livre do pensamento plantado em nós pelo
colonizador.
Não quero flores, quero um Baobá!
Para que meu homem saiba dos meus seios fartos, que
alimentarão crianças,
e a cumplicidade entre marido e mulher.
Não quero flores, quero um Baobá!
Pois com o meu amante quero construir uma casa, ter um lar,
cuidar das plantas,
perder noites de sono com as crianças,
ser parceira nos seus sonhos,
e dormir empernada nas madrugadas frias...
Não quero flores!
Elas têm vida curta e vulnerável ao frio, ao vento, à chuva, ao
sol...
Quero o Baobá!
Ele se ergue em terra firme, e o mesmo sol, e a mesma chuva
o tornam frondoso e abundante.
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Ele pode não trazer o perfume e a beleza das flores...mas nos
aproxima
Da re-evolução
NECESSÁRIA.
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VOINHO
Para meu avô Henrique, in memoriam

pão com doce de banana, tapioca torradinha, lelê e a chuva
acalentando o sono
aquele café bem quente
as picolas nas escadarias do paço
o candomblé bem tocado e a missa no rosário
os filhos de gandhi descendo pra santa luzia
(a doce bravura do povo de ogum)
o jogo do bicho de todo dia - vai dar cobra na cabeça!
(o mangue todo!)
as cotidianas reclamações
sobre as coisas que ainda não havia aprendido
e sobre aquelas que não deveria ter aprendido
as primeiras provas de amor que tive na vida
vovó bia, cachoeira, a baixa dos sapateiros, a feira...
e mais tudo de mim que morreu um pouco quando o senhor
partiu
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Fé
Para Nado

Teu andar de-va-gar
Não me deixa vagar
Tua palha
meu punhal
Um cajado de velhice
Sustenta...
O mundo
O mundo
O mundo
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9

MARILENE LEAL PARÉ
MINHA PRETA VELHA I

E aquela velha senhora negra?
Tão forte
Tão protetora
Tão compreensiva e tão perdoadora
Suas sucessoras
Herdeiras
dos frutos daquela árvore
frondosa, dadivosa
Serão perpetuados esses frutos?
Sim
Foram amadurecidos na perseverança
IN CHA ALAH
Para minha Vó Matilde,Nêga véia Linda!
(in memoriam)

9 RS, Porto Alegre, Pedagoga, marillenepare@yahoo.com.br
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QUERER EMBOLORADO

Será que o querer embolorou?
Criou camadas grossas daquele musgo verde
úmido que cobre paredes e paredes
e toma conta de tudo
Eles se olhavam( eu não entendia)
Aquele par(que eu amava muito) se olhava
em meio aquele musgo todo
Ele, olhar manso, pidão
Ela, não dava pra ver...
mas havia algo embolorado entre os dois
Hoje, ele ainda tem aquele olhar dadivoso
Ela, nunca mais a vi...
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Larissa Borges
Mulher negra em frente ao espelho
Quando me olho
Vejo o passado e o futuro
Ambos moram em mim
Me convidam e me expulsam
Me acolhem e me convocam
Me equilibro entre ambos
Me reconheço
O corpo negro
Os lugares do desejo
A mulher negra em frente ao espelho
Os não lugares
Os não desejos
Os meus desejos
A mulher negra em frente ao espelho
Encara e encarna a mulher negra dentro de mim
...E o militante histórico
Olha para o espelho HOJE
e não encontra
o corpo de anos atrás.
E pela marca
de sentimentos e pensamentos presentes
localiza as ausências
e se conhece
reconhece
Desconhece

10 MG, Belo Horizonte, Mc, negronaborges@yahoo.com.br.
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10

Corpo que pensa
Corpo que sente
Corpo que se coloca em luta
Cor
Pô!
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A Jovem Grafiteira
(Hip Hopização da Moça Tecelã)
Havia uma vez, uma jovem que gostava muito, muito mesmo
de desenhar.
Ela sempre que podia, desenhava as coisas que gostava, as
coisas que sonhava, as coisas que via. Quando estava mais
inspirada se ariscava a desenhar canções e sentimentos.
Sempre que podia, coloria as formas que criava e registrava
tudo o que pensava e sentia. Das cores cinzentas da cidade
onde morava aos detalhes dos sonhos que em sua imaginação
vivia, passando pelos sentimentos bons e rins que sentia, tudo
ia pro papel. Nada escapava a sua sede de desenhar.
As
pessoas se encantavam com suas criações e ela sempre
buscava algo mais...
Certa vez foi presenteada, não se sabe por quem, com um
estoque de tintas. Ela que já amava e expressar no papel,
começou a subir literalmente pelas paredes da casa e foi aos
poucos tomando conta da cidade. A questão é que como as
tintas novas ou eram mágicas ou eram dotadas de alguma nova
tecnologia ainda pouco divulgada, tudo o que ela desejava e
desenhava ganhava vida. Então ela começou a graffitar as
coisas que precisava e queria. Quando o dia estava frio, ela
podia graffitar um copo quentinho de leite com chocolate e um
filme bem gostoso e ele aparecia. Tomado o chocolate, ela
desenhava um lindo sol dourado na parede, e lá estava ele,
brilhando brilhando. Ela desenhava músicas e pássaros,
desenhava silêncios e flores, grafitava perfumes, amigos,
baladas, tortas de chocolate, caldos de feijão nas noites frias,
praias lindas e as vezes até doses docinhas de caipirinha...
Grafitou roupas, lugares, amig@s...Grafitou alegrias por toda a
cidade. Por fim, se sentiu só e desejou a presença de um
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companheiro.
Então, ela com suas melhores latas, grafitou o mais belo,
inteligente e desejável companheiro (não sei se era namorado
ou ficante...). Mas sei que juntos eles curtiram boas baladas...
no inicio, tinha muito carinho, lugares especiais, carinhos
novos, as vezes até surpresas. Mas aos poucos a relação foi
caindo na rotina. E foi aí que o moço percebeu que com as tintas
especiais, a Jovem Grafiteira podia criar todas as realidades que
pudesse imaginar. Então a relação entrou numa nova fase...
Ele mais que depressa quis consolidar a relação (casar ou morar
junto, não sei) e passou e pedir que a jovem grafitasse os seus
mais variados desejos. Então ela grafitou primeiro uma bela e
confortável casa os dois viverem... Grafitou presentes e luas de
mel... No começo era até gostoso vê-lo feliz com as coisas que
ela grafitava fazia a jovem se sentir bem e ela continuou. Com o
passar do tempo... O s pedidos de seu amado começaram a
ficar mais exigentes. Ele pedia casas cada vez maiores e mais
luxuosos e por fim castelos e mais castelos. Carros, motos,
aviões, jóias, dinheiro, ... (as más línguas dizem que até mesmo
outras mulheres...).
Passado algum tempo a Jovem grafiteira percebeu que já havia
muito tempo mesmo que não grafitava suas próprias vontades.
Sem perceber nem a chuva nem o sol, presa na elaboração dos
desejos do marido...
Entediada e cansada começou a refletir sobre tudo o que havia
a muito deixado de viver. Começou a avaliar os prós e os
contra... começou a pensar alternativas para sua vida, mas já
não sabia mais viver sem ele, já nem lembrava de quanto tempo
eles estavam “juntos”, já nem se lembrava de quanto havia se
sentido realmente feliz pela última vez... Teve medo, pois não
sabia mais como viver sem ele... mas considerou que daquela
forma trabalhado como uma escrava invisível para atender

37

desesperadamente os desejos de um outro que ela já nem se
quer mais conhecia...
Pensou sem grafitar uma mareta e quebrar tijolo por tijolo de
cada um do muros que havia grafitado... seria violentamente
impedia.
Pensou em usar um “trator ” mas a demolição assim poderia
deixar muitas partes inteiras e poderia ser perigosos para as
pessoas e residências próximas...
numa noite, nem muito quente nem muito fria... Ela deu um
suspiro de coragem e silenciosamente, se levantou da cama
que dividia com ele e foi correndo para suas tintas. Ele, nem
percebeu sua ausência, já que nem sua presença era notada...
Ela ágil como só, pegou uma escada, um rolo e o maior balde de
tinta látex que encontrou. Sem mais demora, saiu pintando
tudo que havia grafitado para aquele homem. Apagou uma a
uma cada casa, cada nota, cada castelo, cada avião, cada jóia,
cada roupa... detalhe por detalhe ela foi a pagando tudo. Nisso
ele acordou, sentido em sua pele o frio unido da tinta... ela foi
mergulhando o homem no nada e neste nada, antes que ele
pudesse fazer qualquer coisa contra ela, ele desapareceu.
Ela estava cansada, mas se sentiu feliz pois, olhando ao seu
redor percebeu uma infinidade de muros de todas as texturas e
tamanhos prontinhos para serem grafitados. Nos mais diversos
lugares da cidade havia agora novos espaços para grafitar
novos e melhores desejos. Então ela, com o corpo cansado,
mas a alma renovada, começou se lembrou que gostava muito
de desenhar o sol. Com esta lembrança, sorriu. E grafitou o mais
belo amanhecer de sol que se tem noticias e a partir daí voltou
a desejar e grafitar seus próprios sonhos e desejos... Ouvi dizer
que ela anda grafitando os muros, demolições, viadutos e uma
passarela das grandes avenidas da cidade...
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Luana Tolentino

11

Quando o gerente tem razão
Confesso. Tenho verdadeira paixão por vestidos, sapatos e
bolsas. Não que eu seja consumista, meus rendimentos não
permitem essas regalias. Mas quando posso, não resisto.
Sempre compro uma coisa ou outra.
Para minha infelicidade, dias atrás me deparei com um vestido
preto maravilhoso, numa vitrine dessas lojas de roupas de grife.
Sabia que deveria custar uma fortuna, contudo, não poderia
haver mal nenhum em perguntar o preço.
Antes de entrar na loja, possuía um repertório completo:
“Moça, quanto custa aquele vestido? Não vou comprá-lo
agora. Posso dar uma olhadinha?” Caso a vendedora me
convidasse para experimentá-lo, não aceitaria. Acho um
absurdo ficar tomando o tempo delas, mesmo sabendo que
não comprarei nada.
Simpática, a vendedora pegou o vestido. Tão lindo quanto caro,
e como imaginei, sugeriu que eu o experimentasse. Recusei,
agradeci e disse que voltaria depois. Isso também fazia parte
do enredo.
Para o meu espanto, ao sair da loja o gerente pediu que eu
esperasse um pouco. Disse que fazia uns dias que estava me
observando sempre que eu passava por lá. Precisavam de uma
mulher negra (ele disse negra, e não morena) para fazer as
fotos do catálogo da nova coleção de roupas da boutique.
Emudeci. Minhas mãos gelaram. Como assim fazer fotos para
um catálogo de moda? Logo eu que nunca havia sido convidada
nem mesmo para ser dama de honra em casamento.
11MG,BeloHorizonte,Historiadora,luanatolentino@yahoo.com.br
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Em segundos pensei nas top models tupiniquins. Todas brancas
e com sobrenome europeu. Sem entender o que se passava, o
gerente disse que eu era linda e que as roupas ficariam
perfeitas em mim. Aquele silêncio sem fim fez com que todos
os olhares se voltassem em minha direção a espera de uma
resposta.
Com a voz embargada, disse que ninguém jamais havia me dito
aquilo tudo. Com um sorriso amarelo, o gerente perguntou se
eu aceitaria fazer as fotos e se poderia voltar no outro dia para
acertar os valores e fazer a produção do catálogo. A resposta
foi monossilábica. Disse um único sim.
Deixei a loja transtornada. Não conseguia acreditar no que
havia acontecido. Tudo que eu queria naquele momento era
encontrar um espelho que refletisse as palavras do gerente:
“Você é linda e as roupas ficarão perfeitas em você.” Comecei a
olhar insistentemente os vidros dos carros estacionados na
tentativa de ver o meu rosto e entender cada uma das palavras
do gerente.
Ao chegar em casa, corri para o meu quarto. Para o meu alívio,
encontrei um espelho. Olhei por um longo período cada traço
do meu rosto e do meu corpo. Só conseguia enxergar muitas
marcas. Algumas profundas, outras mais superficiais. Lembrei
que as carrego desde a infância, quando descobri que apenas
as meninas de cabelo comprido da escola eram bonitas.
Sempre havia alguém para me lembrar disso. Na rua, na
televisão e no trabalho. E de repente, aparece um gerente de
loja dizendo o contrário. Será que fui enganada durante todo
esse tempo? Em quem eu deveria acreditar?
Durante a noite, as marcas que tomavam o meu corpo,
ressoaram nos meus ouvidos, trazendo um passado que tinha
vontade de esquecer. Era algo perturbador, angustiante. Só
conseguia pensar naquele tarde, na imagem refletida no
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espelho. Não aceitava que havia acreditado em tantas mentiras
que trouxeram dores imensas. Era difícil crer nas palavras do
gerente. Para isso, precisaria desvencilhar-me de falas que se
tornaram verdades absolutas.
Acordei com a certeza que precisava dar outro contorno a
minha vida, ainda que todas aquelas marcas permanecessem
cravadas no meu ser. E o ponto de partida seria fazendo as
fotos. O gerente estava a minha espera. E para minha
felicidade, descobri que ele sim tinha razão.
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Vanessa Beco
Aquela Pequenina

Pequenina, linda e esperta. Assim era ela naquele tempo.
E lá estava, em mais um dia de brincadeiras diversas pelos
becos de onde morava.
Os becos se pareciam com qualquer outros becos de qualquer
outra comunidade, de qualquer outra favela, de qualquer outra
região.
Mas, para a pequenina era o melhor lugar do universo.
Eram férias e tudo conspirava a favor do brincar e se divertir.
Por ali todas as pessoas saiam cedo para o trabalho e quem em
seu trabalho tinha a possibilidade do gozo de férias, raramente
podia conciliar com a de suas crias.
Mas o lugar da Pequenina era um lugar de um tempo solidário
em que os cuidados eram coletivizados e compartilhados de
forma prazerosa nas redondezas.
Então por ali, ficava a turminha aos cuidados dos comuns
muito constantemente.
Pequenina pela manhã antes de ir brincar, tinha um ritual
prazeroso e educativo com sua tia avó Dodora, que
diariamente enquanto cuidava de seus cabelos fazendo
desenhando lindas tranças também passava as orientações de
como se comportar nos becos e com a turminha.
Em certos dias destas férias Pequenina e seus amigos
demoravam um pouco mais para começarem a brincar pois
tinham as amigas que pediam ajuda para terminar de lavar as
vasilhas que ficavam sujas do jantar do dia anterior e também
os amigos que pediam ajuda para lavar o banheiro e jogar o lixo
fora.
12 MG-BH, MC, educadora social, vanessa.beco@hotmail.com
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Então, cumpridas todas as ajudas finalmente, brincar, brincar e
brincar!
Começavam pela amarelinha que por ali chamavam só de
“Maré”.
Pular maré naqueles dias tinha se tornado ainda mais gostoso
pois o beco havia acabado de ser urbanizado e agora então era
um beco de escadas com divisas largas de cimentado que lhes
permitiam desenhar uma maré perfeita para a diversão.
As brincadeiras de roda também se formavam nesse bem vindo
cimentado entre as escadas.
Os lugares ideais a cada brincadeira já estavam demarcados
pela turminha.
Passar anel era melhor na beira da cerca da Dona Fiinha,
porque tinha um pé de amora e entre uma rodada e outra
adoçava-se e Roche ava - se a boca com as saborosa e tintosas
frutinhas.
Cinco marias era melhor perto do Seu Juarez por que ele
sempre estava fazendo uma melhoria e então tinha umas britas
na frente de casa que eram utilizadas na brincadeira.E ele ainda
vendia doces e quando tinha sobras sempre dava pra
turminha.
Os olhos de pequenina brilhavam mais forte quando eram
sobras de doce de leite, seu preferido.
Pique esconde e pique pega que eram chamados de 'pegado e
pegado de esconder” por ali, eles gostavam de deixar para
depois do almoço e era sempre nos becos da parte de cima,
pois lá tinham menos cachorros, e ai ficava mais fácil para
correr à-vontade e se esconderem.
Os cachorros da parte de baixo latiam muito com a agitação e
os vizinhos contavam para a mãe, para o pai quando chegavam
do trabalho e ai era risco de castigo no dia seguinte e ninguém
queria arriscar.
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O pula pneus ficava para o fechamento do dia.
Os pneus eram fornecidos as crianças pelo Seu Tito do Ferro
velho que separava os menores e mais leves, e fazia um monte
de recomendações por que a turminha ao invés de pular os
pneus em um dos becos planos, gostavam do beco de escadas
pois achavam muito mais emocionante o desafio do pneu
sendo jogado por um deles lá da ponta de cima do beco e ir
passando entre as pernas de um por um que conseguisse
pular no momento derradeiro e assim até o final da fila formada
pela emocionada turminha.
A ordem das brincadeiras e os tipos mudavam em alguns dias.
As vezes experimentavam Pêra, Uva e Maçã, mas essa parecia
ter mais graça entre a turma maior que também brincava por
ali.
Policia e Ladrão, carrinho de rolimã e Pipa, que eles chamavam
de papagaio eram as brincadeira da desavença entre a
turminha pois tinha quem achava que essas eram brincadeiras
só de meninos.
Mas a Pequenina e suas amigas eram espertas e conseguiam
sempre o que queriam.
Há, aquela turminha!... Aquela que brincou, brincou e brincou.
Aquela que experimentou e foi feliz de brincar em brincar.
Há, aquele beco!... Aquele que se abriu para muitos e muitos
brincantes. Aquele beco no futuro certamente participará de
histórias diversas que serão contadas por Griôts também
diversos, que em algum momento teriam habitado aquele ou
algum próximo ao tão querido beco. Talvez visitado ou quem
saiba ouvido falar.
Há, Aquele e aquelas.
Há, aquela pequenina!...Aquela que brincou, brincou e brincou.
Aquela que brilhou e desabrochou para caminhar e continuar a
brincar, brincar e brincar.
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Tatiana Gomes da Costa

13

Retrato

O vento e a mulher:
O objeto em perspectiva, dançar com espelhos em volta;
A descrença na Vanguarda e o reencontro com a
ancestralidade.
Com os pés no mar, vestido colorido e encharcado. Ela fixou o
olhar nas estrelas e sentiu-se livre e bailarina.
Serena banhou-se e louvou a Yemanja para que o amor, a
justiça e a liberdade grassassem na vida das pessoas humanas.

13 Rio de Janeiro, estudante de Ciências Sociais,
crica.tux@gmail.com, http://casasderetalhos.blogspot.com.br/
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Afetividades

Deixar o braço transformar - se em tinta, palheta e pincel...
Recriar a face retalhada pela falta de amor – próprio.
Retirar o pôr do sol do estômago. Sentir a vida pulsar junto aos
amores imperfeitos.
Essa hora chega sim! Explode veias e os calafrios; mas Oxalá
varre para longe às correntes.
Raízes brotam dos dedos calejados. Mesmo que sejam
aparadas, elas insistem em crescer.
É tão belo ver todas às manhãs – Mães, filhas, sobrinhos e netos
a ensaiar os passos para a valsa da liberdade. Mesmo que
saibam o quão distante ela habite.
Ainda vale plantar a utopia. Aguardar o beijo com sabor de
chocolate. Essas coisas que nos tonteiam em madrugadas
solitárias, em que deixamos a TV ligada só para ter companhia.
É a vida emerge no dia, que a lágrima escorre. Quando a
multidão de amigos te abandona na esquina e só resta o colo
daquela que te aninha desde a mais tenra idade.
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Simples

Desfazer a mecânica dos atos;
a repetição dos vocábulos.
Sistemas desabam nos narizes.
Risadas nas bordas das saias, os gracejos dos rapazes
desengonçados.
Para finalizar: Blues com gelo.
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14

Adriana Arcebispo
Parte de mim

És parte de mim, és quem sou. Quero-te liberto,
mas te quero aceito por mim, quero o meu certo...
Chorei contigo na infância, mas a dor que acompanhava os
cuidados-“puxa-repuxa”, nada assemelhava-se a dor das
piadas jocosas, das musicas violentas.
Oh, Senhor (Luiz) Caldas, se soubesse dos eventos que se
seguiram ao seu "Fricote"- devias pagar por praticar e incitar
tamanha violência.
Pra cima, pra baixo, cores e luzes. Tens sido o que dou conta de
deixar-te ser. Movimentos: deixe-os em movimento- posso
gostar, ou posso não agüentar deixar-lhes como me pedes.
Imóveis, deixe-os imóveis! Pro alto, armado, apontado, duro,
vivo, poderoso...
Não, não és ruim, não sou ruim. Não vou mais aceitar que te
rotulem assim- que parem de nos agredir!
Acabou, não sintam-se a vontade para escolher por mim.
Podem empunhar seus pentes e exibir seus modelos
caucasóides porque estou de alma e cabelo armado.
Vem cá, fique comigo. Cuidarei de você (de um cuidado que
nunca tiveram contigo e que não se vende em salão algum).
És parte de mim, és quem sou. Quero-te livre!

14 São Paulo, Assistente Social, afrobella@hotmail.com
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Claudia Simões
I

Príncipe, em qual lugar ,diáspora, irei te reencontrar?
Será de volta à Roma Negra?
Espero que seja
Na "juasi" onde o "zoo" nasce
Com a cumplicidade de Azirí-Tobosi,
Sob o olhar de Bafono-Deká.
II
Você surgiu, luz no fim do túnel.
Tentei me agarrar em ti
Mas o sorriso era sonho
Coisas fugidias
Areia entre os dedos,
III
Príncipe, agora é tarde para tentar conter as chamas.
O meu ser, inflamado, invoca, clama
Pelo momento em que nossos corpos
Cerces, cansados, suados
Jazem sobre - qualquer - cama.
IV
Príncipe, é inefável o seu nome .
Somente o Vento, com quem compartilho o Segredo
Vem, na calada da noite fria
No lugar do meu desterro
Sussurrar em meus ouvidos
Momentos que nunca me esqueço...
15 SP/ BA, Salvador, Assistente Social, csimoes2011@gmail.com.

49

15

V
Esse é meu desejo, meu anseio, minha vontade.
Esse é meu pedido, com reza forte
Peço com fé - não espero a sorte A fé de quem tem a Senhora dos Ventos como aliada.
-Que o Vento te traga para a minha morada!
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Estou na "Terra da Garoa", cativeiro na Babilônia,
Porão de Navio Negreiro,
onde o alento é o manto sagrado
do Orixá Fun Fun, Orixá guerreiro,
Pai da Criação, Òrìsanlá
que nas terras de Igbó e Ifé foi aclamado como Obatalá.
Cá neste lugar distante
tem uma classe de gente que pensa que Dan quando rasteja,
faz por se humilhar .
Seres sem substância!
Não conhecem nossas honras e glórias
Não conhecem a Dona dos Ventos
Não sabem que a Bahia é de Todos os Santos
Mas isso não foi sem lutar!
Tentam mudar meu nome, tentam despir minha pele
Mas sou filha de Ferro e Fogo
Carcará, ave de rapina
E nem o frio - que dói e alucina
Nem parede de barro
Vai conseguir me parar.
Eu passo por cima!
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Dulcinéa Ap. Carvalho da Silva
Uma conversa sobre a fé
Hoje quero ser capaz de escrever uma oração, uma oração
inédita exaltando a fé. Esta palavra de apenas duas letras, que
encerra tanta coisa...
Hoje quero exaltar a fé, sentimento que brota lá do fundo da
alma dando a certeza de que o que não foi bom hoje, o será
amanhã, logo ali no futuro.
Hoje quero agradecer a Deus pela somatória de experiências
que me trouxeram até aqui, as pessoas que cruzaram meu
caminho e as muitas que ainda o cruzarão.
Quero dividir com o maior número de pessoas que tudo está
dentro de nós, e que só o conhecimento interno nos fortalece
na fé. Não a encontraremos fora de nós e nem nos diferentes
templos. Infinitos serão os caminhos, mas jamais serão maiores
que a fé.
Mas o que é a fé? Livro, tratados, muito já foi escrito com esse
tema!Mas, humildemente quero defini-la através da minha
óptica, mais que isso, através do meu sentimento: A fé nasce do
Divino que há em nós, é o encontro do interior do ser humano
com o Ser Superior que tudo criou, que tudo sabe. É a força que
caminha sempre para o bem, que emana amor, afasta o medo e
desconhece a dúvida.
Ela é acolhedora, certeira, verdadeira, protetora, amorosa,
conciliadora, alegria genuína, divina, eterna, libertadora e
gratidão.
Jamais esqueçamos nossas raízes, guardemos delas a essência,
saibamos dar a devida importância, e encontraremos valores e
ensinamentos nos quais jamais havíamos prestado atenção e
que nos valerão pela vida inteira.
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Alguns caminhos percorri para ter a convicção que trago no
peito e digo a quem estiver nesta busca que não desista, pois
esse encontro se dará de maneira pura e natural.
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As pessoas precisam de atenção
Sou Nutricionista Personal e confesso que a minha óptica para
o que seja “Atenção voltada para um indivíduo” mudou muito
depois que comecei a fazer atendimentos individualizados.
Percebi que a pessoa carece de um olhar, uma percepção que
vai além dos livros de auto-ajuda e do conhecimento técnico. A
pessoa precisa se expressar e ser captado neste momento.
Atendi pessoas que queriam ou precisavam mais “arrumar a
cabeça do que o corpo, que precisavam mais atenção que uma
dieta, alguém que as pudesse ouvir e vê-las como um todo.
Logicamente o alimento enquanto fonte para manter a
máquina do corpo humano é tudo o que o ser humano pode ter
de melhor para resolver problemas de saúde, mas há que se
aquietar a alma e para chegar neste ponto o profissional
precisa ser um bom ouvinte, fazer a leitura de um “senão” ou
um “talvez” e oferecer atenção em forma de alimento ou
orientação para o fortalecimento da auto-estima por exemplo.
As pessoas andam insatisfeitas, assim mesmo in-sa-tis-fei-tas, e
com tantas coisas, que não sobra tempo para se cuidarem, e a
vida como diz o ditado é curta e em alguns casos mais curta
ainda para quem vive procurando os mínimos detalhes em
tudo.
Lidar com as dificuldades se faz necessário, é sinônimo de
crescimento. Achar tempo para ser feliz é preciso e o começo
de uma boa perspectiva de qualidade de vida.
Todos hoje correm muito de um lado para outro esperando
chegar a algum lugar, estão sempre preocupados em Ter mais
do que Ser. Não se conhecem, não se escutam, não se ajudam.
O que percebo neste exato momento é que muita gente está
adoecendo, como se fosse um pedido de socorro. É o reflexo
de sentirem-se engolidas pela pressão do dia a dia das grandes
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Metrópoles.
O ritmo é este, mas acredito que ainda dá para melhorar
através de um abraço, de uma palavra amiga, de uma dica, sei
lá! Temos que fazer a nossa parte por menor que ela seja, pois o
esforço conjunto é sempre vitorioso.
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Elis Regina Feitosa Do Vale

17

desemparedÓTICAMENTE falando...
Oochhha...esse abre e fecha do tempo
MeLoDiCaMeNtE desempetala e depois empetala mais
as frô rara do nosso terreno.
Frô c'os zóio arredio qui a cegonha traz
no seu invergadíssimo bico de diamanti
qui insuporta com fendas alumiosas a voraz
tonelada ácida colorida cheróoosa...
qui é qui nem um dia amante
di toda açucarada maciez espaçóoooooosa...
Nessis zóio sem papas nem rédeas
o mundão entra miúdo mudo míope trupicanu
I sem fazê média
lá dentro,como qui ovozigotianu
ele INCHA sapateia s a r a c u t e i a
...i...TE BEIN!!!....istóra placenta e meia!
C'um berro moiado
di isperma doce-acre-sargado
INFLA os arredor vibranti
com o escarrar de gotas musicais acobreado
jorrado e respingado
do seu rufar intuxicanti.

17 SP, pedagoga, poeta, efeitosadovale@yahoo.com.br
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Issu tudin fai meus poro chorá sorrinu
si fechanu i si abrinu
imploranu pá vortá o qui malemá tá inu.
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Erenay Martins Lins
Pés sertanejos
De onde venho, trago aridez,
mandacaru, caruru, vatapá,
Num se fala muito, sebe se ouví,
pra cantá, dançá é uma beleza.
Mas num pense que com esta vida besta meu povo se apruma.
Vento que venta lá, venta cá,
E o lado de cá tá cheio de destreza,
de sangue no zóio pra avareza.
Sintu chêro de sequidão
O povo que mais resistiu nesta selva,
que era Atlântica,
Agora é Babilônia.
Que de tão seca, serva,
Se volta contra quem sempre lhe estendeu a mão,
Os braços, o suor, a mãe e os filhos
A mãe sertaneja, africana, nativa, cigana.
Que tanto mais espera que suas filhas e filhos
Tomem de assalto o que já lhe foi roubado, terra.

18 São Paulo, Capuera, Geógrafa e Educadora, erenaymartlins@gmail.com
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18

Vago

Quantas mais
Precisarei pedir que
Olhe mais para
Estou cansada de tentar nossa
Por que você não
Quero que você venha para
Quando eu gritar seu
E também, quando não chamar por
Não consigo mais terminar meus
Minhas ideias são sugadas pela
Você, vampiro sem piedade nem
Seu sangue frio me envenena e
Estou sem ar, estou
Não me leve para seu vôo ao
E assim talvez eu volte sem
E consiga sentir e entender seu
Ou então acabe com todo meu
Para que eu atravesse com a
E nunca mais tente fazer
Com frases que ninguém
Aí, quem
Alguém acabe me
E você entregue seu
E viva sob o calor do
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Poderei então pedir novamente por
E então dará razão para meus
E minha história não mais terá
Mas eternidade e cura para minha
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Janaína Machado
Pimenta é vida
Com exagero pimentando meu reino
A preferência revela empobrecidos de favela
Forja desejos e anseios
Se tiver moderação, perde gosto gostoso do tempero e
ela puxa, empurra salpica a vida
Seu gosto aniquila o desgosto da vida
Salpica, ânima-vida retribuí com graça
É a força vital que amedronta a Nata
Se palavreada pimenta duas faces revela
Prenhe de significados, protege, afronta e prospera
Proteção ao mal olhado, abrigo aos desamparados
Se aquece os sentidos potencializa a vida
Pimicendeie a veia,o ego o verbo
Pimenlibida no entorno sinalizando encontros
Pimenta incita a química fecha brecha de transtornos
Pimenta liberta da cela é o conforto que não ramela
Pimenta avisa, de inimigo não serás a isca
Ela seca as trincheiras, comerás pelas rabeiras
Picantemente pimenta estimula para luta
Exijamos corações mais apimentados,

19 São Paulo, Produtora cultural, formada em letras,
jjana26@yahoo.com.br.
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Janaína Santana
Deixa o tambor tocar
Com sons dos tambores
Meu corpo vibra, pulsa e movimenta.
Ele dá ritmo ao coração
Dá sentido a emoção
Revela minha face yorubá
Canto de exú a oxalá
Laroyê - Epa babá
Peço axé a minha gente
Agô aos ancestrais
Deixa o tambor tocar
Deixa o tambor tocar

20 São Paulo, Cientista Social, arte educadora,
janartesocial@gmail.com
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Pretas
Pretas
Sorrisos que engrandecem
Turbantes que protegem
Luz...
Belos sorrisos,
Belas presenças,
Belas...
Guerreiras!
Identidade firme, postura posta,
Gargalhadas que protestam
Belezas que enaltecem!
Pretas!
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Juliana Queiroz
Crianças
Em horas de brincadeira
A criança descobre os tons
Da fantasia:
Esconde-esconde
Num jardim de flores...
Vermelhas,brancas e azuis
Em pétalas
Sorrindo
Pura emoção!
Deixam-se ser buquê
Nessa inocente
Imaginação
E os olhos curumins
Borboleteiam
Nos braços do farol
Mágico do sol
É um baile de alegria!
Onde mora o sonho?
Há uma festa no ar?
Confetes
Enfeitiçam
O coração
De quem se prende
Nos versos escritos
21 São Paulo, Educadora social, Filosofa, julinana.qr5@gmail.com
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Lina Efigenia
LEMBRANÇAS EM SÚPLICA AOS ORISÁS

O vento que corria ligeiro,
No meio dos milharais,
Que fazia piruetas,
Rondando os cafezais,
Levava num turbilhão
Os cantos dos ancestrais,
Aos ouvidos esquecidos
De tantos cantos tribais.
Ora iê ieô, minha Osun!
Dos rios da negra Mãe,
Das travessias solenes,
Da névoa de cada manhã;
Ora iê ieu, minha Osun!
Fecho os olhos a sonhar,
Vem cá na beira do rio,
Do rio do meu penar,
P´ra qu´eu me sinta, o rio,
De novo a atravessar.
Qu´eu veja no teu espelho
Minha face a se alegrar,
Minha cabeça erguida,
P´ra nunca mais abaixar.

22 São Paulo, Escrivã de Polícia na ativa, liefbar@ibest.com.br

65

22

Kaô, kabiesilê, Pai Sangô!
Da dinastia de Oyô,
Imponente, na pedreira,
Comandando a justiça
De forma sempre certeira;
Cortando com seu machado
Raiz má, erva daninha.
Kaô, kabiesilê, Pai Sangô!
A saudade qu´eu trago de lá,
Corta com teu machado,
Corta meu pranto a rolar.
Ogun yê, Pai Ogun!
Guerreiro de Aruanda,
Guerreiro bom de demanda;
Ninguém se atreve a enfrentar
O gume da sua espada.
Ogun yê, meu Pai Ogun!
Faz tua esta minha luta,
Tira o desassossego
Da minh´alma resoluta;
Ponha força no meu braço,
Que briga contra o cansaço!
Odô Iyá, Yemanjá!
Canta na beira do mar,
P´r´eu esquecer do navio
Que me trouxe para cá;
Não me lembre o desafio
De ter que me acomodar,
Sendo guerreiro leal,
Quem pôde me atraiçoar,
Tirar-me a lança brilhante?
Odô Iya, Yemanjá!
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Me deram em troca a enxada,
Que nem sei bem manejar;
Antes mil calos de guerra,
Que estes de cavocar!
Okê, Okê aro, Pai Osossi!
Guerreiro-Deus das florestas,
Destemido caçador;
Passo ligeiro e marcado,
De leão, de leopardo,
Mais veloz que suas flechas;
Seta certeira, pontaria temida.
Vê se acerta
Meu coração:
Deixa eu sentir
Tristeza, não!
Oiá Epa Hei, Iansã!
Negra bonita, faceira
Destemida e guerreira,
Comanda raio e trovão,
Os ventos, as tempestades.
Manda um fogo de bondade
Alumia meu sinhô Não precisa caridade,
Basta justiça, respeito,
Honestidade e amor.
Eueu, Ossain! Levanta as folhas
Das palmeiras,
Das bananeiras,
Dos baobás,
Dos arbustos,
Todas as folhas;
E me deixa apreciar
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O cheiro bom...
Atotô, Obaluaiê!
Omolu me fortalece,
Me livra da enfermidade,
Me esconde do mal injusto,
Me enfraquece a saudade.
Atotô, Obaluaiê!
Omolu, não fosse ocê,
Já num tava mais aqui,
Enquanto o corpo adoece,
Por tanta judiação,
A alma se engrandece
Mesmo aqui dentro do eito,
Pelo orgulho da raça,
Dos povos de cada nação,
Que trago dentro do peito,
No sangue vibrante e forte,
E dentro do coração.
Ibeiji, Erê!
Comanda o meu sono,
Entra no meu sonho e,
Pelo menos dentro dele,
Me deixa brincar,
Me deixa correr
P´ra dentro da mata
P´ra dentro do ilê,
Deixa eu visitar
A minha família,
Me leva p´ras trilhas
Que eu quero andar
Por onde cresci,
Por onde brinquei,
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Por onde vivi,
Por onde amei,
Por onde sorri,
Por onde fui rei,
Por onde lutei,
Por onde venci,
Por onde reinei!
Por onde... nem sei.
Epa Babá! Exeueu Epa Babá!
Meu Pai Osalá,
Com todo o teu poder
Faz tudo isso acontecer!
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DEPOIMENTO DE UMA NEGRA AO BRASIL
(Lina Efigenia Barnabé Cruz, 19/11/96- refletindo sobre o
"Caso Tiririca")
Eu fui arrancada de minha terra -- já deixava de ser princesa;
Fui jogada no porão imundo de um navio mal governado e
com rumo certo para a amargura. Eu suava...
Humilhada, fui despida, examinada, olhada com desprezo e
despudor,
Comprada por infinitamente menos que meu real valor.
Servi a lascívia, fui estuprada; servi de pasto ao feitor, ao
senhor, ao aprendiz, no chão, no mato, na estrebaria, fui
forro de colchão;
Tive o meu rosto lambido, mordido, estapeado, meu seio
chupado com furor, as partes, só de mim, usadas. Eu suava...
Servi ao rancor, à baixaria, à falta de princípios, de
escrúpulos, de humanismo, de educação... e se riam de mim
aos meus tropeços com a língua estrangeira.
Tive meu leite roubado e meu colo furtado às necessidades
de meu filho.
Calejei com algodão, milho, café, arroz, laranja, feijão, cana,
cacau, talha d´água, cozinha, arrumação, lavagem, criação,
moenda, tear;
Costurei, cerzi, passei, engomei, carpi, semeei. E eu suava...
Penei no pelourinho, na roda, com o açoite, gangrenei nos
ferros.
Servi de alvo para pancada de moleque almofadinha, para
cusparada, escarrada, beliscão, cutucão, chute, passada de
mão. E eu suava...
Servi de zombaria, de nojo, de asco.
Limpei e curei ferida, lavei bunda, limpei bosta, troquei
cueiro, catei piolho, tirei carrapato;
Carreguei bebês, crianças já crescidas e senhoras desvalidas.
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E eu suava...
Servi de bengala, de almofada de alfinete.
Servi em mansões e cortiços, em teatros e bordéis, em
pensões e mercearias.
E não me era permitido sentir dor, revolta, nem ter tempo
para sentir saudade e sequer chorar.
Mas enquanto meu corpo doía, adoecia, a alma estava livre
para sonhar liberdade, trazendo na memória a batida dos
tambores e louvando aos Orisás.
Quilombola, cuidei dos irmãos, treinei capoeira, amei por
escolha, deitei por prazer e lutei.
...
Eu não fui dominada!
Em ti eu me cravei: o meu sangue está no teu ouro, nas tuas
pedras, nos teus limites territoriais, no teu solo, nos teus
metais, na tua comida, na tua sobremesa, na pedra da tua
igreja, no colorido da tua roupa, na tua cachaça, no teu
refresco, na tua ginga, no teu falar, no teu azeite, no teu
tempero, na tua música, na tua dança e no teu canto, nas
tuas lendas e folguedos, na tua bandeira, no teu céu, nos teus
filhos.
Tu me alijas da história oficial, porém sem o meu sangue tu
não terias essa tua identidade.
Eu sou Anastácia, Aparecida, Benedita, Chica, Clementina,
Dolores, Elza, Isaura, Ivone, Jacira, Leci, Lélia, Luísa, Sônia,
Zezé, Zica; Abelim, Alaíde, Alcione, Alzira, Carolina, Dandara,
Inhana, Linda, Márcia, Margarida, Raquel, Ruth, Theodosina,
Nzinga, e tantas outras.
Eu suei, mas não perdi o meu orgulho: eu sou forte!
Eu sou negra! Eu sou mulher!
(Quem é esse zoilo, para tentar zombar de mim?)
Eu sou brasileira e mais da metade do teu povo mestiço,
caburé, zambo, mulato, negro!
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Luciana Dias
Samba Dom
Quando se ouve o chamado
Ouvido afinado pro som
Que reage nos poros
Que é obediência nos pés
SAMBA DOM SAMBA DOM
A nega diz:
Sambar humilde não é comigo não!
Sambar é se sentir plena
Nada de miséria!
SAMBA DOM SAMBA DOM
Samba lenço, de partido alto
Samba de gafieira, samba de roda
Marcado na palma da mão
De deixar chão suado
E sambista alvoroçado
SAMBA DOM SAMBA DOM
Por mais que seja de pé no chão
O samba dom nos faz levitar
A cada letra cantada
Sabedoria de poetas
Que nem num poema cabe
Pois só cabe num
SAMBA DOM SAMBA DOM
23 São Paulo, Poeta, sociologa, lucianabira@gmail.com

72

Já o elevaram a símbolo
A produto de exportação
Mas o samba autêntico
Humm Não é esse não
SAMBA DOM SAMBA DOM
Sinto lhes informar que este
Não é aprendido da noite para o dia
Não acaba quando passamos na avenida
É vivido por quem o sente todos os dias
SAMBA DOM SAMBA DOM
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Priscila Preta
Furacão Dorina
Cada centímetro meu
Pede seu palmo
Me toma de assalto
Invade pela janela
Rouba meu gemido
Vamo?
Me vibra nesse timbre grave
Estremece o chão
Levanta a telha
Soa nos meus cantos
Vamo?
Vira minha casa
Me cobre de chuva
Venta na minha venta
Vamo?
Ocupa as terras
Semêa sem medo
É fita dada...
Mora na minha morada
Vamo, Preto, vamo?

24 São Paulo, atriz, dançarina e educadora, priscilapreta1@gmail.com
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TARSILA R. DE LIMA PEREIRA
Graffite

Rabiscos, traços, desenhos, verdades. Para muitos uma
sujeira no muro. Para outros a arte na rua .
Para mim um pedaço de mim, do jeito que gostaria de ser,
fazendo o que queria fazer.
Deixo um pedaço de minha alma nesse muro mal pintado,
para que este se junte a tantos que estão para ser pintados,
que tentam gritar seus sentimentos, que tentam largar os
seus ascos.
Essas almas aos poucos se juntam e sem presa se
transformam na alma dessa cidade, de sujeitos desalmados.
Alma podre, viciada, poluída, corrompida, mas no fim cheia
de esperanças, de criar um amanha, tão mais belo e
diferente, tão mais limpo e colorido.
Mas parece que a grande maioria, se contenta com a tristeza,
pois depois de um trabalho bem feito, e o sentimento de
perfeito, você pensa poder ficar pacato.
Porem no outro dia percebe que censuraram tua alma a
chamando de vandalismo, e por cima de traços e linhas,
pintaram o muro de cinza.

25 São Paulo, Estudante, tarsilaroque@gmail.com
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Tic-tac no relógio e a noite vira dia,
Não durmo.
Tic-tac no relógio e o dia vira semana,
Não vejo.
Tic-tac no relógio e a semana vira mês,
Não vivo.
Outono vira Inverno,
Inverno primavera,
Primavera vira Verão
Peco mais uma estação.
E assim passam-se os anos,
Respiro e persisto
Às vezes acho que na verdade nunca vivi
Mas lembro-me que é mentira
Ainda sinto meu coração bater mais forte
Ao lembrar-me de teu olhar
Passa tempo passa hora
Você ainda está aqui dentro
Passa hora passa tempo
Vejo que a cada momento
Estou mais dentro de mim.
Tentando pegar você
Pegar você para mim,
Procuro-te no único lugar
Em que na verdade sei te achar
Pois deixei-te partir
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E assim você se foi,
Deixando em seu rastro
Destruição e arrasamento.
Extermínio e alagamento.
Destroços.
Ainda não reconquistados
De um coração apaixonado.

Tic-tac
O pensamento vai embora
Esvazio minha mente.
Para no próximo tic-tac
Pensar tudo de novo
E lembrar-me de teu rosto.
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Nós nos desviamos do caminho,
Ignoramos o certo e errado
Tornamos-nos frios e distantes
Machucamos-nos calados
Caminhamos sozinhos pelos vales escuros
E nunca estivemos tão distantes
Podia ser diferente
Julgando uns aos outros
Humilhando os desiguais
Não vendo que são os distintos
Que um dia nos trarão paz
Podia ser diferente
Sem vontade de lutar
Sem desejo de mudar
Sem coragem de tentar
Sem anseio de aprimorar
Podia ser diferente
Na solidão desses versos
Começo a questionar
Se existe na humanidade
Algo humano a se salvar
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Tula Pilar Ferreira
Se Liga Moleque
Ai moleque
Ouça o que sua mãe diz
Tome banho
Limpe o ouvido e o nariz
Agora não é hora de jogar essa bola
Não enrola, vai pra escola.
Seja inteligente
Não faça prova copiando cola
Caminhando ou de lotação
Vá pedindo informação
Pra chegar ao curso (grátis)
Lá no Capão
À tarde tem obrigação
Cuidar do irmão
Pode crer , de coração
2 vezes por semana tem jogo de basquete
sem poder mascar chiclete
pega corona no carro da Ildete
carregando uma estratégia
pra quadra de basquete
corre moleque, pegue o tênis
calce uma meia soquete
leve câmera pra filmar
e grave tudo em disquete
melhor não se precipitar
há de ter hora certa pra namorar
26 MG, agitadora cultural em SP, pilareducadora@hotmail.com.
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não assista pornografia
pra depois amiguinhas
querer agarrar
tem que sonhar, planejar, estudar,
quando for homem vá trabalhar
e tudo que sonha poderá comprar
Não se drogue, não beba, nem fume
Faz perder a infância e vira costume
Abre um imenso buraco, leva ao narcotráfi co
E a vida vira um fiasco
Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão...
Veja lá, ouça o que sua mãe diz
Jamais deixe de ser um aprendiz.
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Africanidades
Rufem os tambores!
Acendam as luzes!
Estamos chegando pra brilhar!
No sorriso o sol, a pele cor da noite
Que no passado era vergonha para sociedade
Hoje a luta pelo respeito, igualdade, dignidade pra mudar
essa realidade
Toquem os tambores, ouçam os rumores!
Poder para as mulheres negras!
Trago no sangue, na ancestralidade,
Gente que foi escrava de verdade.
Na distinta feição o sorriso do meu bisavô,
Pura africanidade...
Minha avó chicoteada aos doze anos de idade,
Apanhou por “rebeldia”, “desobediência”,
Sinhá não teve piedade e sim maldade, inconsciência.
Toquem os tambores, batam palmas!
A africanidade está cravada em m'alma!
Hoje é dia de consciência?
Ainda não recebi minha carta de alforria,
Somente chibatadas dessa sociedade hipócrita!
Luis Gama, o libertador de escravos, dos meus irmãos,
Quantos pôde salvou.
Bata tambor!
Batuca negro!
Oxum, Xangô,
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Pés descalços, rainha Nagô.
Consciência negra?
Poder e voz para as mulheres negras!
O batuqueiro do pagode ainda está no fundo do nosso
quintal,
Os tambores africanos nunca vão calar,
O grito que sai da garganta dessa gente brasileira!
A consciência é negra,
A pele é escura,
Mas o sangue que corre nas veias,
É igual em todos os irmãos.
Toquem os tambores, batam no peito!
O povo negro está chegando pra brilhar!
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Viviane Angelica
Den'da Lei

Havia um rádio de madeira na cozinha que Dona Ceição, talvez
por saudade ou por falta de opção, conservou como aquela que
ficou no Serro há muitos anos. Seu Zé Rufino, ao abrir o portão,
encurvado ainda pelo peso do matulão e da ladeira Oswaldo
Cruz, chegava de Honório Bicalho. O fato é que tinha leite na
vendinha do final do morro, mas seu Zé ainda gostava era
daquele colhido ao pé da vaca pela manhã de todo dia, mas que
só chegava à cozinha de Dona Ceição quase à hora do almoço.
Pressa pra quê? Abria a sacola de couro. De lá saíam garrafas
fechadas com rolha, que tempos atrás carregara alguma
garrafada ou só cachaça mesmo, mas que àquela hora trazia o
sagrado leite de todo dia. Seu Zé passara na rocinha de algum
conhecido e apanhara inhame, mandioca, taioba, jiló, couve ou
alguma outra verdura. Da rua trazia também notícias de
compadres e entretenimentos que a velha Nova Lima tivesse
oferecido.
Só então o rádio era ligado e sempre na Itatiaia. Aí começo a
aprender um pouco do que sei. De domingo a domingo
funcionava a máquina do Rei, que nunca parava. Fim de semana
e feriado parecia mais tranqüilo, mas mesmo assim, havia muita
movimentação na corte. Desde sempre desconfiei de uma
orgia, mas naquela época eu ainda tinha que respeitar o Rei e
acreditar nas benções que me concederia. Como sonhava ser
da nobreza um dia, o melhor era eu ser boa menina.
27 MG, Nova Lima, formada em Psicologia pela UFMG e pósgraduanda pela Faculdade de Educação da USP.
vivianeangelica@yahoo.com.br
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Ficava me perguntando como as mãos grandes e enrugadas
que sintonizavam o rádio, eram úteis no reino. As unhas sujas, o
cheiro de teta de vaca na mão e de burro nas calças de tergal
bem como aquele chapéu surrado que era tirado da cabeça
toda vez que seu Zé evocava Deus, só confirmavam minhas
suspeitas: ele era da plebe. No reino tão vasto, a ele coube
desafiar a terra, numa luta ingrata. Eu já tinha visto do que ela
era capaz e me punha a imaginar o que aquele homem havia
feito de tão mau para não ter sido mais agraciado.
Não que eu gostasse de tudo que eu via, mas aquela cozinha, a
nata grossa do leite fervido, o fio cheiroso do café coado, o
passo lento de Dona Ceição e a voz segura da Itatiaia,
garantiam a legalidade que eu precisava na ocasião. Foi aí que
comecei a entender um pouco de contradição. A terra que meu
avô atravessou em longas missões de garimpo deu-lhe a
miséria de cada dia, mas não o impediu de colher o que colocou
à mesa todos os dias com fartura: Da sua sacola de couro saía
toda viração de pensamento. Era uma ventania de histórias,
dava até medo. Mas eu não arredava o pé, e não era só
curiosidade, pois o velho sempre queria a companhia de um
ouvido paciente para os casos que minha avó, meus tios e tias e
minha mãe, conheciam de cor e salteado e que agora deveria
pertencer aos netos. Tentava escutar e compreender todo
mistério que aquela voz anunciava, muitas vezes sem entender
porque de repente ela agravava e soava baixinha, como um
trovão mansinho. Queria ver também o que passava diante dos
olhos do Seu Zé quando chamava sua memória. Parecia ser
coisa bem antiga pelo tanto de ruga que fazia nascer. Aí seu
olhar procurava a Folhinha de Mariana e a ferradura
enferrujada atrás da porta, suplicando entendimento...
Livre desde o nascimento, aquele homem de cabelos brancos e
pele muito preta contava muitos nascentes e poentes. Parecia
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um capitão do mato capturado. Homem bravo que matara
minha avó no dia do casamento e criara quatorze filhos no
tempo da ignorância. Esse assassinato merece esclarecimento,
pois não fora nenhum crime para a época já que não teve
sangue, muito menos defunto. É que durante dezesseis anos
existiu uma mulher chamada Conceição Gomes de Carvalho,
sem registro de nascimento, mas que estava prestes a se casar
com seu Zé. Seu Zé Rufino, que na verdade se chamava João
Batista dos Santos, encontrara pela vida uma mulher da qual
gostara muito e cuja graça era Maria Angélica. Não sei se houve
possibilidade do João colocar o dos Santos nessa Maria, esse
detalhe nunca foi comentado. O certo é que com essa mulher
na cabeça, meu avô foi arranjar os documentos para casar com
a tal da Conceição. E assim, em nome do seu desejo de macho,
Conceição Gomes de Carvalho é sacrificada para que nascesse a
Maria Angélica dos Santos, casada e registrada.
Ouvi dizer que toda família tem um segredo. No caso da minha,
apesar das incessantes buscas, só constatei o óbvio: Vó Ceição
não amava vô Rufino. Chegava a ser constrangedor ouvi-la
considerar que feiúra era uma coisa que seus filhos herdaram
dele. Gargalhava dizendo que da sua parte não tinha gente feia.
Menina romântica e sem mais o que imaginar, eu passava horas
ciscando sobre essa história de amor que talhou sem
experimentar queijo com goiabada e que pra mal dos pecados,
atravessou seis décadas. Olhava pra cara do seu Zé e realmente
achava-o feio mesmo. Mas hoje percebo que era justamente
sua negritude que minha avó atacava e, portanto, tive que dar
um passo atrás e dois adiante pra então discordar dela, gabada
de sua beleza cabocla. Continuando minha busca, ouvi dizer
que no garimpo meu avô nunca achou pedra que prestasse,
então, é provável que vó Ceição perdera a fé em dias de fartura
e nesse homem de falsas promessas. Por fim, eu soube ainda,
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que seu Zé era um anjo para os da rua e um demônio para os de
casa. Não poupava a força do braço sobre os seus. Constituir
família nos modos da ignorância devia parecer correto só na
cabeça dele. Acho que Ceição Angélica só amaria João Rufino
se ela não tivesse sangue nas veias.
Apesar dos pesares, e por ser fã do agradecimento, devo
reconhecer que desse garimpeiro herdei o gosto de catar
histórias preciosas. Os ventos têm mudado e estou
entendendo que não preciso procurar riqueza apenas na
direção do Norte, conforme me ensinou meu avô. Aprendi que
tem também muito tesouro pra's bandas do Sul.
Hoje relendo o testamento do meu velho, percebi que o
bichinho da utopia que ele trazia aninhado em seu coração,
achou lugar no meu. Foi ele que me deu a esperança de
melhores momentos. Do contrário não teria graça nenhuma
entrar na roda. E valeu a pena. Mas pra isso, tive que demolir
meu castelo de infância e construir outro sobre novo
firmamento epistemológico. E entendendo a cor do
testamento do meu avô, é que tenho encontrado função nobre
no Reino.
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Louva-Deusas
Lina Efigenia Barnabé Cruz

Cuidado com as Louva-Deusas...
seus traços de humanidade
encobrem uma vaidade:
a de se terem feito guerreiras
o orgulho de negras serem
--mulheres negras verdadeiras!

Cuidado com as Louva-Deusas...
são tal qual o louva-a-deus
predadoras agressivas,
elas caçam de emboscada
e nisso levam vantagem:
a presa é capturada
por causa da camuflagem;
e depois da investida
as pernas raptatórias
viram garras reforçadas
que, firme, a caça seguram,
enquanto elas a devoram;
não é maldade estudada
pois eis que agindo assim
à Fauna e à Flora se aliam:
elas livram o jardim
das pragas indesejadas...
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Cuidado com as Louva-Deusas...
elas não admitem senhores!
Apesar de que não emulem
as fêmeas do louva-a-deus
que, ao acasalamento,
por vezes, durante o ato,
matam e comem o macho;
embora depois, diligentes,
elas defendam os seus:
a cápsula de ovos protegem,
da ação dos predadores.
Tema também o seu voo:
há perigo –não só no ar—
quando elas se alçam
como impressionantes caças de combate
e se arremetem contra o inimigo,
não há quem delas escape:
mesmo escondido em abrigo,
o oponente alcançam
e sem piedade o abatem!
Rápidas vão se desviando
em pleno voo, de ataques,
mergulhos executando
--sabedoria, estratégia, tática,
irreverência, leveza, valentia,
técnica, conhecimento, prática--.
As Louva-Deusas não choram:
riem, gritam, cantam, dançam,
e celebram suas glórias
ao som de seus tabaques!
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Ao louva-a-deus não imitam:
quando elas estão “pousadas”
e se ajoelham solenemente
--a postura reverente,
corpo fletido, cabeça abaixada—
de fato estão orando!
e ajoelhadas, somente,
para reverenciar os Orisás,
e Orikis vão falando,
louvando às Yabás,
a quem pedem mais vitórias.
Eu louvo às Louva-Deusas,
às suas Ori Òde e Ori Inu,
por várias nações unirem,
louvo às suas sutilezas,
louvo à sua “malungagem”,
às suas ancestrais realezas,
e louvo às suas coroas
--que lhes tentaram arrancar-de Rainhas e de Princesas!
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Quem são as Louva Deusas
Movimento de literatura feminista de
mulheres negras.
Este livro é fruto de uma chamada nacional
por textos de escritoras negras iniciado
em 2011.

louvadeusas.wordpress.com
banhodeassento.wordpress.com
louva.deusas@yahoo.com.br
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