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UM LIVRO ESCRITO A DUZENTAS MÃOS

Valdeck Almeida de Jesus

“O que não se registra o tempo leva”
(Mãe Stella de Oxossi)

Em 2009 Leandro de Assis fundou o Fala Escritor, para reunir
poetas para recital, declamação, palestras sobre o universo do livro,
leitura e literatura. Faço parte da equipe desde então. O projeto me
estimulou a conhecer outros escritores e, para isso, passei a circular
pelos bairros da cidade; por conta disso, conheci vários grupos de
poetas, saraus e coletivos, muitos surgidos nessa mesma época. O
encontro com os artistas da palavra me levou a escrever mais, ler
mais, conhecer e fazer intercâmbio. Nesses novos espaços assisti
apresentações de poetas individuais, homens, mulheres, crianças, senhores e senhoras, muitos com vários textos guardados, outros,
ainda navegantes de primeira viagem. O grito essencial é contra toda
forma de opressão, racismo, homofobia, gordofobia, transfobia, machismo, genocídio, racismo religioso; os poemas fazem denúncia social e trazem novas referências estéticas. Entretanto, o registro
impresso dessa produção ainda é incipiente.
A antologia “Poéticas periféricas: novas vozes da poesia soteropolitana” é uma contribuição, concretiza sonhos de publicação e mostra uma visão panorâmica da poesia de diversos bairros de Salvador,
além de marcar um momento histórico. Os artistas da palavra aqui
representados são uma pequena parcela da grande quantidade de escritores, dos quais pouco se conhece, por conta do racismo estrutural
que torna quase impossível a publicação, circulação, fruição da poesia
da periferia negra.
Este livro não dá conta da profusão de poetas e poetisas, mas é
um passo para catalogar e registrar nomes e obras de importantes
autores de nossa cidade, apesar de a quantidade de exemplares não
ser suficiente para chegar às mãos de todos os leitores, devido ao alto
preço de produção e impressão. Para facilitar a circulação e difusão,
o arquivo em PDF estará disponível no blog Galinha Pulando e nos
sites da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – Secult e Fundação
Cultural do Estado da Bahia – Funceb. Nesse formato, o livro ficará
acessível, também, às pessoas com baixa visão e a quem não enxerga,
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pois poderão ler o texto ao ampliar a fonte ou submeter a leitores
Daysi1, além de poder circular pela rede de internet com facilidade.
Registro meus agradecimentos a cada um dos coletivos que assinaram carta de anuência (lista abaixo), aos prefaciadores Dhay Borges, Geilson dos Reis e Tia Má, a Marcos Paulo Silva e Alisson Chaplin
por cederem ilustrações para capa e contracapa, respectivamente, a Thi
Zion pela gentil contribuição na revisão geral, e a cada um e cada uma
que chegaram junto quando convidados(as), aos que puderam contribuir, aos que não se sentiram prontos ainda para publicar num livro,
aos que tentaram, aos que fortaceleram de alguma forma, aos anônimos, enfim, espero que este seja apenas o primeiro passo de outros
projetos e que, cada um a seu tempo, possa estar presente.
Importância do projeto - Fortalecer o trabalho já realizado pelos
diversos coletivos, estimular a criação poética, proporcionar a circulação da produção de poesia através dos saraus e slams, propiciar o
registro da produção literária, fomentar o mercado editorial local, colocar a produção poética em oportunidade de ser fruída em diversos
territórios de identidade da cidade do Salvador. Além disso, o livro
pode se tornar uma ferramenta para utilização em propostas de projetos culturais da cidade, do Estado ou mesmo da União, servir de
produto educacional e artístico para utilização em salas de aulas, propiciando a inclusão social e cultural de poetas da cidade nos meios
de produção do pensamento, da educação (in)formal e da cena estética e cultural da cidade.
Há reservas e críticas às políticas públicas relativas a cultura,
sejam dos governos federal, estadual ou municipal. Teoricamente são
acessíveis, de forma democrática e universal. Entretanto, o financiamento não chega a todos e todas, devido a uma série de fatores como
complexidade dos grandes editais, burocracia inerente por exigência
legal, total de dinheiro investido nem sempre suficiente para as demandas, dentre outros aspectos. São centenas ou milhares de projetos inscritos, muitos deles por pessoas ou grupos já experientes, o
que acaba dificultando o acesso a outros coletivos que, na sua maioria, estão envolvidos para manter as atividades, não sobrando tempo
para concorrerem a editais.
O Calendário das Artes – que patrocina este livro -, por outro
lado, tem importância peculiar, pela simplicidade de acesso para grupos menos experientes. Mesmo assim, diante de tantos artistas insDorina Daisy Reader - aplicativo de leitura de livros digitais criado pela
Fundação Dorina Nowill para cegos em parceria com a Results.
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critos e o limite de projetos selecionados, deixa muita gente de fora.
Ainda é necessário muito mais investimento em cultura.
Fica aqui o meu profundo agradecimento e o registro de minha
alegria em poder fazer parte deste grupo de artistas que se uniram
em prol da poesia. Assim que foi lançada, a ideia de publicação do
livro foi logo abraçada por parceiros e parceiras que fazem a cena literária da periferia acontecer. E esta obra literária é o resultado da
contribuição de todos e todas os(as) participantes. Espero que tenham uma boa leitura!
(*) Valdeck Almeida de Jesus é poeta e Jornalista

Artistas solo, grupos e coletivos que assinaram carta de anuência:
Artista Independente – Renata Rimet (Luís Anselmo)
Sarau da Onça e Slam da Onça – Sandro Sussuarana (Novo Horizonte)
Sarau da Jaca – Marcos Paulo Silva (Cajazeiras V)
Sarau do Cabrito – Fabrícia de Jesus (Alto do Cabrito)
Sarau do Gheto – Pareta Calderasch (Gamboa de Baixo)
Sarau da Laje – Alaíde Santana (Sussuarana)
Sarau Di Kebrada e Coletivo Cabeça – Udmila Santos (Paripe)
Slam da Soronha – Indemar Nascimento (Baixa da Soronha - Itapuã)
Slam Deixa Acontecer e Grupo Ágape – Evanilson Alves (Sussuarana
Velha)
Sarau Zeferinas – Kuma França (Cajazeiras V)
Sarau Arte-Livre – Geilson dos Reis (UNEB – Águas Claras)
Sarau do Gato Preto da Sorte – Tiago Nascimento (Santo Antônio
Além do Carmo)
Slam da Quadra – Lislia Ludmila (São Caetano - Calabetão)
Sarau Urbano – Larissa Barros (Engenho Velho de Brotas)
Sarau Boca Quente e Coletivo Boca Quente – Carlos Leleco (Dois de
Julho - Pelourinho)
Sarau da Arte e Coletivo G13 – Josue Ramiro (Stela Mares e Ladeira
da Independência)
Sarau Enegrescência – Lidiane Ferreira (Casa de Angola - Barroquinha)
A Pombagem – Fabricio Britto (Federação)
Sofia Centro de Estudos e Sarau Suburbano – Ladailza Teles (Escada
- Suburbana)
CEPA Jovem – Alex Bruno (Paripe – Barbalho - Lapinha)
Abafi Produz e Coletivo A TU AR – Iara Santos Vilanueva (Boca do Rio)
Artista Independente – Rafael Pugas (Garcia)
A Currute Poesias - Taíssa Cazumbá (Centro Histórico)
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Editora Galinha Pulando – Valdecy Almeida de Jesus (Baixa dos
Sapateiros)
Coletivo Nosso Palco – Samuca Koala (São Caetano)
Coletivo Pega Visão – Érick de Jesus (Sussuarana)
Coletivo Pé Descalço – Samuel Lima (Sussuarana)
Cine Sindicato – Luan Victor (Nordeste de Amaralina)
Resistência Poética e Poeta com P de Preto – Rilton Junior

Neste blog você pode encontrar uma mostra dos saraus da cidade:
www.sarausdepoesiaemsalvador.blogspot.com.br
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PREFACIANDO AS POESIAS
Geilson dos Reis

PERIFÉRICAS

Pronto, soou a sirene, ecoou o estalo, já estou no comando, ocupando o espaço. Pensei que era fácil: “pré faço, refaço, apresento o prefácio”, a Galinha Pulando fez o chamado e desceram poetas de tudo
quanto é viela, de tudo que é lado, armados(as), até a boca, de palavras.
Tem preta cabulosa e preta encabulada, versos que sangram, estrofes
cortando até a alma, nas rimas a mira é sempre o Estado. Pensa que é
fácil? É galinha pulando para todos os lados. Chega aí, seu leitor! Leitora, chegue mais, o campo tá minado, mas pode entrar na paz - palavra
de morte não são palavras mortas -, o livro tá vivo e só fala em juízo,
entra de quebrada, fecha a porta e tranca a capa, se baterem não abra,
vamos debruçar na leitura, fazer da dor catarse, passear na loucura concreta das frases. Em cada página riscada uma esquina arriscada, como
na via 36 com celeste de “Flores e facas” desculpem os percalços, talvez
o leitor(a) esteja mal acostumado(a) com aquele jeito cânone de fazer
prefácio. Livro de poesia preta escrito por dedos marcados da sobrevivência negra, fogo cruzado entre a mente e a caneta, o livro é a favela,
cada linha é um gueto; poesia de preto não é igual a soneto, serei teu
guia, te levarei segura(o), até a 150 e te trarei com vida, com algumas
lesões e reflexões acerca das feridas que estarão abertas a cada palavra
lida. Chega de baratino, entre que eu vou te apresentar o livro.
Estamos entrando na avenida 15, no poema que denuncia o
massacre da Vila Moisés, que será retomado no “Cabula 12” da página 17, denúncia mostrada, o demônio aqui veste farda, Ayran Yaiá
diz: “Eu tava lá” quando a guerra foi declarada, na folha escrita da
página 26 a tragédia está anunciada. Bia vai falar o “Florescer”, mas
fiquem ligados(as) como “Desabafo” da poesia 30, ali, que o poeta
vai dizer sobre o mito do liberté, egalité e fraternité. Ainda há tempo,
senhora(or) leitora(or), se quiseres voltar desse cenário de horror, é
que a guerra é ideológica contra todo tipo de opressor, racismo, machismo e tantas fobias que aqui passou, a poesia cortou no aço sem
caô, não tem patrão, não tem doutor, se levantou, “Guerrilha mina”,
“Sistema nazista” do “Brasil genocida” de Fabiana Lima, “A carta” de
Fabrícia. A cada título tu verás um tiro, um grito, não tenha medo,
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mas fique atento, estamos na página 78 “Tecendo sentimentos”, na
85 “Éramos humanos” nos versos de Tavares dos Anjos, e novamente
o demônio de farda segue matando.
É poesia marginal se levantando, meus pés estão feridos, suas
pernas estão cansadas, seus olhos lacrimejam da leitura ou do cansaço, o livro fala, vivo, em juízo, sobre corpos ceifados e vidas abandonadas, “Sociedade de fazer dor”, “noite vazia”, “Boi da cara pálida”,
o que você acha que esses poemas falam? Na rua da 100 tem poesia
“Desvendando a farsa”, não é fácil, mas é real, o que estamos vendo
no prefácio, você é testemunha do descaso, a “Resistência” segue
noutras páginas, como: “Podem me chamar” poema Negreiro da 118,
“um grito da favela” rasga a centésima trigésima segunda e Rilton
Júnior grita “REAJA”!!! Você viu a “Era da informação” do Preto da
Disgraça, e “Aprendi com os ancestrais” de Pedro Maia? É, meu, camarada! Esse livro vai para a estante de sua casa.
Estamos chegando ao fim da apresentação dessa edição e Cazumbá está lá com “Pés no chão”; como Rool Cerqueira, eu também
estou “sem RG”, mas aqui dentro é bala e fogo para os homi do poder.
Desacelera minha amiga e meu amigo leitor, na 140 tem mais um
poema “Sobrevivente” “para quem não esperava” e “Réu confesso” são
dos santos, porém nós estamos entregues aos demônios. Chegamos ao
fim do livro, daí para frente não há mais nada, mantenham a porta sempre fechada, a capa sempre trancada, aqui dentro são, só, palavras, todavia, lá fora é só desgraça. “Dicotomias entre dois mundo”, poesia da
centésima trigésima página, um que mata outro que narra, e se baterem
na porta, não abra, faça silêncio, deite no chão, boca fechada. Deve ser
a bala, cercando a quebrada, perdida, ela sempre nos acha e nos joga
na vala, mas a favela resiste, a periferia levanta e a caravana não para.
O livro, acima apresentado, é mais uma antologia da poesia
negra. Imbricada nas interfaces das vivências que interseccionam corpos de pretas e pretos das favelas de Salvador, coletivos de poesia,
poetas e poetas das periferias que resistem e existem, denunciam e
reagem à violência do racismo, do machismo, e todas as fobias. Do
genocídio e do feminicídio gratuito do Estado brasileiro contra os
corpos de mulheres e homens negras(os)... espero que tenham gostado do passeio e leiam por mais de uma vez esses poemas de gueto
dos territórios negros. Ubuntu.

(*) Geilson dos Reis é poeta, militante da cultura, professor, um dos
responsáveis pelo Sarau Arte Livre
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POÉTICAS PERIFÉRICAS: NOVAS VOZES
DA POESIA SOTEROPOLITANA

Dhay Borges

Foram tantos os sentimentos que consubstanciaram a minha
energia, que não me atrevi a ser um prefaciador técnico, mas sim, me
deixei levar pelos escritos generosos das mãos que teceram essa obra
através da vida cotidiana, por meio das suas dores individuais ou coletivas, e até mesmo pela demonstração das suas inquietações, que
aspiraram amor e contentamento. Desta forma, fui amplamente tomado a um ato também revolucionário de escrevinhar essas linhas,
que nortearão esse caudaloso conteúdo que será apresentado como
fonte de enfrentamento para gerações futuras.
Com tantos pontos a destacar nessa grandiosa engenharia poética, não posso me furtar a memorar a unidade de vivências, experiências e práticas encorajadoras reunidas em uma coletânea, que
traduz em várias linhas uma centena de anseios e certezas.
Poéticas periféricas: novas vozes da poesia soteropolitana reforça a participação de inspiradores escritores a se aprofundarem, de
forma aguda, nos processos histórico, cultural e políticos numa produção revolucionária através dos escritos literários. O momento sempre é propício, pois é uma oportunidade de reacender pautas sociais
de uma forma geral, bem como as pautas particulares da população
negra, periférica e empobrecida pelo abandono e pela violação moral.
Vejo nesta obra duas principais linhas que merecem ser amplamente destacadas, e para as quais convém chamar a atenção do leitor
frente a esse manual popular de resistência periférica. Primeiro, a
mais importante de todas: a utilização das linhas revolucionárias através da literatura moderna em novas linguagens, e não mais importantes que outras formas de resistência produzidas pelas mãos do
passado, mas um instrumento que, evidentemente, se desenha como
uma bússola criativa que desloca pautas vitais para reflexão e debate
de assuntos como o racismo, a homofobia, a identidade e o machismo. Ademais, essa obra desloca naturalmente as reflexões e debates de recintos hegemonicamente frios e constrangedores, para
serem então acamados em locais mais acessíveis, podendo entronizar
os debates no cotidiano das pessoas, que são justamente os espaços
periféricos. A obra vai ainda mais longe e articula o uso irrestrito da
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abertura de novas vias de manutenção econômica, social, cultural e,
mais que isso, reafirma e reforça a identidade, fomentando a criação
de novos espaços populares para a reflexão sobre as pautas anteriormente citadas. Será esta obra mais uma ferramenta que possibilitará
importantes debates em gerações distintas? Tenho absoluta certeza.
A segunda razão para se ler esta obra é a vitalidade apresentada
em seu conteúdo, que lança como pano de fundo a enorme habilidade
de conglomerar uma grande quantidade de seguimentos, como: sentimentos, alertas, violação e violência urbana, valorização social, empoderamento feminino, emancipação e vida da juventude negra, entre
tantas outras questões importantes, abordadas através de elaboradas
poesias que dialogam com o cotidiano. Também é importante frisar a
forte relação das redes consolidadas que trouxeram grandes expoentes
da engenharia literária, figuras já conhecidas da prática de ocupação
de espaços politizados, assim como inúmeras revelações da poesia
contemporânea, que têm como palco central de sua arte os espaços
públicos. A autonomia e a capacidade de se recriar são as engrenagens
precípuas de resistência que contrapõem um tempo negativo de silêncio e invisibilidade, cuja tentativa é construir novas perspectivas
fundamentadas na libertação, além de potencializar o surgimento de
novas vozes. Por um lado, julgo necessário reafirmar os entraves e escassez a serem suplantados, afim de construir um terreno fértil, íntegro, sólido e permanente para os porta-vozes de uma nova cena
histórica, para então insurgirem sobre incansáveis batalhas reivindicatórias que, terminantemente, ombreiam com as aspirações e as necessidades de construir-se um mundo de reflexão e lucidez.
Ao apresentar meu aprofundamento nesta obra, gostaria de
agregar mais observações a título de esclarecimento, pois nenhum
outro intuito me anima como a possibilidade de indicar o modo pelo
qual deveríamos exercer o nosso olhar a esse manual popular de resistência periférica, então me contive nessa saborosa experiência para
expô-la da forma mais concisa possível. Porém, essa obra deixa as
portas da imaginação abertas para novas experiências, constatações
e avaliações, que sem dúvidas alargarão as percepções emocionais e
construções interpretativas. Assim sendo, convido-os a se debruçar
neste excelente universo urbano literário.
Boa leitura!

(*) Dhay Borges faz parte do Coletivo das Entidades Negras – CEN, é articulador, militante dos direitos humanos, combatente do racismo, pensador.
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Adriana Gatto
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RAÇA SOBERANA
(Adriana Gatto)

A pele negra a alma branca
A pele branca a alma preta
O ideal não é pele branca
O ideal não é pele negra
O ideal é a alma limpa
Que purifica a mente cinza
E consome a sua impureza

O negro e o branco sobre a mesa
A mesa farta e sobremesa
Rezam ao pai no firmamento
Pai, derramai toda riqueza
Na mente corpo e sobre a mesa

O negro e o branco sobre a cama
Constrói a raça soberana
A vencedora do preconceito
O amor derrama e cobre o leito

Vence o amor a diferença
Harmoniza a sua vida
E soma a sua cultura
E de mãos dadas o mundo cura

A pele branca a pele escura
A alma sã é a alma pura!
ADRIANA GATTO -

OU GATTO POETA NO MEIO LITERÁRIO - é
uma poeta baiana que chega ao cenário artístico dando musicalidade
aos seus poemas de forma peculiar e criativa. Já participou do jornal
A Voz do CEPA, no qual publicou diversos poemas e ganhou notoriedade entre seus leitores.
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POSSIBILIDADES
(Adriele do Carmo)

Eu posso ser Relações Públicas ou camareira.
Posso acreditar em Jesus, em Oxum, nos dois, em nenhum.
Posso fundar um partido ou ser anarquista.
Eu posso beijar meninos ou meninas.
Posso beijar os dois, três, quatro… centos.
Posso torcer para o Real Madrid ou para o Vitória.
Posso usar vestidão ou minissaia.

Eu vivo as possibilidades.
Padrões são caixotes enferrujados, meu bem. Jogue-os fora.
A existência não é alfa beto, é sopa de letras.
Beba quente!

DO C ARMO é baiana de Salvador, poetiza para não sufocar. Graduanda em Relações Públicas – UNEB, Produtora do Sarau
Arte Livre, membro do Coletivo Novos Baianos. 21 carnavais.

ADRIELE
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NOVEMBRO NEGRO
vila moisés
não esquecemos
geovanne mascarenhas
não esquecemos
davi fiúza
não esquecemos

(Alan Felix)

novembro negro
propaganda do governo do estado
valorizando o povo negro
falando de política pública
falando de igualdade racial
mas note que louco, o irracional,
a polícia que mais mata preto
recebe aval do governo.

rondesp, peto, gêmeos
artilheiros na frente do gol
o mesmo gol que usam para transportar
corpo negro para o abate.
não pasme! política pública do estado
é jovem negro no asfalto
pano branco para censurar o marketing.

no fundo do camburão
a dita igualdade racial
o encarceramento da raça negra
no combate ao racismo
nenhum branco mais “correrá perigo”.

enquanto isso nossa cota
nessa política de estado
é sete palmos na baixa de quinta
ou no parque são bartolomeu,
o cartaz de desaparecido na piedade
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o corpo noticiado no bocão.
vila moisés
não esquecemos
geovanne mascarenhas
não esquecemos
davi fiúza
não esquecemos.

ALAN FELIX é natural de Salvador-BA. Graduado em História pela

UFRB, poeta e professor. Começou a carreira de poeta em 2006, em
recitais em Cachoeira. Tem poemas publicados: “Antologia Poética Prêmio Sarau Brasil 2013” (Vivara); “O diferencial da favela: poesias
quebradas de quebrada” (Galinha Pulando); “Todas Mãos – Antologia
Poética”. Convidado pelo escritor João Vanderlei de Moraes Filho, publicou um poemário nas Edições Oju Aiyê (2012), e também foi convidado para 10ª edição do Caruru dos 7 Poetas - Recital com Gostinho
de Dendê.
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CABULA XII
(Alex Bruno)

“Pela decisão dos anjos, e julgamentos dos santos.
Excomungamos, expulsamos, execramos e mal dizemos”
(Baruch de Espinosa)

Verdadeiramente maldito é o homem detido em sua arte diante do poder
e do Estado. As suas fábricas infestam os nossos céus com suas cores
artificiais. A vitrola em seu gabinete toca uma melódica de mentiras.
Tupi, índio guarani, Angola, Guiné, Negros Bantos e os Orixás, AXÉ!
A câmara de gás engolindo os olhos no holocausto. A ciência desenvolve
armas para conter as mentes mais exacerbadas. A cura? Está na
moeda! O governo recruta uma polícia especializada em disseminar
uma doença racista.
Bala! E Fogo, comem carne preta! Adriano de Souza Guimarães, Agenor Vitalino dos Santos Neto, Bruno Pires do Nascimento, Caíque Bastos dos Santos, Évison Pereira dos Santos, Jeferson Pereira dos Santos,
João Luís Pereira Rodrigues, Natanael de Jesus Costa, Ricardo Vilas
Boas Silva, Rodrigo Martins Oliveira, Tiago Gomes das Virgens, Vitor
Amorim de Araújo.
Aos 12 mortos do Cabula! E por mais que vocês nos matem, eu renasço!
Vejam nossas maternidades agora, estão cheias do choro da vida. Martin Luther King, Malcolm X!
Meus heróis tombaram pela intolerância de seus Estados! O desatino
da sucessão de novidades vazias, não varrerá da história o que foi escrito com sangue...

ALEX BRUNO escreve desde a infância, entre os 10 e 12 anos, e re-

vela que tinha a mania de relatar os seus afazeres em “diários”, por
apenas algum tempo, mas que os textos foram logo perdidos... Tem
participação em antologias e faz parte do CEPA – Círculo de Estudos,
Pensamento e Ação.
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SAUDADE

(Allison Chaplin)

Tem dias em que parece que acordamos
com saudade
Outros é a saudade que acorda com
a gente
Mas em ambos os dias, tem saudade
e tem a gente
Tem gente que saudades sente e
saudades deixa
Outros simplesmente, deixam a gente
e saudades levam
Em meio a tantas saudades e
tantas gentes
A gente que só sente gente
com saudades e saudades...
(Dedicada à sua matriarca)

ALLISON CHAPLIN é nascido e criado no bairro do Bom Juá, é poeta,
ator, artesão, tatuador e artista visual. Como integrante do Grupo de
Arte Popular A Pombagem, realizou recitais poéticos e espetáculos
de teatro de rua nas periferias da cidade. Atualmente explora seus
versos na poesia visual dos desenhos e pinturas.
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RESISTÊNCIA DIÁRIA
(Amanda Denis)

Abusivo! O sangre explana, não todo mês, é todo dia
A cada uma hora e meia uma fêmea fica fria
Águas claras, a baixa é fria.
Moisés, pense na sua filha, não a divida
Reflita!
Independência financeira, psicológica.
Nunca mais brinque com minha lógica,
Use a lógica.
Não nos vendem em loja respeito e proteção, são os dólares
Caros e raros na minha conta
Cuidado, do quarto andar caio
Se ele for contrariado
A masculinidade, vem numa caixa estampada frágil.
Apressada e nem tô atrasada,
À noite corro disfarçada
Nessas horas, homem sinônimo de ameaça
Sensação de insegurança, conto nos dedos e nem
chegou no indicador
O epicentro da minha dor, crime oriundo, placas
tremem, orgasmo de terror, Orgasmo de terror.
Me convida pra evento lá no centro, começa às 7,
Penso, na volta só estação Pirajá que serve.
Ele preocupado entre uber ou 99 e eu tenho que sair
antes das 9
Se não é molotov, desafiei a morte
Números complexos, 1 de 5 será violentada um dia, procuro o nexo
Feminicídio íntimo, não íntimo, por conexão
Em defesa da minha honra, não tem mais perdão,
Desembaçando a visão,
Não os deixe levantar a voz, saia da prisão, erga sua mão
Violência de gênero é institucional,
A mulher preta na base da pirâmide social
Nós vai girar esse capital, fazer a coisa ficar preta, noaspecto geral
A melanina e a vulva, se fortalecem sem precisar de nominal.
Somos minas, somos mina de ouro,
19
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E eu só brilho e ofusco os machistas escroto.
Lembre-se das nossas ancestrais, toda mulher preta é um quilombo:
Maria Felipa, Tia Simoa, Dandara,
Tenho Mahin eternizada na minha alma,
Nunca mais subordinada,
Só adjetiva, explicativa de empoderada.
Não se contente com migalhas
Pretas… Não se contente com migalhas
Pretas… Não se contente com migalhas

AMANDA DENIS participa do Coletivo ZeferinaS. Poesia para ela é

puro sentimento, energia e um grito de desabafo. Uma forma de compartilhar ideias, mostrar outros lados da história e perceber que cada
ser, cada poeta, tem a sua singularidade através da escrita.
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SEJA INTEIRAMENTE SUA
(Amanda Quésia)

Tudo o que era normal um dia se desfaz,
se desdobra virando ao avesso a ilusão
e trazendo pra nós a verdadeira realidade.
Infelizmente ou felizmente aprendemos com a dor
e ela passa a ser de certo modo sua amiga
e começa a entender as coisas e a
relatividade de cada indivíduo.

A observação é uma das armas mais poderosas do ser humano.
Despreze a incompletude do outro e passe a ser sua completamente,
porque ninguém nasceu pra ser metade de ninguém,
ou 8 ou 80: ou você é ou você não é.

Tudo é questão de fase.
Dinheiro, emprego, amizades, amores...
Mas seja você o tempo inteiro,
sem precisar de depender da felicidade alheia pra estar bem consigo
mesmo.
No final das contas quem vai estar lá com você?
Ninguém, só você, você mesma.

Adaptar-se é o que o ser humano mais sabe fazer
então, não se doe por uma coisa passageira.
Seja você mesma, seja inteira.

AMANDA QUÉSIA é poeta de Sussuarana, frequentadora do Sarau

da Onça, atuante na luta contra todos os preconceitos. Traz consigo
a necessidade de entender quem realmente é, através de suas poesias,
fazendo com que outras pessoas possam não ter medo de quem realmente são.
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VERSOS INQUIETOS
(Anajara Tavares)

Ah, tem dias!
Tem dias que os laços
se desfazem com a poeira do dia cinza
Tem dias que poesia abraça
em abraços indesejáveis de saudades
Tem dias que a mente se anuvia
e faz tempestades de desejos
Tem dias sem lírios, sem cheiros, sem festejo.

Ah, tem dias!
Tem dias que os raios de sol iluminam
a camarinha de minhas agonias
Tem água correndo para o mar e eu
sem poder me banhar
Tentando não represar, deixo escapar
filetes do meu sorriso iluminando o leito do rio
Tem dias que as garças bailarinas
enfeitam as minhas margens
em seus voos de coragem libertando a dor.

Ah, tem dias!
Tem dias que são só de contemplação,
dias de paralisar e ver o céu se enfeitar de um azul quase roxo
Tem dias mais cinzas com borrões amarelos antes dele se pôr…

Mas tem dias que os vitrais se quebram e não há beleza para refletir.
ANAJARA TAVARES é soteropolitana e reside em Salvador, graduada

em fonoaudiologia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mulher negra e combativa. Amante da arte, acolheu a poesia, em si, em
2015. Esta é mais uma participação em coletânea, em que apresenta
sua companheira e modo de amar. Já publicou “Outras Carolinas - Mulherio da Bahia” (Penalux) – organizadora e poema incluído, “Nas teias
de Eros” (Darda) e “KAMA - Poemas e contos eróticos” (Cogito).
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PRETO NO PODER
(Andrei Williams)

Veja a minha indignação
De quem está eternamente na mira do seu Estado de Exceção
Olha porra! Veja o ódio, mas também veja a paixão
De quem está disposto a dar a vida pra matar esse seu sistema de opressão
E não, não olhe pra lá
As correntes vão cair e sua hora vai chegar
E, caralho, como vai ser difícil de quitar
Se a cada segundo uma gota de sangue negro corre a me atormentar
Porque foi o seu racismo que fez a nossa desigualdade,
Mas não dá mais para viver essa sina covarde
De todo dia ter que provar a porra da minha humanidade.
De estupro e violência a miscigenação se fez,
Quem sabe um dia toda essa maldade volte procês,
Porque meu corpo do crime já é freguês;
Vida espancada, arma na cara, hoje pode ser a minha vez
E quem foi que disse que eu sou o ladrão?
Esquivando do seu chicote eu busco todo dia a minha redenção
Mas eu vou dar um papo, apesar de ser censurado,
Que tem várias famílias na Vitória que fizeram fortuna traficando escravo
E isso parceiro... não vai passar
Vamos tomar de assalto sua fortuna secular,
Mas, calma, branco!
Não deixe que seu racismo venha te iludir
Porque meus punhos contra você... eu não vou dirigir
Você vai presenciar mais um feito da geração tombamento
Pra fazer burguês chorar em canto de lamento.
Na cidade fora da África mais preta
Que nunca viu um prefeito, preto, eleito,
Vamos invadir todos os espaços e exigir o seu respeito.
Se é verdade que uns preferem morrer a ver o preto vencer,
Então amarra a corda e se joga,
Porque nós vamos tomar todos os postos de PODER!!!
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ANDREI WILLIAMS é um jovem poeta negro de 21 anos que vive na

cidade de Salvador. Cursa o Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades na UFBA, onde conheceu e entrou no grupo de pesquisa e extensão Rede ao Redor, que considera fundamental para a sua formação.
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ENQUANTO ISSO
(Ayala Santana)

As suas convicções não alteram meu jeito de ser
Não venha me falar ao que eu devo pertencer, quem eu devo conhecer,
temer e morrer.
Não sou Tomé, que precisa ver pra crer
Não venha me vender as suas verdades
Anulando assim tudo aquilo que eu sinto.
Pressinto, me envolvo em energias
Ressinto por ter te recitado a poesia, da minha alma nua
A minha crua verdade, transformo em lírica
A poesia me forma de forma empírica
Deforma parasita, ativa anticorpos
É a minha defesa contra esses seres sanguessugas
Querem corpos negros somarem as estatísticas
Querem o sangue preto vermelho nas redes sens acionalistas
Querem ressaltar opressor como herói
Eles querem dar a voz a mais um novo algoz
Enquanto isso, mais um corpo negro tomba
Enquanto isso, mais uma mulher negra tomba,
Enquanto isso, mais a minha favela sangra
Acendendo vela pra quem jaz e nem vê a sombra

AYALA SANTANA faz parte do coletivo ZeferinaS. A poesia além de

ser o seu combustível, é a formadora do seu ser. Em cada palavra, revolta, sentidos e sentimentos. É o grito, o silêncio, o eco. É a semente
formadora de consciência e expressividade. Apenas é, no sentido
mais puro e impuro de ser.
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EU TAVA LÁ

(Ayran Búfalo Reis Yaiá)

Eu morri junto aos 13 do Cabula.
Eu tava lá quando a Síria foi atacada.
Eu fui com os 5 do Arenoso, com os 18 de São Paulo e com os 400 e
tantos de todos os dias.
Fui dizimada com a minha tribo.
Eu morri na câmara de gás.
Eu tava no paredão quando as balas podres de Hitler nos acertaram.
Não resisti e morri na fila esperando atendimento do SUS.
Eu também sumi no carro preto e minha mãe nunca mais teve notícias
de mim, nem viva e nem morta.
Fui açoitada no tronco e Isabel não me libertou coisa nenhuma.
Eu já morri de fome, de sede, frio...
Também forjaram flagrante no meu bolso e me executaram e no noticiário... troca de tiro! Eu nunca tive arma, seu moço!!
Fui desovada no CIA junto com Marcelo.
Foi tanto sangue derramado.
Sangue dos partos! Sangue das dores! Sangue das mortes! Sangue das vidas!
Sangue!!! Sangue!!!
Ainda hoje brindam o progresso com o nosso sangue.
Eu tenho o sangue dos injustiçados.
Eu tenho o sangue dos injustiçados, mas dessa vez eu vim pra fazer justiça!
Kaaaooooò Kabiesileeeeeeeeeeeeeeè!!!!!

AYRAN BÚFALO REIS YAIÁ é mulher, negra, mãe, nordestina, atriz,

poetisa, arte educadora, produtora e tantos outros sinônimos. Vem
sendo símbolo de resistência diretamente do Quilombo do Beiru,
mostrando aos seus semelhantes que a arte liberta e transforma.
Atualmente é graduanda em licenciatura em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia, onde vem trilhando várias guerras para
ocupar os espaços de poder.
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FLORESCER
(Bia Santana)

Nenhuma vida de mulher preta, cabe no som de um copo de flor.
Talvez caiba um copo-de-Flor.
O som da noite Negra, soa como a vida na música de uma mulher.
Que compreende no escuro do seu ser, a delicadeza dos copos-de-flor e
a vida que transcende.

BIA SANTANA é do Alto do Cabrito, bairro que compõe o complexo

de bairros do então Subúrbio Ferroviário. Teve oportunidade de conhecer a poesia a partir da poesia marginal divulgada nos ônibus, é
estudante de Bacharelado Interdisciplinar em Artes na UFBA e vive o
cotidiano de uma mulher preta.
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CANTO DE ITAPUÃ
(Breno Silva)

hoje, 7 de setembro
do morro de 7 de abril
o canto da sereia de Itapuã me despertou
desci pra Gamboa, tomei um banho e me equilibrei nas pedras
ouvi seu grito lá embaixo na Cidade Baixa
subi a ladeira do Curuzu
não vi o Ilê
desci a escadaria do Pelourinho correndo
chamei Terezinha pra chupar um Piripiri mas ela disse que tava com
Lobato e não poderia vir
como banana, desce liso na goela
chego na Sussuarana pela Paralela
como uva passa pelo Cabula
Pernambués sangrou pra construir a Pituba
nesse Campo Grande
só o Garcia e a Graça jogam
água de cheiro
como os filhos de Gandhi

em cada canto há um canto
seja da pistola da PM
ou do santo que escuta

todo dia na minha quebrada
ouço um canto diferente
é grito, é choro, é briga, no Retiro
é preto matando preto
é a Peto matando preto
é a mãe chorando pelo filho
preto

de Alto de Coutos pra Baixa do Manú
de Fazenda Coutos pro Alto do Peru
de Saramandaia até Pau da Lima
28
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de São Marcos até Cosme de Farias

quando cês verem um corpo no chão
não ignorem
pode ser seu filho, sobrinho ou parente
porque quando eles matam não perguntam o nome da mãe e nem dos
descendentes.

BRENO

DA SILVA SANTOS é poeta, estudante de Serviço Social, residente do bairro periférico de Sussuarana. Começou a escrever com
13 anos, a maioria dos poemas eram humorísticos; em 2016 lhe apresentaram a poesia marginal, poesia das ruas, nas ruas em que ele estava também. A arte lhe invadiu.
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DESABAFO
(Cairo Costa)

É a bala veloz
Do branco algoz
Que cala a voz
Do jovem da favela;
Favela que ouviu
O som de fuzil
O corpo sumiu
Bem vindo ao Brasil,
País do carnaval,
Onde os 10% mais ricos detém metade da renda total
Ainda tem gente que acha normal.
Seria engraçado se não fosse trágico,
Pois metade das casas brasileiras não possui saneamento básico
E todo ano é a mesma piada
O mosquito viraliza, a culpa é sua que deixou a água parada
O que parou por aqui foi a verba para educação
A merenda foi roubada
O professor levou pancada
Dos heróis que vestem farda
E que protegem o governo
Os que venderam a educação para manter o lucro dos banqueiros
O movimento é desigual
O que rege é o capital
A ciência é o aval
Para os fins justificar
Eu sempre lembro de uma história
Que aprendi na minha escola
O indivíduo quando rouba
Tem a natureza má
Quanto vale uma vida?
Quem souber me diga!
Implantar no gueto
O medo e o desemprego
É o plano perfeito
Para criar os suicidas
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Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 31

E a cor do suspeito?
Por favor me digam
Tá tudo estarrado
Corpo negro leva enquadro,
Toma murro, é humilhado,
Com flagrante é encarcerado,
Observem o resultado
Sempre da mesma maneira
O Playboy paga fiança
Passa um dia na cadeia
A juíza sente dó
Porque ele agora cheira pó
Com sua tornozeleira
Será que é futuro se persiste o passado?
Será que o Estado é mesmo meu aliado?
Palavras bonitas do século XVIII
Liberté, egalité, fraternité
Vá se fuder, que esse migué eu não vou comer

CAIRO COSTA é poeta integrante do grupo Juventude Ativista de Cajazeiras – JACA e sua militância é em prol de um mundo igualitário,
em que todos e todas tenham direitos iguais, com respeito às diferenças e que o poder seja exercido igualmente por todos e todas.
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FRUTO DA PÁTRIA
(Camila Ceuta)

Estou em casa sem ter o que comer
Vejo pessoas o tempo todo a minha volta
que poderiam me ajudar
Mas estão a seguir seus destinos.
Estou em casa sem ter o que beber
Apenas a água da chuva pode matar minha sede
Mas ela limpa minh’alma e escorre quase toda a sujeira da pele.
Estou em casa, mas não estou sozinha...
Tem a Joana, foi expulsa de casa porque usava crack,
e agora, carrega no ventre um estupro.
Prefere viver alucinada, a lembrar que foi violentada.
Tem o seu Jonas, é pedinte, mas raramente consegue alguma coisa,
olhar torto, cara feia e uns centavos que ninguém sabe pra que servem...
Drogas? Comida? Coisa boa não deve ser...
Tem também o Pedro, mas o Pedro já se foi.
Só mais um indigente,
Quer dizer, menos um.

CAMILA CEUTA é musicista em formação, aluna regular do Centro

Estadual de Educação Profissional em Música, desenvolve habilidades
com instrumentos de corda como violino, viola e violão, passando a
integrar a Orquestra de Violão e Outras Cordas; é também membro
do Coral da instituição, além de formar com mais cinco colegas do
CEEP de Música a banda Zimo Black, na qual atua como backing vocal.
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JARDIM DA VIDA
(Carlos Leleco)

No jardim da vida
Topamo um monte de flor
A deixar seus aroma ao vento
Quando por uma dessas fragrâncias somos atingidos
Ficamo tingido
Ao ponto de, mermo distante,
Sinti o exalar da vida
Invadir nossos pensamento
Aí então,
Nesse momento nos encontramos regozijados
A saborear desse tal perfume
Essas essências
Afirmo
Jamais sairão de nossas mentes.

CARLOS LEANDRO PINHEIRO DE SOUZA, o Carlos Leleco, é o
corpo que transmite a língua do povo, aqueles poemas, causos, escritos populares, com o sotaque próprio de quem nasce e vive uma
vida simples.
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NA MIRA

(Carlos Meneses)

“É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início.
Porque um joelho ralado dói bem menos” que o tapa do inimigo!
É que a gente quer crescer, e quando cresce não quer levar tiro.
É que um joelho ralado dói bem menos que os miolos explodidos!
É que a gente quer crescer e não quer levar tiro, parceiro!
Vivemos onde bala perdida acertam alvos certeiros.
E o alvo somos nós, pretxs!
Redução não é a solução!
Escutem bem, redução não é a solução.

Prestem atenção, peguem a visão!
Está tudo esquematizado!
Eles não nos dão educação, pois prender o jovem preto é bem mais prático!

E nesse jogo da vida, tipo xadrez, entendam o conceito.
Somos como peões linha de frente, e os linha de frente são sacrificados
mais cedo.

Mas eu tô ligeiro, parceiro, e sei que desse jogo eu faço parte!
Mas tô pronto pro combate.
E antes do xeque-mate quero meu cheque antes que eles me mate!
E antes que o jogo acabe, ainda vou salvar os meus irmãos!
Tirar os mano da função, levar no sarau.
Se precisar, vou ensinar improvisação!

Livrá-los dos cadeados mentais, e virar o jogo!
Já diz o ditado, mente vazia
Oficina do...???
Não, oficina da Rede Globo!

Falando nisso, tiraram a TV Globinho!
Agora os menor acorda, e vai assistir a rua.
Mas a rua tá sinistra!
E a redução é apenas um aval pra prender e matar os menor na pista!
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Aí, Senhores representantes: existe uma falha no sistema de vocês, que
eu nem deveria mencionar.
É que vocês nos fornecem armas para depois nos prender e matar...
Mas esquecem que no processo, nós podemos aprender a atirar?
E oh! Se precisar, eu vou atirar!
Por isso, tenho que dizer que vocês tem sorte
que o meu ódio ainda resulta em rima.
Porque eu quero ver o que é vocês vão fazer
Quando esse ódio resultar em morte.
Vocês estão na minha mira!

E quanto a nós, povo preto...
Já disse Evanilson Alves
Nenhum passo atrás!!!
Eles estão nos caçando, nos matando, nos exterminando.
Então preparem as suas armas, antes que isso ocorra.
Porque o jogo agora é Xeque-e-mate...
...ou xeque-e-morra!

CARLOS MENESES é poeta de rua e MC do grupo de rap In.Verso
juntamente com Renildo Santos. Integrante da produção da batalha
Pega Visão, Rimas de Esquina e do coletivo Pega Visão do bairro de
Sussuarana, em parceria com o Sarau da Onça, na militância pelo
povo preto periférico.
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FLORES E FACAS
Há facas que entram pelos
ouvidos e olhos,
Fervem o sangue,
Acelera o coração
Cortam a garganta,
Trituram a língua,
E saem mais afiadas
Que quando entraram,
Cortando, dilacerando,
triturando,
Espíritos e corpos
Desprotegidos.

(Celeste Costa)

Há flores que no abraço,
Penetram na pele,
Perfumam
O rio de rosas
Que transpassa
O meu corpo,
E o ar
Que expiro
Pelo nariz,
Exalando a respiração
Daquele
Que se dispõe
A ser
Feliz

CELESTE COSTA é nascida e criada no bairro de Mata Escura. É es-

critora, filósofa, poeta, capoeira e artista de rua. Atua no Grupo de
Arte Popular A Pombagem com intervenções poéticas e teatrais.
Como contista negra, é uma das vencedoras do Prêmio Malê de Literatura, edição 2016, para jovens escritor@s negr@s.
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INVISIBILIDADE SOCIAL
(Chirley Pereira)

A invisibilidade social me assusta.
Porque apesar de parecer sutil, silenciosa,...
Ela existe e é gritante!
E o grito dela ecoa dentro da existência do ignorado.
Que existe e não é notado.
Que existe e é descartado,
Que é constantemente negado.
É como se fosse um ninguém, um nada, um vazio.
Que vazio...
O social invisível é gente igual a gente,
Tem fome,
Tem sede,
Tem sonhos,
Mas não tem notoriedade.
Que desgraça.
Que tragédia existencial.
De tanto ser negado, ele se autonega.
É como se ele incorporasse nos palcos da vida
Um personagem pedra,
Que nada vê, nada sente e nada expressa.
Mas sente...
E não é bicho,
Não é planta,
Não é coisa,
É gente!
Que deve apenas ser amado, tratado e respeitado como gente.
CHIRLEY PEREIRA nasceu em Caém-BA, é poeta, atriz, performer e

estudante de Direito. Foi premiada em diversos festivais de poesia
no interior da Bahia e hoje atua no Coletivo Mulheres Aguerridas e
no Grupo de Arte Popular A Pombagem, além de participar do Movimento Popular de Teatro de Rua da Bahia e do Coletivo Arte Marginal Salvador.
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TRANÇA, COXAS E VESTIDO
(Conceição Ferreira)

Eis que corres entre árvores
Sua cabeça roda, roda...
De um lado para outro, rota
Dança que dança
Sua negra trança
Corre e corre
Cai levanta
Na relva descansa
Toca, retoca a franja
Ajeita sua negra trança
Êxtase para meus negros olhos
As coxas em sua nudez
Já não rola nem voa
Mas minha mente povoa
Sua negra trança!
E quero beijá-la
Pois meu coração se abala
Não! Não sou pervertido
Mas esse vestido
Que no seu corpo dança
Não esconde suas coxas
Nem sua negra trança

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA é natural de Pimenteiras, distrito

de Cairu, baixo sul da Bahia. Conhecedora da área de enfermagem em
puericultura, Psiquiatria e relações humanas, membro do CEPA,
GAC-BA e do coletivo G13 Art&Poesia, publicou pelo movimento Art
Poesia seu livro solo “Recomeço” e em algumas coletâneas.
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FAVELA

(Damiana Sá)

Eu saio da favela, mas ela não sai de mim
Sou filha da Bahia, Salvador, onde eu nasci
Na rua do Riacho Calabar que eu cresci.
Amante de uma bela nomeada de favela
Eu amo essa fera, minha raiz foi feita nela.
Lembranças de criança, amizades que eu fiz,
No jogo de tampinha, pula corda e bate lata,
Civil Peto corra, a Catinga aqui te mata.
Favela, farda nela, um corpo a cair;
Família choro e vela, mais um que não vai sorrir.
Democracia zero, um governo egoísta,
Não é fácil aqui crescer, nessa vida de artista.
Tem a água, tem a luz, o imposto pra pagar,
Alimentação é pouca e o dinheiro aqui não dá...
Independente disso tudo a favela é o sorriso,
É o abraço coletivo de um verdadeiro amigo.
Tenho orgulho de ser dela, essa flor da primavera,
Sou a bela, sou a fera, sou chamada de favela.

DAMIANA SÁ é Rapper e Artista de Rua. Desenvolve trabalhos de
Poesia e Rap em meios de transporte público, ruas e espaços culturais, transitando livre e poeticamente em eventos e ações artísticoculturais da cidade de Salvador.
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HIERARQUIA MALDITA
(Danilo Lisboa)

Lutando para sair de Auschwitz com o corpo exausto
Contra seguidores de Hitler que promovem o Holocausto
Elogios e aplausos falsos aos nossos discursos
Porque, na verdade, querem impedir nosso percurso.
Dom Pedro proclamou e encontrou a Independência
Já o meu povo se proclama, morre – ainda com sinais de sérias violências!
Sem ter a MINHA CASA, perco a MINHA VIDA, mesmo com MAIS
MÉDICOS
Desigualdade colhe presos, mortos, paraplégicos...
Não deixam que a pedra vença Golias.
A impunidade covarde decreta Lei da Anistia
Aqui o povo mal teve grana pra assistir jogo em estádio
Então foi pra sua casa ligar, se tiver, sua TV ou seu rádio.
Doutrinados pelo MEC muitas vezes são enfermos
Aprovados com dificuldade de interpretar um texto
Eles não te querem além do Ensino Médio
E ainda dizem subliminarmente que você só é bom em Construção Civil,
MAS PRA LEVANTAR, PRA ELES, OS GRANDES PRÉDIOS!
Centro-oeste... Brasília é o alvo central;
Ação revolucionária pra derrotar o mal.
A Capital rouba o capital dos proletários,
Superfaturam e dividem com os grandes empresários
Em divisão de classes, o pobre ainda é visto como ridículo
Por não ter viagem ao exterior nem aquisição de veículos,
Perseguição pelo monstro do imposto e da inflação
E as ruas das favelas sem pavimentação.

Faltando dinheiro para o pão, vem mais uma noite de desgraça
“Filho, vai dormir que a fome passa!”
Pra nós, as balas de borracha já não fazem diferenças
Porque, nas periferias, são as balas letais que fazem sentenças.
Trancados e condenados a não encontrar sequer uma fuga,
Tendo que acordar quase sempre pra servir o opressor antes das 5 da
madruga
Protesto individualista em nada resultou
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Sem ter união total, eu não creio que
O Gigante Acordou.

DANILO LISBOA reside no Bairro da Paz e é um mobilizador comu-

nitário e estudante de licenciatura em Geografia. Adepto ao Movimento Hip Hop, foi integrante do grupo de RAP Delito Poético que
fundou com dois amigos em 2010. Atualmente dedica-se a promover
atividades culturais para incentivar jovens periféricos à produção artística e literária e, por vezes, declama ou canta as suas criações.
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VAMOS LAVAR ROUPA
(Davi Mariston)

Vamos Lavar Roupa
Lavar a Alma
Lavar a Língua
Lavar a Mente e Livrar dos Pensamentos Ruins
Vamos Lavar os Olhos
Lavar os Pés Cansados de tantas Pedras nos Caminhos
Vamos Lavar os Porões da História
Lavar os Livros de Palavras Mal Escritas
Lavar cada Vírgula e Letras
Vamos Lavar a Culpa com Perdão
Lavar o Ódio sem Sentido com Amor
Lavar a Consciência com Bondade
Vamos nos Lavar pra Sermos de Verdade

DAVI MARISTON é nascido e criado no bairro da Fazenda Grande do

Retiro, é poeta, músico, ator e produtor cultural. Integrante do Grupo
de Arte Popular A Pombagem e do Coletivo Arte Marginal Salvador,
vem realizando recitais poéticos e espetáculos de teatro de rua nas periferias da cidade. É membro do Movimento Popular de Teatro de Rua
da Bahia e faz parte do Conselho Municipal de Cultura no segmento
Cultura Popular.
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O BRINDE
(David Alves)

cento e onze furos
cento e onze ancestrais em cólera
cinco corpos negados em um hotel cinco estrelas
cento e onze, gradeados, aguardando a chegada
ouço o brinde das treze taças.

DAVID ALVES – poeta, graduado em Letras Vernáculas pela UFBA e

pós-graduando em Estudos Étnicos e Raciais pelo IFBA. É idealizador
do Enegrescência, projeto literário, cultural e educacional, que realiza
o Sarau Enegrescência. Foi um dos organizadores e também poeta
da antologia Enegrescência – coletânea poética, publicada em 2016
pela Editora Ogum’s Toques, com patrocínio da Fundação Gregório
de Mattos.
43

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 44

COTIDIANA
(Diana Manson)

Favela é quem vela
E os moleque é quem dança
Aqui a bala canta, mas não encanta
Se no sorriso de uma criança
Desnuda esperança
Então me explica
Quem foi que enxergou numa bala essa tal de esperança?
Mas como diria meu mano Obeso:
- A vida é dura, mas não desisto da labuta
Faço do palco minha morada maior
Da poesia uma prece
Na esperança de ver o mundo melhor
Vendo meus olhos com flores
E caminho
Pois sei que todo ato de amor não é vão nesse mundo vazio
Por isso, amem
Atentos
Pois ainda há tempo para o amor reverberar.

DIANA MANSON é nascida e criada no Calabetão, Salvador-BA. Cantora, compositora, atriz, poeta. Escreve desde os doze anos, antes
sobre as dores; não imaginava e deixou de escrever. Após os quinze
anos voltou a escrever, as palavras brotaram, descobriu que deixar a
dor ser também era preciso. Passou a escrever sobre a comunidade,
o colégio, os amores, a rua. Teve oportunidade de adentrar outros espaços, passou a fazer poesia no buzu. Movida pela arte, se descobriu
parte. Reverberando, vivendo e movimentando o corpo no mundo,
levando este corpo enquanto memória. O intuito é comunicar, passar
a informação. Poesia Solta.
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SALVA A DOR
(Dricca Silva)

Bem vindxs a minha cidade,
SALVA a DOR de quem pode pagar.
Preta, pobre, não tive sorte.
23 anos enganando a morte.
Um corpo negro incomoda, imagina quando começa a falar, quiçá gritar. Abordagens.
Chacinas.
Medo.
É o que tem feito.
Segurança Pública pra burguesia, extermínio pro povo negro.
Na arte da favela não investe, e eu que tô descontrolada.
Balas sendo direcionadas, e eu que tô descontrolada.
Mulheres sendo estupradas, crianças aliciadas.
Favela silenciada!
E o meu monstro domesticado, vai se alimentando de ódio.
Ô, degola quem tá no pódio!
Tomba esses milícias, o jogo é pra quem tá na pista.
Capoeira em prática, fúria negra terrorista.
E as brancas que escondem as bolsas não tão isentas.
Racismo reverso, tá mais pra pimenta no cuduzoto, é pimenta.
Te orienta, desce do prédio e pratica o que fala, no meu jogo as palavras
são como balas.
Cada uma no peito de quem atrasa o corre, bala no peito de quem roubou os lotes, nossas terras nas mãos dos guelas, bala na testa de quem
utiliza a patologia pra justificar maldade.
O rap nunca foi viagem, pros covardes, Sabotage viraria a cara se te
visse pagando de malandragem.
Malandragem de verdade é viver e SALVA a DOR, é muita treta.
Nós nem respira, quando bate de frente com os capetas.
Pele preta, farda parda.
Prata no pescoço virou ameaça.
Pouca ideia pra quem é de duas.
Verdade nua e crua, pra quem conhece as ruas.
Minhas referências são os que invadem os busão.
Voz de assalto, roubando sua atenção.
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Poesia marginal pra conscientizar sua mente, antes que a globo te deixe
mais branca que repelente. Repelindo os pretos(as) como se fossem muriçocas, se olha!
Resistência Quilombola, não se aprende na escola.
E se o conhecimento das ruas não é valorizado, o da universidade nunca
será validado.
Tumultua minha cabeça, uma droga que não dá barato.
Racismo científico que trata os pretos como ratos.
Hobby dos brancos racista é corpo negro sendo estudado.
White na capoeira, Brasil miscigenado.
Povo preto exterminado.
Indígenas exterminados.
Supremacia branca.
Brasil miscigenado.
Vivências, ser resistência é sentença.
Já diziam: Quem não tem sangue de negros nas veias, tem nas mãos.
Pensa nisso, antes de dizer que todo preto é ladrão.
Exterminador, olha a história do Brasil, tudo que o negro passou.
Muita dor!
Peço forças pra continuar, e se existirem deusas, que tentem nos salvar.
Da miséria, do descaso, das injustiças, do medo, da fome, dos de farda
racista.
Resistência em cada espaço, cobra não pica o próprio rabo, povo negro
unificado, lado a lado.
Destruir tudo que nos limita, inclusive o racismo institucional, fire nas
casas brancas, e no Congresso Nacional, sem alarde!
Ubuntu em prática, recriar Palmares.
Capoeira Angola me motiva, fúria negra terrorista.
DRICCA SILVA é poetisa, artista de rua, produtora cultural do Slam

das Minas-BA, integrante do Grupo de Poesia Resistência Poética,
graduanda no BI em Artes (UFBA), angoleira na Associação de Capoeira Angola Relíquia Espinho Remoso. A poesia é seu espaço para
desabafo sobre vivências enquanto o seu lugar de mulher negra periférica na sociedade, e como arma para compartilhar conhecimento,
denunciar e incitar diálogos sobre questões que envolvem os corpos
negros em Diáspora.
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DESPERTAR DO COMA
(Edson Junior)

Favela, favela!
Quem és tu, favela?
Favela é mente, corpo e membro?
Favela sabe quem é favela.
Favela é conhecer a sua descendência, e não matar ela.
Favela não senta, favela corre.
Favela não é escravo, e sim fujona.
Favela não é malandra, mas sobrevivente.
Favela não soma, mas multiplica unida.
Favela fortalece favela, e não o sistema.
Favela rica e não pobre.
Favela assistiu, agora cochilou.
Favela perdeu a infância.
Favela morreu a cultura.
Favela unida, agora confusa.
Favela esquecida, se tornou desaparecida.
Favela governar, só se assassinar.
Favela agredida, em silêncio ela fica.
Favela grande, agora pequena.
Favela de ouro, mas tola.
Favela que engole, mas não vomita.
Favela ri, sem esperança.
Favela consciente, sempre questiona.
Favela sente o que é tortura.
Favela sabe o que é dieta.
Favela de caráter suicida.
Favela quer amor, o ódio ficou.
Favela feliz, é a mídia tentando iludir.
Favela de dia, só observa.
Favela de noite, tem que ficar esperto.
Favela sem lei, fica desorganizada.
Favela com lei, ela mata.
Favela negra, mas de consciência escravizada.
Favela suja, é os porcos que vão limpar as ruas.
Favela olhou, e não enxergou.
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Favela ouviu, e não agiu.
Favela falou, mas não denunciou.
Favela morta, não ressuscita.
Favela humana, é uma bala de ponto 40 que se aproxima.

DOS SANTOS JUNIOR é poeta, escritor e orador, natural de
Santa Amaro da Purificação, vive e vivencia em Salvador. Trabalha há
dois anos nas ruas de capital e de Camaçari, onde recita poemas e
vende livretos de literatura periférica. Revela essa marginalidade corporal no Grupo teatral Ayá. É através do teatro e dos versos que essa
semente cresce mesmo quando a terra está dura.

EDSON
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PÉS NO CHÃO
(Evanilson Alves)

Pés no chão
Olhos atentos
Corpo sujo de barro
Cresceu em meio ao crime
E a negação de direitos básicos
Viu tanta coisa ruim
Que uma criança normal
Não teria que ver
E as mãos cheias de calo
São dos ferros que catou
Pra sobreviver
Juntava umas moedas
E entre uma brincadeira e outra se alimentava
Guardava as cédulas
Pois elas garantiam o alimento de casa
Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego e por sentir
suas mãos atadas quase entrou em desespero
Pra ele não importava o Nike
Nem o Nintendo do ano
Bastava ver sua família bem
E não entregue aos prantos
E quando o crime quis lhe abraçar
Sabia pelo que estaria lutando
É nessas horas que a gente entende
O ficar rico ou morrer tentando
Quantas vezes viu lágrimas no rosto de sua mãe
E um nó em sua garganta lhe travar
Quantas vezes ouviu dela “Deus lhe acompanhe”
E questionou sua existência nesse lugar
Sua fé cada vez mais abalada
Viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar
E por onde ele passava
O barulho dos tiros insistia em lhe atormentar
Tempos difíceis onde a política pública ainda não chegou
A não ser pelo braço armado do estado
49

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 50

E os corpos que não deixaram estirados
Foi porque a arte e a poesia salvou
Quantas vezes atrás de um sorriso precisou se esconder
Seus problemas psicológicos
E os medos não podiam transparecer
Buscou forças pra resistir e superar a dor
Lutou pra expressar no papel
Os versos que ainda doem no seu interior
Foram poucos, mas importantes os que na caminhada lhe fortaleceu
Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu
Contrariou as apostas e não se rendeu
Compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu
Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu
Mais forte do que nunca
Esse menino sou eu.

EVANILSON ALVES

DOS SANTOS é natural de São Felipe-BA, mora
em Sussuarana-Novo Horizonte, capital. É um dos idealizadores do
Sarau da Onça e do Grupo Recital Ágape. Poeta, músico, articulador
de juventude, produtor cultural, Instrutor de Teatro e Poesia na Case
Feminina Fundac-BA, suplente no Colegiado Setorial de Literatura
da Funceb. Tem poemas nos livros “O diferencial da favela: poesias
quebradas de quebrada” (2014) e “A Poesia Cria Asas” (2014). Batalhador de Slams, inclusive o Nacional.

50

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 51

BRASIL GENOCIDA
(Fabiana Lima)

Vocês não sabem de nada, vocês nem enxergam o tamanho da desgraça
Violência obstétrica pra uma só Raça, enfermeira que nem te reconhece
como humana e culpabiliza pela causa, médico que mata vida pra ser
menos um na massa, médico que mata vida pela quantidade que a vítima porta melanina.
Sem perdão, mulheres que abortam sofrem tortura psicológica, lógica
do estado cristão.
Pretas, preteridas, feminicídio, menos uma na lista: Helem Moreira
Pretas, preteridas, feminicídio, menos uma na lista: Cláudia arrastada
Vocês não sabem de nada, pornografia incentivada, crianças parindo
mão de obra barata
necropolítica, para preto e pobre, cuidado, você pode ser o próximo da lista
observa várias formas de genocídio, hospitalar, alimentar, oito horas
esperando atendimento
eles te matam devagar. Fala isso pros índios que tiveram sua mão decepada pelo agrogenocídio. Canibalismo, cadê o Deus de vocês que há
500 anos não tá vendo isso?
vocês não sabem de Nada, vocês nem enxergam o tamanho da desgraça
chamado Brasil.

FABIANA LIMA tem 21 anos e é moradora do bairro da Sussuarana.

Poetisa, MC, artista de rua, produtora cultural, ativista cultural, integrante do grupo de poesia Resistência Poética, idealizadora e produtora do Slam das Minas-BA, vice-campeã do campeonato brasileiro de
poesia falada (2016), graduanda em enfermagem e ango capoeirista.
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A CARTA

(Fabrícia de Jesus)

Acertar os passos e errar o número dos sapatos...
Esses dedos deslizando nos meus... é foto ou fato?
Aquela chuva com ca(r)rinho de mão.
Aquele som inocente de Mamonas Assassinas
Aquele ler só... o lençol menina!
Aquele trecho de “passarinhos”
Aquela farra de vinho
Aquele chegar no céu, do seu sol, sozinho, solar...
Aquela flor embelezando a rua
Aqueles clicks, que te mando nua...

Aqueles versos que existem
Aquela leitura triste, que eu também fiz.
Aquele violão, aquele bolo, 2 xícaras, doce e bem querer...
Esse pedido para acontecer...

Aqueles bombons guardados na memória que jamais perderam a validade
Aquela verdade no gogó
Aquela cesta na terça
Aquela cor escolhida, aquela maionese caseira
Esse querer bem, que faz algo haver.

Essa saudade escrita
Esse medo compartilhado
Os exageros exagerados

Aquele destrançar no ninho
Essa rua essa lua, aquela fase
Aquele vácuo de perversidade
Aquela vontade de perder o ponto pra te encher de liberdade...

Aquele tanto de segredos
Aquilo tudo postado
Os versos trocados
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Aquela praia que ficou na foto
Aquela foto na minha sala

Aquele tudo dado e o beijo roubado.
Os abraços
Isso tudo engasgado.
Esse rosto todo que brilha
Essa vida!

Esse saber onde mora
Esse não conhecer
Esse meu olhar pedinte
Essa chateação que não existe, quando perto de você
Esse fim de linha
Essa passarinha
Esse refrigerante, de que?
Essa rua c...
Esse Uber que nem precisava aparecer...
Esse desejo de descer... (mentir Para quê?)
Esse seu pensar oceano
Esse eu mar, te navegando...
Essa inspiração que aflora.
Essa agora...

Essa poesia que mudou, para falar de amor.

Essa minha mania de ter pesadelos,
Esse feito
Esse efeito de gostar de alguém do meu jeito.

Esse tá longe e tá perto
Aquele “você vai colocar créditos?!”
Esse processo de sentir o que gente que é gente sente...
Esse sentimento inteiro.
Esse grandioso pouco
Esse gozo gritante no silêncio
Esse vento, esse tempo...
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Essa febre por dentro
Essa intensidade
Essas verdades no travesseiro
Esse colar do meu jeito

Aquela peça no bolso
Aquele susto, aquele jogo
Aquele, “já cheirou quantas vezes, seu moço?”

Aqueles
Aquela sedução
Aquela razão sem ser...
Aquele “por quê?... Pensei que era pra me ver”

Esse tudo para descrever
Aquela poesia que só ganha, porque fala de você.
Aquelas mãos dadas, esse sonho dividido
Aquela paixão que renasce, aquelas mensagens na viagem
Aquele chiclete amassado
Aquelas frutas de afago...
Esse Amor memorável!

FABRÍCIA DE JESUS. Preta, mãe, suburbana, poetisa, um mar nos olhos,
um barquinho pela vida. Sou quase menina, mas já nasci mulher!
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É O FIM DAS GARGALHADAS
(Fabricio Britto e Patric Adler)

É o fim das gargalhadas
É o fim das gargalhadas mentirosas
É o fim da noite na qual tentávamos morrer
É o fim da ética e dos livros de autoajuda
É o fim do whisky que você queria beber
É o fim da histeria, da psicose e da alucinação
É o fim do pânico, da pânica e da respiração ofegante
É o fim do amargo gosto em vossa garganta
É o fim do amargo gosto de se viver
É o fim da vergonha, do ego e do alter-ego
É o fim da mesquinharia e da necessidade de ter pra ser
É o fim de tudo isso
É o fim da Quadra, da pomba, da magra, da doida, da massa, da lata furada
E a poesia concreta e indiscreta
Tal qual uma dama perversa e funesta
Brada trovões de insatisfação
Então vivemos à margem da imagem
Qual um pombo à pombagem
De um verme à verminagem!

FABRICIO BRITTO é nascido e criado no bairro da Fazenda Grande
do Retiro, é filósofo, arte-educador, poeta, músico e teatrólogo. Idealizador do Grupo de Arte Popular A Pombagem e do Coletivo Arte
Marginal Salvador, vem realizando desde 2009 recitais poéticos e espetáculos de teatro de rua nas periferias da cidade. É pesquisador da
Poesia Satírica de Luís Gama, principalmente os aspectos filosófico
e jurídico.

PATRIC ADLER é nascido e criado no bairro do São Caetano, é poeta

declamador, palhaço, ator e músico. Idealizador do Grupo de Arte Popular A Pombagem e do Coletivo Arte Marginal Salvador, vem realizando desde 2009 recitais poéticos e espetáculos de teatro de rua nas
periferias da cidade. Teve seu poema intitulado Dor Viva publicado
pelo Projeto Doce Poesia Doce.
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SISTEMA NAZISTA
(Geilson dos Reis)

Perdeu-se o brilho daquela esteira de estrelas
Que se estendia a caminhar tranquilamente sobre o asfalto
Os brotos morreram, as flores murcharam
Vidas foram ceifadas a flor da idade
Pela foice que corta, na frieza da morte
Por displicência da carne
Foi-se a juventude da alma
E perdeu-se o brilho e ofuscaram o asfalto
Mancharam de sangue coração dilaceraram
Caminhos tortuosos e destinos cruéis
Em meio a frágeis e poderosos
Injustiças entre vítimas e réus
Tenho que parar
Tenho que parar porque não cabe no poema
Esse triste cenário pobre miserável
De mentes estúpidas e corações insensatos
Me tirem desse sistema nazista
Sem perspectiva otimista
Sem que me tirem a vida
Sem que massacrem minhas crianças
Sem que prostituam as minhas meninas
Me tirem desse sistema tão ego
Me tirem desse sistema tão ísta
Por favor, favela
Me tirem desse sistema nazista

DOS REIS é um poeta soteropolitano, consciente do seu
papel de fazer revolução com a palavra. Sua poesia é visceral e ancestral, cuja temática é combater todos os preconceitos, principalmente o racismo, machismo, homofobia. Luta em defesa dos direitos
humanos e da descolonização do pensamento, com proposta de
novos paradigmas e modelos para as novas gerações.

GEILSON

56

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 57

JARDIM, FLORES, ARTISTAS E JASMINS
(Giovanni Cavalcanti)

Se as flores
Calarem-se em aromas
Formas e flores
E os pássaros
Não mais exalarem
Em cantos, louvores
O que será dos jardins?
Sem colibris
Artistas
Pássaros e jasmins
A iluminarem as dores?

GIOVANI CAVALCANTE é engenheiro químico formado em São Paulo

e desenvolve um projeto em Feira de Santana. Poeta declamador, desenvolve projetos culturais na região de Feira e articulador do Coletivo G13 Art&Poesia. Autor de dois livros publicados.
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QUERO FALAR DE AMOR
(Gisele Soares)

Sim, eu quero falar de amor
No meio de tanta dor, de um país despedaçado
onde o trabalho escravo é mais uma vez aprovado.
Eles, eles continuam pisando e chicoteando
nossos corpos massacrados.
Brancos Mascarados, Desgraçados.
Mas, mas eu vim falar de amor,
no meio de tanta dor,
da mãe chorando pelo filho que não voltou,
ou pela filha que, em casa, ensanguentada, chegou,
estuprada pelo próprio marido que a deixou...
Mas, mas eu vim falar de amor,
aquele amor que não pode ser da mesma cor,
do mesmo sexo, do mesmo calor, sabor...
e por quantas vidas ele nem sequer passou
só o silêncio ficou, parou, calou...
Ah, ah este amor...
E quantos corpos ele deixou?
Corpos Negros. Olhe o Genocídio do Povo Preto!
Corpos Negros espalhados por todo o gueto.
Corpos Negros que você chorou. E eles, choraram?
E o Estado que é laico, cujo preto, de branco, é demonizado,
onde só se tem o cabelo bonito se for alisado;
onde se tem um padrão estético forçado, implantado, empurrado,
empurrado pelos nossos ventos para que tudo ficasse miscigenado.
E os nossos? Ah, os nossos, alienados!
Brancos Mascarados, Desgraçados,
Mas, mas eu ainda eu quero um dia falar de amor!
GISELE SOARES: Rainha do Ilê Aiyê 2017, professora de dança formada

pelo Centro Cultural Edson Souto, agente cultural, diretora geral, coreógrafa e dançarina do conjunto de pesquisa e desenvolvimento da arte
Negra Preta’nça, mentora do movimento comunitário Bazar da Deusa,
Poetisa, mãe de Ayomí Zuhri.
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EU, DEUSA
(Gleide Davis)

Olhem para os meus desejos:
eu os possuo!
eu não quero sentir medo, eu quero sentir prazer, eu não quero parir,
eu quero viajar, eu quero ser sozinha,
eu não quero me casar.

Olhem para a minha cor:
ela não é do pecado!
ela não é cor da moda, ela não me torna marginal, ela não me torna
inferior.
Você não é meu senhor.

Olhe para o meu cabelo:
ele não é ruim, ele não é difícil, ele não está armado, ele não é só uma moda.

Ele não é sua chacota.

Olhem para a minha casa:
ela não foi dada de graça, foi no suor da raça, que a minha graça tanto lutou.

Minha vida foi feita de amor, eu não quero ser tudo, não preciso do seu
mundo.

Olhe: eu não sou sua mulher, eu não sou sua negrinha, eu não sou sua
empregada, eu não sou nada sua,

antes de mais nada: eu sou minha.

GLEIDE DAVIS 25 anos, formada em recursos humanos; estudante

de Serviço Social na UFBA; Colunista; suburbana, candomblecista,
feminista classista e antirracista.
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MARINHEIRO A DERIVA
(Gonesa Gonçalves)

Se tu vens
Me enfeito de véspera
Como quem espera
Encontrar ouro ou coisa perdida
Se tu vens
A sombra do teu corpo à porta
É contínua
A luz dos meus olhos reflete a saída
E o relógio caminha preguiçoso
Se tu vens
espero como virgem sentada ao
Porto
Vestido branco manchado de cinzas
Dos navios que saem e entram há séculos.

GONESA GONÇALVES é graduanda de letras pela Universidade Fe-

deral da Bahia, membro do PET CONEXÕES comunidades populares
e urbanas, vice-Diretora do Enegrescência.
60

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 61

JOSÉ

(Guy Falcão)

contarei a história de José
diferente e igual ao José de Drummond
José é um homem simples,
daqueles quem traba-lha-a-dor
que se empen(h)a, suá a água que não bebe.
José tem mulher,
mas na sua adolescência
teve curiosidade pelos meninos,
não se permitiu, ele era HOMEM,
jamais poderia sentir algo assim,
o que seria dele
perante os amigos e a família?!
Um viadinho?!
não, nunca!
José se reprimiu e seguiu sua vida.

além da mulher,
José ama de paixão o seu filho
mas jamais disse uma palavra
que demonstrasse esse sentimento por ambos.

José adora futebol e MMA,
mas também gosta de músicas e filmes românticos.
sempre que consegue assiste com sua esposa,
diz que é porque esta sem sono ou para fazer companhia a ela.
mas ela sempre cai no sono primeiro e ele sempre termina o filme.

José tem medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês,
tem medo de perder o emprego,
o respeito dos colegas,
do seu primo que lhe ensinou a brigar,
do irmão que o levou no puteiro quando tinha 15 anos,
do pai que espera que ele seja maior e melhor do que ele,
José tem medo de ter que pedir ajuda e se sentir fraco.
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José tem de ir ao médico,
mas José tem medo de fazer exame de próstata
mesmo sabendo que o câncer já está instalado
José é como Atlas, o titã
vive carregando o mundo nas costas,
mas José é mortal
e não aguentou
José… se matou.

GUY FALCÃO apareceu no Sarau do Gheto como quem não quer
nada e agora sente o espaço como sua segunda casa. Da psicologia a
poesia ou da poesia a psicologia. Escreve e recita o que sente e nem
sempre o que precisa ser dito. De qualquer forma, poesia precisa ser
dita e isso já é o bastante.
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CANTA GALO
(Heder Novaes)

Onde o galo canta às três da manhã
O que se ouve às 9 é o som de tiro
E da real realidade não tenho nem a noção
A cada minuto ouço um novo estampido
E torço pra ele ter acertado
Apenas uma parede
Ou somente o chão
Você não tem noção do que é viver numa favela
A mercê da sorte
A mercê do medo
Onde tem gente que não quer saber
Senta logo o dedo
Onde os olhares
Substituem milagres de palavras ditas em vão

HEDER NOVAES é nascido, crescido e criado na Cidade Baixa, Sal-

vador-BA. Ator e Produtor audiovisual, atua como fotógrafo. Com
notório reconhecimento em produções como o filme Capitães da
Areia (Longa metragem de Cecília Amado) e o espetáculo The Dark
Side Of Love (Dirigido por Renato Rocha).
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INJUSTIÇA
(Iago Santana)

Tanta gente por aí à procura de alimento
Tanta gente por aí passando fome nesse momento.
Enquanto os ricos roubam dinheiro
Os pobres passam um grande pesadelo
Os ricos passam ostentando e dando risada dos mendigos
Achando que está no melhor destino
Somos irmãos de todos, então temos que ajudar
E se a gente não ajudar, aonde esse mundo vai parar?

IAGO SANTANA é poeta e integrante do Sarau da Laje, em Sussuarana.
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EU ESTOU DOENTE
(Ian Santana)

Estou doente de não acreditar neste povo elitista
E de não ser alienado pela mídia;
Estou doente por dizer que ainda vejo racismo
E falar mal dos políticos
Estou doente de escutar racionais, haikaiss e conexão rap funk
E de não aplaudir a presidência de Donald Trump
Estou doente por não ser machista
E não me importar que Lula é socialista
Estou doente por acreditar que Dilma sofreu um golpe
E por saber que em Brasília se falar ‘pega ladrão’ todo mundo corre
E para eu melhorar eu tenho que parar de falar a verdade
Que eles afirmam que eu estou fazendo mal para a sociedade
Então eu prefiro ser doido
Pois nunca vou gritar Bolsonaro para 2018

IAN SANTANA é poeta e integrante do Sarau da Lage, em Sussuarana.
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DIA DE BANTU
(Iara Villanueva)

Da quitanda ouviu meu batuque,
sambando seguiu, sem lengalenga
era bambambã do Semba,
garantia na umbigada o seu xodó.

“Maribondo me mordeu, pelo sinal
me mordeu foi no umbigo, pelo sinal”

Berimbau tocou banguela, sabia ser chamamento,
No balanço, fina mandinga,
Gunga, Médio, Viola,
atabaque, agogô, pandeiro,
caxixi, ganzá,
com ele não tinha fuá,
foi alí que fez escola.
Aprendeu a se virar.
Largava qualquer muamba,
driblava qualquer capanga,
saltava de banda, caía de pé,
farofa, cachaça, macumba na aliança,
Vadiava até cansar.

Voltava gingando para o seu mocambo.
coração de zabumba, pensando na bunda mais bela,
dura preta bunda, de pano da costa e tanga,
Desejando avistar a serra livre da barriga,
O cume dos mamilos,
Seu Quilombo de amor.

Sorria de canto,
contando as miçangas na altivez no cangote
que iria fungar, só para ouvir um muxoxo
Sentir o sangue borbulhar feito moqueca no tacho,
babar mais que quiabo e dendê
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comer de mão, se lambuzar,
o amor, era a sua Kimbanda

Ganhou enfim munguzá e dengo,
amoleceu da cabeça ao mocotó,
Sem perceber foi caçado por um cochilo borocochô,
deixou cair o cachimbo,
sorriu mais uma vez, com a graça de um moleque.
Até dormindo era faceiro, até dormindo era lindo
Real vida banto, de um rei preto retinto.

IARA VILLANUEVA é multiartista soteropolitana, Bacharelanda In-

terdisciplinar em Artes pela UFBA, com experiências que passeiam
entre o orgânico e o digital. Cantora, compositora, seletora, percussionista, atriz na rua, pirofagista, assinou roteiro e fotografia de videoclipes... descobriu na poesia espaço de diálogos para suas
inquietudes, leva publicações autorais e performances com música e
poesia ao cotidiano da cidade.
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MATRIZ
(Igi Emi)

Máquinas mortíferas maltratam moscas
Modelos mórbidos, mancham moitas
Milhões, mantidos, manipulam manchetes
Militarismo, machismo, mutilam mulheres
Marketing mostra morto maculado
Mula, macaco, mercadoria, mulato
Marcas, mentiras, mundo macabro
Ministério multiplica miséria macro
Máscaras, morticínio, modo mute
Muros...
Minoria, monopoliza monte
Melanina, maioria, marginalizada
Medo, mazelas, malária, migalhas
Marcus, Maurin, Makota, Mahin
Música, missão, mostra Matrix
Macaca mata, motivo marfim
Mãe
Marias
Mukami
Matriz.

IGI EMI tem como maior referência sua família, mãe, tia e avó cos-

tureiras com quem aprendeu a ter autonomia. Morador do Engenho
Velho de Brotas, faz parte do Militância Poética, coletivo de Rap fundado em 2015, que atua em escolas, comunidades, ônibus coletivos.
Faz intervenções no Sarau do Gato Preto, Sarau Urbano, Sarau Aquilombar, Vidas Negras Importam, o Poder da Nossa Cor. Começou a
trabalhar com o Rap, também, com coletivos e artistas do Nordeste
no Hip Hop.
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TIRA MÃO DE NÓS
(Indemar Nascimento)

Meu povo, minha luta, meu corpo, nossas marcas
Até hoje somos a caça preferida
Somos o pedaço perdido de África trazido em uma caixa que flutuava,
morrendo enfermo
Tumbeiro hoje é Ranger azul e branco que leva preto de volta pra senzala
As chicotadas nas costas, carrega a atualidade nos becos, as tapas na
cara onde o que se vê pela opressão se cala, nada se para
Terreiro sendo destruído, pessoas sendo instruídas
Acreditar que Exu é inimigo, e em uma religião branca é seu abrigo
Fé confundida, ancestralidade cortada
Isabel assinou um papel com medo, liberdade forjada
Uma tabela de cores, a tal miscigenação da pátria amada
Que glorifica uma massa de mulher preta estuprada
Tira mão de nós, racista
Você separou de mamãe os seus filhos, quis extinguir nossa raça
Não conta nossa história nos livros. Faz acreditar que a culpa é nossa,
mas um dia será cobrado, vai ser cobrada
É pouca zideia, vê se entende
Não tô aqui pra empretecer e sim explodir cada Quendilende
guerra é guerra! Vocês se fuderam, não era dança
no mato cortado, capoeira, força, fé, esperança, abayomi para nossas
crianças, trança nagô
Agô pra os mais velhos e mais novos. A missão aqui é fortalecer os
nossos povos divididos, inimigos, aqui incluído, trabalho escravo
pra digerir tudo isso, me traz uma dose de cravo
se não travo, tenho que ficar bebo. É sério
dói saber que até hoje mão escrava de negros e índios, que brancos até
constrói seus império.
comoção é branca. África “tem maldição”, é?
povo na lama, 500 na Somália não importa. Tragédia é meia dúzia
em Barcelona
Reis e Rainhas. Entenderam? Reis e Rainhas
Homem preto não significa suspeito e a preta não é só linda de chapinha
Quero ter a liderança de César, e a raiva de Koba, pra cobrar
pra tomar, pra tombar e o gueto parar de tombar
69

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 70

Radical? tá bom!
parem de nos matar!
E se for preciso, igual a Django, vamos aprender a atirar
Lutarei por nós, sentirei por nós, chorar por nós
mesmo que o plural não entenda de fato o significado
Quantos Kings morre de bala antes de ser ouvidos?
quantos Mandelas na peri é “confundido” com bandido?
quantas Dandaras são violentadas?
quantas Assata Shakur são exiladas?

INDEMAR NASCIMENTO escreve desde 2011 e pretende levar mensagem e virar espelho pra sua comunidade e todas as perifas. Sua
identificação com a palavra, com a poesia, tem levado o poeta a trilhar
vários caminhos nas letras: rap, sarau, slam. O poemário deste artista
está disponível em áudio, vídeo, e em livro também. Ele foi um dos
selecionados no Prêmio Galinha Pulando de Literatura 2015.
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PROGRESSO

(Isadora Nascimento)

Somos os cavalos de Tróia da sociedade
Destruindo os padrões e lutando por igualdade;
Queremos ver o povo preto na faculdade
Nos escritórios de administração;
Não seremos mais a maioria na prisão.
A nossa vida é um manifesto
A poesia nos mantém em progresso
Nada mais nos para
Pois sabemos muito bem todas as jogadas.
Então não queira se bater de frente
Com um preto, uma preta consciente
Pois não irão mais fazer da gente os vitimistas da história
Chegou a nossa hora
Agora é a nossa hora

ISADORA NASCIMENTO se descreve como mulher maravilha, suburbana, feliz, preta e periférica artista que se mantém firme em meio a
uma sociedade machista e racista, e faz da poesia a sua saída da tristeza e da solidão.
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QUEM SOU?

(Jackeline Pinto Amor Divino)

Há muito tempo atrás
Não sabia nada de mim
Perguntava sempre:
Quem sou?
Esperava respostas
Ansiava, buscava
Nos livros não me reconhecia
Descendentes de escravizados
Não me parecia
Não me pertencia
Zumbi, Dandara, Nzinga, Nelson Mandela
Me representavam
Hoje a quem me pergunta:
E você quem é?
Mulher negra
Negra mulher
Descendente de rainhas, guerreiras,
Herança ancestral
Maternidade, generosidade, comunalidade
Seguindo e honrando a minha ancestralidade
Meu corpo fala
às vezes cala
Gingo na capoeira
Como bambu me envergo
Mas não quebro
Pois já dizia um provérbio africano
Quem muito se abaixa
Alguma coisa aparece
Adupé

JACKELINE PINTO AMOR DIVINO é poetisa cujos textos relatam a
luta da mulher e do povo afrodescendente.
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GUERRILHA MINA
Guerrilha mina, guerrilha

(Jamile Santana)

É fio que tece a vida
Agulha que costura ferida
Que fere os que vacila
Pontiaguda perigosa e fina
Guerrilha mina, guerrilha

Guerreira na batalha na lida
Abriga nela os quatro elementos
Das águas reflexivas
É fogo essa menina
Terra raiz ancestralidade
Ventania e tempestade
Oyá
Guerrilha minha, guerrilha

Intensa tensa intuitiva
Travada densa pronta pra briga
Coração razão barriga
Gerada, geradora, gira mundo, mundo gira...

Guerrilha minha, guerrilha

Sensibilidade também lhe habita
Sabia, não? Mulher preta também é sensível
É de amor e guerra, amigo
Mais que amor lhe cabe no peito
Na alma entranha na veia
Mulher preta é amor por inteiro

Guerrilha mina, guerrilha
E depois de tantas guerras
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A mina segue a sua sina
Se mune de poesia
E volta com novas armas ara velha...
...Guerrilha mina, guerrilha!

JAMILE SANTANA é filha de Oyá, poetisa, atriz, compositora, graduanda em humanidades, coordenadora cultura no projeto La Frida
Bike, integrante do grupo de música e poesia Coletivo Boca Quente,
mentora da editora Carolinas; Transcrevendo Oralidade.
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“DIFACULDADE”
(Jaqueline Ferreira)

A cada dia que passa, me sinto fuzilada
A cada dia que passa me sinto menos viva
São todos dias que me sinto mais morta.
A Universidade mata
A minha ancestralidade.
Minha história,
Minha luta vem tentando ser apagada.

Tenho que resistir a todo tempo,
E a cada momento,
Volta e meia,
Me pego tentando me encaixar
Em um padrão que simplesmente não me cabe.
É isso, o sistema segregacionista
Faz com que eu, mulher preta, periférica,
Não me sinta pertencente de um espaço
Meu por direito.

Esse mesmo sistema articula pra eu sentir
Que esse lugar nunca foi feito para mim.
Todos os dias tendo que provar, que mereço estar aqui.

E então? Então percebam!
Não sou eu que estou mais morta
São eles que fecham as portas.
Não param de nos matar,
Mas em contra partida
Eu venho avisar

Esse espaço eu continuarei a ocupar
E podem se preparar,
Por que se depender de mim...
Pretos e pretas nas universidades não vão faltar!
Acho bom,
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Acho bom mesmo
Vocês se acostumar!

JAQUELINE FERREIRA é participante do Coletivo ZeferinaS. Define

poesia como sentimento, sensação e vivência em forma de palavras.
E mesmo que às vezes dolorosa e a maneira mais bonita de expressar
a grandeza interna, poesia pra ela é válvula de escape, grito de guerra,
luta e resistência.
76

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 77

MACHO É TUDO IGUAL
(Jenifer Oliveira)

MACHO É TUDO IGUAL!
E nem reclama que tô generalizando
Ouvi desde criança que mulher é tudo puta e não vivo chorando
Sexo frágil é o meu? Mas não é você que tá sempre se afirmando?
Se escondendo atrás do próprio pau
Ou estou me enganando?
MACHO É TUDO IGUAL
Nem vou falar que é escroto
Porque já já sai um do nada falando que ele não é assim, que é um bom moço
MACHO É TUDO IGUAL
(Eu sei que já falei, mas vou falar de novo)
Adora dizer que mulher é histérica e mau comida
Idolatrando a própria caceta mais que tudo na vida
Vou logo avisar que cabeça pra macho
Eu NUNCA vou baixar
Nunca tive pai pra me espelhar
A imagem de homem de bem que eu tinha na família tentou me abusar
Nessa história meu irmão conseguiu se salvar
Meu vô se foi tão rápido, quase nada conseguiu me ensinar
Mas criou minha mãe tão bem
Que os valores e a ousadia dela eu consegui herdar
Fui criada por mulher e mulher me tornei
Então nem venha macho, se criar para cima de mim
Que aqui você não levanta a mão e nem fala alto
Pois passar recibo pra macho não tá no meu dicionário
Eu sei que já falei, mas repito, na moral...
MACHO É TUDO IGUAL!
JENIFER OLIVEIRA faz parte do coletivo ZeferinaS. Sempre teve dificul-

dade em expressar suas dores e amores, mas a poesia marginal abriu caminhos para denunciar as mazelas sofridas por ela e pelos seus. A
tristeza em ver e comparar sua realidade com a de muitas outras é substituída pela certeza de que, através da poesia suas histórias de luta e de
vitória serão escritas e difundidas.
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TECENDO SENTIMENTOS
(Jennifer Santana)

Na minha rua não há mais diversão
A cada canto que olho, vejo o celular na mão,
agora é um tal de wathsapp para comunicação
Não tem mais abraço nem aperto de mão
As crianças não brincam mais na rua com os pés no chão
As pessoas hoje em dia estão muito diferentes.
A vida de todos está mudando, parece, nesse mundo insano
Queria que tudo fosse como antigamente
As pessoas unidas, alegres e contentes
A minha rua movimentada de crianças
Sei que isso irá acontecer, não perderei as esperanças
Agora, galera, não perca a visão
Não deixe a tecnologia ficar sem noção

JENNIFER SANTANA é poetisa e integrante do Sarau da Laje, em Sussuarana.
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SOMOS A FORÇA
(Gamp)

Somos a força
Não vão dizer, eles não vão dizer
Nos querem na forca
Sem saber, sem o saber
Porque o conhecimento
Liberta, e querem-nos num cubículo
Presos ao padrão do currículo
Ignorantes, egoístas, ridículos
Só que somos a força
E vamos continuar a forçar esses neurônios
Não presos e sim livres nos pseudônimos
Crescendo sem “biotônico”
O meu eu lírico é o meu eu tônico
Revigora a força em si
Procurando sempre caminhos sem se perder
Porque se perder não ganha
Assim, Estimulam a competição
O que é a vitória
Quem gosta a tem
Tu fica feliz pelo prêmio que obtém
E quem fica sem
Não fica zen
Realmente seria bem melhor
Estimular o dividir
Às vezes o prêmio é tão grande que não cabe em si
E né piada
Quando falo da força que se torna bem mais forte
Ao ser compartilhada
E cuida da tua mente
Cuidado com a tua mente!
Essa “Matrix” sabe de tudo
Amam mexer com o subconsciente.
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JOÃO LUCAS DE ALCÂNTARA PESSOA (Gamp) é soteropolitano, for-

mado em computação gráfica pelo programa Oi Kabum! Escola de
artes e tecnologia, estudante de desenvolvimento de software pelo
Senai, letrista, rapper, em suas letras transita por assuntos como: política, ego, tempo, preconceito e também uma mistura de amor e ódio.
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FU (TU) RO
(Preto Jhoy)

Vim do futuro
Ano 2145,
Existe mesmo água em Marte
E eles preferem absinto.

Tecnologia livre,
Conhecimento restrito.
- Alguém avisa pro Platão
Que a caverna não era um mito.
O Brasil ainda não superou
O trágico 7 x 1.
Políticos corruptos?
- Matamos um por um.

Os Tigres Asiáticos
Mataram o Tio Sam,
- Já foi tarde, não fez falta!
Saudades só do Mussum.

O Wikileaks venceu a NASA e a CIA,
Como uma profecia:
Davi contra Golias.

E por falar em religião...
Já somam mais de um milhão,
Cada uma com o seu Messias.

PRETO JHOY (Joedvan Teixeira Alves) é poeta, Rapper e produtor

musical candeense. Começou a escrever poesia aos 12 anos, atualmente dedica-se ao gênero musical rap e produz o próprio trabalho
de forma independente.
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DIA DE TRABALHO
(José Cláudio Onofre)

Dorme tarde, acorda cedo.
Começa a rotina
Sem carro próprio, peregrina
Desce ladeira, vira a esquina
O ponto fica lá em cima, corre para não perder
“Ei, você!” Perdeu a condução
Um palavrão ecoa. “Vai para o Sul!”
Aguarda o próximo
Olha o relógio. “Vum”, “vum”!
O tempo não espera
Vai tomar uma bronca daquelas!

Até que enfim chegou! “Bom dia, motô”!
Buzu lotado, todos amontoados;
“Com licença. Abre a janela aí, cunhado!”
É uma viagem, mais uma vez vou chegar atrasada
Minha patroa fica retada e não entende nada
Fala que a culpa é da gente

Infelizmente, a sorte dela não foi para mim
Dona Sônia nem sonha que levanto às 4
Boto o café do marido, lavo os pratos
Pego o ônibus lotado, trânsito engarrafado,
Motorista estressado, sufoco danado

Ela dorme às 22, acorda às 14 horas e faz um café reforçado
Sai para visitar a amiga
Em seguida, passa no shopping
Depois ao Pet Shop para cuidar do bichinho de estimação.
Que vidão!

Eu esquento a barriga no fogão e esfrio na pia
Cuido da patroinha, limpo a sala e a cozinha
Ainda nem fiz a metade
É hoje que meu marido briga comigo só porque eu cheguei tarde
E amanhã começa tudo novamente.
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JOSÉ CLAUDIO ONOFRE (Mc BisQüi) migra para a capital, ainda

criança, com seus pais. Em 2004 conhece o Movimento Hip Hop que
vira seu instrumento de luta e incentivo para manter-se fora da criminalidade, quando passa a participar do grupo de rap Face Humana,
formado por amigos, que anos depois termina por motivos diversos.
Mas o poeta dá continuidade mesclando rap e poesia e idealizando
projetos para o fortalecimento da comunidade onde vive.
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EXPLOSIVAS VIAGENS
(Josue Ramiro Ramalho)

Em todo esse espaço instante
Brota de cada face semblante
o que vemos a beira de explodir

Há noutras telúricas viagens
S’cárnios indignação sacanagens
De muitos que nem sabem aonde ir

Nos lentos passos de sofridos irmãos
O que ocorre se transforma em combustão
Enquanto nada muda, tudo segue também
Corvos, entre outras aves rapinas
Comendo carniças, recebendo propinas
Nas loucuras do nosso vai e vem
E tudo a tragar desgraça entre nós
Desde os tempos de nossas avós
É preciso parar com todo esse explorar

Explosivas viagens a beira do caos
Intragáveis governos destruindo a moral
Conduzindo a turba para o desandar.

JOSUE RAMIRO RAMALHO é escritor, educador, filósofo, frasista e

poeta declamador, com trabalhos publicados em livros, antologias,
revistas, jornais, sites e blogs. Autor do livro Vôo Livre Verso &
Prosa. Participa dos diversos movimentos poéticos-literários da soterópolis. Fundador do Coletivo G13 Art&Poesia.
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ÉRAMOS HUMANOS

(Júlia Victória Tavares dos Anjos)

Éramos todos humanos
Até que:
A raça nos desconectou
A religião nos separou
A política nos dividiu
A riqueza nos classificou
E a Peto nos parou
Era mais um menino
Na rua do capão
Com o olhar de pura emoção
O homem parou
Sem nenhuma retenção
Só mirou na cabeça
Matou o tal “vacilão”
Sem neurose e sem caô
Eu peço
Por favor
Parem de atirar
Em um futuro trabalhador
Clama a mão
De João Maguino Pensador
O menino que viveu o terror
Sem pudor
Virou mais um
Que foi pro caixão
Sem cartas na mão

JÚLIA VICTÓRIA TAVARES

DOS ANJOS é natural de Recife-PE, foi
criada e reside em Salvador-BA, com os pais, avó e irmãos. Iniciou a
carreira de poeta aos 15 anos, junto com a inspiração de Michele Carvalho. Preta, periférica, vida difícil, nunca é o que é estudo potente,
mas sabe o que é ser abordada por sua cor de pele.
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CORTE DE VERBAS PRA EDUCAÇÃO
(Kelvin Santos)

Cada corte,
Me dizem que sou forte
Mas Preto...
Eu não trabalho com sorte.
Até que se prove
Mais uma morte
Será ocultada

E quantas faces teve sua cabeça degolada?
Um fuzil que fuzila
São os olhos voltados
Para os portadores de melanina.
Um fuzil que fuzila
É o cano da PM
Que segrega tuas vítimas

Um fuzil que me fuzila
São às vezes
Que eu achei meu corpo
Estirado sobre o colchão...

No quarto, após o quarto copo
De vergonha na cara
Pelos gratos não,
Após a entrega do currículo
Ao dono da padaria
Ao gerente do mercadão.

As vezes em que a fome chegou primeiro
O Fuzil foi um tiro certeiro,
Pra quem não tem dinheiro
Ou passa fome, ou pede na rua, ou rouba...
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Mas eu tive a sorte de dividir, o cenário com um baleiro
No buzu,
Junto à fome
Eu vi a poesia chegar primeiro.
Quem vê um sorriso,
Não sabe quanto custa
Um só riso

Não sabe o que fazemos com a mente
Pra achar que ela mente.
Que não oprime.
Que não cola.
A gente diz pra mente:
Fome eu mato até com coca...-cola.
- Meu parceiro, me dá um real.
Vou comprar um Hot Dog
Talvez hoje ele poderá ser
Meu prato principal

Por isso fortaleça sua quebrada
Se é feio negar água
É feio, comer calada.

Ao teu lado pode morar a fome,
E não julgue
Pois cada um sabe
Qual dor que lhe consome.

Cada um sabe a dor que lhe consome.

Porque quando não houver mais nada
Eu me contentarei em encher a barriga de palavra
Mas, e quem não conhece nada?
E pra quem a informação não chegou?
Vai pra rua roubar
Pra comer e se sustentar
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Até que seja comido.
Afinal,
É nosso sangue que deixa o solo úmido

É nosso sangue que deixa o solo úmido.
Não reconheço ceia
Muito menos o natal
Se for pra comemorar o nascimento
Que seja da poesia marginal.

KELVIN SANTOS, Kelvin, como gosta de ser chamado, é soteropolitano. A poesia sempre foi seu instrumento de luta, antes para fugir
dos problemas que assombram o esteio familiar, hoje para falar um
pouco sobre os contextos sociais que norteiam sua vida.
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(R)EVOLUÇÃO
(Kuma França)

O paradoxo do nós por nós
Nos rodeia de constrangimento
Onde... Agindo como Dado Dolabella
O mano mira ser um Abdias Nascimento.
Enquanto tem um irmão que é adubo
Fertilizando o solo de conhecimento
Ele prefere tudo que é de fora
E fazer da merda o melhor monumento
Eu, prefiro aqui dentro
Aqui tenho minha vó, minha mãe
Minhas tias e prima
É massa falar sobre Ângela Davis
Mas também quero ouvir sobre
Conceição Evaristo
Vilma Reis, Makota Valdina

Estamos em constante aprendizado
O “engraçado” é que tem gente que nega
Mas quem não sai mudado ou tocado
Quando ouve “meu cú minhas pregas”
Ou que a revolução será “embucetada”
ZeferinaS em ação, Pés descalços
Uma galera “ozada”

Sou cria do JACA
E não sou um terço da minha quebrada
Mal alimentada, somos heresia!
Toda favela é manjedoura de uma poesia

Eu não preciso ir ao centro, ver fatos históricos no cartão postal
Basta dar um rolê no sarau das perifas
E ouvir poesia marginal
Ouvir...
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Sandro, Jenifer, Minhas meninas
Evanilson, Rool Cerqueira e todas as Limas
Que hoje estão num livro
Porque preto é realmente “ozado”
Estamos raramente nos livros de história
E nos centros de ensino
Nós não somos ensinados
São muitas inspirações
Pra poucos inspirados
Que aspirando hipocrisia
Inspiram ego inflado. Cuidado!

Enquanto eu deschavo mágoas
Pra escrever meu mais novo pecado
Me lembrei das ameaças
Que me fizeram mês passado
Mas é no arsenal de marginal aqui presente
Que tô sempre baseado

Acendo e trago, vocês em meu peito
E faço a cabeça, suplico pra que poesia me enlouqueça
Pois ainda somos a potência que alimenta a burguesia
Porque ao invés de se unir, a gente se mata
Até nas canetas cheias de ideias vazias
Ouvi alguém falar
E finalmente aceitei um padrão
E me rendi à categoria de traficante de informação

Oh por favor!
Quando for falar de favela
Fale como símbolo de resistência
Pois orgulho de pobreza e nada na panela
Isso não é raiz, porra...! É demência!

Orgulho de quê?
Da marginalização, da estrutura precarizada
De ser negada educação, da cultura demonizada
Ah... da polícia que você não sabe
Se é pra matar ou pra proteger
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Só sabe que pra opressão tricolor
Essa aí cê não quer torcer

Eles não botam fé
Que começamos uma nova era
Treta de campo minado
Tipo Canudos, Contestado
Contestamos o estado
Da Chibatada, da Armada, dos Malês
Da Cabanagem, na sacanagem, vai ser mó viagem sem pegar em armas
vai ser Balaiada, Sabinada... Brasil
Verás que um filho teu não foge a luta
Graças à ressignificação
Hoje temos orgulho de sermos
Filhos da Puta
Não somos de “moskar”
Mas vai ser fria essa guerra
Cês vão ver que urubu fica bikudo
Quanto tem o seu sangue regando a própria terra
Geral vai achar maior onda
Terrorista pregando a paz
Mas isso aqui não é rebeldia, é redenção
Não vim chamar sua atenção
Eu vim vingar meus ancestrais!

KUMA FRANÇA é cria do quilombo do Urubu e do JACA. Filho de Cajazeiras, é Poeta das quebradas, integrante do Coletivo ZeferinaS.
Quando escreve, canta ou recita levo consigo uma legião, ecoam consigo gritos de amor e dor, não só seus, mas de todos que se permitiram
estar aqui. “Sem poesia eu não sou nada nem ninguém, poesia é vida,
poesia é a minha vida. Poesia sou eu que nunca caberei num verso!”.
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SEM ESCAPATÓRIA
(Larissa Barros)

Em todo o meu percurso,
Em cada canto deste mundo
Mundo insano por sinal
Não encontrei quem tenha escapado
De um grande amor
Tão pouco ter saído ileso dele
Espontâneo como criança
Leveza de um passarinho
Perspicaz, rápido, voraz
Há quem o chame de paixão
Loucura, cegueira, desejo ou tesão
Fica a vontade, a mercê e a toa
Chame do que quiser
Quantos apelidos couberem
Só não se negue e nem recue
Não gosta de ser rejeitado
E não se faz de rogado
Mas sem dúvida
Seu lugar, seu porto, seu chão
O lugar para onde sempre volta
É o repouso tranquilo
Na letra da canção.

LARISSA BARROS escreve pequenos poemas desde a adolescência,

mas somente há cerca de três anos, passou a vivenciar a poesia como
uma arte potencial de expressão. É uma das coordenadoras do Sarau
Urbano, que acontece na Fundação Pierre Verger. Publicou três poemas em um fanzine da UFBA.
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NOITE VAZIA
(Lázaro Silva)

Naquela noite de chuva
Minhas lembranças
São incontroláveis.
Enquanto as lágrimas escorrem
Pelo meu rosto
Meu coração vibra magoado,
Traduzindo a dor de Ana
De minha saudade.
Na sua saudade
Sentia seu perfume
Um eco invadia meu coração
Escutava sua voz
Estrelas incertas
Que as águas dormentes do mar
Vão ferir rasgando meu peito.
Guardei sem ter por quê
Nem por razão
Se eu pudesse fugir
Da planície da vida...

LÁZARO SILVA tem 24 anos e já participa dos movimentos poéticos

há 11 anos. Um dos idealizadores do Sarau da Paz e componente do
Coletivo G13 Art&Poesia, está trabalhando um romance e um livro
de poesia, enquanto participa ativamente dos diversos saraus como
o Café Cultural (Stella Maris), Sarau da Onça (Sussuarana), Cepa
(Barbalho).
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RETRATO

(Lidiane Ferreira)

Eu não tinha esse rosto de hoje
Tão altivo, enegrecido.
Meus olhos ainda inundados
seguem correntezas abaixo
repousando como diques
no punho-vulcão
que sustenta minha face.

LIDIANE FERREIRA - poeta, graduada em Letras Vernáculas pela

UFBA e pós-graduanda em Educação em Gênero e Direitos Humanos
pela UFBA. Integrante do Enegrescência, foi uma das organizadoras
e também poeta da antologia Enegrescência – coletânea poética, publicada em 2016 pela Editora Ogum’s Toques Negros, que teve como
patrocinador a Fundação Gregório de Mattos.
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SOCIEDADE DE FAZER DOR
(Lislia Ludmila)

Eu tento, juro que tento não ser vitimista
Mas eu não tenho culpa se o estado é genocida;
Elas tentam, até tentam, pode levar fé
Mas elas não têm culpa se o Brasil é especialista em matar mulher.
Eles tentam, até tentam quando acordam todas manhãs
Mas eles não têm culpa se de todos os países do mundo o Brasil é o que
mais mata trans
País Lgbtfóbico, machista e racista
Se prepara que nós tá na pista
Nós subimos ladeiras, descemos o morro
porque cansamos de só gritar socorro
Agora que chegamos aqui
Se preparem, vocês vão ter que ouvir
A dura realidade que é ser “minoria” por aqui

Imoral, anormal, banal,
Já me acostumei com os discursos de ódio matinal
Somos minoria, sim, em ascensão
longe de viver o padrão
e suas opressões jamais nos calarão
me dá nojo seu discurso de cruz
é um tanto curioso como vocês excluem a classe lgbt em nome de Jesus

Não é no livro sagrado que diz:
Amai uns aos outros como eu vos amei?
Onde lá tem escrito “menos se ele for gay”?
Aprendeu esse discurso no seu curso de pastor?
Lembra dele quando for se masturbar vendo sexo lésbico, por favor

ser chavecado por um gay deixa os hétero tudo ofendido
mas assediar as mina pode, cadê a lógica, o sentido? vai vendo
Cansamos do termo viado ser usado como pejorativo
Meu corpo minhas regras, Meu cu minhas pregas
Somos milhões de bichas pretas
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trans, bi, não-binário, sapatão, travesti
chegamos pra acertar as contas
a cada 25 horas um de nós é assassinado
pela morte da travesti Andréia impune ficaram os acusados
ninguém sabe, ninguém viu, olho viu, boca piu
Somos da mesma raça, sabe a humana?
não deveria te interessar quem eu levo pra cama
seja homem ou mulher
até porque a vida é minha e eu pego quem eu quiser
Vai ter que me engolir sem poder me coagir
Vai ter LGBT casando, sim
Beijando em praça pública e onde quiser

E só pra você saber do meu armário eu quebrei a porta
Pra o seu preconceito cura gay nunca será a resposta.

LISLIA LUDMILA é poetisa negra e se apresenta em eventos de poesia

da cidade. Organiza o Slam da Quadra, batalha de poesias que acontece na Quadra de São Caetano, em Salvador-BA.
96

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 97

DE UM LADO E DE OUTRO
(Luan Victor)

de um lado helicoca tráfico roubo
gedel pilantragem entre esquerda e direita michel
do outro miséria morte o capoerista
de 9 anos que não esqueço joel
em 2013 não deram braga pro rafael
eu ainda que sou vagabundo
vocês tem certeza disso? ou estão invertendo os papel?

LUAN VICTOR, Mc Pezão ou Zer09 é um Escritor Preto, Poeta, Beat-

maker, Arte Educador e Produtor de Eventos SocioCulturais. Começou sua caminhada em prol do povo preto através do REP, a primeira
atividade foi realizada há mais de um ano, no Nordeste de Amaralina,
bairro em que nasceu. Atualmente organiza uma batalha de rep (batalha de conhecimento e informação na pista) na cidade de Feira de
Santana-BA.
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BOI DA CARA PÁLIDA
(Lucas Barbosa)

Acabou a historinha
Todo mundo já sabe a cara do boi
De preta não tem nada!
A cara do boi é pálida!
Seduz com Jesus e crucifixa com sua cruz
Busca nos culpar pelo que não deveríamos nem nos preocupar
A escravidão é mental
Reside onde deposita sua fé
E onde tu deposita a tua?
Num santo salvador?
Que em um dia virá do céu e acabará com toda dor?
É disso que tô falando…
Vivemos como tratamos os bois
Só trabalhamos para manter a boa vida dos latifundiários
Seguimos esperando a hora do abate.
Mas nós ká!
Sabemos que se for preciso pegaremos em armas para sair do pasto
Caminharemos rumo ao sul buscando o horizonte da utopia
E abandonando o norte da escravidão
Além de terra, comida, educação para nossos filhos,
Manteremos o respeito aos ancestrais e a tradição
Afinal, as tradições nos servem para nos manter unidos
É como um vento que leva o zunido daquilo que não pode ser dito.
A nossa Identidade ancestral foi posta pra fora pelas instituições de
educação
E o descaso frente ao genocídio dos indígena e dos preto
É o reflexo do distanciamento da nossa raiz.
Mas o recado já foi dado:
“Assim como construímos seus lares, também podemos destruir.”
Não vamos mais ser homens condenados,
Que tiveram o destino traçado pelo jogo dos brancos.
A força reside aqui, nesse exato momento
Na união da família que maquina no presente
Um plano para transformar em ruína,
Tudo isso que achamos que é nossa sina.
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E enquanto não sentarmos em uma roda lembrando dos dias de luta,
Permaneceremos em pé construindo a história daqueles que ousam lutar!

LUCAS BARBOSA nasceu em Jequié e foi criado em Salvador. Angoleiro, educador social, professor de Sociologia, licenciado em Ciências
Sociais, poeta e educador da Biblioteca Comunitária Zeferina Beiru,
uma organização comunitária autônoma e quilombola localizada no
bairro do Arenoso.
99

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 100

DESVENDANDO A FARSA
(Lucas Silva)

É uma farsa, que promove nossa desgraça
que diz nos proteger mas na prática é quem nos mata,
alguns escondem a cara, muitas vezes de farda parda,
Financiados pelo estado, forja, tortura, rouba, espanca e mata,
Dizem ser pelo povo, mas ingênuo é você que acha que eles são treinados
para te proteger,
já tá escaldado, conta outra, muda a história,
invade o gueto põem terror dizendo trazer melhora
mas no final de contas mata mais que a própria droga,
Vê se se toca, a política é contra o preto e não contra as drogas,
Pois enquanto vários morrem no gueto vocês esquecem o helicóptero do
bacana encontrado cheio de coca
Distorcem a realidade e quem se fode é a maloca, nos beco, vielas, quebrada das casa torta
Por que a PETO não mata traficante que mora no Corredor da Vitória,
então não se iluda, a polícia da favela não é a mesma da Pituba, e espero que vocês não tenham esquecido a chacina do Cabula.
Enquanto o branco é condenado, o preto é executado, torturado, frequentemente silenciado.
Mas viemos dar o recado, nessa cidade de pouco amor, e deixar bem escuro que o critério de execução sempre foi dado pelos traços e pela cor
Tem algo errado em Salvador, na Orla faz proteção, na favela faz sentir dor,
pouco amor que faz sangrar a ferida, ironia escrita na lateral “pacto
pela vida”
de quem? Se nessa história sempre fui refém?
Se a justiça me maltrata, agora vou chamar por quem?
Prezar pelos que tão vivo e chorar pelos que foram mandados para
o além,
Contrário dos menino bom que se empolga com uns vintém, sentando
o dedo e mostrando que sabe matar também
que desde de moleque não foi ajudado por ninguém, mas morre cedo e
contrariado, fazendo o mal achando que faz o bem,
Namoral, favela passa mal, desde o buzu lotado às rajada que mata
no gueto mas que não sai no jornal
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A solução é nós por nós, do começo até o final. Reaja a essa e toda violência e sejamos nós a resistência marginal!

LUCAS SILVA é poeta militante pelo grupo de poesia Resistência Poética, atuando também na capoeira angola, no pixo e no graffite em
favor da liberdade do povo preto.
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DESPERTAR
(Ludmila Singa)

A imposição da sua cultura
Não cega mais meu reflexo.
Andei por outros caminhos,
Vi o quanto fatos são distorcidos
E que estar sozinha é só um estado de inércia.
Luto pra livrar a “patologia psíquica”
Que congela os pretos
Quando ver um camburão passar na esquina,
Que destrói lares, comunidades e corações
Guarda teus sentimentos, aqui pra ser forte,
A frieza tem que fazer parte da ação.
O sistema de ensino só induz a esse complexo de inferioridade
É que a população sem referência,
Acaba acreditando na penitência,
Sem entender a noção do que é agir na malandragem.
Sua ideologia, já não me contempla
Debate de gênero, recai sobre o Feminismo
E minhas vivências não cabem em uma teoria eurocêntrica!
Vim pra falar de referências,
Já que é pra teorizar vou citar o Mulherismo
Pra ver quem aguenta o peso da treta.
Não almejo inserção no seu padrão de consumo,
Não culpo o homem preto pela maldade no mundo,
Mas, vejo sim, a necessidade de dialogar
Alertar os irmãos, porque juntos é mais fácil caminhar.
Encontrar minha humanidade através das relações que estabelecer
E sentir nas diferenças, a sintonia que sincroniza tudo
Pra que o todo possa acontecer.

LUDMILA SINGA, 20 anos, graduanda no Bacharelado Interdisciplinar

em Artes na UFBA, uma das produtoras e poetisas do Slam das MinasBA, graffiteira e membro do grupo de Arte Popular A Pombagem.
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PUTA POESIA
(Luz Marques)

Então é desse jeito, moço?
Eu sou a flor mais bela do seu jardim...
Aí eu me derreto toda né, moço?
Aí você vem assim devagarinho, tentando me possuir,
Se deleita em minhas tetas,
Se enamora dos meus quadris,
Se perde na minha pele,
E depois de percorrer todo labirinto que é o meu corpo, você me quer?
Só pra você? Por quê?!
Meu corpo é livre
Minha mente é livre
Meu ser é livre
É, eu sei como te assusta
Capaz que diz pra si: “É uma puta!”
E puta deve ser uma palavra linda e bem dita, já que todo mundo usa,
Se botou uma roupa curta, é puta!
Se sai sozinha e quer homem... É puta!
Se beija uma mulher é promíscua e puta!... mas, mas, mas...
deixe de achismo, deite fora o seu machismo, abandone o pré conceito,
Eu penso com a mente, e não com os peitos!
Se eu quiser te beijar, eu beijo
Se eu não quiser, eu te deixo
Não me tenha com usura
Eu quero é carinho, valor, respeito e consideração,
Eu sou leoa!! Caço meu pão!!
Sim, sou puta no seu discurso
Mas possuo uma puta decência
E pra você ter essa conquista
Só mesmo com uma PUTA INTELIGÊNCIA.
LUZ MARQUES é mulher, preta atriz, poeta, escritora, artesã, mãe, nas-

cida em Salvador, mas criada em Barreiras-BA. Escreve poesia desde os
14 anos, mesma época que começou a atuar. Já se apresentou em três
países diferentes. Ganhou três troféus em cabaceiras do Paraguaçu no
concurso de poesia de Castro Alves.
103

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 104

RESISTÊNCIA

(Mano Jack e Poeta Noite)

Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Maria Filipa, Luiz Gama, Luiza Mahin, ZUMBI!!!!
São alguns dos guerreiros que podemos citar
Na história distorcida que querem camuflar.
Negros... Negras...
Que contribuíram para nossa humanidade
Mas a história é cruel,
não dá ênfase às nossas personalidades.
Não falam no Português,
esqueceram na Geografia,
na Literatura,
na Ciência, Matemática e Filosofia.
Mas o negro não é só dança e jogo de cintura.
O negro é muito mais...
o negro é cultura,
o negro é capoeira,
tamanha competência.
O negro é raiz,
a mais pura resistência.
O negro é a luta em busca da verdade
A África é o berço da humanidade
Eu sou negro, eu não sou pardo.
Sou bonito, inteligente e educado.
Meu cabelo é preto, crespo e enrolado
Negritude é poder, orgulho e respeito.
Eu sou a beleza descendente de africano,
eu sou negro... eu sou abençoado, sou baiano...
PEDRO PAULO ARCANJO é nascido e criado no bairro da Fazenda

Grande do Retiro, mais conhecido como Poeta Noite, é bailarino, capoeira, poeta, ator e rapper. Integrante do Grupo de Arte Popular A
Pombagem, vem realizando recitais poéticos e espetáculos de teatro
de rua nas periferias da cidade.
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INTENSO

(Manuela Ribeiro)

Desgaste e exaustão mental,
levando os olhos pelo mesmo caminho.
Culpa atribuída aos ciclos
que não se cumpriram
e outros que nem iniciaram,
esse tempo relativo parece que só chega tarde,
quando a graça já foi embora
e não há mais nada a ser descoberto,
só mesmo o cumprimento da tabela vital e obrigatória
que nos rodeia em tempo integral.
Cápsulas por vezes se fazem necessárias
para que os dias em par passem mais depressa
e amenizem as mazelas que abatem os pensamentos
em diversos tons acinzentados.
A alma comprometida se reflete no corpo,
e este, por sua vez, dói muito
pela força física de continuar de pé,
a gravidade pesa ainda mais,
comprimindo,
chegando quase a soterrar
tudo que fazemos questão
que esteja sempre intacto e bem visto.
E agora,
o amor não é mais responsável
por esse desconserto
e sim uma suposta dúvida
sobre a essência natural e imutável
dos que se dizem humanos.
Então, agora despida dessa esperança tão almejada,
e nem sempre alcançada,
aguardo que o senhor tempo
se encarregue de sustentar ou decapitar definitivamente
alguma crença em algo...
o que quer que seja!!!
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MANUELA RIBEIRO é nascida e criada no bairro de Castelo Branco.

É museóloga, poeta, atriz e produtora cultural. Idealizadora e realizadora do Coletivo Mulheres Aguerridas. Integrante do Grupo de
Arte Popular A Pombagem e do Coletivo Arte Marginal Salvador, vem
realizando recitais poéticos e espetáculos de teatro de rua nas periferias da cidade. É membro do Movimento Popular de Teatro de Rua
da Bahia.
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MIXTUS

(Marcos Paulo Silva)

Desejei o fútil e o banal durante anos
Acumulei muitas coisas,
Masturbei-me na intenção de um sonho
Lá longe queria até ganhar na “megasena”
Entretido no colorido arco-íris da televisão
Letárgico, esperava por mais um episódio da vida
De uma história que não era a minha.
Assistia o mundo e vivia comigo,
Sem saber quem eu era
Esperei e esperava por um tempo que só piorava
Apatia, simpatia e fé... Nada deu certo
No olho do furacão,
Tentei refletir com meus princípios filosóficos
Quem sou eu dentro disso tudo?

Um mestiço
É uma mistura de enguiço com feitiço
Nada sabe sobre si
Pois não tem identidade
Vagueia sem passado.
Outrora... Fruto do estupro da branquitude
Agora... Projeto da indústria cultural
A identidade do mestiço é nacional:
RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho
Dinheiro no banco, cartão de crédito, salário.
Time de futebol, hino nacional.
Um mestiço... Tá colado com quem?
Descolado do mundo
Um mestiço não tem passado
Ancestralidade, história ou tradição.
O mestiço. Foi forjado pelo estado nação.
Classificado racialmente por indefinição
O mestiço é alguém que não é.
Num país miscigenado,
Os descendentes de mulas são mulatos.
107

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 108

Os descendentes de leopardos são pardos.
Mas não são negros
Porque ser negro não lhe confere nenhum privilégio.
Todos querem ser mestiços,
Somos todos miscigenados
No país onde não se têm brancos,
Os brancos são privilegiados.

Pensando bem
Foda-se sua ideologia de democracia racial!
Não sou pardo, nem mestiço, nem mulato,
De minhas entranhas urram Zeferinas, Dandaras, Mahims, Zumbis.
Toda uma força de vida,
Toda uma contribuição cultural,
Um sonho de esperança que me mantém vivo.
Meu punho é minha lança
Símbolo da resistência
Ahh! pensando bem...
Foda-se sua ideologia de democracia racial!
Pardo e mestiço
Numa sociedade sem racismo
O mestiço é a mistura das raças
Que raça? A humana?
O mestiço é o fetiche dos brancos;
Faz a mágica de misturar
A raça humana com ela própria.
Se não existe racismo
Por que falar do mestiço como uma espécie diferenciada?
Os outros, somos nós, dizia o cara pálida.

MARCOS PAULO é um dos coordenadores do Sarau do Jaca – Juven-

tude Ativista de Cajazeiras e escreve desde 2005 sobre temas variados. O foco, no entanto, é o racismo. Com a arma nos dentes, a
palavra, o poeta usa a poesia para combater o sistema opressor.
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POESIA EM VIDA
(Mariana Oxente Gente)

Quando eu morrer quero vestir branco
Nada de vestido
Quero deixar filhos
Quando eu morrer, espero que não seja pela PM.
Espero que seja em uma quarta,
Pra lembrar daquela preta de Oyá,
Da ventania no meu peito, dos vinte e poucos beijos,
Daquele xêro que me deixou em um estado de poesia, Bahia.
Quando eu morrer, tomara, seja uma quarta
Pra lembrar do racismo, do sexismo, da lesbofobia que nos ataca,
Até porquê o Machado de Xangô corta pro lado da justiça.
Quando eu morrer, não chorem a minha morte,
Mas, não permitam que outras venham a morrer chorando.
Quando eu morrer quero deixar mulheres vivas, em corpo e em alma
Quero nossas vidas. Nunca violentadas.
Quero ouvir suas vozes,
Quero revirar de orgulho no túmulo.
Quando eu morrer, nada de cremação,
Não sou poesia incompleta para ser guardada em gaveta;
Quero um túmulo.
Quando eu morrer quero deixar feitos e por fazer
Afinal, terei os meus aqui a me suceder.
Quando eu morrer, quero deixá-las em paz,
Quero que tenham água,
Que dancem jongo,
Que acompanhem uma árvore crescer,
Que experimentem Jaca,
Que ainda lembrem Dandara.
Quando eu morrer, me coloquem debaixo da terra
Irei assumir minhas raízes
Quando eu morrer não escrevam: “Aqui jaz”
Escrevam: “Aqui vive, mais uma de minhas ancestrais”.
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MARIANA OXENTE GENTE é neta de Maria Madalena e Filha de
Maria Lúcia. É mulher negra e poetisa marginal integrante do Coletivo ZeferinaS. “A poesia pra mim sou eu, meu povo, nossas histórias,
nossas dores, nossas flores, o que não cabe nessa prosa e nunca caberá no verso”.
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COSMOS

(Marina Lima)

Trivial e insano
Dormirei em espaço celeste
Abraço o teu caos
E o transformo em meus
Demônios são meramente demônios
Enquanto não se percebem
Andando em umbral
Querendo se redescobrir
Louvo enquanto debocho
Da sua plena capacidade de sedução
Mas quando se olha no espelho
O que vê
Você é realmente você?
Máscaras quantitativas
Parindo em espaço de tempo
Caindo em espaço de tempo
Reconheço cada fala
Já assisti esse filme antes
Roteiros decorados, subjugados
Inércia de pensamento
Subestima esse sentir
Que se foi em passos largos
Quando ofertou minha carne
Da forma mais simplória
Numa falsa liberdade
Cosmos: Pedrinhas jogadas no chão
O tempo era só mais um
Incompletude de personagens
Carregando água em peneira
Desperdiçando conexões cósmicas
Gênesis
Preferi morrer
Sobre um verbo inexistente
De quem nasceu ali
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Humanamente terrenos
Porque você não é você.

MARINA LIMA tem 28 anos, produtora audiovisual, arte educadora,

integrante do Coletivo Cutucar, e do Coletivo Cabeça. Ambos trabalham no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Começou a escrever
aos 16 anos. E tornou-se jasmim ao entardecer. Devaneios?
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RETRATOS DE UMA VIDA
(Marivaldo Gomes Gonçalves)

Nasceu com uma cor que dizem ser ruim
Criança com a pele coberta com o véu noite;
Nasceu numa terra banhada com o sangue do acoite
Mentiras intrigas lavagem de dinheiro
A quebrada tá sinistra o tempo inteiro
O sofrimento é presente, a dificuldade companheira
Lamento, tormento, o tempo ensina a vida inteira
Olhe para mim e não julgue o meu cabelo
Me sinta, me veja, se olhe no espelho
Ter a pele preta no Brasil é ter apontado
Para a cabeça um fuzil
Nas suas balas estão a pobreza, o racismo, o preconceito e a exclusão

Na escola me contaram que fui escravizado, não houve resistência,
Já estava tudo dado
Os próprios pretos não eram aliados e por isso eram muito fáceis de ser dominados
Mentira mentira mentira mentira discarada
Essa história está muito mal contada
Não se renderam à sina de ser escravizados
Resistiram nos quilombos, amontoados, juntos
Lutando sempre lado a lado

Resistiram até o fim; quantos morreram nesta terra antes de mim,
Empobrecidos pela lógica racista estanca
Escravizados pela racionalidade branca

De Cam a Zeferina, legalização religiosa e genocida
então se liga!
Desde os sepultados no mar aos corpos caídos nas favelas
Sequestrados, presos e mutilados, emboscam a si mesmos nas vielas.
MARIVALDO GOMES GONÇALVES é poeta, um dos integrantes do
coletivo Juventude Ativista de Cajazeiras - JACA.
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CEREBELO
(Mateus Skyjin)

Cabelo ruim? Nada, ele é bonzão, ruim é ter que explicar pra esses
peido na farofa racista que o nome dele é crespo há 5 séculos, irmão.
Cada passo que os negros deram não foi em vão, alforriaram o nosso
corpo, mas deixaram as mentes na prisão.
Mas nada que será dito irá ser aprovado pelo grande veredicto, pois um
negro querendo ditar pra um branco nessa sociedade, é bala e caixão.
Desde o começo é o mundo contra nós, então vamos mostrar para o
mundo que somos fortes, mostrar que ser preto é mais do que portar
um cabelo Black.
Atravessar o oceano para trampar na sua plantação, acharam que eu
não ia lembrar dos estupros que aconteciam na época da escravidão...

MATEUS SKYJIN é poeta de Salvador, cujos poemas são comprometidos com causas sociais e da negritude.
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EM SETE DE SETEMBRO...
(Michelle Saimon)

Que horas é então que se percebe
Que se perde
O fio da meada
As contas do colar
No qual se contavam histórias
Ao se pendurarem no pescoço?
Mas é que a gente
Nunca sabe o que pode por ventania haver
Caso não se compreenda coisa alguma
Quando acaso se perca a cabeça
No exercício de pensar em demasia
E já não é por acaso então
Que em dias de sete de setembro
Onde o tempo é livre entre os desfiles e ecos dos sons
E até a ironia é
Mas eu ainda não,
Que o sol já se deixa cair,
Mergulhando rápido demais no mar
Enquanto caio em mim
Que defronte a estas estátuas de olhos frios
Ao som dos carros, altíssimos
Que altissimamente quase sempre me agridem
Em meio ao medo de sentar e estar só
Na praça quando não se tem quase ninguém.
É sete de setembro
Todos estão livres,
Nós não
Fito em mim, de olhos arregalados, quase úmidos
No reflexo da poça,
Poço que me engole
E quase morro quando um rapaz vem me pedir uma seda
E me mede inteira, quase me engole
Quase me estraçalha, me violentando
Com seus olhares, sorrisos, expressões e algum comentário sobre meu corpo
Já não me assaltam
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Me fitam, me seguem, me objetificam
Posso assaltar-me de indignação a qualquer instante
Por não me ser permitido estar numa praça semi-vazia
Pois ainda dizem que é nossa culpa...
(por roupas, gestos, palavras, existência...)
Não é nossa culpa!
Não é nossa culpa!
Não é nossa culpa!
A culpa é deles
Sou uma mulher quase sozinha numa praça
Num feriado, com a tarde caindo
E de tanta vontade de poder me ser,
Tremo de indignação (e medo também) que ainda não possa.

MICHELLE SAIMON é escritora, arteira/alquimista/artesã, reikiana,

bacharela em humanidades e estudante de psicologia. Tem textos publicados em algumas antologias e expõe suas poetizações acerca do
cotidiano no blog/página do Facebook “Sobre Dias Nublados”, e
onde mais tiver algum tanto de gente querendo ouvir poesia por aí.
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SUA IMAGEM E SEMELHANÇA
(Milica Santa)

Noite após noite o outro lhe confessa
Estranheza e Desespero.
Como quem dá de ombros,
Você responde que assim
Estamos todos e tudo está
Tão próximo de deixar de existir
por isso não há com o que se preocupar.
Mas lá está ele, te encarando,
com o mesmo esforço inútil da noite passada.
Muita paz ou muita guerra
Uma trégua ou mais estrago
Um acordo ou uma corda.
O inferno dos que desejam o fim:
O vício-veneno de não acreditar na cura.
Você segue... indiferente.
Deixando o vazio
Deixando o vazio
Deixando o vazio no espelho.

MILICA SANTA escreve desde os 11 ou 12, em pequenos diários, que

depois de um tempo se transformaram no que ela chama de “fantasias, porém, reais”. Seus textos estão no Facebook na página “Os Vinhos deste Mundo”, em livretos, e em livros: “A Angústia da Página
em Branco” (Antologia Galinha Pulando) e outros escritos na Revista
Òmnira.
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PODEM ME CHAMAR
(Negreiros Souza)

Podem me chamar
Meu nome é quilombo, resistência, ancestralidade, abolição.
- Prazer, meu nome é
Ressignificação.
É preciso muito mais que coragem para admitir que carrega na pele a
cor da escuridão.
Meu nome é Kêtu, Jêje, Nagô, Bantu, navios negreiros,
- Prazer meu nome é
Quebrada e se escrito em cruz pode ser Encruzilhada.
Meu nome é
Dandara, Aquatune, Zumbi, Steve Biko, Lélia Gonzales, Maria Filipa,
Akotirene, MalconX, Luther King, Nzinga, Nelson Mandela
- Prazer em conhecer, meu nome é Favela
e não nego as minhas origens.
Meu nome é respeito, igualdade, consciência, meu nome é reparação
- Prazer em conhecer meu sobrenome é Afirmação!
Meu nome poderia ser João, Antônio, Creuza, Maria, Kaiala, Benguela, Diáspora.
Meu nome poderia ser Ogum, Oxossi, Xangô, Omolú, Nanã, Iansã,
Oxum, Yemanjá...
Eu poderia ter tantos outros nomes, mas escolhi me chamar
ÁFRICA.

NEGREIROS SOUZA se considera “cheia de ousadia e arte”. É Rela-

ções Públicas por formação, aprendiz no campo de produção cultural,
membro do grupo de poesia Resistência Poética, sócio-educadora e
curiosa em estudos de gênero e empreendedorismo social. Desenvolve trabalhos voltados para os campos da comunicação, direitos
humanos, antirracismo e poesia.
118

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 119

ATÉ DORMIR PARA SEMPRE
(Niel Souza)

Eu te juro que acordo cedo, sim, por um motivo melhor
Pra fazer minha mãe se orgulhar, colher frutos do suor
Faça chuva ou sol
19 anos, ficha limpa, ideias ‘suja’, nenhum B.O.
Fato intrigante
Alguém pode me dizer qual é a característica de um meliante?
Tratamento deveria ser igual, mas quando enquadra alguém com a pele
mais escura as cenas são humilhantes
Carro do lanche passou direto, mas fez a curva
Tem que ser profissional na hora da fuga

Existem aqueles que te ajudam, o resto são apenas sanguessuga
Frustrante é vender picolé em dia de chuva
Manteiga no pão, familiares dormindo
Da laje vejo a demarcação do meu domínio
Meu cachorro sempre alerta
E não importa o quanto o dia foi doloroso, no fim sempre estou sorrindo
Fui dormir tarde, assustado
Me senti por um fio, como se estivesse sendo sufocado
Logo eu que não sou de me assustar
Mas aconteceu tantas vezes, acho que deveria estar familiarizado
Galo cantou pontual, acordei, escovei os dentes
Ainda tentando decifrar enigmas feitos na minha mente
Sem resposta me sinto um nada; liguei a maldita televisão, matéria recente
Meu sorriso não é de alegria, te juro, acordo cedo, e meus irmãos dormem pra sempre

Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma
coisa ou um lugar, ou à ausência de experiências prazerosas já vividas
Saudades dos antigos amigos, dos finados e dos que estão vivos
Um salve pra mãe que perdeu seu filho
Desculpa mãe, sei que andei perdido
E imagino o desespero da família que teve a casa invadida por bandidos
Seu familiar que perdeu a vida enquanto estava dormindo
Muita força, paz de espírito às mãe que visitam seu filho na Lemos de Brito
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Passa lá pela manhã num dia de domingo
Ou na Praça da Sé no quadro dos desaparecidos
E tenho fé que esses versos ‘tocará’ o coração daqueles que pelo mundo
mágico do crime foi iludido.

NIEL SOUSA é poeta e rapper de Sussuarana, frequentador assíduo
do Sarau da Onça.
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NUNCA ESQUEÇA DE AMAR
Amor
é forte demais
para definirmos

(Pareta Calderasch)

Sou poeta
mas desconheço as forças
que regem o universo

tudo obscuro nesse mundo hipócrita
A morte nos cerca
e nós, amantes da vida,
fugimos sem ter “porquê”

esquecemos de amar
ao amar, nossos dias são eternos

PARETA CALDERASCH trabalha sua poesia nas letras, em performances, na arte teatral e nas artes visuais. Escritor desde jovem e atuando
com performances poéticas desde 2003, levou a poesia para os ônibus
coletivos desde 2009 alcançando outros espaços como bienais, feiras
literárias e festivais musicais onde atuou apresentando grandes
nomes da música nacional.
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DOSSIÊ

(Pedro Lucas)

De dentro do seu mundinho puritano, é
Impossível de enxergar, né?
O menor de 12, vitimado desde os 4.
Mendigando em um farol, esquecido no orfanato.
Sem amparo hoje, se tornará o monstro de amanhã.
Não, do vigésimo andar não dá pra ver, né?
A perversa conjuntura que antecede a indução, a criminalidade, pra
imprensa marrom, estereotipar, o neguinho desprovido como inimigo
número 1, da sociedade.
O artigo 5, é utópico, mundo encantado, desperte Alice.
Nossa! Como os invejo, por não ter essa capacidade de dissimular que
tudo vai bem, e escancarar meu sorriso amarelo.
Simplesmente porque sei que, nossas privações, são de estatal.
Eu não tô te pedindo dolo muito não, desgraça, só o fundamental.
O seu método não edifica, só ramifica o mal.
Porque o direito à vida não é algo exclusivo, é constitucional.

PEDRO LUCAS é Poeta integrante do coletivo poético, performático

e musical, Boca Quente. Atuante na cena literária de Salvador-BA há
5 anos.
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APRENDI COM OS ANCESTRAIS
(Pedro Maia)

A tradição é o que nos reúne
Em torno do legado de Aqualtune
Negra guerreira sequestrada de Angola
Entoou ladainha que rompia gaiola

Fundou o Quilombo dos Palmares
Pra que negros livres cortassem os ares
Experimentando a liberdade verdadeira
Que já corria nos quilombos e já jogava capoeira

Matriarca de Zumbi e de outros que estão por vir
Pra ensinar que resistir é o motivo de estarmos aqui
Caminhando em vida pelos nossos ancestrais
E cada vida gerada, é uma chance de fazermos mais
É por isso que esses vermes insistem nas chacinas
Mas não podemos esquecer da revolta de Zeferina
Que não aceitou ver seu povo como escória
E pegou em armas para entrar na história

Ogum também nos recomenda a guerra
Até que todo negro tenha seu pedaço de terra
Onde possa plantar para se alimentar
Pois aprendi com Negro Beiru que cultivar também é amar

E foi difícil de aceitar que amamos até nossos opressores
Demos o nosso suor, em troca do escarro sobre nossas dores
Fomos ensinados a isso pelos nossos professores
Ou melhor, repressores, mais parecem com feitores
Nos enfileiram em série até o abate dos senhores

Mas na Biblioteca Zeferina, abdicamos desse posto
Lá ocupamos um prédio sem ter que pagar imposto
Fizemos uma Biblioteca e uma Horta Comunitária
E o meu sonho, é ver isso em várias áreas.
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PEDRO MAIA tem 23 anos. É poeta e educador. Membro da Biblioteca Comunitária Zeferina-Beiru, onde desenvolve atividades de ensino e aprendizagem a partir da Pedagoginga: proposta pedagógica
que conjuga saberes interdisciplinares com uma prática efetiva e
transformadora, referenciada nas matrizes culturais africanas e indígenas. A Biblioteca Comunitária Zeferina Beiru é uma organização
comunitária autônoma e quilombola, situada no bairro do Arenoso,
em Salvador.
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UM GRITO DA FAVELA
(Pedro Zaki)

PM sinônimo de Preto Morto
Sinônimo de confundido no morro
Sinônimo de oculta o corpo
Se de longe eu vejo me tremo todo.

Mão na cabeça e encosta no muro
Invadiu minha quebrada bicudo
Oprimindo vários com pontapés e murros
Execução sumária nos becos escuros.

Racismo não existe é só coisa da sua cabeça,
Claro que a distribuição é igual, mas só nos mandam para os cargos de
limpeza
Racismo não existe é só coisa da sua cabeça,
É impressão minha se bala perdida só encontra pele preta.
Racismo não existe é só coisa da sua cabeça,
A abordagem é igual independente onde esteja.
Sinto o olhar da maldade
Toda vez que passo por eles na cidade,
Não por quem eu sou, mas porque eu sei como você age
E sei que já interromperam o sonho de vários meninos da minha idade.

Quem não deve não teme
Mas só de passar pela viatura o pivete se treme.
Tenho medo de ser só mais um na mão da PM.

PEDRO ZAKI tem 19 anos, nascido dia 21/02, pisciano com ascen-

dente em Áries.
Aspirante a artista desde meados de 2012, combatente ativo nas causas raciais e sociais. Mais um enviado pelo seu Deus pra ser um mensageiro e reparar os estragos feitos pela falsa abolição, retirando
pretos do exílio através do papel e caneta na mão.
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ERA DA INFORMAÇÃO
(Preto Disgraça)

Expectorante na sua mente; então isso é São Caetano, era da informação
Calabetão, onde o Bagulho é Tenso; Então, né jão, firmão. Papo de
visão: a cada 11, morre preto; então só preto... que papo sem visão,
sou preto, vim do guetto e não vou morrer fácil, não. Como eles dizem
né, ladrão? filho do cão fazendo disgraça nos MCs que sem visão tô na
visão pra Falcão enquanto cês tão sentado, aconchegado, sem saber o
que fazer com tanto papel real acumulado

Eu sou taxado, dou mais um trago, sou abordado compulsivamente
pelos fardados, eles perguntam: você que é a disgraça? Eu disse: eu sou;
eles dizem “ferrou”

Expectorante na sua mente, então isso é Calabetão, era da informação
(contra tempo ‘é informação’ 2x)
Respira aí...

Não sou sabota, mas dá pra reparar a poesia aqui. eu vim passar pra
te falar: morre preto em todo lugar, dá pra reparar (parar parar 3x)
né brincadeira nem parquinho de diversão, se você é preto cê é o ladrão
(sempre é 4x) isso é Salvador terra do Pelô, mas cadê o amor com o
povo? Nada, nada de amor com o povo Nagô... peço por favor, meu
protetor, mais amor é dessa vez quem se calou

resistência povo Nagô
África, mãe África
Bó Dagba Ba ipá ire pín o ifé com Iwo
Sentiu o peso do povo Nagô?
O candomblé virou moda, dá pra reparar (para para 2x) pra pensar,
Não Brinque com Exu, peça Ba

Bo
Dagba
Dide
Dupe

126

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 127

Orisá

Expectorante na sua mente então isso é a disgraça era da informação

PRETO DISGRAÇA é poeta, MC, participante dos movimentos lite-

rários e poéticos da periferia, promotor de eventos, declamador de
poemas nos corres dos buzus.
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NUDE

(Rafael Pugas)

Sem sensualismos perversos,
sem vontade de sexo, só por vontade,
nada de experimentos propensos ao incerto
quero ver aberto o plexo, o meu peito,
hoje só me deito com quem for de verdade,
quem não vive de miragem e se excita com um olhar
não vou mais ser par de um engodo,
amanhã magro ou gordo, que importa a casca,
quero ser coito de alma, de entranhas e energia
a vida é tão vazia quando o amor falha!
Mande-me um nude de olhar,
um self interior pra minha rede neural,
um gesto de amor sem intenção obtusa
uma oração que eu também possa compor
sem precisar tirar a blusa,
um ato nu que me dispa dos véus
quero ir pro céu, muito além do gozo,
quero estar junto e sentir bem lá no fundo,
ficar mudo e ser compreendido,
um amor sincero é só o que me faz sair do abrigo.

Quer entender o que digo?
Deixe, ao entrar, as roupas, as máscaras e qualquer desejo
não importa se vai haver beijo ou coito,
apenas importa estarmos juntos, entregues
a vida é tão breve, a aparência é tão curta
não fiz tanta luta pra morrer sem ver além da pele…
Amor te vele!
eu sei que alguém aí me escuta!

RAFAEL PUGAS é poeta desde tenra infância. Angustiado com as mazelas e

injustiças do mundo encontrou na poética uma válvula de expressão pra diminuir a pressão dentro de si, tornou-se profissional da poesia (escritor e declamador) por consequência de sua outra profissão: Psicólogo, quando fundou
com mais três guerreiros de Saúde-BA o coletivo À TU AR, nos idos de 2001.
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LÁGRIMAS VAZIAS
(Raymundo Costa Santana)

O menino chora luzes de um momento
Sentimento do passado sem asas
Sem teto
Sem voo
Do supremo estandarte da liberdade

O menino chora a magia da rua
O desmazelo da existência
O cupim da vida atormentando células
Destruindo as ondas vazias
Do mar que arqueja
A sonoridade da vida
Sem liberdade, sem fé
Sem anseios
Dos seios envelhecidos em sangue
Suor... E vazios!

RAYMUNDO COSTA SANTANA é antigo militante da Galeria 13 e do
Movimento Poetas na Praça. Médico Pediatra apaixonado pela poesia,
com sete livros publicados e 01 no prelo. Também um dos fundadores
do Coletivo G13 Art&Poesia, é um dos grandes poetas declamadores
da soterópolis.
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É DAQUI QUE VIM
(Renildo Santos)

É daqui que vim, e com Fé em Deus não vou sair
Desce escada e entra em becos com garra para seguir
Desde cedo, fui ensinado a ter que dar duro enquanto meus amigo brincava e pulava muro
Mas esse suor, hoje me fez ser quem eu sou,
Tudo culpa do meu pai por eu ser um vencedor
E nesse mar, camarão que dorme a onda leva, e por falar em sono lembro da minha vea, que por mim colecionou muitas olheiras,
Esse verso também dedico a ti, velha guerreira.
Vivi em meio a crime, vi vários cair
E ainda hoje vejo vários se iludir.
Quase me iludi, mas o rap me salvou
Antes do crime, a poesia me abraçou
Me senti vivo
Passei me orgulhar
E hoje a Onça que é meu bom lugar.
Domingo, feriado
Cerveja, churrasco
De quina dando uns trago
Os pivete com rádio
Ligado em tudo, medindo cada passo,
Castelando
pronto pra trocar com os cara do outro lado.
Alguns encarcerado
Pela própria mente,
Mas sonhando em ter um futuro diferente.
Mas independente disso tudo
Sufoco, pipoco, os loko que tão solto
não tem paisagem mais bela do que as casa sem reboco...

RENILDO SANTOS é poeta de rua e MC do grupo de rap In.Verso

juntamente com Carlos Menezes (Aedo mc). Integrante da produção
da batalha Pega Visão, Rimas de Esquina e do coletivo Pega Visão do
bairro de Sussuarana, em parceria com o Sarau da Onça, na militância
pelo povo preto periférico.
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PÁTRIA

(Riick Stiller)

Acordo cedo, me arrumo, me perfumo.
Passo na casa da vizinha, aonde eu sempre escuto uma piadinha.
Lá vai a bixa, o viado, o baixo-astral,
Mas eles esquecem que viado é animal
Oh mas não é o ser humano o bicho racional?
Que cria, inventa, canta e encanta,
Cria armas, inventa caixões para guardar as almas
Canta pátria amada, enquanto amor no Brasil é só uma fachada Encanta?
Só se for os pilantras
Que pegam, roubam e investem,
enquanto a melhoria na educação só prometem
No colégio? Tem cobra, ladrão e manifestação
No final, só fizemos passar na televisão, aonde a mídia, cria, aumenta
e inventa
E a bancada do governo? Ela é quem sustenta,
com o 1,2,3 gravando os políticos continuam falando e falando,
enquanto nosso dinheiro diminuindo e eles?
Mais uma vez nos roubando e no final coloca o hino nacional
“Pátria amada, Brasil” enquanto a
Prata que aqui existiu, ninguém viu, sumiu.

RIICK LIMA (Rian Henrique Lima) se identifica como um poeta da

quebrada. Sua poesia luta pelos seus direitos, em busca de quebrar
tabus e preconceitos. Sua inserção no mundo poético foi iniciada em
2016, e as temáticas que aborda são várias, recorrentes, e dizem muito
de sua identidade: negritude, homossexualidade e intolerância religiosa.
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REAJA

(Rilton Junior)

Revi e vi, que o gueto tá sinistro, mas desde o início sempre foi assim,
Nas ruas da nossa cidade não há segurança, quando não perdemos nossos jovens para a facção, perdemos para a violência policial

Só tá Morrendo preto, e o pior que quem mata é preto/fardado
Tô cansado de ver meu povo sofrer, eu tô cansado, cansado de ver tantas
desigualdades sociais/raciais
Por isso estou aqui, mais um guerreiro do gueto, honrando o nome dos
pretos que lutou por mim: Dona Ivone Lara, Dandara, Sabotage, Zumbi!

Mas na favela é mais fácil sucumbir, Se vacilar, o crime te abraça e te
faz desistir.
As drogas te cercam e só te faz se iludir. Não deixe o crime te abraçar,
abrace um livro e busque seu conhecimento.
Reaja
Que eu te ajudo a lutar; conhecimento é a chave para sua liberdade física e mental conquistar.
Vivemos numa escravidão maquiada! E pra vencermos essa luta tem
que ser a mão armada, de caneta e papel!

Não sei quem mata mais, a fome? O fuzil? Ou ebola?
Quem sofre mais, as pretas daqui ou de Angola?
Sabotage deu a ideia!

Pare pra pensar nessa situação que já é normal, todo dia eu vejo preto
sendo oprimido numa abordagem policial.
A rotina deles é abordar violentamente, diariamente, todo preto. Por
que branco não sofre abordagem de rotina(2x)

O sistema nos oprime, é o mesmo que nos corrompe, que depois da lavagem cerebral, escorraça seus irmãos de cor, feito homem/animal raça
anormal.
Chega de opressão policial!!
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RILTON JUNIOR (Poeta com P de Preto) é Pai, Agente Cultural, ator,

arte-educador, apresentador do Slam da Raça, compõe o Grupo de
Poesia Resistência Poética além de ser Intérprete de suas vivências.
A Sua Poesia de Revolução Verbal dá voz a juventude preta soteropolitana, que há tempos vem sendo silenciada pela opressão institucional. Residente em Nova Brasília de Itapuã, o poeta relata as
mazelas do gueto; é como um grito que soa das comunidades carentes de Salvador, contra a opressão racial, policial, o machismo imposto a todo homem negro pela busca de uma tal masculinidade, a
intolerância religiosa, a desigualdade social, dentre tantas outras
questões que atingem a população afrodescendente soteropolitana.
Tem poemas publicados no Prêmio Galinha Pulando 2015 e na Antologia Literária Jovem Afro (Quilombhoje 2017).
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SEM RG

(Rool Cerqueira)

Os meninos não podem sair sem RG (2x)
Os fardado não alivia pra você (2x)
Não dá tempo de tirar o RG
A polícia em geral não quer saber
Se for preto, favelado, 23h o fardado não alivia pra você
“Bora, bora, bora vagabundo, cadê a droga?”
É pode crê, tome baculejo, tome baculejo e uma broca pra aprender...
Que o seu filho não pode sair sem o RG
Extermínio da nossa raça
Nos prende, nos xinga, nos mata
Nas favelas jorra sangue de preto
E não é o filho do prefeito, muito menos do seu braço direito
É meu primo, meu vizinho
Que não tinha o passe pra preto
É tipo apartheid nego, hoje chamado de RG, eles só pedem pra mim e pra você
Nossa juventude se perde por estratégia estatal
Eles nos dão armas, colete à prova de bala, deixam passar a droga
Depois invadem com HK e ponto 40 jogando sua massa cefálica pra fora.
Armação!
Eles temem que o poder chegue em nossas mãos
Não seremos massa de manobra
Tô logo avisando, não quero ver ninguém aqui fora da escola
Pegue o parceiro da erva...
E queimando, o ensine a fazer poesia
Nosso papel é esse e nem corra
É atirar em disparada
Com o pente carregando de palavra
Na direção da burguesia!
ROOL CERQUEIRA é integrante do Coletivo ZeferinaS. Poesia para

ela é, para além de versos, a força que lhe mantém de pé, sua arma
de combate ao sistema e o meio que expressa suas dores e também
suas alegrias e é, também, o caminho para sua liberdade mental.
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CRIA DE FAVELA
(Samuel Lima)

Denominação favela
onde nasci
cresci
e me criei
e só quem esteve do meu lado sabe
as dificuldades que eu passei.
Desde criança
o sistema vem tentando me destruir,
Estive entre a caneta e o fuzil
Pra decidir,
Mas graças aos ensinamentos da favela
A poesia chegou primeiro em mim
e até o sistema pira.
Eu já passei dos 18
Superando as estatísticas.
Tentaram me parar, mas se esqueceram
que sou descendente
de guerreiros e guerreiras
E podem até tentar
mas não vão me calar de nenhuma maneira.
Eu vou lutar
E vou mostrar que nós, pretos,
Chegamos pra revolucionar
e não vou descansar até que os meus tenham
Saúde,
Educação de qualidade
E acessos a boas faculdades.
Só vou me conformar
quando a formatura de pretos
forem maiores
do que a taxa de mortalidade.

SAMUEL LIMA DA SILVA, do bairro Sussuarana, ou Staif, como é conhecido nas
ruas, começou sua caminhada motivado a vencer o preconceito sofrido pela sua
cor e por ser de periferia. Viu na poesia a melhor forma de protesto e de conseguir mudar algo, levando sua mensagem de resistência a cada canto da cidade.
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FAVELA GRADUADA
(Sandro Sussuarana)

Correr atrás da bola era brincadeira
Correr de bala não é brincadeira
É assim do subúrbio à Ribeira
Nossas vidas, vendidas
Pro lucro na vida de quem as tira
Comercializam nossos corpos
Pra burguesia se sentir melhor
Mais segura
É por isso que tantos corpos somem nas malas das viaturas
E os preto que não percebem isso
Deve ser porque acha que vai deixar de ser preto se ficar rico
Vai mudar de vida social, sim
Mas não vai deixar de ser um alvo de policial
Entende?
O racismo é sutil, silencioso
Mas ele tá sempre presente
E nem adianta achar que se o “governo” for de esquerda vai ser diferente
Não vai!
Tá implícito nas linhas da Constituição
Que diz que roubar é crime
Desde que você não seja do alto escalão nem branco
Porque a hipocrisia daqui rima com as mães do Cabula que estão em
prantos
Porque não tem conforto que vá reparar todos esses corpos furados
de bala
Não quero tapinhas nas costas, nem que venham me abraçar
Quero é que parem de nos matar
De justificar assassinato com tiro acidental
Porque na periferia pode, né? é normal.
Quando vamos parar de naturalizar essas coisas?
De assistir Bocão dizendo que só morre assim porque fez essa escolha!
Desgraça, quem escolhe morrer?
Cê acha que os pivete vai pra pista por que quer ou por que não têm o
que comer?
Pare pra pensar e veja que na pirâmide econômica a gente é o corpo e
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não a ponta
Já passou da hora de a gente se informar
De entender que ser malandro mesmo é estudar
deixar os racistas com raiva e se formar
Esfregar o diploma na cara deles e gritar
Que a revolução não será com armas
Será com papel, caneta e a favela toda graduada!

SANDRO SUSSUARANA é poeta, produtor cultural, professor de ca-

poeira e idealizador do Sarau da Onça. Organizou e lançou os livros
“O Diferencial da Favela: Poesias quebradas de Quebrada”, “A Poesia
Cria Asas”, “O Diferencial da Favela: Poesias e contos de Quebrada”,
e “Verso (s) Sob (re) Mim”, todos pela editora Galinha Pulando.
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PÉS NO CHÃO
(Taíssa Cazumbá)

Choro em meio ao meio fio.
O sistema é barril;
Diz que ama o pobre
Mas o deixa morrer
De fome e de frio.
Ignorância mata gente,
Arrogância mata a gente
E quem sonha em ser presidente
Dança na banda do mais rico
Que pode trocar o ritmo
Mas troca apenas o dançarino.
Paga o pato quem consome,
Quem consome é o trabalhador
Consumido a cada suor,
Com o sumiço do seu salário
Que no início do mês
Já se encontra esgotado.
E o povo fica zangado,
Doente e calejado
E o doutor nem sequer
Olha a cara do coitado.
Quando eu era bem pequena
Só pensava em ser artista
Fazer as pessoas sorrirem
Melhorar as suas vidas
Mas lembro de ouvir:
“É melhor cê ser dentista
Pra ter muito dinheiro,
Casa, carro e diarista.”
Ainda bem que pensei assim e resisti:
Se pra ter dinheiro terei que viver
Longe da arte, então
É da mala cheia dele
Que vou ter que desistir. Ah...
São tantos salafrários
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Ricos: pobres coitados,
Que até cansa tentar explicar
Que o amor é o maior salário.

TAÍSSA CAZUMBÁ é poetisa e atriz. Natural de Salvador, escreve

desde a infância e recita em projetos artísticos desde 2007. É autora
do livro “Poesias de Inverno” (2015), quando criou a “A Currute Editora Artesanal”. Desenvolve o trabalho de artista de rua, atua nos
transportes públicos por onde passa, como em Salvador, onde recita
poesias e distribui livretos e livros poéticos. Participou de coletivos
de teatro com sua militância através da arte.
139

Poéticas periféricas.qxp_Layout 1 11/04/18 13:40 Page 140

SOBREVIVENTE
(Thi Zion)

Às seis tocam os sinos... navegar é preciso, viver é preciso
e nesse país de assassinos, ainda cultivo os sonhos de menino.
Márcia (minha mãe) mostrou o caminho:
batalhe mesmo sozinha, sozinho.
Doe, mesmo que doa. Some, mesmo que sumam.
E alguma coisa me diz que dói mais o “ai”
de quem não teve pai pra aprender a ser forte;
aprendeu pelo corte da vida-navalha,
carta que se embaralha em meio ao freio social.
Além do bem e do mal, somente outro sobrevivente
da vida líquida que liquida corpos.

Tomando vacina contra a marcha dos mortos
que tem endereço de classe e cor... vidas quase sem preço
sugadas pelo aspirador de almas que aparece de várias formas:
Estado, drogas, mercado. Ambição, TV, traição.
Sem união: futuro sem previsão...

O que te faz parar pra pensar: A novela ou o jornal nacional?
Instagram ou os meninos no sinal? Pagofunk ou violência policial?
Caminho se faz caminhando, e há dois sentidos pra divisão:
partilhar ou... separar. Mas, lembre-se que a Terra toda é um só lar.

A prece que se tece na escuridão, trará divina luz da criação.
O que temos agora? O presente nas mãos e o mundo lá fora.
Não demora, vai com tudo transformar teu sonho em fato, em ato
e mesmo em meio a fauna, seja força e flora. Fé e flora.
A hora se faz... agora!

THIAGO RIBEIRO é mais conhecido como Thiago Zion, ou ThiZion.

Graduado em Comunicação Social pela UNEB e participa atualmente
do Coletivo de Arte/Cultura popular ATUAR e da Associação Artístico Cultural Comunitária Odeart, sediada no Cabula. Em 2012 publicou numa antologia poética da editora VIVARA, a nível nacional;
e começou a fazer o exercício da autopublicação em livretos autorais.
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LUÍS XIV

(Tiago Oliveira Nascimento)

Às vezes mesmo calado eu grito
outras tantas o sorriso disfarça as lágrimas
às vezes quando estou falando vomito e omito
sempre pensando em evitar as lástimas...
Um longo silêncio e por dentro um sarau
Oração e um encontro com D(eu)s
imagens do querer no plano astral
refletidas nos teus sonhos e nos meus

ser livre será sempre como estudar ciência
pesquisar cada parte do ser na essência
para entender tudo aquilo que se sente

buscando o equilíbrio e a consciência
exercitando e adquirindo pa(z)ciência
unindo o passado e o futuro em meu presente.

TIAGO NASCIMENTO é um dos fundadores do Coletivo Além das 7

Praças, fundador do Sarau do Gato Preto. Poeta, escritor, ser encantado da poesia da rua, da periferia e das quebradas de Salvador-BA.
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PARA QUEM NÃO ESPERAVA
(Udimila Santos)

Me deixe
Chego invado o eixo
Meto mesmo o queixo
A favela invade
Eu já te disse não se cale
Nordeste se afaste
Salvador de impasses
Descobertas valem
Passaporte encaixe
Não deixe que digam que já é tarde
Cansada de tanta gente dizendo que tudo é impossível para nós
Cansada, de sentir o sangue escorrendo na mão do algoz
Cansada! E percebi, que se não há união não há voz
Impor ao sistema com garra, vamos! Sejamos veloz
Disposta a continuar a luta que os ancestrais cravou
Disposta a crer que no ser humano possa existir amor
Disposta a conquistar o mundo com muita letra e amor
Calado
Cuidado
Eu, nunca mais me calo
Cantaram de galo
Pisamos no calo
Demos um sopapo
Agora, engulam esse sapo.

U DIMILA O LIVEIRA S ANTOS , preta, 25 anos, moradora de Tu-

barão/Paripe (subúrbio ferroviário de Salvador), graduanda em
Medicina Veterinária (UFBA), técnica em alimentos, formada
em vídeo pelo programa Oi Kabum escola de arte e tecnologia,
poetisa idealizadora da página Escritudi (Facebook) e integrante
do coletivo cabeça, Rapper Udi Santos (projeto: VisiOOnárias),
#eupossoseroqueeuquiser.
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RACISTA REVERSA
(Vanessa Coelho)

Não uso de entre linhas
Sem meio termos
Palavras diretas como flechas
Causando desespero.

Atravessam,
Sem permissão ou remissão dos meus pecados
Já que desde que nascemos estamos condenados.
Sentença dada, culpada
Mas qual foi o meu erro, se a própria história já começa errada?
Escravidão, racismo institucional
Geno(etno)cídio, abismo social.

A sua vida, burguês
Não é igual a minha
Seu discurso de meritocracia não condiz com a realidade na periferia
Tipo democracia racial
Mito que me escraviza
E na correria, quando a buzina soou a linha de chegada já tava embranquecida, entendeu?
Pouco importa se os menor tá na escola ou vendendo bala no sinal
No final, cês sempre desatina quando vê preta na graduação
Me diz, essa preocupação:
É medo de perder a vaga das cotas fraudadas
Ou receio da competição equilibrada?

Hipocrisia
Eu tô na espreita no meio da agonia
Observando os “brancos de alma negra”
E sua conveniência indecente,
Antes era vitimismo
Agora cês que ser igual a gente
Mas real,
Cosplay de preto e pobre,
Não toma baculejo de policial
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Não tem legitimidade pra o lugar de quem durante 300 anos sustenta
a base da pirâmide social.
Imagina como seria, ficar na minha pele só por um dia
Cês não aguentariam
As gírias cês copiam
Põe silicone pra encorpar
É câmara de bronzear
Faz o seguinte...
Fecha e fica lá até fritar
Não adianta, no meu bonde você não vai entrar.
De Osklen, desfila com favela na camisa
Suaviza a desgraça
Mas pra nós,
NÃO TEM GRAÇA!
NÃO TEM GRAÇA!
Problema de branco não é sangue escorrendo na vala
É febre de madruga
Então, toma tylenol que passa.
E te prepara,
Repara a restituição
Porque se tava barata,
Pega visão
Assumimos o nosso legado
E tamo causando indigestão.

VANESSA COELHO é mulher, negra, periférica, estudante de Ciências

Sociais e integrante do Coletivo ZeferinaS. Define poesia marginal
como re-significação do imaginário social em prol da afirmação e da
preservação da identidade étnico-racial. “A poesia é a esperança dos
meus saírem da base da pirâmide social a partir do resgate da nossa
humanidade e do desenvolvimento da consciência crítica.”
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NÃO ME VENHA COM SEUS IDEAIS

TRATANDO MEU PASSADO COMO UM
NADA
(Victória Alcântara)

Vitimista não, vitimizada por esta sociedade branca que trata racismo
como uma piada

Os gritos de dores da senzala ainda ecoam em meus ouvidos, quando
entro na loja e me olham torto;
Quando falam que meu cabelo é meio exótico e que não seria apropriado
para o meu RG.
Os gritos da senzala ecoam em minha mente
Quando a solidão da mulher preta é tratada como inexistente.
As chibatadas da casa branca até hoje dói
Racha minha pele
Parte meu coração
Feito porradas da PM nas costas do meu irmão

Mas hoje, os gritos da senzala se transformaram em meus gritos por
justiça, que com a força dos meus ancestrais, que sofreram lá atrás,
permaneço nessa guerra sustentada pelos meus Orixás.

Chorar nunca mais
Sofrer nunca mais
Pois em meu coração carrego a resistência que Odoyá me traz!

VICTÓRIA ALCÂNTARA é mulher negra, atriz, poetisa e feliz. Mora-

dora da comunidade de São Lázaro, onde faz atuação comunitária
diariamente. A arte a escolheu e vive em Victória desde outras vidas.
Filha das águas, neta das matas, em uma eterna busca entre o fogo e
as ondas que correm em suas veias.
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COSME E DAMIÃO
(Vinícius Araújo)

Família tanto faz, tanto fez
Era uma vez
Gêmeos?, essa história é familiar
Olha lá, a menina tá vomitando de novo
Embora o mais novo... quer sair primeiro.
Desespero exorbitante,
Sua família não vai aceitar,
Correu pro mar
Depois de chorar, ela pediu desculpa.
Hoje ela se culpa
O chá não fez efeito
Pra todo defeito, os dois continua brigando
Família é igual a mãe,
Mãe é amor espelho sem reflexo
Ela fazia amor, e ele só sexo
Esperto... vai ser espertado pelos espinhos
Renegou até rosas artificiais,
Artes marciais, praticam sozinhos.
Precisam de carinho
De um pai, ama o próximo,
É tanto ódio, esqueceu, ele é seu irmão!
Um embrião, querendo ser melhor que o outro,
Disputando ainda com o cordão
Mesmo sem ter sido batizado.
Tá na roda, então deixa completar a gestão
A pressa é inimiga da perfeição
A Bíblia ou o Alcorão?
A paz sempre será uma ilusão.
Quem não tá morto vai morrer
Sentiu se mexer
Mesmo a gravidez sendo psicológica
Descendente de alcoólatra
A educação tava travada
Conversa privada
Nasceram duas facções.
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Oxente, minha gente
Isso tá contaminando nossa mente
Parente não vê parentes, só os turistas.
A Síria visitou a Bahia de toda Europa
E os santinhos das eleições.
É tanto santo corrompido por cifrão
Que agora Cosme tá trocando tiro com seu próprio irmão,
Querendo tomar a boca de Damião
Ficção não, facção, possa crê,
Pois um era do BDM o outro da CP
Ficção não, facção
Uma tinha a tatuagem da caveira, e o outro do escorpião
Reflexo da alienação.
Essa é minha história, sobre os gêmeos:
Cosme e Damião.

VINÍCIUS ARAÚJO é poeta e morador do Bairro da Paz. Começou a

escrever poesia em 2010 através do rap, quando formou o grupo Delito Poético. Por conviver algumas experiências na favela (Como tiro
de raspão na cabeça etc...), hoje manifesta uma escrita bastante marginal, em protesto contra todo tipo de opressão que um jovem periférico passa, e denunciando o contraste social.
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TRANSFIGURAÇÃO
(Yuna Vitória)

Se me percebo, me questiono.
Se me questiono, me perco.
Se me perco, me acho.
Se me acho, me toco.
Se me toco, me percebo.
E tudo recomeça.
E tudo é vã conversa.
Ou vil engano,
ou grã acerto,
mas sempre um firme acordo
de fins e recomeços,
onde cada tempo é O Tempo
e todo T maiúsculo é uno,
verdadeiro,
dispensando a obrigação
de servir ao lado A
ou ao lado B
pois no alfabeto do ser
nasceu entre o fim e o meio,
no seio do início de um anseio
marcado por
trans
figura
ação.

YUNA VITÓRIA é cantora, compositora e poetisa transgênera. Baiana,

natural de Salvador, apaixonada pela transdisciplinaridade, aborda em
seu trabalho artístico a generificação dos corpos e suas performatividades. Graduanda em Artes pela Universidade Federal da Bahia, é ativista dos estudos de gênero e diversidade, área de concentração de suas
pesquisas e produções.
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RÉU CONFESSO
(Zenon Santos)

“Tua crespura me abona
Vou de carona no balanço do teu volume
De “carona”, me encara
Me come!?
Qual o teu nome?
Preta...
Me tara teu lume
Treta...
Que barato... minha cara
Quando me olhas toda bicuda
Que teu silêncio não me iluda
Que teu sorriso me acuda
Que o meu, recíproco, apeteça.
Ah...
Tomara que eu mereça!
Chuto letras
Mas dou topada em tuas linhas
Me alinho
Só letro
Converso
Cem versos
Nenhum te resume
Ah...
Tomara que aconteça!
Apelo pra fé
E pro afeto
Mas fico quieto...
É onde eu peco
Me deixa pecar
Chega mais perto
E eu me confesso;
Réu em amar”

ZENON SANTOS é músico, poeta, militante da causa negra, tem o

samba como filosofia, as melodias guias e como inspiração a vida. É
a liberdade das coisas sentidas.
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DICOTOMIA ENTRE DOIS MUNDOS
(Zezé Olukemi)

Eis que gira, gira, na roda de N gira
Era o regime que se estraçalhava em mil pedaços
Diante do banquete para rei Obaluayê
Era o corpo farto para a morada do seu orixá
Bailava pelo ar
Linda como o mistério
Que reside nas dobras das saias engomadas
No movimento do vento entre a mão e o Rum

Está tudo sob outro controle
Sob a tutela de algo mais importante que você
Que seus códigos, que sua “ideologia”
Porém, diante da tua vontade
Sola grossa dos pés descalços
É o giro em outro compasso
Muito poder diante de tu, preta singela
Eis o seu corpo, mas não as suas regras.

ZEZÉ OLUKEMI é Grafiteiro, poeta, Design Gráfico e Graduando no

curso de Tecnologia em Jogos Digitais pela Universidade do Estado
da Bahia – UNEB. Toda a sua produção traz como característica o engajamento político nas causas raciais. Foi conselheiro de Políticas
Culturais do Município de Salvador e é um dos idealizadores dos Saraus Erótico e Boom Poético.
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Indique este livro para um amigo!
Saiba como em www.galinhapulando.com

