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O sangue de Bangui 
 
O sol de Bangui é quente 
como o de Cali, como o daqui. 
 
Uma criança negra faminta troca 
felatio por água potável 
suas jovens mucosas por pão, 
nas vielas de Bangui, 
assim como em Cali, assim como aqui. 
 
Capacetes azuis,  
narcosoldados, 
milícias da fé, 
saqueiam, queimam, dilaceram; 
invadem terras e mulheres 
por extensão bélica 
(acorrentadas pelos pés 
banhadas por mangueiras 
como elefantes 
quando menstruam 
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queriam menstruar todo dia 
porque quando assim 
eles não vêm), 
em Bangui, mas também 
em Cali, também aqui. 
 
Um dia, em Bangui, um homem 
viu um taqiyah na cabeça de outro homem 
dentro de um ônibus. Seu grito ecoou 
e a multidão arrastou o homem 
com a taqiyah para o meio da rua: 
pontapés, murros, estocadas, 
uma pedra nas mãos de um cristão 
esmagou-lhe a cabeça 
(a taqiyah ensanguentada rolou pelo chão); 
com uma mordida,  
um homem cristão arrancou,  
a dentadas, um pedaço da perna do homem morto 
(morto não tem religião): 
mastigou, engoliu. O sangue escorria 
pelos seus lábios e pescoço.  
Uma repórter aproximou-se: 
“Fiz porque estou com raiva”, disse o homem 
conhecido como cachorro louco, 
disse ainda que os muçulmanos 
mataram sua esposa grávida, seus filhos, sua cunhada, 
porque era gente cristã, 
daí a raiva e a deglutição 
da carne daquela perna. 
 
Nas savanas e florestas do lugar, 
há milênios, há gente e fogo: 
antes do final do século dezenove, 
a gente reunia-se em torno do fogo 
e contava histórias e estórias 
que fossem de contar, 
em iorubá, igbo, banto, sangho, manza, 
como a do menino que virou 
estrela para iluminar os passos 
do irmão que nasceu; 
mas em grandes embarcações 
chegou a civilização, 
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l’arme à feu, le fusil, la mitrailleuse, la bombe, 
e o fogo não mais iluminava contos ancestrais, 
mas o sangue que escorria 
pelas minas de ouro e diamante, 
pelas férteis terras baya e banda e mandjia e mboum. 
 
A civilização, com um mapa sobre uma mesa, 
munida de caneta e régua,  
circundou savanas, florestas, terras áridas, 
(povos não, que nas escalas dos mapas 
não é possível vê-los, 
nem à mãe que carrega água em potes 
nem ao pai que enche de carne a botija 
nem à filha que balbucia as primeiras palavras: 
ndụ, nne, nnwere, onwe, mmiri). 
 
A civilização procurou e encontrou 
ouro, goolu, diamantes, okuta iyebiye. 
A civilização encheu Louvre, Versailles, La Place Royale, 
com pedras raras tingidas pelo mesmo sangue 
que escorria da boca do cachorro louco. 
 
Em Bangui, a pele preta, 
como em Cali, como aqui, 
traz marcas da civilização. 
E na língua roubada, 
um horror que não tem nome, 
nem em Bangui, nem em Cali, 
nem aqui. O horror 
que é uma fenda 
para as guerras intermináveis 
do século vinte e um. 
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