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Para aquele alpendre que Vovó construiu





Toni Cade BamBara,

The salT eaTers

[...] porque a 
integridade não é uma 
questão insignificante.

É pesado quando se 
fica bem.
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o que se CoBra

Eu não queria escrever para você. Eu queria escrever uma mentira. 
Eu não queria escrever sinceramente sobre mentiras negras, 
amores negros, risadas negras, comidas negras, vícios negros, 
dólares negros, palavras negras, abusos negros, tristezas negras, 
estrias negras, umbigos negros, coxas negras, vitórias negras, 
passados negros, servilismos negros, consentimentos negros, 
famílias negras ou crianças negras. Eu não queria escrever sobre 
nós. Eu queria escrever uma memória dos Estados Unidos.

Eu queria escrever uma mentira.
Queria executar aquele velho trabalho negro de bajular 

e mentir para pessoas que nos pagam para bajular e mentir 
para elas todos os dias. Queria escrever sobre as relações das 
nossas famílias com carboidratos simples, com carnes fritas 
e com xarope de milho rico em frutose. Queria que o livro 
começasse comigo pesando quase cento e quarenta e cinco 
quilos e terminasse comigo pesando perto de setenta e cinco. 
Queria poder apimentar meu texto com amargas advertências 
destinadas a todos nós, os negros gordos do Sul Profundo, sem 
me esquecer das exortações sentimentais e açucaradas de Vovó. 
Eu não queria ver você cair na risada.

Eu queria escrever uma mentira.
Queria escrever sobre o quão fundamental os dedicados 

pais negros, as responsáveis mães negras, as mágicas avós 
negras e as perfeitamente disciplinadas crianças negras são 
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para a nossa liberdade. Queria concentrar minhas palavras 
em certas coisas e em certas pessoas que nos querem mortos 
e desonrados. Queria que os brancos dos Estados Unidos, que 
já se revelaram tão relutantes em confrontar suas próprias 
farsas, reconsiderassem o quanto suas mentiras limitaram o 
nosso acesso a um amor generoso, a escolhas saudáveis e a 
segundas chances. Queria que o livro começasse e terminasse 
com a suposição de que, se os brancos dos Estados Unidos 
enfrentassem o insaciável apetite que eles têm a respeito do 
sofrimento dos negros dos Estados Unidos, e se nós enfren-
tássemos o insaciável apetite que temos em relação a comidas 
insalubres, todos nós poderíamos ser transportados até uma 
renovada era de prosperidade nacional. Eu queria criar um 
espetáculo literário fantástico. E queria que esse espetáculo 
literário não exigisse de você, de Vovó ou até de mim mesmo 
nada mais do que o nosso engajamento em uma dieta com 
restrição de açúcar e baixa ingestão de carboidratos, além de 
levantamento de peso, de doze mil passos por dia, de litros e 
litros de água e da proibição de comer qualquer comida depois 
da meia-noite. Eu queria que você me fizesse uma promessa. 
Eu não queria que você se lembrasse.

Eu queria escrever uma mentira.
Eu queria que essa mentira fosse instigante.
Eu escrevi essa mentira.
E ela foi instigante.
Você teria se encantado.
Mas eu não descobri nada.
Você teria se encantado.
Eu comecei de novo e escrevi a memória que desejávamos 

me ver esquecer.
Eu tinha onze anos de idade, um metro e oitenta, e noventa 

e quatro quilos quando você me disse para ficar ali em pé, 
fingindo que era seu marido. Você me entregou o chapéu 
marrom e sujo do meu pai, cinco dólares e a ordem para que 
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eu jogasse na máquina ao lado da sua. Nós estávamos debaixo 
das estrelas da Vegas Strip celebrando o único Natal que pas-
samos longe da estreita casa de Vovó em Forest, Mississippi. 
Mas, ao invés de inserir os cinco dólares na máquina, guardei 
o dinheiro no bolso da minha jaqueta dos Raiders. E, depois 
de você puxar quatro vezes aquela alavanca, me lembro de 
duzentas e sessenta moedas inundando o coletor na sua frente. 
Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós nos 
ajoelhamos. E enfiamos dentro daquele copo branco esfolado 
uma quantidade interminável de moedas.

— Vamos capitalizar, Kie — você me disse. — Vamos 
capitalizar.

Eu amei o modo como você usou o verbo “capitalizar” para 
descrever o que nós estávamos fazendo. Quando você embru-
lhou minha mão nas suas e me disse para segurar firme o copo, 
eu estava convencido de que nós éramos o casal negro mais 
sortudo de Las Vegas. Só que, apesar de você estar ganhando, 
apesar de nós termos acabado de ganhar, você não olhou para 
mim. Você continuou puxando aquela alavanca e olhando por 
cima dos seus ombros. 

— Só mais um minutinho — você me disse. — Acho que 
eu consigo ganhar de novo. Prometo. Só mais um minutinho.

Toda vez que você me prometia alguma coisa, eu acreditava.
Naquela noite, quando voltamos para a casa de Tia Linda, 

contei para Vovó sobre todas as moedas que nós capitalizamos. 
Vovó não disse uma palavra sequer. Ela desviou os olhos trê-
mulos de mim, encontrou os seus olhos e disse: 

— É isso, então? Cê sabe bem que nium cassino cresce com 
as próprias forças, né? Eles crescem com o dinheiro dos idiota.

Você dormiu em um colchonete naquela noite em Vegas. 
Eu deveria dormir ao seu lado, mas não consegui fechar os 
olhos porque estava feliz demais. Seus roncos me lembravam 
de que você estava viva. E, se você estava viva e perto de mim, 
eu tinha tudo o que queria ter do mundo.
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Depois de voltarmos de Las Vegas, você aproveitou algumas 
daquelas moedas do copo branco esfolado para comprar uma 
raquete extra de tênis. Na primeira vez em que jogamos, lá na 
escola Callaway, estávamos brincando de não deixar a bolinha 
cair e acabamos nos distraindo por causa do barulho de uma 
bombinha M-80. Olhamos na direção do colégio e vimos 
uma mulher negra, vestida com um casaco jeans desbotado, 
apoiando um dos joelhos no chão. Ela limpava o sangue do 
nariz na frente de um homem negro magro que usava uma 
jaqueta azul da Members Only.

— Abaixa as mãos — escutamos o homem dizer. E a mulher 
do casaco jeans desbotado lentamente abaixou as mãos e aquele 
cara avançou contra o rosto dela com umas pancadas de mão 
meio aberta, meio fechada. A mulher do casaco jeans desbo-
tado caiu no chão, murmurou alguma coisa para o homem e 
cobriu o próprio rosto.

Sem trocarmos qualquer palavra um com o outro, nós dois 
agarramos nossas raquetes e corremos na direção do casal. 

— Filho da puta! — você gritou enquanto o homem erguia 
a mulher do chão. — Não se atreva a bater nela de novo, seu 
filho da puta.

Quando o homem viu que estávamos chegando mais perto, 
ele arrastou a mulher pela trilha de terra do lugar.

— Filho da puta — eu berrei, antes de olhar para você e 
confirmar se eu podia mesmo xingar na sua frente. Do outro 
lado do prédio, o homem e a mulher de casaco jeans desbo-
tado cujo rosto ele tinha destruído entraram em um Mazda 
preto despedaçado. Ela afivelou o cinto de segurança e eles 
dispararam pela rua. Nós não chamamos a polícia. Nós não 
corremos de volta para o nosso Nova.

Nós recuperamos o fôlego.
Nós nos demos as mãos.
Nós nos ajoelhamos.
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Eu nunca tinha rezado sentindo aquele tipo de raiva ou 
aquele tipo de medo. Eu sabia que nós dois rezávamos pela 
segurança da mulher do casaco jeans desbotado. Mas entendi 
que também rezávamos por nós mesmos. Se tivéssemos encos-
tado naquele homem, ele teria sofrido as consequências.

Nós teríamos matado aquele cara.
Percebi naquele dia que a gente não se amava de uma maneira 

simples. Nós pertencíamos a duas gerações negras intensamente 
diferentes, mas eu era seu filho. Nós tínhamos as mesmas coxas 
fortes, os mesmos braços curtos, as mesmas bochechas cheias, 
o mesmo temperamento sentimental e a mesma imaginação 
intermitente. Nós éramos excelentes para o trabalho até que 
o nosso corpo desistia de trabalhar, éramos excelentes em dar 
risada e dar risada e dar risada até que as risadas se acabavam. 
Nós éramos excelentes na arte de esconder e também na de criar 
ilusões, jurando que estávamos pelados quando nós estávamos 
perfeitamente vestidos. A carne do nosso coração era compacta. 
Mas, uma vez que essa carne era perfurada, nós conduzía-
mos nossos corações até uma dança de guerra, sem qualquer 
estratégia de defesa no horizonte. Independente do quanto 
estávamos apavorados ou machucados, não nos permitíamos 
um pedido de ajuda. A gente cozinhava. A gente se lembrava. 
A gente se erguia com a mesma força do incrível Hulk. A gente 
se ressentia de quem tinha testemunhado nosso sofrimento. A 
gente se preparava para o próximo desastre, de alguma forma 
confiando que, apesar de nós não termos nenhuma evidência 
comprobatória, nós sempre iríamos nos recuperar.

Na minha infância, nas noites em que eu e você não dor-
míamos juntos, eu me lembro de tremer, imaginando uma 
vida na qual eu não era seu filho. Me lembro de você ralhar 
comigo para eu sempre usar os verbos corretos em qualquer 
conversa com pessoas brancas ou com os policiais. Me lembro 
de acreditar que todas as suas mentiras eram apenas erros e 
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de esquecer esses erros assim que nós acordávamos abraçados 
um no outro. Toda vez que você me dizia que tanto minha 
teimosia quanto o desejo brutal dos brancos do Mississippi 
em relação ao sofrimento dos negros eram receitas para uma 
morte precoce — ou, no mínimo, para institucionalização ou 
encarceramento —, eu sabia que você estava certa.

Eu só não me importava.
Eu me importava com o jeito que você trincava os dentes 

quando me batia por eu não ser perfeito. Eu me importava com 
as garotas da escola observando meus hematomas. Era com 
você que eu me importava. Alguns dias, e muitas vezes horas, 
antes de você me bater, você me tocava com afeto. Você dizia 
que me amava. Você me chamava de seu melhor amigo. Você 
me perdoava por ter perdido a chave de casa. Você empapava 
as ranhuras do meu rosto com as mãos melecadas de vaselina. 
Você usava seus dedões enrugados, molhados com saliva, para 
limpar o sono dos meus olhos. Você me fazia sentir como se eu 
fosse o menino negro mais bonito da história do Mississippi 
até que, de repente, eu não era mais tão bonito assim.

— Eu não queria te machucar — você me disse da última 
vez que nós dois conversamos. — Eu não lembro de bater da 
mesma forma que você lembra de apanhar, Kie. Não estou 
falando que não aconteceu. Só estou dizendo que não lembro 
da mesma forma que você lembra.

Eu ainda acredito em você.
Neste verão, precisei de uma última conversa com Vovó 

para entender que ninguém na nossa família — e pouquíssi-
mas pessoas neste país — sente qualquer desejo de lidar com 
o peso do nosso passado, o que significa dizer que ninguém na 
nossa família — e pouquíssimas pessoas neste país — quer ser 
livre. Perguntei a Vovó o porquê dela ter ficado no Mississippi 
ao invés de fugir para o Meio-Oeste com o resto da família, se 
os brancos da região a atormentavam tanto, e o porquê dela 
contar tantas histórias usando os verbos no presente.
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— É a terra, Kie — ela me disse. — A gente trabalha 
demais na terra pra cabar fugido, né? E as pessoas aqui, e eu 
também, a gente meio que acredita que essa terra um dia vai 
ser livre. Eu venho comendo o alimento que esse chão me dá 
desde o dia que nasci. Ervilha. Tomate. Pepino. Couve. Cê tá 
me escutando? É tudo que eu posso te dizer. E as histórias, 
olha, eu só tento juntar todo o brio que existe em mim antes 
de me entregar pro Senhor. E, quando eu conto essas histó-
rias pras minhas crianças, eu só tô tentando mostrar procês o 
quanto a vida te cobra.

Por um segundo, pensei no porquê da fala coloquial de 
Vovó me soar bem mais pesada do que se ela se submetesse 
à norma culta da língua. Então perguntei a ela se eu podia 
perguntar mais uma pergunta difícil. E, pela primeira vez nas 
nossas vidas, Vovó me olhou como se estivesse com medo. Ela 
pegou as chaves e me fez empurrar sua cadeira de rodas até a 
lateral da casa, sob o forte cheiro da sua nogueira-pecã. Quando 
chegamos lá, eu me ajoelhei e perguntei se ela se importava de 
conversarmos sobre algumas palavras, memórias, emergências, 
pesos e violência sexual dentro da nossa família.

Vovó recolheu os fios grisalhos que escapavam por debaixo 
da sua peruca e esfregou com suas duas mãos as rugas do seu 
rosto. Na mesma hora, perguntei o porquê dela sempre cobrir 
o rosto quando ficava nervosa ou quando ela dava risada e o 
porquê dela sempre usar aquele cabelo postiço na cabeça.

— Escolhas — ela murmurou. — Eu já te disse, Kie. Não 
posso deixar nium homem, nem mesmo meu neto, escolher 
minhas escolha — Vovó olhava para o que tinha sobrado 
do nosso jardim. — Kie, acho que a gente já se lembrou o 
suficiente por hoje. Eu sei que cê vem tentando falar sobre 
aquelas coisas de trinta anos atrás. Mas eu preciso falar sobre 
outros assuntos antes.

E ali, no mesmo lugar onde Vovó me ensinou a pendurar 
as roupas no varal, ela me falou sobre não se ter permissão para 
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votar, sobre não mijar onde ela foi obrigada a mijar, sobre não 
comer o que ela foi obrigada a comer, não caminhar o tanto que 
ela precisou caminhar, não dirigir como ela precisou dirigir só 
porque ela nasceu como uma garota negra pobre do condado de 
Scott, Mississippi. Ela falou sobre a vergonha que é as pessoas 
brancas sempre quererem pisotear as necessidades das pessoas 
negras. Ela contou sobre o quanto amava comer os vegetais 
plantados na sua terra e sobre o medo de seguir para o Norte 
com o resto da família durante a Grande Migração. Contou 
várias histórias de luta e de sobrevivência, histórias transcor-
ridas em quartos, escritórios, banheiros, escolas dominicais, 
estacionamentos, cozinhas e plantações. Contou histórias 
sobre o seu corpo e os capatazes brancos na granja. Contou 
sobre o Sr. Mumford, sobre os diáconos na nossa igreja, sobre 
os homens que trabalhavam com ela. Contou histórias sobre 
seu pai, seus tios, seus primos e seu marido. 

— Acho que os homens da região — ela me disse, já perto 
do fim — se esqueceram de que eu era filha de alguém.

E o corpo de Vovó começou a gargalhar. E meu corpo 
também caiu na risada. 

— Eu sou negra e sou mulher — ela me disse, no final das 
contas. — E eu amo Jesus. É quem eu sempre fui. Não tenho 
medo de atirar em alguém que estiver tentando me machucar 
ou machucar algum dos meus. Cê tá me escutando? Eu tô bem 
porque eu rezo todos os dias. Alguns dias, as lágrimas escorrem 
dos meus olhos, Kie. Mas sua vó é muito pesada pra flutuar ou 
se afogar nas lágrimas porque alguém não enxergou ela como 
um corpo digno de respeito. Cê tá me escutando? Nada pior 
no mundo do que ver suas crianças se afogando e saber que 
não tem nada que cê possa fazer porque cê tá assustada que, se 
correr tentando salvar elas, elas vão descobrir que cê também 
não sabe nadar. Mas eu vou bem. Cê tá me escutando?

Sim, eu escutei. Mas eu também vi e cheirei o que a diabetes 
fez no pé direito dela. Vovó não sentia o pé, não controlava o 
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intestino e não saboreava a comida há mais de uma década. 
Naquele domingo, como no domingo anterior, Vovó queria 
me fazer entender que o mundo poderia ser muito pior. Como 
você, ela lutou, todos os dias da vida dela, contra o pior dos 
homens brancos e contra as terríveis maquinações masculinas, 
mas uma coisa que vocês indiretamente me ensinaram foi 
que as cicatrizes não intencionais, aquelas acumuladas em 
batalhas vencidas, muitas vezes machucam mais do que as 
batalhas perdidas.

— Eu acredito em você — eu disse a ela. — Sempre vou 
acreditar em você, mesmo quando eu sei que você está men-
tindo — e perguntei a Vovó se o verbo que ela passou o dia 
inteiro falando era mesmo cobrar ou dobrar.

— Cobrar — ela disse. — cobrar. O que a vida te cobra. 
E, depois do tanto que a vida cobrou de você e da sua mãe, cês 
hoje são muito mais que mãe e filho e cês se afogaram muito 
mais do que qualquer um dos dois vai querer admitir.

Vovó estava certa e Vovó estava errada.
Eu e você nunca fomos uma família daquelas que mantêm 

o armário do banheiro abarrotado de esparadrapos, álcool e 
antissépticos. Nunca fomos uma família de hora certa para 
dormir e histórias de ninar, e sim uma família de gastos proi-
bitivos, despensas, geladeiras, máquinas de lavar e secadoras. 
Nós sempre fomos uma escalavrada família negra do sul dos 
Estados Unidos, de muitas risadas, mentiras escandalosas e 
livros. A presença de todos aqueles livros, de todas aquelas 
risadas, de todas aquelas mentiras, e sua insistência para eu ler, 
reler, escrever e revisar todos aqueles textos, fizeram com que 
eu nunca me intimidasse ou me impressionasse facilmente com 
palavras, pontuação, orações, parágrafos, capítulos e espaços 
em branco. Você me deu um laboratório negro e sulista para 
que eu pudesse trabalhar com as palavras. Naquele espaço, 
aprendi como costurar memória e imaginação, muito embora 
minha grande vontade na época fosse, na verdade, morrer.


