
Canto Negro a um Homem do Mundo 

	

Nos olhos 
Trazia toda a tristeza deste mundo 
Vitrificada num olhar tão manso 
Que nada mais se via. 
No entanto havia mais. 
Carregava nas pupilas 
Carregadas 
Tristes 
A certeza imensa de não ser 
Senão o sido 
E já não vê outra saída, mais que seja. 
E não desiste. 
E mais havia 
Nos ombros cabisbaixos 
Suportava a vida 
E agüentava o fardo de continuar sendo 
Sem ser mais nada. 
Quem visse diria: não existe! 
É sonho arrancado de noites não dormidas! 
É inverdade! 
Mentira! 
E outras coisas que dissesse 
Diriam o mesmo. 
No momento – ali estava horizontal e reto. 
Em seus retratos 
Mais se via a coisa que a figura 
Carcomida e seca no papel. 
E poder-se-ia imaginar sem muito esforço 
Aquela boca 
- mentira – 
Que existia em carne poluída e desejos inconfessos 
E não suportaria a incerteza de não ver 
O que além da mostra do retrato 
Por certo que ainda havia por detrás. 
Se poder pudesse – posto que em sendo 
Não era – tudo nada revelaria 
Por detrás das pupilas só pensadas. 
 
II 
 
Há um acróstico perdido em tudo isso. 
Onde desejo se lesse 
Que se visse luta. 
Em tristeza 



Se enxergasse mais que isso: 
A certeza de saber a dor dos seus irmãos 
Predestinados ao sofrimento 
Ao açoite 
E portanto à luta. 
( que disso tudo ele sabia) 
Em se vendo o seu retrato  
Que se deduzisse bandeira 
Em se olhando sua boa 
Que se ouvisse um grito 
Em se apertando os braços 
- no retrato – 
Que as armas para a guerra se apanhassem. 
E que nada mais se visse no retrato 
Que a presença negra 
E reta 
De Patrice Lumumba – HOMEM. 
 
III 
Num bum  ba  ti  cum 
Bem mais ensaiado 
Lumumba 
Os teus irmãos não te esquecem a fala 
E prosseguem a luta 
E te vingarão. 
Num bum  ba ba  ba  
                     Ti   cum 
                     Bum  bum  bum 
Sem trégua até hoje 
Os homens da África 
Prosseguem na luta 
Buscando por tudo 
O que lhe disseste 
Haver. 
Começam e não param 
No bom baticum 
De corpos rangendo 
De armas em punho 
De gritos gritando 
Ao mundo que é môco 
Que ali é a luta. 
 
E o bum baticum 
De homens sofrendo 
Nas garras dos donos 
Das terras das minas 
- com caras sardentas –  
Prosseguem na faina 



Levando à vitória 
Teu sonho de paz 
Saída da luta 
Em busca da paz. 
E é bum ti cum bum 
E é homens passando 
E é negras parindo 
Milhões de pretinhos 
Que após esta trégua 
De armas na mão 
Irão prosseguir 
Na luta que é tua 
Lumumba Lumumba 
Lumumba 
Ti  cum 
Bum  bum  bum. 
Lumumba de aço  
De ferro batido 
De vozes soando 
Por dentro da terra 
Sangrenta de África. 
Num grito saído 
Ti bum  bum  bum 
De dentro do peito 
A roça oprimida 
Levanta-se agora 
Com tua bandeira 
Lumumba. 
Contigo na frente 
E o grito no fundo 
Do corpo sangrando 
Caído nas matas 
Do chão de tua terra. 
Do corpo sangrando 
Nas mãos dos canalhas 
De cabelos  loiros 
De olhos azuis 
E caras sardentas 
Lumumba há sequência 
A luta em que um dia 
Não te abandonaram 
 
IV 
 
Lumumba, tibumba 
Lumumba 
Macumba 
Lumumba 



E bunda 
Na tumba 
Na tropa 
De loiros 
De olhos 
Vidrados 
Em forma  
De cifras 
Lumumba Lumumba 
Lumumba! 
 
 
 
 


