
Partilhando vivências na pandemia 2021

Jamais falo o seu nome
Quem é você!
Que chega, chegando
Tirando vidas, deixando pânico
Que é você de manto preto

Nunca pronunciarei o seu nome
Pela sua maldade
De tamanho o mensurável
Semeou luto e tristeza
Como se a morte fosse o pão de cada dia
Que é você, yowéeee!
Cheio de manha

Jamais conhecia o seu nome
Voou pelo mundo como se fosse vento
Carregando vidas e vidas
Deixando pai sem �lho, deixando �lha sem mãe,
Deixando neto se avó, deixando vizinho sem companheiro
Jamais falo o seu nome, yowéeee!

Fez me fugir dos Malês, deixando saudades
Abandonei alunos e alunas
Fiquei escondido em casa
Abandonei os meus colegas
Fui me esconder como gatos e gatas
Imponente, sem Norte, sem Sul  e sem virtudes

Nem as orações tiveram o poder
As igrejas fecharam e o pastor �cou infetado, yowéee!
Nem podia tomar uma naquele barzinho
O garçom estava sem ar no hospital
Nem podia tomar banho na água fresca da praia
Porque o prefeito fechou tudo, porque o governador mandou fechar

De repente ouço vozes: P�zer, CoronaVac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik-V
Ouço vozes da esperança
Eram nomes de anjos da guarda chamados de V-A-C-I-N-A
Negacionistas  e anti-ciência tentam apagar essas vozes
A�nal, as vozes eram da esperança
En�m, Deus é conosco

Não quis nem saber a nacionalidade da vacina
Só queria ter a picada
A picada da esperança da vida
A salvação que busca a jangada
Que me leva de volta para anormalidade
 
Vou te chamar de 91-divoc para não te orgulhares
E para te esquecer para sempre
Vou te chamar de 91-divoc para jamais fazer sofrer o meu povo
E para nunca mais aparecer
Vou te chamar de 91-divoc para deixar a minha vida em paz
E para voltar para os abraços dos unilabianos e unilabianas
En�m, me deixe em paz. 

“QUEM É VOCÊ, MALDITO! YOWÉEEEE*”
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Expressão de lamento, de dor na língua xichangana, uma língua 
bantu do Sul de Moçambique, minha língua materna.
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