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Para as irmãs & manas & minas & monas
& as mulheres & mulherxs & mulherões & a mulherada toda
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da família humana
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Amma

1

Amma
está andando pelo passeio do canal que divide a cidade, algu-

mas barcaças navegando lentamente nas primeiras horas da manhã 
à esquerda está a passarela de inspiração náutica com tábuas 

estilo convés e torres tipo mastros 
à direita está a curva do rio que se volta para o leste depois da 

ponte de Waterloo em direção ao domo da catedral de St. Paul 
ela sente o sol começar a se erguer, no ar ainda há uma brisa 

antes de a cidade ficar entupida de calor e fumaça
uma violinista toca alguma coisa devidamente inspiradora 

mais adiante no passeio
a peça de Amma, A última amazona do reino de Daomé, 

estreia no National Theatre esta noite

ela pensa na época em que começou no teatro
quando ela e a companheira de militância, Dominique, se 
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tornaram conhecidas por interromper apresentações que ofen-
diam sua sensibilidade política

as vozes treinadas, poderosas de atrizes se projetando dos 
assentos mais ao fundo antes de darem no pé rapidinho

acreditavam em protestos públicos, perturbadores e franca-
mente irritantes para aqueles do outro lado

ela lembra de virar uma caneca de cerveja na cabeça de um 
diretor cuja peça apresentava mulheres negras seminuas corren-
do pelo palco e se comportando feito idiotas

antes de bater em retirada pelas ruelas de Hammersmith
uivando

Amma então passou décadas à margem, uma renegada 
arremessando granadas no establishment que a excluía

até o mainstream começar a absorver aquilo que um dia 
tinha sido radical e ela se ver ansiosa para se juntar a ele

coisa que só aconteceu quando a primeira diretora artística 
mulher assumiu o comando do National Theatre três anos atrás

depois de tanto tempo ouvindo um educado não de seus 
antecessores, ela recebeu uma ligação logo após o café da manhã 
de uma segunda-feira quando sua vida era uma extensão vazia em 
que não havia nada mais a esperar além de novelas de tevê

adorei o roteiro, a gente tem que fazer, você também dirige 
pra gente? sei que o prazo é apertado, mas será que você teria 
tempo pra um café esta semana?

Amma toma um gole de seu costumeiro café duplo, o me-
lhor para começar o dia, enquanto se aproxima do complexo de 
arte cinza e brutalista logo em frente

pelo menos agora eles tentam alegrar o concreto estilo 
bunker com letreiros de neon e o local tem a reputação de ser 
progressista em vez de tradicionalista
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anos atrás ela esperava ser expulsa no momento em que 
ousasse cruzar aquelas portas, uma época em que as pessoas de 
fato usavam suas roupas mais elegantes para ir ao teatro

e olhavam de cima a baixo para quem não estivesse com o 
traje adequado

Amma quer que as pessoas levem sua curiosidade para as pe-
ças dela, não dá a mínima para o que vestem, ela também tem seu 
próprio estilo tô-nem-aí, que tinha evoluído, é verdade, e deixado 
de lado o macacão jeans clichê, a boina Che Guevara, o lenço 
palestino e o onipresente bóton com dois símbolos do feminino 
entrelaçados (mostre quem você realmente é, garota)

agora ela usa tênis prateados ou dourados no inverno, as boas 
e velhas papetes no  verão

inverno: calças pretas, tanto largas quanto justas, depende 
de ela estar vestindo quarenta ou quarenta e dois naquela semana 
(um tamanho menor na parte de cima)

verão: calças saruel estampadas que deixam as canelas de fora
inverno: camisetas assimétricas alegres, suéteres, jaquetas, 

casacos
durante o ano todo, os dreads descoloridos eram ajeitados 

para cima como velas num bolo de aniversário
brincos de argola prateados, enormes pulseiras africanas e 

batom cor-de-rosa
eram a assinatura perpétua da afirmação de seu estilo 

Yazz
que recentemente descreveu seu estilo como “o de uma 

velha louca, mãe” implora para ela comprar na Marks & Spencer 
como as mães normais e se recusa a ser vista ao lado dela quando 
supostamente deviam estar andand o juntas na rua 

Yazz sabe muito bem que Amma vai continuar a ser tudo 
menos normal, e estando na casa dos cinquenta ela ainda não 
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é velha, mas tente dizer isso a uma garota de dezenove anos; 
seja como for, não há nada para se envergonhar nessa coisa de 
envelhecer

sobretudo quando toda a raça humana está junta nisso
mas de vez em quando ela parece ser a única entre seus 

amigos que quer comemorar o fato de ficar mais velha
porque é um privilégio muito grande não morrer de forma 

prematura, ela diz a eles enquanto a noite cai, todos ao redor da 
mesa da cozinha dela no terraço de sua acolhedora casa em Brixton

enquanto atacam com entusiasmo os pratos que cada um 
trouxe: ensopado de grão-de-bico, frango jamaicano, salada gre-
ga, curry de lentilha, vegetais assados, cordeiro marroquino, arroz 
com açafrão, salada de beterraba e couve, quinoa jollof e massa 
sem glúten para os reclamões mais irritantes

enquanto se servem de taças de vinho, vodca (poucas calo-
rias) ou de alguma coisa mais amistosa para o fígado caso fossem 
ordens médicas

ela espera que eles aprovem sua recusa à tendência de cho-
radeira típica da meia-idade; em vez disso ganha sorrisos confusos 
e que tal crises de artrite, perda de memória e calores?

Amma passa pela jovem violinista
sorri de um jeito encorajador para a garota, que correspon-

de à altura
procura algumas moedas, deixa no estojo do violino
não está pronta para largar o cigarro então se inclina no 

muro na beira do rio e acende um, se odeia por fazer isso
a publicidade tinha dito à geração dela que o cigarro faria 

as pessoas parecerem maduras, charmosas, poderosas, espertas, 
desejáveis e acima de tudo descoladas

ninguém disse que na verdade ele ia matar todo mundo 
ela olha para o rio enquanto sente a fumaça quente descer 
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pelo esôfago acalmando os nervos ao mesmo tempo que tenta 
combater a onda de adrenalina da cafeína

quarenta anos de estreias e ela ainda está surtando
e se for desancada pelos críticos? repudiada por resenhas 

unânimes de uma estrela, onde o National Theatre estava com 
a cabeça quando permitiu a entrada dessa impostora de quinta 
categoria?

claro que ela sabe que não é uma impostora, escreveu quin-
ze peças e dirigiu mais de quarenta e, como um crítico escreveu 
certa vez, Amma Bonsu tem mãos seguras que sabem assumir 
riscos

e se as plateias que a ovacionaram de pé só estivessem sendo 
gentis?

ah, cala a boca, Amma, você é uma megera com anos de 
experiência, lembra?

olha
ela conseguiu um elenco fantástico: seis atrizes mais velhas 

(veteranas que já tinham visto de tudo), seis na metade do per-
curso (até então sobreviventes) e três rostinhos novos (otimistas 
ingênuas), um dos quais era a talentosa Simone, que ia vagar de 
olhos injetados pelos ensaios, tendo esquecido de desligar o ferro, 
o fogão ou de fechar a janela do quarto, desperdiçando um tempo 
precioso dos ensaios telefonando em pânico para seus colegas de 
apartamento

uns meses atrás ela teria vendido a própria avó como escrava 
para conseguir esse trabalho, agora é uma pequena prima donna 
mimadinha que mandou a diretora ir buscar um latte de caramelo 
umas semanas atrás quando estavam só as duas na sala de ensaio

estou exausta, Simone reclamou, deixando implícito que a 
culpa era toda de Amma por fazê-la trabalhar tão duro
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desnecessário dizer, ela lidou com a jovem srta. Simone 
Stevenson no mesmo instante

a jovem srta. Stevenson—que acha que porque desem-
barcou no National Theatre direto da escola de atores está a um 
passo de conquistar Hollywood

ela vai descobrir
em breve

em momentos como esse Amma sente falta de Dominique, 
que fugiu para a América há muito tempo

deviam estar comemorando juntas esse avanço na carreira dela
elas se conheceram nos anos 80 num teste para um longa-

-metragem ambientado numa prisão feminina (o que mais?)
as duas estavam cansadas de ser colocadas em papéis como 

escrava, empregada, prostituta, babá ou criminosa
e ainda assim não conseguir o trabalho
elas amaldiçoaram o destino num café encardido do Soho 

enquanto devoravam ovos fritos com bacon enfiados entre duas 
fatias de um pão branco pesado, que faziam descer com chá 
forte, ao lado das trabalhadoras do sexo que batiam ponto nas 
ruas lá fora

muito antes de o Soho virar um lugar gay da moda
olha pra mim, Dominique disse, e Amma olhou, não tinha 

nada de subserviente, maternal ou criminoso nela
ela era superdescolada, totalmente deslumbrante, mais alta 

do que a maioria das mulheres, mais magra do que a maioria das 
mulheres, com maçãs do rosto bem marcadas e olhos esfumados 
com cílios pretos e grossos que literalmente faziam sombra no 
rosto dela

ela usava couro, mantinha o cabelo curto exceto por uma 
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franja jogada de lado e andava pela cidade em uma bicicleta 
velha e gasta que estava acorrentada do lado de fora

eles não veem que eu sou uma deusa viva? Dominique ber-
rou com um gesto extravagante, sacudindo a franja, fazendo uma 
pose provocante enquanto cabeças se viravam

Amma era mais baixa, com quadris e coxas africanos
material perfeito para uma garota escrava, um diretor lhe 

disse quando ela entrou na sala de teste para uma peça sobre a 
Emancipação

ao que ela deu meia-volta e foi embora
por sua vez um diretor de elenco disse a Dominique que ela 

estava desperdiçando o tempo dele ao aparecer para um teste para 
um drama vitoriano quando não havia nenhuma pessoa negra na 
Grã-Bretanha da época

ela disse que havia, o chamou de ignorante antes de também 
sair da sala

no caso dela, batendo a porta

Amma se deu conta de que tinha achado um espírito afim 
em Dominique, que ia tocar o terror por aí com ela

e que ninguém ia contratá-las quando as notícias se espalhassem
elas foram a um pub local onde a conversa continuou e o 

vinho correu solto
Dominique tinha nascido na região de St. Paul em Bristol, 

de mãe afro-guianense, Cecilia, que rastreou sua origem até o 
tempo da escravidão, e de pai indo-guianense, Wintley, cujos 
ancestrais eram servos por contrato vindos de Calcutá

a mais velha de dez filhos que eram todos mais negros do 
que asiáticos e se identificavam como tal, sobretudo porque o 
pai tinha afinidade com as pessoas afro-caribenhas com as quais 
cresceu, mas não com os indianos recém-chegados da Índia
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Dominique sacou suas preferências sexuais na puberdade, 
sabiamente as manteve em segredo, sem saber como os amigos 
ou a família iam reagir, sem querer ser uma pária

tentou garotos algumas vezes
eles gostaram
ela suportou

com dezesseis anos, querendo se tornar atriz, veio para 
Londres onde as pessoas orgulhosamente se intitulam outsiders, 
como um emblema

dormiu na rua sob os arcos da estação Embankment e nas 
portas das lojas na Strand, foi entrevistada por uma associação 
habitacional para pessoas negras e chorou e mentiu dizendo que 
tinha escapado de um pai que batia nela 

o oficial de habitação jamaicano não ficou impressionado, 
então você apanhou, é? 

Dominique ampliou a denúncia para abuso sexual paterno, 
recebeu um quarto emergencial num albergue; passados dezoito 
meses, depois de telefonemas semanais e chorosos para o escritório 
de habitação, conseguiu da associação um apartamento de um 
quarto num pequeno prédio dos anos 50 em Bloomsbury

fiz o que precisava fazer pra encontrar uma casa, ela disse a 
Amma, não foi o ponto alto da minha vida, admito, mesmo assim 
não causei nenhum mal, meu pai nunca vai saber

ela deu início à missão de educar a si mesma em história ne-
gra, cultura, política, feminismo, descobriu livrarias alternativas 
em Londres

entrou na Sisterwrite em Islington onde cada livr o tinha sido 
escrito por uma mulher e permaneceu lá por horas; não podia 
comprar nada, e leu de cabo a rabo Home Girls: A Black Feminist 
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Anthology, um pouco toda semana, de pé, assim como tudo da 
Audre Lorde em que conseguiu pôr as mãos

as vendedoras não pareciam se importar

quando fui aceita numa escola de atores bem tradicional eu 
já era politizada e os desafiava em tudo, Amma

a única pessoa negra na escola inteira
ela exigiu saber por que  os papéis dos homens em Shake-

speare não podiam ser interpretad os por mulheres, isso sem falar 
de um elenco inter-racial, gritou para o diretor do curso enquanto 
todo mundo, inclusive as alunas mulheres, ficavam em silêncio

percebi que estava por conta própria

no dia seguinte o diretor da escola me chamou de lado
você está aqui pra se tornar uma atriz, não uma política
você vai ser convidada a se retirar se continuar  causando 

problemas
você está avisada, Dominique

que coisa, Amma disse, cala a boca ou cai fora, é?
quanto a mim, puxei o espírito combativo do meu pai, 

Kwabena, um jornalista que se engajou na luta pela independên-
cia de Gana

até que ficou sabendo que ia ser preso por rebelião, deu no 
pé, veio para cá e acabou indo trabalhar no setor ferroviário onde 
conheceu minha mãe na estação London Bridge

ele coletava os bilhetes, ela trabalhava nos escritórios na 
parte de cima do terminal

ele fez questão  de pegar o bilhete dela, ela fez questão de ser 
a última pessoa a sair do trem para poder trocar algumas palavras 
com ele
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minha mãe, Helen, é mestiça, nascida na Escócia em 1935
o pai dela era um estudante nigeriano que desapareceu 

assim que terminou os estudos na Universidade de Aberdeen
ele nunca se despediu
anos depois a mãe dela descobriu que ele tinha voltado para 

a mulher e os filhos na Nigéria
ela nem sabia que ele tinha mulher e filhos
minha mãe não era a única mestiça em Aberdeen nos anos 

30 e 40 mas era incomum o bastante para se sentir diferente
ela saiu cedo da escola, fez um curso de secretariado, veio 

para Londres bem quando a cidade estava sendo povoada por 
homens africanos que tinham vindo estudar ou trabalhar

minha mãe ia aos bailes deles nos clubes do Soho, eles gosta-
vam da pele mais clara e do cabelo mais solto dela

ela disse que se sentia feia até um homem africano dizer que 
ela não era

você tinha que ver como ela era naquela época
uma mistura de Lena Horne e Dorothy Dandridge
é, bem feia mesmo

minha mãe esperava que no primeiro encontro eles fossem 
ver um filme e em seguida ao lugar favorito dela, o Clube Afrique, 
bem aqui no Soho, ela deu dicas suficientes e adorava dançar 
highlife e o jazz da África Ocidental

em vez disso ele a levou a uma das reuniões socialistas dele 
na sala dos fundos de um pub em Elephant and Castle

onde um grupo de homens ficou ali sentado entornando 
cerveja e falando de políticas de independência

ela ficou lá tentando parecer interessada, impressionada 
com a inteligência dele

ele ficou impressionado com a anuência silenciosa dela, se 
você quer saber o que eu acho
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eles se casaram e se mudaram para Peckham
fui a última filha e a primeira menina, Amma explicou, 

soprando fumaça no ambiente cada vez mais abafado
dos meus três irmãos mais velhos dois viraram advogados e 

um virou médico, e a obediência deles às expectativas do nosso 
pai fez com que eu não fosse pressionada a seguir o exemplo

a única preocupação dele comigo é com casamento e filhos
ele acha a minha carreira de atriz um passatempo até que eu 

tenha as duas coisas
meu pai é um socialista que quer uma revolução para fazer 

toda a humanidade progredir
sem exagero

eu disse pra minha mãe que ela se casou com um patriarca
veja da seguinte forma, Amma, ela disse, seu pai nasceu 

homem em Gana nos anos 20 enquanto você nasceu mulher em 
Londres nos anos 60

o que você quer dizer?
você não pode mesmo esperar que ele “te saque”, como você 

disse
deixei bem claro que ela era uma defensora do patriarcado e 

cúmplice de um sistema que oprime todas as mulheres
ela disse que seres humanos são complexos
eu disse pra ela não me tratar com aquele ar de superioridade

minha mãe trabalhava oito horas por dia num escritório, 
criou quatro filhos, cuidou da casa, garantiu que o jantar do 
patriarca estivesse na mesa todas as noites e suas camisas passadas 
todas as manhãs

enquanto isso ele estava lá fora salvando o mundo
o único dever doméstico dele era pegar no açougueiro a car-
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ne para o almoço de domingo—uma coisa meio caçador-coletor 
suburbano

dá pra ver que minha mãe tá insatisfeita agora que a gente 
saiu de casa porque ela passa o tempo limpando ou redecorando 
tudo

ela nunca reclama da sorte, ou discute com ele, um sinal 
claro de que é oprimida

ela me contou que tentou pegar na mão dele no começo, 
mas que ele a afastou, disse que afeto era uma afetação inglesa, 
ela nunca mais tentou de novo

porém todo ano no Dia dos Namorados ele dá pra ela o 
cartão mais piegas que encontra e ele ama música country senti-
mental, se senta na cozinha nas tardes de domingo escutando os 
álbuns de Jim Reeves e Charley Pride

copo de uísque numa mão, enxugando as lágrimas com a 
outra

meu pai vive para reuniões de campanha, manifestações, 
protestos contra o Parlamento e para ficar parado em Lewisham 
Market vendendo O trabalhador socialista

cresci ouvindo os sermões dele durante o jantar sobre os ma-
les do capitalismo e do colonialismo e os méritos do socialismo

era o púlpito dele, e nós a congregação cativa
era como se ele literalmente nos enfiasse a política goela 

abaixo 
ele provavelmente seria alguém importante em Gana se 

tivesse voltado depois da independência
em vez disso ele é o Presidente Vitalício da nossa família

ele não sabe que eu sou sapatão, tá de sacanagem? minha 
mãe falou pra eu não dizer pra ele, já foi bem difícil dizer pra ela, 
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