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Léolo, o personagem do belíssimo filme de Jean-Claude 
Lauzon, cercado pela loucura e pelo horror, repetia:

Porque eu sonho, não estou louco,
porque eu sonho, eu não sou...

Galeano compartilha conosco um mundo louco, mas 
cheio de dignidade e sonhos.

Esta seleção deveria ser feita, então, por meio do 
sonho e da poesia.

Cada mulher representa todas as mulheres. Todas elas 
nos salvam da loucura.

Porque Galeano escreve, eu sonho,
porque sonho, eu não sou...
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Sherazade

Para se vingar de uma, que o havia traído, o rei degolava 
todas.
No crepúsculo se casava, na alvorada enviuvava.
Uma atrás da outra, as virgens perdiam a virgindade e 

a cabeça.
Sherazade foi a única que sobreviveu à primeira noite, 

e depois continuou trocando uma história por cada novo 
dia de vida.

Essas histórias, por ela escutadas, lidas ou imagina-
das, a salvavam da decapitação. As dizia em voz baixa, na 
penumbra do quarto, sem outra luz que a da lua. Dizendo 
essas histórias sentia prazer, e dava prazer, mas tomava 
muito cuidado. Às vezes, em pleno relato, sentia que o rei 
estava examinando seu pescoço.

Se o rei se aborrecesse, estava perdida.
Do medo de morrer nasceu a maestria de narrar.
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Fundação do romance moderno

Há mil anos, duas mulheres japonesas escreveram 
como se fosse agora.

De acordo com Jorge Luis Borges e Marguerite Your-
cenar, ninguém nunca escreveu um romance melhor do 
que A história de Genji, de Murasaki Shikibu, magistral re-
criação de aventuras masculinas e humilhações femininas.

outra japonesa, Sei Shônagon, compartilhou com 
Murasaki a rara honra de ser elogiada um milênio mais 
tarde. Seu Livro do travesseiro deu nascimento ao gênero 
zuihitsu, que significa literalmente ao correr do pincel. Era 
um mosaico multicor, feito de breves relatos, anotações, 
reflexões, notícias, poemas: esses fragmentos, que pare-
cem dispersos mas são diversos, nos convidam a penetrar 
naquele lugar e naquele tempo.
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A paixão de dizer (1)

Marcela esteve nas neves do Norte. Em oslo, uma 
noite, conheceu uma mulher que canta e conta.  

Entre canção e canção, essa mulher conta boas histórias, 
e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte 
de soslaio.

Essa mulher de oslo veste uma saia imensa, toda cheia 
de bolsinhos. Dos bolsos vai tirando papeizinhos, um por 
um, e em cada papelzinho há uma boa história para ser 
contada, uma história de fundação e fundamento, e em 
cada história há gente que quer tornar a viver por arte de 
bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os 
mortos; e das profundidades desta saia vão brotando as 
andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, 
que dizendo vai.
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Tituba

Na América do Sul tinha sido caçada, lá na infância, 
e tinha sido vendida uma vez e outra e outra, e 

de dono em dono tinha ido parar na vila de Salem, na 
América do Norte.

Lá, naquele santuário puritano, a escrava Tituba servia 
na casa do reverendo Samuel Parris.

As filhas do reverendo a adoravam. Elas sonhavam 
acordadas quando Tituba contava contos de fantasmas 
ou lia os seus futuros numa clara de ovo. E no inverno de 
1692, quando as meninas foram possuídas por Satã e se 
reviraram e uivaram, só Tituba conseguiu acalmá-las, e as 
acariciou e sussurrou contos para elas até que adormece-
ram em seu regaço.

isso a condenou: era ela quem havia metido o inferno 
no virtuoso reino dos eleitos de Deus.

E a maga conta-contos foi atada ao cadafalso, em 
praça pública, e confessou.

Foi acusada de cozinhar bolos com receitas diabólicas 
e a açoitaram até que disse que sim. 

Foi acusada de dançar nua nos festins das bruxas e a 
açoitaram até que disse que sim.
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Foi acusada de dormir com Satanás e a açoitaram até 
que disse que sim.

E quando lhe disseram que suas cúmplices eram duas 
velhas que jamais iam à igreja, a acusada se transformou em 
acusadora e apontou com o dedo aquele par de endemoniadas 
e não foi mais açoitada.

E depois outras acusadas acusaram.
E a forca não parou de trabalhar.
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As mulheres dos deuses

1939. São Salvador da Bahia

Ruth Landes, antropóloga norte-americana, vem ao 
Brasil. Quer conhecer a vida dos negros num país 

sem racismo. No Rio de Janeiro, é recebida pelo ministro 
osvaldo Aranha. o ministro explica a ela que o governo 
se propõe a limpar a raça brasileira, suja de sangue negro, 
porque o sangue negro tem a culpa do atraso nacional.

Do Rio, Ruth viaja para a Bahia. os negros são ampla 
maioria nesta cidade, onde outrora tiveram seu trono os 
vice-reis opulentos de açúcar e de escravos, e negro é tudo 
o que aqui vale a pena, da religião até a comida, passando 
pela música. E mesmo assim, na Bahia todo mundo acha, 
e os negros também, que a pele clara é prova de boa qua-
lidade. Todo mundo, não: Ruth descobre o orgulho da 
negritude nas mulheres dos templos africanos.

Nesses templos são quase sempre mulheres, sacer-
dotisas negras, que recebem em seus corpos os deuses 
vindos da África. Resplandecentes e redondas como balas 
de canhão, oferecem aos deuses seus corpos amplos, que 
parecem casas onde dá prazer chegar e ficar. Nela entram 
os deuses, e nelas dançam. Das mãos das sacerdotisas 
possuídas o povo recebe ânimo e consolo; e de suas bocas 
escuta as vozes do destino.
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As sacerdotisas negras da Bahia aceitam amantes, não 
maridos. o casamento dá prestígio, mas tira a liberdade e a 
alegria. Nenhuma se interessa em formalizar o casamento 
frente ao padre ou ao juiz: nenhuma quer ser esposada 
esposa, senhora fulano. Cabeça erguida, lânguido balançar: 
as sacerdotisas se movem como rainhas da Criação. Elas 
condenam seus homens ao incomparável tormento de 
sentir ciúmes dos deuses.




