
PAULO NAZARETH
todas as vezes que sou parado tomado como bandido, delinqüente, mal 
elemento, narcotraficante, ladrão, terrorista, debil mental, louco, psicopata, 
sociopata,entre outras possiveis ameaças sociais pela policia militar y 
similares oficiais em diferentes partes deste mundo.
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-------------------------------------------------------------------------
não tinha sete anos de idade em 1984--subo o morro descalço pisando a rua de 
terra, sem camisa pela noite, devia usar um pequeno calção de algodão vermelho 
com listras brancas na lateral como o dos indigenas do xingu que eu vejo na 
televisão preto y branca imaginando as cores. creio que pelo porte de meu corpo 
pode-se ver os ossos de minha clavícula y também contar algumas costelas abaixo 
da pele morena feita pelo calor da antiga Santo Antônio das Figueiras ahi sem os 
arvoredos que um dia filtraram os raios do sol. ---o absurdo do real ultrapassa a 
ficção y a policia da ROTA impede meu caminho [me ameaçando] 
solicitando/ordenado minha identificação ___ sou menino! o que mais posso 
declarar[?]__ filho de manuel vou a venda de outro manuel comprar 1, 2, ou 3 
ovos: o que permite o orçamento nesses anos que a carne eh inexistente no 
brasileiro prato popular. o que se pode revistar em um menino de seus não sete 
anos usando apenas um calção como indumentária[?]- a ameaça seria os pes 
descalços empoeirados ou o cabelo anelado a muito sem corte[?]. quiza eh apenas 
uma brincadeira de militares para afastar o tédio de uma jornada de trabalho ou 
uma advertência ao infanto que cresce nas bordas da cidade, o suposto ninho da 
pandilha.  

fotografo  y fotografados não identificados

P. NAZARETH ED. / LTDA  jan. 2016 -- projecto / coleção: todas as vezes que sou parado tomando como bandido, delinqüente, mal 
elemento, narcotraficante, ladrão, terrorista, debil mental, louco, psicopata, sociopata,entre outras possiveis ameaças sociais 
pela policia militar y similares oficiais em diferentes partes deste mundo.  



penso a kombi cinza da policia militar do estado de minas gerais dos 70 y 80 y ate 
iniciados 90, anos de menino que vivi a ditadura brasileira.---o carro de marca 
popular alema segui com sua cor funebre cheio de soldados armados com as 
conhecidas carabinas calibre 12 y outras armas pesadas que meus olhos ainda na 
puberdade não consegui indentificar_quiza ahi se encontrava a famosa russa Ak47 
y suas similares israelenses. o primeiro presidente civil eleito diretamente 
pelo povo depois do triste y duro periodo militar, ja havia tomado posse quando 
as armas dos soldados se voltaram para EU com meu pequeno y magro corpo de 
incompletos 15 anos. o que mais assusta a policia armada talvez seja o black 
power dos panteras negras na cabeza de uma criança filha de mistura nos anos que 
o movimento de afirmação de homens y mulheres negras eh fortemente reprimido 
pela elite branca y seus tambem brancos generais.

-------------------------------------------------------------------------
EU com minha puberdade iniciada, ja na chamada redemocracia do Brasil, sinto a 
violencia das armas y palavras discriminatorias proferidas por homens cuja a 
cor negra da pele eh ofuscada  pela farda parda y a hierarquia militar — cor não 
completamente ignorada para que este mesmo soldado negro que golpeia seus 
irmãos negros não atinja a pantente do general branco.

fotografo  não identificado
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o menino preto ja antes de ser homem eh tratado como inimigo por seus iguais 
homens, que ignoram sua propria condição de negro numa falsa esperanza de alsar 
a mais alta patente na hierarquia da cor—
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soube EU que os homens y mulheres negras nos estados unidos da américa são os que 
comem melancia, fruto com estiguima de preto--- diz que recusado por muitos 
homens brancos, este se come com frango frito por mãos negras. __de áfrica se 
espalhou por américa.-- tão arraigado aqui ficou, que nem mais o sabemos 
africano.---ouço depois que nos anos de ditadura no brasil: melancia foi 
alcunha de comunista clandestino, por levar o vermelho por dentro._ mas todo 
bicho que eh vivo leva o sangue púrpuro, mesmo que soh um pouco.
---------------------------------------------------------------------------
em cuba_diante do HABANA LIBRE espero um amigo engajado no partido, um policia 
se aproxima a saber que ando a fazer alih a incomodar os turistas_ com meus pes 
empoeirados a meses não lavados, eh o único momento que tenho o gozo em assumir 
uma condição de turista. encontro o cubano y meu black power se mistura aos 
cabelos afros de cuba. __neste dia não comemos melancia.  

depois de  Luiz Morrier - fotografados não identificados
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em verdade não sei quantas vezes saio pela madrugada ou volto tarde do trabalho y 
tenho a bolsa aberta por policia buscando qualquer coisa de delinqüência 
atribuida a periferia [ bairro pobre, bairro longe, favela, comunidade, vila, 
aglomerado y não sei mais que nome se usa para amenizar ou atacar nossa 
moradia].--- os anos são os ultimos dez do seculo XX, a moeda seja novo cruzado 
novo, URV ou real o que levo na marmita eh o básico que atinge  os demais do 
ônibus velho empoeirado y desconfortado: arroz y feijão Y se o dia eh bom = um 
ovo frito.__mesmo assim com esse comum entre nos, eh vergonhoso ter a marmita 
exposta pensando que o outro leva carne na sua.

---------------------------------------------------------------------------
 

fotografo  não identificado
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escrebo palablas en espanol americano ---[me parece chistoso que se diga 
espanol latino _un pleonasmo_ ya que esta lengua hablada donde sea tiene su 
origen latina ahi donde se empiezo el império romano; lo mejor me parece seria 
dicer espanol azteca, espanol maya, espanol kuna, espanol inca aimará, espanol 
guarani y por ahi seguimos... parece que los latinos ahora somos nosotros, ya no 
son los espanoles, portugueses, franceses, italianos romanos—los. __ latinos 
haora somos nosotros, los indígenas y negros de américa al sur de los estados 
unidos]---pienso estas palablas entre las olas desde la isla de cuba castrista 
hasta el belize britânico passando por guatemala maya y mexico azteca. __serian 
latinos tambien los nacidos en belize y los tantos puntos de habla anglofona en 
caribe y suriname?

--me emociona el guarani oficial, habado en paraguay tan cerquita de casa, que 
“contamina” el latin de espana--- deseo un guarani oficial en mi pais y otras 
muchas hablas indígenas en los documentos oficiales de américa..._deseo tambien 
lo que hay de banto, mina, benguela, arabi, male, yoruba y toda suerte de lenguas 
africanas que se transladaron a américa_ deso que la légua de nuestra gente dé  
vueltas y revueltas a reaprender la lengua de nuestros ancestros.
---------------------------------------------------------------------------
do brasil chego ao méxico  com passagem panamenha_ ahi no aeroporto benito 
juarez [ primeiro presidente indigena do méxico pos espano-colonia]ha uma fila 
separada para os que vem de sudamerica, o único menos branco que vejo na revista 
eh EU nas maos de uma policia com pele índigena que extranha o meu falar espano-
americano.pra ela quiza seja EU de cuba ou afro-colombia.    

fotografo  não identificado _ enterro de joao candido o almirante negro lider da revolta tenentista no rio de janeiro / BR, 
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