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SANT"ANNA,
(Maria da Gl6ria de Sd e I*'
mos dAlmeida e Figueiredo
de Sant'Anna Andrade Paes,
Lisboa 2515 125)
G6ria de Sant'Anna veio residir para Mogambiqueem 1951
tendo-setixado a partir de 1953
na actual cidade de Pemba onde
durante muitos anos trabalhotr
como professora do ensino primfrio. Tendo-se estreado com
um livfb de poesia em 1950
(DISTANCIA) todo o resto da
sua abundante obra po&ica foi
publicadaem Mogambique:MOSICA AUSENTE (1954), LIvRo DE AGUA q962), POB
MAS DO TEMPO;AGRESTE
(1964), r.&f DEIGO AZTJL
DE. SILENCIO (1965),DESDE
QUE O MUNDO E 32 POE.
MAS DE TNTERVALO (1972).
O seu 0ltimo livro editado em
Mogambique (25 de Junho de
1975')6 um conjunto de cr6nicas
com cardctereemi-autobiogrdfico
que. no entanto. mantdm o tom
secretamentelirico que caractefiza toda a sua poesia,profundamente impregnada de Mogambique como bem notou o critico
Eug€nio Lisba.
Tendo-se ausentado de Mo
gambiquedefois de 1975Gl6ria
de Sant'Annadeixou-nosum legado que valoriza.e dignifica a
filerattua mogambicana.
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llesde rlue o mundo
A terra est6 ficando toda de sangue
toda de sangue
e mil olhos nos olharn de ld do fundo
C^adacarola que rompe vem cheia de sangue
cheia de sangue e traz no centro um olho duro
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As faces, as faces, as faces quietas
que eram de carne e s6o de terra
e os dentes, os dentes, os dentes dispersos
por entre de dentro no meio das pedras
E orelhas, orelhas deitadasescutando
escutando esperando escutando esperando
os passos e o pulso e as vozes e o fumo
e o vento e a chuva e o rodar do mundo
E comendo a fome do sangue da terra

entre ossos e pele
entre ossos e pele
gusanos, gusanm, gusairos, gusanos
repartindo tudo

in Desde que o mundo e 32 Wenus de inten'alo
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