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As coisas que ela conhecia, deixa que as esqueça outra vez –
As vozes no céu, o medo, o frio,
Os pastores boquiabertos e os estranhos homens velhos
amontoando seus tesouros toscos.

Deixa que se ria com o seu pequenino;
Ensina-a a cantar intermináveis canções desafinadas,
Concede-lhe que segrede ao seu filho 
Os nomes tolos que não ousamos chamar a um rei.

Protege os seus sonhos do rugido da multidão,
Do cheiro da madeira cortada, do rastro vermelho,
Do branco espesso e frio da mortalha
Que envolve o estranhado corpo dos mortos.

Ah, deixa-a ir, Senhor, para onde vão as mães
Gabar-se das suas belas palavras e maneiras, preparar
Os anos de orgulho e alegrias que juntos vão 
Viver, quando o seu filho se fizer um homem.
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The things she knew, let her forget again – 
The voices in the sky, the fear, the cold, 
The gaping shepherds, and the queer old men 
Piling their clumsy gifts of foreign gold. 
 
Let her have laughter with her little one; 
Teach her the endless, tuneless songs to sing, 
Grant her her right to whisper to her son 
The foolish names one dare not call a king. 
 
Keep from her dreams the rumble of a crowd, 
The smell of rough-cut wood, the trail of red, 
The thick and chilly whiteness of the shroud 
That wraps the strange new body of the dead. 
 
Ah, let her go, kind Lord, where mothers go 
And boast his pretty words and ways, and plan 
The proud and happy years that they shall know 
Together, when her son is grown a man.
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Caros leitores,
Salve!

Sou uma mãe recente – Maria, nossa filha, tem dois meses, é linda 
e saudável. Rezo para que ela continue assim para sempre, vivendo 
feliz muito para além da minha morte, que também há de tardar, para 
que eu veja os seus sorrisos, o seu caminhar, as suas descobertas, e 
me torne outra mulher por tudo o que ela me ensinar. Já é imensa 
a alegria revolucionária que uma vida nova sopra nas nossas vidas. 
Sinto agora de modo absoluto que a única coisa que tenho é tempo 
(ainda que não o tenhamos exatamente, como dizia Sêneca) e que 
tudo o que me é dado fazer é gastá-lo. Decido então reservar ao 
máximo os próximos meses para mergulhar sem reservas nessa 
loucura apaixonante que é se tornar mãe. 

Assim, inauguro aqui a minha licença maternidade, e a coleção 
Caderno de Leituras, que edito com regularidade e imenso carinho, 
fica suspensa até o final do ano. Em janeiro de 2018 voltaremos 
com as publicações. 

Agradeço à Adelaide Ivánova por me ter ajudado a encontrar o 
poema de Dorothy Parker, e à Cátia Sá e à Catarina Barros pelo 
trabalho da tradução. Agradeço também aos leitores desta coleção!

Saúde e sorte, 

Maria Carolina Fenati
Belo Horizonte, agosto de 2017. 


