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Wakanda

Wakanda é um termo que existe na língua Kikongo.O kikongo
é uma língua falada fluentemente na Afrika Central e Sul.
Sobretudo em alguns países da região dos grandes lagos. Ela
pertence ao grupo etnolinguístico Kôngo e consequentemente
da família linguística Bantu nascida nos moldes da árvore
linguística Niger-congo.
Wakanda na língua kikongo significa: o que é nosso por direito.
Ou seja, é um termo que se aplica às coisas que nos pertencem
verdadeiramente. Em suma Wakanda é um termo ligado à um
determinado sentimento de pertence.
É no fundo uma terminologia que invoca o nacionalismo a
paternidade a cultura e até mesmo ao etnicismo.
Quando falamos em Wakanda em kikongo, estamos a querer
com isso dizer que, nós pertencemos a uma determinada coisa,
ou tal coisa nos pertence por direito.
Autoria e narrativa: João Niango Ngombo Kina
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Ali vem três cavaleiras / cavalgando livres sob a luz da
aurora // Cada cavalo uma sela / cada sela uma senhora /
Cada senhora dez dedos, cada dedo uma história.
Se é pra voltar pra minha terra, te rever será vitória. Vem me
leva, vem me leva. Leva eu que eu vou embora
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Meu nariz é prova do amor de quem me fez / e quem desceu
à cova já viveu outra vez // Toda vez que um preto dança
/ dança junto “com ceis” / toda vez que um preto canta, no
Orun dançam os reis.
Sem mostrar pro inimigo nossa malandragem / nossa
filosofia, nossos passos de dança // Pra branco e pra preto //
depende da viagem / ouço rimas que nascem pra ser piada
pronta.
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Mas não se ofendam / eu tenho amigos brancos e aproveitei
que agora os preto tá patrão // e que os meus boletos foram
todos pagos / junto com as dívidas da escravidão.
Meu pés no asfalto mostram a quilometragem / cê quer dizer
quem é, diga com quem cê anda // Na algibeira eu nunca fui
de levar bagagem Jacarandá que dança / filha da terra santa.
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Wakanda / wakanda /
Wakanda / wakanda /
Wakanda / wakanda /
Wakanda / wakanda.
Cês pisam devagar / vamu à frente do tempo // Sabedoria
antiga, guiando ensinamentos // A terra prometida floresce
por dentro / reverência aos velhos e ao seu conhecimento.

Então sacode a pista e mostra seu talento / é pra lavar a
alma, curar do sofrimento // É pra tomar o trono ser mais
que tombamento / é pra saber quem somos / este é o nosso
momento // Queremos nada menos do que tudo o que
tiraram de nós / pelas nossas crianças / pelos nossos avós //
Assassinando algós, capoeira mata milhares nós por nós /
carregando a herança de reinos milenares.
e até samambaia chorou / quando eu disse que vinha pra cá
// foi no meu canto vingou lágrimas dos nossos ancestrais.
O meu coroa é rei / minha coroa manda // Pra onde eu vou /
eu sei / Juntei minhas muamba.
Wakanda, wakanda,
Wakanda, wakanda,
Wakanda, wakanda,
Wakanda, wakanda.
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Se é pra voltar pra minha terra, te rever
será vitória. Vem me leva, vem me leva.
Leva eu que eu vou embora
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TAMARA FRANKLIN
Oriunda de Ribeirão das Neves, mulher, preta, cantora, compositora,
pesquisadora da cultura popular e afrobrasileira e MC. Tamara Franklin
é a artista à qual cabem estes títulos.
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Ainda criança já escrevia seus primeiros versos. No ano de 2005, aos 14
anos, fundou o grupo Ideologia Feminista H2S2 (Hip Hop Sobre o Salto)
a fim de desconstruir o machismo predominante no RAP. Foi a primeira
mulher mineira a cantar no maior festival de Hip Hop da América Latina:
HÚTUS (2009).
Em 2015 lançou o CD Anônima que revela seu olhar para possibilidades
ao congregar RAP, samba, reggae, baião, tambores e cantos
africanos em um único disco. Com este trabalho a artista alcançou
reconhecimento a nível nacional. Sua identidade artística está ligada à
sua versatilidade ao transitar entre os vários segmentos da música negra
e popular com o seu RAP. E isso é o que impulsiona sua carreira ainda
nos dias atuais, possibilitando a conquista de um público totalmente
diversificado.
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O meu coroa é rei / minha coroa manda //
Pra onde eu vou / eu sei / Juntei minhas
muamba.
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O que é Wakanda pra você?
No princípio éramos eu, meus pais, Winy e Thalita dentro de dois cômodos e
mais nada. O RAP chegou antes que eu completasse 10 anos de idade, e fez
com que eu me reconhecesse em mim mesma, na verdade trata-se de um
processo contínuo.
O espelho continua a me pedir conta de quem sou, e este sentimento me
acompanha desde a infância.De lá pra cá busco incessantemente pela minha
história, que as escolas em que estudei omitiram.
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Wakanda, mais do que uma cidade fictícia dos quadrinhos da Marvel, é
uma palavra pertencente ao idioma kikongo que significa “O que é nosso
por direito”. Quando penso nisso, penso na minha família e no RAP, minhas
raízes- por isso citados no primeiro parágrafo. Penso nos meus ancestrais e
na minha ancestralidade, penso em avanços, penso no futuro, no sonho
de Martin, na integridade de Mandela, na bravura de Winnie. Concordo
com Lupita Nyongo ao dizer que Wakanda seria a África se não tivesse sido
colonizada pelo Branco. Wakanda é a repatriação defendida por Garvey,uma
repatriação que começa por dentro, é o acolhimento e o endereço ideal de
todos os pretos da afrodiáspora que vivem e morrem com saudades de um
lugar em que nunca viveram, de coisas que nunca puderam conhecer.
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