




Para Sekai, a mais nova estrela em nosso céu noturno. 
- L.N.

Para Lupita. 
- V.H.
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Sulwe nasceu com a pele da cor da meia-noite.

Ela não se parecia com ninguém da família. Nem um pouquinho, nadinha de
nada.

A mamãe tinha a cor da aurora, o papai tinha a cor do crepúsculo e Mich, sua
irmã, tinha a pele da cor do meio-dia.

Poucos colegas da escola se pareciam com Sulwe.

As pessoas davam apelidos carinhosos, como Raio de Sol e Bela, para Mich, sua
irmã.

As pessoas chamavam Sulwe de Neguinha, Escurinha e Noite. Sulwe sempre
ficava magoada ao ser chamada assim.

Por isso, ela se escondia enquanto sua irmã fazia muitos amigos.



Sulwe sonhava em ser da mesma cor de sua irmã.

Ela também queria amigos de verdade.

Então, ela pegou a maior borracha que já tinha visto e tentou apagar algumas
camadas de sua pele escura.

Isso dói!



Ela entrou escondido no quarto da mamãe

e usou a maquiagem dela.

Ah, não! A mamãe vai reclamar por isso.

Sulwe decidiu que mudaria de dentro para fora. Passou a comer somente os
alimentos mais claros e brilhantes.





Ela ficou com dor de barriga e foi dormir mais cedo. Pediu um milagre a Deus.

“Querido Deus,
Por que eu tenho a cor da meia-noite se minha mãe tem a cor
da aurora? Por favor, faça com que minha pele seja clara como
a pele dos meus pais. Quero ser bonita de verdade. Não quero
mais fingir que sou bonita. Quero ter o brilho do dia. Quero ter
amigos. Meu Deus, se você estiver me ouvindo e puder atender
ao meu pedido, quero acordar com a pele clara e radiante
como o sol lá no céu.
Amém.”





Quando a mamãe a acordou na manhã seguinte para ir à escola, Sulwe
despertou e viu que nenhum rastro da luz do dia se manifestava em sua pele da
cor da meia-noite.

Sulwe contou tudo para sua mãe.





A mamãe perguntou:

– Qual é o seu nome?

– Sulwe – ela murmurou.

– Qual é o significado do seu nome?

– Estrela – Sulwe sussurrou.



– O brilho não está na sua pele, meu amor. Você é o brilho – a mamãe disse.

Ela, enquanto fazia carinho na barriguinha de Sulwe daquele jeitinho todo dela
quando queria acalmá-la, acrescentou:

– Quanto à beleza: você é linda!

Sulwe suspirou.

– Bem, você é linda aos meus olhos. Mas não pode depender da sua aparência
para que se sinta bonita, meu amor. A real beleza vem da sua mente e do seu
coração. Começa pela forma como você vê a si mesma, não como os outros
veem você. Agora está na hora de se levantar e ir para a escola.

Como ela, com aquela pele tão escura, poderia ter brilho?

Como ela poderia ser bonita se ninguém além da mãe dela via isso?



Como ela poderia ser uma estrela?





Naquela noite, uma estrela cadente apareceu na janela do quarto de Sulwe.

A estrela disse:

– A Noite me enviou até aqui. Venha comigo.

Sulwe montou na estrela e as duas partiram.

– Há muito tempo, no começo dos tempos, havia a Noite e a Dia. Elas eram
irmãs – contou a estrela.



Elas se amavam muito.

Mas as pessoas não tratavam as irmãs do mesmo jeito.

As pessoas davam apelidos carinhosos à Dia. Diziam que ela era amável, gentil e
bonita.

As pessoas chamavam a Noite de assustadora, má e feia. Ela sempre ficava
magoada ao ser chamada assim.



Um dia, Noite se irritou com aquilo e abandonou a face da Terra.

Dia ficou na Terra. Ela gostou de fazer a alegria das pessoas com o sol.

Mas então Dia ficou tempo demais.

Dia começou a sentir muita falta da irmã. Assim como todo mundo.

Algo tinha que ser feito para que ela voltasse.

Dia saiu à procura da Noite.

E encontrou a irmã!



– Senti sua falta – disse Dia.

– Eu também sinto sua falta. Mas você não sabe o que é ser maltratada por ser
escura – falou Noite.

– Você está certa. Não sei o que é passar por isso. Mas sei que precisamos de
você do jeitinho que você é. Venha comigo e veja – respondeu Dia.

Noite voltou e as pessoas se alegraram com seu retorno.

– Precisamos dos tons mais escuros da noite para descansar profundamente.
Precisamos de você para que possamos crescer, sonhar e guardar nossos
segredos conosco.



As estrelas entraram na conversa:

– O brilho não está apenas na luminosidade do dia. A luz se manifesta em todas
as cores. Algumas luzes só podem ser vistas no escuro.

Dia emanava um brilho dourado, enquanto Noite resplandecia um brilho
prateado, elegante e refinado sobre todas as coisas.

Dia disse à irmã:



– Você fica ainda mais bela quando manifesta seus tons mais escuros. Nesses
instantes, você expressa seu Eu verdadeiro.

Será que a Noite não precisaria mudar nada, nem um pouquinho, nadinha de
nada?

Depois que Dia e Noite voltaram a estar juntas, um pouco da Noite voltou a se
manifestar em Dia, na forma de sombras. E um pouco de Dia voltou a se mostrar
à Noite, na forma de raios da lua.

Daquele momento em diante, elas se mantiveram inseparáveis. Prometeram
valorizar o brilho que existe nas duas sem se importar se as pessoas perceberão
esse brilho ou não.



A estrela explicou:

– Olha, precisamos das duas: do brilho mais intenso da luz do dia, da cor mais
profunda da escuridão da noite e de todos os tons entre elas. Juntas, elas fazem
com que o mundo seja o que conhecemos: luz e escuridão; força e beleza.

Na manhã seguinte, Sulwe acordou radiante.

Ela não se esconderia mais. O mundo era seu lugar! Escura e bela, forte e cheia



de brilho.

E se ela precisasse de algo que a lembrasse de seu brilho, poderia olhar para o
céu no momento mais escuro da noite para ver por si mesma.

Sulwe se sentiu linda por dentro e por fora!



NOTA DA AUTORA

Assim como a Sulwe, enfrentei muita zombaria e provocação por ter a pele
escura como a cor da noite. Eu rezava para que um dia acordasse com a pele
mais clara. Fiz todo tipo de coisa para clarear minha pele. Minha mãe sempre me
dizia que eu era linda, mas ela é minha mãe. É claro que não seria uma surpresa
se ela me achasse bonita!

Meus sentimentos com relação à minha cor da pele só mudaram depois que
cresci. Ver mulheres negras de pele escura serem reconhecidas por sua beleza
me ajudou muito. Percebi que, se elas eram lindas, eu também poderia ser linda.
Comecei a me ver de uma forma diferente.

Tanto a Sulwe quanto eu tivemos que aprender a ver nossa beleza. Porém,
espero que mais e mais crianças comecem suas vidas sabendo que são lindas.
Que elas possam ver a beleza do mundo e ter a certeza que também são uma
manifestação dessa beleza.

No entanto, é crucial que saibamos que nossa aparência externa é apenas
uma manifestação da nossa beleza. Concordo que é importante se sentir bem ao
se olhar no espelho, contudo o que vale ainda mais é construir a beleza interna.
Isso significa que devemos ser gentis conosco e com os outros. Essa é a real
beleza que resplandecerá através de nós.

A jornada que vivenciei foi bem diferente da aventura noturna da Sulwe, mas
a lição é a mesma: há tanta beleza nesse mundo e dentro de você que os outros
ainda não conseguiram perceber. Não espere que os outros lhe digam o que é
belo. Saiba que você é bonito(a) porque escolheu ser assim. Saiba que você
sempre foi e sempre poderá ser. Valorize sua beleza e deixe que ela ilumine os
caminhos em tudo o que fizer na vida.
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