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   Hoje lembramo-nos de vocês, caríssimos e estimados 

Jentileschi e Meryanne. Muitas vezes as frases simples 

não são suficientes para nos fazermos entender, mas as 

atitudes sim. Esta prosa vem a propósito das VELHAS 

FRASES QUE AINDA FAZEM PARTE DA LÍNGUA 

PORTUGUESA explicitadas em anexo. Pois, haverá 

palavras que nos podem dizer alguma coisa dos fatos a 

serem relatados ou lamentados (?!). Mas antes gostaria 

de pedir que depois da leitura aqui deixada, revissem 

as páginas 4-5 do jornal O Autarca de Moçambique, de 

quarta-feira passada, dia 02 de julho 2014. O tema é o 

da reunião a que fomos convidados – encontro com o 

Presidente de Moçambique, Tenente-General (na 

reserva) Armando Emílio Guebuza, no lotado salão de 

eventos do Hotel Tivoli de Lisboa. O Johnny Craven 

foi o único a trocar umas breves palavras com o PR e a 

primeira-dama, na entrada do recinto. Registramos 

para o jornal esse breve momento em que a comitiva 

presidencial parou, para o PR dar um abraço ao 

Johnny, e me apresentar. O diálogo foi breve, mas em 

tom de familiaridade. 

   Tudo correu normalmente, mas à hora do coquetel 

um detalhe seria revelado ao percorrermos o salão, 

cumprimentando os conhecidos e amigos de 

Moçambique. Claro que o mundo é muito pequeno, e 

não poderíamos deixar de falar com um conhecido 

nosso – Murari Júnior. Somente não contávamos que 

ele nos surpreendesse com a notícia do convite feito 

por si, caro Jentileschi, ao aludido, para a abertura do 

Colóquio Internacional da Escrita Idiomática 

Portuguesa 2014, e confirmado “à volta de um jantar 

em família” na vossa última passagem por Lisboa. 

Murari JR fez-nos questão de destacar esse fato 

mostrando-nos o ‘comprovativo’ do cartaz, com os 

nomes grafados de todos os convidados, menos alguns 

dos primeiros abordados.  

   Seria indispensável dizer que foi muito desagradável 

saber avulso, que o Johnny não estava mais nesse 

contexto. Pior ficou o mesmo Johnny pois iniciara o 

tema ressaltando o convite feito pelo Jentileschi à sua 

pessoa. Afinal mais outra desfeita. Não acreditamos 

que tenha sido deselegância de sua parte ou de falta de 

respeito ou de educação, mas sim lapso de memória 

das inúmeras tarefas em curso, que nem deu para um 

telefonema ou um e-mail sequer, a alinhavar umas 

escusas. Não cremos também que ‘o velho médico 

alemão o tenha visitado’ – a sua memória é louvável, e 

a do Johnny também e mais ainda. 

   Claro que, como boa brasileira quatrocentona que 

sou, desculpas é uma palavra que nem sempre está na 

boca e na cabeça dos brasileiros. Mas nesse caso aqui 

exposto, seria indispensável, por isso me adianto e vos 

peço desculpas pelo incômodo da leitura deste texto, 

não tanto em tom de chorinho mas de uma partitura 

sem mágoa de Heitor Villas-Lobos. Porém há o direito 

à indignação. 

   Por outro lado, Johnny Craven é um Johnny, mas não 

um Johnny qualquer, é acima de tudo um Craven no 

espaço da CPLP sem muletas institucionais, portanto, 

merecedor de algum respeito, educação, como todo o 

ser humano. Nós brasileiras e brasileiros – estamos 

acostumados com esse tipo de coisas, mas aqui é 

diferente. Essa também não foi a primeira vez que 

fizeste isso, mas com certeza absoluta – foi a última. 

Os Craven de Moçambique têm memória de elefante 

africano. Cordialmente, Silvya Botton Gallanni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crônica do Fim do Mundo: 

Velhas Frases, Velhas Atitudes! 
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   Dizem que a educação vem do berço – que respeito é 

bom e todos gostam, ou que pedir desculpas não aleija 

a ninguém. Para sabermos mais consultamos o 

Dicionário Priberam para descobrir a origem de 

algumas palavras dessas frases: 

 
 

 

   AMIZADE: s.f. (latim vulgar amicitas, - atis) 

1. Afeição recíproca entre dois entes. 

2. Boas relações. 

   DESCULPA: s.f.  

1. Perdão de culpa ou ofensa. 

2. Alegação atenuante ou justificativa de culpa, ofensa, 

descuido. 

3. Escusa, pretexto. 

   EDUCAÇÃO: s. f. derivação fem. sing. de educar.  

1. Conjunto de normas pedagógicas tendentes ao 

desenvolvimento geral do corpo e do espírito;  

2. Conhecimento e prática dos usos da gente fina;  

3. Instrução, polidez, cortesia. 

   

  

INDIGNAÇÃO: Indignação: s.f. Agastamento em que 

entra repulsão e censura. 

   RESPEITO: s.m. na 1ª pessoa, sing. pres. do 

indicativo de respeitar. (latim respectus, - us ação de 

olhar para trás, espetáculo, atenção).  

1. Sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas 

desagradáveis a alguém.  

2. Apreço, consideração, deferência, obediência, 

submissão, temor, medo.  

3. Temor do que os outros podem pensar de nós.  

   (FONTE: com a devida vênia ao DICIONÁRIO 

PRIBERAM) Texto, compilação e arranjo gráfico de 

Silvya Botton Gallanni.© 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: VELHAS FRASES QUE 

AINDA FAZEM PARTE DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. 

 


