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EDuARDO QuivE - MAPuTO
Em NiNgUém matou Suhura, Lília 
momplé nos remete a uma viagem 
sem retorno – primeiro pela forma 
active que descreve os acontecimen-
tos, levando-nos a uma constante 
actualização dos acontecimentos.
ONtEm, ESta obra foi escrita por 
alguém cuja pela estava cansada da 
opressão, da impunidade, injustiça 
prevaricada por uma raça branca de 
estrangeiros, que já se tinham tor-
nado donos de tudo. Falo-vos dos 
portugueses – concretamente – o 
relato do que “aconteceu em Saua – 
Saua”, onde a autora ilustra os fatos 
datados de Junho de 1935 e a abril 
de 1975.

1. “HistóriAs que 
iLustrAm A estóriA” 
«NiNgUém matOU Suhura» não são 
apenas vives que a escritora nos leva 
a conhecer, mas trata-se de 5 contos 
– estórias que ilustram a história – 
relatados por quem as viveu e sentiu 
na pela, mais do que, por uma alma 
feminina que nos transmite, em 
cada parágrafo, alma de uma mãe 
que vive o calvário de ver seu filho 
atirado aos bichos.
QUE NãO seja só por isso, até porque a 
esta obra, mais do que uma denuncia e desabafo dos maca-
bros acontecimentos da era colonial em moçambique, vem 
carregada de uma energia que a leva a renovar-se todos os 
dias, isto é, ler Ninguém matou Suhura, é ter em si, o poder 
da escrita e em mão, uma verdadeira narrativa realista com 
dimensão única entre nós.
NiNgUém matOU Suhura, é a consagração, logo a primei-
ra, da Lília momplé como uma verdadeira contadora de 
estórias em volta da lareira – Xitiku Ni mbaula – pela objec-
tividade da sua obra, mas pela eficiência do seu domínio 
da palavra, não deixa de criar uma convulsão para antes 
de nos passar a mensagem, fazer com que participemos 
das suas emoções. Se bem que na literatura moçambicana, 
pelo menos lançando um olhar para a presença feminina 
muito pouco nos é fornecido em termos livros, e da sua 
geração menos ainda.
iLUStrar a história através deste livro foi a chegada em 
peso, de uma mulher nas artes escritas, depois da recon-
hecida “ menina corajosa” Noémia de Sousa que inspira 
gerações, aliás, embora esta ter se destacado por ilustrar a 
história com a poesia, pode-se considerar a Lília momplé, 
mais um braço direito na continuidade desta linha, mas de 
um jeito mais atrevido, ao ter pautado pelos contos.

2. Contos pArA ArrepiAr

O PrimEirO conto, «aconteceu em Saua-Saua» o assunto 
principal é o suicídio de um homem chamado mussa racua 
que, por não ter conseguido atingir a meta dos 8 sacos de 
arroz exigidos pela administração colonial como paga-
mento de imposto depois de longas jornadas de procura 
de ajudas à vizinhança, ficou inconformado de perder a 
esposa e ter que viver o drama das torturas, preferiu pen-
durar o pescoço numa corda e balouçar eternamente numa 
árvore.
DEStaca-SE NEStE conto, a tamanha descrição de cada 
acção do personagem mussa racua, em cada uma das 
suas acções, começando pela delirante introdução ao seu 
drama: 
«mUSSa racUa aproxima-se lentamente da palhota de 
abudo… caminha com passos firmes, de cabeça erguida, o 
belo corpo bem direito. a ansiedade e a dorida revolta que 
o queimam, sabe ele escondê-las dentro de si. Só os olhos, 

demasiado serenos, demasiado fixos, denotam a conformada 
lassidão do jogador que tudo perdeu.
aBUDO é a sua última esperança. contudo, uma esperança 
tão remota e fugida que, londe de o animar, o enche de 
pavor. Não recua só para justificar a si próprio que lutou até 
ao fim»
EStE O princípio da ronda que o personagem mussa racua 
faz pelas dispersas palhotas do Saua-Saua a procura duma 
solução do seu problema – procurar dois sacos de arroz que 
lhe faltam para resolver a sua dívida com a administração 
que caso não conseguisse, o levaria às plantações – coisa que 
não chega a resolver, primeiro por não conseguir o arroz e 
acabara por não parar nas plantações lugar de pouca pos-
sibilidade de sobrevivência, por decidira se suicidar.
«Na EScUriDãO enluarada do pequeno quarto sente a 
mulher a dormir um sono agitado, mas profundo. Um desejo 
violento de a apertar nos braços para sempre impele-o para 
ela, mas recua a meio quarto. Então, com movimentos felinos, 
rápidos e silenciosos vai-se embora sem a olhar sequer.
maiaSSa… NãO sabe bem o que terá acontecido, mas sente 
que algo irremediável se passou, que o seu homem se foi, 
que não mais o terá. E é quase sem surpresa que, ao dobrar 
um carreiro, dá com o corpo de mussa racua suspenso de 
uma mangueira, balouçando docemente ao sabor da brisa 
matinal. tombado no chão, um saco cheio de arroz»
DEPOiS DESta inquietante introdução na obra, que nos 
tiraria um minuto de silêncio e de intensa dor, por se encon-
trar autênticos sinais da brutalidade com que a escritora leva 
este acontecimento, vem de seguida o conto “caniço”.
Em DEzEmBrO de 1945, em Lourenço marques, actual 
maputo, num pequeno povoado constituído mesmo nas 
barbas da cidade, chamado caniço, o rapaz de nome Naftal 
com 17 anos de idade e órfão de pai, vive um drama – miséria 
– e porque está mesmo num bairro aventurado numa cidade 
onde reside e reina a burguesia, suporta o peso de chefiar, 
porque ele é o mais velho dos irmãos, uma família composta 
por seis elementos.
NaFtaL, traBaLhaNDO como “moleque” era a fonte de 
sobrevivência da família, mas vinha de seguida, a sua irmã, 
aidinha que trabalhava como “aia de meninos” que ajudava 
no sustento, sem que, contudo, pudessem sair da vida mis-
erável. Um dia aidinha desaparece. a família começa a viver 
a outra fase da pobreza estrema – o vai e vem de procurar 
esta menor que fora aliciada por uma outra “aia de meninos” 

de nome aurora caldeira que lhe albergara na sua casa na 
avenida de angola para trabalhar como prostituta. a mãe 
da aidinha, soubera do facto pela vizinhança e, apesar de 
duvidar que a sua filha – “uma criança sossegada, incapaz 
desses atrevimentos” tomou a coragem para ir até ao local 
em busca da menor.
E DE facto aidinha se entregara na tal profissão, «farta da 
miséria e que sendo negra, não tinha outro caminho para 
se livrar dela. Só tornando-se puta.» 
E QUErENDO mudar a sua vida vendendo o seu corpo, 
aidinha continuou prostituta e só regressa para casa num 
estado débil de saúde. Vive o drama da doença e, por outro 
lado, como pai, vira trazer mais desgraça a família que terá 
que gastar o que, mal consegue para o seu próprio sus-
tento, para garantir a assistência médica e medicamentosa 
desta que vai se acabando aos bocados em casa.
«NaFtaL acEita a doença e a morte próxima da irmã 
como aceitou a morte do pai nas minas do John³, a miséria 
quotidiana, o medo e as humilhações. Para ele, tudo faz 
parte do destino dos negros.»
maS O drama deste adolescente não para por aqui, aliás, 
este é apenas um princípio de uma manhã que é acusado, 
no seu local de trabalho, de roubar um relógio de ouro pela 
sua patroa. é obrigado a confessar uma verdade que não 
conhece juntamente com um cozinheiro da casa. E assim 
não procede por conhecer a sua inocência.
POr Fim, é juntamente com o seu colega, é entregue a 
polícia que aos negros não poupa maldições, pelo marido 
da patroa. Os dois são torturados. Quando o patrão volta 
para casa é confrontado com outra realidade.
«- aFiNaL o relógio apareceu. Estava com a mila. Ela chegou 
logo a seguir de tu teres saído com os criados para a polícia. 
Levou-o para o colégio…é vaidosa como o pai esta tua 
filha…
- ELa que não torne a fazer partidinhas dessas. E agora 
aqueles gajos já devem estar a apanhar porrada.
- PODiaS lá ir dizer que encontrámos o relógio – sugere 
a mulher.
- Ó filha, deixa-me descansar. além disso é um mau princí-
pio…. Deixa-os lá apanhar.»

aiNDa Em Lourenço marques, já no mês de abril de 1950, 
prepara-se “O Baile da celina”, evento que ditaria um 
diploma de conclusão do Liceu Salazar uma rapariga de 

um percurso pelas Estórias que ilustram a História contadas por Lília Momplé
Para Lília Momplé e os seus pais

“A felicidade jamais se alcançará definitivamente; é necessário conquistá-la dia a dia, com uma inabalável esperança no futuro, 

mas também com os ensinamentos do sofrimento passado.”

LíLiA mompLé, in “ninguém mAtou suHurA”



nome celina, filha de um casal humilde, natural de ilha de 
moçambique. Saíra da ilha, depois de concluir a instrução 
primária na Escola Luís de camões, para continuar os seus 
estudos em Lourenço marques, onde havia condições 
para tal.
a mãE da celina, de nome Violante, é mulata e tem raiva 
da descriminação por ser dessa raça, por isso, quando 
nasce a celina, sua filha única, jurou a si mesma defendê-
la, a todo custo, das humilhações que lhe estariam reser-
vadas pelo único facto de ser mulata, decidindo assim, 
apostar na educação da criança.
POr iSSO, o baile de finalistas do 7° ano seria marcante 
na sua vida. Ela e um aluno indiano chamado Jorge Vieira, 
ambos com uma cor diferente de todos que frequenta-
vam o liceu, uma vez este, ser direccionado a brancos.
E O baile para estes dois alunos não chega a acontecer, 
pois, chamados para o gabinete do reitor, justamente 
no dia e na hora do baile, foram proibidos de participar 
do mesmo.
«- QUErO avisar-vos que não podem ir ao baile dos 
finalistas – prossegue calmamente o reitor, pousando 
nos jovens o seu olhar ausente míope…
cELiNa NãO pode acreditar no que está a ouvir. as fontes 
latejam-lhe e uma náusea incontrolável amortece-lhe 
os sentidos. Dificilmente consegue permanecer de pé, 
a ouvir a voz do reitor que lhe soa tão suave, tão longín-
qua…
- SEm dúvida que vocês compreendem – continua ele – 
há certas coisas que é preciso dar tempo ao tempo. Vem 
o senhor governador-geral e pessoas que não estão 
habituadas a conviver com gente de cor. E vocês também 
não haviam de sentir-se à vontade no meio delas! Para 
evitar aborrecimentos de parte a parte, achamos melhor 
vocês não irem ao baile. Seria muito aborrecido que…»
Já NO conto Ninguém matou Suhura, estória que mereceu 
ser o título da obra, estamos no centro do furacão, com o 
peito aquecido, Lília momplé despeja tudo, ou melhor, o 
que seria tudo, porque as confissões continuam, não só 
ao longo da obra, mas em outras estórias que a autora 
conta noutras obras.

SUhUra, PErSONagEm principal deste conto que relata 
um acontecimento de Novembro de 1970, é uma adoles-
cente de quinze anos de idade. é analfabeta, órfã de pai 
e mãe e extremamente pobre.
ViVE NUma palhota na ilha de moçambique com a sua 
avó desde a morte da mãe.
À margEm, a ilha é dirigida por um administrador. 
homem de quarenta e oito anos de idade e casado com 
D. maria inácia. Na ilha de moçambique ocupa, simulta-
neamente, a posição de administrador e Presidente da 
câmara.
cOmO SE pode imaginar, a data dos factos, 1970, um 
administrador é uma autoridade que se deve muito 
respeito, entre brancos, e temor, entre negros. Por isso, 

usando da sua força, depois de numa manhã tranquila que vai 
circulando pelas ruas a adolescente, encantado com a negra 
alegre que esta era e pela humildade do seu jeito, decidiu que 
a queria ter.
POSSUíDO PELa vontade de ter na cama uma negra pela qual, 
como branco e alto dirigente, tem todo o poder, o administrador, 
ajudado por uma velha de nome agira momade, dona de um 
prostíbulo na zona que vira a comunicar a avó da Suhura que o 
dirigente quer possuir a sua neta.

«a VELha agira não esteve com delongas. Entrou logo no assun-
to começando por refeir a grande, a enorme sorte que a avó 
tinha. Pois não era que o senhor administrador, um homem tão 
importante em todo o mundo, tinha visto a sua neta Suhura e 
tinha gostado dela? gostara tanto que queria dormir com ela, 
uma simples negra sem valor. E o simpaio abduzlrazaque estava 
ali para arranjar tudo da melhor maneira.»
E FOi assim comunicada a avó que ficou aflita quando soube 
do facto, com o coração a doer como uma ferida ao imaginar 
que devia entregar a sua única neta, pessoa a quem deseja um 
bom futuro.

SUhUra NãO escapa das mãos do administrador num dos quar-
tos da casa de D. Júlia Sá, esta que a recebe com uma frieza 
calma. E depois de algum tempo de espera, chega do senhor 
administrador. Já no quarto, ambos, Suhura e o administrador, 
entram num drama que não cabe palavras para descrever.
maS a verdade é que Suhura recusara ser possuída pelo ilustre 
e este tentando forçar a menor a manter relações sexuais com 
sigo, e este, terá entrado numa furiosa e estúpida agitação que 
terá causado a morte da Suhura. Entretanto, que não se chegue 
a conclusão disso apenas pela minha compreensão, pois, nem 
a própria autora, consegue descrever o que levara ao fatídico 
acidente. 
«O cOrPO inerte conserva uma obstinada atitude de recusa e 
uma flor de sangue contorna-lhe as magras coxas.
Para aLém de um irritado espanto, o senhor administrador 
sente apenas uma estranha curiosidade em conhecer a causa 
desta morte: teria violentado a rapariga de tal modo que pro-
vocasse uma hemorragia fatal? Ou, no meio da sua estúpida 
agitação, teria ela própria batido com a nuca na cabeceira da 
cama? Ou morrera de puro susto?» monologa a autora.

maiS tarDE, já em Luanda, no ano 1974 em abril, moçambique 
já nos preparativos para a celebração da independência que vira 
a acontecer a 25 de Junho de 1975, a autora leva-nos para um 
cenário igual a outros já nos contado, no território angolano.
EUgéNiO ViVia a um ano na gabela em 1962. Embora residisse 
tão pouco nessa vila, angola não era estranha para ele. é de 
nacionalidade portuguesa.
EUgéNiO é que faz com que este conto tenha como título O 
Último Pesadelo, este que acontece num hotel de nome guaraná 
onde é divergência entre brancos e negros, numa altura em 
que a media começa a exercer um papel importante e com as 
independências africanas os colonizadores entram em pânico e 

Eugénio, embora não muito ligado a opressão, por ser 
branco, acabaria por se achar do mesmo grupo.
aLiáS, EUgéNiO, era um branco diferente. Não compac-
tuava e até defendia os negros quando torturados. a mais 
marcante parte deste conto, marca-se quando Eugénio, 
defende um grupo de negros a serem torturados mali-
ciosamente no hotel pelos brancos e por isso, este foi 
conotado como um traidor.
«Eram DUaS horas da madrugada quando o último 
negro se imobilizou no chão. houve depois, da parte dos 
assistentes, a preocupação de verificar se na verdade os 
negros estavam todos mortos. Satisfeitos com o exame, 
arrumaram os corpos para depois serem enterrados no 
mato. Só então regalo permitiu que Eugénio se reti-
rasse…
DESSE ÚLtimO instante, Eugénio guarda a lembrança 
de corpos intumescidos, pedaços de miolos colados nas 
paredes, e um cheiro intenso a fazes e a sangue.»

DAs vArieDADes nA LinguAgem à 
ConvergênCiA De LugAres

aO LONgO do percurso que se faz no livro, pode-se con-
statar um aspecto interessante, que aliás, por bem ou 
mal que seja, a literatura moçambicana tem registado: o 
uso de algumas expressões em línguas nacionais, como 
por exemplo:
«PUaPO NhUm! Puapo nhum! Puapo nhum!» 
marcaS EXPrESSãO macua que quer dizer «Ó marido». 
isto, de algum modo, traz uma originalidade princi-
palmente quando olhamos para a estória em que este 
termo aparece – aconteceu em Saua – Saua – em que 
se descreve as personagens, como um grupo de cam-
poneses.
OUtraS EXPrESSõES moçambicanas, como Xirico – rádio 
portátil muito popular em moçambique; torritori – doce 
de amendoim, coco ou gergelim torrado com açúcar em 
caramelo; tocoçado – caril confeccionado com peixe, 
galinha ou carne, água, cebola, tomate e manga verde 
ou seca, entre outras.

POr OUtrO lado, Lília momplé, leva o «Ninguém matou 
Suhura» a um destino mais verdadeiro. Um paralelismo 
entre ilha de moçambique em Nampula, Lourenço 
marques (actualmente maputo) e Luanda, em angola. E 
recorrendo a periodização dos factos subentende-se que 
trata-se, de facto, de um contar Estórias que ilustram a 
história e assim, fica-se a se saber dos acontecimentos 
desses povos nessa altura, através da literatura.
Para SE descobrir o simbolismo literário em revelar factos 
históricos através de estórias da escirora Lília momple, 
pde-se ainda recorrer a outros seus dois livros, nomeada-
mente, Os Olhos da cobra Verde e Neighbours
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PartEm hOJE, para maceió, Brasil, os escritores calane da 
Silva e Ungulani Ba Ka Khosa, na companhia do músico 
Stewart Sukuma e a sua banda N’Kuvo, para participarem 
na Segunda Festa Literária do marechal Deodoro (FLimar). 
trata-se, de resto, de uma conhecida e grandiosa festa 
literária que acontece no Estado de alagoas e cujas celeb-

rações ultrapassam a arte da escrita, estendendo-se para 
outras áreas culturais: música, artes plásticas e dança.
Dentre váriAs mesas, calane da Silva e Ungulani, vão ori-
entar uma palestra subordinado ao tema “Novos cantares 
africanos”, Literatura africana e moçambicana.



  

FiCHA téCniCA
Propriedade do Movimento Literário Kuphaluxa

Sede: Centro Cultural Brasil-Moçambique* AV. 25 de Setembro nº 1728, Maputo, Caixa Postal nº 1167 * Celulares: (+258) 82 27 17 645 e (+258) 84 57 78 117 * 
Fax:  (+258) 21 02 05 84 * E-mail: kuphaluxa@sapo.mz

Director Editorial: Eduardo Quive (eduardoquive@gmail.com)
Coordenador: Amosse Mucavele (amosse1987@yahoo.com.br) 
Editor - Canto da Poesia: Rafael Inguane (inguane.rafael@hotmail.com)
Redacção: David Bamo, Nelson Lineu, Mauro Brito, Izidine Jaime, Japone Arijuane.
Colaboradores: Maputo: Osório Chembene Júnior * Xai-Xai: Deusa D´África * Tete: Ruth Boane * Nampula: Jessemusse Cacinda * Lichinga: Mukurruza*
Brasil: Itapema - Pedro Du Bois * Santa Catarina: Samuel da Costa * Nilton Pavin * Marcelo Soriano * Portugal: Victor Eustaquio e Joana Ruas.
Design e páginação: Eduardo Quive

DO OuTRO LADO, A SuL
TRÓPiCO DE CAPRiCÓRNiO

O vERMELHO DAS ACÁCiAS NA PAiSAGEM

NATuRALiDADE

4 BLA BLA BLA Exero 01, 5555
Terça-feira, 06 de Setembro de 2011                                               LiTERATuRA MOÇAMBiCANA                                                                  4

GuLAMO KHAN

à Luísa Petris e ao Luís cezerilo

por aqui arrefece com o inverno, meu amigo, e 
quase apetece fazer um poema. do lado de lá a 
paisagem é só silêncio e a alma voa descompas-
sada.
perguntamos se o trópico de capricórnio está para 
chegar, pois o signo roda ao ritmo das estações. 
aí será verão e eu coloco nos ombros esta mágoa 
encasacada que me pesa e não aquece.
voltam-se as páginas dos dias uma a uma. as notí-
cias vêm de longe em trinta e três rotações. não 
haverá uma canção solta na vossa pressa de votar 
o coração que nos prende?

estamos quietos. quase parece que hibernámos 
neste azul vivo que corta como o gelo num dia 
de sol.
pedem-nos que habitemos essa língua que aí se 
desmancha em arco-íris, que temperamos com 
gengibre esta insossa maneira de comunicar.
onde se despem afectos e se escondem charcos de 
solidão. tenho de atravessar o oceano e ir banhar-
me dessa luz austral que me renasce.
tenho medo de morrer aqui. enregelada. atravessa-
se na minha cabeça uma espécie de neve insupor-
tável e os ossos sinto-os a estalar.
Não escolhi o trópico de câncer, não desejo andar 
às arrecuas. na verdade não escolhi o mapa e 
detesto que os lugares me prendam ao chão.
a minha natureza é andarilha e precisa de calor 
para crescer. não me peçam palavras que vistam 
a garganta de quem canta longe.
eu não posso traduzir a alma ou travesti-la. preciso 
de um pote cheio de xicuembos, incensos, ervas 
aromáticas, em que aspire a terra vermelha que 
trago sempre a nascer dentro de mim.
desço os olhos para o trópico de capricórnio, abro 
as cortinas da imaginação e o sul desenha-se por 
entre os dedos açafrânicos.
dizes-me então que te apaixonaste por uma jovem 
muçulmana que dança a dança do ventre e súbitos 
saris esvoaçam entre nós.
levada numa miragem, esqueço a origem dos 
nomes
peço à raiz do tempo que o amor nos povoe do 
pó das estrelas
e encantada a voz me dance nesse ventre que 
abraça o teu olhar maravilhado 

Ana Mafalda Leite
ana mafalda Leite

Poetisa luso-moçambicana e investigadora científica 
na área das Literaturas africanas de Língua Portuguesa, 
ana mafalda Leite nasceu em Portugal, mas viajou para 
moçambique ainda muito nova, onde frequentou a Uni-
versidade Eduardo mondlane, em maputo. Depois de 
uma estadia prolongada em moçambique, regressou a 
Portugal, onde passou a exercer funções de docente na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Enquanto poetisa, publicou Em Sombra acesa (1984), can-
ções de alba (1989), mariscando Luas ( 1992, em colabo-
ração com roberto chichorro e Luís carlos Patraquim), 
rosas da china (1999), Passaporte do coração (2002) e 
Livro das Encantações (2005).
a obra de investigação científica distingue os seguintes 
ensaios :
. “a ilha de Próspero de rui Knofli ou a ilha de caliban 
na poesia moçambicana - notas em torno de um mito 
de origem cultural”, in camões, nº 6, Lisboa - instituo 
camões, 2000;
. “Lusofonias - Quando o ibo se revê em Lisboa”, in JL, 
2000;
. “Lusofonias - as Novas aventuras de Sandokan ou de 
Serpa Pinto?”, in JL, 2000;
. “Lusofonias - as Parábolas de mia couto”, in JL, 2000;
. “O Último voo do Flamingo”, in metamorfoses, nº 1 - 
Lisboa - ed. cosmos, 2000;
. “reflexões em torno dos conceitos de regionalismo, 
Nacionalismo e Universalismo na Literatura moçambi-
cana”, in ata colóquio sobre Literatura moçambicana, 

ANA MAfALDA LEiTE

cai ao chão a mais íntima aurora

há-de vestir-me de cor rubra
a matéria que tinge o céu e me deslumbra

este assalto da aurora será meu enxoval meu dote de 
menina
agora que sei o mistério e continuo donzela
tu que pões o vermelho das acácias na paisagem
estranho amor te foi cobrindo amarga toranja
doce de papaia regressa
de cada vez
mais jovem
a semente 
chama

arde em lábios audaciosos

neste acontecer saboroso
eles são afeitos
à incandescente terra a crescer um dom de mansidão

em fundo laranja canta o palato assim aceso enquanto
um rosário de contas pretas me escorre dos dedos
devagarinho para o chão 

ANA MAfALDA LEiTE
(Uma carta a rUi KNOPFLi)

Eu, meu caro rui Knopfli, eu caso-me à agrura das micaias 
e das rosas, ao roxo das noites lentas e às luas do dois hem-
isférios. Do sul ao norte em espiral me move o coração em 
índico interior, a intensa lentidão dos sentidos adormecidos 
por essas aves estranhas que me povoam os sentidos de 
asas bem reais.
chamem-me europeia ou africana, que fazer senão calar? 
meus versos livres, livres xingombelas, livres pomos, voam 
sem chão, neste chão que trago por dentro da casa móvel 
que atravessa o sonho. muito por dentro de todas as paisa-
gens acorda aí esse teu, este meu, quebranto dolente, luz 
que as tardes em brasa levantam na alma acordada em seu 
abrupto amanhecer. é provável e é certo ser este meu corpo 
entrançado de liana e liamba uma trepadeira de nuvens em 
que o arco íris morde a cauda de muitos céus em desvario, 
porque a alma sem sossego acasala seres bifrontes, mon-
stros de um hermes apátrida.
que pátria a de um poeta senão uma língua bífida e em fogo, 
senão um veneno redentor de mamba, enroscada dor nesse 
corpo babel em chama anunciado?
há no entanto uma terra e uma pátria em que pouso 
devagar, me reconheço e desconheço, escriba acocorado 
enrubescendo a língua de amorosos sabores, de vibrados 
ritmos, é a tua pátria de versos ó rui, a tua mafalala entu-
mescida José, a tua sensual arquitectura a oriente, Eduardo, 
ó príncipe dos poetas, o teu rumo silencioso e manso artur, 
a escultura maconde da tua voz magoada Noémia, teu 
rendilhar de pemba azul glória, a monção elegíaca e trágica, 
dolorosa dos teus blues, Patraquim, teu mar ao norte em 
ilhas utópicas Virgílio, e em arca de noé, essa fábula grot-
esca de grabato arrebatando os pontos cardeais num chão 
desgarrado a Filimones, mes em nós crescido até à palma 
primeira de todos os sons.
acredita, a terra-mar que em nossas línguas caminha é 
naturalidade obscena, pátria dividia em crónicas da peste, 
nascimento incestuoso de múltiplas mães, em nós úbere o 
som da xipalapala.
lancinado eco do fim das tardes, misterioso som, morro de 
muchém crescido da terra, desventrando asas em voluta, 
lento voo em sombra acesa, pátria minha, passaporte,
naturalidade, só uma, a poesia

maputo, Universidade Eduardo mondlane, maputo, 
2000;
. “a Fraternidade das Palavras”, in atas da Festa da Língua, 
Sintra, cmS, 2001;
Prefaciou também a “Obra completa de corsino Fortes”, 
publicada in a cabeça calva de Deus, Lisboa, D.Quixote, 
2001.
é também autora de vários ensaios, traduções, artigos 
e introduções e recensões críticas.
Enquanto investigadora e estudiosa das literaturas afri-
canas de Língua Portuguesa, ana mafalda Leite dá um 
forte contributo, ao lado de outros nomes importantes 
como Pires Laranjeiro, José carlos Venâncio, manuel 
Ferreira, Salvato trigo e outros, quer para a descodifi-
cação dos textos dos escritores dos países lusófonos 
quer para a divulgação de uma literatura que, tendo 
como suporte a Língua Portuguesa, lhe imprime a sua 
própria expressão.
a sua experiência e domínio do conhecimento nesta 
área fazem dela uma presença indispensável em 
colóquios, conferências e outras iniciativas na área, 
como participante e como moderadora.
Em fevereiro de 2002, foi convidada, a par de outros 
escritores, para as jornadas literárias “correntes de 
Escrita “, realizadas na Póvoa de Varzim.



MARCELO SORiANO - BRASiL
m.m.soriano@gmail.com

Nota preliminar: Antes de 
prosseguir com este artigo, 
lembro ao leitor que me dirijo à 
CPLP (Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa), portanto, 
podemos encontrar gerúndios, 
futuros do pretérito, expressões 
etnocêntricas, familiares a certos leitores, porém, inusitadas a outros. 
Oxalá, que esta peculiaridade não seja pretexto para correções, mas 
para integrações e enriquecimentos léxicos e culturais entre nós. 
Marcelo Soriano. Santa Maria - RS - BR. 14/07/2011.

1. FrAseopoemAs

...................................................
Kabuki:
o rosto da lua branca
junto ao pano da noite.
...................................................
Chorarei por ti como criança encolhida...
Soluços escondidos no leito escuro,
com medo da luz acesa que há de entrar
pela porta entreaberta.
...................................................
Até as larvas ensinam:
é preciso rastejar, antes de voar.
Mas em qualquer das formas, rastejando ou voando,
o mais importante é sobreviver.
...................................................
O Eu de mim se torna ínfimo
em meio aos outros de mim.
(Visitando Pessoa)
...................................................
 

2. notA: pLutArCo ou pessoA? preCisão ou 
neCessiDADe?
 
Quem é o autor da expressão “navegar é preciso; viver não é preciso”?. 
Alguns, como eu, acreditavam que era o poeta português Fernando Pessoa 
ou, ainda, alguns brasileiros (menos literaturizados) têm a frase como uma 
pérola do saudoso político brasileiro Ulysses Guimarães. Nada disso. A frase 
é do general romano Pompeu e está em Plutarco: “Navigare necesse; vivere 
non necesse” (Plutarco, Vida de Pompeu 50.2 / Rezende 3765). Segundo 
consta em alguns apontamentos que andei lendo por aí, “havia necessidade 
de embarcar trigo para Roma, que estava sem pão, mas uma tempestade 
amedrontou os marinheiros, que se recusavam a embarcar. Então, Pompeu 
gritou que navegar era preciso, viver não era preciso.”. Certa vez, esbocei a 
próprio punho a seguinte nota, imaginando uma analogia entre os trajetos de 
navegação e os caminhos percorridos através da vida: O “navegar é preciso, 
viver não é preciso”, de “Fernando Pessoa”, há de ter relação com PRECISÃO 
e não com NECESSIDADE.

3. monóLogos póstumos Com quintAnA - pArte viii

“ A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam 
certas.”

Mário Quintana
Eu a ele: Poesia não tem frase, tem verso; e frase não é verso, é fase. Uma 
frase sempre
fala a verdade, Uma poesia nunca mente.
Ele a mim: Frase é citação, poesia excitação.

(3.) ContinuA nA próximA eDição..

A CARTA QuE NÃO 
POSSO ENviAR A 
MiNHA MÃE                              
JAPONE ARiJuANE - MAPuTO

Oi mamã.

a sua primeira sorte cresceu

claro, para outros, para ti continua o 

mesmo, seu lindo bebé de sempre

hoje bebé de fraldas jeans, de beberão alcoólico, mas só quando o sol 

chora a vontade ocasional

a metamorfose multiplica olhos alheios

O tempo ausente na sua memoria

Faz a vida do seu bebé uma sucessão de momentos parados

Percurso de momentos esporádicos.

mãe! 

O Ex-inclino do seu ventre

Naufragou nas águas de uma mulher que discorda o resgate

Sem meios no meio deste mar sem fins

Vou pagando renda a uma vivência que não me rende

a minha força é toda fazendo nada 

celebrando felicidades a existência fúnebre 

Da minha alma vagueando no porão deste barco que chamam vida

ancorada na angustia de ser que alguns crêem que seja meu

ai mamã

O seu primeira sorte

Sorte? claro para ti, não minha!

alienados os meus 5 e mais sentidos possíveis

a alma fala de viva voz, o espírito responde certamente

mas esta extensa epiderme que dizem ser fraca opõem-se

Fraca tal e qual o repudio de contemplar a sua paisagem, mãe.

mamã o seu primeira sorte.

Patrão explorado na lida da vida

Que de ti sabe muito pouco, como sobe o salário mínimo

mama, aprendi que a vida não é injusta

mas são injustas as vidas

E se existe honestidade no mundo que não seja sua, o mundo não é 

existe.

Si não o meu, que não alcanço

Ofuscado, repudiado por essa mulher 

Que não suporta aborto, porto, muito menos maternidade

mamã o seu primeira sorte perdeu a sorte de sorrir, por esta violenta 
mulher que era das acácias hoje de carros.

Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5
Terça-feira, 06 de Setembro de 2011                                                              CRÓNiCA / CONTO                                                                          5

FiLosoFonias        rapsódicas



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

- discurso dirEcto

“Exerço a escrita como ofício” 

Terça-feira, 06 de Setembro de 2011                                   https://literatas.blogs.sapo.mz                                                                       6

caminho próprio e aí não sou abandonado pelas leituras, 
eu as abandono.  

LiterAtAs: neste munDo CADA vez mAis gLoBALizADo, tão 
AFeito Ao imAgétiCo, Com um níveL eLevADo De AnALFA-
Betismo, e Com umA DiversiDADe CuLturAL ABrAgente. o 
que te LevA A DeDiCAr-se A Arte De esCrever numA erA onDe 
Ler um Livro não é A pALAvrA De orDem?

CLÁUDIO PORTELLA: 

Não exerço a escrita como arte, mas como 

ofício. Se minha profissão é escritor, então: 

escrevo! Se minha escrita despertar inter-

esse, que leiam então.

LiterAtAs: o esCritor AngoLAno José AguALusA Disse 
CertA vez que “o esCritor  AFriCAno Deve sAir Do gHeto”, 
senDo o esCritor A voz Dos que não tem voz, A suA inter-
venção soCiAL não só Deve Cingir-se A esCritA num pAís 
Com BAixos niveis De LeiturA, o esCritor Deve se expor 
nA soCieDADe, ComungA DA mesmA iDeiA? o ser esCritor 
CompensA? e quAL é o pApeL Do esCritor?

cLáUDiO POrtELLa: Sou plenamente de acordo com José 
agualusa. todo escritor deve sair do gueto e mostrar a 
cara, dizer a que veio. O trabalho do escritor não e somente 
escrever, mais também participar de debates, dar ent-
revistas e opinar sobre o mundo etc. Ser escritor é uma 
profissão recompensadora, sim! O escritor deve escrever 
e opinar sobre as coisas do mundo.

LiterAtAs: A LínguA nos une, mAs ContinuAmos muito Dis-
tAntes um Do outro, em termos gLoBAis quAL é o estADo 
CLiníCo DA LiterAturA De expressão portuguêsA? e o que 
A LiterAturA Do seu pAís reCeBe Dos outros quADrAntes 
LusóFonos, ConCretAmente os AFriCAnos, reFiro-me A 
LiterAturA moçAmBiCAnA, AngoLAnA, guineense, CABo-
verDiAnA etC.

cLáUDiO POrtELLa: 

A literatura feita em língua portuguesa, 

sem dúvida, é uma das mais fortes. 

Acredito que no momento atual a litera-

tura brasileira não tenha influência 

nenhuma da literatura africana de língua 

AMOSSE MuCAvELE - MAPuTO

uma notícia biográfica, por ele mesmo 
[agosto/2000]: Cláudio portella, 27 anos. 
escritor e poeta. Legítimo representante 
da vanguarda contemporâneo na poesia 
brasileira. nunca pertenceu a grupos. 
Acredita que a poesia atual, pois para ele 
nada é novíssimo, possui como característica 
o individualismo. não o individualismo 
transparente, do qual refere-se Allen 
ginsberg, quando interrogado acerca do que 
seria nudez na poesia, e esse imediatamente 
tirou a roupa.
o intimismo de Cláudio portella, não é coeso, 
não é translúcido, não é emblemático, não é 
panfletário. mas falho, caótico e doentio. sua 
poesia busca cobrir a falsa moral, desdizer o 
lengalenga dos intelectuais, dos doutos que 
apontam os falos alheios comparando-os aos 
seus.
A poesia de Cláudio portella é uma velhinha 
de 4000 anos, que sobe ao palco para 
declamar seus versos, de botas, gibão e 
guarda-chuva.
entre suas publicações significativas, figura 
a de Choque-de-chuveiro-elétrico (poema 
onde trabalha o verbo algo) no suplemento 
Literário de minas, gerais um dos mais 
respeitado do país. 

LiterAtAs: nA inFânCiA quAL Foi o seu primeiro Con-
tACto mArCAnte Com Com A esCritA?

cLáUDiO POrtELLa: aos domingos costumava anotar toda 
a programação da tV. Eu me preparava com papel e caneta 
numa estante próxima à tV e ficava anotando o nome 
de cada programa que ía passando. é provável que esse 
tenha sido meu primeiro contato marcante com a escrita. 
Pensando melhor eu já naquela época estava exercendo 
o jornalismo. minha literatura tem grande influência do 
jornalismo impresso. tanto é que já há alguns anos venho 
praticando o jornalismo literário.

LiterAtAs: que espAço os Livros oCupAm no seu DiA-
A-DiA? A LeiturA De ALgumA FormA, inFLuênCiA no seu 
trABALHo e no seu quotiDiAno?

cLáUDiO POrtELLa: Os livros são meus materiais de tra-
balho. trabalho com livros todos os dias. Estou sempre 
lendo. Ler e escrever são as atividades que mais me dão 
prazer. como sou jornalista literário os livros fazem parte 
do meu trabalho e do meu cotidiano.

LiterAtAs: o esCritor peruAno mArio vArgAs LLosA 
CertA vez Disse o seguinte “A minHA pAssAgem peLo 
JornALismo Foi FunDAmentAL Como esCritor.” Como 
portA-voz DA soCieDADe voCê perCeBe nA LiterAturA 
ou no JornALismo umA Função DeFiniDA ou mesmo 
práCtiCA?

cLáUDiO POrtELLa: creio que assim como o Vargas Llosa 
minha literatura tenha uma dívida com o jornalismo. Falar 
de uma função e da praticidade da literatura e do jornalismo 
não é fácil. acredito que tanto a literatura como o jornalismo 
tenham muitas funções e muita praticidade. a literatura é 
mais introspecta que o jornalismo, serve mais ao espírito. 
O Jornalismo é mais cerebral e combativo. tanto é que a 
imprenssa é tida como o quarto poder depois do Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

LiterAtAs: quAis são os Autores impreCinDiveis nAs 
suA LeiturAs Como esCritor e Leitor? e quAis nunCAm 
o ABAnDonAm?

cLáUDiO POrtELLa: Deste a infância sempre gostei de ler. 
Sou um leitor versátil. Leio os clássicos mas não me bitolo 
à eles. imprecindível é uma palavra perigosa. como leitor 
gosto muito da poesia de Fernando Pessoa e da prosa de 
machado de assís. como escritor busco permanecer no meu 

portuguesa. É lamentavel, mas o mercado 

editorial brasileiro desconheçe a literatura 

de língua portuguesa feita na África.

LiterAtAs: se em moçAmBique, AngoLA, CABo-verDe, 
são-tomé, timor Leste etC, o grAnDe proBLemA que 
CruzA o CAminHo Do esCritor é enContrAr umA 
eDitorA onDe possA puBLiCAr o seu trABALHo, e em 
seguiDA ALguém que Compre e Lê A mesmA, Creio que 

em portugAL e no BrAsiL AConteCe o inverso. ou seJA, 
ComprenDe-se que As possiBiLiDADes De puBLiCAção, 
nesses Dois pAíses, são Bem mAiores que As nossAs, 
Com isso, não Corre-se o risCo De se ter muitA oBrA 
imAturA nAs prAteLeirAs. quAL A suA opinião soBre 
isso?

cLáUDiO POrtELLa: certamente o mercado editorial de 
Portugal e do Brasil ofereçem maiores oportunidades de 
publicação que o mercado africano. meu primeiro livro foi 
publicado por uma editora de Portugal. mas o fato desses 
mercados serem mais ativos do que o africano não quer 
dizer que seja uma maravilha. tanto em Portugal como no 
Brasil (acredito que ainda mais no Brasil) os escritores (sejam 
eles iniciantes ou veteranos) teem dificuldades de encontra-
rem editoras para os seus livros. a autopublicação ainda é 
uma alternativa cada vez mais forte. Quanto a imaturidade 
dos autores e suas obras isso é uma questão que independe 
de mercado. é uma questão do autor saber se já está pronto 
ou não. aconselho que o autor submeta sempre seu livro a 
avaliações antes de publicá-lo.   

LiterAtAs: que oBrA De um esCritor De quALquer 
quADrAnte Do munDo que os moçAmBiCAnos DeviAm 
Ler urgentemente? e Como FormAr Leitores?

cLáUDiO POrtELLa:

 Nenhuma leitura deve ser imposta como urgente-

mente necessária. Necessidade e urgencia na 

leitura é uma descoberta pessoal e individual de 

cada um. Facilitando o acesso ao livro. Melho-

rando a renda per capita, dimuíndo o preço do 

livro, levando o livro até o povo. Aqui no Brasil 

costumamos dizer que o artista deve ir a onde o 

povo está. O livro deve ir a onde o povo está. Por 

que não distribuír bons livros para o povo?
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rEportagEm

EDuARDO QuivE - MAPuTO

uma poesia para corajosos, 
para os verdadeiros 
“intelectuais” do povo, juntou 
jovens na capital moçambicana 
na última edição de Quinta 
D´Poesia, realizado desta vez 
no Parque dos Continuadores. 
uma verdade que nos faz 
recordar do José Craveirinha, 
um autodidacta que se tornou 
no intelectual do povo. 
Escrevia as cartas de protestos, 
o povo lhe pedia para escrever 
um poema para reclamar 
da fome em fim, um poeta 
a dois passos a frente para 
alertar dos perigos que vêem. 
Para viver esses momentos 
que ressuscitam em mentes 
jovens, a Nkarigana Arte, 
nomeou o referido evento 
em “poesia sem algemas”.

QUiS a arte desta vez, voltar-se às verdades. Falar dos 
problemas sociais sem medo nem receio. Libertar a alma 
e falar tudo como se não houvesse limitações, afinal de 
contas o artista sem liberdade é improdutivo.
PEDrO UBiSSE, mais conhecido pelo seu pseudónimo, 
Peter Pedro Pierre Petrosse, considera “poesia sem alge-
mas” um título pertinente para o evento, isto porque foi 
uma oportunidade para dar a liberdade aos poetas, deix-
ando estes mais livres para dizer aquilo que lhes convém, 
e não camuflar as palavras para que só sejam para aqueles 
que entendem a poesia. 
“Diz tUDO que lhe vem na alma. Simplesmente diz o 
que lhe interessa dizer, independentemente de ser uma 
crítica social. Não são poemas por encomendas falando de 
erotismo. Ele diz as palavras sem máscaras”.
QUEStiONaDO SE acha que a os fazedores da poesia estão 
limitados, o jovem poeta afirmou que “a poesia em si não 
tem algemas. há uma coisa que costumo dizer – não sou 
bom em palavras ditas, sou bom em palavras escritas. 
Sou capaz de matar alguém só escrevendo. alguém pode 
ler o meu texto e ter um ataque cardíaco. a poesia em si 
não tem algemas. Posso chegar ao fim do mundo sem 
sair daqui”.
“ViaJamOS PELO mundo sem sair de onde estamos. hoje 
estamos num evento específico e acho que se eventos do 
género tinham que ser habituais. mas no dia-a-dia, são 
poucos eventos dos géneros e tem tido pouco público, 

por causa das horas e dos dias. E muitas vezes assistem 
apenas o mesmo público”.
POr OUtrO lado, Peter considera que em alguns meios 
de comunicação a poesia não tem sido difundida. 
só ApAreCe alguém a declamar quando é uma data espe-
cial. Difundem mais a música.
“aParEcEm aS notícias culturais quando um artista fez 
alguma coisa, como lançar um cD, um livro, exposição. 
mas nunca falar propriamente da arte como um tema 
livre, como Poesia.” Disse.

poesiA em LínguAs nACionAis

mUitOS FOram os que recitaram a sua poesia em línguas 
nacionais, principalmente o changana, facto que levantou 
uma curiosidade de saber dos participantes a importância 
da miscelânea na literatura nacional, tendo em conta que 
estes são os novos aspirantes a poetas.
PEtEr PEDrO Pierre Petrosse, um dos que tem se eviden-
ciado nessa mistura, foi com quem falámos.
“tENhO miStUraDO as línguas quando escrevo. Escrevo 
em Português, inglês e em changana. Para mim é tudo 
a mesma coisa. acho que as línguas nacionais na poesia 
não tem tido muito espaço”.
EStE aSPiraNtE, já conhecido nas noites de poesia e 
destacável pelo atrevimento de escrever em changa-
na, justifica o seu gosto em escrever desse jeito como 
uma missão natural que tem, por ser conhecedor dessa 
língua e “se soubesse falar todas línguas moçambicanas, 
escreveria em todas elas, para valorizar aquilo que é meu. 
há essa necessidade”, declarou. 
“é NOrmaL encontrar jovens que não conhecem nem 
sequer a sua etnia, muito menos sabem qual é a língua 
nativa. Em suas casas se expressam na língua portuguesa, 
tanto é na rua e na escola.
POr EXEmPLO, eu sou machangana, e falo esta língua 
assim como todos da minha casa conhecem e falam esta 
mesma língua”, acrescentou Peter.

FrAnCisCo Júnior 
– “A verDADe Dói”

poesiA sem algemas, con-
stitui uma oportunidade 
para jovens e adultos, ou 
qualquer quem seja se expr-
essar sem medo. abandonar 
o politicamente correcto e 
falar o que pensamos, mas 
também sem abandonar a 
característica principal da 
literatura, que é o estético. 

a partir do estético, abandonar o politicamente correcto 
e se expressar.
poLitiCAmente CorreCto é fazer só para o “inglês ver”, 
escovando e se limitando a não criticar por interesses ou 
por medo. 
A LiterAturA é um meio para a construção de uma socie-
dade melhor, por que o escritor está a dois passos mais à 
frente para alertar sobre o que está a acontecer. a litera-

tura é uma disciplina popular voltada para a sociedade, é 
para o povo.
ConviDADo A dizer uma frase sem algemas, Francisco Júnior 
disse, “a Verdade Dói”.

porquê poesiA sem ALgemAs?

De ACorDo com Elcídio Bila, da Nkaringana arte, entidade 
que organiza as quintas de poesia, “poesia sem algemas” é 
enquadrado na programação casa moçambique, no âmbito 
dos Jogos africanos a decorrerem em maputo. “Na verdade 
é mais uma quinta de poesia, que habitualmente acon-
tece na primeira quinta-feira de cada mês no café-Bar gil 
Vicente, apenas unimo-nos ao maior evento desportivo da 
áfrica”. Explicou Bila.
nkAringAnA Arte, em cada quinta de poesia escolhe um 
tema para a reflexão, e convida pessoas para debater sobre 
o mesmo, intercalando com a poesia e música. 
BiLA expLiCA que para o nome “Poesia sem algemas” não 
se teve uma razão especial para atribuiar, mas foi mais uma 
sessão onde se recitou poemas com conteúdo aberto, livre 
e frontal.
soBre A valorização da poesia e aderência ao evento, “tive-
mos um número bom de aderentes, e aconteceu dentro dos 
parâmetros que a Nkarigana arte esperava”. 

“O nosso papel é difundir a 
poesia, juntando diversos actores 
ligados à literatura em geral e 
à música, e em contacto com 

outras artes criar um momento 
de exposição, onde vários poetas 

aparecem a mostrarem o seu 
melhor, e acima de tudo, a 

interacção cultural onde uns 
aprendem com outros, por isso 
que os eventos são grátis para 

todos os amantes da arte”.
eLCíDio BiLA, referiu ainda que está planificado que para 
a próxima quinta d´poesia, será dedicado ao tema “Labir-
intos”.
“LABirintos são ruelas, becos, isto é, muitos jovens optam 
por caminhos mais rápidos para alcançar as suas metas, e 
acabam se envolvendo em embaraços. Essa é apenas uma 
metáfora para discutir os problemas sociais”.

Dizer “poesia sem algemas” 



Ekuethe
PEDRO Du BOiS - BRASiL

recobro a razão aos tantos anos

deixo de lado o esbulho

trabalhoso dos horários

e me solto em meses

antes naufragados.

retorno ao horizonte

observável das promessas.

abdico do direito

de ser a sociedade

concentrada em gestos.

Palmilho espaços descompassados

e me aproprio do caminho.

Devolvo cada pedra ao desenho anterior.

 

RECOBRAR
MuKuRRuzA - LiCHiNGA

i

Ekuethe

é amor

é vida

é morte

é guerra

é poesia

é luta

é dança

é mentira

é verdade!

ii
Ekuethe

São noites

Que se amargam;

São tempos

Diferentes!

iii

Ekuethe

São sonos acordados;

é saber sem querer saber;

São tempos perdidos.

também tempos 

que se passam!

iv

Ekuethe
é uma raça
é união
é graça!

v

Não são vocês burros,
ingratos,
Negligentes
De sonho gratuito;
De inato tempo ingrato
Oh… oh… oh…
Negro de makunbwé!

vi

Ekuethe
é grito dum povo
Que quer futuro;
Que tem esperança!

vii

Ekuethe
é sabor
é mambunha
é pêssego
é massuko

é tomgoma
é madjambo

é laranja!

viii
Ekuethe

é uma delícia

é mukapata

é kuogue

é kakana

é matapa

é xibuogue!

iX

Ekuethe

é grito dum povo;

grito longínquo

Dum sofredor,

Escrevendo poesia

Nas choupanas,

Sem reflexos!

X

Ekuethe

é aprender

é saber

é raça unida!  

é revolta intensa 

-ekuethe é dança.

CELSO MuNGuAMBE - MAPuTO

menino solitário

Seu único amigo é a solidao

menino solitario

Seu tormento é tristeza

menino solitario

Seu lar é a solidão 

Sua vida sao lamurias

Seus amigos são a dor e a tristeza

Seus conselheiro é a vida 

Olhos tristes, de quem

clama por companhaia

De quem quer que seja

menos da solidão

  

Um olhar solitario, sombrio

Uma vida insignificante

Onde a morte parece aproximar-se 

E a solidao a estender- se.

 

Solidão

Quero amar-te
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HERÁCLiTO MuCACHE - 
MAPuTO

Porque era tempo de se expulsar o colonialismo. Porque era tempo 
de se libertar a terra mãe e o povo. chipande deu o primeiro tiro. 
Nosso herói. mas porque é sempre tempo de alguma coisa acontecer, 
alguém veio a público para questionar sobre a legitimidade desse 
primeiro tiro, <<terá sido ele quem deu o primeiro tiro?>>. Essas 
e outras dúvidas por mais que pareçam esquecidas e ignoradas, 
permanecem a roer em algumas consciências. 

é neste contexto que eu pergunto: que é um herói?

Será que pode-se ser herói por apenas um período/momento da 
vida (para libertar o país da opressão colonial)? E em seguida, deixar-
se de sê-lo (tornar-se no novo colono-opressor)? Será?

Ora bem, a experiência popular já disse: <<Ou morre herói, ou vive 
o suficiente para se tornar o vilão>>, o filósofo Nietzsche diria: <<O 
homem nobre está sempre em risco de se converter num insolente, 
e num destruidor.>> Foram de facto valores nobres que moveram 
nossos heróis a pegar em armas e lutar contra o colonialismo? Ou 
havia efectivamente uma corrida pela posse da terra? Da riqueza?

Não quero ser ingrato nem insensato, mas estou a tentar perceber 
se de facto um homem nobre pode se converter num insolente, num 
assassino. Note que, é perceptível que um homem mau se torne bom, 
mas um homem verdadeiramente bom, tornar-se mau é seriamente 
discutível, salvo caso de doença.

Quando o povo não ama seus heróis, sinceramente há que questio-
nar a legitimidade dos mesmos, sem dúvida que há excepções, mas 
a maioria tornou-se vilã. Fracassaram como heróis! Se deixaram cor-
romper! Não resistiram! Ou nunca tiveram vontade de sê-lo e fazê-lo, 
pois se foram a guerra e arriscaram as suas vidas para libertar o povo, 
porque razão esse projecto de liberdade/revolucionário cessou?

agrava-se o cúmulo quando dentre esses heróis aqueles há que 
até são poetas, reconhece esses versos? a minha dor/ mais a tua dor/
vão estrangular a opressão// a minha revolta/ mais a tua revolta/ vão 
falando da revolução. Lindo não é? Foi escrito por um poeta-herói 
que perdeu a fé, assim o diríamos.

a mim parece me que, projectos emancipatórios não devem ter 
fim, fora de tudo o que se diz para ridicularizar ou desencorajar tais 
projectos, eles devem continuar, pois é típico do homem buscar remé-
dios para as suas dores. áfrica tem poucos heróis, Nelson mandela 
é um deles, herói vivo, não chegou a se contradizer, não se tornou 
vilão. é um herói eterno!

HEROÍS Ou 
viLÕES? 

NiCO TEMBE - MAPuTO

Eu sinto-o profundo e forte,
Sinto-o muito real.

Eu sinto-o sem defunto na morte,
Pois é vivo e imortal.

Esta guardado em minha mente,
Neste presente futuro,
Nunca esteve ausente,
Pois a muito procuro-o.

Quero amar-tE loucamente,
Na poesia dessa musica,
amar-tE simplesmente,
Sem abrigar-me na duvida.

 tu és meu ancestral,
meu presente e futuro,
Deste amOr imaturo.

tu és fenomenal,
minha luz no escuro,
amO-tE, meu porto seguro!



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 9

canto  da  poEsia - FacEbook
Terça-feira, 06 de Setembro de 2011                                    https://literatas.blogs.sapo.mz                                                                        9

textos do grupo - canto da Poesia do FacebooK. recolha de raffa inguane.

NiCO TEMBE

Já se faz muito tempo, 

Que não paro para escrever, 

Não encontro algo de jeito, 

Neste vasto amanhecer. 

 

abro a janela da minha mente, 

Busco a luz da escuridão, 

Que me dá de presente, 

Esse vasto apagam. 

 

Sinto falta de um novo dia, 

Sinto falta de você, 

a caneta que floria, 

Perderá a tinta do saber. 

 

Já se faz muito tempo, 

Que busco a luz da escuridão, 

a caneta que floria, 

Sentiu o dia amanhecer. 

RAffAEL iNGuANE

Vejo a Sra sua excelência despida 
Não acredito que és tu ministra 
Estás do jeito que deus te trouxe ao mundo 
Sem os teus fatos italianos 
Sem os trajes africanos 
com o teu cabelo natural, africanamente penteado 
E eu também me despi do personagem o qual eu me vestia 
Um cidadão comum, era tudo que a minha roupa reflectia 
chegar perto de ti e tocar tua pele, é tudo que meu desejo queria 
E naquele momento, nem a intervenção rápida me impediria 
tua boca carnuda com tom rosado eu beijava 
as nâdegas enormes e cheias de celulite eu apalpava 
teus seios caidos e apapaiados eu sugava 
tua pele bem tratada e bem conservada, eu acariciava 
consegui separar-te da tua volvo 
agora estás comigo num “chapa 100” como povo 
tirei-te da tua mansão 
Livreite dos espedientes e despachos 
E estamos a lambusar-nos em uma pensão 
Em tua conta estão todos os meus caprichos 
Eu sei que o dinheiro não é fruto dos teus esforços diários 
grande parte é um valor que subtraiste dos nossos impostos 
 
Excelência, a revelia da república permita-me despir-te 
Deitada de costas, como fantasia eu vou algemar-te 
Vamos brincar de “polícia e ladrão” 
Eu farei o papel do cinzentinho mal pago, que guarnece a tua mansão 
mas a justiça tinha que acusar-te, julgar-te e condenar-te por corrupção 
Eu tenho o chicote na mão 
Em nome do povo e com muito carinho eu vou açoitar-te 
Obrigar-te a deixar andar a minha tesão 
repito, deixar andar a minha tesão 
E penetrar politicamente no interior do teu ministério 
Para fazer com que reveles todos os mesteriosos orgasmos políticos 
E matar todos os teus prazeres corruptos 
Foi um prazer comer-te sem artigos e sem leis 
Sem preservativos e quaisqueres outros contraceptivos 
Orgasmos atingidos, 
Foram mais de seis 
Por instantes pensei que fosses ministra da comunicação 
comunicação entre os corpos como acabamos de fazer 
Pois numa cama fixa, nossos corpos estavam móveis 
Estava tudo bom porque estavamos juntos 
mas fiquei assustado quando a verdade caiu no chão 
inevitavelmente se escondia o que estava diante dos meus olhos 
Descobri que eras ministra da prostituição 
E vendedora de prazer para toda a nação.

ANDERSON fERREiRA
Por mais que minha alma cante 
Há algo de triste 
 
Uma tristeza ancestral, ao mesmo tempo que 
póstuma 
 
Uma questão sem fórmula 
Perguntas indizíveis 
 
Por mais que me indague 
Em cortes profundos 
Não vou além da superfície 
 
Deparo-me com absurdos 
Com o riso de escárnio 
Da flagrante ignorância 
 
Mesmo em um suspiro 
No sentido das coisas 
Na busca de Deus..... 
 
Essa conexão de informações que vai se desenhando 
Formulando idéias, teorias, respostas 
E depois vai se assentando como solo 
Em camadas 
Servindo de degrais 
 
Me antevêem o horizonte, mas...... 
Continua a ser horizonte 
E eu não deixo de fazer conexões.....faço degrais 
 
Sinto-me em Babel diante do intraduzível 
 
No fracasso da construção, sem Deus 
Faço-me a sua imagem 
Sem perguntas, apenas A Palavra.

XiGuiANA DA Luz

Se os beijos bons não conhecem o escuro 
Os bons amores, não se encontrarão 
E se a luz se for antes  
Eles também se irão 
Pelos caminhos de onde não vieram – o escuro 
 
Nem as marcas do céu escuro 
Nem o cheiro inodoro 
Nem o vento 
Puderam soprar-me para os seus lábios. 
 
Nem o horizonte escondido nos seus olhos, 
Nem o índico espelhando a sua alma 
Nem o além e a sua longitude 
transformaram aquele abraço no beijo satírico 
 
Nem a noite de maputo 
Nem as acácias 
Nem os gritos e sussurros dos escombros do alcatrão abandonado 

realizaram o nosso beijo 
 
assim se concretiza a teoria da água e pedra 
Dois amantes perdidos procurando-se em chamas 
mas quando se encontram 
 
Nem beijo 
Nem abraço 
Nem lágrimas 
Nem ternura 
 
apenas um confronto 
Entre o desejo e a vontade a muito não correspondidos 
E mesmo separados pela convicção 
São dois eternos amantes 
Que não caminham se um, nem outro 

Eu e a ministra  

DEMASiADAMENTE HuMANO  

Beijo perdido 

SHANiCE LuiS MATuSSE

Sonho de olhos abertos 
Vejo te em todos os cantos 
Alucinas a minha mente 
E fazes crescer o meu sentimento  
 
Saudades sem fim 
Sinto o teu toque 
Sinto te perto de mim 
Viajo no tempo 
E me perco afogada de paixao 
Volto ao agora 
E me afogo na solidao 
Abro os olhos 
E reencontro te na imaginacao  
 
Desconheco os dias de semana 
Para nao embriagar me na amargura 
volto ao mundo 
E encontro te ao meu lado

iziDiNE JAiME

Sempre que falo comigo 
Sinto a ausência da verdade 
Esqueço-me nos labirintos da vida 
Para que me encontrem os anónimos 
E cantem comigo as revoltas do mundo. 
 
Danço com as nuvens nesse embalo de palavras  
Nos ruidos do mundo me decalco o silêncio  
E nas fronteiras intransitáveis da mente 
Tudo me é estrangeiro. 
 
Mas nessa aventura de escrever me descobri 
Perdido no mundo 
Sem querer me achar um caminho. 
 
Abraço-me um pouco 
Para não habituar o calor de outros. 
Sei que preciso de mim  
Mais do que ninguém 
 
A minha raça é o pensamento 
Sabes o que penso 
Conheces-me!

Eu COMiGO  

uma Luz 
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EspEciaL Jogos aFricanos maputo - 2011

fOTOS: Rogério Manhique - 
Jornal  Escorpião - Maputo
mkennyrogers@yahoo.com.br

Bailado de Abertura oficial dos Jogos Africanos Maputo 2011, no Estádio Nacional do zimpeto.
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EspEciaL Jogos aFricanos maputo - 2011
A Orquestra que acompanha o bailado

 “África Mítica”
Cerca de 800 artistas jovens e estudantes viveram três meses de ensaios árduos, para trazer ao grande dia da abertura oficial dos Jogos Africanos 
- Maputo 2011, um espectáculo que transcende os limites territoriais moçambicanos. O resultado desses meses de aprendizagem para uns, e 
aplicação para outros, verificou-se pela grandeza do espectáculo proporcionado por estes no Estádio Nacional do zimpeto perante o mundo inteiro, 
particularmente para Maputo.
Trata-se de um conjunto de coreografias que caracterizam as vivências moçambicanas, a história e a diversidade cultural, tanto nacional, como de todo 
o continente. Aliás, as múltiplas culturas características na África, deram voto ao nome do bailado – “África Mítica”.
De facto provou-se pela qualidade do evento, difícil de explicar, que a África é mítica.
Nunca antes visto, a convergência do Ngalanga, dança da etnia chopi que transmite alegria, acompanhada por Timbila, outro instrumento de grande 
valor descoberto e muito bem conhecido pelos chopes, proclamado Património Oral e imaterial da Humanidade pela uNESCO. No Ngalanga, pôde se ver 
a criativa construção do mapa de Moçambique pelos bailarinos.
Entre os tipos de danças, desfilaram ainda, as danças Makwayi típica da província de Maputo, Gaza, Sofala e Manica, e Mutxongoyo originária de 
Manica, e por fim o momento de apoteose, ilustrando a dança do hino dos Jogos Africanos.
foram chamados estes tipos diferentes de dança, para ilustrar os cruciais momentos da vida dos moçambicanos, desde o despertar, onde as pessoas se 
entregam às diferentes actividades, tendo sido através desta coreografia, demonstrada a vida das comunidades. 
De seguida, retratou-se a fase da ocupação colonial, para depois, o nacionalismo e luta pela independência nacional, demonstrando através do ritmo e 
da dança, a resistência dos moçambicanos à opressão, a importância da unidade nacional, enaltecendo o papel fundamental de Eduardo Mondlane.
Por fim, o bailado ilustrou a celebração da independência nacional, através da dança Makwayi e Mutxongoyo, unindo as províncias, o que representa 
igualmente a solidariedade entre outros valores que resultam dos jogos africanos.

rEViSta LitErataS - rEgiStaNDO OS mOmENtOS cULtUraiS DOS X JOgOS aFricaNOS - maPUtO 2011

coordenação e texto: Eduardo Quive

FOtOgraFiaS: rogério manhique - contacto: +258 84 48 95 352 / Email: mknnyrogers@yahoo.com.br


