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Editorial

Não se reclama uma esmola

H

á, de facto, muitas milhas que separam Moçambique e Brasil, isso é verdade. Mas mais do que isso há entre estes dois países afectos culturais que não desgastam. É, por um lado, o moçambicano que não teme as distâncias nem o seu instinto de invasão e, por
outro, é o brasileiro que procura descobrir-se nas diásporas africanas, desde a ancestralidade à própria abertura individual.
Não é uma repetição reflectir sobre as fronteiras entre esses dois países em que, não só, a língua é o elo de ligação. Há sempre novos
assuntos por debater e novas questões a surgirem. Por exemplo, Rita Chaves, professora de literaturas africanas de língua portuguesa na
Universidade de São Paulo (USP) trás uma abordagem pertinente sobre o que se fala em surdina: quem são os escritores africanos
(moçambicanos) estudados no Brasil? Como abordar esta questão?
As questões das cores da pele na literatura africana ainda são discutíveis, infelizmente, em vários fóruns. É, este assunto, delicado para
uma revista literária como somos, por isso, não se entenda como nossa intenção abordá-lo. Antes pelo contrário, o texto é o maior valor em
literatura. Mas acima de todas as afirmações, Rita Chaves realça que ―não é uma posição brasileira estudar só escritores lusodescendentes.‖ Aliás, de acordo com a professora, os estudiosos brasileiros das literaturas africanas de língua portuguesa dependem, não poucas
vezes, do que Portugal leva da África para o Brasil. Uma questão já reflectida no número anterior da ―Literatas‖ por Luís Carlos Patraquim e
Lopito Feijóo.
Afinal, não só Brasil e os brasileiros sofrem limitações no acesso às obras vindas do nosso continente, a mesma situação vive Moçambique para ter acesso à livros de autores cabo-verdianos, angolanos entre outros. A mesma certeza de que os cabo-verdianos e os angolanos
também enfrentam os mesmos problemas.
A solução, passa por edificação de uma ponte em que a portagem não seria Portugal nem qualquer outro país. Aí são chamadas as partes envolvidas a uma atitude no sentido de divulgação das suas literaturas na sua verdade e qualidade, facto que seria facilitado se realmente o sistema literário, em particular dos países africanos, fosse eficaz, com editoras sérias, um quadro considerável de leitores entre
outras questões.
Mas também há um aparente desinteresse do Governo Moçambicano em exportar a sua cultura. Há que haver políticas que favoreçam
essa difusão na doze certa da literatura e da cultura moçambicana, principalmente, nos países em que a língua nos une, se não, que não
reclamemos da esmola que os portugueses nos dão à sua medida e modelo.
Se o Brasil (e outros países de língua portuguesa) ainda tiver que depender de Portugal para receber livros de escritores moçambicanos,
caberá a Portugal a moderação desse intercâmbio através das suas editoras espalhadas pelo mundo lusófono. Nesse momento, por mais
que sirva-se o debate da luso descendência pelos corredores, serão apenas sussurros, o país sofre da crónica doença da dependência.

Boa Leitura
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Personagem | Angola

José Luandino Vieira
J
A fronteira de asfalto (excerto)
A menina das tranças loiras olhou para ele, sorriu e estendeu a mão.
– Combinado?
– Combinado – disse ele.
Riram os dois e continuaram a andar, pisando as flores violeta que caíam
das árvores.
– Neve cor de violeta – disse ele.
– Mas tu nunca viste neve…
– Pois não, mas creio que cai assim…
– É branca, muito branca…
– Como tu!
E um sorriso triste aflorou medrosamente aos lábios dele.
– Ricardo! Também há neve cinzenta… cinzenta escura.
– Lembra-te da nossa combinação.
Não mais…
– Sim, não mais falar da tua cor.
Mas quem falou primeiro foste tu.
Ao chegarem à ponta do passeio ambos fizeram meia volta e vieram pelo
mesmo caminho. A menina tinha tranças loiras e laços vermelhos.
– Marina, lembras-te da nossa infância? – e voltou-se subitamente para ela.
Olhou-a nos olhos. A menina baixou o olhar para a biqueira dos sapatos
pretos e disse:
– Quando tu fazias carros com rodas de patins e me empurravas à volta do
bairro? Sim, lembro-me…
A pergunta que o perseguia há meses saiu, finalmente.
– E tu achas que está tudo como então? Como quando brincávamos à barra
do lenço ou às escondidas? Quando eu era o teu amigo Ricardo, um pretinho muito
limpo e educado, no dizer da tua mãe? Achas…
E com as próprias palavras ia-se excitando. Os olhos brilhavam e o cérebro
ficava vazio, porque tudo o que acumulara saía numa torrente de palavras.
– … que eu posso continuar a ser teu amigo…
– Ricardo!
– Que a minha presença na tua casa… no quintal da tua casa, poucas vezes
dentro dela!, não estragará os planos da tua família a respeito das tuas relações…
Estava a ser cruel. Os olhos azuis de Marina não lhe diziam nada. Mas
estava a ser cruel. O som da própria voz fê-lo ver isso. Calou-se subitamente.
– Desculpa – disse por fim.
Virou os olhos para o seu mundo. Do outro lado da rua asfaltada não havia
passeio. Nem árvores de flores violeta. A terra era vermelha. Piteiras. Casas de pau
-a-pique à sombra de mulembas. As ruas de areia eram sinuosas. Uma ténue
nuvem de poeira, que o vento levantava, cobria tudo. A casa dele ficava ao fundo.
Via-se do sítio donde estava. Amarela. Duas portas, três janelas. Um cercado de
aduelas e arcos de barril.
– Ricardo – disse a menina das tranças loiras – tu disseste tudo isso para
quê? Alguma vez te disse que não era tua amiga? Alguma vez que se te
abandonei? Nem os comentários das minhas colegas, nem os conselhos velados
dos professores, nem a família que se tem voltado contra mim…
– Está bem. Desculpa. Mas sabes, isto fica dentro de nós. Tem de sair em

osé Luandino Vieira é pseudónimo literário do escritor
angolano José Vieira Mateus da Graça (nascido a 4 de Maio de
1935). José Luandino Vieira contava apenas 29 anos, quando a
Sociedade Portuguesa de Escritores lhe atribuiu o Grande Prémio
de Novelística. O escritor encontrava-se em longa prisão no Tarrafal.
Começou a sua actividade literária em O Estudante, órgão dos
alunos do Liceu Salvador Correia. De 1957 a 1960 apareceu
integrado numa camada de novos escritores angolanos que
elaboraram ―CULTURA‖, jornal literário da Sociedade Cultural de
Angola. Aí se encontram poemas, contos, ilustrações com a sua
assinatura. Em 1960 publica o seu livro de estreia A Cidade e a
Infância, tendo publicado depois Duas Histórias de Pequenos
Burgueses (1961) e Luuanda (1964), que lhe valeu o Grande
Prémio.
Em 2006 foi-lhe atribuído o Prémio
Camões, o maior galardão literário da língua portuguesa. Luandino
recusou o prémio alegando, segundo um comunicado de imprensa,
«motivos íntimos e pessoais».
"A sua obra, importantíssima, foi precursora da literatura angolana e
tem raízes na terra e na cultura do país", afirmou José Saramago.

qualquer altura.
E lembrava-se do tempo em que não havia perguntas,
respostas, explicações. Quando ainda não havia a fronteira de
asfalto.
– Bons tempos – encontrou-se a dizer. – A minha mãe era a
tua lavadeira. Eu era o filho da lavadeira. Servia de palhaço a
menina Nina. A menina Nina dos caracóis loiros. Não era assim que
te chamavam? – gritou ele.
Marina fugiu para casa. Ele ficou com os olhos marejados, as
mãos ferozmente fechadas e as flores violeta caindo-lhe na
carapinha negra. Depois, com passos decididos, atravessou a rua,
pisando com raiva a areia vermelha e sumiu-se no emaranhado do
seu mundo. Para trás ficava a ilusão.
Marina viu-o afastar-se. Amigos desde pequenos. Ele era o
filho da lavadeira que distraía a menina Nina. Depois a escola.
Ambos na mesma escola, na mesma classe. A grande amizade a
nascer.
Fugiu para o quarto. Bateu com a porta. Em volta o aspecto
luminoso, sorridente, o ar feliz, o calor suave das paredes cor-derosa. E lá estava sobre a mesa de estudo «… Marina e Ricardo –
amigos para sempre». Os pedaços da fotografia voaram e
estenderam-se pelo chão. Atirou-se para cima da cama e ficou de
costas a olhar o tecto. Era ainda o mesmo candeeiro. Desenhos de
Walt Disney. Os desenhos iam-se diluindo nos olhos marejados. E
tudo se cobriu de névoa. Ricardo brincava com ela. Ela corria feliz, o
vestido pelos joelhos, e os caracóis loiros brilhavam. Ricardo tinha
uns olhos grandes. E subitamente ficou a pensar no mundo para lá
da rua asfaltada. E reviu as casas de pau-a pique onde viviam
famílias numerosas. Num quarto como o dela dormiam os quatro
irmãos de Ricardo… porquê? Porque é que ela não podia continuar
a ser amiga dele, como fora em criança? Porque é que agora era
diferente? (…)

04 | 15 de Fevereiro de 2013

do Lado da Ala-B
QuaL sol se atreva na treva!

sinto saudade de mim...

Homenagem ao poeta Amin Nordine (1969-2011)
Recordar um enigma
chamado Amin Nordine
Eduardo Quive - Moçambique

S

empre quis saber do Amin Nordine. Sempre quis escrever
sobre este poeta nosso que não se acobardou aos montes que o verbo
cria. Mas nunca fui seu amigo, nunca convivi consigo e os poucos que
andavam ao seu lado, são aqueles que não o lembram em datas como da
sua morte ou do seu nascimento.
Por outro lado, são as dificuldades que se têm de falar de um
―Vagabundo Desgraçado‖. Geralmente gente como Amin Nordine, se não
é intelectual é medíocre e insignificante. Nordine, foi esse intelectual que
sem nunca buscar significância, os caminhos sabiam marcar seus passos
e revelar a todos que o poeta passou daí. Os ares sabiam anunciar a sua
chegada como os deuses temiam. Era um poeta atípico na moderna
sociedade moçambicana que não intensamente viveu os tempos de
Virgílio de Lemos, Reinaldo Ferreira, Ricardo Rangel que encontravam-se
nos bares da Rua Araújo para confraternizar a palavra, o som erudito e as
notícias que não paravam nos jornais.
Se é verdade, Amin Nordine era esse intelectual, ―marginal‖ que
por conta das suas andãncias na poesia chegou a revelar no ―Zambeze‖
que não vale a pena publicar mais livros num país em que 500 exemplares
continuam a ser o limite de muitas tiragens, tais que nunca esgotam.
Felizmente não é o caso do próprio Amin, pois as suas obras ―Vagabundo
Desgraçado‖ (1996), ―Duas Quadras para Rosa Chicuachula‖ (1997) e ―Do
Lado da Ala-B‖ (2003), já não andam nas prateleiras das livrarias,
inclusive, são de difícil acesso. Se calhar até seja altura de se fazer a sua
reedição porque a procura é maior, certamente.
O Amin Nordine que mais conheço é jornalista cultural dos mais
raros que Moçambique possuía. Não como não recordar os seus artigos
no Zambeze intercalados, às vezes, com os de Celso Manguana, por sinal,
tanto como jornalistas e poetas, foram autênticos comparsas.
E nesses meandros do jornalismo, o nosso primeiro contacto foi
numa reunião que o ministro da Cultura teve com jornalistas da sua área
de interesse em Maputo. Do enigmático poeta e figura que só sentia os
cheiros nos caminhos que andava. Então desde aí foram possíveis
contactos directos com o poeta e se quisermos, jornalista. Amin Nordine
não tinha ―algemas‖ no exercício da sua profissão e da cidadania. Era um
operário da palavra segundo o intitulara Carlos Cardoso, aquele que
quanto jornalista e director do ―Metical‖, compreendera que Amin tinha
mais por ser poeta e ganhar por isso. Realmente, o poeta sempre quis
ganhar pela sua poesia, e sendo assim, nunca reconheceu o Moçambique
em que vivia.
Amin Nordine, que no passado dia 17 de Fevereiro, se estivesse
vivo, comemorava 44 anos de idade, tais que as suas ―Harpas e
Farpas‖ (nome da sua coluna no jornal Zambeze) tomaram no mês em que
nasceu, doze dias antes de celebrar os 42 anos. Morreu na desgraça e na
doença. Mas morreu com honra e orgulho de ter dito sempre o que
pensava na mesma hora e lugar. Mortes assim, serão raras em
Moçambique.
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Não há milho
Que não ame o umbigo deste homem

Homenagem ao poeta Corsino Fortes (1933)
No dia dos namorados o
poeta fez 80 anos*
FONTE: A Nação - Cabo Verde

1

4 de fevereiro... e o poeta comemora oitenta anos. Oitocentos, como
gosta de afirmar, em tom de troça.
Se pensarmos no que tem realizado ao longo de sua vasta experiência de
vida, como embaixador, ministro, administrador e poeta, até concordamos
com os ditos oitocentos anos: pedra a pedra, foi construindo uma empresa,
uma literatura, um país, sempre com senso aguçado de Família.

A ποίηση (Poiese), a criação, é marca indelével da existência de Corsino
António Fortes. A cabeça calva de Deus, representação do cosmos caboverdiano, estende, em ressonância, os tentáculos das ilhas à redondez do
mundo, assim como a atividade diplomática entretecia relações do recente
país com outros povos: Cabo Verde, ―paz de terra vermelha/ É o lugar das
Embaixadas/ Onde as nações! crescerão/ Em matrimónio‖. O arquipélago
―aperta [...] a mão dos continentes‖. Numa recíproca verdadeira, o mundo
adentra mais rapidamente a Cabo Verde pelas telas da TV, graças à
iniciativa do então Ministro das Comunicações.

Edificado e fortificado o país, Corsino pode lançar, sempre agregando
personalidades e valores, as pedras fundamentais de instituições como a
Associação dos Escritores Cabo-verdianos e, mais recentemente, a
Academia Cabo-verdiana de Letras.

Unidos, os ―dez pedaços/ [...] amalgamados‖, podem dar ―um golpe de Estado
no Paraíso‖.
Érica Antunes Pereira e Simone Caputo Gomes

Sua ―generosidade ampla‖ transita entre os verbos conceber, engendrar,
compor, partilhar, entrelaçar, promover. Na poesia e na vida, seus
―tambores amam a chama da palavra mão‖: mão que semeia, escreve,
edifica, une. ―Mão de labor‖, ―mão de milho e marulho‖.

14 de Fevereiro de 2013
*Título da nossa autoria

De oito a oitocentos, passando pelos oitenta, superando as pedras do
caminho, como o povo cabo-verdiano, Corsino Forte(s) constrói a sua
trajetória. De vida, de poesia.

Como Noé

Corsa de David, o menino que juntava tostões com os amigos para que
somente um assistisse à fita de cinema (o que contribuía mais!) e a
narrasse para o grupo, ABC Corantes, desmascarado em sala de aula pelo
arguto professor Nhô Baltas, e Corsino António Fortes, o poeta
reconhecido internacionalmente, são, de oito a oitenta, a mesma pessoa:
que distribui o pão e o fonema, que planta árvores e preserva a tradição,
que, com pedras de sol, gera a Substância.

As espécies conhecem
A sílaba E a substância deste homem
Não há milho
Que não ame o umbigo deste homem
Não há raiz
Que não rasgue a carne deste homem

Da avó, pequena mulher altiva, herdou o silêncio e aprendeu a elegância
(às vezes, o poeta parece pairar, com sua tranquilidade, seus gestos
mornos e suas vestes brancas como as salinas ou a bandeira da Paz).
Aos oitenta, continua a produzir poesia, embora seu excessivo rigor e
desnecessário pudor o levem a guardar na gaveta poemas que seus
leitores esperam. ―Do Útero para o Universo‖.
Ao retratar ―um povo de pé sobre a pedra do drama‖ ou ―dez rostos de
terra crua/ E uma pátria de pouco pão‖, a arte de Corsino Fortes constrói
―pistas para OVNIS‖, com ―palavras que trazem/ milho/ nas sílabas /E mar
nos ditongos/ E dançam sobre as ilhas‖; estas, ―perdendo peso/ ganha(ra)
m asas‖.

E na fome pública deste homem
Cresce
a ave no voo E a gema na casca
Cresce
o cabo d'enxada E a cintura da terra
Cresce
a porta do sol E o alfabeto da pedra verde
Não há fonte
Que não beba da fronte de tal homem
Que
A erecção deste homem é redonda
E tem o peso da terra grávida
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As manias nossas de ser
o que não somos

Extracto do
Romance
Kaveena*

Florentino Dick Kassotche - Moçambique

O

Ao mano
Marcos Muledzera,
pelas conversas infindáveis sobre
as nossas manias e representações.

mundo tradicional africano é muito peculiar ao nível mundial. Próprios
intelectuais africanos vivem obcecados entre a modernidade e o mundo das suas origens.
Para uma maioria, custa-lhe abraçar publicamente a filosofia que comanda o cosmo cultural
de seus ancestrais, com receio de ser riscada das listas dos assimilados, ou conotada com a
superstição. Temos que admitir que quinhentos anos de exploração são uma marca que não
se pode apagar de um dia para o outro. Ainda que sejamos africanos, há quem tenha medovergonha de se assumir como tal, preferindo ser a aparência dos outros. No lugar da xima,
até preferimos dizer puré de milho, como se o conteúdo fosse diferente. No lugar de um
amuleto, preferimos colocar no pescoço um crucifixo com Dom Bosco ou Jesus Cristo, como
se a genuína cultura africana tivesse a ver com esses deuses de cabelos compridos e
narizes aquilinos.
Somos o eu no tu, e eles (os escolhidos por DEUS?) funcionam como o nosso
espelho do SER-ESTAR.
Num desses anos, o Desportivo do Maputo ganhara dois títulos: campeão nacional
do futebol e vencedor da Taça Nacional. Os adeptos da equipa saíram, evidentemente, à rua
e manifestaram a sua alegria. Na mesma onda de lirismo popular, quando é o Benfica, de lá
longe, Lisboa, marca um golo, adeptos moçambicanos, em número superior que a soma de
todas as equipas moçambicanas juntas, fazem barulho de não conseguir dormir bairros
inteiros, celebrando com euforia os acontecimentos distantes e idolatrando os outros como
que espelhos da nossa perfeição.
Será que o colonialismo foi tão intenso a ponto de sentirmos as alegrias produzidas
no além em detrimento das da nossa própria gente?!
A nossa fineza, ou a nossa modernidade, ou por outra, a nossa cultura intelectual
passa por sabermos as melhores equipas de futebol e respectivos jogadores de Portugal,
Espanha, França, Itália, Inglaterra, mas o nosso conhecimento sobre as equipas da Nigéria,
Gana, Egipto, África do Sul, Camarões, Togo, Argélia, Zâmbia, Tanzânia, etc, é quase nulo.
Para além das selecções africanas, o que sabemos mais das equipas do nosso próprio
continente? Para além dos jogos em que a selecção moçambicana disputa com as suas
congéneres africanas, que equipas é que estão no nosso horizonte futebolístico
conhecimental?
Nós e os outros. Nós e Eles.
Nós somos os imitadores, os sem iniciativas próprias. Nós somos os programados,
os que têm direito de assessores e de fotocópias de programas-cobaia. Por mais iniciativa
que possamos ter, há próprios comités internacionais para sancionar a validade das nossas
querenças.

Boubacar Boris Diop - Senegal

(...)

D

urante anos, veio encontrar-se com ela na
casa para lhe dizer, de mil e uma maneiras: Mumbi, estou inocente. As aparências não jogavam a seu favor. Nem os rumores. Nem os seus outros crimes, esses bem reais. É verdade,
nunca fingiu construir a sua carreira sobre a nobreza de sentimentos e coisas de género. Ninguém se eleva até ao topo do
Estado só por recitar de cor os Dez Mandamentos de Deus.
Isso nunca se viu em parte alguma da terra dos homens.
Mas as palavras... As palavras formam-se na cabeça e
rodopiam lá dentro, infinitamente. As palavras: como os peixes encarnados do palácio no seu aquário. Por vezes olhavaos e pensava: oceano de imitação. Oceano com paredes de
vidro.
Pedrinhas de borracha com cores desoladoras. Fazem
–me rir.
Mas mesmo presas na armadilha da garganta, as palavras evadem-se, por vezes, a meio da noite. Mumbi não pode
ouvi-las.
Não há dúvida que tem medo dela. Ela olha-o com desprezo e o coração gela-se-lhe de vergonha. Frequentemente,
no seu antigo palácio, a imagem de Mumbi impunha-se. Podia
acontecer a qualquer momento do dia, no decurso de uma
reunião com os jovens emissários mal barbeados e arrogantes da Banca Mundial ou noutra ocasião; parecia-lhe vê-la
sacudir suavemente a cabeça, com um sorriso de desprezo no
canto dos lábios, então foi por isto que mataste a minha peuqena Kaveena, para te pavoneares no teu fatinho á frente destes estrangeiros, apenas para isto, para vender o país, e agora
que Kaveena está morta, há morte por toda a parte, nas
estradas e no sopé das montanhas.

E nessa de Eles serem sempre a medida dos nossos valores, o horizonte das
nossas vivências, continuamos ainda a dar nomes ‗estrangeiros‘ aos nossos filhos, como se
os dos nossos antepassados, esses que usávamos antes da chegada dos colonos, não
tivessem algum significado.

Então tinha vontade de lhe dizer a verdade, Sentia
finalmente força para o fazer. Contudo, nenhuma palavra lhe
saía da boca.(...)

Será que a globalização vai significar sempre a apropriação dos valores dos outros,
enquanto esses mesmos outros não se preocupam com os nossos?

Extracto do Romance Kaveena, Europress, colec-

Pensemos numa equipa qualquer europeia de futebol, dessas que gostamos de ver a
jogar. Terão visto, caros leitores, um dia, um jogador não africano chamar-se Tchombe,
Khosa, Timba, Chissano, Mandela, Guebuza, Anan, Kamuzu, Nkrumah, Museveni, Mbeki,
Nyerere, Mugabe, Mphiri, Eto`o, Drogba, mesmo sabendo que esses nomes exalam um forte
pan-africanismo? Por ironia das coisas, do lado de cá, não faltam nomes ocidentais a
fazerem parte do nosso repertório nominal.
Porque é que sempre somos Nós a imitar a Eles, enquanto Eles nunca se
preocupam em dar aos seus filhos nomes dos nossos heróis?
Identidade e valores africanos. Há que termos coragem de assumirmos o nosso
mundo e as nossas tradições africanas. Há que sermos NÓS próprios no pensamento e na
essência, como os outros são.
As manias nossas de sermos o que não somos na real verdade faz com que nunca,
em algum momento, possamos vir a aceitar o que fomos e somos, na real essência.
Queremos as aparências e vivemo-las com o maior prazer da vida. E, dia-a-dia, somos tudo,
menos a nossa própria identidade.

ção Raizes, tradução Rita Correia, Lisboa 2008
Bibliografia

O senegalês Boubacar Boris Diop é um dos maiores
escritores contemporâneos do continente africano.
De Murambi, o livro dos restos mortais a Doomi Golo,
a sua obra é uma meditação sobre a condição humana através das tragédias e as esperanças do continente negro.
Paralelamente, depois de uma estadia em Ruanda
em 1994, ele escreve Rwanda 1994: écrire par
devoir de mémoire, que é um libelo contra o pouco
valor que se atribui á vida de um africano e sobre o
papel dso intelectuais perante uma África mal tratada pelos mídia até á caricatura.
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Elogio da Civilidade(*)
Carlos dos Santos - Moçambique

N

cerveja…‖.

ão posso deixar de agradecer a todos os que aqui se fizeram presentes, que se interessaram pelo lançamento de um livro que aborda a Ética. É quase um acto heróico, senão louco, da vossa parte, nos tempos que correm. Este vosso interesse pela Ética pode até ser considerado
imoral, no nosso Moçambique de hoje. É, pelo menos, anormal. E, por isso,
este vosso acto pode mesmo vir a ser classificado como rebeldia e este lançamento acabar sendo visto como um acto de sublevação!

É que, a pergunta que não quer calar é: serão todos aqueles a
quem cada um de nós acusa de serem agentes da corrupção, eremitas?
Não terão todos eles pais, irmãos, cônjuges, filhos, vizinhos, colegas e
amigos? Claro que têm. Mas, então... serão todas estas pessoas, extraterrestres? Não. Sabem quem elas são? Somos nós, aqui nesta sala, nós
lá fora nas ruas, nós nos prédios e nas repartições, nas escolas e nos
hospitais, nos cafés e nas salas de reuniões. Somos todos nós, que passamos a vida a apontar os dedos uns aos outros.

É que... abra-se um jornal, ou uma revista de ocasião; ligue-se uma
qualquer estação de rádio ou um canal de televisão; seja notícia, debate ou
reunião: corrupção, corrupção, corrupção. Para onde quer que nos viremos,
daremos de caras, olhos e ouvidos, com toda a certeza, com uma miríade
de vozes desfraldadas na mais desgarrada acusação:

Não andaremos, afinal, e aí sim, com toda a razão, a queixarmonos mas é de nós mesmos? Afinal, como disse Confúcio (filósofo Chinês, 551 a.C.479 a.C.), ―O homem de bem exige tudo de si próprio. O
homem mediocre espera tudo dos outros‖.

Acusa o cidadão comum a polícia de estar corrompida pelas redes de imigração ilegal, e esta aponta, acto contínuo, a palavra ainda fumegante
da acusação, contra os oficiais da migração, que culpam sem sequer
pensarem, a companhia de aviação, a qual diz logo, sem hesitar, que a
responsabilidade é da Embaixada no país de onde vem o avião. Não
lhes importa que sejam todos eles elos da mesma cadeia de acção.

Queixam-se os cidadãos apodados de vulneráveis, dos excessos que
ostentam os funcionários da miríade de Organizações que os visitam
em nome da ajuda às populações, funcionários que se escudam apontando prontamente a garrafa de água mineral ainda fresca ao sistema
local de governação, não lhes importa o facto de se dizerem entre eles,
parceiros de cooperação.

Lamenta o professor a demissão dos pais; denunciam os pais a incompetência do professor; e culpam a ambos, e mais aos alunos, e à pobreza,
e ao colonialismo e à conjuntura internacional, e à globalização, os funcionários/o sector da Educação.
É visível e audível em todos os órgãos de informação. Não é minha
invenção. Cada um aponta a todos os que o rodeiam, quantos dedos tem
na mão, disparando em rajada em todas as direcções, fazendo, assim, de si
próprio o único cidadão imaculado, pobre vítima de toda esta decrépita
situação! A culpa é sempre dos outros. Mesmo quando eles sejam parte de
nós. Mesmo que eles sejam produto de nós.
Mas todos os acusados têm uma justificação que os desculpabiliza
perante si mesmos da sua actuação: o professor vende notas aos alunos,
alegando que tem que pagar por fora ao enfermeiro para este lhe facultar
acesso ao médico; portanto, a culpa de ele vender notas, é do enfermeiro;
enfermeiro este que diz que precisa desse troco para poder pagar ao polícia para o deixar conduzir sem os faróis que lhe roubaram; portanto a culpa
de ele cobrar consultas é do polícia; polícia que diz que sem essa renda
paralela nunca havia de conseguir pagar o fardamento escolar do seu filho
nem comprar notas ao professor; portanto, a culpa de ele vender multas é
do professor, aquele mesmo que vende notas aos alunos, alegando que
tem de pagar ao enfermeiro, que diz que tem de pagar ao polícia...
Faz até lembrar a história do indivíduo que conta, inconformado, a
um amigo: ―Este mundo está fora dos eixos. Já não há moral. Vê lá tu que
ontem, em plena igreja, um tipo ao meu lado acendeu o cigarro e pôs-se a
fumar no meio da missa. Fiquei tão indignado que quase entornei a minha

Todos nos queixamos, mas… e quem é que age?
A responsabilidade ética e a moral da sociedade não pertencem à
polícia, nem às instituições de justiça, nem a outros agentes do Estado de
quem nos queixamos ininterruptamente, meros instrumentos que são da
moral que é vigente na mesma sociedade. Ela é, sim, de cada cidadão.
Se a corrupção for admitida, silenciada e praticada pelos cidadãos em
geral, a polícia e a justiça serão necessariamente corruptas, também.
É que o professor, o enfermeiro, o soldado e o polícia, o deputado e o ministro, o pulha e o ladrão, o canalha e o vilão, o corrupto,
enfim, quem são, afinal, senão os nossos filhos, irmãos, familiares, vizinhos, amigos, colegas, filhos dos nossos vizinhos, amigos dos nossos
familiares, colegas dos nossos irmãos, ou seja… nós mesmos?
Quando vamos ao Estrela comprar piscas porque no-los roubaram
na noite anterior, estamos a ser tão imorais como aquele co-cidadão que
nos robou. Estamos a imitá-lo, contribuindo para que tal acto em vez de
ser por todos condenado, acabe por ser por todos praticado, tornando-se
assim um valor, em vez de um mal social.
Socorro-me uma vez mais de Confúcio quando disse: ―Quando
vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau,
examina-te a ti mesmo‖.
Não, definitivamente, não é o problema da escassez de pão. É a
falta de ética que faz com que nesta pátria todos ralhemos e ninguém
tenha razão.
Só quando cada um de nós agir da forma que for mais correcta,
cuidando de pensar nas consequências das suas acções, para escolher
as opções que, beneficiando-nos, não prejudiquem, porém, a mais ninguém, e o fizermos sem esperarmos premiação, nem temermos penalização, nem nos desculparmos com o que fazem todos os outros cidadãos,
só aí poremos fim à corrupção e às outras formas imorais de conduta e de
acção de que nos queixamos.
Desengane-se quem pensa que esta atitude de acusar os outros
para desviar a atenção de nós mesmos é nova. Já no chamado livro dos
livros, nos é dito em Mateus 7:3-5:
―3Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e
não vês a trave que está no teu olho! 4Como ousas dizer ao teu
irmão: “Deixa-me tirar o argueiro do teu olho”, tendo tu uma trave no
teu! 5Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás para
tirar o argueiro do olho do teu irmão‖.
A Ética tem a ver, pois, com o comportamento próprio, e não com
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o dos outros, condição em que adquire essa designação desclassificada
de moralismo. A Ética tem a ver com o fazer, e não com o dizer. Por mais
que falemos contra eles, haverá sempre corruptos enquanto houver quem
os corrompa. Seja de forma passiva ou activa. Se nós não lhas comprarmos, os polícias deixarão de vender multas, os professores pararão de
vender notas, os enfermeiros deixarão de vender consultas e até os
ladrões deixarão de surripiar faróis. É, porém, com a cumplicidade de cada
um de nós, que nos muitos Estrelas deste país que, nosso que é, é o que
dele fazemos, espelha o que nós somos, é com a nossa cumplicidade,
dizia, que ali se cruzam e quase convivem, roubado, ladrão e comprador.
De quem nos queixamos, então, se, afinal, as três mais não são do que
faces do mesmo cidadão, que de roubado se transforma, assim, em ladrão
de si próprio?
A existência do corrupto só é possível se houver um agente corruptor. E quem é esse agente? É um de nós. Somos nós. Os dedos que apontamos aos corruptos estão geralmente enlameados de corrupção. O corruptor não é vítima, ele é o agente causador!
E se, como diz o ditado, ―Uma imagem vale por mil palavras‖, pois,
um acto vale por mil imagens, já que quem faz não precisa de falar.
―Contra actos, não há argumentos‖. O exemplo é o mais poderoso de
todos os instrumentos da ética.
Mas, atenção: ―Fazer o que está certo não é o problema. O problema é saber o que está certo‖ - disse Lyndon Johnson (36º Presidente
dos EUA).
A obediência irreflectida é anti-ética. Porque Ética é reflexão, é
questionamento. E é opção. A obediência cega, sem ponderação das circunstâncias e das consequências, é cúmplice. Ela é o caldeirão onde a
moral se transmuta em imoral e o imoral passa a ser coisa normal.
Por isso, jamais a obediência a uma ordem poderá ser esgrimida
como justificativa para fugir à responsabilidade que cada um de nós adquire sobre as consequências negativas de qualquer acção por si praticada.
Ou silenciada.
A ditadura, a violência, a corrupção e todas as outras formas de

imoralidade só são possíveis por causa daqueles de nós que obedecem
cegamente às ordens que lhes dão. Jamais haverá qualquer desses abusos se não houver executores irreflectidos. E esses executores, uma vez
mais, somos todos nós que nos andamos por aí passivamente a queixar
daqueles que (nos) mandam executar. Mas cujas ordens acatamos, em
silêncio. E esse é que é o verdadeiro problema.

Como disse Martin Luter King: ―O que mais preocupa não é o grito
dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem
ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons‖.
Obedecemos, dizemos, por medo. O que pressupõe que sabemos
que está errado aquilo que fazemos. Mas fazemo-lo, ainda assim. Ora,
―Saber o que é certo e não fazê-lo é a pior cobardia‖, disse Confúcio.
O medo, compatriotas, co-cidadãos, não é só um acto de cobardia. É
também uma atitude imoral. Porque o medo é parceiro, é cúmplice daquilo
que se teme, pois aquilo alimenta-se, sobrevive e agiganta-se apenas graças
a esse mesmo medo.
Quando, nas aulas e em conversas com muitos amigos digo coisas
destas, recebo quase sempre a mesma resposta: reagir é muito arriscado.
Será, sem dúvida. Mas aqui socorro-me novamente daquele que prefriu
reagir e viver livre menos tempo, do que ser escravo a vida inteira, Martin
Luter King: ―Aquele que ainda não descobriu uma razão pela qual valha a
pena morrer, não está preparado para viver‖ - Discurso em Detroit, Michigan (23/06/1963).

Por isso, não perguntem o que é que outrém deveria estar a fazer ou
deveria ter feito. Perguntem-se, em todas as circunstâncias, em primeiro
lugar, o que é que vocês próprios deveriam ter feito ou deverão fazer. E
façam-no. Sem medo. Escolham, não obedeçam.
Estarei eu pr‘aqui a fazer a apologia da desobediência civil, o apelo à
revolta? Estou, concerteza. Mas não através da violênca e sim, antes, através
do exemplo bom, positivo, correcto. Próprio. É isso que é a ética. Como disse
Buda: “O ódio não destrói o ódio. Só o amor destrói o ódio. Sê como o
sândalo, que perfuma o machado que o corta.”
Inudem, pois, todos aqueles que vos rodeiam com a fragrância
intensa da vossa conduta. Eles se inebriarão, e estonteados pela doçura que
dela emana, escolherão seguir o exemplo que vocês lhes dão. Assim, cada
um de nós tornar-se-á muitos. E muitos de nós tornar-nos-emos mais. E mais
de nós, mudaremos o mundo. Sem uma palavra. Sem uma lamentação.
Apenas com o poderoso exemplo da nossa própria acção.

Porque, como disse Hemingway um dia: “O mundo é um lugar
encantador, pelo qual vale a pena lutar”. O nosso país também, digo eu.
E só nós podemos fazê-lo.
_______________________________________________
(*) Da intervenção de Carlos dos Santos, no lançamento do seu livro “Cartilha da Ética”
– Edição Plural, Associação Moçambicana de Fotografia, 04 de Abril de 2010
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Decénio Mundial das Populações Afrodescendentes (2012 -2022)

“Nyingi” angolanas enraizaram-se nas américas e caraíbas

É

um dos principais factos que ressai da “Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana”, obra
da autoria do imparável Nei Lopes, livro que acaba de ser reeditado em São Paulo, nas corretivas
Edições Selo Negro. Esta extraordinária presença linguística e antropológica, bem fixada, no Novo
Mundo certifica a instalação, ai, de centenas de milhares de cativos arrastados do Quadrilátero.

Simão Souindoula - Angola

Respeitável bloco, cobrindo 715 paginas, esta síntese de conhecimentos
(nyingi, em lunda/luba/cokwe), prefaciada pela psicóloga Elisa Larkin, companheira, de origem norte-americana, do saudoso Senador Abdias Nascimento, e
organizada, naturalmente, por ordem alfabética.
Contem cerca de 25 000 entradas dando informações sobre o continuum
civilizacional niger no alem-Atlântico, em domínios de natureza social, económica
e cultural.
Assim, nota-se, no registo biográfico, a inserção de, entre outras personalidades, dirigentes de insurreições, académicos, homens de ciências e letras,
médicos, políticos, líderes religiosos, artistas, arquitetos, atletas, atores de cinema, jornalistas e ativistas civis.
Encontra-se, ai, referências sobre comunidades, grupos étnicos, associações e outras entidades.
O inventário fornece, igualmente, precisões sobre múltiplos acontecimentos históricos, e vários dados indo de navios negreiros a cemitérios. Há, também,
esclarecimentos sobre escolas músico- coreográficas, companhias de teatro e
festivais.
Enfim, a relação proporciona elementos sobre a vida religiosa, singularmente, efervescente, dos afrodescendentes.
VERBETES
Algumas referências a apontar no registo das personalidades são as de
Juan Lubola (1635 – 1664), líder marron, na Jamaica e de Musinga, chefe rebelde dos Becu- Musinga ou negros Mutuari, na Guiana, no seculo XVIII.
Uma alcunha inesquecível e do Príncipe de Bundo, figura social, controverso, da história da escravidão na Jamaica, entre os seculos XVIII e XIX.
Deve, também reter, o João Mulungu (1859-1876), líder do quilombo de
Divina Patorra, em Sergipe.
Nota-se um verbete sobre Edison Carneiro (1912 -1972), historiador afrobrasileiro, autor do clássico ―Negros Bantu‖, publicado em 1937.
Releva-se um informe sobre a cantora lírica brasileira, soprano, formada
no Conservatório Superior de Paris, Luanda Siqueira, que mereceu este apelido,
por ter nascido, em 1975, ano da independência da sua terra de origem.
De salientar, entre as perpetuações etnonímicas, a, inesperada, notada
nas margens do estuário de la Rio de la Plata, Lubolo.
Designa, igualmente, as ―Sociedades Lubolos” ou os blocos “Negros
Lubolos‖, grupos carnavalescos de Montevideu, surgidos em 1874 e integrado
por foliões brancos, com os rostos pintados, fantasiados de escravos.
OAXACA
Cujila e a comunidade de insurrectos que evoluía no Estado de Oaxaca,
no México, no litoral do Pacifico, no seculo XVIII.
O autor de ―Bantu, Males e Identidade Negra “ (1988), inscreveu, no
domínio social, termos, bem reveladores, tais como cabunda, escravo fugido, que
vivia em estado de cimarronagem ; cacanje, que designava o português mal falado ou mal escrito; sambo, negro que suportava, manhosamente, a humilhação
esclavagista, nos EUA.
Incluiu, analogamente, mazombo, filho de português nascido no Brasil;
minga, trabalho coletiva dos negros no Equador, malongue, companheiro, em
Trinidad; cucufo, o diabo, e chimba, agir, com inteligência, no Peru. Os “angolocongueses‖ empregam, no Uruguai, o termo bambaquere, no sentido de carinho.
Nei Lopes confirma, neste capítulo, a influência dos mbika no Brasil, com
a inclusão da expressão Fumo-de-Angola, que designa, recatadamente, a maconha; fumar o viril diamba, facto que podia levar para cafua, cela para castigo de

escravos, do bantu kufua, morte ou
ser marcado com calimba, ferro com
que se assinalava os escravos teimosos, do bantu dimbu.
Simpáticos epicurianos, os
Congo/Angola deixaram, irreversivelmente, o termo angoleiro, como o
jogador da capoeira angola ou o
adepto do candomblé angola.
Quanto a angolinha e um dos toques de berimbau no jogo da capoeira,
tal como o Benguela-Sustenido ou o Cabula. O pai do Dicionário Banto do Brasil (1996) indica que o candonga e um dos folguedos atestados no Equador.
Quanto ao termo canyengue , em uso na Argentina, e uma variante do
tango, inicial, dança lasciva de negros portenhos, do bantu, kinyenge.
O povo djuka de Suriname exibe a dança bandamba, enquanto os Benguelas do Uruguai exibem a curimba, do umbundu, okuimba, cantar, e, os Atu
em Trinidad e Tobago, organizam o ganga, uma bailada ritual.
ANGUILLA
A enunciação gumbé, na Jamaica e em Saint Thomas, e relativa a um
tambor e a uma dança, enquanto nas Bermudas, refere-se a uma mascara tradicional.
Recordar-se-á que a ilha jamaicana atesta o conhecido ritual kumina,
do bantu, mandar.
Uma das entradas da Enciclopédia e kabinda, que indica em Trinidad,
um género de música e dança.
A manifestação coreográfica, ponto cardinal, expressiva, dos Bantu e
referenciada como kofutu, uma dança dos maroons do Suriname, lando ou
samba –lando, no Peru, maboba, na Republica Dominicana, madjoumbe, na
Martinica, termo proveniente de mayombe, mariyanda ou mariangola, em Porto Rico.
O investigador, sambista, identificou em Anguilla, o Mayoumba Folclórica Theatre e faz recordar que a catonga e uma brincadeira de roda das crianças no Uruguai.
A prática religiosa na diáspora alem-Atlântico e bem impregnada de
componentes ―congo-angola‖ como o inquice abanto atestado em alguns terreiros de Maranhão, o temível espirito errante, acufa, defunto, certificado nos cultos pernambucanos.
A inteligência medicinal atravessou o infinito kalunga. E, e atestado o
alecrim-de-Angola, uma erva usada na preparação de banhos e defumações,
da família de pimenteiro.
Os angolo-congues continuaram os seus cultos, o bacuro, espirito da
natureza, do bantu nkulu, antigo. Precisaram, na Espanola, a designação
bakoulou-baka, para designar o espirito maligno que perambulam nas noites,
tal como o Bicho-Mongongo, personagem da mitologia afro-brasileiro.
Entre as numerosas divindades dos ―Congos cubanos”, há os Baluande.
Enfim, o repertorio explica que em Santa Lúcia, nas Pequenas Antilhas,
o kutumba e uma cerimónia religiosa.
De realçar na vasta bibliografia utilizada pelo historiador carioca, estudos tais como ―Ta makuende yaya …” das cubanas Arosteguy e Villagas
(1998), “Nzinga‖ de Glasgow Roy (1982) e ―Um pedaço de Angola na Vila do
João‖ de Cláudia Amorim (2002).
Obra de grande utilidade, a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana apresenta-se como o único inventário, em língua portuguesa, sobre este
domínio e um instrumento, essencial, no conhecimento da história extramuros
do Quadrilátero, que esta a espera da constituição do seu Commonwealth.

10 | 15 de Fevereiro de 2013

Envie-nos os seus comentários sobre a entrevistada por e-mail: r.literatas@gmail.com

Entrevista

“Não é uma posição brasileira estudar
só escritores lusodescendentes”

R

ita Chaves é professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo

(USP) de onde acompanha a literatura moçambicana e os seus contornos. Neste diálogo ocorrido em Maputo
em jeito de balanço do colóquio “Encontro de Brasileiros com a Literatura Moçambicana”, a professora é convidada a fazer uma análise da situação em que se encontra em termos de conhecimento da literatura deste país
africano no Brasil. No meio de várias dificuldades, pelas voltas que o livro do autor moçambicano dá, tendo que
chegar ao Brasil quando chancelado por editora portuguesa, a professora fala do trabalho nesse campo onde
especificamente, dedica-se à Literatura Angolana e actualmente, à Moçambicana. E ainda, a par do que é
assunto de discussão em muitos fóruns, a ideia de que de Moçambique só são conhecidos escritores lusodescendentes, Rita Chaves reage afirmando que “não é uma posição brasileira estudar só escritores lusodescendentes”.
Eduardo Quive - Moçambique

Literatas: Terminado o colóquio “Encontro de Brasileiros com a Literatura Moçambicana”, sabe dizer o que foi que encontraram?

Rita Chaves: Esse encontro não é o começo; ele é a continuação de
um projecto que vem sendo desenvolvido há anos. No Brasil já temos um
trabalho acumulado com as literaturas africanas de língua portuguesa. Em

2007, publicamos um primeiro volume chamado Encontro Brasileiros com
a Literatura Angolana, e começamos já a preparar esse volume dedicado à
Literatura Moçambicana. Na verdade, o colóquio foi uma espécie de coroamento do trabalho que teve como resultado o livro e nós esperamos que
seja apenas uma primeira iniciativa desse convênio que conseguimos assinar entre a Universidade Politécnica e a Universidade de São Paulo.
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L: Qual é a visão brasileira da literatura moçambicana?

R.C: Nós temos que admitir a grande dificuldade em conhecer a
literatura que se faz hoje em Moçambique. Digo isso porque os livros
aqui editados não chegam ao Brasil e para os brasileiros ainda é difícil
vir a Moçambique. Há pouco apoio ainda da parte brasileira e nenhum
da parte moçambicana. Isso cria sérios obstáculos em relação ao
conhecimento da literatura contemporânea.
Em relação àqueles escritores que são considerados clássicos,
temos já um conhecimento mais sólido, por exemplo, da obra do Mia
Couto, Luís Carlos Patraquim, Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka Khosa.

L: Até o presente, o interesse pelos escritores lusodescendentes é maior?

R.C: Ao contrário do que às vezes se afirma, nós não estamos
a estudar apenas escritores lusodescendentes. O critério não é esse.
Nós estudamos com maior frequência aqueles escritores que nos chegam mais frequentemente. E há inúmeros trabalhos sobre a obra de
alguns deles. Mas já se encontram também trabalhos sobre escritores
que nem sequer foram publicados lá, como é o caso do Ungulani. Seus
textos chegaram por vias indiretas e ele tem lá leitores. Seu nome está
em alguns programas de curso e ele tem sido objeto de ensaios. No
número 16 da Via Atlântica ( a revista do nosso programa de PósGraduação) por exemplo, há um texto do Prof. Robson Dutra sobre as
suas narrativas.
Se ainda são poucos? São mas isso não resulta de uma suposta posição brasileira de estudar só escritores lusodescendentes. A
escritora Paulina Chiziane é objeto de muitos trabalhos. Se olharem o
número de teses e livros que vamos publicando, podem observar esse
fato. Eu própria organizei uma pequena antologia de Contos africanos
e na secção relativa a Moçambique, estão Luís Bernardo Honwana e
Nelson Saúte.
Isso vale também para os angolanos: a professora Tânia, a profa. Inocência Mata e eu organizamos um livro sobre Boaventura Cardoso que está longe de ser lusodescendente ou de ser branco. Há estudos sobre Manuel Rui, José Luís Mendonça. O Luís Bernardo Hownana, por exemplo, é bastante lido. Aliás, nesse livro aqui lançado, é
sobre ele o trabalho da professora Sueli Saraiva. Além do Luís Bernardo, estão ali textos que contemplam a obra de Paulina Chiziane, de
Noémia de Sousa, de José Francisco Albasini, de Nelson Saúte, de
Suleiman Cassamo... E há também trabalhos sobre Luís Carlos Patraquim, João Paulo Borges Coelho e Mia Couto, entre outros. Ou seja,
não há essa posição de selecionar por critérios raciais ou étnicos.
Com as limitações objetivas que temos, o mais acertado é dizer
que aproveitamos aquilo que nos chega. Não é suficiente, concordo,
mas temos feito algum esforço para alargarmos esse alcance, inclusive
com a organização de eventos, como o Colóquio, que permitem a vinda de pesquisadores ao terreno para pesquisar o material que só aqui
está disponível.

L: Portanto a falta de edição de livros de autores moçambicanos tem dificultado o processo de integração de alguns autores no Brasil?

R.C: Isso é verdade e penso que esse é um problema deve
estar no foco dos pesquisadores. Temos que superar essa dificuldade
de incorporar autores que não tenham sido editados no Brasil ou em
Portugal, porque muitas vezes consultamos os catálogos das editoras
portuguesas. Mas é preciso não misturar as águas e não procurarmos
resolver problemas que não se põem pelas razões que às vezes são

levantadas ou sugeridas.
Vou recorrer a exemplos que podem ilustrar questão, indicando que
ela não existe nem mesmo para alguns pesquisadores africanos, o que me
parece bom. Eu tive como orientando o Prof. Nataniel Ngomane, um professor da UEM, moçambicano, que escolheu estudar Mia Couto, Ungulani
Ba Ka Khosa e Guimarães Rosa, quer dizer, ele próprio não teve esse
movimento de fazer distinção de cor ou de origem. E eu penso que foi uma
decisão positiva da parte dele. A professora Inocência Mata, bastante
conhecida, também nos ensina a importância de basear a escolha em critérios ligados a outras bases. Ela é são-tomense de origem angolana e, pelos
muitos contactos que mantem com Angola e São Tomé e Príncipe, não tem
sequer dificuldade de acessar matérias pouco difundidos. E a sua tese de
doutoramento é sobre o Pepetela, que é branco. Trata-se, sem dúvida, de
uma escolha. E boa, eu acrescentaria.
Acho que nós perdemos tempo se ficamos numa atitude de patrulha, dizendo que só temos que estudar brancos, negros ou mulatos. Em
relação ao Brasil eu asseguro que há disposição para estudar todos os
bons escritores. A dificuldade é chegar aos bons escritores que não têm
sua obra publicada fora de Moçambique, porque nem sempre os estudiosos
podem vir até aqui, o que , sem dúvida, um problema na nossa formação.
Como o sistema de trocas de livros ainda é baseado em relações pessoais,
temos que encarar algumas falhas e trabalhar contra elas.

L: Falando das relações históricas de Brasil e Moçambique, Lourenço do Rosário chegou a dizer que os académicos africanos
(moçambicanos) e as suas universidades deviam investir no estudo das
suas próprias literaturas. Mas recorrendo ao motivo de o Brasil procurar a
Literatura Africana, afirma que é por este país estar mais dedicado a estudar a alma do texto, contrariamente a Portugal. Tem uma opinião sobre
essa afirmação?

R.C: Penso que o Brasil tem uma relação histórica e construída
através de séculos com o continente africano. Ainda antes que Angola e
Moçambique fossem países, inseriam-se no processo brutal de exploração
das populações africanas outras trocas. Os navios que levavam gente,
vinham carregados de produtos como a mandioca, a cachaça, etc. e isso
evidentemente gerou um intercâmbio poderoso. Quando iam carregados de
gente, os navios levavam patrimónios culturais e nem todo esse património
se perdeu. Não há nada que consiga destruir toda uma cultura. Aliás, esse
património acabou por se renovar nesse novo ambiente que compôs o Brasil. Então, isso explica uma parte do interesse brasileiro.
Outro ponto importante é que o estado brasileiro não ocupou um
lugar convencional no jogo colonial em relação ao continente africano. Isto
é, não podemos nos ver como uma metrópole ou como ex-metrópole colonizadora, apesar do papel do tráfico de pessoas na nossa economia, como
nos aponta o Prof. Luís Filipe de Alencastro em um livro notável sobre o
assunto chamado O trato das gentes.
Paralelamente a esses laços, há no Brasil um grande desconhecimento em relação ao continente africano. Nas aulas de Literaturas Africanas, o que temos procurado sempre enfatizar é a necessidade de conhecer,
ao passo que a ex-metrópole colonizadora, pelo papel histórico desempenhado, sofre o risco maior de apresentar o vício da crença de já conhecer.
Acho que isso torna um pouco diferente o trabalho que lida com o desejo de
conhecer.
Digo isso como comportamento geral, sem deixar, naturalmente, de
reconhecer trabalhos de grande qualidade desenvolvidos em Portugal. A
diferença de perspectiva não significa de modo nenhum a superioridade de
uma abordagem sobre outras. Em coletâneas e revistas que tenho organizado, procuro contar sempre com a colaboração de colegas de outros países, incluindo Portugal.
E não deixo de reconhecer também que a África foi até muito
recentemente muito desprestigiada no Brasil. As nossas elites sempre tiveram um olhar voltado para o hemisfério norte, os nossos governos tiveram
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sempre vontade de pertencer ao grupo do norte. Isso só mudou do
ponto de vista oficial com o governo Lula. Mas isso custa – como
dizemos no Brasil – isso custa pegar. E podemos perceber que quem
se interessa pela literatura africana no geral é que já tem uma atitude
contra-hegemónica, já tem um olhar, de certa forma, progressista. Há
uma certa preocupação de perceber o que está a acontecer de outro
lado e não de formular receitas, não estabelecer julgamentos. Por
isso talvez o Prof. Lourenço veja diferenças no olhar brasileiro.
E também do ponto de vista de método, há uma questão. Nós
temos trabalhado com a literatura comparada. E o modo como nós
encaramos a literatura comparada procura rejeitar hierarquias. O
que deve nos mover é justamente o desejo de tentar descobrir o que
há de convergente ou divergente. E já há, inclusive, trabalhos que
confrontam apenas obras africanas, reconhecendo a maturidade e
autonomia desses sistemas literários.

L: Perante esse cenário que traça, pode se afirmar que Brasil
é um mercado novo para a Literatura Moçambicana?

R.C: Acho que há sim um mercado novo. Mesmo que ainda
persista por parte de editoras uma certa miopia. Com certeza, se
elas já tivessem investido já teriam algum resultado. Eu digo isso porque por exemplo, na USP nós somos cinco professores de literaturas
africanas de língua portuguesa. Eu costumo brincar que é o maior
sector nessa área em todo o mundo. De fato, penso não haver
nenhuma universidade que tenha cinco professores de literaturas
africanas de língua portuguesa. Nós temos cerca de 300 a 400 estudantes por ano. Estou a fazer uma conta bastante modesta e isso já
é um mercado, na USP. E há cursos de literaturas africanas no Rio
de Janeiro, em Niterói, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa,
Salvador, Cuiabá, Tangará da Serra... Ou seja, já há um mercado.
Nesse sentido, acho que posso anunciar uma boa nova que é
a publicação de uma colecção de autores africanos por uma editora
que está sediada em São Paulo a partir do próximo ano. Tenho quase a certeza que isso vai acontecer. Mas seria muito bom que houvesse também maior vontade política por parte dos países africanos
e ações mais eficazes para consolidar essa tendência. É preciso considerar que nesse campo Angola tem tido uma política mais avançada do que Moçambique. As empresas brasileiras em Angola investem na produção cultural, patrocinam a edição de livros, eventos culturais. Quando organizamos alguns encontros no Brasil, essas
empresas patrocinam a ida de escritores. Ainda não vi isso acontecer
aqui em Moçambique. Ainda não vi nenhuma empresa brasileira participando na produção cultural. Não sei se há alguma reivindicação
do governo nessa direçaão. Seria bom que houvesse. Se o Governo
Moçambicano através do Ministério da Cultura, da Educação, dos
Negócios Estrangeiros, fizesse uma certa pressão junto às empresas
brasileiras com o mercado económico que Moçambique representa,
tenho certeza que elas seriam mais sensíveis a isso.

L: E o que de fora ou mesmo de dentro consegue notar sobre
a Literatura Moçambicana? Tem contacto com as obras deste sécu-

Paulina Chiziane

Mia Couto

lo?

R.C: Tenho que confessar que tenho pouco a dizer de maneira consistente, porque embora eu venha sempre a Moçambique, todas essas vezes
tenho vindo comprometida com pesquisas já definidas. Para já, até há alguns
anos atrás a minha pesquisa estava centrada em Angola. Eu tenho trabalhos
sobre a formação do romance angolano, tenho um olhar muito ocupado pela
literatura de José Luandino Vieira, Pepetela, Rui Duarte de Carvalho.
O meu namoro com a literatura moçambicana é recente. E isso começa mesmo a mudar, a ganhar mais densidade agora que estou a fazer a
supervisão de um projeto de pós-doutoramento do Prof. Nazir Cahn, que
defendeu na Universidade Autónoma de Barcelona uma tese de doutoramento sobre João Paulo Borges Coelho. Nesse momento, com uma bolsa de pósdoutoramento, ele desenvolve um trabalho em São Paulo sobre o campo literário moçambicano. Está em nosso planos virmos juntos já em 2013, para
fazer a recolha dessa produção mais recente. Vamos andar pelas livrarias e
recolher tudo aquilo que não tem sido exportado para o Brasil e Portugal.
Até aqui, todavia, não posso dizer que conheço bem o que tem sido
feito. Li um pouco do Aldino Muianga, que considero um bom escritor. Mas
não fui muito além. Portanto, não seria honesto dizer se o repertório produzido pelos novos é bom ou mau. Digamos que ainda estou concentrada nos
clássicos. Mas em fase de mudança.

L. E como avalia as perspectivas no Brasil para os estudos da Literatura Moçambicana?
R.C: Acredito que não erro se afirmo que da nossa parte os estudos
sobre a Literatura Moçambicana estão numa fase crescente. Como a professora Tânia Macêdo referiu no Colóquio, no começo nos concentrávamos em
Angola porque havia uma facilidade de contacto, os escritores eram mais editados no Brasil e nós tínhamos a facilidade de chegar lá. Moçambique efetivamente ficava do outro lado. Mas ultimamente há uma alteração e eu devo
dizer que o próprio sucesso do escritor Mia Couto acaba suscitando interesse
pelos outros escritores. Quer dizer, contrariamente ao argumento de que Mia
Couto dificultaria o aparecimento de outros escritores, como já ouvi, seu
sucesso não é prejudicial à ―descoberta‖ de outros escritores moçambicanos
no Brasil. Pelo contrário, ele tem um efeito catalisador sobre o interesse pelo
país e sobre o que se escreve em Moçambique. Por essas razões, não vejo
com nenhum pessimismo a situação da Literatura Moçambicana a ser estudada no Brasil.
L. E o que pensa da “crise da Literatura Moçambicana”?
R.C: Fala-se da crise na Literatura Moçambicana, eu acho que isso é
natural, e penso que esse rigor crítico é positivo porque favorece maior empenho na superação das dificuldades. A consciência da crise não pode ser vista
como um impeditivo, um bloqueador do processo criativo. E não acredito que
os críticos que falam na crise queiram descredenciar a produção. Ao contrário, parece-me que eles reclamam um apuro maior no trabalho criativo. É bom
ter em conta que toda história literária conhece períodos de avanço e recuo.
É preciso ter uma certa paciência e investir sempre, principalmente na leitura.
Acho fundamental que os escritores tenham compromisso com a leitura, que
tenham atenção à sua própria formação. Não há bom escritor que não seja
um empenhado leitor.

Ungulani Ba Ka Khosa

Luís Carlos Patraquim
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Poesia
LAHAR

XXIII

Luís Serguilha - Portugal

Os silêncios túmidos dos veleiros são investigados
pelo entrincheiramento remoto do ensaguentado sargaço
Os mastros estiolados do abismo
dependem da concordância inexpugnável
dos estonteantes remadores.
para naufragarem no corredor microscópico das puríssimas
madrugadas
As circunferências dos voos
bruxuleiam como as condenações das pétalas assopradoras
lembrando os rápidos acordes dos búzios vulcânicos
sobre os filamentos espúrios dos meridianos
onde as íris harmoniosas dos aloendros radioactivos
assimilam cautelosamente
o arranque distinto da últimas aves

Identidade social

in ―KOA’E‖
Caroline Cavalcanti - Moçambique

No Horizonte

Engoliu o riso
De trás pra frente
Rente na hora eu ando
Meu pranto, um tanto
Deixo guardado.

Dor Suburbana

Eu mudo o mundo
De um mundo mudo
Você, calado.

Octávio - Moçambique

Em dias oprimidos de manhã
Eles têm fome
E a enfermidade é tua
Crise de identidade acentua.
Teu papel?

Escrevo sobre o tédio

No horizonte há timbilas

Repulsas de bem amar

De sonhos rasgados na noite

Em nauseabundos cheiros

Como o rugir dos ventos

'Almaço', reciclo

De vida sem recreio

Aproveito o tempo escasso.

Nos olhos escuros da noite

E o povo é movido a café
Eu movida a poesia do poeta.
Do riso ao amor, eu levo
E que ele não apeteça.
Mas é deles a pressa
Pois falta a última peça
Do meu quebra-cabeça.

Izidine Jaime - Moçambique

em viajem aprendida
nos rituais da terra

Espantando os mitos

No horizonte há batuques

Com dores madrigais e elegias

Deitando na fogueira

Sem histórias e corações rurais

Segredos da alma

E dores e corações de subúrbio

Há palhotas guardadas
No terno assombro
De poeiras assustadas
ao cantarolar dos grilos.
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Ode ao Justino feito
Cardoso

O Deus morto da planície

Sozinha 100 tutor

Luís Carlos Patraquim - Moçambique

Mauro Brito - Moçambique

Ao Justino, amigo Oculto
Beijo de mulata de raiz fincada no cardume
das almas
Trouxe a tua aura.
Oh Justino veja a poesia que pintas
As voadoras almas que explodem os teus
dedos
Sandálias descalças no fundo do bairro das
mangas.
As personagens
Fogem desta casa com labirintos nas mãos,
fogem e só sabem fugir
Bocas rasgadas
Mãos afiadas
Alma trancada nos dentes
Senta aqui um pouco e veja a projecção das
nossas montanhas
A voz de Nimala não cabe nas páginas do meu
Ipad. Cabem no sistema.
Senta aqui e senta mais vezes
Senta na roda do poema
Tiro do bolso o fermento do farelo e kabanga

POEGRAFIAS

a raiz dos cajueiros interior
aos ossos e as mãos
exangues de pátria interrompida
retiramo-nos como do vento
as vogais agora número
percutor do milho
seco o sexo dos rios ainda
randendo nas luas ndzembele
___ ó túmidas bocas alucindas!
e espasmo todos do deus
morto da planície
in ―A Inadiável Viagem‖

Amosse Mucavele - Moçambique

Para Mano Lindo e Lito

Vi uma mulher a enlouquecer
nas vésperas da sua morte
em carris azedos a transpirarem
de soluços de um divórcio
rente a uma linha férrea do abandono
como um comboio de solidão
a descarrilar na névoa da incerteza
do tempo que se segue

ERRATA:
Na edição anterior - 51 - esteve publicado neste
espaço o poema que a verdadeira autoria
pertence ao poeta Mukuruza, moçambicano, e
não como esteve assinado, erradamente, com o
nome Luís Carlos Patraquim. Aos leitores e aos
envolvidos do texto, as nossas mais sinseras
desculpas.

e fazia-se transportar
em vagões hostilizados pela violência
numa floresta doméstica.

Profecia de Nakulenga

Neuroticamente ouvidos perfumados pelo M‘siro
Pneu do meu chão virou calhambeque
Rand -Rover a brincar no meu quintal a procura das lagartixas.
Senta a qui meu exímio amigo, senta e vem
ver as tuas muthianas.
“Olhar converteu minha alma em suor”

Madrigal

José Luiz Tavares - Cabo Verde

8.
Árvores minhas melancólicas inumeráveis
que vos rilha o áspero vento do inverno,
se sob os tristes céus há algum governo,
mesmo desses que só das zero ás seis

do sossego, atravessa, num raio, Lisboa,
sobre vós, ó vigis árvores, é furtivo voo
que claudica á churda ilharga de um país.

Algo de estranho se agita nas águas
Algo de estranho se arrasta na terra.
Era longe, ficou perto, agora é cá.
E o povo já foge.
Talvez até caia
um pau de Omuhana
na estrada a indicar que para o rei
a morte vai chegar
a vida é breve.
Eles vêm de um país muito distante
E trazem para dizer coisas diferentes
Que é preciso avaliar com atenção.
Cruzava o país e dos nobres eu via
Os ricos currais
Renovo a viagem
E que vejo agora?
Dos nobres agora não vejo os currais

In ― Lisbon Blues Seguido de Desarmonia‖

In ―Ondula Savana Branca”

por incivil decreto ajuntamentos permitem,
um sono majestoso haveria de vos ser
concedido desde um outono de éter
á luz que desdoira a paisagem. Céu de fuligem
Jofre Rocha - Angola

Gostava que viesses numa madrugada
esplêndida
ou em noite sem estrelas
Gostava que viesses de mansinho
vestida de luar e névoa
como um corpo alado de ternura
1964
In ―Assim se Fez Madrugada‖

Ruy Duarte de Carvalho - Angola

é porém retrato de cidade, mesmo se a garoa
recalcifica os cúmulos com um fogo novo.
A infindável ressaca que carcome a raiz

15 | 15 de Fevereiro de 2013

Você também pode publicar. Envie-nos o seu conto por e-mail: r.literatas@gmail.com

Crónica

Nas minhas férias,
quero fecalizar a
céu aberto
Matiangola

Monstro por um
dia

Jansen Viana - Brasil

n_nhamposse@yahoo.com.br

P

Sempre faço o que não consigo fazer para aprender o que não sei!
Pablo Picasso

assavam-se cinco anos após as minhas primeiras férias. E nada
de novo senão as próprias férias. O que mais me impressionava nestas cinco
léguas de estivador era o facto de não me sentir como parte da empresa, mas
a empresa como parte de mim. E impressionava-me ainda mais o meu chefe e
a sua corja de sequazes. Com o seu corpo macilento, pálido, esquelético, o
homem sabia de tudo e até do que ainda se estava por inventar. Mas as
minhas férias não foram só de reflexão sobre o macilento corpo do meu chefe
e da sua corja de paneleiros. As minhas férias foram também de fornicação,
coito, blague, cannabis e de muito strep tess. Foram dias e dias de prazer
intenso, de orgias sob orgias. Lembro-me de ter fornicado a Sónia à entrada da
igreja, em plena missa das 18h00, e o alvoroço foi tal! E não só. Recordo-me
de ter visto e ouvido um transeunte que por ali passava recitar poesia ao som
dos gemidos de Sónia e, a cada momento que o mesmo recitava, o êxtase era
tal que os crentes, surpreendentemente, coravam o recital e pediam mais e
mais penetração. Honrava-me fornificar em público. E honrava não só a mim,
mas também à minha plateia. E, até hoje, não entendo por que é que o sexo,
um acto natural, tem que ser feito entre paredes. É comovente ver o selvagismo a que se submetem os homens quando nesse acto. E ali, naquele acto, por
instantes, pensei em criar uma Liga de Sexo. Uma liga que revogaria todas as
porras sobre o atentado ao pudor. Uma liga que permitiria que um condenado à
morte fornicasse a juíza, a do causo, em pleno julgamento. Uma liga que permitiria que tivéssemos uma sociedade em que o possessivo meu não existisse,
e sim nosso. Viveríamos num mundo pleno, onde o nosso imperaria sobre o
meu. E seria, de certo, prazeroso fornicar a ―esposa‖ do meu chefe.
Lembro-me da viagem a Pemba, uma cidade de praias lindas. E o que
me comoveu nessa viagem, não foram, em si, as beldades que Pemba me proporcionou, e sim o facto de, a dado passo, enquanto em viagem àquela cidade,
em Mieze, termos, todos os passageiros, descido do autocarro e, em uníssono,
defecado a céu aberto, em conjunto. E o mais apaixonante foi ver o cobrador
da carreira contabilizar as fezes dos passageiros como método de controlo dos
mesmos. Comoveu-me de tal forma que não resisti ao encantamento de fotografar aquele momento. Era impressionante a passagem que o acto oferecia.
Nascia ali um novo conceito que, no meu entender, o governo devia capitalizar.
Nascia, sem margem de dúvidas, uma nova forma de fazer turismo. Sim, o
governo podia, através daquela experiência, atrair não só turistas, mas investimentos e, podia-se, até exportar a forma e os respectivos quadros.
Cacibando ainda e a cicirar aquela ideia, recordei-me do meu macilento
chefe: ―esta é uma revolução, ela implica não só mudanças, mas novas formas.
Vamos criar uma campanha de defecagem a céu aberto. Tornar-no-emos
numa referência a nível mundial e, quiçá, numa multinacional. Distintos estivadores, sob vossa égide, descobrimos a fórmula do progresso. Anuncio, meus
confrades, que disporemos de uma universidade que vai leccionar técnicas de
defecagem a céu aberto‖, imaginava.

A

cho que foi em 74 ou 75, não mais que isso, tive um dia de
monstro. Quando lembro ainda me assusto. Transformei-me num ser
parecido como o Coisa do Quarteto Fantástico, imagino. Tudo começou com um convide para pegar caranguejo no mangue. Era divertido.
Muita lama fedorenta do mangue do Rio Ceará por todo o corpo, muita canseira, mas o caçuá ficava cheio de grandes caranguejos. Mas o
que eu temia aconteceu: uma revoada de insetos veio sobre mim,
com raiva. Não sei porque, penso que não havia litígio entre mim e os
insetos, eu só estava atrás de caranguejo. Impiedosamente fui picado
da cabeça aos pés. Rapidamente meu corpo começou a ficar todo
empolado. Tinha mais bolotas em mim que insetos em todo o mangue. Tudo ardia e coçava. Fui pra casa, acatando a ordem de todos
os que comigo estavam. Certamente que não era por misericórdia ou
ciência, mas porque não pretendiam carregar um defunto de volta,
bastava o peso dos caranguejos.
Minha mãe, sozinha com duas meninas pequenas, mandou-me tomar
um banho e pegar o ônibus para o Hospital Geral, urgente. Fiz isso. A
duras penas e coçando-me todo cheguei ao Hospital. Quando os
atendentes viram-me, assustaram-se e apressaram-se em levar-me
ao médico. Era uma médica. Mandou que aplicassem uma injeção
forte. Acho que foi uma fenergan plus dupla king size. Avisou-me que
sentiria muito sono.
Somente nesse momento dei conta de como estava. Olhei meus braços, minhas pernas. Estavam horríveis. Irreconhecíveis. Meu couro se
repartia em grandes bolhas. Meu inchaço subdividia-se parecendo
uma costura de vários fragmentos de minha pele, em alto relevo. Uma colcha de retalhos humanos. Fiquei pensando como estaria
meu rosto. Não arrisquei pedir um espelho. Agora o desafio era chegar a minha casa antes que o sono chegasse a mim.
No ponto de ônibus já não conseguia identificar qual seria o meu. Não
conseguia ler. Decidi pedir ajuda. Havia somente duas mocinhas
comigo na calçada. Fui em direção às garotas. Um pé após o outro,
lentamente, fui me aproximando, olhando firme para ambas. Elas se
abraçaram. Eu me aproximando, elas tremiam agarradas uma a outra.
Fui me aproximando. Elas gritaram. Gritos fininhos de garganta de
mulher adolescente. Ao mesmo tempo. Ensurdecedor. Fui me aproximando, elas apavoradas, gritaram mais, se abraçaram mais, tremeram mais. Eu parei, elas correram.

Lembro-me ainda de ter delirado ao som de ―We Will Rock You‖, de Brian
May; de me ter fascinado com ―Os Devaneios do Caminhante Solitário‖, de
Jacques Rousseau.
E hoje, no seu soberbo escritório, enfurecido de expedientes, reparo
naquele rosto (do meu chefe) com nostalgia das minhas férias.
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Três dias de chuva
Rogério Pereira - Brasil
Ilustração: Theo Szczepanski

1

.
O centro de Curitiba é a porta do inferno.
Almas penadas saltam dos bueiros.
Assombrações bailam um foxtrote no
escorregadio petit-pavé. Zumbis buscam a
saída de emergência. Cérbero rosna enfurecido. Espalham-se molambentos pelas
vielas que não levam nem ao purgatório. E
quando chove — e sempre chove em
Curitiba —, misturam-se todos sob guarda
-chuvas de dez reais, fabricados na China,
ou marquises de resignados comerciantes.
A chuva escorre pela Cândido
Lopes. O homem para ao meu lado. As
mangas do paletó molhadas. A chuva
engrossara logo após o almoço. As ruas
estão tomadas de operários de pança
cheia. Inclusive eu, diante do hotel de luxo
à espera de uma trégua dos céus para
atravessar a rua e entrar na Biblioteca
Pública. Sem qualquer preâmbulo, o
homem desembesta a falar.
— Deve ser caro este ônibus. — E
aponta para o micro-ônibus que leva ao
aeroporto.
— Não é muito. Vale a pena —
respondo sem entusiasmo.
— Você já pegou?
— Sim.
(Quando criança, o pai me convidou para ir ao aeroporto ver a decolagem e a aterrissagem dos aviões. Típico programa de pobre. Só vou
quando puder viajar de avião. Então, não vai nunca. Viajo quase todo mês
de avião. Meu pai nunca viajou de avião. E também nunca me acompanhou
até o aeroporto.)
— Nesse hotel tem uma lista de meninas. É só escolher, pagar e
levar. Sabia?
— Quase todo hotel tem — respondo um pouco irritado.
— Mas as daqui, dizem, são muito caras.
— Ali na esquina. -— E aponto em direção ao cruzamento da Cândido Lopes com a Ébano Pereira.
— O quê?
— Os travestis à noite são baratos. Acho que com cinquentão, você
leva. Ou as prostitutas. Há sempre vários por aqui.
— Tô fora. Não gosto disso, não — responde assustado.
— Entendo.
Ele me olha sem compreender a ironia. Esfrega as mãos molhadas
no paletó. Conta que sempre vai à Biblioteca.
— É um lugar bacana -— digo da maneira mais amigável possível.

2.
A garoa é insuficiente para encharcar o pelo dos dois cachorros e o terno do dono.
Estou no salão de café da manhã do hotel Paraíso. Sempre me sento à janela e
contemplo o início do dia no centro de Curitiba, enquanto o café com leite esfria na
xícara de porcelana chinesa. Tudo é fabricado na China. O homem tenta atravessar a Cândido Lopes e passear com os cães. Na cola deles, um vira-lata provoca
os colegas de raça. Talvez inveja, ciúme ou simples birra matinal. Os cães não se decidem
entre seguir as ordens do dono, que os arrasta
por coleiras de couro, ou encarar o atrevido guapeca. O impasse dura alguns segundos. O
homem de terno começa a se irritar. Puxa com
força desnecessária os cães. O vira-lata não
arreda o pé. Meu café com leite esfria. A porcelana chinesa não é muito boa para reter calor. O
homem está no meio da pista. O dono do viralata aparece. É um catador de papel. Olha o
homem de terno e sorri com muita ironia. O
homem de terno pede para que leve o cachorro
embora. O catador não faz nada, não diz nada.
Não precisa. O animal de pelo sovado o segue
de cabeça baixa e deixa em paz os cães do
homem de terno.
Do outro lado da calçada, são e salvo com seus
cães, o homem de terno retoma o passeio. Da
panificadora Elite sai o travesti mais velho da
região. Está abraçado a um pacote de pães.
Usa shorts jeans bem curto, miniblusa amarela
e havaianas. As próteses de silicone são imensas e rasgam a pele flácida — duas abóboras
amparadas por uma película plástica. Sempre
está por aqui. É uma espécie de matriarca dos
travecos. Tem os lábios aumentados por injeções de botox (ou silicone). Não sei muito bem
em que partes do corpo se pode enfiar silicone.
Acho que nas partes mais moles. Na canela,
não é recomendado.
O travesti peitudo passa pelo homem dos cães sem esboçar qualquer reação. O homem de terno volta-se discretamente para contemplar a bunda dura do
travesti. Ele não consegue se livrar de um inoportuno vira-lata e, talvez, não saiba
a diferença entre um travesti e uma prostituta.
A garoa começa a se transformar em chuva. Meu café esfriou definitivamente na xícara chinesa.
3.
É quase meia-noite. Entro na Cruz Machado. Dirijo devagar e com cuidado. A chuva fina já molhou bem o asfalto. A rua está tomada de prostitutas, travestis, bêbados, seguranças, garçons, drogados, traficantes, mendigos. Na esquina com a
Ermelino de Leão, uma prostituta seduz possíveis clientes apenas de lingerie preta:
peitos grandões num sutiã meia taça; bunda exposta de lado para a calçada.
Tenho dúvidas se é puta ou travesti. Acho que é travesti. Mas tudo é possível no
centro de Curitiba. E sou míope. Um perigo ser míope no centro de Curitiba. Ainda
mais em dia de chuva.
Quando chego à Ébano Pereira, um travesti (sim, era travesti: quase dois
metros de altura) está impecavelmente vestido: calça preta, botas, jaqueta comprida e um lenço em torno do pescoço. Na mão direita um guarda-chuva. Um inusitado Humphrey Bogart. Numa esquina, alguém quase nu; na outra, uma dama de
guarda-chuva à espera de um gentil cavalheiro. Sigo em direção ao hotel Paraíso.
É foda quando chove em Curitiba.

— Sim. É muito bom para usar o banheiro.
E atravessa a rua correndo, com Cérbero nos seus calcanhares.
Então, grita: — Quando chove, sinto muita vontade de mijar.
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Memórias secas de um entardecer ferido
Eduardo Quive - Moçambique (Texto)

Na irredutível guerra entre o que és,
E o que queres, sombra na sombra um
E outro espreita o gesto do lugar primeiro
Recurso flutuante entre infância e morte;
Virgílio de Lemos [A Dimensão do Desejo]

É

difícil olhar para o além. Há sempre uma sombra, uma folha, um tronco bordado
ou ferido, um escombro que nos mostra o destino inflamado. Das mãos do alheio nasce a razão
do destino. Pear sem juramentos, o mar é o
mesmo, a diferença está nos Homens. Há que

Marcos Vieira - Brasil (Fotografia)

contemplar essas vastas águas que cujo fim é distante. Há que tirar das mãos o mistério da sobrevivência.
O doce sabor das águas salgadas mingua como a
lua. De pés descalços, o caminho é sempre em
zigue-zague. Há frente que se faz dessas feridas.
Há peixes que não conhecem o ar da mulher na
margem. Mas há homens que não conhecem o respirar nas águas. O desejo do além está além desses homens. Por que há vidas estendidas no sorteio da natureza. Quem vence é sempre um abstrato, mas haverá chuva para o herói. Escuto uma voz
que deambula entre as casas secundadas na
memória. O primeiro abrigo antes da noite que se
vai enraizada, na vertigem do céu pacato, a única
luz que nos espia já cessou.
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Nem o sol entende o segredo do ofício
da noite. Há um destino inevitável, a vida é
como as folhas secas estendidas ao largo das
areias carnívoras, tudo alimento do nada.
Abrir-se-á na próxima manhã, um sorriso que não se sabe qual será seu fim. Mas
há que espreitar pela janela, se as chaves da
porta estão lá fora, enquanto insurgem-se as
hormonas que não sabem gritar o silêncio que
os olhos vêem. Cansados de nós mesmos, ao
virar as costas ao mar, não revelamos a ignorância, profanamos a insignificância dos
velhos barcos, das correntes que os homens
à noite trincharam. Barcos feridos, com rugas
de saudade de longas viagens, árvores esculpidas pela natureza insensata, há vidas que
envelhecem, enquanto a terra morde o nada
que nos deixa o horizonte.
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“Algumas Estórias & Brincadeiras com B Grande”:
ao Pedro o que é do Pedro
Redacção - Moçambique

Q

uando Pedro Chissano lançou ―Boas
Festas Chiquito‖ em 2007, foi um acto inacreditável ao
mesmo tempo que a obra chegou no momento em
que a sede de ter um livro deste autor era maior por
parte dos amantes da literatura.
Agora, ver ―Algumas Estórias & Brincadeiras
com B Grande‖ essa relíquia publicada recentemente
em Maputo sob a chancela da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) é também um daqueles
acontecimentos culturais que marcam pela positiva o
início deste 2013 que já começam a se sentir as suas
acções.
Neste segundo livro silenciado, pelo próprio
autor, desde 1997, altura em que seria publicada,
Pedro Chissano, na sua complexa forma de escrever aquelas estórias muito próximas da História, dá-nos o gosto do arrepio, reflexão e a razão de
conhecermos os factos no tempo e no espaço, exigindo que, definitivamente, as mais novas gerações da literatura moçambicana que sempre
conheceram a sua veia, se prostrem perante a sua maturidade.
Realmente, é um daqueles casos em que se chega a conclusão de
que o exercício de escrita atesta-se sempre contra o tempo. De um livro
que já existe a mais de 10 anos, nada fou roubado pela podridão dos alimentos cosidos ou da ferrugem do ferro. A escrita madura atravessa os
tempos, flui com os ventos e supera os limites que o autor a impõe. É este
um acto de autossuperação de um escritor afamado pela ―preguiça‖ de
publicar as suas estórias.
Saber se é realmente um livro de conto é extremamente difícil na
escrita de Chissano, em ―Algumas Estórias & Brincadeiras com B Grande‖
o autor, ora conta-nos uma estória, ora é uma crónica do quotidiano, ou
apenas um desabafo que nos soa a propositado ou ainda é um poema.
Contudo, todo esse exercício é acompanhado pelas buscas constantes à
memória, acusticamente descrita. Se Pedro Chissano continuasse músico
(que já foi na juventude) com certeza nos deliciaríamos do seu blues ou
um afro music que nos lembrariam a nostalgia do Richard Boner ou Steve
Kekana como ele próprio chega a recorrer num dos contos da obra.
Quando falamos em ―tempo‖ na obra que nos referimos e que já é
de domínio público, viajamos com contos como ―O preto de óculos de aros
de tartaruga‖ onde ao ler, lembram-se gentes, lugares, dores, tempos.
Quem não se lembra de um ―preto‖ que é vítima de más acções pela cor
que tem? O racismo? Uma justiça que funciona pela lei dos mais influentes? Quem não se lembra, nem que seja por ouvir dizer, dos feitos do colono na história de Moçambique? Pois é, Pedro Chissano faz questão de
levar ao leitor esse registo que a sua memória fotografou a não menos de
39 anos, depois das nacionalizações.
“Isso me preocupa – disse o preto – o que me preocupa neste
momento são as causas de tudo isto: pedi um prego bem passado
e o senhor deu-me um mal passado; pedi que me devolvesse o
troco a que tenho direito e o senhor mandou-me vender lotaria
para o outro lado; por último espancam-me, porquê?”
(CHISSANO, 2012, pág: 16)

Essas são algumas perguntas em que as respostas, não apenas
nos dão, os narradores, mas em nós próprios deambulam nas lembranças.

E quando se fala em lugares, seria impossível não se
deixar embarcar na aventura do camponês de Golhoza,
um dos bairros de expansão do município da Matola que
decide ir à metrópole, Maputo, para comprar pregos que
precisava para salvar a sua palhota, no conto
―Liberdade…‖.
Entre os grandes edifícios e em plena apoteose da liberdade que se cantava pelos moçambicanos, o camponês
vê o quão é pequeno numa cidade em que entrar num
restaurante continua a ser privilégio de uma pequena elite burguesa. Encontrado na cobiça dos que se lambuzavam num desses estabelecimentos e hipnotizado pelo
som de Steve Kekana na 24 de Julho é exigido ―um
documento‖ polícia com ―um ar de desprezo‖, pelo que
mostrou-lhe dois: o bilhete de identidade e o cartão de
residente. Entretanto não tinha o cartão de trabalho, ao
tentar explicar-lhe que era machambeiro em Golhoza, vê
-se arrastado pela camisa. Conclusão ―é improdutivo‖
tomou o voo que o levariam aos lugares onde produziria.
Ou então, a não ser uma escolha, poderíamos nos prender na estória
d´‖Os Condenados‖ onde mostra-se a outra face do ―poder do povo‖ num dos
regimes em que o país nunca se esquece. Mais uma vez Pedro Chissano buscou
a verdade que o rodeava para pôr em exercício a sua memória e capacidade descritiva. Isto levaria-nos ainda à ―Charrua‖, a geração da ―viragem‖ ou dos rompimentos da Literatura Moçambicana. Uma rebeldia pode-se verificar-se nas histórias dessa obra, em particular do conto ―Os Condenados‖ onde o autor sem dizernos o que pensa a respeito das execuções sumárias, em plena praça pública
diante de crianças, homens e mulheres de todas as idades, foi derramado sangue
dos que faziam lembrar o que faziam os colonos:

“O povo estava reunido numa ala. Na ala oposta estavam espectados seis
postes pintados de branco. Os responsáveis ocuparam os seus lugares.
As mulheres sentaram-se no chão e os homens ficaram de pé em forma
de círculo. Entoaram-se canções e gritaram-se vivas e abaixos. O mais
responsável dos responsáveis usou da palavra, e falou do tempo em que
as lusas caravelas sulcaram as costas austraficânicas e estacionaram em
terras de Mussabicânia, das guerras de resistência que os antepassados
protagonizaram com as tradicionais armas de guerra e de defesa, dos rios
que foi preciso atravessar para expulsar os invasores, o Rovuma, o Zambeze, o Save, o Limpompo e o Incomati; o sangue derramado, os traidores, a vitória popular, os que desviam o abastecimento do povo, os responsáveis pela fome do povo. E já no fim do abundante discurso, o responsável perguntou: é ou não é? E o povo com fome de muitos dias no
estômago respondeu: ééééééééé!
(CHISSANO, 2012, pág: 29-30)

Um ―é‖ é sinal de aceitação e sendo assim ―consumada a sentença‖, o
povo foi quem a ditou, os seis condenados serão executados com tiros a rajada.
Ninguém mais falará, afinal, o povo é quem governa, o poder é seu.
Em fim, estas estórias que de brincadeira só tem o ―B Grande‖ Pedro Chissano, prova que não negou o sangue de uma geração que ainda se impõe nesta
literatura ainda em construção. Prova, outrossim, que realmente as estórias que
conta, são do tempo que viveu os mais emocionantes tempos literários nacionais.
Ler ―Algumas Estórias & Brincadeiras com B Grande‖ depois de ler um ―Ualalapi‖
ou um ―Ninguém Matou Suhura‖ encontramos os contextos da História de Moçambique e uma linhagem literária que vai do vivido, pensado e contado. ―Não vamos
esquecer o tempo que passou‖ diz um canto popular.
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Guimarães Rosa revisitado
Adelto Gonçalves*

A

Fantini, o trabalho de Roncari procura
as chaves para o entrelaçamento da
história com o mito. O ensaio – cujo
título forma um oxímoro – é uma
condensação de extenso trabalho de
Roncari sobre a novela ―Buriti‖, que faz
parte do livro Corpo de baile, de
Guimarães Rosa.

I

inda que não tenha sido
comemorado com a efusão que merecia, o
centenário de nascimento de João Guimarães
Rosa (1908-1967), em 2008, ano que marcou
também o centenário do falecimento de Machado
de Assis (1839-1908), ao menos serviu para a
publicação de importantes estudos críticosliterários sobre a obra do autor. E o melhor
exemplo disso é o livro A poética migrante de
Guimarães Rosa (Belo Horizonte, Editora UFMG,
2008), de Marli Fantini (organizadora), doutora em
Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
autora de Guimarães Rosa: fronteiras, margens, passagens (São Paulo,
Senac/Ateliê Editorial, 2004), que obteve o Prêmio Jabuti de 2005.
Não se pode dizer que a obra rosiana não tenha sido estudada em
profundidade, até porque há estimativa que supõe a existência de mais de
1.500 trabalhos sobre o romance Grande sertão: veredas. Até porque,
como diz Marli Fantini na apresentação, baseada nas observações de Italo
Calvino (1923-1985), trata-se de uma obra considerada clássica, que por
isso mesmo está destinada a provocar ―incessantemente uma nuvem de
discursos sobre si‖.
Mas Guimarães Rosa não é só Grande sertão: veredas – e, se o
fosse, já seria muito. Pelo contrário, na obra do escritor mineiro há uma
série de textos que também estão condenados a cada geração a receber
novas e distintas formas de recepção.
II
Um estudo que se destaca nesta reunião de 20 ensaios e artigos,
dividida em nove partes, sobre a temática rosiana é ―Alegoria e política no
sertão rosiano‖, de Maria Célia Leonel e José Antonio Segatto, professores
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e autores de ―Política e
violência no Grande sertão de Guimarães Rosa”, ensaio publicado na
revista Estudos Sociedade e Agricultura (Rio de Janeiro, Mauad/UFRJ, v.
13, nº 1, pp.75-93, abril de 2005).
Segundo o estudo de Maria Célia e Segatto, Guimarães Rosa teria
um projeto literário, quiçá político-ideológico, como pressuposto na
elaboração de Grande sertão: veredas, que permite que a obra seja lida
não só como recriação do passado, ou seja, a vida no Brasil profundo nas
décadas de 1920 a 1930, como iluminador do presente, já que o
mandonismo daquela época ainda hoje está presente em várias regiões
brasileiras marcadas pela grande propriedade latifundiária, embora hoje o
protótipo do latifundiário tenha sido substituído por grandes empresas
agrícolas, pelo patriarcalismo, pelo clientelismo, pela violência, pela
ausência de Estado e justiça, o que se verifica inclusive no Estado de São
Paulo, pretenso exemplo de modernidade.
Nesse sentido, os autores contestam estudiosos que, atribuindo a
Guimarães Rosa uma qualidade de ensaísta que ele nunca buscou,
definiram Grande sertão: veredas como um retrato da vida rural naquela
época, observando que o autor, por sua inventividade, aponta tendências
que viriam a ganhar cristalização mais nítida na realidade do País pós1930.
III
Outro texto de grande valia para os estudos rosianos – e de outro
grande especialista na área – é ―Patriarcalismo e dionisismo no santuário
do Buriti Bom‖, de Luiz Roncari, professor da Universidade de São Paulo
(USP) e autor de O Brasil de Rosa: mito e história no universo rosiano: o
amor e o poder (São Paulo, Unesp/Fapesp, 2004). Como observa Marli

Em O Brasil de Rosa, o autor já havia
procurado mostrar como Guimarães
Rosa usara modelos que Oliveira
Vianna (1883-1951) utilizara para
representar a vida política brasileira na
segunda metade do século XIX e
também na Primeira República (18891930). Assim, Guimarães Rosa teria entranhado em personagens como Zé
Bebelo, um Rui Barbosa (1849-1923), em Hermógenes e Ricardão, um
Hermes da Fonseca (1855-1923) e um Pinheiro Machado (1851-1915),
respectivamente, e em Joca Ramiro, o Barão do Rio Branco (1845-1912).
Para Roncari, a novela ―Buriti‖ também teria sido construída a partir
de modelos vivos. Assim, toda a primeira parte da novela é composta
praticamente pelas lembranças de Miguel, que compartilham as
informações e versões que Guimarães Rosa recebera de nhô Gualberto
Gaspar, um fazendeiro, sobre o Buritim Bom e pessoas do lugar com quais
ele pôde conviver.
IV
Como curiosidade histórica pode-se apontar a nona parte do livro
que traz o ensaio ―Memória da leitura e rememoração da viagem: cartas de
João Guimarães Rosa para Aracy de Carvalho Guimarães Rosa‖,
elaborado por Elza Miné e Neuma Cavalcante a partir da correspondência
(inédita) trocada pelo autor no período de 1938 a 1960 com aquela que
seria sua segunda esposa.
Esse arquivo que compreende 107 cartas, 44 cartões-postais,
bilhetes e telegramas foi passado pela família de Aracy de Carvalho (19082011) às pesquisadoras, que estão para publicar uma biografia dessa
poliglota que prestou trabalho ao Ministério das Relações Exteriores e teve
o seu nome inscrito no memorial Yad Vashem (Museu do Holocausto), em
Jerusalém, por ter ajudado muitos judeus a entrarem ilegalmente no Brasil
ao tempo do governo Getúlio Vargas, livrando-os da prisão e da morte sob
as botas do nazismo. A essa época, ela era chefe da seção de
passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo. Guimarães Rosa,
como cônsul adjunto, sabia das manobras arriscadas que Aracy fazia para
ajudar os judeus e nunca se opôs. Pelo contrário.
Se para o leitor comum esse tipo de correspondência pode parecer
curiosidade histórica, para os especialistas, por certo, é uma oportunidade
rara, pois revela, mais que a obra completa do autor, a sua individualidade,
seus gostos e paixões. De passagem, fica-se sabendo que Ara, como o
marido a chamava, acompanhou muito de perto tanto a escritura de
Grande sertão: veredas como de Sagarana, inclusive, com sugestões e
correções.
______________________
A POÉTICA MIGRANTE DE GUIMARÃES ROSA, de Marli Fantini
(organizadora). Belo Horizonte: Editora UFMG, 448 págs., 2008, R$
45,00. E-mail:editora@ufmg.br Site: www.editora.ufmg.br
________________________
(*) Adelto Gonçalves é doutor em Literatura Portuguesa pela
Universidade de São Paulo e autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo
(Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova
Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002) e Bocage – o Perfil
Perdido (Lisboa, Caminho, 2003). E-mail: marilizadelto@uol.com.br
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uando ainda madrugada te vejo sair do teu reduto, não raras
vezes abano a cabeça, não sei se de pena. Penso nas centenas de operários,
funcionários públicos, estudantes e outros trabalhadores – teus amigos – que te
esperam, de paragem em paragem, ao longo de todo o dia. Sei que logo a seguir
vais transbordar de gente e que as tuas molas cansadas, vão deixar a carroçaria
roçar frequentes vezes nos teus pneus. Mas tens que cumprir com a tua missão:
levar os teus passageiros ao destino. Tu não podes parar, senão pára o país. E
aqui está a grandeza da tua responsabilidade chibomba, meu amigo. É por isso
que não sabes o que é despegar quando os outros o fazem, senão quando adoeces nas ruas e avenidas que são tuas companheiras. Assim, a tua missão não
termina enquanto houver gente que te espera, pelo menos até à hora limite que
vem no teu horário. Sai o condutor e o cobrador, mas tu ficas com outro condutor
e com outro cobrador. Vem o toque do meio dia e há movimento para ti. Tens que
levar os teus amigos à Matola e Machava, Hulene e Benfica. Pelo caminho choras
o teu motor constipado, o teu tubo de escape roto, e as tuas molas cansadas
fazendo sirene em teu calçado.
Ao volante, sem o boné do uniforme alguém te mostra o caminho, surdo
às tuas queixas e lamúrias. Ele mesmo, quantas vezes não te quis opor aos teus
amigos para que estes te amaldiçoassem? Por vezes, não estás assim tão cheio
e ele nem te faz parar ao sinal dos amigos nas paragens, deixando revoltas sobre
ti.
No corredor, saca ao ombro, chapas nas calças, cenho franzido, outro
alguém vai distribuindo bilhetes enquanto ele próprio, já cheio não sei de quê,
manda, aos empurrões, chegar a frente que já nem há, como que a lidar não com
gente, mas com gado, gado caprino.
Tu vais solavacando, estrada acima, estrada abaixo, levando centenas e
deixando outras tantas centenas, almoçando expectativas de te ver chegar de
novo.
17 horas, nova e não menos árdua caminhada te espera. Na Praça da
Marinha Popular esperam-te os teus amigos; idem na Praça dos Trabalhadores e
– podes crer – em todo o teu itinerário és esperado porque é preciso fazer ligações! Aqui muitas vezes acontece violência. Desaparece a noção de sexo e de
idade e o problema passa a ser visto num ângulo apenas: o ângulo que leva aos
teus estribos. Começam as cotoveladas e beliscões que, na confusão, nem aos
ofendidos preocupa; dos socos e empurrões aparentemente sem origem; marmitas razoavelmente bem amparadas de madrugada, soam agora a música no seu
vazio preenchido de garfos e colheres. A cada um dos teus amigos que te consegue acesso, não escapa um ―UF‖ de alívio, e atrás ficam desculpas por pedir de
calos pisados e costelas amassadas; pessoas que não gostam que as outras se
esqueçam de pedir desculpas refletindo muitas vezes para ninguém; outros que
mesmo pedindo as devidas desculpas acabam por se arrepender pois, regra
geral, só dão azo à bronca.
Na Karl Marx, começa a tua trepidante subida. Teu articulado já vai torto
porque levas gente a mais. Ameaças parar quando o condutor te dá novo impulso
com uma primeira. Saltitas como um coelho, e depois, a passo de camaleão, consegues alcançar a Eduardo Mondlane.
És bem vindo à Ronil onde se mastigam já muitos cigarros para acalmar
os nervos que a tua demora começava a provocar. Mas, ali, onde não era tua
intensão parar, porque estavas suficientemente cheio, tu páras ente os murmúrios
dos amigos que levas a bordo e uma explosão de alegria dos que te esperam
naquela paragem para o assalto. E logo, o motorista que é tua guia anuncia:
- Tem uma complicação o gajo.
Oh, chibomba, meu amigo, aí é que complicaste, de facto, a muitos agora
sujeitos a chegar à casa de madrugada e ainda de madrugada terem que voltar!
Então, sem protocolo, o triângulo é-te imposto no traseiro, a indicar que
estás avariado. Aos passageiros da Ronil juntaram-se os que tu transportavas e o
número de beatas de cigarros cresceu!
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5. dia impar, mas divisível por 5. Levando do pacato Patrice
Lumumba nas margens do Infulene, cá do meu rua ―O‖ ainda por sorver as
águas das últimas chuvas e por beber o suco da modernidade que entrou
e engravidou as mentes. Não é caso de susto ver gravidezes, mahungos
da manhã entre vizinhos, saudosas palavras de ontem e a certa previsão
do amanhã dos outros. Salmina irá se casar com irmão João. Betina é
esperada no banco para saldar as dívidas que li provocaram a pobreza, na
semana passada os homens do Tchuma foram lá e buscaram todos os
bens. Só não levaram a casa porque, embora registada como uma garantia para o empréstimo, não era sua, sempre viveu de aluguer. Contudo é
como se fosse sua casa porque vovó Muiambo morreu faz tempo e, pelo
que se diz, não terá nenhum herdeiro se não a própria Rua ―O‖.
Ontem ouve também barrulho na rua. A viúva Amélia discutiu com
seu congénere, Pedro Jaime Ngomane. As causas são ainda do desconhecimento deste mahungo da manhã. Mas isso não é caso. O bula-bula é
por si só uma razão. Quando não se tem razão, uma causa se inventa e se
atribui aos casos, assim é a minha gente.
Na praça lá estão as bichas longas pelo inesperado chapa. Esperar
TPM é quase um acto de loucos. Por que se vem ou não quem manda são
eles mesmos e não os impostos deste povo que o espera tempos a fio e
em vão. Uma auténtica loucura. Então, o malandro chapa é melhor saída,
candongueiros, como dizem os angolanos. Mas não tem saída. Aliás essa
é a saída. Aqui não se toma o transporte, apanha-se chapa. Aqui não se
chama o taxi, txopela-se. E o chapa não se espera, inespera-se no ardente
calor das sete, neste verão das chuvas de demónios.
Apesar da falta, esperar hora e meia resulta. Sair do Patrice é urgente. A vida está no Maputo e inicia-se na Guerra Popular quando desço e
olho tanta gente disposta a lutar por um espaço na merda da pobreza em
que estamos. Notícias mais trágicas nos descem. O país, companheiros,
está a ser assolado por chuvas. Águas por toda a parte. ―mamanoooooo‖
grita o Savana que na capa ilustra o trágico cenário. No @Verdade há
mais calamidades retratadas. As águas estão em toda parte. Pela rádio
notícia das passeatas do primeiro ministro a mistura. Sábado escalará a
província de Maputo onde irá se inteirar do assunto da desgraça. Mas
sabe-se que a população da Ilha Josina, em Manhiça, está já incomunicável. As águas engoliram o pequeno traçado de lama que faz a estrada.
Nessa matéria o Governo está pálido de ouvir desastres. Em Muamba há
mais gente a beber a sua própria urina para matar sede. No Chókwé há
gente que não desce das árvores faz dias. O Limpompo libertará mais crocodilos, não há mais tempo. Em Quelimane o edil não suplica, mendiga
ajuda. O país, camaradas, está nas mãos das águas turvas de Deus.
Águas que comem gente, animais e residências. Águas que comem as
areias que comem os homens. O país, camaradas, está mergulhado na
infinita miséria enquanto a metrópole não para de receber as notícias de
todas as formas.
São essas as notícias desta hirta sexta-feira 25 que nos chegam de
toda a parte enquanto o sol nos assa de Maputo a Matola e vice-versa.
Haverá mais águas a escorrer. Haverá mais desastres, dizem os mais
sabidos. Mais desalojados por atribuir novas terras que expandirão a cidade. Haverá, igualmente, aqueles que ficarão com o gado das gentes,
dinheiro, mulheres e comida. Nem a todos cabem as lágrimas, digo-vos.
Glossário:
Mahungo - notícias
Bula-bula - conversa
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