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VuJonga magazine
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CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias: Moçambique |
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot d’Carvalho: Península Ibérica |
[pseudónimo de Mª de Fátima Oliveira Domingues]
prosa e poesia | crónicas interculturais | ensaio.
REVISÃO | Mª de Fátima Oliveira Domingues: Portugal |
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha: Europa |
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
HISTÓRIA | idéias | Adelto Gonçalves: Brasil – Portugal |
resenhas literárias | Lusofonia.
INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni: Portugal – Brasil |
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
ARTE | Mphumo Kraveirinya: ‘Anima Mundi’ |
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte | esoterika.
COMUNICAÇÃO e CULTURA | João Craveirinha, Jr: CPLP |
[fundador e coordenador]
comunicação e cultura | resenhas | revisão-geral.
E-mail | vujonga@hotmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/VuJonga
Instagram | em organização
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VuJONGA – significado.
VuJONGA significa ORIENTE, e também por analogia,
povo vaJonga do ‘Sol Nascente’– em língua Jonga.
ORIENTE – ponto cardeal
de uma das quatro direcções principais da rosa-dos-ventos

[Sul – Norte; Ocidente – Oriente]
ShiJonga ou ‘O Jonga’ é um idioma africano que tem a sua origem
milenar no idioma kiKongo, com sede em Bandundu no ‘CongoKinshassa.’ Daí sairiam migrações cíclicas do povo (ba)Kongo, rumo à
África Austral, tomando rumos diferentes a partir do rio Zambeze, a sul
e a norte.
Posteriormente, em fusão genético-cultural, originou outras
variantes idiomáticas, tais como as dos povos Nhandja (Niassa), Guigóne
(Inhambane), Jonga (Móputso), e ainda outras variantes posteriores tais
como ShiSuate (Suazilândia), Zulo (Natal), Shengane (Gaza), ShiTsua
(Inhambane).
A língua Jonga é, pois, um idioma muito antigo da cultura baNto da
capital de Moçambique. Sofreu várias influências linguísticas no decurso
do tempo. Estas são o registo cultural de épocas em que navegadores
europeus e asiáticos circularam pela costa marítima moçambicana, aí
desenvolvendo relações comerciais – mais pacíficas – umas, e outras
mais conflituosas.
Este idioma, shiJonga, encontra-se actualmente em processo de
extinção, devido a imposições ideológicas do poder político
estabelecido desde 1975.■ coordenador JOÃO C.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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Língua portuguesa ‘100’ mal-entendidos ou quiproquó
Se há um idioma mal-amado, às vezes maltratado na redacção de texto, este
poderia ser sem dúvida o nosso idioma português que originado do galego arcaico,
evoluiu e ainda se libertou do castelhano nos diacríticos. Tornou-se numa das
mais belas línguas do planeta, enriquecida pelas suas variantes ao redor do mundo,
apesar de certas ‘anomalias’ de redacção do português europeu – PE, em Portugal.
Noutras latitudes, haverá falantes dessas variantes do português que não
entendendo direito o sentido de uma expressão de alguém, possam reagir com
certa crispação presumindo ser ‘destrato’ do seu interlocutor…
Ora, tal é o caso por exemplo da frase: ‘fica sem efeito’… que nada mais
quer dizer do que uma dada situação feita, fica anulada por falta de consenso e
passa-se para outro efeito. Isso quer dizer que terá de ser alterado o que foi feito.
Nada de mais. Uma questão de compreensão precipitada de um dos lados, que
pode gerar mal-entendidos sem razão de ser, e sem… ‘com-o-texto.’■ ©J.C.
Europa, 2021, 22.02.
[Vide citação de Milan Kundera ‘sobre o passado e o futuro’]…
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pensamento

“People are always shouting they want to create a better future. It's not true.
The future is an apathetic void of no interest to anyone. The past is full of life,
eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it. The
only reason people want to be masters of the future is to change the past.”
― Milan Kundera (n. 1929)

Tradução
“As pessoas estão sempre gritando que querem criar um futuro
melhor. Não é verdade. O futuro é um vazio apático sem interesse para
ninguém. O passado é cheio de vida, ansioso para nos irritar, provocar e
nos insultar, tentar-nos para destruí-lo ou repintá-lo. A única razão pela
qual as pessoas querem ser mestras do futuro é para mudar o passado."
― Milan Kundera (n.1929)
Referências
Foto AP
milan kundera - Bing images
Biografia
Milan Kundera - IMDb
Livro: “Milan Kundera é um escritor checo-francês, conhecido principalmente
por seu livro A Insustentável Leveza do Ser.”
Milan Kundera - A Insustentável Leveza do Ser.pdf | DocDroid
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Acompanhamento com arroz branco ou massa de milho (papa
grossa – vulgo polenta de igual espessura)
VEGANOS: para os vegetarianos totais, é só substituir as carnes e o
peixe ou marisco, por folhas de mandioca ricas em ferro, ou folhas de
abóbora. Nesse caso, dispensa a salada de alface e pepino.
Em Moçambique, de norte a sul, para os nativos africanos, “Caril” significa
qualquer tipo de “molho.” Provável influência oriental, secular, nos contactos
havidos antes da chegada dos europeus à região, em finais do século XV.
Os churrascos predominavam em África (assim como nas futuras Américas,
Oceânia, e mesmo na Europa medieval). Uma herança cultural desde que a
humanidade na pré-história descobriu como fazer fogo.
Por outro lado, a denominação de ‘leite’ aplica-se também a qualquer seiva
vegetal: ‘leite’ de côco, ‘leite’ de amendoim, por exemplo. O Amendoim (arachis
hypogaea) é originário do Brasil, e o seu nome deriva de “manduvi” do idioma
Guarani amazónico. Foi disseminado pelos navegadores portugueses
quinhentistas, em diante. (Vide também Cascudo 2004, 218 – 3º parágrafo). Nota
da redacção do VuJonga – cadernos literários.
AMENDOIM: Etimologia no idioma Guarani: “Haʼekuéra pyʼỹinte omeʼẽ oréve
pira, aguakáte ha manduvi.” | Português: “Muitas vezes eles nos davam peixe
fresco, abacate e amendoim.” (in Dicionário online Guarani – Português e
exemplos | consulta 05.01.2020) https://pt.glosbe.com/gn/pt/manduvi
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Ingredientes para uma galinha média:
•
•
•

•
•
•

•
•

- 1 galinha média a que se retirou a pele, cortada aos bocados;
- 4 chávenas de amendoim cru, sem películas, depois de bem escolhido, para
pilar (isto é, moer) sem casca e sem pele. O amendoim é pilado (moído) cru;
- 8 tomates médios, maduros;
- 2 cebolas médias;
- 1 malagueta verde grande (para dar cheiro, sem picar muito) ou piripiri
(para quem goste de mais picante );
- Sal a gosto (quanto baste – q/b);
- Água suficiente, segundo as instruções.

______________________

Em primeiro lugar, prepara-se o “leite de amendoim”:
Em máquina liquidificadora, deita-se o amendoim e uma chávena de água
fria. Mói-se tudo.
Logo que esteja em forma de massa, tira-se e deita-se numa tigela com 2
litros de água fria ou quente. Mistura-se e côa-se num passador.
Se se vir que a mistura está muito grossa, acrescenta-se água, até ficar como
se fosse leite fresco.
Preparação:
Num tacho, faz-se o “refogado”:
Deita-se o “leite de amendoim”, e junta-se o tomate e a cebola
cortados; Quando tudo estiver meio cozido, junta-se a galinha (ou frango) em
pedaços não muito pequenos, sem a pele; tempera-se com sal; e dá-se uma pequena
fervura, mexendo sempre com uma colher-de-pau em forma de concha;
Continua a “refogar” (sem adição de óleo, pois o amendoim já é por si
oleoso).
Junta-se-lhe a malagueta, deixando-se apurar lentamente em lume brando,
durante uns 10 a 15 minutos.
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Notas:
1- Do mesmo modo se faz o ‘caril’ (molho) de carne; ou, ainda, de peixe,
amêijoa sem casca, camarão fresco, camarão seco, caranguejo, cabrito ou coelho.
2- Em carnes tenras, faz-se do mesmo modo que a galinha tenra.
Usando carne de vaca, fica mais gostoso escolher-se carne do peito ou gorda
com ossos. Neste caso, como a carne é mais rija, coze-se primeiro em água e sal.
Logo que esteja quase cozida, corta-se tomate e cebola e deixa-se cozer um
pouco e, em seguida, junta-se o “leite de amendoim”, que já deve estar previamente
preparado.
Atenção:
A carne não deve ter muita água, pois o “leite de amendoim” já contém água.
Assim, a água vai-se adicionando aos poucos, quando se vir que a carne está
precisando, para não se queimar.
Ora se a cozedura da carne levar muita água, o molho ficará muito aguado.
Tudo o mais, procede-se como se fez para o molho de galinha.
Acompanhamentos:
Salada de alface com pepino temperado com limão pequeno, verde,
(shiRoçana), e azeite de oliveira e sal grosso natural.
Bebidas:
Sumo do fruto do caju (não da castanha) e licor de amarula (ucanhi)
como digestivo.■ Cacilda da Conceição Dias, Craveirinha de matrimónio
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Observações do Editor:
Em primeiro lugar, recordamos que o Amendoim é originário do Brasil, e o
seu nome em idioma Guarani é “manduvi”.
Finalmente, salientamos de novo, que ‘Caril,’ é como em Moçambique se
chama aos guisados, ou molhos.
Em Lisboa, também se pode encontrar amendoim cru, moído sem casca e
sem pele, na mercearia chinesa fora do Centro Comercial do Martim Moniz, na
direcção do início da Rua da Madalena e da Praça da Figueira.
O sumo do fruto do caju [não é da castanha] encontra-se em qualquer
mercearia brasileira. O licor de Amarula – ucanhi, encontrava-se numa loja de
Alvalade (em Lisboa).
E, Brandymel é um bom licor algarvio, para aquecer a garganta.
Data Venia | imagens.

AMARULA | UCANHI
https://www.garrafeiranacional.com/amarula-cream.html
AMARULA LICOR
https://www.jmatosbebidas.com.br/catalogo/licor-amarula/
AMARAULA | ESPÍRITO DA ÁFRICA AUSTRAL
http://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/amarula-spirit-of-africa.html
SAÚDE | ALIMENTAÇÃO
https://saude.abril.com.br/alimentacao/conheca-os-beneficios-do-amendoim/
SUCO DE CAJU
Suco de caju: 10 receitas e 7 benefícios para você (dicasdemulher.com.br)
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Em Tempo de Frio para Alívio Rápido de Garganta Seca
- Um Limão espremido pela metade e deitado numa caneca metálica. Vai ao
lume para aquecer, com um cálice de Licor tradicional, algarvio, com mel serrano.
O Limão contém Vitamina C (ácido ascórbico) bom para reforçar a imunidade do
corpo.
-Tomar o licor quente, acompanhando de chá de Ceilão, de Quénia ou de
Moçambique se houver.1 Adicionar somente uma colherinha de açúcar, porque o
Brandymel já contém mel, como o nome diz.
- O licor aquecido com sumo de limão deve ser tomado com muita moderação
de noite, no inverno. Atenção que por si só o licor Brandymel é ‘muito quente’ e
doce. Note-se que tudo na vida tem os seus efeitos secundários.2 Ou malentendidos, no caso do consumo do Chá ou de licores, e na alimentação em
geral.3 ■ ©João Craveirinha, Jr.
NOTAS
Da planta oriental ‘camellia sinensis’ extraem-se as folhas de Chá vulgo ‘chá preto’ (que tem sido vítima
de algum preconceito comercial em detrimento do café)… Pois, ao contrário do que se diz de negativo do chá,
tem muitas propriedades benéficas, além do potássio e de ser digestivo e diurético.
1

“Nativa de algumas regiões da Índia e da China, a planta Camellia sinensis dá origem aos tipos de chá
que conhecemos: branco, preto, verde e vermelho. A planta é considerada um elixir da boa saúde pelos
orientais. Rica em diversos nutrientes, é muito utilizada para o emagrecimento, mas também têm importante
ação antioxidante, digestiva e diurética, além de auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico.
A Camellia sinensis também tem bons teores de catequinas, flavonoides e taninos, substâncias com ação
antioxidante, Contém vitaminas C, K e do complexo B e sais minerais, como potássio e magnésio. A presença
desses compostos pode variar nos diferentes tipos de chá, de acordo com o método de processamento.”
Tipos de chá: verde, branco, preto e vermelho (jasminealimentos.com)
2

3

Quais são as contraindicações do chá preto
“O chá preto é uma das variedades mais nutritivas do chá já que é uma grande fonte de minerais, como o
cálcio, o potássio, o fósforo, entre outros e, além de tudo isso, também é rico em antioxidantes como os
flavonoides que nos ajudam a ter o organismo em perfeito estado e longe do ataque de radicais livres. Além
disso, outro benefício do chá preto é que tem alguns efeitos positivos para a saúde, porque ajuda a prevenir
doenças cardiovasculares e a reduzir o colesterol ruim do sangue.”
Quais são as contraindicações do chá preto - 7 passos (umcomo.com.br)
Ácido acetilsalicílico y cardiopatía Ácido acetilsalicílico y cardiopatía: MedlinePlus enciclopedia médica
Potasio | Hoja informativa para consumidores Potasio - Datos en español (nih.gov)
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Layout ©Mphumo Kraveirinya 2021
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20 d’Outubro 1945 - 29 Janeiro 20211
apontamento de João Craveirinha, Jr. | testemunho
No topo desta página uma das fotos do poeta e amigo Calane da Silva, tiradas
por João Craveirinha na Pastelaria Cristal, sita na av. 24 de Julho da cidade capital
de Moçambique, em 2001. O pretexto dessa vez foi para o convidar a fazer a
apresentação de meu livro ‘Moçambique, Feitiços, Cobras e Lagartos’ – crónicas
romanceadas (e etno-história). Obra editada, em Moçambique, em Julho de 2001.1
Essa apresentação seria feita por Calane da Silva no Centro Cultural Franco-Moçambicano em 15 de Novembro de 2001, com ante-projecção de uma
realização minha de vídeo em Broadcast Betacam SX de 1998, produzida pela RTP
– intitulada ‘Crónicas de Ontem e de Hoje,’ disponível em ´Kraveirinya TV,
YouTube.’
Em 2001, o café-pastelaria Cristal era o ponto de encontro da tertúlia
intelectual onde nos encontrávamos para abordarmos vários assuntos.
Uma das vezes Calane da Silva, acompanhado de um seu colega académico
da UEM – Universidade Eduardo Mondlane (ensino superior público) – faz-me
um pedido que muito me honrou pela demonstração de reconhecimento de uma
mais-valia de meu labor também multifacetado na área da comunicação e cultura.
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[Pois, na altura ainda não tinha estudos superiores académicos. Iria encetar
por essa via como bolseiro do SASUL – licenciatura de 2006 a 2010, com
passagem pela UnB – Universidade de Brasília em 2009. Estudos de pós-graduação a Doutoramento (2011) cuja tese aprovada com distinção em 2015.]
O pedido do Calane e do seu colega, Professor, mas da área da engenharia
química, era o de eu (João Craveirinha, filho) escrever sobre o atraso de dois
meses, de pagamento dos salários dos professores universitários da UEM. Salários
em atraso… e as contas por pagar. A minha estupefacção foi enorme. E o sentido
de responsabilidade maior. Nesse contexto fiz uma pergunta:
- ‘Êpa… vocês são professores universitários e tu Calane és professor de
Linguística na UEM e dominas muito melhor do que eu a língua portuguesa…
… Porquê eu?’
- “Porque tu, João, és contundente a escrever e estás mais distanciado dessa
nossa situação para denunciar!”…
…retorquiu o Calane da Silva com aceno de cabeça de concordância de seu
colega engenheiro de química industrial e professor.
Obviamente, declinei a solicitação, ainda que com alguma frustração pela
minha índole instintiva de solidariedade prática – provada e comprovada para com
vítimas de injustiças ao longo de meu percurso existencial de pouco mais de sete
décadas.
A minha situação instável, politicamente em Moçambique, aconselhava-me
que fosse prudente. O meu apelido Craveirinha de meu pai João e de meu tio,
herdados de meu avô algarvio de Aljezur era como lume que queima, para muitos.
As invejas se acumulavam descaradamente com possíveis reflexos em Portugal
por parte de certas figuras da dita intelectualidade moçambicana, com acesso a
certos meios portugueses culturais e políticos, onde haverá muitas botas para
engraxar.
Termino parafraseando um dito popular português… quinhentista camoniano:
“As serpentes urdem nas trevas o bote traiçoeiro e fatal.”
1A

edição de Portugal em Outubro 2001 (dessa minha obra), seria apresentada em Dezembro 2001, na TVi,
pelo actual presidente (reeleito 2021) da República de Portugal, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, então
comentador na referida emissora portuguesa de Televisão, além de Prof. Catedrático de Direito.]
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Obra oferecida
e autografada
pelo autor para
que a divulgasse

1CULTURA | “Morreu Calane da Silva, multifacetado intelectual moçambicano. Tinha covid-19 “

“Tinha 76 anos”
https://www.dn.pt/cultura/morreu-calane-da-silva-multifacetado-intelectual-mocambicano-tinha-covid-19-13295050.html
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©João Craveirinha, 2001

Calane
da Silva

Duas obras oferecidas e
autografadas pelo autor
para que as divulgasse.
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©Pedro Macedo
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por Myriam Jubilot de Carvalho©

L

igo o rádio, mal entro na cozinha, como sempre faço. A Antena 2,
permanentemente ligada.

Uma entrevista...
...Esta voz...1

...Carmen Dolores... Só pode ser a Carmen Dolores!
Uma entrevista onde a actriz falava da sua vida profissional!
Mas eu fiquei perturbada... Porquê uma entrevista com Carmen Dolores? Ela
retirou-se dos palcos já com idade avançada, por volta dos 81 anos... Já lá vão uns
16 anos...
Aquela voz... Inconfundível...
Conheço aquela voz. Desde os meus 13 anos, talvez... Em meados dos anos 50 do
século passado... Os ‘folhetins radiofónicos’ da antiga Emissora Nacional... Já não
consigo precisar, mas penso que foi ela quem interpretou o papel principal em “O
Encanto de Lorna Doone”, um romance do autor inglês R. D. Blackmore,
publicado em 1869.
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Várias vezes vi Carmen Dolores no Teatro, em palco. Aquela leveza, aquela
delicadeza, davam força aos papéis mais dramáticos. E aquela voz! Tépida,
esvoaçante, capaz de todas as entoações desde o drama à alegria...
Ia ouvindo a entrevista, mas um receio apoderou-se de mim...
Uma entrevista com Carmen Dolores, agora...
Há entrevistas que são repostas já como recordação, como evocação... Como
despedida...
...E nem tive coragem para ver os telejornais... Fiquei receosa de uma triste
notícia...
1

[Antena 2: Programa ‘Quinta Essência,’ Nov. 2014] Para ouvir a entrevista, clicar aqui.

Percurso

C

armen Dolores nasceu em 22 Abril de 1924 [signo touro].
Tinha falecido nesse dia, 16 de Fevereiro deste ano de 2021...

Estreou-se como declamadora aos 14 anos de idade, e no cinema, aos 19 anos, em
“Amor de Perdição”... A sua vida profissional foi um acumular de êxitos.
Carmen Dolores recebeu vários prémios ao longo da sua carreira, e foi agraciada
com a Ordem Militar de Sant’Iago de Espada, a Ordem do Infante D. Henrique, e
a Ordem de Mérito.
Em 2018, a sala principal do Teatro da Trindade, em Lisboa, passou a chamar-se “Sala Carmen Dolores".
O talento de Carmen Dolores não se manifestou apenas na Rádio, nos palcos,
na TV ou no Cinema. A actriz foi também escritora, tendo-nos deixado as suas
memórias em “Retrato Inacabado” (1984), “No Palco da Memória” (2013), e
“Vozes Dentro de Mim” (2017).
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Na entrevista que passou na Antena 2, os leitores poderão ficar com uma ideia do
que foi a sua actividade não só como artista, mas também como cidadã. E com o
testemunho imorredouro da sua voz...■ ©Myriam Jubilot de Carvalho

Referências e Créditos
1

Carmen Dolores, uma vida luminosa no teatro e na poesia. (Nas duas primeiras
hiperligações poderá ouvir a sua voz maravilhosa, e na página anterior ao centro)
Publicação, 16 Fev, 2021, 17:24.
https://www.rtp.pt/antena2/destaques/carmen-dolores_4660

Carmen Dolores (1924-2021) - entrevista realizada em Novembro de 2014 | 16 Fev. 2021
https://www.rtp.pt/play/p396/e524966/especial

Carmen Dolores Cohen Sarmento [CINEMA] (2021)
Carmen Dolores - IMDb

Carmen Dolores Cohen Sarmento Veres

[16 Fevereiro 2021]

#Perfil | Carmen Dolores: a verdadeira revolucionária do teatro - ComUM (comumonline.com)

Foto | Revista Reviver (A velhice não passa de um estado de espírito) [2015]
Na Esplanada com Carmen Dolor es - REVISTA REVIVER

Presidente da República condecorou atriz Carmen Dolores | 2018
https://ctalmada.pt/presidente-da-republica-condecorou-atriz-carmen-dolores/

CARMEN DOLORES

© Pedro Macedo
ANEXO: RDP: Antena 2 | programa Quinta Essência | João Almeida - Sábado às 10h00, com repetição 3ª às 13h00 e 5ª às 17h00 | A
essência do ofício, do percurso das artes. A arquitetura, a diplomacia, o cinema, o teatro, a ciência, a música... As ideias e o pensamento.

Quinta Essência - Música - Tons das Ideias - SÓ ANTENA 2 - RTP
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O Coronavírus bateu-nos à porta, entrou nas nossas vidas sem pedir
permissão e com uma velocidade assustadora. Ninguém nos preparou ou ensaiou
para um cenário com estas características ou dimensão. É um cenário de guerra,
afirmam alguns, outros dizem tratar-se de uma gripezinha que não atingirá a todos
e apenas os mais frágeis. A verdade é que diariamente somos inundados por palcos
de terror, onde ninguém escapa imune, é uma pandemia, e todos, hoje, desdobramse em estratégias de sobrevivência, sejam elas em hospitais, empresas, instituições
ou até mesmo em casa. “É a pior crise de sempre!”, “…em mais de 90 anos de vida
não vi algo parecido…”, “Como profissional de saúde não esperei passar por isto
em momento algum…”
Este vírus põe em causa toda a nossa realidade conhecida até agora, abala as
estruturas mais organizadas e assola as entidades mais fragilizadas. A sua
transversalidade é impressionante e as suas consequências ficarão para a história
e, na nossa história. Especialistas de várias áreas ocupam agora a maioria do seu
tempo a tentar desvendar o fenómeno que marcará 2020.
Quem, ao comer as 12 passas, imaginaria que este acontecimento nos traria
a este lugar... Ao lugar onde a ida ao supermercado é caracterizada pela distância
entre as pessoas, pela desconfiança, pelo desinfectar constante; ao lugar onde os
bolos de aniversário assumem diversas formas e a música de parabéns é cantada
através de plataformas virtuais; ao lugar onde sentimos que o risco de vida é
permanente e que não nos dá tréguas.
O Covid-19 já deixou a sua marca e, muitos de nós, percebemos que o seu
carimbo ficará visível bastante tempo.
Passaram mais de duas semanas em isolamento e agora o estado de
emergência é renovado por mais duas, no mínimo… Experienciámos o choque, a
revolta, a zanga e até a corrida desenfreada, na procura da organização forçada que
nos vimos obrigados, para estarmos em casa seguros e com algum conforto, a
trabalhar se assim for possível.

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 28/02/20, Edição nº 37 – Pág. 26/50

Outros, continuam a sair de casa para trabalhar e assegurar que os alicerces
se mantêm e não desabam. Mas também para esses, o medo e angústia se
sobrepõem a tudo, também aqui os lugares se revelam estranhos e sem precedente.
As preocupações estendem-se a todas as áreas da sociedade (da economia à
cultura), mas nós, os psis, observamos com um olhar atento às possíveis
consequências psicológicas e aos efeitos emocionais que daí advêm.
Nos manuais de psicologia não existe a rubrica Covid-19, mas existem
muitos capítulos dedicados ao trauma, às relações, às patologias somáticas, ao luto,
à angústia de separação, às problemáticas ansiosas e aos estados deprimidos.
Sabemos que nesta pandemia, somos remetidos a uma intensidade de fenómenos
psíquicos bastante elevada e que se estende de forma prolongada no tempo. É algo
com o qual não estamos habituados a lidar e por isso se torna extremamente difícil
de suportar. Vamos atravessando várias fases com sentimentos diversos, onde
algumas se tornam particularmente exigentes emocionalmente e vão-se instalando
por vezes sem nos apercebermos.
No início vão predominando sentimentos que se exteriorizam através de
maior ou menor implicância com o próximo mostrando a nossa irritabilidade, a
nossa revolta vai-se transformando e evidenciando a nossa zanga, o choque e o
medo revelam-se quando é preciso assustar os mais velhos com palavras de ordem
para se manterem em casa. E desta forma, vamos mantendo a luta e o combate ao
vírus.
Mas agora, o tempo (e com mais tempo), vai abrindo um espaço amplo e
sonoro ao pensar e ao sentir. E nestes dias de pandemia, o que vamos pensando e
sentindo é algo desagradável e desconfortável, é alguma coisa próxima da
angústia, do sentimento de impotência, que de tão diferente é, nos leva a questionar
se nos pertence. Também há a dúvida, o conflito e a constante ambivalência de
sensações que nos confronta directamente com a persistente incerteza e indefinição
sobre o futuro. Nessa altura podemos ficar apáticos, frustrados, exaustos e
desgastados.
Aceitar e reconhecer esta multiplicidade de sensações ajuda-nos a melhor
suportá-las e desenvolver uma forma mais positiva, apesar das circunstâncias.
O Covid-19 ainda não existe nos manuais é certo, mas todas as emoções que
nos têm invadido por esta altura, são conhecidas, têm a sua função psíquica
compreendida e podem ser elaboradas por nós de forma saudável, tornando-as
passageiras.
A nossa estrutura psicológica tem uma enorme elasticidade e é capaz de
suportar eventos traumáticos de grande intensidade. A nossa habilidade para nos
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adaptarmos e reinventarmos é excepcional. A nossa competência e sabedoria para
criar e fazer o mesmo com menos recursos é surpreendente.
A prova disso está em tudo aquilo que tem sido divulgado nos media, desde
a solidariedade manifestada em todas as frentes, passando pela força e
determinação dos que se encontram na primeira linha, à genialidade das invenções
realizadas em casa, expostas nos vídeos que assistimos. Talvez seja esta a nossa
melhor táctica, a mais saudável, a mais eficaz e aquela que nos vai permitir
rapidamente ultrapassar e fazer face a esta nova verdade.■ Fanisse Craveirinha
[Repetição de VuJonga 19 pp.23-26, de 25 d’Abril 2020]
Para hiperligação Clique aqui ▼

7071196.pdf (rl.art.br)

POPULAÇÃO MUNDIAL A UM CLIQ:
Informação Estatística Actualizada ao Segundo.

https://www.worldometers.info/
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O Menino
do Cachecol
Vermelho
Conto inspirado num sonho da autora

Introdução

N

asceu chinês, numa cidade do interior de Pernambuco. Seus pais
chegaram ao Brasil nos anos 1970. Sem falarem uma palavra de
português, com a cara e a coragem aprenderam a língua
rapidamente. Eram recém-casados. Ela se chamava Mei, assim como o nome que
significa irmã do meio. O pai Shun, que significa suave.
Eis o relato na primeira pessoa:

I
- Meu nome é Shen, que significa ‘espiritual.’ Minha mãe diz sempre que
sou o espírito de seu pai, por isso colocou-me esse nome.
Nasci na capital de Pernambuco onde meus pais possuem uma grande
lavanderia. Hoje, sou herdeiro de meus pais que infelizmente morreram num
acidente de carro quando ainda tinha 12 anos de idade.
Fui colocado numa instituição, pois não havia parentes no Brasil naquela
época. Chorando muito, fui levado pelas autoridades. Uma assistente social esteve
comigo durante todo esse processo. Seu nome era Li. Assim como o nome, Li era
uma mulher fortaleza. Sempre disposta a me ajudar em tudo quanto fosse possível.
Foi nomeada minha tutora enquanto esperava alguém da família aparecer para
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cuidar de mim, ou me levar de volta para a China. Não era o que eu queria, apesar
de falar fluentemente mandarim, a língua de meus pais, gostava de viver em
Pernambuco. Ali fiz amigos, tinha a escola que gostava muito. Era o melhor aluno
da classe.
No começo, com os meus seis anos, sofri muita discriminação. Os meninos
sempre se metendo comigo. Para uns era o chinoca, olhos rasgados. Outros diziam
“volta para tua terra.”
Mas, eu nasci no Brasil, e amava aquela terra. O mar era minha paixão.
Aprendi a nadar com meu pai que também me ensinou a lutar. Aprendi desde cedo
a arte do kung-fu – em chinês se chama Wu Shu. Nunca deveria usar a luta para
atacar as pessoas, apenas para me defender.
Lembro-me como se fosse hoje ainda a maneira como minha mãe me vestia
para ir à escola. Tínhamos um uniforme azul. Calças azuis, camisa branca com o
nome da escola. E meu cachecol vermelho. Sempre o usava. Mesmo em épocas
de calor intenso não o tirava.
Quando chegava na escola, os meninos logo corriam para mexer comigo.
Falavam coisas que não entendia direito. Mas nunca respondi. Deixava-os falarem,
rirem o quanto quisessem. Estava ali para aprender e não para brigar e arrumar
encrencas. Eram palavras de meu pai que sempre me dizia isso.
Contudo, a paciência tem limites. A minha… naquela manhã de segunda-feira, estava por um fio. Havia discutido com meu pai sobre as brincadeiras dos
meninos. Não estava aguentando mais. Meu pai disse que não deveria revidar. Pois
era um estranho no ninho deles.
Ao chegar na escola, aquela manhã, fui direto guardar meus livros no meu
cacifo. Quando passo no corredor, o líder dos meninos, Paulo, passou o pé na
minha frente. Caí ao chão. Levantei-me e continuei a andar.
Ele nada satisfeito veio em minha direção. Tocou no meu ombro e tentou
arrancar meu cachecol vermelho. Virei-me rapidamente e tirando o cachecol de
meu pescoço fiz um laço em que envolvi o pescoço de Paulo. Abaixei-o em direção
a mim. Eu já estava deitado no chão. E o lancei ao ar com os dois pés. Paulo caiu
estrondosamente.
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Sem saber direito o que aconteceu, atordoado pela queda começou a chorar.
Os amigos todos bateram palmas para mim. Simplesmente os cumprimentei à
maneira chinesa e virei as costas para adentrar a sala de aula.
Porem, a professora havia assistido aquela cena e chamou meus pais.
Quando chegaram eu estava na diretoria sentado ao lado da diretora. Ela
explicou rapidamente o que havia acontecido. Meu pai ralhou comigo, minha mãe
chorava copiosamente. Apesar de tudo a diretora disse que não ia me suspender.
Mas gostaria que eu ensinasse um pouco da arte do kung-fu aos amigos da escola.
Meus pais não concordaram, pois era apenas uma criança de seis anos.
Ficou então estabelecido que meu pai viria duas vezes na semana, dar uma
pequena aula para quem estivesse interessado em aprender o kung-fu. As aulas
foram um sucesso. Meu pai não apenas ensinou os meninos e algumas meninas,
como ensinou os princípios básicos do kung-fu.
Nunca usar a arte marcial para se vangloriar, mas para defender-se de
algumas situações.
Os anos se passaram, meu pai continuou as aulas até a sua partida naquele
trágico acidente.

II
No enterro de meus pais, a escola toda estava presente. Fizeram uma linda
homenagem com flores e um canto chinês que meu pai havia ensinado às crianças.
Senti-me acolhido naquele dia tão triste.
A diretora da escola, dona Lígia, bem que tentou ficar com a minha guarda.
Mas como eu tinha parentes na China, aguardavam que alguém viesse se
responsabilizar por mim. Durante dois anos fiquei aguardando a chegada desse tal
parente que nunca apareceu.
Continuava a estudar no mesmo colégio. Meus pais deixaram uma boa
fortuna que era gerida pelo estado. A lavanderia estava fechada, pois teria de haver
alguém responsável para gerir o negócio.
Contava eu na época com quatorze anos. Haviam decorrido dois anos da
morte de meus pais. Da China ninguém apareceu. Houve vários telefonemas, mas
meus avós, pais da minha mãe, eram muito velhinhos e não tinham condições de
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vir ao Brasil. Meus avós paternos eram falecidos. Portanto, não havia mais
ninguém que pudesse ser responsável por mim e gerir os meus bens.

III
Li, a assistente social, conseguiu que eu fosse adotado pela nossa diretora da
escola. Dona Lígia foi uma verdadeira mãe para mim.
Estudei nos melhores colégios, fiz faculdade de tecnologia. A lavanderia foi
reaberta pela minha mãe Lígia, que dirigia com pulso firme os negócios que
cresceram rapidamente. Havia pelo menos cinco novas lavanderias na cidade de
Pernambuco. Mudámos o nome das lavanderias. Quis fazer uma homenagem aos
meus pais. Ficou a chamar-se Shun & Mei.
Hoje, ainda tenho o cachecol vermelho que um dia minha mãe colocou em
meu pescoço. Guardo-o como uma recordação dos tempos em que fui
discriminado. Todavia percebi que as pessoas têm medo do desconhecido. Daquilo
que não conhecem. Posso dizer que os ensinamentos que recebi de meus pais foram
primordiais para o meu desenvolvimento e caráter. Olhando para o cachecol
vermelho pendurado na parede de meu quarto percebo quantas alegrias vivi ao
lado de duas pessoas tão sensíveis, educadas, e acima de tudo honestas. Ensinaramme tudo de bom que sei hoje. Aprendi a lutar na vida e no kung-fu. Mas nunca
para ferir ninguém.
Paulo tornou-se meu melhor amigo. Juntos vamos abrir uma loja de
tecnologia de top. Ele que caminhava para o caminho errado e percebeu
rapidamente através do kung-fu que a honestidade, a honra, vêm em primeiro
lugar.

Epílogo
Essa foi uma carta que recebi de meu grande amigo
Shen, que hoje está em lua-de-mel na China. Foi até lá
para conhecer os seus antepassados e mostrar à esposa
os valores que aprendeu com seus pais, emigrantes na
América do Sul vindos da Ásia.■ ©Silvya Gallanni
(15/04/2020) [Conto inspirado num sonho da autora]
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LETRAS

Nicodemos Sena e
a reconstrução do
mundo amazônico
por Adelto Gonçalves (*)

I
A Espera do Nunca Mais – uma saga amazônica, de Nicodemos Sena,
romance publicado pela primeira vez em 1999 pela Editora Cejup, de Belém,
chega, em 2020, a sua quarta edição em volume de 1.112 páginas lançado pela
Kotter Editorial, de Curitiba. Livro de estreia, o romance, que recupera lendas e
mitos, permeadas por mistério e sortilégio, matas e rios, igarapés e igapós da região
amazônica, rendeu ao seu autor, em 2000, o Prêmio Lima Barreto/Brasil 500 anos,
da União Brasileira de Escritores (UBE), seção do Rio de Janeiro. E foi tema de
tese de doutoramento defendida na Universidade Federal do Amazonas (Ufam),
em 2018, por Iza Reis Gomes Ortiz, professora de Língua Portuguesa e Literatura
no Instituto Federal de Rondônia (Ifro).
Resultado de muita pesquisa, esta obra, com muita imaginação e criatividade,
reconstitui o mundo amazônico e se torna um documento-denúncia que ganha cada
vez mais importância na medida em que aquela região é assaltada e destruída por
grupos de predadores nacionais e estrangeiros que precisam colocar sua vegetação
abaixo para dar espaço ao agronegócio, especialmente às plantações de soja,
principal produto de exportação brasileiro, responsável por quase 30% do total das
vendas ao exterior feitas em 2019. E que, não raro, acabam por cooptar autoridades
para o seu trabalho de destruição da floresta e do meio-ambiente, a partir da
exploração da mão de obra semiescrava, tudo em favor do grande capital.
Dividido em três longas partes, o romance começa por levar o leitor a
conhecer o mundo mágico e primitivo da floresta entre a década de 1950 e a época
conturbada do regime militar (1964-1985); depois, penetra nos meandros do
mundo político-econômico marcado pela ganância dos exploradores que não
hesitam em destruir o pouco que resta das culturas primitivas, desde que haja cada
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vez mais espaço para plantações e pastagem; e, por fim, a especulação do que será
a Amazônia em breves anos, com perda total de sua identidade e as consequências
que a sua destruição deverá causar ao meio ambiente de todo o planeta.

II
O romance começa em tom triunfal com a presença do caboclo Gedeão,
resultado da chegada do sertanejo Silvestre Bagata à região amazônica em outros
tempos para se tornar o primeiro morador branco do rio Maró. A exemplo do seu
inspirador bíblico, Gedeão teria sido escolhido pelas forças divinas para resgatar a
Amazônia das mãos daqueles que tramam a sua destruição. Ele tem de lutar contra
Estefano Alves Barbosa, seu “padrinho”, o vilão da obra, representante das forças
do mal, que seria a reencarnação do explorador e militar português Bento Maciel
Parente (1567-1642), que, em 1639, comandou as chamadas ‘tropas de resgate’,
que tinham por objetivo “libertar da escravidão e salvar da morte certa os infelizes
índios aprisionados por outras tribos, subjugando-os, porém, a uma nova e mais
atroz escravidão”. E que fez fama pela crueldade com que dizimava as tribos
indígenas.
De notar é que neste romance há também personagens femininas de grande
significado: Diana, uma espécie de reencarnação das qualidades e mistérios da
população amazônica; e Dora, a fazendeira que mandou construir uma escola em
sua propriedade para que ela mesmo desse aulas aos tapuias e aos caboclinhos da
vila de Aritapera, semeando sonhos.
Profético, este romance a cada dia se torna mais atual, já que muitas de suas
disfarçadas previsões começam a se confirmar, a partir da chegada ao poder de
velhos representantes dos chamados “porões da ditadura” e seus prosélitos, que
insistem em esvaziar os cofres das instituições governamentais que se dedicam à
educação e à pesquisa para fomentar, através da distribuição de migalhas entre as
massas famélicas, a troco de votos de cabresto, a perpetuação de uma sociedade
injusta e cada vez mais ágrafa que, assim, nunca haverá de se organizar para
defender os seus direitos.
É o que se deduz das palavras que encerram este livro e que, portanto,
merecem ser transcritas aqui para que o leitor tenha pelo menos uma pálida ideia
do estilo mítico e iconoclasta do autor: “(...) Enquanto mastigava o delicioso beiju
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que Matilde fizera para ela, Dora pensou que Tainacã, a estrela grande, dera aos
tapuios a semente da mandioca, do milho e de outros grandes plantas que eles não
conheciam. Mas de quê adiantou? Os brancos vieram e roubaram o futuro dos
índios. Ela faria a diferença; daria algo que ninguém ia poder tomar. Ensinaria
as crianças tapuias a lerem e escreverem, a se defenderem no mundo hostil que
estava para vir, mas também contaria as histórias antigas que os velhos gostariam
de esquecer, plantando, assim, na mente das crianças, a semente dos sonhos, para
que elas, ao crescerem, não ficassem como seus pais: À ESPERA DO NUNCA
MAIS”.
Enfim, como observa no posfácio que escreveu para esta obra o escritor
Ronaldo Cagiano, sem demérito para Márcio Souza, Dalcídio Jurandir (19091979), Thiago de Mello e Ferreira de Castro (1898-1974), que produziram obras
antológicas sobre a Amazônia, Nicodemos Sena conseguiu “formular um diálogo
com a natureza desafiadora de uma região muito explorada (e agredida) pelo
homem e pouco visitada pela literatura”. É obra que veio para ficar.

III
Nascido em 1958 em Santarém do Pará, Nicodemos Sena passou parte de sua
infância entre os índios maués, na região de fronteira entre os Estados do Pará e
Amazonas. Em 1977, seguiu para São Paulo, onde teve seu primeiro emprego
numa indústria têxtil localizada no bairro do Ipiranga, vivendo num cortiço, onde
conheceria “seres da noite” semelhantes ao que povoariam seus futuros romances.
Estudando à noite, formou-se em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC) e em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Depois de passar pelas
redações de vários órgãos da imprensa paulista, no início de 2000, recebeu convite
para dirigir a redação do jornal A Província do Pará e a principal editora de Belém,
a Cejup, trabalhando na capital paraense até o fim do ano, quando retornou ao
Estado de São Paulo, mais especificamente à cidade de São José dos Campos.
Em 2003, saiu à luz o seu segundo romance, A Noite é dos Pássaros,
igualmente recebido com entusiasmo pela crítica, publicado em forma de folhetim,
em dezoito episódios semanais, de 3 de abril a 31 de julho, no jornal O Estado do
Tapajós, de Santarém, e na revista eletrônica portuguesa TriploV, editada pela
escritora Estela Guedes. Ainda em 2003, A Noite é dos Pássaros foi publicado em
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formato de livro (Editora Cejup), conquistando neste mesmo ano o prêmio Lúcio
Cardoso, da Academia Mineira de Letras e, em 2004, a menção honrosa do prêmio
José Lins do Rego, da UBE, seção do Rio de Janeiro. Já o terceiro romance de
Sena, A Mulher, o Homem e o Cão (Taubaté, LetraSelvagem, 2009), não só
confirmou o talento do escritor como se tornou também obra de referência para o
estudo temático da vida das populações marginalizadas da Amazônia (indígenas e
caboclos).
Nicodemos Sena é hoje nome reconhecido fora da Amazônia, tendo se
tornado verbete na Enciclopédia de Literatura Brasileira, direção de Afrânio
Coutinho e J. Galante de Sousa (edição conjunta da Global Editora, Fundação
Biblioteca Nacional e Academia Brasileira de Letras, 2ª edição, 2001). Em 2007,
criou a editora a LetraSelvagem, que tem como objetivo incentivar o gosto pela
leitura e promover a linguagem literária, além de desenvolver atividades que
estimulem a tomada de consciência pelas populações, povos e etnias submetidos a
qualquer tipo de dominação.
Em 2017, publicou pela editora LetraSelvagem, com prefácio deste
articulista, Choro por Ti, Belterra!, obra escrita em prosa poética e formada por
19 episódios, em que reconstituiu o dia em que fez viagem de retorno às origens,
em companhia de seu pai, depois de um percurso de algumas horas pela rodovia
Santarém-Cuiabá, até entrar numa estradinha de terra que leva à Estrada Um e,
enfim, às ruínas da cidadezinha de Belterra, que, na década de 1940, foi dirigida
pela Ford Motor Company, empresa do magnata norte-americano Henry Ford
(1863-1947), que, em plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tentaria fazer
da extração da borracha uma atividade lucrativa, fornecendo os pneumáticos para
movimentar os veículos militares.
__________________________
A Espera do Nunca Mais: uma saga amazônica, de Nicodemos Sena, com posfácio de
Ronaldo Cagiano. Curitiba-PR: Kotter Editorial, 1112 páginas, 2020. E-mail:
contato@kotter.com.br
_______________________________
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https://www.triplov.com/nicodemo/dia_01.html
Biografia de Nicodemos Sena
Biografia de Nicodemos Sena (netsaber.com.br)

(*) Adelto Gonçalves é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de são
Paulo (USP) e autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Nova Fronteira, 1999), Barcelona
Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; Publisher Brasil, 2002), Bocage – o Perfil Perdido
(Lisboa, Caminho, 2003), Tomás Antônio Gonzaga (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
(Imesp)/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em Terras d´El-Rei na São Paulo
Colonial (Imesp, 2015), Os Vira-latas da Madrugada (José Olympio Editora, 1981; LetraSelvagem,
2015) e O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo 1788-1797
(Imesp, 2019), entre outros. E-mail: marilizadelto@uol.com.br
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VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 28/02/20, Edição nº 37 – Pág. 39/50

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 28/02/20, Edição nº 37 – Pág. 40/50

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 28/02/20, Edição nº 37 – Pág. 41/50

O vírus, as árvores, e Tagore
1 - O vírus, as árvores
Segundo vi na TV, e depois confirmei na notícia abaixo referenciada (1), está a
desenvolver-se no Brasil uma iniciativa tocante – a plantação de 200.000 árvores,
cada uma delas com o nome de uma vítima do Covid 19, simbolizando o Adeus
que as famílias não puderam manifestar aos seus entes queridos.
Segundo dizia a notícia da TV, esta iniciativa iria ser seguida pela Argentina, e
um outro país vizinho.
Está previsto que esta onda de plantações deverá continuar até ao dia 5 de Junho,
Dia Mundial do Meio Ambiente.
Esta plantação de árvores assim, em massa, recordou-me a queniana Wangari
Maathai (1940-2011), prémio Nobel da Paz em 2004, que lançou a iniciativa da
plantação de árvores em torno das cidades, e tem sido seguida pelo Green Belt
Movement (2).

As árvores são na realidade um símbolo de Vida.
Nesta fase tão desoladora que o Planeta atravessa, recordei também dois belos
poemas de Rabindranath Tagore (1861-1941), o poeta indiano laureado com o
Nobel da Literatura, em 1913. Transcrevo ambos os poemas na íntegra. O
primeiro, porque é uma meditação, ou talvez um êxtase, sobre a grandeza e
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magnificência do nosso Planeta – “a nossa casa”. O segundo, porque traduz uma
estoica aceitação do fim da vida, e a fusão no Todo – a Natureza, o Universo.
Tagore viveu grandes dramas na sua vida. Em 1884, uma sua cunhada cometeu
suicídio. E a partir de 1902, sofreu uma série de mortes de entes queridos – em
1902, a esposa; no ano seguinte, um genro. Em 1904, morre o seu secretário. e em
1907, morre o seu filho mais novo. Cerca de dez anos depois, morre uma filha. (3)
Em 1919, acontece o “massacre de Amritsar”. Tagore, que quatro anos antes tinha
recebido o grau de Cavaleiro, devolveu essa condecoração à Coroa Inglesa.
Mas para além dos seus desgostos, Tagore continuou a escrever. Aos 67 anos,
começou a pintar. Tagore é um escritor – poeta, romancista, dramaturgo,
compositor, pintor – de profunda espiritualidade.
A par da sua criação literária e das suas viagens, Tagore fundou a
Universidade de Santiniketanm (Visva-Bharati University), com métodos
pedagógicos próprios (4).■ Myriam Jubilot de Carvalho, 2021.

Rabindranath Tagore:
The Founder
‘Poet, Writer, Painter, Musician, Educationist, Nobel Laureate.’
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(1)

https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739092

(2) “Famílias no Brasil plantam 200 mil árvores em memória das vítimas da Covid-19”
Famílias no Brasil plantam 200 mil árvores em memória das vítimas da Covid-19 | ONU News

the green belt movement
http://www.greenbeltmovement.org/

(3) Dados biográficos sobre Tagore, a partir de:
Rabindranath Tagore, Selected Poems
Translated by William Radice
Penguin Books, 1994
(4) Visha Bharati University
Visva Bharati:: Home

VÍDEOS sobre Tagore
A Tribute to Rabindranath Tagore
A Tribute to Rabindranath Tagore - YouTube
'Jana Gana Mana' In Rabindranath Tagore's Voice | Rare video | Mango News
'Jana Gana Mana' In Rabindranath Tagore's Voice | Rare video | Mango News - YouTube
Rabindra Nath Tagore rare video with his own voice [4K 60FPS] | Upscaled with AI
Rabindra Nath Tagore rare video with his own voice [4K 60FPS] | Upscaled with AI - YouTube
RABINDRANATH HIMSELF SANG. Jokhon Porbena Mor Payer Chinho (supposed) || HF VISION
RABINDRANATH HIMSELF SANG. Jokhon Porbena Mor Payer Chinho (supposed) || HF VISION - YouTube

Rabindra Nath Tagore rare video with his own voice [4K 60FPS] | Upscaled with AI
Rabindra Nath Tagore rare video with his own voice [4K 60FPS] | Upscaled with AI - YouTube
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Os poemas de Tagore
Terra
Aceita a minha homenagem, Terra, enquanto faço a minha última vénia do dia,
Ajoelhado aos pés do altar do poente.
Tu és poderosa, e apenas reconhecível pelos poderosos;
Tu equilibras o encanto e a severidade,
Misturando o masculino e o feminino,
Trazendo à vida humana um insuportável conflito.
A taça que a tua mão direita enche com néctar
É esmagada pela tua mão esquerda;
O teu pátio ressoa com o teu riso trocista.
Tornas o heroísmo difícil de alcançar;
Tornas a excelência custosa;
Não tens misericórdia com aqueles que merecem misericórdia.
Um incessante combate oculta-se nos teus pés:
As suas colheitas e frutos são coroas de vitória ganhas na batalha.
Terra e mar são os teus cruéis campos de batalha –
A vida proclama o seu triunfo no rosto da morte.
A civilização funda os seus alicerces na tua crueldade:
A ruína é a condenação exacta para qualquer falta.
No primeiro capítulo da tua história os Demónios eram supremos –
Rudes, bárbaros, brutais;
Aos seus dedos toscos e grossos faltava arte;
Com clavas e malhos nas mãos armaram motins no mar e nas montanhas.
O seu fogo e o seu fumo agitaram violentamente o céu até ao pesadelo;
Eles controlaram o mundo inerte;
Eles cegaram o ódio da Vida.
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Os deuses vieram a seguir; com os seus feitiços subjugaram os Demónios –
Despedaçada foi a insolência da Matéria.
A Mãe-Terra estendeu o seu manto verde;
Nos picos do Este estava a Aurora;
Nas costas do Oeste caiu a Noite,
Derramando paz do seu cálice.
Os Demónios foram humilhados;
Mas a barbárie primordial manteve as suas garras na tua história.
De repente podia invadir a ordem com a anarquia –
Dos negros esconderijos do teu ser
Pode surgir subitamente como uma serpente.
A sua loucura está´
A no teu sangue.
Os feitiços dos deuses ressoam no céu e no ar e na floresta,
Cantando solenemente dia e noite, alto e baixo;
Mas das regiões sob a tua superfície
Às vezes Demónios semi-domesticados levantam os seus capelos –
Eles ferem-te profundamente e às tuas criaturas,
Arruinando a tua própria criação.
No teu assento sobre o bem e o mal,
À tua vasta e terrível beleza,
Ofereço hoje a homenagem da minha vida ferida.
Toco o teu enorme e sepultado depósito da vida e da morte,
Sinto-o através do meu corpo e do meu pensamento.
Os cadáveres de inúmeras gerações de homens jazem amontoados no teu pó:
Eu também acrescentarei alguns punhados, a medida final das minhas dores e
alegrias,
Acrescentando-as a esse nome absorvente, a essa forma absorvente, a essa fama
absorvente,
A esse silencioso monte de pó.
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Terra, presa à pedra ou voando entre as nuvens;
Absorta na meditação silenciosa da cordilheira
Ou ruidosamente como o bramido de insones ondas do mar;
És a beleza e a fertilidade, o terror e a fome.
Por um lado, acres de searas, inclinando-se com a maturação,
Limpas do orvalho de cada manhã por delicados raios de sol –
Ao poente também, oferecendo na sua ondulante verdura a Alegria, a Alegria;
Por outro lado, nos desertos insalubres, secos, estéreis,
A dança de espectros entre ossos de animal espalhados.
Contemplei as tuas tempestades ‘Baisakh’ descerem velozmente como falcões
negros
Rasgando o horizonte com bicos de luz relampejante;
Todo o céu ruge como um leão rampante,
Com a chicotada da cauda nas árvores
Até estas caírem desesperadas no chão;
Telhados de colmo soltam-se,
Fugindo do vento como condenados das suas correntes.
Mas em Phalgun vi a quente brisa do Sul,
Propagar todas as rapsódias e solilóquios do amor
No seu perfume de flor de manga;
Vi o vinho espumante do Céu transbordar da taça da lua;
Ouvi as sebes submeterem-se bruscamente à agitação do vento
E estalarem em ofegantes murmúrios.
Tu és gentil e feroz, antiga e renovada;
Emergiste do fogo sacrificial da criação original há muito, muito tempo,
A tua peregrinação cíclica está preparada com vestígios sem sentido da História;
Abandonas as tuas criações sem remorsos; juntas umas sobre as outras,
Esquecidas.
Guardiã da Vida, tu alimentas-nos
Em pequenas gaiolas de tempo fragmentado,
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Fronteiras de todos os nossos jogos, limites reconhecidos.
Hoje, estou à tua frente sem ilusões:
Não te peço a imortalidade à tua porta
Para os muitos dias e noites que passei a tecer as tuas grinaldas.
Mas se eu tivesse dado real valor
Ao meu pequeno assento num minúsculo segmento de umas das Eras
Que se abrem e fecham como clarões nos milhões de anos
Da tua órbita solar;
Se eu tivesse ganho nos tribunais da vida algum sucesso,
Então marcaria a minha fronte com um sinal feito da tua argila –
Para ser apagado a tempo pela noite
Na qual todos os sinais desaparecem no desconhecido final.
Ó longínqua, impiedosa Terra,
Antes de eu ser completamente esquecido
Deixa-me colocar a minha homenagem aos teus pés.

O fim do dia
Quando a flauta se torna silêncio
E a luz se extingue,
Quando o pano cai sobre a representação da vida,
Não há reunião de homens
Que aflija o poeta.
O presidente continua em casa a jogar às cartas
E não convoca a reunião comemorativa!
Sei que as flores me recordarão.
Enquanto as flautas tocam à minha volta
Celebrando os festivais da estação...
Na Primavera, no Outono e nas chuvas...
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A minha cadeira estará bem decorada
De fresco, refrescante verde,
E o meu silêncio cheio do canto das aves.
Conheço essa mensagem que ecoa nos bosques:
“Às suas melodias junto as palavras do poeta”.
Ressoará no murmúrio da chuva,
No trovão das nuvens,
Nos tons do amanhecer.
A minha recordação alimenta-se
Aí onde as folhas murmuram
e o orvalho brilha em risos esvoaçantes;
onde as sombras dormem à luz do sol
e o trabalho adquire aspecto de jogo;
onde o esplendor da luz solitária
ociosamente enche o prato das oferendas
de sonhos multicolores!
_______
Poemas integralmente retirados de:
“Poesia”, de Rabindranath Tagore
Selecção e tradução de José Agostinho Baptista
Ed. Assírio & Alvim, 2004
Páginas 105/109
E página 184.

_______

Domínio público
• File: Rabindranath Tagore
in 1909.jpg
• Criação: 1 de janeiro de 1909
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