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Automóvel
‘AVATAR’
destaque
nas páginas
seguintes–em

Ficção científica ou realidade? Lembram-se do filme?
por João Craveirinha | p. 21

mais destaques nas páginas seguintes em

Dona Cacilda: Receita de arroz de côco [e sua origem] | como adaptar | 5
Myriam Jubilot: Professora Wangari Maathai do Quénia | Prémio Nobel 2004 | 9
Adelto Gonçalves: ‘Jezebela’, romance da lusofonia 2006 | 11
Fanisse Craveirinha: Nem Sempre uma Asa Partida nos impede de Voar |
no mito do Santo Graal por Parsifal, encontramos a história do rei Pescador…| 17
Silvya Galllanni: Jahu: A Decepção de uma Jahuense | instantâneos brasileiros | 19
João Craveirinha: Automóvel ‘Avatar’ – ficção científica ou realidade? | 21
Myriam Jubilot: Ecuménica – rubai | in poetas algarvios | momento poético 23

'Sol do Rio Tejo - foto de Silvya Gallanni © 2016

Wangari Maathai plantou (ou inspirou a plantar) mais de 30 milhões de árvores.
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Ficha técnica | links d’edições

CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias:
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot:
prosa e poética | crónicas interculturais | ensaio.
REVISÃO | Fátima Domingues:
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
HISTÓRIA | Adelto Gonçalves:
Brasil – Portugal | resenhas literárias | Lusofonia.
PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha:
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni:
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
COMUNICAÇÃO e CULTURA |
João Craveirinha [fundador e coordenador]:
comunicação e cultura | resenhas | revisão-geral.
ARTE | Mphumo Kraveirinya:
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte.
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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 JC.

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 12/01/20, Edição nº 007 – Pág. 4/24

1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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Receitas da bisa…
Dona Cacilda©
gastronomia mestiça luso-moçambicana, e global.
Dona Cacilda da Conceição Dias
aos 96 anos de idade – em 25
dezembro 2019 –
Natal na Grande Lisboa.
Fotografia tirada por sua neta
Fanisse.

Arroz com ‘Leite’ de Côco:
como adaptar da receita
original com côco natural.

Ingredientes de arroz para duas a três pessoas:

•

- 1 lata de leite de Côco (não açucarado) da Tailândia ou do Brasil;
- 1 pacote de Côco ralado para bolos;
- 1 chávena média de arroz, de preferência basmati;
- 2 chávenas de água fervida;
- 1 passador médio de coar;
- 1 panela ou tacho.
- Sal a gosto (quanto baste – q/b);

•

______________________

•
•
•
•
•
•

Em primeiro lugar, prepara-se o ‘leite de côco’:
a) Coloca-se o coador sobre uma panela.
b) Deita-se no coador o leite de côco que esteja ainda em forma de massa.
c) Mistura-se o côco ralado por cima e faz-se uma pasta de côco, com uma
colher de pau ou outra apropriada.
d) Deita-se a água fervida no passador coando o resultado da pasta de côco,
amassando com a colher para escorrer o líquido.
e) Se a mistura na panela estiver muito grossa, acrescenta-se água por cima
do côco no coador, até ficar como se fosse leite gordo, fresco.
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f) Preparação:
Num tacho, vai-se mexendo com a colher até o leite de côco ferver
levemente. Deita-se o arroz da chávena em círculo da orientação dos ponteiros do
relógio.
Adiciona-se o sal q/b.
Vai-se mexendo regularmente com um garfo o arroz embebido em leite de
côco. Cerca de 5 minutos depois tapa-se a panela, deixando uma abertura para o
arroz não ficar empapado demais.
Após 20 minutos o arroz com leite de côco está pronto.
Bom Proveito!
NB: A Indonésia terá o maior coqueiral do mundo, seguida de Moçambique.
ANEXOS
NR: Côco - Etimologia provável de origem polinésia (Oceano Pacífico) adaptada
por navegadores portugueses quinhentistas. | CÔCO: Cocos nucifera – Fruto do
coqueiro. Mais em – https://en.wikipedia.org/wiki/Coconut
2 Tipos de côco terão a sua origem no Oceano Pacífico e no Oceano Índico onde
terá havido uma mistura dos dois tipos na região das ilhas Comores [no canal de
Moçambique], segundo estudos de ADN. Posteriormente ter-se-á espalhado
pelas Américas. [Referências: Washington University in St. Louis | consulta
12.01.2020] https://source.wustl.edu/2011/06/deep-history-of-coconuts-decoded/

Imagem de côco:
Wikipedia Commons

https://comidasimples.com.br/blog/marcas-deprodutos/5-melhores-marcas-de-leite-de-coco-do-brasil/
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SCIENCE & TECHNOLOGY | Deep history of coconuts decoded |
Written in coconut DNA are two origins of cultivation, several ancient trade routes,
and the history of the colonization of the Americas | By Diana Lutz June 24,
2011. Washington University in St. Louis. (Data venia)
“Did it float or was it carried?
One exception to the general Pacific/Indian Ocean split is the western Indian
Ocean, specifically Madagascar and the Comoros Islands, where Gunn had
collected the samples. The coconuts there are a genetic mixture of the Indian
Ocean type and the Pacific type.
Olsen and his colleagues believe the Pacific coconuts were introduced to the
Indian Ocean a couple of thousand years ago by ancient Austronesians
establishing trade routes connecting Southeast Asia to Madagascar and coastal
east Africa.” in Deep history of coconuts decoded – By Diana Lutz June 24,
2011. Washington University in St. Louis. (Data venia) University
Tradução livre da redacção do VuJonga – cadernos literários.
«CIÊNCIA E TECNOLOGIA | História profunda dos côcos decodificada |
Escrito no ADN do côco, há duas origens de cultivo, várias rotas comerciais
antigas e a história da colonização das Américas |
O Côco flutuou ou foi transportado?
Uma exceção à divisão geral do Pacífico / Oceano Índico é o Oceano Índico
ocidental, especificamente Madagáscar e as Ilhas Comores, onde Gunn havia
recolhido amostras. Os côcos existentes têm uma mistura genética do tipo do
Oceano Índico e do tipo do Oceano Pacífico.
Olsen e seus colegas acreditam que os côcos do Oceano Pacífico foram
introduzidos no Oceano Índico há alguns milhares de anos pelos antigos
austronésios que estabeleceram rotas comerciais que conectam o sudeste da
Ásia a Madagáscar e a costa leste da África.» In ‘História profunda dos côcos
descodificada’ – Por Diana Lutz em 24 de junho de 2011. Universidade de
Washington em St. Louis. (data venia)
Fonte: Washington University in St. Louis | consulta 12.01.2020.
https://source.wustl.edu/2011/06/deep-history-of-coconuts-decoded/
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2016 - Última publicação de Myriam Jubilot de Carvalho
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ensaio

WANGARI MAATHAI –
Criadora do ‘Green Belt Movement’
um exemplo a seguir
WANGARI MAATHAI, natural do Quénia, viveu entre 1940 e 2011, e foi
a iniciadora do ‘Green Belt Movement’ (ou Movimento da Cintura Verde) que lhe
valeu o Prémio Nobel da Paz em 2004.
Wangari Muta Maathai nasceu numa área rural, mas seguiu estudos
universitários: ganhou uma bolsa de estudos, e isso permitiu-lhe formar-se em
Ciências Biológicas em Mount St. Scholastica College (Atchison), Kansas (1964).
Obteve o grau de Master of Science na Universidade de Pittsburgh (1966), e
prosseguiu os seus estudos na Alemanha e em Nairobi antes de obter o
Doutoramento em 1971. Já na Universidade de Nairobi, ensinou anatomia
veterinária.
WANGARI MAATHAI foi a primeira mulher da África Central e Oriental a
atingir tão elevado grau de formação universitária. Por isso, fez parte do “National
Council of Women of Kenya” e foi sua presidente de 1976 a 1987.
Porque razão esta mulher começou esse Movimento de Cintura Verde? Que
quer isso dizer? Quando casou, em 1969, Wangari Maathai foi viver para uma zona
rural. Aí, verificou que a deflorestação era tão intensa, que nos campos não se
encontrava lenha para fazer lume para cozinhar os alimentos. A Professora
Maathai relacionou a pobreza com a degradação do ambiente natural. Foi esse o
ponto de partida para a sua ideia de cercar aldeias e cidades de uma “cintura verde”.
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Quer dizer, Wangari Maathai plantou (ou inspirou a plantar) mais de
30.000.000 de árvores, do mesmo modo que ajudou cerca de 900.000 mulheres a
reencontrarem os seus direitos. Para conseguir atingir os seus elevados ideais, a
Profª Wangari Maathai teve que ultrapassar inúmeros obstáculos, tanto no campo
político, como na sua vida pessoal. Hoje em dia, o “Movimento de Cintura Verde”,
por ela criado, alastrou à África Sub-Saariana e é uma realidade.■ MJdC*
ANEXOS

Wangari Maathai |
Biography, Nobel Peace
Prize, & Facts ...
https://www.britannica.com
› biography › Wangari-M...
Wangari Maathai, in full
Wangari Muta Maathai,
(born April 1, 1940, Nyeri,
Kenya — died September
25, 2011, Nairobi), Kenyan
politician and
environmental ...

"Nós não podemos ficar cansados ou
renunciar. Devemos isso às gerações
presentes e futuras de todas as espécies. para
que se levantem e caminhem." Wangari
Maathai (1940-2011)

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

https://womenscenter.unc.edu/2016/03/inspiration-for-womens-history-month-wangari-maathai/
Wangari Maathai - Nobel Prize
https://www.nobelprize.org › peace › maathai › facts
Wangari Maathai was the first African woman to receive the Nobel Peace Prize. ...
In the words of the Nobel Committee: "She thinks globally and acts locally.".
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‘Jezebela’, romance da lusofonia*
de João Craveirinha
‘Jezebela reúne personagens que quase nunca
encontramos na literatura de língua portuguesa’ **

RESENHA de 2006 | Adelto Gonçalves***
João Craveirinha, 58 anos [em 2006], sobrinho [paterno] do poeta José
Craveirinha (1922-2003), nasceu na Ilha de Moçambique. Bastariam esses dois
pormenores para justificar a apresentação de um escritor. Afinal, José
Craveirinha, nascido na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, foi o maior poeta
africano de língua portuguesa e não são poucos aqueles que ainda acreditam que o
dom da poesia seja transmitido por genes, embora essa afirmação contrarie tudo o
que ensina a Antropologia.

Além disso, a mítica ilha de Moçambique, capital das possessões portuguesas
da contra-costa africana até 1897, abrigou, em épocas diversas, dois dos maiores
poetas da língua portuguesa — Luís de Camões (1524(?)-1580) e Tomás Antônio
Gonzaga (1744-1810) —, além de ter sido visitada durante três dias por Manuel
Maria de Barbosa du Bocage (1765-1805) em 1786, e cantada, nos últimos tempos,
por outros grandes poetas como Jorge de Sena (1919-1975), Rui Knopfli (1932),
Alberto de Lacerda (1929), Virgílio de Lemos (1929) e Luís Carlos Patraquim
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(1953). Portanto, nascer na antiga Muipiti, dos macuas, à beira do Oceano Índico,
constitui um compromisso com a sensibilidade, com a poesia.
Com todas essas ligações sentimentais, João Craveirinha não podia deixar de
ser também homem sensível, o que já deixara claro em sua carreira como pintor,
com obras que estiveram em exposição em várias cidades portuguesas, Maputo,
Joanesburgo e Bruxelas, além do Principado de Andorra. Artista plástico, designer
gráfico e de publicidade, ele foi também animador cultural e realizador de rádio e
televisão em Moçambique e é cronista de vários jornais de Moçambique e de sites,
como Zambezia On Line (http://www.zambezia.co.mz), além de ativista político
com participação em vários edições do Fórum Contra a Exclusão Social de
Minorias e Sobre Cooperação e Desenvolvimento em Bruxelas, Estrasburgo e
Luxemburgo, patrocinados pelo Parlamento Europeu e Comissão Européia na
década de 1990.
Depois de publicar, em 2001, Moçambique Feitiços, Cobras e Lagartos,
Craveirinha lança-se, em 2005, como romancista, ao dar à estampa Jezebela — O
Charme Indiscreto dos Quarenta — Crônica de Uma Mulher, num ano em que
colocou no mercado de uma só vez mais cinco livros: O Macaco Macacão e o
Macaco Macaquinho e outros contos (literatura infantil); A Pessoa de Fernando
Ignorou a África? (teatro); In Memorian de José Craveirinha — Um Poeta Nunca
Morre (com CD); Crônicas da Aldeia Global; e Crônicas do Futebol no País da
Marrabenta, todos pela Universitária Editora, de Lisboa.
Jezebela, que surpreende logo a partir da capa que reproduz a imagem de um
nu feminino pintado pelo autor, é, nas palavras de seu criador, a crônica
romanceada de uma africana moderna diante da globalização e da história comum
de Portugal, Moçambique e Brasil, a uma época em que o mundo ocidental parece
não compreender as outras culturas, especialmente a islâmica, o que tem
precipitado o tão anunciado choque de civilizações.
Como observou no prefácio o poeta Calane da Silva, professor da
Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, Jezebela constitui uma maneira
engenhosa que Craveirinha encontrou para unir num romance crônicas, palestras
e entrevistas que deu em várias ocasiões à imprensa ou à televisão de Moçambique,
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discutindo aspectos sócio-históricos e da etno-história moçambicana. Assim, em
vez de publicar mais um livro de crônicas, o autor preferiu abrir-se para uma nova
experiência literária em que se sai muito bem porque o livro não perde a linguagem
despretensiosa das crônicas e ainda ganha ritmo romanesco.
De fato, a história de amor de Jezebela Lopes Castanheira, nascida em
Quelimane, filha de pai português e mãe africana, e crescida à beira do Minho,
com Vanderley Jansen Caetano de Menezes, natural da Beira, do bairro crioulo da
Manga Loforte, ao percorrer toda a narrativa, seduz com certa malícia o leitor que,
ao mesmo tempo, quase sem sentir, vai adquirindo informações preciosas sobre a
história de Moçambique, desde a época da colonização portuguesa, que,
provavelmente, só encontraria se se dispusesse a ler os cartapácios de História,
com suas extensas notas de rodapé.
Jezebela, divorciada, quarentona de porte atlético, mãe de Luana, passa a
viver com Vanderley, formado em Psicologia, pai de um menino. Enquanto vivem
a febre de amor dos primeiros anos, conversam, vêem a TV Miramar, de
propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), que retransmite os
programas de Raul Gil e Netinho, da Rede Record, de São Paulo, sucessos de
audiência no país, e lêem artigos do cronista João Craveirinha nos jornais.
Eis aqui um grande exercício de metalingüística, em que o autor aparece
como protagonista de um romance escrito em terceira pessoa, a exemplo do que
fez o argentino Ernesto Sábato (1911) em Abaddón El Exterminador (1975). Seus
textos publicados anteriormente em outros veículos ou palestras dadas em
instituições são discutidos por seus personagens, que freqüentemente se referem a
eles com ironia e, às vezes, até desprezo, embora sempre haja quem também os
aprove.
“Então, Vander, gostaste da palestra de João Craveirinha? Pergunta Carol
Mahamude. — Assim, assim. O fulano é um convencido. Julga que sabe muito.
Um zarolho no meio de ceguetas...”, lê-se à página 97. “Não sejas invejoso, amor...
eu gostei. Aprendi muito! Arremata Jezebela”, lê-se a seguir. Como se vê, Jezebela
é, antes de tudo, um romance de corte autobiográfico, com uma estrutura narrativa
aparentemente fragmentária, que serve para o autor expor suas idéias sobre as
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questões suscitadas pela realidade multicultural do povo moçambicano, como os
traumas transgeracionais deixados pela escravatura na Zambézia.
Diz Craveirinha, através de seu personagem Vanderley, que esses traumas
deixaram em alguns complexos de inferioridade como fruto da herança servil
colonial em relação ao europeu e mesmo ao goês ou indo-português. Noutros, diz,
deixaram a superstição da crença em espíritos desencarnados e encarnados a cobrar
dívidas passadas de tempos em que foram maltratados como escravos em
determinada família de senhores de prazos brancos e mestiços e sinhás — donas
negras e mestiças.
A luso-africana Jezebela convive num ambiente híbrido, multi-étnico e
religioso em Moçambique e, depois, em Portugal. No fim da vida, regressa à terra
de origem, voltando para Maputo, para viver sozinha, depois de pagar “um preço
muito grande pela sua libertação e emancipação feminina”.
Já Vanderley, separado de Jezebela, recebe um convite para exercer
psiquiatria clínica em Curitiba, onde conhece um novo amor, Alicia Mei Ling,
moçambicana de origem chinesa, nascida em Lourenço Marques e crescida na
Mafalala, refazendo-se, assim, o percurso da lusofonia.
Atam-se, dessa maneira, os laços com os remanescentes do êxodo sinomoçambicano que se deu com a descolonização em 1975 e retomou um périplo
que começou com a fuga de chineses para Hong Kong, depois da luta entre
nacionalistas e os comunistas de Mao Tse Tung, passando por Macau e
Moçambique, até chegar, por fim, às cidades brasileiras de São Paulo e Curitiba.
Como se vê, Jezebela reúne personagens que quase nunca encontramos na
literatura de língua portuguesa, embora, diariamente, deparemo-nos com elas nas
ruas de nossas cidades. Por tudo isso, justifica-se atribuir a Craveirinha o mérito
de ter escrito o romance da lusofonia.■ Adelto Gonçalves.
_____________________
*JEZEBELA — O CHARME INDISCRETO DOS QUARENTA / CRÓNICA DE UMA
MULHER, de João Craveirinha. Lisboa, Editora Universitária, 248 págs., 2005.
www.universitariaeditora.com
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_____________________
**Trecho do texto desta resenha de 2006, do Professor Doutor Adelto Gonçalves.
________________________

***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). O PRIMEIRO DE JANEIRO - 20.03.2006
_______________________
[Atualização em Janeiro 2020]

***Adelto Gonçalves é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade
de São Paulo – USP (Brasil), mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispanoamericana, e entre outras obras, autor de:
2019 - O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo 17881797 (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2019);
2015 - Direito e Justiça em Terras d´El-Rei na São Paulo Colonial (Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2015);
2015 - Os Vira-latas da Madrugada (Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015);
2012 - Tomás Antônio Gonzaga (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Academia
Brasileira de Letras, 2012);
2003 - Bocage - o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho, 2003);
2002 - Barcelona Brasileira (São Paulo, Publisher Brasil, 2002);
1999 - Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999);
1999 - Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999);
1981 - Os Vira-latas da Madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981).
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exemplo de infografismo | conjunto
de artes plásticas e desenho gráfico.

Representação iconográfica do desenho original de 1990, a ‘pastel,’ de
Mphumo Kraveirinya, utilizada para a capa da obra literária ‘Jezebela.’
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Nem sempre uma asa
nos impede de voar
No mito da procura do Santo Graal por Parsifal, encontramos a história do
Rei Pescador, o monarca do Castelo de Graal. Em adolescente sofreu um acidente
que lhe condicionara a mobilidade para toda a vida… O reinado estava condenado
porque o seu Rei estava ferido e, apesar de não ser capaz de morrer, também não
poderia sobreviver e fazer prosperar o seu império.
Uma profecia dizia que ele só se curaria quando um humilde inocente
chegasse à corte e fizesse uma determinada pergunta…
Este mito ainda que bastante antigo, remete-nos facilmente para os nossos
tempos modernos.
Muitas vezes somos confrontados com feridas que se tornam autênticos
obstáculos na procura do nosso Santo Graal. Pode tratar-se de doença física ou
mental, que podem surgir em consequência de uma perda ou luto, ou de um medo
ou angústia, uma separação, um insucesso académico ou profissional que se tornou
numa condição depressiva, que acreditamos ser irreparável e sem salvação. Outras
vezes associamos a algo intrínseco a nós, como se de uma falha ou deficiência
interna se tratasse.
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Estes eventos psicológicos carregados de dor e sofrimento funcionam como
asas partidas que nos impedem de voar, como quem quer dizer, que nos impedem
de crescer emocionalmente e assim sonhar.
Para podermos voar, precisamos que o sofrimento psíquico seja manifestado
a nível afectivo e ideativo, através de emoções e pensamentos experienciados,
traduzidos em palavras e gestos, transformados em actos. É essencial elaborar a
dor, o medo, a vergonha, a culpa ou o ressentimento associado a esses eventos,
para que se proporcione a integração mental dos acontecimentos traumáticos.
Perante acontecimentos tão difíceis, a dor e os restantes sentimentos
negativos fazem sentido existir pois trata-se de respostas funcionais perante o
impacto do que se passou.
Em algumas situações tentamos resistir e fazemos um esforço contínuo para
os evitar, achando que somos intolerantes e que estamos altamente susceptíveis
para conseguir lidar com tamanha tristeza e sentimento de desamparo.
O medo da expressividade destes sentimentos pode ser evidenciado não só com
o evitamento, mas também com a transformação das emoções, em agressividade
ou raiva.
A reacção depressiva normal e adequada perante determinado evento é um
sinal ■ Fanisse Craveirinha© psicóloga clínica

1. A Ciência e a Investigação, muito têm
contribuído para a Saúde Mental.
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Jahu
SP - BR

A Decepção
de uma ‘Jahuense’
No passado mês de dezembro de 2019, e até inícios de janeiro de 2020,
vindos de um país da União Europeia, estivemos de volta no Brasil. Relembrámos
coisas, acontecimentos e revimos muitas pessoas queridas.
Contudo, a decepção logo se fez presente no terceiro dia da nossa chegada
quando nos dirigimos à nossa terra Jahu, interior do Estado de São Paulo, ao descer
na Rodoviária, vindos de Piracicaba – em 2019 eleita a primeira cidade no Brasil
em saneamento básico. Ficámos com os olhos marejados em lágrimas. O total
abandono daquela que um dia foi o nosso cartão postal – a nossa estação
Rodoviária, desenhada, planejada por um dos maiores arquitetos do Brasil – João
Batista Vilanova Artigas (23/06/1915 - 12/01/1985) que também projetou o
Estádio do Morumbi.
Nem em sonhos, melhor, nem em pesadelos pensámos um dia ver o descaso
em que se encontra. O que dizer então do jardim ao lado? Nem grama existe mais,
quanto mais flores ou cuidados. Aquilo está somente na terra, abandonado.
Rapidamente ao chegar ao hotel em que estivemos hospedados, me dirigi ao
‘Poupatempo’ para tratar de documentos. Ao atravessar o jardim de baixo veio a
2ª decepção –, a quantidade de vagabundos sentados nos bancos da praça pedindo
dinheiro para os transeuntes que ali passam, inclusive a quem vos escreve. Ali
também está tudo desfeito em ruínas. O jardim, o coreto em que muitas vezes
estive com meus pais em criança. Mais uma vez fiquei em choque ao ver tanta
destruição. A quantidade de pessoas desempregadas é outro descaso. Indústrias
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que tentam se instalar na cidade não seriam incentivadas a tal propósito, segundo
‘vox populi…’ – voz corrente popular, conforme ouvi.
Por outro lado, parece que o coronelismo do século XX ainda impera em
Jahu. Será que ainda existem pessoas com muito poder para impedir que Jahu
cresça, para a poderem controlar de perto? Estou falando de um tal ‘senhorzinho
que todo mundo diz saber quem é. Por isso torna-se escusado dar nomes aos bois
a quem dizem que manda e desmanda em Jahu, e estaria por trás dessa ‘política
parada’ – conformada, existente na cidade, de ‘rien à faire’(de ‘nada a fazer’). Mas,
será só dele essa herança do passado-fantasma que continua a assombrar
negativamente o futuro de Jahu?
Porém, fica a pergunta que nunca cala: - Onde anda o poder político e público
de Jahu? Onde anda, o nosso caro prefeito Rafael Agostini? Talvez na prefeitura
fazendo seus despachos? Na prefeitura de horário de expediente das 8 hrs da manhã
às 13 horas? E depois dessa hora? Fazendo academia ou jogando tênis? Ninguém
tem nada com isso! (Dirão). Mas fala sério meu povo… Cadê ações positivas da
parte de quem mandatado para tal, que se vejam em benefício da cidade de Jahu?
E os vereadores da prefeitura? O Povo ficará se perguntando para quê tantos
vereadores… e são 17 numa cidade como Jahu? Para quê e porquê? Quem sabe no
máximo 10 vereadores seriam suficientes. Dez… número certo até nos 10
mandamentos da lei... Mas… Alguém ali que faça alguma coisa…
Simplesmente meu povo… não se vê nada de nada! Mas afinal que inércia é
essa ‘Dio santo’? Será do calor abrasador do efeito estufa que sopra das queimadas
da Amazônia, afetando as vontades? Vergonhoso o que se passa em Jahu.
Realmente, a decepção de uma jauense. Será que o povo de Jahu ainda não
aprendeu a votar? ‘Surge et ambula’ – levanta-te e caminha meu povo. Coloquem
nos destinos de Jahu a quem mereça por mérito. Não se deixem levar pelas palavras
de busca-votos nas próximas eleições deste ano 2020. Vejam o histórico da pessoa,
a sua vida, o que já fez de bom pela nossa comunidade.
Sejam honestos consigo mesmos. Abram os olhos, ou querem continuar a
passar a vida lamentando-se de braços cruzados?
Acorda Jahu, pois já se faz tarde e na Avenida Frederico Ozanan, ali mesmo,
fica o Cemitério histórico, onde gente boa que já fez muito por Jahu está sepultada.
Vamos ter de ressuscitar os mortos? Milagres? Não… meu Povo… Aprenda a
votar em quem mereça o seu voto! Pronto falei! ■ Silvya Gallanni | 12/01/2020.
Referência | http://www.camarajau.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=60
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AUTOMÓVEL AVATAR?
Ficção científica ou realidade ?
(Lembram-se do Filme "AVATAR"?)
O vídeo anexo pode ser uma prova de quando a Realidade ultrapassa a
Ficção. Isso quer dizer que a Teoria ou um Pensamento Criativo, construtivo –
cria, inventa a Prática – materializando esse pensamento criativo muitas vezes
'POÉTICO' no sentido de vanguardista muito à frente de seu tempo e da corrente
geral de possibilidades reais.
Porque um poeta de verdade é um inventor de sonhos anunciando a nova
realidade que pode um dia acontecer e alertando de pesadelos que podem também
acontecer, acoplados.
Assim tem sido com todas as invenções desde sempre até às mais recentes
'novas tecnologias' que de nossos avós e bisavós, e ancestrais, vamos herdando
dessa capacidade de imaginar, de poetizar o impossível e este, tarde ou cedo,
materializar-se um dia...
Exemplos existem de milhares de anos antes de nossa era desde o império
Khemet (vulgo antigo Egipto) com o maior sábio da história em todas as áreas das
ciências e tecnologias, das artes e estética, arquitecto e engenheiro de pirâmides - trata-se do africano e cientista núbio, Imhotep, "primeiro-ministro" do faraó
Djoser. Outro génio foi o grego Arquimedes, de criatividade também aproveitada
para a guerra.
Pensadores, outros, mais recentes do séc. XIX, temos de entre todos... o
escritor francês Jules Verne que imaginou 'mil e uma ficções' e paranoias de abuso
de poder... e do séc. XX, o escritor tcheco, Karel Čapek, que inventou a palavra
'robótica' (de trabalho)...
Porém o aviso é sempre o mesmo: ... atenção tudo tem um preço – as
demasiadas dependências dessas novas tecnologias podem colocar em perigo o
sentimento humano do afecto, inventando uma nova desumanidade juntando-se às
existentes desde sempre.
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O engenheiro naval e escritor russo, Evgueni Zamiatine, avisou-nos na sua
obra ‘NOS’ (1924) de futuro distópico, assim como o alemão Fritz Lang no filme
'Metropolis' de 1927, da obra de Thea von Harbou... e outros e outras que se lhes
seguiram nos alertas...
Não poderíamos deixar de destacar o também grande na sua mensagem para
além de seu tempo, do pensador e poeta, e 'iberista português, Guerra Junqueiro
(1850-1923) – considerado "o maior poeta português" pelo filósofo espanhol,
basco, Miguel de Unamuno (1864-1936) “El Rector de Salamanca”...
Por outro lado, o luso-moçambicano, José Craveirinha (1922-2003),
enquadra-se nesta lista intemporal de arautos do tempo que está para acontecer,
ainda que mais regionalista, mas sem deixar de ser universalista.■ JC© 2020]
Anexos e Referências |

MERCEDES-BENZ VISION AVTR 2020
https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/mercedes-benz-concept-cars/vision-avtr/

«This car is inspired by the movie Avatar... it is the 2020 Mercedes-Benz VISION AVTR.
Mercedes worked closely with the director of Avatar, James Cameron and Jon Landau to come
up with a car that could act as your avatar in the movie. Check out some of its coolest
features...»
«Massive thanks to Mercedes and the Chief Designer Gorden Wagener for giving us here an
exclusive look at this incredible car.»[ Data venia]
"This Mercedes can drive sideways | AVTR"
https://www.facebook.com/watch/?v=483574522586732
Guerra Junqueiro: muito mais que um poeta
https://www.snpcultura.org/id_guerra_junqueiro.html
O Iberismo em Portugal. Primeiras décadas do século XX
https://pt.slideshare.net/OscarLopez19/autores-portugueses-primeiro-tercio-do-xx
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Ecuménica – rubai
Ardente, o sol da tarde, sobre a areia quente
Arde, o mar, nas ondas do poente
– E os sonhos voam pelo horizonte
Canção de Amor, o coração dos crentes
__________________
Myriam Jubilot de Carvalho©
(in Poetas Algarvios – TerraLuz 2014, 307 )

Rubai / Rubáiyát | https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/rubaiyat
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