Hofiroine oom ..Joflo llia$"
nhum pormenor da paisagemquando o nossoguia informou que est6vamosna <<AltaMaxixe>>.Nio prcsteiatenatengeo aos comentiirios dos meus colegas,perdi-me em
cogitag6es, voltando a rccuperar prcscnga espiritual
Quando deixiimos a cidade de Inhambane, 3 de Fevequando a voz do guia se voltou a ouvir:
reiro, rumo a Homoine, capital provincial trajava de gala
- Estamos n<t Rio Nhanontheem homenagemaos Her6is. A multidio ir volta da praga
- Rio qu2?
principal, a dos }IerrSis, vivia o momento solene da
- Nha-nom-be!
Nhontxnhe - soletrou o guia.
deposigio de flores com tal aprumo que do <<ferry-boat>
- Ah, Nhanomhe! Mqt eu nunta ouvi esseiome em que desliziivamos,mal distinguiamos ls honrcns da
confessou o Zita, secundado peto Adriano: cEa tatnbhm
banda musical dos seus instrumentos ora enrudecidos.
nfio ... Nio vem no mapa?
e as irrequietas ancas das mulheres do zore confundiam'Ndo,
ndo vem - confirmou o guia na ahura em
-se na quietude com as copas das 6rvores perfiladas
que
rod6vamos
sobre a ponte do desconhecidorio, cujo
como os militares de cujas m6os o sol arrancava reflexos.
leito
se
apresentava
coberto de vegetais dos pintanos,
Inhambane foi-se reduzindo a uma fila de edificios da
n6o se podendo vislurnbrar um pouco que fosse de 6gua.
qual sobressaiaa catedral, ir medida que nos aproximdLonge de nos divertircm os triunfos sucessiv-amente
vamos da Maxixe, p segundacidade provincial.
somados pelo nosso carro na transposi$o dos infmeros
Estdvamos muito em baixo, de 6nimos, quando deobstiiculos em que se resume a picadi que nos suporsembarc6mos. Nada de especial pudemos ver naquela
cidade, nem mesmo o modernismo do <<Land-Crusien> tava, inquietavam-nos, obcecadoscom a derrotista ideia
em que viajariamos nos impressionou.Tinhamos as mendo insucesso.o carro passou a deslizar com suavidade,
tes ocupadas com a interrogagdo sobre o que seria uma
est6mos sobre um asfalto subitamente aparecido, d medinamizagdo literdria em Homoine ... Dificil de crer,
dida que rareava as familiares cabanas d-e<macutir, de_
algu6m diria <<Sornosa Brigada lodo Dias... Viemos
signagdodo colmo em linguas locais.
... Num distrito!
lazer uma dinamizaCdoliter(tria!>>
Um tapete dc grama virdinha rasgou o asfalto ao
Verdade 6 que na impecavelmentelimpa cidade de
meio,
emprestando-lhcuma beleza quanto a nos inespeInhambane <<C6u>>,
Onde quem 6 apanhado a pisar os
rada, recebeu-nose conduziu-ncx ir cidadela construida
saud6veisrelvados<chupa>uma multa, ainda n6o se nos
sobre uma pcquena clevaqio. Sob as frondosas sobras
tinha sido dada a oportunidadede supreenderuma s(r
convcrsaque nio fosseem portugu€s,mas. e logo 16,a
de mangueiras,a populaqilr rcunida n6o foi tentada pela
participagdcldos locais em saraus i6 rcalizadosndo fora
nossachegada.pernrancceurrndc cstava,observando-nos
das famosas.
de lcnrge quando eramos rcccbidos pclas autoridadcs
Ndo hd tlftvidus, tt lruhalho etn Hontoine ndo resultu:
Iocais.
ria sendo ent uhrtrtr>>,algudm sc atrcveu a divulgar o
Dspers6nros atraidos cada unr pclo quc mais lhc inrcque..todos pcnsavam.quebrando rnomL-ntancamcntc
i
tcsrava observardc pcrto. Acahdnr)spoi nos r!.trnirtr)meditaqio gcral cnr quc adrlrnrcc'iam
todos os ocupantcs dos, instantcsdcpois i voita da orquestralt.ral ,lc nrada viatura. Fingi conccntrar-mcrft'rscm-finrdc coquciros dntba que prepaiaua {rs \cu\ dcsc()muDlirinrtrr,nrcnr,,s
e cajucirrrsdisperr'6 11r1unlr(' a\ mandi{)qu..irair.,irrds patcrrtc.rigirialidade.
venc.scidas
pclas irttinraschuvadas,;";;; J;;;;;.;';a
{i} ri{mo claquL-lts
timblla:' rrur'!rilr:rtl'\ttl.\nrc;rt,r\ijJ.
csqucrdapara a dircita c vicc-vs1;r1"r,,
,;
"i,,';;;J.,
Crontca'le

Antdnio I'erming -

pois rugidos de feras enraivecidas, relinchos de dguas
gsporeadas em desenfreados galopes por guerreiros vestidos de peles de animais, empunhando inofensivos'machados de madeira, langas e flechas de menino e elnpunhando nas mdos esquerdas frageis escudos de pele
de vaca com destino a Pret6ria onde iam cumprir nrna
missao de vinganga. Mondlane, Machel, Josina, entre
tantos, foram evocados pelos cerca de 7 agrupamentos
culturais com provada criatividade, ora em prantos ora
em clamores de vinganga.
O M'SAHO
Depois do almogo servido no Hotel de Homoine visi'
tfmos o complexo agro-pecuiirio de Xinginguirc oqde
nos surpreenddmos com a capacidade de produgio qrrc
nos era dada a ver: algodoais, arrozais, milheiros que a
vista n6o conseguia enxergar o fim. Ainda irrcrddulos no
que vinamos e ji estivamos na aldeia a convef,sar com
os antigos combatentes, posto o que rctornf;mos i vilaO excitante rufar de tambores do rchissesscD'a-ciarga
emotiva dos poemas cantados em tsw6 em harmonia com
as cabriolas dos rapazes e raparigas-da marimba. foram
de efeito impressionantemente contagiante.
A nossa timidez ru.iu. Algu€m sugerira que gaduzissemos os poemas como se fizera com o discurso do substituto do administrador. Macacos me mordam se algu€m
estava vocacionado para tdo ingrato trabalho, ali6s' vencida a timidez, lemos os nossos poemas acompanhados
de uma mimica e gestual t6o expressivasque ningu€m
duvida que os homoincnses tenham percebido o contefdo.
Tamb€m nio falttru originalidade espontanea,alguns
de nos criaram jd ntl coreto pocmascm guitonga e chanbastantcmenteos presentq\.
gane, o'que impressiont-ru
Maldito tempo quc nio prermititra todos os in>critos
a sua vcz de declamar. I\'{as-earantiade prtl\srguiren}
os M 'sahosem H. r nr oinef icou 16 um a vez cr iaca . r ct >.
dil
missdo para o efeito. Qucm sabc se aqueia r.cir,'rntL'
hot el" um dos que nr anif cst ar amjunt o & ii': r ' ' r cr . id*: '
ccr nt cilt ant cntpt
( )ir lt lo t cr cm P''', lidt ld*'l , : it ai't . ) pr i'
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