
trl
F

m
IrJ
o

"n ruilfl" ilg lmru llh
fiil "$lltfl" dg [, il. fign$ffina?

Dapois da lras anos urtsL',u( ,1,,
pais, ragrcssei c'<tttt unlu r'<nrladc l<tu-
ca tla deyorar obrus nt<tquntbiL'en(is.
ou algo quc lossc cotrsidarutlo literu-
turu moqambic-una. purlictrlurnt(tr!e r;o
quc di: respeito i pr<tsu. Os ivlolu'c.
ncs r/c Isauc Zitu loi o printt ' iro l iynt
a c'air-nrc ttus nit<ts. Cont<t ttdo c'r.nthc-
cio o aulor. I i uterttant(ntL, o prclt it ' io.
tt posfuc'io L' u suu curtu hi<tgruliu tlttc
uparcL'e, tu cot l t racapa.

Achei-nrc faniliuri:atlu cotrt o c,.rc'ri-
lor. apesar de rito o c'onhct'ar. por-
quant| trilharu pelo masnto c,untinho
que eu unles ettvcredoru. A t 'uriosida-
le oumentou o mau dt'seio de leituro.
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I:iquei encsntada cluantlo li o pri-
nrciro cottt<t que dera titulo uo livr<t

"Os Molwenes>. Esta <estriria> trutu
dc unt assunto do nosso c4uotidiunct -
c,.-\ margintris - quc Isaac Ztta soubc
ttuhulhd-lo crit icamente. Mas deixe-
mos tlisse e vamos ao que me in.sti-
F.t)u a cscrel,er.

Truta-se do segwtdo <'onto integra-
do trcslu 1." ediglo "A raivar. Quan-
do o irticiei a ler lui obrigada a inter-
romp|-lo ( u puxor pela memdria on-
dc riru, ou melhor onde antes leru
ulgo scmelhunte ao que agoro se en-
L'ontru A minha frente. Sfnr, id me
lcmhro. loi 

'um texto .que mc pis a

trunspirur , lttnt ex7me dc I)ortugu0s.
'l'erd 

sid<t nu nManyan4uD ou na [:u-
culdadc da Educogdo? Dissr.r nio estctu
i 'erle. pois passeram l2 <tu 13 enos.
Contudo ist<t tqmbim nuo intportu. O
quc inte ressa t que u u A rctiva> de
I suac' Zita i nem ntais ttL'nr nlcnos
quc u ctipiu cm pottto pcqucno dct
oDina, de Lufs Bcrturdo IIonn,urtu.
um conto que laz parte du suu Erun-
de ohra N6s Matdmos o Cao Tinhoso.
A dilerenqa i que o cottto oDinu,, le-
vunlu outros problentas paru altm dct
upontado por Isuac Zitu. O deslecho
que ambos escolhcram loi u inacg'Act
rlo.s seus pcrsonagens peranlc a huml



Eernardo Honwanl

lsaac Zita

lhaq1<t. Enquunlo que n0 Nos Mat6-
mos o Cao Tinhogo, Madola 6 posto
em cena a presenciar o envolvimcnto
do lilha com o capataz. n'Os Molwe-
nes. o velho loi pontapeado ott se es-
talar no ch1o. Pordm esles percona-
gcns criados pelos dois escritores ndo
reagem. Um lerido no seu intimo e
outro no seu corpo continuam presos
ao trabalho.

Cerlamcnle que quem.leu nA roiva>
v?-se perante expressdes ou trases que
antes encontrara no oDinor. de Luis
Bernordo Honwana.

Fixemos em aperus alguns exem'
plos:

chdo...), expressdo que aparece na pd'
gina 45 da 3.o ott 4.' edigdo (1) de
N6s Mat6mos o Cao Tinhoso deu ori-
gem a lrase no cotlto de Isaac Zita
t...deixando pender por inslantes os
bragos doridos..., P(iq. 17.

*Depois ergueu a Planta Para se
reanimar com o cheiro lorte da ter
rQ...t>, lrase que se pode ler na mes'
ma pdgina 45 originou a ProPosigao
da pdginu /8 n 'Os Molwenes. <Quan-
do me ,*i rto chdo. um cheiro torte a
terrQ. . . t;

<Depois -pussou o.\ declos pelo tes'
ta para espantar umas Sotas de suor
que quando escorriam provocovam or'
dor nos olhosr. passagem que temos
nu pugittct 48 de N6s Matiimos o Cdo
Tinhoso lem a suq correspondenle na
pciy. 18 do livro Os lMolwenes com a
seguinle "limpei algumas gotas de suor
yiscoso quc mc inundavam a tesla e
ao deslizarem pelo rosto provocovanl
um alroz ardor nos olhosr.

Como fcti pttssivcl isto ter uccntle-
cido? Como 6 que os criticos literd-

rios autorizados a clar o seu prrecer,

ou nestc cdso. com plenos poderes de

decisdrt sobre a publicug'do ou ndo de

uma tleterminadu obra tleixant passar

um "pl6g,io, 
destes?

Pelo posldcio leito pela prolessorQ

Fdtintu Mcndctnga. l iquei u saber que

o autor erQ rltn individuo motlesto'

Certamente que sc tiucsse sido o pr6'

prio u conluctur pcssoas cle tlircito u'publicur 
rcria otttititlo csle c'otrlo' Te'-nho 

a impressdo qua estc c'ottto loi um

dos primeiros ensuios, d<t escritor, em

prosa. SAo upenas suposigdes. mos a'experi\ncia 
dita que as primeiras pro-

duqacs slto imitaq6es dc arlislas, nes'

te caso, t lc escritores que nos tenhanl

marcado. quer pelos scus lemas. quer

pela suu lornta ou csti lo.
Ncs/r cQSo, nota-se ttma nitidu sim-

patia c mesmo admiraEao clo-aulor pe-

io escritor Luis Bernardo Honwana'
Ndct t por ucaso que no conto <A ce'

g a t  a p o r e c e  0  s e g u i n t e  p e r g u n t a :
*Porque t que Deus t senrPre brunco

e satands semPre negro? > - Foi nas
nMitos tl<ts Pretos, do mesmo escritor
que Isaac se inspirou. E se prestarmos

itenqdo no erru,nac'do do prdprio li'

vro verilicamos que se lrota de uma
cotnpilagdo de vdrias <estiriast, esti'
lo uclaptado por Luis Bernardo Hon
wona em N6s Matdmos o C6o Tinho'
go. Pordm es/es aspectos ndo t?m na-
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da de grave, lazem Parle da PrdPria
literdtura, ou melhor, dos iniciantes na
srte de escrever, o que estd em causa
e a saida do conto KA raiva, que
constitui um pldgio de um autor com

contos originais: ,.Os molwenes>, oBri-
tegas de Chuva>, <Didrio de utn Pro-
fessor, e outros. Como ant'es me rele-
ri, se o autor fivesse tido a opoiluni'
dade de selecAdo seria mais rigoroso
na sua originalidade. Uma vez tratar'
-se de uma publicagdo a titulo pdstu
fro, cabe plena responsabilidade as
entidades que t?m por direito publi'
car. E apenas um alcrla. E o escrilor
lesado, ou ,qntes, imitado, ndo se pro-
nunciou ou ainda ndo leu o l ipro Os
Molwenes de Isaac Zita?

(11 -  Nbo 6 por  fa l ta  de prec is6o ml-

nha. Apenas f iquei sem saber de

que edigSo se trata o l ivro que

tenho comigo N6s Mat6mos o

C6o Tlnhoro. Na ficha aparece

3.'  edigSo enquanto que na con

t racapa  vem . . . . es ta  6  a  sua  4 . '

ed iqSo  ' .

Maputo, 2 de Outubro de 1989
Irene Mendes


