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Sou  r ce  : Da te : F i  I  e :

Mais veneno, menos veneno
por Machado da Graga i/. wltlu-

Tenhoo malor respelto pelo meu colega LulsJos6
Loforte, de quem sou leltor fiel. Normalmente
concordo com as ldelas pr Incipa ls das suas cr6n lca s,
embora, porvezes, n6o com quest6es de pormenor.

Por vezes, no entanto, nlo concordo, em abso I uto,
oom uma das cr6nlcag. Talvez,por colncldOncla, ou
talvez nio, aconteceu com as duas cr6nlcas que
meteram yeneno no tltulo. Aqul hd uns tempos folo
"Pregente Envenenado" e agora sdo os "Acenos
Yenenogog'.

Sobre o prlmelro transmltl a mlnha oplnlio em
parllcular. I}esila vez acho que o devo fazer em
p0bllco. Os lactos referldos foram p0bllcos, as
allrmag6es de Luls Loforte p0bllcas foram e acho
gue p0bllca dgve.aer tamb6m a mlnha posl96o.

Ful das jlessoas que estlveram nessa sess6o, sou
fornallsta c lts Interveng6es fortemente crftlcas a
algumas poslg6es do dr. DomlngosAlggg,pelo que
me perece que Luls Loforte me InClui na lista dos
teut .Sectores prlvl leglados", cardl losogr e
rlnslnuatfvogo, rantl-parlldos emergsntesD, com
qauto-credenclamento mllltante na defesa do partldo
Frellmo'.

Vou comegar por este 0ltlmo aspecto. Nunca ful
membro do partldo Frellmo, embora tenha sldo
slmpattrante durante multo tempo. Neste momento
n6o o sou, nem @mo tal me apresento.

Sobre o pertencer ao sector prlvf leg lado, q ua lq uer
pe$Dr que conhega o meu nlvel de vlda se rlrC da
ldela Multo agradego, de vez em quando, ao pr6prio
Loforte quando me dC a bolela no seu carro, que 6
colsa que h{ multos anos n6o tenho.

Oue sou contra os partldos emergenteg tamb6m
nio 6 verdade. Tenho at6 alguma simpatia por um
deles, 'embora me parega quo ainda n6o estd
preparado para governar. Mas apresenta-se com
serledade, nio diz dlsparates a faz crftlcas pensadas
com cabega e nio com os p6s;

O que,eu nio acelto, Loforte, 6 o bando de
medlocres emergentes que prol i feram como
cogumelog.em terra adubada. Os lgnorantes,
valdosos e oportunlstas que procuram sobressalr
agora, a pritexto da abertura polttlca.

Agora em relagEo ao dr, Ilomlngos Arouca a
queslioat6 fgldlferente. Nio o conhecla antessendo
de owlr falaf; Tlnha at6 curiosldade de ver se dele

e chegada,  gue Inc lu[am
mas a mlnha atltude era,

rpectatlva.
comega e se abre t partlclpagio

educagSo, como o Loforte
E*"e o sllOnclo. Nlngu6m lalou. E lol a

ls, com o acordo do dr. Arouca, que
(.dr quatquer outra questio. N6o

foram as ast0cias dos fornallstas que desviaram o
encontro para o pensamento polftlco globaldo orador.
Fol uma proposta da mesa, com a anu€ncia do
orador.

E quando eete Inlcia um ataque I Frel imo,
allrmando que ela s6 dava valor a pessoas que
andass€m sulas e com a barba por fazer,lsso, oomo
dlzem os braglleiros, tlrou-me do s6rlo. Por um lado
porque uma das mlnhas crfticas de sempre i Frelimo
6, precleamente, porsemeter a mandar cortarcabelos
e outras colsas do mesrno g6nero. Por outro lado,
quando o mesmo dr. Arouca al lrmou que loi
convldado pelo Presidente Samora Machel para
integrar o governo, fiqueicom vonlade de saber se,
nessa allura, o dr. Arouca andarla por al sujo e
despenteado, de barba por fazer, para merecsr o
convlte.

Ao longo daquela sessSo flquel esclarecidd. E,
como eu, flcaram multas pcsoas que lA estiveram. O
dr. Arouca 6, sem d0vlda, uma pessoa Inteligente,
mas estC completamente desactuallzado no que diz
respeito I actual sttuagdo do pals. As propostas
feltas e as respostas dadas aos partlclpantes nunca
salram da rama dos problemas, das promessas
e le l to ra l l s tas  sem poss lb l l l dade  p rd t l ca  de
cumprlmento. Em nenhum momento surgiu a ideia
aprofundada, a proposta Inovadora, a argumentagio
convlncente.

Se o debate se n6o alargou mals e ficou um
bocado clrcunscrlto aos Jornalistas, nio fol porque
estes de alguma forma o impusessem. Fol porque
poucas outras pessoas se Inscreveram para
participar. At6 onde me aperceb! a mesa deu a palavra
atoda gente que a pedlu e otempo foisulicientemente
vasto para que quem qulsesse falar falasse.

Em resumo, n5o houve, da parte dos participantes,
dosvlo dos objectivos da reuni6o. Se o houve loi da
pr6pria mesa.

N6o houve exagerado protagonismo de quem
par t i c lpou .  Houve  ta l vez  demas iada  fa l ta  de
protagonismo de quem cstava !6 e n6o pediu a
palavri.

Nio houve a consagragSo p0blica do veterano
polltlco, porque ele se mostrou desconhecedor das
realldades nacionals e sem propostas capazes de
mobilizar os presentes.

E 6 disso que precisl:rmos, se queremos que possa
aparecer uma alternativa credlvel A Frelimo, QU€
possa fazer o pals entrar, de verdade, no pluralismo.
Jd val chegando de espontanelsmos baseados em
antigas gl6rias ou em novas ambig6es.

Os problemas do pafs sio tio graves que quem o
qulser governar val ter que estudar seriamente e
procurar solug6es cred lveis.

Senig, salmos da frigldeira para cair no lume.
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