
Restos mor&rofis de fr&qfr<svi
repsussm em ChEdflffibqne

Reallraram'rt s6bado, efir Chlcumbane, Gaza, ee ex6quias
do Revercndo Gabrlel Makavi, poeta c escritor de lingua Tsonga,
falecido no pa$ado dia 12, na

Os re$tos mortais de Gabrlol Ma.
kavi foram conduzidos pars Chicum-
bane na passada sexta-feira depois
de prestadas as 0lt imas homenagen5
ol ic ia is  em Maputo.

Nas cerirnonias funebres Fart i4lpou
s Secretdr io  do Comi t6  Ceni ra l  pa(a
a Poli i ica Economica do Part ido. Mar-
cel lno dos Sanros, em representaq6o
pessoal do Chefe do Estado. Samora
Machel, pata aldnt de out;es dltos
mdmbros do Partido e do Esfado.

cepltal.

matsrna ptra, strav6s dela, batalhar
pcla dignldade, pela Afrlca, pela 6ua
Pftria. Gabriel Makavl foi um estu.
dioso de problemas sociais G politi-
cos. um Falriota ds v6Tti6slidade
que apenas o seu grande amor pc-
los homens pode justificar e tazer
compreender.

Humanista no maic Profundo ten'
tido da palavra, foi am,ado sobrctudo
pela sua simplicidade na comunica-
c6o verbal, pcla sua capacidade do

Fol poell, um grande poatr. A
nta obra insplrsu muitor jonene €o
anonlmancnta, co,mcgarsm iambdm a
66cfitver poerla e PKrft em TeonEa
dos quals podemos cltar Muheit
Mbaziffia, membro dg Presldium da
AssoclaeSo dos Escritores Mogrmbi.
crnos c Benls sitoe.

O Fsvercndo Makavi foi um na-
clonol'ists e um patriota coerante,
Sempre que leve oportunidade, mes-
rno Ds tempo co!onlal. manifs5lst
com muila coragem esls patriotismo.
Fqi aselm aqu,andq dg sauda-cao de
Edtlardo Mondlane, que ele transfor-
ryou num dos mais belos poemas
da noose liloratura o $tc aimultanea-
menle foi utt fixagSo da 6rvorc ge-
neaf6gica dagrcle bem amade fiiho
ds Povo.

Jd 16 vlo vlnh c dois rnot que
lst6 aconteceu. Mae encon:ramd.lo
ds novo, scla anoi atrdg" aqulndo
ct proclema$lo do no$sr Indcpcn.
ciGncia 2. crial outro po6mt, belo
lrlno pairl6tlco a esta terra moqsm-
bicana. Multos ouiror exemplos sa
6ariabr.

Gomo noc edmlrtrmgs, FolE, quen-
de a PIDE o manda prcndcr r ele
t c mris um vaolo grupo de rctlgio.
sot, dcntrc os quais se dettaca o
FGrrarondo ilenganhrla. Corno nos
admirarmOs !rcls, q*alrds muitor i6"
vcns ctuo foram educadoc por oste
ptgtor deran, de v{rlar forrnet, prova
do .mals quente e cons€quonb Fa"
lrlotlsmo?

Por isso, nesto mom€nto tm qua

fazemos a despedi{s dcrtc Srrrde
homem, os ssgyitores mogambicanos

rendem a m,ais sentida homcnrgem

aos religiosos que souberam tdm--

bdm ama!" profundamenle s P6tria.

0 exemplo do Rarisrcat. ldqftsvt
frutlfiearil. Em todo o nosso prfr quc

na,sgam oukoc Makrvis $uc com a
sua po€sl8 E Froil rm, llngulr nl.

cfonqle, enrlquegem o nocto pitri-

m6no cullural e pres€rvem eitt st.

trrado valor que 6 a lingtla ftaterna

dc crda um. N6s, ascrilorcs, qmumi-

mos o compromiseso do dar ,o noss6

ccntribulo nesta grandlss5 larefa na-

cional.

Na oCasr6o, a AssociacSo dos Es'
critores lrilogambicanos de Que Ga.
brlel h4akavi era rn0mbro do respec.
tivo Presidiurn, apresentou um clogio
ffrnebre Que p?ss?mog a trangcrgver
na in tegra:

l:alar do Feverendo Gsbrlcl Ma
kavi e falay 6r um homem cuja me,
nroria ficar6 gravada em letras de
ouro no nocEo Pais. Nun mundo em
que a lingua portuguesa era um dos
inslrumentos de opress5o de todoa
nos e tambdm um trampolim para
escaladas soclals ypuilas vezes duvi.
dosas, ele escolheu a sua l ingua

tranomitlr em voc{bulos thpl€ perts
Samentos de grande:t universaf, ap*
sar de s€t urfr dos malores cultores
dc Tsonga.

Dominava orta llngua com tantt
profundidado gue nlo 6 orsgoro afir'
mat que foi das petiltoas maic co.
nhecedoras em tods o Pais. Estu-
diosos d6 Tsonga tiveram sempre no
Rlverando Gabriel Maktvi um ponto
de referOncia € uma enciclop6dia
de consulla obrigat6ria. Nas v6rias
convencdes ortogrdficas {gsi{id3s in'
ternacionalmente ele esteve lA com
uma palavra para direr.


