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A Ásia foi atingida
«Vamos lá ver se eu consigo dizer isto tudo!

A Ásia foi atingida
por força da natureza.
Que matou tanto inocente
e destruiu tanta riqueza.

Nesse imenso continente,
decerto o maior do mundo,
há tanto esteve moribundo
com a morte de tanta gente.
É necessário a gente
tomar certa medida,
com a perda de tanta vida
que causou dor até no estrangeiro.
Por um sismo traiçoeiro
a Ásia foi atingida.

A grande sabedoria,
os homens mais instruídos,
nem lhe passou pelos ouvidos
aquilo que acontecia.
Nessa hora a Terra tremia,
deixando ali de ter firmeza.
A angústia e a incerteza
dessa data amargurada,
essa região foi abalada
por força da natureza.

Onze países atingidos,
segundo nos reza a história.
Recordações de má memória
de tantos mortos e tantos feridos.
Tantos ais, tantos gemidos
nos que morreram lentamente.
Foi um brutal incidente
no seio da humanidade.
Desastrosa calamidade
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e que matou tanto inocente.

Aos governantes universais
que façam esse favor:
ajudem naquilo que for
(…) principais.
Essas ondas foram brutais
mesmo por qualquer fortaleza.
Em qualquer rufo causou tristeza
destruindo várias regiões,
que matou várias gerações
e destruiu tanta riqueza.»

Manuel Augusto Francisco (Rusga), Fevereiro de 2007, Grândola
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A Ásia foi atingida
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