
UM POEMA, UMA ODISSEIA, E A VERDADE

Gavin Menzies, um Comandante de submarinos reformado da Marinha britânica, 

escreveu “1421, O Ano Em Que A China Descobriu O Mundo”. Palavras de 

Menzies, sua mulher foi parcela essencial na obra; ilação minha, sem a parceria o 

livro possivelmente não teria sido escrito, pelo menos não como o foi. A 

companheira e um livro escrito pelo companheiro são elementos comuns e 

complementares. Escrevi alhures que o escritor intelectualmente honesto derrama-

se no seu texto; as parcerias bem formadas derramam o seu espírito na obra. 

Menzies talvez não se tenha dado conta, mas escreveu um poema à verdade, no 

mínimo uma odisseia.

A versão brasileira lhe terá feito jus. Como também escrevi alhures, há tradutores 

que se dissolvem no espírito do livro, transportam com inteireza o autor para o seu 

idioma; são os luminares dessa categoria profissional. Ruy Jungmann trouxe o 

1421 para o vernáculo com toda a “vigorosa delicadeza” do poema, ou odisseia, de 

Menzies, em 492 páginas que explicam, entre tantas outras coisas, porque 

indígenas ocidentais têm traços orientais; membros de colônias chinesas nas 

Américas, náufragos e membros de grupos de chineses deixados ao longo das 

viagens, mesclaram-se com nativos para dar-lhes a aparência que conhecemos e 

levar-lhes conhecimentos que os civilizados europeus somente dominaram muitas 

décadas depois. 

Os grandes navegadores e descobridores do mundo não foram os europeus, mas 

antes, bem antes deles, os chineses, tecnologicamente superiores e avançados, uma 

civilização esplendorosa, o domínio de expertises siderúrgicas, de astronomia, de 

construção naval, navegação, etc., que a História, escrita pelos ocidentais, nos 

subtraiu. É aí que o poema, ou odisseia, de Menzies alcança o seu ápice. Revelador,

além de belo, só poderia ser escrito por quem ama o mar. E a verdade, assentada 

em provas cabais e sólidas, convincentes e definitivas, não simples teorias, 

alegações, ilações forçadas que não referem fatos, mas versões geralmente adotadas

pelo credo ut intelligam para fixar suas verdades, algo como eu acho que é assim, 

portanto, é verdade, ou, é assim porque eu quero que seja assim.
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A QUEM INTERESSAR POSSA

1 — Considerando eventuais interesses de terceiros e os efeitos erga omnes, 

declaro não ser Inventariante do Espólio de Carmen Nunes Viana. Não me 

compromissei, nem recebi qualquer expediente relativamente ao assunto.

2 —

Inexplicável e incompreensível. Não conheço e nunca ouvi falar nesse senhor 

HELSON DOS SANTOS VELLEZ. Resido no meu endereço atual há 15 anos, que

é meu, exclusivamente meu, não autorizando e encaminhamento da 

correspondência acima ao meu apartamento, uma correspondência esquisita que 

registra localização do endereço no Centro, mas logradouro e CEP em Santa Rosa, 

o que é correto. O endereçamento registra o número do edifício, mas não registra 

número de apartamento. É notório, resido sozinho, não recebo visitas e, empenhado

que estou em um longo trabalho desde meados de 2015, saio de casa em geral 

apenas 2 (duas) vezes por semana e à tarde. Só não me encontra, para consultas e o 

que mais seja, quem não quer, salvo pelo telefone fixo, que vive mudo, como está 

hoje e desde a sexta-feira de carnaval, como em tantas outras ocasiões. A 

irregularidade já foi levada ao PROCON; logo após funcionou, para recomeçarem 

as interrupções logo depois, como agora.

Com a palavra o Bradesco.
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