
O SELO DO ÓDIO

O  selo  ainda  não  foi  emitido,  mas  se  refere  à  resistência  heroica  de  13  soldados
ucranianos defendendo a Ilha das Serpentes (Zmiinyi) , no Mar Negro, logo nos primeiros
dias do conflito Rússia-Ucrânia. Consta que o navio russo deu ordem para que eles se
rendessem para evitar derramamento de sangue, ao que o soldado, com o terceiro dedo
em riste num gesto obsceno gritou “Navio de guerra russo, vão se “lixar!”

Estes soldados foram aprisionados pelas forças militares russas, e não se sabe ao certo o
seu paradeiro.

A Ilha das Serpentes - É uma pequena ilha calcária
do Mar Negro, hoje território da Ucrânia na zona de
fronteira com a Romênia. A ilha tem apenas 0,17 km²
de  área,  com  uma  configuração  irregular  com
dimensões máximas de 662 m por 440 m. Tem cerca
de 100 habitantes permanentes, a maioria pessoal da
guarda  fronteiriça  ucraniana,  dos  serviços
meteorológicos  e  de  uma  estação  de  estudos
marinhos ligada à Universidade Nacional de Odessa.

Concurso -  O  Correio  da  Ucrânia
(Ukrposhta)  abriu  um  concurso  para  o
desenho  de  um  selo  para  comemorar  a
resistência  dos  guardas  de  fronteira
ucranianos baseados na Ilha da Serpente. A
votação foi baseada na Internet mediante

"voto popular" no Facebook e Instagram e o ganhador teve mais de 1.700 votos.



O Correio no dia 12 de março de 2022 anunciou o vencedor: Borys Grokh e a respetiva
imagem corresponde exatamente a que tem sido partilhada nas redes sociais. De acordo
com a informação divulgada pelo Ukrposhta, Grokh é um pintor ucraniano que vivia na
Crimeia até ser forçado a abandonar a sua casa, em 2014, na sequência da ocupação e
anexação pela Rússia dessa península em pleno Mar Negro.

Presentemente vive na cidade de Lviv e ficou impressionado com a história dos soldados
de Zmiinyi, tendo decidido participar no concurso do Ukrposhta com um desenho que visa
"levantar o ânimo e o espírito de luta dos ucranianos".

Esta  imagem  tem  sido  estampada  inclusive  em  camisetas  em  toda  a  Ucrânia  e
simpatizantes em outros  países  europeus,  com a frase obscena tida como palavra de
ordem. A primeira vice-ministra de Negócios Estrangeiros daquele país Emine Dzehppar
afirmou que o selo é uma homenagem aos treze soldados ucranianos que defendiam a
ilha. O selo ainda não foi emitido.

O ÓDIO

Sentimento de raiva, rancor, individual, mas que numa guerra atinge proporções coletivas,
associando-se a sentimentos de vingança e desejos de destruição. Assistimos hoje, não
sem tristeza, um conflito armado de grandes proporções entre Rússia e Ucrânia, onde o
primeiro quer aumentar a sua influência no mapa geopolítico mundial e ameaçando iniciar
uma guerra mundial. Segundo a ONU hoje o mundo tem cerca de 30 conflitos armados
em andamento.

Einstein disse certa vez que não saberia dizer como seria a terceira guerra mundial, mas
tinha  certeza  de  que  a  quarta  guerra  seria  com  paus  e  pedras,  e  ele  tinha  razão!
Simplesmente  a  evolução  moral  e  espiritual  do  ser  humano  continua  estacionada  no
egoismo e no uso da força para dominar o próximo, ainda numa idade das trevas.

Que diferença faz se o domínio for sobre uma criança, uma mulher ou pessoas vulneráveis
ou se for contra uma nação? Parece-me que a humanidade embelezou seus discursos e
sofisticou os métodos para matar o semelhante.



Se os valores gastos com armamentos, deslocamentos de tropas, pesquisas em armas e
logística da morte fossem usados para unirmos os povos, como seria nosso planeta? O
Jardim do Éden, a Terra Prometida, o Paraíso Perdido, ou um lugar de verdadeira Paz?

Imagine estes valores aplicados em educação, saúde, combate a fome, erradicação da
miséria através do trabalho e outras boas causas. Imagine-se agora ouvindo John Lennon
e venha sonhar com um novo mundo. Mas sem este selo da Ucrânia…..

Imagine there's no countries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace

A guerra é a falência da civilização.
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