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Ao meu querido fi lho Júlio Guilherme

“Pobrezinhas mãos as minhas
que tão pouco brincaram com as tuas
quando as tiveste pequeninas.”
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Prefácio

Há uma mão-cheia de anos, poucos eram os livros nos escaparates das 
livrarias com as estórias das pessoas que viveram os amargos dias da 

descolonização e que com ela se apartaram dos seus mais originários afec-
tos, das suas referências primordiais. Durante mais de três décadas, milha-
res de homens, mulheres e crianças aprenderam a crescer com as sauda-
des, com as ausências, com os passados suspensos. Histórias e percursos 
suspensos à força de uma outra realidade, impiedosa de urgências, gulosa 
de presentes, indigente de memórias. Foram décadas de adormecimento, 
mas não de esquecimento.

Os últimos cinco anos, com o surgimento de um crescente número 
de obras dedicadas ao imaginário africano das ex-colónias portuguesas, 
o cenário tem vindo a alterar-se. Não sei se por intuição das editoras ou 
teimosia dos autores, o que é certo é que, primeiro uma, depois outra, os 
livros foram aparecendo, envergonhados, nos cantos das livrarias. Claro 
que só quem não sabe o que é ter vindo de África é que pode acreditar 
que essa expressão literária de saudades e recordações não tem interesse 
do mercado. Esse desconhecimento do que é a matriz social portuguesa 
levou, no entanto, a que muitos dos prováveis livros permanecessem guar-
dados nas gavetas, devido também à insegurança de quem sente que os 
editores livreiros não tomam como válida qualquer uma destas narrativas, 
tão profundamente impregnadas de um sentimento de perda e nostalgia. 

Felizmente tudo muda quando os primeiros livros de «retornados» 
— palavra pobre, inexacta e tão depreciativamente utilizada — começam 
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a vender em todo o país. Tais circunstâncias levam a uma alteração do 
sistema valorativo das políticas livreiras. O que dantes se fi ngia não existir 
passou a ser uma das mais requisitadas criações. Até quem desconhecia 
por completo a realidade africana passou a ter encomendas para escrever 
sobre ela e quem dela já mal se lembrava acordou para um súbito desper-
tar de memórias. 

Aquilo que hoje vivemos, com o boom da literatura pós-colonial, é 
uma realidade de conveniência e que esconde dois mundos que duran-
te muitos anos viveram, e se calhar ainda vivem, em galáxias distantes. 
As editoras publicam porque perceberam a margem de crescimento do 
mercado, os autores porque perceberam que nestas circunstâncias os seus 
escritos são lidos e apreciados. Ambos atingem os seus objectivos, mas por 
razões puramente conjunturais. Não é mau que assim seja, mas abre cami-
nho ao princípio da instabilidade, o que pode, em última instância, levar a 
que muitos dos autores hoje no mercado fi quem, nos próximos anos, sem 
acesso às estantes das livrarias.

Espero que não seja, de todo, o caso do autor desta obra que tenho 
por uma pessoa lutadora e convicta já que a história que ele nos revela 
deixa a porta aberta para novos escritos.

Sobre o autor, parece-me relevante referir que nem eu o conheço, 
nem ele a mim, pelo menos na acepção mais afectuosa do termo. De facto, 
nunca nos cruzámos, não nascemos na mesma cidade, nem partilhámos 
passados africanos.

O meu encontro com o Júlio acontece por culpa de muito do que 
atrás sucintamente tentei descrever. A nossa ligação começa no momento 
em que ele me pede ajuda para conseguir publicar o seu livro.

Eu nunca os tinha visto. Nem a ele, nem ao seu escrito. Mas a situ-
ação do Júlio era em tudo semelhante à minha, há uns anos, quando ten-
tava convencer as editoras que valia a pena publicar livros sobre a história 
recente das ex-colónias portuguesas. Tentei ajudar no que me foi possível. 
Não sei se serviu de alguma coisa, mas pelo menos o Júlio não desistiu. E 
se hoje o leitor passeia os olhos por estas linhas introdutórias, é porque o 
autor, qual angolano, não se resignou nem parou perante as adversidades. 
Ele fez o seu caminho e chegou onde queria. A um local onde pudesse 
contar a sua história.

Por entre o segredo de Paulo, a sabedoria de Jeremias, a omnipresença 
da Irmã Anne e a ansiedade de um Júlio em busca de um apaziguamento 
com o passado, toda a história se desenrola num crescendo de pistas e re-
velações que nos ajudam a desenhar os contornos de um amor intemporal.

Este livro é um diário de afectos de um jovem benguelense, mas é 
também uma gigantesca carta de amor a alguém que, tendo feito parte da 
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sua curta vida africana, lhe determinou a saudade e a vida. Ao ponto de a 
ela dedicar todo o seu esforço de escrita.

Ao longo deste livro, o autor viaja por entre alguns dos traumas que 
são comuns a muitos dos que viveram Angola. A guerra que colocou ir-
mãos contra irmãos, a destruição das localidades e o êxodo de centenas de 
milhar de angolanos e portugueses. Pinceladas de uma realidade que se 
mistura com a doçura das lembranças do amor de Ana Liz, a sombra que 
se projecta em cada uma das páginas que se seguem.

Nesta sua primeira obra, o autor abre o seu baú de sentimentos e me-
mórias de forma descomplexada e sem fórmulas narrativas. Como quem 
aponta o que vai sentindo num pequeno bloco de notas, assim ele nos vai 
contando o que lhe vai na alma, o que lhe vai no corpo, o que lhe trespassa 
os sentidos.

As fi guras de Jeremias e Paulo encerram o que de mais puro e autên-
tico pode resistir no interior dos homens, a sua lealdade e amizade. Por 
eles, reencontramos aquilo que era a verdadeira riqueza de tantos angola-
nos e que seria, não fosse a guerra, o alicerce de uma nova nação: a rela-
ção franca e honesta, baseada na igualdade e respeito. Fosse entre brancos, 
pretos ou mulatos.

Esta obra é um tributo a um amor, é certo, mas também o testemu-
nho de um futuro que se sonhou. Acredito que este livro também ajude 
muitos de vós a regressarem ao tempo da felicidade.

Ao meu “amigo desconhecido”, esta publicação só poderá levá-lo a 
um novo começo, quem sabe recuperando a alegria infantil, revisitada no 
tactear do muro da praia de Benguela. 

Caro Júlio, fi co contente por não teres desistido de contar a tua his-
tória, o teu desabafo de paixão. Ei-lo aqui, nas estantes das livrarias, nas 
mãos de amigos. É bom saber que o fi zeste, por ti e por Ana Liz. 

Retenho estas tuas palavras como prenúncio do teu amanhã.
África é mágica pela sua beleza. Ou nos esmaga ou nos escraviza. Vi-

ver sem ela depois dela é impossível. A todos ela impõe a palavra regressar.

Paulo Salvador
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Angola
Manhã de Julho de 2002

Escaldante, o Sol vai-nos lembrando que ali é o seu domínio. Empo-
eirada, a estrada comprime a suspensão contra os apoios e as nossas 

costas batem nos ferros e chapas deste velho guerreiro das picadas de Áfri-
ca — o Land Rover. De camisa branca, atento a cada buraco do caminho, 
Jeremias não deixa de abanar a cabeça de vez em quando.

Pelo meio dos ruídos do Land Rover, e o estalido vibrado da chapa da 
carroçaria, chega-nos aos ouvidos o deslizar da borracha dos pneus nesta 
terra que por cima tem uma areia fi na, que amortece e canta os sons das 
tardes de quem viaja. É uma canção silenciosa de quase um tom só. Mas é 
branda e suave. O inesquecível cantar dos pneus na areia lembra-nos que 
a marcha é lenta.

No estranho olhar de Paulo, eu conseguia perceber indícios de preo-
cupação. À minha frente, virado para mim, seguia como eu, com as costas 
viradas para a estrada. No estofo, à frente, Jeremias seguia ao volante. Agi-
tava a cabeça como um sábio. Pouco tínhamos andado e já eu perdera a 
conta às vezes que o vira arranhar o cabelo branco que nestas idades ganha 
ares de respeito. Mesmo assim, Jeremias seria com certeza o homem ideal 
para conduzir este jipe e esta viagem.

Nunca foi confortável para mim ir sentado de lado, na parte de trás de 
um Land Rover. Era um banco de chapa, disfarçado de assento, bem sobre 
a roda traseira direita, já amassado pelo tempo e pelas infi ndáveis viagens.

À minha frente, incomodado por este trepidar do jipe, Paulo conti-
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nuava de mãos cruzadas, e com o olhar pousado no ramo de fl ores bran-
cas, que eu teimava em manter vivas e bonitas. 

Quase ressequido, o farrapo que fora camisa, já não conseguia man-
ter-se húmido e colado aos pés das fl ores. Era urgente que eu o humede-
cesse.

Pouco tínhamos andado; desde perto da Praia do Sol até ao corte à 
direita, rumo ao interior de Angola. Mais alguns quilómetros e começarí-
amos a avistar a serra do Uche Pequeno, logo seguida da do Uche Grande.

O silêncio era total — seguíamos calados praticamente desde que sa-
íramos. Como se esta viagem fosse peregrina. Só o roncar do motor e o vi-
brar da chapa da carroçaria nos lembravam que aqui a estrada estava ainda 
pior e que as grandes subidas do Uche iam fazer-nos sofrer, de sede e calor. 
Quando fi nalmente as serras fossem vencidas, a tarde já iria avançada. 

Por enquanto, ter qualquer parte do corpo exposta ao sol era quase 
insuportável. Por várias vezes Jeremias tirava os velhos óculos e tentava 
limpar as lentes já embaciadas pelo tempo. Mas nem uma palavra. Ne-
nhum de nós se atrevia a falar. Era um silêncio cúmplice. 

Uma vez mais o meu esforço em molhar, na água de um jerrican, o 
farrapo que fazia de jarra. Esta era talvez a terceira ou quarta vez em que 
eu me envolvia em tal tarefa e nunca Paulo fi zera um só gesto de ajuda. 

Dava comigo a pensar o que faria Paulo sentir-se como que parali-
sado pela beleza das fl ores que eu levava nas mãos. Talvez achasse que elas 
fossem portadoras de alguma sina, de alguma tormenta — daquelas que 
são encomendadas na ancestralidade do jeito africano.

A paisagem começava a mudar. Igualmente feito de terra e capim, o 
chão passara agora a ser avermelhado. 

Para trás tinham fi cado as mudanças abruptas que ladeavam a es-
trada nos primeiros quilómetros de subida. Ali fi caram a Praia do Sol e 
Benguela. 

Ainda ao subir se conseguiam avistar, ao longe, os milhões de estre-
linhas feitas dos raios de Sol que tocavam o azul das águas. Era o Oceano 
Atlântico, que aqui se espreguiça sem cessar, nas costas calmas desta mi-
nha Angola. 

Deus, aqui, deteve-se a brincar nas praias. Caminhou pelas águas 
dentro, seguido de muitas crianças. Desde então, estas podem entrar na-
quele mar e caminhar por entre saltos e brincadeiras sem que o fundo 
lhes pregue um susto. Mesmo os mais pequeninos têm pé se a onda vem 
pequenina.

As curvas agora iam revelando uma estrada muito difícil, cheia de 
buracos e verdadeiras extensões de trepidação, rastos das águas que caí-
ram durante as últimas chuvas.
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Os primeiros encontros no caminho davam-se com as gentes que 
vagueavam à cata de água. Com os fi lhos de barriga inchada pela fome e 
os narizes sujos de ranho.

As primeiras trocas de acenos e cumprimentos começavam agora a 
surgir entre as gentes da estrada. Gritos de alegria das crianças davam iní-
cio a rodas de danças num agitar quase festivo. Apenas os pobres farrapos 
que vestiam contrariavam essa ideia. De calções e seminuas, estas crianças 
insistiam no sorriso ou na gargalhada. 

Depois, mergulhámos em mais e mais quilómetros a caminho de 
Catengue, sem que nos cruzássemos com uma só alma. 

A testa de Paulo franzia-se em rugas. Um dia fora o meu companheiro de 
todas as farras. De viola às costas. Primeiro tinha sido uma lata de azeite. 
Depois, a minha primeira viola tinha passado para ele. Era cor de fogo e 
tinha um som de se lhe tirar o chapéu. Foi no tempo em que o meu pai ga-
nhava bem, na Fábrica de Papel — a Companhia de Celulose do Ultramar 
Português (CCUP).

Paulo tinha-nos chegado à porta com pouco mais de 10 anos. Fran-
zino, magro e esfomeado. Solicitava emprego como criado da casa. Vinha 
mesmo a calhar porque a minha mãe há muito que procurava por um mo-
cito que fosse de confi ança. E este, agora, cheio de fome aparecia-nos ali.

— Então, como te chamas? — perguntou-lhe a minha mãe.
— Paulo, senhora. Tenho que precisar trabalhar porque ter muita 

fome e também não ter aonde fi car.
— E o que sabes fazer?
— Tudo senhora. Tudo que o senhora mandar eu sei fazêre.
Em poucos minutos tinha na mão um pão com manteiga e a reco-

mendação:
— Toma banho e veste esta roupa que era do menino. Vai ver se te 

serve!
E os olhos riram-se-lhe por dentro. Mais tarde, quando o relógio 

marcava as duas horas, no intervalo do almoço, arregalou-os muito quan-
do viu chegar o Zé Viola.

Negro distinto, bem-falante, trabalhador da Fábrica de Papel, Zé 
Viola vinha a nossa casa, dia sim, dia não, para me ensinar a tocar.

Por isso, um belo dia acordámos lá em casa surpreendidos por um 
som provindo de um fi o de pesca esticado numa ripa de madeira que mais 
em baixo se pregava a uma lata de azeite. Uma lata vazia e com um buraco 
redondo ao meio, para o som sair.

Assim se passaram quatro anos. Eu aprendia, Zé Viola ganhava mais 
um dinheiro e Paulo ia aperfeiçoando aquela violata, surpreendendo-nos 
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a todos com os sons que lembravam já os das rebitas, os sons dos bailes po-
pulares de Angola que sempre se estendiam pelas noites dentro ao sábado, 
por entre merengues, batucadas, sambas e boleros.

Após esses quatro anos, fi z-lhe uma surpresa.
— O patrão comprou uma viola eléctrica vermelha para eu tocar e 

mandou dar a viola cor de fogo ao Paulo.
O rapazito saltou com toda a energia dos seus catorze anos. Franzino 

e ágil, assim era Paulo. Rodopiou em cima do mesmo pé e sempre para o 
mesmo lado. Bateu as palmas. Executou a dança que sempre vira — nas 
sanzalas e nos caminhos. E, de repente, parou. Fez silêncio. Olhava para 
a minha mão, que segurava a viola pelo braço e a acenava para que ele a 
levasse para o quartito onde dormia, nos anexos da casa.

Deu dois passos. Olhava para a viola como se tivesse medo de acre-
ditar que agora era dele.

Depois, pegou nela com o cuidado de quem pega na mais valiosa 
peça de louça. Uma lagrimazita quis brincar-lhe ao canto da vista. Baixou 
a cabeça e percorreu alguns passos sem olhar para trás.

Não cabia nele de contente. Humilde, simples e sério, este rapazito 
convivia ali connosco sem que tivéssemos uma só queixa dele.

Por dentro da pobreza e da falta de futuro, Paulo mostrava-nos a be-
leza da alegria quando é calada e se recolhe num soluço quase a rebentar. 

O Paulo. O mesmo que seguia agora à minha frente. Com a testa 
franzida. Nos seus 45 anos de idade.

Os seus olhos tinham perdido a alegria daqueles tempos. Das noites 
em que depois de as termos afi nado, as duas violas eram tocadas nos sons 
que passámos a ensaiar, tardes a fi o, no quintal da nossa casa. 

Paulo seguia agora calado. Ontem pouco falou do que fora a vida 
dele durante estes quase trinta anos desde que nos separámos. Eu fugira de 
uma guerra civil. Ele não lhe pôde escapar. Disse-me apenas que entrou, 
obrigado, para as fi leiras de um dos movimentos de libertação. Que os 
combates na zona onde vivíamos, o Alto-Catumbela, tinham sido ferozes. 
Que era uma sorte ele estar vivo. E pouco mais disse Paulo, ontem, quando 
nos encontrámos, quase trinta anos depois. 

Tão surpreendido quanto eu, torcia as mãos em gestos de vergonha 
ou de desespero. Era como se quisesse amassar e abrir entre elas o tempo.

Perdido nestes pensamentos, quase não me apercebia do que se passava 
à minha volta. Parecia-me que Jeremias pronunciava a palavra Catengue. 
Ao que parece tinha começado uma conversa com Paulo. Talvez pergun-
tando-lhe se Catengue ainda estava muito distante. Paulo respondia com 
um:
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— Não sei, ué. Mas é já aí na frente.
Como o Paulo está mudado, pensei. O rosto denota marcas que 

a guerra vai moldando. Junto aos olhos, as rugas eram mais profundas. 
Nunca o teria reconhecido se tudo não tivesse acontecido da forma que 
acontecera, ontem, pelo anoitecer, no nosso reencontro. 

Sister Anne tinha pedido a Jeremias que procurasse rapidamente 
pelo homem que tantas vezes falava da família de brancos morta em Quin-
jenje enquanto fugiam do casebre em que viviam perto da curva do rio, na 
região da Babaera. A mais de 250 km de onde nos encontrávamos agora. 
E era esse o destino da nossa viagem. Para o interior, para lá da Babaera, 
quase perto da antiga Missão de Quinjenje.

Sister Anne insistira muito com Jeremias para que encontrasse o ho-
mem, o guerrilheiro que, quase trinta anos antes, tinha assistido à morte 
dessa família e que não conseguia parar de falar disso.

Esfarrapado, pobre, empoeirado, o homem chegara com Jeremias 
perto da pequena cubata, metade hospital metade habitação, onde Sister 
Anne e outras freiras iam fazendo o que podiam. Ali, mesmo às portas de 
Benguela, para os lados da Praia do Sol.

Não fosse o arregalar dos olhos e o estremecer das mãos e eu nunca 
saberia que ali, à minha frente, estava nem mais nem menos do que Paulo. 
O criadito da nossa casa. 

Na ânsia de saber porque ele, Paulo, teria tentado ajudar essa famí-
lia — como ele contava —, precipitei-me em perguntas num tom quase a 
roçar o desespero. Sister Anne logo me acalmou dizendo que tínhamos o 
dia todo de hoje para conversarmos. Fiquei apenas a saber por Paulo que 
ele tentara salvar a fi lha dessa família. 

E como que por magia, Paulo, que só por milagre eu encontraria, 
seguia agora ali sentado à minha frente. Com os olhos postos nas fl ores 
e na missão de indicar onde eu deveria depositar este ramo de saudade e 
amor. Esta minha busca pela paz que se quer, e se obtém, depois da oração. 
Quando os olhos se fi xam na terra que se eleva um pouco do chão e faz a 
campa. A morada única. Onde os que amam, choram. Onde os que lem-
bram, recordam. Onde os que sofrem pedem o eterno descanso, eterno 
desejo de que vivam em paz Lá, já que foi Lá que Deus os quis. 

E Deus levou-a, em 1975, a pouco mais de um mês de fazer dezas-
sete anos. Fora morta às mãos dos homens das armas. Dos guerrilheiros, 
obreiros de uma das mais sangrentas guerras — a guerra civil de Angola, 
de 1975 a 2002, que terminara há escassos quatro meses.

A imagem de Sister Anne fi rmava-se no desfi ar destes meus pensamentos, 
quase alheio ao lento avançar do Land Rover. Anteontem foi para mim um 
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dia de revelação. Numa visita de despedida ao Delegado Escolar de Ben-
guela, decidi passar pela Praia Morena. A tarde ia no seu início e o azul da 
água resplandecia de tanto sol refl ectir. Na orla, a espuma espreguiçava-se 
como se o tempo tivesse parado por aquelas bandas. 

Gasto pelo passar dos anos, ali estava o pequeno muro que separa 
a areia do passeio e que se estende ao longo de todo o lado sul da praia. 
Talvez pelo intenso calor daquela hora, não se via ninguém, nem na praia 
nem por perto. Passo a passo fui percorrendo os metros de muro baixo, 
deixando que a minha mão se arrastasse ao longo dele, querendo acari-
nhá-lo, como eu fazia na face da minha mãe quando a vida me dava seis 
ou sete anos de idade e os calções deixavam que as feridas me doessem nos 
joelhos depois de, num trambolhão, terem roçado pelo chão. 

Como iam longe esses anos em que vestia calções com suspensórios 
e ouvia a recomendação — “Não te sujes, Júlio, que tens de ir para a esco-
la!” Todos os dias a minha mãe repetia esta frase, pensava eu, enquanto a 
mão, teimosamente, percorria os níveis e desníveis da parte de cima da-
quele muro que, de tão baixinho, sempre acabava por servir de banco para 
descansar, por metros e metros a fi o ao longo da Praia Morena. 

Mas era uma abertura em particular neste muro, uma interrupção 
que permitia a passagem do passeio para a areia — a beirinha de lá — que 
eu queria para me sentar. 

Vinha-me à memória o Natal de 1960 em que, depois de uma noite 
de acorda e dorme e torna a acordar, esperava ansiosamente que o Pai Na-
tal me deixasse, como sempre, prendas no sapatinho. Mas, naquele ano, 
quando eu tinha sete anos, o Pai Natal surpreendeu-me: no pequeno sapa-
to deixara uma prenda sublime — um pequeno foguetão em chapa, pinta-
do de vermelho e com a ponta branca. 

Três losangos, igualmente em chapa vermelha, cravados na parte de 
trás, simulavam autênticos reactores que impulsionariam aquela pequena 
maravilha em direcção ao céu. Depois, ao lado, a rampa de lançamento. 
Era uma outra chapa. Esta, rectangular, em que assentava um tubo incli-
nado para cima e com uma ranhura lateral. Por essa ranhura passava um 
pequeno arame que, puxado para trás, comprimia uma mola existente no 
seu interior. Depois era só meter o pequeno foguetão nesse tubo e soltar o 
arame. Logo a mola se descomprimia e, instantaneamente, do interior do 
pequeno tubo o foguetãozinho em chapa saía disparado em direcção ao 
céu.

Pedi aos meus pais, logo pela manhã, que me trouxessem ali, à Praia 
Morena, a poucos metros da nossa casa de Benguela, para que o foguetão 
subisse bem alto. A cada viagem do pequeno foguetão, subia nela um so-
nho de criança, no meio de saltos e pulos de alegria.
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…

Ah! Cá estava a abertura de passagem, neste muro que pouco mais teria 
que meio metro de altura. A área da base de lançamento era nada mais 
nada menos que aquela extremidade do pequeno muro. Esperava vê-la lu-
zir como muitas vezes acontecia na incidência de alguns raios de Sol sobre 
os pedacinhos de areia que sempre alguém deixava por ali, ao sacudir nela 
a areia dos pés antes de enfi ar os dedos nos chinelos de praia. 

Depois, aqueles pedacinhos de areia refl ectiam, da sua sílica, peque-
nos raios de todas as cores, como acontecia ao longo de quase todo este 
muro, mas ali com mais intensidade, quando o sol conseguia trespassar as 
frondosas copas das casuarinas. 

Mas não — o pequeno muro não tinha a luminosidade de outros 
tempos. A magnífi ca base de lançamento tinha-se transformado, com o 
passar dos anos, num pedaço de cimento partido, com os ferros e a fer-
rugem à vista. Quase parecia dizer-me que a Praia Morena tinha chorado 
muito em todos estes anos. 

Hesitei em sentar-me nela, prevendo que manteria comigo conversas 
tristes. Mas não resisti em tocar-lhe. Era como um chamamento. Encos-
tei-me a ela, com o olhar cravado bem lá longe, onde o azul da Praia More-
na se desvanece para dar lugar à imensidão esbranquiçada dos longos hori-
zontes. Senti-me um estranho para esta espuma maravilhosamente branca. 
E fora dela, um sulco na areia. Um rasto de náufrago que o mar nunca apa-
gara. Afagara. O rasto, por ser saudade. O náufrago, por ser menino. 

Por dentro doía-me o peito. Mais acima, insistente, um nó na gar-
ganta. Quando me sentei, o muro falou-me de muitas crianças que tinham 
passado por ali depois de mim. E que continuavam a vir. Cheias de so-
nhos e correrias, mas vazias de pão. Crianças de calções rotos e tronco nu. 
Ainda assim não deixavam de rir, de brincar. Dia após dia, Morena seria 
a praia, e ele sempre o seu muro — ou um resto orgulhoso dele mesmo.

Sem dar por isso, tinha regressado a mim, para logo me lembrar que, num 
dos gestos para comprimir para trás a mola do meu brinquedo, eu fi zera 
um pequeno corte na zona lateral do meu dedo de onde brotou um pouco 
de sangue. 

Isto acontecera num momento em que, já cansados, os meus pais 
passeavam abraçados ao longo da praia. De repente o choro rebentou, en-
quanto uma gota de sangue caía na areia, naquela manhã, no dia de Natal 
de 1960, há mais de quarenta anos. 

Tinha agora os olhos fi xos no ponto em que, quase ao milímetro, eu 
garantiria que fora ali que ela tocara o chão de areia momentos antes de 
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ser absorvida. Não tinha sido preciso um Spielberg, nem as suas câmaras 
de fi lmagem lenta. O pensamento tem a tecnologia de Deus e eu ali estava, 
vendo nitidamente o cair da gota. Mas o mais estranho era lembrar-me 
com tanta nitidez. Deveria ter prestado mais atenção a essa gota, pensei. 

Hoje, certamente, os grandes laboratórios nela veriam milhões de 
características de ADN envolvendo-lhe a superfície, mas nunca o prenún-
cio de um futuro martirizado pela fome e pela guerra. Vermelhos cravos 
blindados e fora dos canos. Abril. Fugas e minas. Estropiados. Traineiras 
de gente enfrentando o oceano, rumo ao Brasil. 

Nada disso veriam, até porque as normas de segurança seguiram-se 
aos plásticos e, a estes, os circuitos electrónicos. Desvirtuados, os lança-
mentos dos maravilhosos brinquedos em chapa seriam foguetões e armas 
fatais, mas envolvidos em caixas, aos milhares, e apenas desenhados de 
forma excêntrica e violenta. 

Dos dedos deixou de brotar o sangue, protegidos que estavam pela 
qualidade e fi scalidade das normas. Só as pontas deles fi caram desprote-
gidas. Agora não percorriam desníveis nem recordações em muros com 
vista para o mar. O tempo encurtou-se desesperadamente. E é extenuan-
te o instante que antecede os estilhaços e as cabeças a rolar, de monstros 
e de homens, ou de uma metamorfose de ambos, destruídos por outros 
mesmos dedos, igualmente de criança, mas em teclas nervosas e neuró-
ticas. 

Verdadeiros banhos de sangue e guerras inter-galácticas calaram o 
chilrear dos passarinhos e o murmurar das águas. Resta pouco ou nenhum 
tempo para vestir uns calções ou, sequer mesmo, encontrar uns suspensó-
rios. Deixaram, até, de se vender. Não dói mais o tecido nas virilhas porque 
o catraio cresceu, e já precisa de outras Nike. Os caminhos tornaram-se 
curtos, solitários e desérticos. Verdadeiras prisões virtuais entre a cama e o 
computador. A vida faz-se de quartos com uma janela T2  desde que a luz 
do dia não incida no monitor.

Mas, assim mesmo, não negarei o caminho longo que nos trouxe 
as curas, depois do tempo em que os genes não eram os causadores das 
doenças e a sua solução passava por chás de raízes do mato e xaropes que 
quase sempre nos tramavam o fígado. 

Ainda assim, não negarei esse tempo. O tempo em que entrara para 
a escola. Escola não, um colégio. O Colégio Eugénio de Castro, em plena 
Benguela. Há mais de quarenta anos. 

Dois anos antes, aos quatro anos de idade, dizia-se, que por ter posto 
os pés no chão e assim ter fi cado mal curado de um sarampo, teria sido a 
razão de ter obtido um castigo terrível — uma bronquite asmática, alérgica 
à humidade e aos fungos da corrente fria de Benguela. 
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Por isso mesmo, o meu corpo fi cara magro e miudinho, para deses-
pero da minha mãe.

Tinha o cabelo à escovinha porque, aos sábados, o barbeiro sempre 
passava lá pelo quintal da nossa casa de Benguela, onde nasci e vivi até aos 
oito anos de idade e que fi cava a poucos metros dali, da Praia Morena.

Mas o desenvolvimento não se dava e, além da falta de ar, muitos 
dias da minha infância eram feitos de recreios, na escola, em que todos jo-
gavam à bola e troçavam de mim por não o poder fazer. Frágil e acocorado 
junto a um dos pilares do pátio do recreio, assim passava o pouco tempo 
que todas as manhãs sobrava depois de comido o pão com manteiga. De 
joelhos cruzados e sentado no chão, vendo os outros saltarem à corda e 
brincarem ao “O lencinho já caiu? — Ainda não”. E isto numa das manhãs 
de Setembro de 1960, poucos dias depois de ter entrado para a 2ª classe, 
meses antes do Natal e do meu foguetão que ali, no muro, acabara de re-
cordar. Além da troça, tinha recebido um safanão que me atirara ao chão e, 
por isso, fui sentar-me a chorar no passeio do lado de fora do colégio, com 
a cabeça entre os joelhos e o rabo assente no empedramento calcetado. Foi 
então que senti uma mãozinha sobre a minha cabeça em jeito de quem faz 
uma festa, ou uma festinha, como então se dizia. Logo olhei para cima. Era 
uma criança, menina, loirinha. Talvez com uns dois anos de idade. Chega-
ra como um afago, ali, bem por cima da minha cabeça.

Mas, foi nesse mesmo instante que, vindo do lado em que o muro 
do colégio faz a curva e se abre na grande avenida que dá acesso ao Rá-
dio Clube e ao Liceu, um homem relativamente baixo, com ar de beirão, 
se precipitava em direcção à criança chamando-a insistentemente. E, des-
sa mesma forma, uma mulher esbranquiçada e quase tísica — vestida de 
negro, andar desajeitado e bocejando uma palavra que eu não conseguia 
entender — lhe seguia os passos. 

Tudo aconteceu num repente. Ainda surpreendido, senti que as mi-
nhas pernas ganhavam força e que me apetecia ir brincar. Como poderia 
ter feito aquela criança nascer tanta alegria dentro de mim?
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Angola
Julho de 2002

O encontro inesperado com Sister Anne

Foi nesse instante que, anteontem, o desfi ar dos meus pensamentos foi 
repentinamente interrompido pela chegada deste Land Rover. Mal 

o jipe parou, algumas crianças que vinham nele precipitaram-se para o 
chão de asfalto, saltaram o muro e correram para o mar preguiçoso da 
Praia Morena. No meio de tal rebuliço, uma voz de mulher. Um sotaque 
estrangeiro:

— Cuidada! Cuidada, meninos! O mar ser perigosa!
Rodopiei na sombra do muro em que me sentara minutos antes. Do 

volante deste jipe saía uma freira alta, bonita, de olhar simpático. Usava 
sandálias e uma veste branca. Preocupada com as crianças, não reparou 
em mim. Eu também me via envolto pela alegria imparável delas, que cor-
riam em frente ao mar, brincando a vida num corre-corre salpicado de es-
puma, água e areia.

A freira sentou-se no muro em que eu, momentos antes, fi zera tantas 
viagens como as do meu pequeno foguetão. Acabou por olhar para mim 
com uma expressão misturada de ternura e cansaço. De soslaio, eu repara-
va em cada gesto dela e no seu ar de lutadora — um ar que não deixava de 
ser terno e compreensivo.

Aos poucos, Sister Anne parecia ceder à frescura da brisa daquele 
ventinho que por ali passava. Inclinou a cabeça para trás como que que-
rendo encostar a nuca em algum lugar para desfrutar melhor da sombra 
que da árvore se estendia pelo areal e que, de tão extensa, sobrava no muro 
e no asfalto. Fechou os olhos durante alguns minutos enquanto deslizava 
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uma das mãos pelo longo terço de rosários de madeira castanha, que lhe 
envolvia a cintura.

Não quis interromper aquele instante de silêncio. Talvez de medita-
ção. Mas não podia deixar de reparar na pele daquele rosto. Estrangeira, 
pelo sotaque. Mas, de onde seria?

Perdido nos pensamentos, fui apanhado pelo olhar dela. O meu 
coração acelerou. Num rosto de talvez uns quarenta anos de idade, a cor 
dos olhos sobressaía linda. Um azul que eu já conhecia. Um azul límpido, 
como a água do mar ao espraiar tocada pelos primeiros raios de Sol.

Em poucos segundos, nos olhos dela viajei os quase trinta anos que 
me separavam de 1975. Aquele era o azul de uns olhos que eu nunca es-
quecera.

— Muito calorr, mas Deus darr sempre o vento e a sombra!
— Sim… é verdade, Irmã, é verdade — retorqui ainda meio eston-

teado. Eu não conseguia deixar de olhar para aquele rosto. Havia um azul 
nos olhos que eu nunca esquecera. Estava preso a ela com a força de quase 
trinta anos de passado.

— Parreces trrista — observou a freira.
Respondi-lhe com um sorriso e baixei os olhos.
De imediato senti o roçar das vestes dela nas minhas calças. Tinha-se 

sentado ao meu lado e colocado uma das mãos entre as minhas, gesto nada 
habitual numa freira. Mas até aquele toque de mãos eu conhecia. 

Senti-a puxar por mim.
— Vem, vem, vou mostrar-te o meu jipa!
Quase sem dar por isso, estava junto ao Land Rover no qual agora 

viajava. Sister Anne tinha-mo mostrado e falado dele com tanto carinho, 
debaixo da grande árvore.

Dentro dele mostrara-me toda e cada peça que ela tinha conseguido 
recuperar. Pintar. Substituir. Polir. Falara-me, ali, deste velho timoneiro — 
Jeremias. A quem socorrera, chegado de dentro do mato, doente. Ele e a 
família. Num estado lastimável.

Para mim sempre seria inesquecível o dia de anteontem. Nunca via-
jara tanto sem sair do mesmo sítio. 

A tarde correra calma, como calmas são todas as tardes em Angola, 
sempre que não chove ou troveja. Esquecera-me por completo de que ti-
nha de ir à Delegação Escolar. Completamente preso ao olhar e às feições 
dela, não dera conta de mais nada acontecer. De longe chegavam-me, qua-
se só pressentidos, os risos e as alegrias das crianças que brincavam no 
mar, à nossa frente. Senti que o tempo corria porque a sombra da árvore 
cumpria a sua missão de soletrar o pequeno caminho que a rodeava. 

Tinham passado, talvez, já cerca de duas horas. As crianças continu-
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avam na praia e ninguém mais aparecera. Sentada ao volante, comigo ao 
seu lado, continuávamos numa conversa que a cada momento a surpreen-
dia mais. Atónita, escutava com todos os sentidos aquilo que, quase sem 
eu querer, me afl uía, muitas vezes, do coração. E chorou quando eu chorei. 
E riu quando eu menos esperava. E nos momentos certos, a mão. A mão 
dela encostada no meu ombro, num gesto a suplicar calma.

Encostou a cabeça ao volante numa atitude de quase imprudência 
quando lhe falei do pôr-do-sol. Que sempre sonhara, eu, ver o refl exo do 
pôr-do-sol nuns olhos que foram iguais aos dela. Que tinham sido muitas 
as vezes que eu prometera que um dia a traria. De perto da curva do rio, 
para lá da Babaera, até aqui, a Benguela. E depois, rumo ao plateau que se 
estende da estrada até à beira do mar. Lá bem alto, bem perto da Caotinha, 
uma das praias mais bonitas ao sul de Benguela. Não fora ela tão novi-
nha e eu teria cumprido essa promessa. Restava-me agora tentar fazer isso 
sozinho. Recordar o pôr-do-sol de Benguela e recordá-la a ela. E depois, 
poder ir pôr um ramo de fl ores. Brancas, porque branco era a cor preferida 
dela. Estivera quase um mês e meio em Benguela e, por falta de um carro, 
nunca tivera a possibilidade de ir ver o pôr-do-sol. E levá-la comigo — na 
lembrança e no coração. Com um carro seria mesmo capaz de seguir para 
o interior, para Quinjenje, onde dizem, desde então — há quase trinta anos 
— que teria sido morta. Ela e a família.

E este foi o instante. O momento que, de calma e terna, Sister Anne 
quase gritou:

— What? Oh my God!!! Near Quinjenja?
Surpreendeu-me tal reacção. Ao mesmo tempo, a Irmã Anne escon-

dera o rosto por entre as mãos, não querendo acreditar que ali, de novo, 
alguém tinha falado dessa tragédia. 

Mais tarde viria a saber que Jeremias lhe tinha falado nisso, porque 
lá, em Quinjenje, a Missão tinha tido até essa altura, 1975, médico e toda 
uma equipa de enfermeiras, igualmente freiras, da Suíça. E Sister Anne era 
suíça, como me revelou nesse momento. Essa história tinha-lhe interessa-
do tanto que ela tinha pedido ao Jeremias, há dois anos, que lhe trouxesse 
o homem que tanto falava dessa tragédia.

A chegada repentina de uma das crianças que brincavam na praia, mos-
trando a Sister Anne um pequeno arranhão que fi zera no pé, cortou-nos 
o fi o à conversa. Além disso, a freira dava-se conta de que já tinha passado 
bastante tempo desde que começáramos a conversar. Era muito tarde e 
tinha de regressar. Eram quase quatro e meia de sexta-feira, e anuncia-
va-se o início de mais um tórrido fi m-de-semana. Apressadamente, a Irmã 
Anne perguntou-me quando viajava eu para Luanda.



26  

— Para a semana, quinta-feira, às duas menos um quarto da tarde 
tenho de estar no aeroporto, mas posso tentar alterar. Porquê, Irmã?

— Porque vou falarr com o Jerremias para ele levarr-ta até pôrr-do-sol. 
Também querria ajudarr-te para irres levarr as fl orres junta Quinjenja, mas 
assim vais perderr avione! Posso emprestarrr meu jipa mas precisar primei-
ra pensarrr muita na que tu falaste no agorra parra mimm.

Rapidamente trocámos números de telemóveis.
Ainda meio confuso com o que acabara de se passar, dei-me conta 

de estar sozinho dentro do jipe. Sister Anne tinha já saído para ver a ferida 
que a miudita tinha feito na planta do pé e, de seguida, começara a chamar 
os outros miúdos que continuavam a brincar à beira da praia. Saí também 
do jipe, ao mesmo tempo que aproveitava para limpar a testa e os olhos à 
fralda da camisa.

Alguma tremura nas pernas porque afi nal tinha, naquela conversa, 
descarregado muitos anos de solidão e sofrimento por uma perda vestida 
de toda a violência. Uma perda sem reparo…

Nessa noite quase não dormi. Ir ver o pôr-do-sol no plateau sobranceiro 
à Baía Azul e recordá-la era um momento que eu não perderia nunca. 
Levar-lhe fl ores brancas e uma oração era cumprir uma promessa que até 
então não tinha sido possível. Nos poucos intervalos em que adormeci 
nessa noite, logo acordava com o coração acelerado.

E, aos poucos, pelas cortinas do quarto, entrava uma manhã de sá-
bado ensolarada, após mais uma madrugada em que Angola acordava, 
espreguiçando-se sobre o oceano e colorindo o azul do céu com o rubro 
divinal das acácias em fl or. 

Mas as horas iam passando e a Irmã Anne não ligava. 
O almoço era bom, como todos os dias em casa dos familiares que 

me acolheram em Benguela, nesta minha deslocação a Angola para res-
gatar a Nacionalidade Angolana, fazer um seminário sobre metalurgia e 
tentar entrar, como professor, para os quadros da Universidade de Luanda. 

Era um sonho de há muitos anos, o de ser professor na universidade 
em que iniciara o curso, e que, dada a guerra que se instalou, tivera de 
terminar no Porto, em Portugal, ou no puto, como na época era apelidado 
Portugal por quem vivia nas colónias, também denominadas de provín-
cias ultramarinas. Coisas da política!

O telefonema da Sister Anne não chegava e já a tarde se iniciara. Alguma 
tristeza começou a pairar sobre todas as esperanças que me tinham en-
chido a vida de alegria na tarde do dia anterior, na Praia Morena. Teria a 
Sister Anne desistido de me ajudar? Foram várias as tentativas que fi z para 
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o telemóvel dela mas estava sempre fora da área de cobertura. Chegar até 
ela a pé era também completamente impossível, até porque, pelo que me 
tinha apercebido enquanto conversámos na praia, para além deste Land 
Rover, Sister Anne e as outras irmãs deslocavam-se num furgão branco 
que se movia de aldeia em aldeia, entre chiadeiras de falta de óleo e borra-
chas ressequidas. Disse-me que sempre levava o jipe porque já várias vezes 
o furgão se deixara atraiçoar pelo lamaçal e pelos buracos das picadas. Era 
nítido que Sister Anne nutria por este jipe um sentimento de quase paixão.

Quanto ao furgão, era-lhe necessário. A bordo dele, disse-me, se-
guiam caixas de esferovite e medicamentos mais ou menos acondiciona-
dos, além de ligaduras, frascos de álcool, latas brancas com uma cruz em 
vermelho e sobretudo muita água, anunciando um itinerário deambulante 
por aldeias e sanzalas, na busca de quem precisasse de socorro. Por isso, eu 
não saberia como, nem onde, encontrá-la. 

Dissera-me ainda que era uma vida sempre de um lado para o outro, 
mas que, onde quer que chegasse, sempre havia quem cedesse uma peque-
na cubata que logo se transformava em hospital por um ou dois dias, ou, 
na falta dela, um coberto de quatro paus a pique e uma chapa de zinco. 

Mesmo debaixo de uma árvore, logo ela e as outras Irmãs dispu-
nham uns restos de tábuas e faziam um tampo improvisado para pousar 
os frascos e os remédios, alívios de tantas dores quantas as pessoas que se 
amontoavam olhando para tudo, ora com desconfi ança, ora com esperan-
ça, de que neles estivesse a cura dos seus males.

E, com estes pensamentos, ali caminhava eu em direcção à Praia More-
na, agarrado ao telemóvel e pensando que nunca mais veria a Irmã Anne. 
Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu, senão não estaria aqui hoje, 
a viajar, neste seu Land Rover. Foi uma grande sorte, porque, pelo que ela 
me dissera dentro deste jipe anteontem, na Praia Morena, as suas viagens 
não tinham itinerário e nem tempos marcados. Tudo dependia de como 
corria a ajuda que ela e as outras duas freiras prestassem em cada local 
onde chegassem.

Contou-me que, nesses trajectos por terras arenosas, por vezes en-
contravam famílias inteiras completamente isoladas. Que só África tinha 
destes milagres de sobrevivência. Famílias feitas quase só de chão. Com 
o Sol a passar lá no alto, sem saber se ali iluminava xistos ou magnólias. 
Se geologia ou beleza. Mas que aquecida assim fi cava uma geografi a de 
vértebras, uma anatomia de magrezas. Olhos de fome. Mãos e pés greta-
dos, palmilhando caminhos e trilhos de pó e capim, marginados por fl ores 
pequeninas, frágeis e rasteiras. Mas esplendidamente coloridas. Africa-
nas. Caule em cor verde-acastanhada e pétalas em austral, a cor de Áfri-
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ca-Continente. África… continente exuberante, ora seco ora húmido, mas 
sempre, sempre… deslumbrante. A transbordar de verde e quedas de água 
monumentais. Trovoadas. Chuvas nos trópicos, torrenciais. Inconstantes. 

E quando tudo pára, paira no ar um cheiro a terra e vegetação e um 
silêncio que se vai esmorecendo e dando lugar ao som das matas pingan-
do tardes. E voa! África voa. Terra de contrastes, África logo vira passari-
nho… e sim, voa! Em voos rápidos e sem direcção. A transbordar de ale-
gria. Rasando listas em zebra, a preto e branco, em castanho gazela ou em 
cinza elefante! Depois, bem depois e mais lenta, reaparece num bater de 
asas inconstante. Borboleteia-se então num azul seda desconcertante. Ávi-
da e feminina. Abre-se em passarelas com tons capim, ondulante e sensual. 
Insinuante. Aveludada. Vivo fosse Versace e sairia pela porta dos fundos, 
enciumado. 

Ah! Como são grandes e lindas as borboletas dos Reinos do Planalto. 
Reinos de Angola. Seculares. Reinos de negros feiticeiros e escravos… hu-
milhados, desumanizados. Pessoas carregando um sonho interrompido, 
esse, o de viverem África por dentro. E, de repente, um navio. Um so-
bressalto e a captura. O tráfi co. Galeões e caravelas a tresandarem cheiros, 
torturas e morbidez. Uma revolta a crescer. Cravadas as unhas nas farpas 
da angústia. Mulheres, fi lhos e crianças. Um oceano de febre e doenças, 
rangendo no sisal das cordas salitradas. Com as Américas a chegar. O pre-
ço marcado. Vistoriados músculos e dentes. Separados os fi lhos e as mães. 
Negro destino, no tilintar das correntes e no sangrar dos chicotes. Açuca-
radas as vidas dos coronéis, possuídas as mulheres e as fi lhas nas sobras 
das bebedeiras do capataz. Plantações e murmúrios silenciando uma can-
ção estranha, ritmada, no trabalho forçado, mas querendo nascer. 

Determinados assim foram os primeiros passos de um samba me-
nino, com alma africana. Um esforço no limite de alegrar o fado. O fardo. 
Passarinho de Angola fi cou “morrido”. Aos milhares, sucumbiram tam-
bém antes, passarinhos, nos palcos da licitação. Inocentes e pequeninos. 
Mal tinham aprendido a andar — “Upa nêguinho na estrada, upa pra lá e 
pra cá”. 

Sister Anne quase cantara Elis Regina e, ao fazê-lo, estremecera quan-
do me contara tudo isso, anteontem. Dizia que, em outras paragens, tinha 
sentido o vento soprar gélido, arrastando fl ores e vasos em vidro. Tudo 
numa cadência cortante, compassada pelo vento norte, rasando campas e 
mármores. 

Outras pétalas, de fl ores de estufa, restavam teimosamente coladas 
pela água, sobre o matiz branco ou rosa pálido de campas com arestas 
enegrecidas pelo tempo. 

Falara de fotografi as em oval, com cor de latão em volta, dourados 
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fi os em caixilhos, arredondados e contornando uma cor esbatida, enve-
lhecida, acastanhada, de rostos de quem há muito se fora. E que, de igual 
modo, de um e outro lado, outras tantas lajes repousavam, às vezes em 
granito, outras vezes em pedra mais escura. 

E cruzes, uma por cada campa, dissera. Túmulos esquecidos, outros 
não. Quase todos com uma lamparina e, aos pés, um vulto negro. Choran-
do e rezando, com luvas e mãos entrelaçadas, em oração, plena de perda. 
Dizia que outros vultos se moviam por entre os vasos tombados e já sem 
fl ores. E que assim desarticuladas, se espalhavam pelo chão, quase des-
feitas, denunciando que o vento não era bem do norte, mas que o Pólo 
certamente era por ali bem perto. 

Que os vultos às vezes paravam e que, em mais outra campa, cho-
ravam por dentro de tecidos grossos e negros, com casacos e sobretudos 
contornados no pescoço pela pele de raposas e lobos caçados nas fl orestas 
enevoadas e assombradas do Norte. Lá bem longe, dizia Sister Anne. 

E assim tinha chorado, anteontem, aqui, no jipe, quando estávamos 
na Praia Morena. Depois, secou as lágrimas e disse-me que o negro aqui, 
nesta Angola, não se veste nem se agasalha. Não cruza as mãos. Não chora 
— batuca. Dança, canta, enfeitiça e acredita que alguém assim fi cou mais 
feliz. E de um mesmo modo, nos esmaga, porque desnutrido, com o peito 
apoiado num pau tortuoso e ressequido, mantém levantado o corpo e ca-
minha sorrindo. 

Que forma emotiva de falar tinha Sister Anne, pensei eu, entristecido 
pela falta de um telefonema dela. Recordava como descrevera os Invernos 
nórdicos. Mas, os escravos e as plantações?! Ela falara do Brasil. Mas do 
Brasil, porquê?! E falara também de magnólias e xistos, como se só um 
chão houvesse, que do Norte se prolongasse até ao Sul, sem respeitar con-
tinentes nem oceanos. 

Mas sempre me pareceu que Sister Anne falava da vida dela. 
E, porquê ser freira? Porque não apenas Irmã de caridade? Porque 

não apenas e só alguém que prefere as sandálias ao perfume? Alguém que 
das terras altas descesse em direcção às estepes e às savanas, onde pastam, 
de forma selvagem, os animais. Onde mais perto se está dos fi lhos mais de-
samparados de Deus — estes, os desta minha terra, Angola, que se abrem 
em sorrisos quando a vêem chegar. Que se esquecera Sister Anne de me 
dizer? — Que o seu país era este aqui? Angola?
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Angola 
Julho de 2002

A chegada de Jeremias e a memória de Ana Liz

Como que cumprindo um destino, também eu de novo chegara ao pe-
queno muro, naquele lado sul da Praia Morena. Era sábado e alguns car-

ros e pessoas circulavam por ali, apesar do calor da tarde. O relógio marcava 
quase as quatro da tarde. Sister Anne não apareceria mais. Mas o velho muro 
e a sua extremidade davam-me o consolo da recordação do meu pequeno 
foguetão e dos sonhos viajados por Natais já tão distantes. A minha única es-
perança de rever o pôr-do-sol no plateau sobranceiro à Baía Azul, e a viagem 
pela oração e pelas fl ores brancas, começava a desabar. 

A cada carro que assomava à curva que dava para aquele lado sul 
da praia e a cada barulho feito pelo motor antes de aparecer e se tornar 
visível, desvaneciam as expectativas de que por ali aparecesse o jipe com 
Sister Anne ao volante. Estava prestes a desistir, mas, teimosamente, não o 
fazia. A tarde ia avançada e o Sol inclinara-se em oblíquo qual hipotenusa 
desesperançada, insinuando-me que desistisse e começasse a pensar no 
caminho de casa. 

E foi então, no preciso momento em que me preparava para deixar 
o muro e a praia para trás que, daquele lado da curva, chegava, inconfun-
dível, o barulho do motor deste Land Rover, como um herói que aparece 
sempre no momento exacto de qualquer super missão. E, não fora a posi-
ção do Sol e o seu enorme refl exo no vidro da frente, teria eu conseguido 
ver ao volante Jeremias, um mestre da vida. A minha alegria foi tão grande 
que Jeremias teve de me acalmar, pois eu já me preparava para entrar no 
Land Rover sem uma apresentação ou cumprimento. 
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Pouco depois, já em direcção ao sul de Benguela e refeito da espera 
e do desespero, uma estranha interrogação começara a bailar-me no pen-
samento: como é que Jeremias aparecera ali, assim, no jipe de Sister Anne, 
em vez dela, se nem mesmo ela sabia que eu iria para o muro da Praia 
Morena?! Por mais que me esforçasse, não me conseguia lembrar de o ter 
combinado. 

Além disso, Sister Anne deveria ter-lhe feito a minha descrição em 
detalhe porque Jeremias nada perguntou. Só tinha agido com a calma de 
uma vida, como a que ele teria levado, atento a todos os pormenores. Je-
remias transmitia tanta segurança, tanto respeito, que eu não sabia como 
começar uma conversa com ele. Mas a espera tinha sido grande, quase 
tinha desistido e assim não resisti em fazer uma observação:

— Tantas, tantas vezes que tentei ligar para a Sister Anne, mas o tele-
móvel dela estava sempre fora de área! — disse-lhe.

— Quem? Quêêêê? Mamãe Ana? Ah! Mamãe Ana sempre estar ocu-
pado!

E nada mais disse. Com as mãos cravadas no volante, levava-me para 
os lados da Praia do Sol, ao reencontro com a Mamãe Ana, como ele lhe 
chamava.

A Praia Morena tinha fi cado para trás e quilómetro após quilómetro 
seguimos para aquele lado sul de Benguela, o caminho para a Praia do Sol 
e de muitas outras que se sucedem, sem se saber qual delas a mais boni-
ta — Sombreiro, Caota, Caotinha, Baía Azul. E a alegria tinha renascido. 
Novamente a esperança de rever o pôr-do-sol ainda nessa tarde e de viajar 
para Quinjenje no dia seguinte para levar algumas fl ores, brancas, como 
ela sempre gostara.

De novo o meu pensamento se fi xara nela. Há trinta anos, várias foram as 
vezes em que me dissera que iria morrer cedo. Embora a contrariasse, em 
todas essas vezes eu sentira muita convicção no que ela dizia. Prometi-lhe 
então que se Deus assim quisesse e eu fi casse um dia depois dela, nunca 
lhe haveriam de faltar fl ores brancas. Isso e uma canção murmurada como 
ela sempre fazia quando, com os sons da viola, eu a surpreendia, nas tardes 
que se alongavam como o rio, na curva, à beira do velho casebre, para lá 
da Babaera. 

Os olhos sempre lhe fi cavam muito alegres quando me via ir buscar 
a viola ao meu pequeno carro, mesmo sem ela pedir. Nos dias em que 
ela tudo reconhecia, em que sabia que namorávamos. Nos dias em que se 
lembrava do primeiro e único beijo que demos. Do dia em que lhe pedi 
namoro. Mas sempre, sempre se envergonhava, escondia a cara nos meus 
braços e encostava a testa ao meu peito. 
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Longos e dourados, os caracóis do cabelo dela refl ectiam então o sol, 
ao som do cantar da água que caía límpida de pequenas pedras, fazendo 
um pequeno riacho, ali, a algumas dezenas de metros do rio. 

Por entre as rochas castanhas, transparecia assim o azul suave de um 
pequeno lago, onde ela sempre gostava de se abeirar, sentar de lado e brin-
car com a água a passar-lhe pelos dedos de menina apanhada entre o amor 
e as partidas. Brincadeiras, ora alegres ora perdidas, esquecidas no tempo, 
que assim lhe humedeciam as mãos e por vezes a face.

Tinham sido poucos os dias de passeios junto ao pequeno lago. De 
felicidade e canções. Eram raros os dias, por vezes os momentos, em que 
ela mostrava lucidez. Mas eu viveria eternamente esses dias, mesmo que 
de tão poucos se contassem. Recordo-me que a Irmã Anne não se conteve, 
anteontem, quando estávamos neste Land Rover, junto à praia, debaixo 
da grande árvore e me pediu para que não continuasse a falar assim do 
passado, porque isso estava a fazê-la sofrer. Mas eu quase não conseguia 
calar-me. Essa era a verdade.

Sentia as minhas mãos transpiradas, enquanto parecia febril este meu ges-
to de tanto segurar as fl ores. Num despertar lento de todas as recordações 
que tivera nestes últimos quilómetros andados, de novo os olhos do Paulo 
estavam fi xados em mim. Novamente me sentia chegar de uma viagem. 
Como se esta que os três fazíamos não fosse, já de si, uma viagem nos li-
mites. A estrada era realmente muito má. O isolamento era quase total. O 
calor era abrasador. A distância de mais de 200 km ia demorar dez ou doze 
horas — ou talvez mais —, encontrando pela frente os pontões caídos e os 
socalcos de lama seca de que nos tinham falado à saída da Praia do Sol.

Sereno, Jeremias passava mais uma vez as mãos do círculo do volante 
para uma das três hastes que uniam o aro ao centro onde estava a buzina. 
A Irmã Anne tinha particular admiração por este volante e Jeremias sabia 
disso. Ele conduzia o jipe como se quisesse regressar sem que os pneus 
estivessem sujos. 

Negro simpático de ar bondoso. Culto, embora trocasse algumas das 
letras daquele português que se fala em Angola. 

Olhando para ele assim, de costas para nós, percorriam-me ideias 
de como teria sido a sua vida nestes quase trinta anos de guerra civil em 
Angola. Quase certo seria que tivesse pertencido às fi leiras do Exército 
Colonial Português. Tinha aparência de estar acima da casa dos 60 anos.

A guerra colonial tinha começado em 1961 e durado até 1975. Jere-
mias teria nessa altura, nos anos 60, entre os vinte e os trinta anos de idade. 
Certamente teria servido no Exército Colonial Português. Hei-de arranjar 
coragem para lhe perguntar, pensei eu para comigo. 



34  

…

Tínhamos já passado a entrada para a Praia do Sol e Jeremias nada dissera. 
Continuávamos a viagem com o mar à nossa direita, ao encontro de Sister 
Anne. Agora, a caminho da Baía Azul. Pouco tempo depois, do lado es-
querdo da estrada esburacada, um grupo de cubatas deparava-se perante 
os nossos olhos, estando um furgão branco parado e alguma agitação de 
gentes à mistura, de volta dele. 

Jeremias virou o Land Rover e fê-lo subir uma pequena elevação de 
terra e areia, entrando assim no largo da pequena aldeia de cubatas e avan-
çando lentamente para o coberto perto do qual estava o furgão. Estranha-
mente não via Sister Anne nem as outras duas freiras. Jeremias saiu do jipe 
e dirigiu-se a uma das cubatas.

De forma lenta segui-lhe os passos, olhando para todos os lados, 
quase incrédulo pelo cenário que ali encontrara. Apesar de alguns quiló-
metros percorridos, este lugar não fi cava muito longe da Praia do Sol. Esta 
sempre fora marcante para mim. Chamava-se Praia de Santo António. 
Mas para nós, crianças, era, e sempre seria, a Praia do Sol, tal era a alegria 
de irmos para lá. 

Até aos oito anos, tinha vivido em Benguela e, como a nossa casa 
fi cava muito perto da Praia Morena, era para esta que os meus pais nos 
levavam, a mim e à minha irmã. Mas depois, quando o meu pai foi tra-
balhar para o Alto-Catumbela, para a Fábrica de Papel, a 250 km dali, a 
caminho do interior, passámos a ir para a Praia do Sol quando chegavam 
as férias. Tão perto daquele conjunto de cubatas! Jamais me teria passado 
pela cabeça o que agora via. 

A Praia do Sol tinha sido, na minha infância, um mar de calmaria, 
no qual, em pequeno, eu brincara as alegrias dos domingos nesta minha 
Angola. Pareciam até chegar-me aos ouvidos os ecos desses tempos. Dos 
meus primos, da minha irmã e de todos os outros miúdos que por ali se 
juntavam. Mas agora o cenário nesta pequena sanzala era outro. Havia 
crianças quase nuas, esfomeadas, de olhos envelhecidos. Homens e mu-
lheres enrolados nos tradicionais panos coloridos desbotados pelo tempo. 
Acocorados nas sombras das árvores na areia, ou com as costas pregadas 
às paredes da cubata, metade casa, metade hospital, aproveitavam as tan-
gentes de sombra, protegendo-se assim daquele sol ainda escaldante ape-
sar do avançado da tarde.

Talvez por ter ouvido o barulho do jipe, Sister Anne apareceu à 
entrada, vinda do interior da cubata, esperando que Jeremias dela se 
abeirasse. Mal ela apareceu, logo a agitação foi grande. Aos olhos dos 
velhos em idade e de esperanças cansadas, parecia ter chegado uma ju-
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ventude irrequieta e, nela, todas as esperanças e alegrias, como se ali se 
abrisse um céu.

Mesmo com um ar fatigado, Sister Anne mantinha a beleza infi nita 
dos seus olhos. O rosto meigo, de pele macia e branca, surpreendente pela 
bela fi sionomia, contrastava com o triste cenário de miséria e doença ali 
presente. Num sorriso quase infantil, Sister Anne não precisou de dizer 
uma palavra para me cumprimentar. A sua expressão carregava todas as 
palavras do mundo.

Mais alguns passos e Sister Anne encostou-se a um pequeno mor-
ro de pedra e terra, elíptico, quase semi-esférico, olhando-me de frente e 
estendendo-me uma das mãos. De novo Sister Anne fazia um gesto nada 
habitual numa freira. Olhando-me nos olhos disse, emocionada:

— Júlio, vai no jipa com cuidada e vai fazerrr o que tanto querreres — 
ver o pôrr-do-sol, lá no plateau.

Foi à beira da comoção que Sister Anne me disse aquelas poucas pa-
lavras. Tinha baixado os olhos. Pressenti que aquela frase lhe tivesse hu-
medecido o olhar.

Pouco depois, e já tentando exibir um sorriso, Sister Anne contou-me 
que Jeremias tinha uma pequena chitaka — nome que em Angola se dá às 
pequenas hortas ou lavras — que fi cava perto do rio Cavaco. Disse-me que 
adorava essa chitaka, onde plantara um pequeno canteiro de fl ores.

O rio Cavaco tem um leito fértil no tempo seco, denominado estação do 
cacimbo. Existem só duas estações em Angola, sendo que a das chuvas é 
curta, de Fevereiro a Abril. Mas, no vale do Cavaco, as populações culti-
vam o milho, a mandioca, a ginguba, a batata-doce, a banana. A batata 
do Cavaco sempre foi uma quase especiaria, pelo seu sabor característi-
co. Quando chega a estação das chuvas, o leito deixa de ser seco e a água 
dá-lhe as honras de rio. Um rio que assim aparece e desaparece, mas que, 
eternamente, se fi xa no coração das gentes que dele vivem e o respeitam. 
Muito mais ali se dá — o feijão, o girassol, o algodão, o tabaco. Uma ver-
dadeira bênção, este vale do Cavaco. A maioria das casas ali existentes nas 
margens são de pau-a-pique ou de adobe, cobertas a capim ou a chapa de 
zinco. 

Sister Anne confessou-me que tinha plantado nessa chitaka do Jeremias 
fl ores de todas as cores. E lamentou-se por já não haver tempo para lá ir 
dado que, se tal acontecesse, eu perderia o pôr-do-sol. O Cavaco fi cava a 
alguns quilómetros dali, para o norte de Benguela. 

Ontem Sister Anne lamentara-se ainda mais, porque nesse cantei-
ro tinha muitas fl ores, mas, de momento, nenhuma era branca. Disse-me 
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ainda que normalmente colhia as brancas, lírios, para levar ao plateau so-
branceiro à Caotinha, e que isso tinha acontecido há duas tardes, na quin-
ta-feira, um dia antes de ela ter aparecido na Praia Morena com o grupo 
de miúdos que foram brincar para perto do mar. Para onde levaria ela tais 
fl ores?

Espantei-me com este meu pensamento. Mas, como por intuição, ou 
não sei por que razão, Sister Anne adivinhara o meu pensamento, porque 
de imediato me resgatou, exclamando de forma espontânea, quase dorida 
e forçadamente alegre:

— Deus fez o pôrr-do-sol parra todos irrmos verr!
Mas a minha preocupação era como poderia eu arranjar as fl ores 

brancas para trazer, como agora acontecia, nesta viagem para Quinjenje.
Esta forma de Sister Anne quase conseguir ler-me os pensamentos 

deixava-me cada vez mais atónito e assim, mais uma vez, não me aperce-
bera de que ela me pusera a mão num dos ombros e a agitava lentamente 
como que a querer trazer-me de novo à realidade e insistindo nesta frase:

— Não te preocuparres. Vais encontrarr fl orres quando forres verr o 
pôrr-do-sol!

E de novo agitava o meu ombro e repetia a mesma frase:
— Vai, vai, não perderres mais tempo. Já falta pouca parra o 

pôrr-do-sol. Vai, vai, mas tem muito cuidada.
Já com os sentidos tomados no regresso dos meus pensamentos, re-

solvi indagar.
— Mas como, Sister Anne? Como posso arranjar essas fl ores se, no 

plateau, só há capim?
— Sim, mas eu levarr semprre fl orres lá! — retorquiu Sister Anne.
— Mas como, Sister Anne? Já passaram dois dias. Como as fl ores 

podem resistir a tanto calor? Não duram mais de um dia!
— Júlio, Júlio! — insistia ela. — Tens de acrreditarr que Deus está no 

Céu e nos ajuda. Quando forres ver o pôrr-do-sol, ELE vai mostrarr-te fl or-
res brrancas. Tens de saberr verr. Deus trrazerr-te até aqui. No agorra podes 
irr ao plateau verr o pôrr-do-sol. E lá, não te esquecerres de rezarr porr ela. 
Não te rrecoordarres só dela. Pede a Deus parra a terr na Sua Infi nita Grra-
ça, junto d’ELE. Lá, todas as fl orres serrem brrancas, Júlio!

— Tem razão, Sister Anne. Não me tinha lembrado disso. Vou rezar 
também por ela e não só recordá-la.

A atenção de Sister Anne virara-se então para as crianças que já lhe 
pegavam pela extensa, mas leve, vestimenta branca. No meio de gestos 
de afago aos pequenitos e pequenitas que se roçavam nela para lhe cabe-
rem debaixo dos braços, fazia um esforço para se desencostar do pequeno 
morro. De seguida fez-me uma última pergunta.
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— Tu saberres bem o caminho parra o plateau?
— Sei, sei, claro.
— Então?! Vai no agorra, mas com cuidada.
— Obrigado. Muito obrigado, Sister Anne — respondi-lhe, a trans-

bordar de alegria.
O tempo parecia ter refrescado. Como se todas as brisas de todos 

os continentes ali chegassem num repente, anunciando festas e paixões. 
A calma. O contentamento. A vontade de rir e chorar, tudo a um só tem-
po. É assim o lugar da fé dentro de nós. Aquelas palavras de Sister Anne 
tinham-me já dado as fl ores. Dentro do peito.

O pequeno Land Rover parecia olhar para mim desconfi ando se eu 
conduziria bem. Pensei no seu orgulho de herói de todas as selvas sem 
estrada por onde já teria passado. O jipa da Sister Anne parecia falar-me, 
de tanta alegria que eu sentia. De tanta serenidade que ela me tinha feito 
chegar. Nunca me sentira assim antes, mas, instantaneamente, veio-me à 
ideia a alegria sentida na manhã em que, cheio de bronquite, me tinha vin-
do sentar a chorar no passeio do lado de fora do muro do Colégio Eugénio 
de Castro, quando andava na segunda classe.
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Angola
Julho de 2002

O pôr-do-sol no plateau e a presença de Ana Liz

Ontem, passava já um pouco das cinco da tarde, Sister Anne insistira 
uma vez mais que eu não me atrasasse. Sentei-me então com todo o 

respeito neste Land Rover. Sozinho. Só eu e ele. Tomei o caminho do plate-
au. Para meu espanto, um pequeno “toca cassetes”, rectangular, preto, com 
apenas uma das teclas, a de gravação, em vermelho — igual aos primeiros 
“toca cassetes” que tinham aparecido no tempo da juventude dos anos 60 
—, estava meio dentro meio fora de uma pequena prateleira em chapa 
que servia de porta-luvas, à frente do banco do passageiro. Não lhe mexi. 
Talvez fosse usado para ensinar os cânticos. As cantigas da Igreja, para a 
miudagem aprender. A miudagem e os graúdos.

E o roncar do motor chegou algumas vezes a estranhar a minha 
demora em passar a mudança de primeira para segunda. Mas, mesmo ali, 
a estrada era muito má e eu tinha de seguir atento. Ao meu lado direito 
estava o mar, mas às vezes, durante algum tempo, desaparecia. Era quan-
do o extenso capinzal mais se estendia entre a estrada e a costa. Estaria 
já bem perto da entrada estreita para o plateau. Uma entrada que mais 
não era que dois regos de rodados que depois se estendiam pelo meio do 
capinzal em recta, em direcção ao mar. Quase dois quilómetros até chegar 
ao extremo.

Eu conhecia bem a estrada que une Benguela à Baía Azul, sempre 
junto ao mar ou bem perto dele, pródiga em disfarçar as entradas dos 
carreiros que percorrem os capinzais. Antes de asfalto e, agora, comple-
tamente careca, passa perto da Praia do Sol, segue pela Caota, Baía Azul, 
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abrindo-se em mar na Baía Farta. A terra de todas as pescas e do maravi-
lhoso marisco.

Estava já muito perto da entrada para a Caota. A estreita entrada 
para o carreiro de rodados devia estar por ali bem perto e eu não queria 
passar sem a ver. 

Ali estava ela! 
Com todo o cuidado, conduzi o Land Rover pelo longo carreiro de 

dois trilhos, com o sol a bater de frente no vidro, preparando-se para o 
maravilhoso espectáculo. Enorme. Como em nenhuma outra parte deste 
nosso Mundo. Aquela imensa bola de fogo parecia ter aumentado a sua 
dimensão tanto quanto temesse que eu duvidasse que não haveria cenário 
mais bonito que ela. Além do mais embelezava, com refl exos, o palco de 
mar onde ondularia toda a sua beleza, a perder de vista…

Quando eu estava talvez a meia distância entre a entrada no capinzal 
e a beira íngreme do plateau, sobranceiro à Caotinha, de repente, à minha 
direita, algo me surpreendeu. De imediato abrandei a marcha, já de si len-
ta, e quase parei. Estava ali uma pequena elevação de terreno, e, na cabe-
ceira, uma cruz em pau. No meio do capinzal, bem ao lado do carreiro dos 
trilhos. Num sítio tão distante de tudo, uma campa. Única e solitária. Não 
fora o pôr-do-sol estar já a aparecer e eu teria parado de imediato. Con-
tinuei, mas, num relance de olhar, pareceu-me ver alguma coisa branca, 
como que salpicando o balouçar do capinzal e manifestando-se numa es-
tática de brancura e pureza. Assim me pareceu, mas não consegui vislum-
brar bem o que seria. Logo me veio à lembrança o que Sister Anne dissera. 
Seria para ali que ela trazia as fl ores sempre que vinha ver o pôr-do-sol? 
Quem estaria ali ou porque fora ali enterrado? Tornou-se óbvio que só 
poderia ser para ali que Sister Anne trazia as fl ores. 

No mesmo instante veio-me à memória a promessa que eu fi zera 
muitos anos antes, no pequeno lago junto ao casebre, quando ela in-
sistia que morreria cedo e que sempre eu contradizia, afi rmando-lhe 
que caso isso acontecesse, fl ores brancas como ela tanto gostava, e uma 
oração, nunca lhe faltariam. Tantas vezes lhe falara deste plateau e do 
pôr-do-sol. 

O que levaria Sister Anne a fazer o que eu prometera, há mais de 
trinta anos, nas tardes e no rio que se alongava junto ao casebre, bem lá 
no interior, para os lados da Babaera? Era como se Sister Anne estivesse 
há muito tempo, e sem me conhecer, a cumprir uma promessa que fora 
minha e de que eu lhe tinha falado há dois dias, na sexta-feira, na Praia 
Morena. Adensavam-se assim as dúvidas sobre quem seria, de facto, Sister 
Anne e sobre os seus estranhos comportamentos, que muitas vezes passa-
vam longe do que seria normal numa freira. 
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E aquelas manchas brancas que vislumbrei rasteiras, junto à cruz de 
pau? Seriam as fl ores que Sister Anne dizia que eu iria encontrar? Mas 
como poderiam ter resistido a dois dias de calor intenso? Sucediam-se as 
dúvidas e atordoavam-me o pensamento. Mas o momento não permitia 
que ali me detivesse. Na verdade, o pôr-do-sol já se manifestava e eu ainda 
ia demorar algum tempo a chegar ao extremo do plateau. Quando regres-
sar do pôr-do-sol, vou parar, porque não acredito que as fl ores se tenham 
mantido vivas debaixo de dias tão quentes, pensei.

Mas agora tinha de continuar e não demorar muito. Não queria per-
der, por nada, esta oportunidade única de reviver mais um pôr-do-sol, da 
mesma maneira que tinha feito há quase trinta anos, pouco antes de ter 
fugido para a Namíbia, ao Sul de Angola, anexada pela África do Sul e em 
regime de apartheid, de onde segui para Portugal, a terra dos meus pais.

Finalmente, estava já bem perto do fi nal do plateau. O espectáculo fazia-se 
presente. Ao amarelo-esverdeado do capinzal começara a misturar-se o 
vermelho irrequieto de tonalidades rubras, imensas e desmedidamente 
exuberantes do pôr-do-sol. E assim se prolongava em outros tantos tons 
de castanho e laranja por muitos quilómetros atrás de mim. No céu e na 
terra. E a brisa que soprava ondulava toda aquela agitação, enquanto no 
céu se fi xava esta mesma paisagem em simetria, refl ectida na sua própria 
origem, avançando no lento deslizar das nuvens que pareciam transpor-
tá-la como bebé em colo de mãe. 

E, nos vazios, as sobras do céu acima de tudo, em retalhos de um azul 
indescritivelmente belo, porque mesmo escurecido se tornava igualmente 
intenso e luminoso. O encontro dos contrastes. Da luz sem luz. Da beleza 
sem substância. Impossível de tocar. Impossível de esquecer. Inebriante. 
E aquela festa de cores contrariava o cair da tarde, como que ignorando 
que, sem ela a extinguir-se, não existiria. E em mim, como em todos os 
que assistem a esta revelação da natureza, fi ca a mesma interrogação — 
serei Deus ou nada? Simplesmente serei nada, com certeza. Passamos a 
ser só êxtase. Abandonados, diminutos e sem fôlego. Até o respirar parece 
uma inutilidade. Perante tal beleza e intensidade somos nada mais que 
transparentes. Uma emoção despida de corpo. Eternidade. Coro de anjos 
em suspensão. Melodia longínqua em tempo e harmonia. E o magnífi co 
azul de onde se suspendem todos os contrastes vai escurecendo como que 
querendo deixar entrar a noite. 

Assim pressentida, a noite incrivelmente não aparece e o tempo cada 
vez mais se estende para deixar cair a tarde, mas muito, muito lentamente. 
E, desta forma contraditória, tudo cada vez mais se ilumina e o pôr-do-sol 
está prestes a atingir o auge bem à nossa frente, a escassos metros da es-
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carpa e para lá dela. Misteriosa e rumo ao sul, quase imperceptível pela 
distância, uma linha aparentemente branca parece querer tracejar o ho-
rizonte. Pelo mar. Paralela à costa. A meia altura da vertical da escarpa. E 
avança. Avança. Lentamente avança. Encurta a distância e, ao mesmo tem-
po, vai-se abrindo em mancha. Depois, bem mais perto de nós, revela-se 
em bando. Imenso. E o que parecia impossível acontece. Ultrapassam-se 
os limites infi nitos da beleza — é Deus que pega na paleta e pincela na tela 
do pôr-do-sol de Benguela um rosa magistral! É um bando de fl amingos, 
em rosa e negro, rasgando o castanho-fogo do pôr-do-sol, voando sobre o 
mar das praias infi ndáveis até à Baía Azul, a meia altura, para lá da escarpa 
do plateau. 

Assim se completa a combinação perfeita de alternativa ao Paraíso — 
o rosa dos fl amingos esvoaçando por dentro dos tons fogo-laranja-acasta-
nhados que se desdobram em outros milhares de tons por entre as nuvens 
e se prolongam pelo céu, extasiando-nos. Até lá longe. Às quedas de água. 
Ao arvoredo e à selva exuberante.

Agora estava fi nalmente no centro, no coração do pôr-do-sol. As-
sistia a tudo dentro do pequeno Land Rover parado a poucos metros da 
escarpa. O Sol parecia suspenso à espera que eu me decidisse. Queria apa-
nhar-me do lado de fora, para que nada houvesse entre mim e ele, resplan-
decente e magnânimo. 

A calma a toda a volta era imensa. Não havia ninguém por ali, ou 
mesmo nos quilómetros mais próximos. Podia abrir os braços ou simples-
mente manter-me imóvel. Fechar os olhos e, se quisesse, deixar de respirar. 
A beleza do cenário manter-me-ia vivo, numa espécie de letargia entre a 
felicidade e o deixar de ser vulnerável. 

O Sol exibia um chamamento inebriante. Era imperativo sair do 
Land Rover e encostar-me à chaparia, à sua frente ou, simplesmente, cami-
nhar passos curtos para um e outro lado. Deus preparara tudo para me dar 
a sensação da presença dela. O momento parecia não querer deixar-me 
acreditar que ela fora morta às mãos dos guerrilheiros quando ainda era 
pouco mais que uma criança. A angústia deste pensamento sufocava-me. 
Parecia-me que iria perder a coordenação dos movimentos. Instalara-se 
um grande medo de sair do jipe, como se, do lado de fora, o cenário fosse 
a qualquer instante atraiçoar-me, dar-me a tristeza profunda e amarga. 

De mágico, aquele momento poderia transformar-se em quase trá-
gico, e tudo num repente. Percorria-me uma enorme vontade de fugir dali 
mas, no entanto, esgueirava-me agora na rotação das pernas sob o volante, 
para tentar fi nalmente sair para fora do jipe. Neste esforço acabei por bater 
com o joelho na chapa da porta e senti uma dor acutilante na perna. As 
mãos crisparam-se em torno do volante e a cabeça caiu-me para a frente, 
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porque tudo parecia querer andar à roda, tal era a dor. E a respiração des-
compassou. 

O coração perdeu o ritmo e, dada a mágoa, sentia a garganta como que 
povoada por um longo e envelhecido pontão de paus, em madeira carcomi-
da e cheia de musgos presos, crostas salitradas e restos de conchas enegre-
cidas pelo tempo, restos de um cais que se teria alongado pelo mar adentro.  

Estava à beira de gritar de desespero. Era infi ndável, insuportável, a 
tristeza que sentia face a tanta beleza e não poder ter ali a presença dela. 
Poder sentir o toque das suas mãos, o azul terno do seu olhar. Sentia um 
soluço quase a rebentar. Fechei os olhos com a força possível, gesto de um 
sofrimento imenso, frente a um cenário magnífi co do lado de fora do Land 
Rover, mas que me rasgava por dentro. 

Num coração angolano, em momentos como este, rebentam tem-
pestades e trovões com violência tropical. É sufocante o cenário por dentro 
do peito clamando por madrugadas. A natureza africana resgata-se da dor 
e liberta-nos. Somos seus fi lhos. Viajantes sem memória, vivendo por mo-
mentos. A muitos anos dali. 

Agora revia-a junto ao casebre e, como que fl utuando, uma enorme 
extensão ganhava ares de calma, como o som suspenso de um rio que eu 
conhecera e revia. E a suavidade da voz dela, nas poucas vezes que falava 
ou cantarolava, quebrando o seu isolamento forçado pela doença. E o re-
gresso… 

Tranquilamente, o pôr-do-sol foi recompondo a falta desmedida da 
presença dela. A calmaria chegava e, ao som do rio, começava a sobre-
por-se o do espraiar da onda. Primeiro harmonioso, depois, já trespassado 
pelo grito das aves em bando que voavam longe, mas que, assim mesmo, 
queriam despertar-me da infi ndável viagem no tempo.

Inesperadamente a mão deslizou até ao trinco. O barulho da porta a 
abrir parecia não existir. Agora estava do lado de fora. Caminhando, lado 
a lado, de mãos dadas com ela. Num ápice, a eternidade. O pôr-do-sol cha-
mou-me e teve a força de a trazer. Ela espantou-se com o rosa dos fl amin-
gos e a beleza do mar. Curiosamente não trazia um vestido todo branco. 
Era branco mas colorido com desenhos de fl ores, de tonalidade celestial. 
Um sorriso e um encostar de cabeça ao meu ombro num passeio pleno de 
ternura e Amor. Estranha a sensação de tudo estar a acontecer sem sentir 
os pés no chão. Levitação sem hipnose. Um outro céu? Um instante, entre 
o inconsciente e a realidade? Correndo nas veias, sentimento ou eternida-
de? Perene e infi nito fosse o momento e, mesmo sem regresso, feliz para 
sempre eu assim seria.

Mas, de repente, a afl ição. Desvaneceu-se o passeio e o instante. Es-
tivera lá, sim. Fui ao encontro dela sem saber que vivera fora dali, mas por 
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menos de um instante. Impacto dorido foi sentir o meu corpo atirado con-
tra a chapa da parte da frente do jipe. Regressara de longe com o coração 
acelerado e os sentidos a despertar. Rápida e violentamente. 

Repentinamente pareciam ecoar longínquos os sons da voz insisten-
te de Sister Anne repetindo — reza, reza! De forma trémula, uni as mãos 
em oração. Pensava em Deus, mas imaginava como teria sido o refl exo 
deste pôr-do-sol no azul límpido dos olhos dela, que eu nunca esquecera. 
E a oração continuava — frágil como a chama de uma vela ao vento. 

Revivia ali todos os momentos de quando ela estivera junto a mim. 
Desde que a conhecera. Não me recordava de existir antes dela. Uma vez 
contara-me que sonhara com o mar. Perguntou-me se havia árvores no 
mar! Respondi-lhe que não, em tom meigo, mas com um sorriso como 
que a dizer-lhe que tal seria impossível. Lembro-me que fi cou muito séria 
nesse momento. De novo pensei que esse era mais um momento em que 
ela partira, presa à doença que a deixava ausente do mundo da realidade e 
que por longos momentos me fazia fi car sozinho ali bem à sua frente. Com 
o sofrimento a rasgar-me o coração e com os olhos humedecidos por es-
tas suas ausências momentâneas. Sem saber o que fazer. Mas dessa vez eu 
enganara-me! Ela jurou-me que no sonho tinha visto uma árvore no mar. 
E eu compreendi que era importante que eu acreditasse nela. Disse-lhe 
então que se um dia eu visse uma árvore no mar, lhe haveria de contar e 
que a levaria comigo para ela a poder ver também. 

Como era nítida a tarde do dia em que ela me surpreendeu com essa 
convicção de ter sonhado que havia árvores no mar. Como era imensa a 
vontade de a ter agora ali. Como o pôr-do-sol se transformara ali num 
misto de êxtase e saudade. O Sol tornara-se tão terno que juraria ter von-
tade de vir deitar-se na palma da minha mão, para que eu o guardasse para 
sempre, desconhecendo que isso sempre acontecera.

Durou por mais alguns instantes, até que a grande bola vermelho-fo-
go mergulhou todinha lá longe, no mar. Desaparecera já, mas uma música 
suave parecia pairar sobre o lugar, como um extenso aplauso macio do 
capinzal. Inebriante, como os coros de crianças, ensaiando os sons do céu. 
Magistral.

No interior do jipe, rodei o volante para tomar o caminho de re-
gresso. O pequeno leitor de cassetes deslocou-se do lugar quando inverti 
a marcha. Resolvi accionar o botão de play. Para meu espanto, afi nal, a 
música não era de igreja! Era um tema de uma telenovela brasileira — “O 
Pantanal”. A música não podia ser mais apropriada. Há muito que ouvira 
aquela música e nunca a tinha esquecido, pela melodia, mas sobretudo 
pela letra — “…quando os corações dos puros amam… calam a imensidão 
no espaço, e a eternidade é que é seu véu …” E continuava — “…todas as 
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coisas vivas se aquecem, todos os olhos se iluminam, com a luz de um outro 
céu…” Mais tarde viria a saber que Ivan Lins é que dava voz àquela música 
inesquecível, a que mais gostara de todas as que ouvira, porque me atingira 
a alma.

Não acabei de inverter a marcha. Logo, parei. Meio atravessado no 
fi nal desta paisagem de sonho, o mar desenhava-se ao longe e desapare-
cia na linha do horizonte, acompanhando os últimos refl exos do Sol que 
acabara de se pôr. Era inacreditável o momento que agora, de novo, vivia. 
Sister Anne parecia ter-me traçado um caminho como se conseguisse pre-
ver cada passo meu. Tudo acontecia como se Sister Anne soubesse como 
e quando tocar-me nas emoções. Até pressionar o botão de play, parecia 
agora ter sido ela a segurar-me na mão para que eu fi zesse esse gesto. Sister 
Anne estivera ali comigo todo o tempo que durara o pôr-do-sol. Pusera ali 
o gravador de cassetes na música, que não sei como, ela adivinhara que me 
tocaria profundamente. 

Sister Anne estava sempre à entrada dos paraísos indescritíveis em 
que momento a momento eu ia vivendo. Era como se me trouxesse pela 
mão e depois me abandonasse em sonhos e recordações, na espera que de-
les eu regressasse. Aquela música era, sem dúvida, mais um dos caminhos 
que Sister Anne traçara para mim. 

Como que pendurado por um, mais que frágil, fi o de seda, a poucos 
palmos da escarpa, percorria agora as notas uma por uma, e as palavras 
daquela letra, com as tardes, há muito tempo vividas, a sucederem-se. 
Aquela música parecia chegar-me de longe como que para colorir a sauda-
de e amenizar o enorme sentimento da perda. Divinal. Como se fosse feita 
de tempo. Dos quase trinta anos passados.

Tardes vividas tantas vezes com ela pela mão, no meio caminho en-
tre o casebre com lírios brancos e o rio; a saudade entre o rio e o pequeno 
lago de um azul ameno, como ameno era o azul dos seus olhos e a reali-
dade que agora ali vivia suspenso na melodia — “…fl orestas que queima-
ram voltam a se vestir de verde e fl or, e as fontes que secaram, ressuscitam 
ribeirões”.

Ao mesmo tempo conforto e mágoa, este som trazia-me aos ouvidos 
outros sons. O dos seus risos. E outras imagens. Os pequenos saltos de 
alegria de quando ela me via chegar. O seu nervosismo irrequieto numa 
quase desesperante espera na meia dúzia de passos entre o meu pequeno 
carro e a beira do caminho que parecia desenhar-se à frente do velho e pe-
queno casebre. Com uma das pontas do vestido branco meia enrolada na 
ponta dos seus dedos. Mais uma vez ali estava à espera, envergonhada. No 
meio tempo entre a ânsia de chegar mais perto e a vergonha de quem mal 
começara a namorar. Era esta inocência de face corada e olhos brilhantes, 
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que o esmorecer da luz daquele fi m de tarde me traziam agora como se, de 
novo, de mais uma despedida se tratasse. 

Insistente, a melodia continuava a tocar-me a alma — “…corações 
selvagens quando ardem de paixão, incendeiam a noite e o tempo, e secam 
sóis”. Defi nitivamente todo o passado estivera ali. Sister Anne tratara de 
me dar o pôr-do-sol e o reencontro com o passado e os momentos namo-
rados. Agora, nesta música, abria-me o caminho da despedida, sempre 
sofrida, sobretudo quando tinha de rumar a Luanda para mais uma época 
de estudos na universidade. Às vezes ela nem se apercebia das despedidas, 
amarrada pelas fraquezas da sua mente e das ausências do seu pensar. 
Outras vezes, tão consciente, apertava-me muito as mãos enquanto cho-
rava, temendo que eu fosse e nunca mais voltasse para a ver. Esta música 
trazia-me uma destas despedidas. Ivan Lins gravado no magnetismo da 
fi ta, suportado por uma orquestra que ali se plantara à beira da escarpa, 
registara um quase fi nal de letra que, defi nitivamente, me soltou o choro 
pela sua perda. Eu, que sempre pensara ser impossível chorá-la mais — 
“…estrelas são as lágrimas dos anjos a chorar, por não terem o corpo e a 
vida e não saberem o que é amar”.

Novamente, de longe, parecia-me chegar um chamamento. Certa-
mente seria de Sister Anne a resgatar-me, antes que a noite caísse. Afi nal, 
pela mão dela, defi nitivamente todo o passado estivera ali. Em pouco mais 
de uma hora morri e renasci. Rejuvenesci. Passei pelos 19 anos e pelas can-
ções. Viola, fl ores e passeios. O amor dela nos seus momentos conscientes. 
No azul dos seus olhos e no loiro dos caracóis onde prendi o meu amor. 
Na corda bamba da sua lucidez. Viajante sem cansaço nas rotas das suas 
partidas e das viagens que ela não me sabia contar.

Desesperado pressionei o botão de stop do pequeno gravador ain-
da mesmo antes que a música tivesse acabado. Mas juraria que teria sido 
Sister Anne que, uma vez mais, o teria feito por mim porque não me dei 
conta de a orquestra ter parado de tocar. 

Inconformado, talvez exausto, na impossibilidade de agarrar e abra-
çar o tempo em que fôramos jovens e felizes, estava agora já para lá dos 
meus limites. Sofrida foi ainda a meia-volta para que o pequeno Land Ro-
ver deixasse para trás o mar e me resgatasse deste misto de encantamento 
e sofrimento.

E assim recomeçara a lenta marcha de regresso pelo plateau.

Estava já de novo muito perto da campa que vira a meio caminho entre a 
entrada para o plateau e a escarpa.

Parei, rezei. Circundei a campa em areia ressequida à procura do 
branco, por entre o capim. Nada encontrei. Apenas dois recipientes de 
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plástico, em branco  acastanhado pelo tempo. Velhos e meio rachados,  
pareciam ter servido de vasos onde alguém colocaria fl ores. Num instante 
passou-me pela cabeça que seria ali que Sister Anne as colocaria. Os reci-
pientes pareciam-me abandonados. Ela dissera-me que tinha, poucos dias 
antes, cortado as fl ores brancas do pequeno canteiro que tinha na chitaka 
de Jeremias, para as trazer para o plateau. Mas, pelo menos ali na campa, 
nem restos delas. Aí estava mais um enigma de Sister Anne.

A noite avizinhava-se cada vez mais. Antes disso queria regressar à 
pequena sanzala de onde saíra e onde Sister Anne deveria já estar a arru-
mar as coisas, ou a preparar-se para passar mais uma das muitas e incon-
táveis noites em que apenas se recostava por sob o colmo das cubatas, com 
as costas coladas ao adobe das mesmas. Muitas vezes eram estes pequenos 
descansos que ainda permitiam que ela se mantivesse lutadora. Estranha-
mente não precisava de cremes nem tratamentos de beleza. O “Bem” no 
seu interior resplandecia no seu sorriso e no seu olhar. 

Na face, tinha a serenidade de quem vai buscar forças não se sabe 
aonde. Talvez fosse dos meus olhos, mas havia momentos em que a re-
conhecia como muito mais nova. Os olhos e o seu riso por vezes deixa-
vam-me perplexo e, insistentemente, me pareciam cada vez mais como 
que já vividos.
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Angola
Julho de 2002

As crianças dos lírios brancos

Mesmo à saída do carreiro do plateau para a estrada, um enorme bu-
raco que eu tinha cuidadosamente evitado quando entrei no plateau 

em direcção ao pôr-do-sol apanhara-me de surpresa fazendo o jipe resva-
lar e andar de lado, provocando-me um suor frio.

Ainda mal refeito do susto, ouvi risos de crianças que alegremente 
vinham caminhando estrada fora, naquele quase lusco-fusco do fi nal de 
tarde. Isto acontecera ontem. Entre elas estava uma vestida de branco. Ou-
tras, com vestidos garridos em tons de festa. E, ainda, uma mulher mais 
velha, de vestido branco às bolas vermelhas, desenho bem característico 
deste Povo Angolano e da sua alegria. Talvez fosse a mãe de uma daquelas 
crianças, pensei. 

Os rapazes deste grupo de cerca de oito pessoas, mostravam os seus 
troncos nus, esmeradamente lavados. Teriam por volta de 12 anos. Mas, 
surpreendente, era o facto de um destes rapazinhos, o único vestido com 
uma camisa branca, trazer nas mãos uma bonita fl or — um lírio branco, 
com uma tonalidade levemente azulada, quase que indiciando que aquela 
fl or teria luz própria. Num ápice, deslizei a mão no assento em direcção à 
pequena câmara digital de gravação de fotografi as em disquete. Este era 
mais um momento inesquecível, mas mais que isso… mágico, misterioso. 
Procurava não tremer a mão no momento de tão fantástico registo de mais 
uma das pressuposições de Sister Anne, que então se concretizava. Bem no 
meio do pequeno rectângulo demarcado nas lentes da máquina fotográ-
fi ca, procurei eternizar a beleza daquela fl or branca, apesar da pouca luz 
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daquele fi m de tarde que começava já a cobrir de sombras os rostos e as 
paisagens, o que ainda mais fazia sobressair o branco resplandecente da 
fl or nas mãos da criança. 

Apesar do calor que se fazia sentir nesta viagem em que agora seguia para 
o interior de Angola, com Jeremias ao volante e Paulo sentado à minha 
frente, podia reconhecer cada uma das fl ores que apertava entre as mãos 
húmidas, apesar de todas as seis parecerem iguais. O facto era que todas 
elas tinham uma história e que esta se parecia misturar com a minha, ago-
ra transformada em solavancos, poeira e muito calor, nesta viagem a ca-
minho de Quinjenje. Este pensamento fez-me apertar um pouco mais o 
ramo de fl ores brancas na mão.

Relembrei a expressão de espanto da criança de branco, quando, logo após 
a fotografi a, lhe pedi aquela fl or — talvez pelo meu ar de quem a ela tives-
se direito. Uma ligeira hesitação surgiu no rosto do rapazinho de camisa 
branca, logo emendada pela verbalização da mulher de vestido às bolas 
vermelhas, pedindo que lhes desse uma boleia para uma sanzala ali bem 
perto, a caminho da Baía Azul. Em sentido contrário ao que eu deveria 
seguir, para os lados da Praia do Sol onde deixara Sister Anne.

Na breve troca de palavras, neste meu desvio do caminho que deve-
ria tomar, fi quei a saber que vinham de perto da Praia do Sol e que lá, nessa 
tarde, tinham sido baptizadas algumas crianças. 

Logo me apressei a deixá-los na estrada junto à sua pequena sanzala, 
dei a volta e rapidamente segui pelo caminho onde as encontrara, na espe-
rança de ver mais uma ou duas dessas crianças baptizadas na missa desse 
fi nal de tarde de sábado. 

O Land Rover parecia estranhar a minha pressa e cheguei a recear 
estar a andar depressa de mais naquela estrada traiçoeira. Mas pouco du-
rou esse mini-rally. Encontrara já um novo grupo de adultos e crianças 
que alegremente exibiam os seus trajos mais festivos. Era emocionante ver 
tanta alegria despida e vestida, rota, nos olhos das crianças que orgulho-
samente exibiam os farrapos brancos como se se tratassem de um vestido 
ou de um fato feitos na mais pura seda. Comovente, igualmente, o carinho 
com que retinham a única fl or branca, como um troféu, orgulho infi nito 
de terem recebido uma prenda pelo seu baptismo.

Era quase violento pensar sequer em pedir-lhes que me dessem ou 
vendessem mais aquelas duas fl ores. A situação era constrangedora.

Defi nitivamente não tinha coragem de lhes pedir as fl ores. Mas foi 
nesse instante que, por entre palavras do dialecto umbundo daquelas gen-
tes, ouvi pronunciar o nome de Mamãe Ana. Perguntaram-me por ela e 
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por Jeremias, estranhando não ser ele a conduzir o jipe. Contei porque a 
Mamãe Ana mo tinha emprestado e logo, da mesma forma, me puseram 
nas mãos as fl ores para que eu as levasse. Estava consumada a premonição 
de Sister Anne. 

Uma vez mais senti que seguia o caminho por ela traçado. Fiquei até 
meio confuso se aquelas fl ores me estavam a ser oferecidas a mim ou a ela. 
Era como se eu lhe pertencesse. Ela sabia que eu por ali passaria. Percebia 
agora porque ela insistira comigo que eu iria encontrar fl ores quando fosse 
ao plateau. À medida que regressava ao reencontro dela ia encontrando 
outros grupos de crianças. No último grupo cheguei a ter risos, palmas e 
beijos para que eu os entregasse à Mamãe Ana. 

Tinha agora seis fl ores brancas, cada uma mais bonita que a outra. 
Todas brancas, testemunhas de que Deus ali se revelava em alegrias e ges-
tos de quem abdica carinhosamente da única prenda que lhe fora dada 
naquela tarde, para além do nome — Rita, Carolina, Domingas, Maria da 
Graça, Francisco. Todas e cada uma das fl ores tinham, assim, um nome. 

José era o nome que tinha recebido a primeira das crianças, eterni-
zada na fotografi a digital, e que caminhava no primeiro grupo. Recordava 
a vaidade que a mulher desse grupo manifestara, ao dizer-me o nome que 
dissera para o Padre dar ao fi lho, no momento em que na sua pequena 
testa traçou, com os dedos humedecidos pela água benta, uma cruz. Um 
nome sonhado pelo pai desaparecido, ou, quem sabe, morto em combate.

Finalmente, na minha mão seguiam hoje, nesta viagem com Paulo e Jere-
mias, as fl ores brancas que ontem tanto me tinham preocupado quando 
não sabia como arranjá-las. Um pequeno ramo de seis fl ores. Não me ha-
veria de esquecer de dizer o nome de cada uma daquelas crianças quando 
chegasse ao lugar repleto de tristeza, para onde seguia rumo à morada de-
fi nitiva, no meio do mato, algures entre a Babaera e Quinjenje. E por cada 
fl or haveria de rezar uma oração para que Deus destinasse a cada uma 
daquelas crianças baptizadas um futuro risonho. 

A do José seria a última a colocar lá, para que pudesse pedir a Deus 
que depressa lhe trouxesse o pai de volta e acabasse com o seu olhar triste 
e conformado. José, que se tinha vestido com a melhor das camisas para 
receber um nome. Uma camisa branca, impecavelmente lavada, apesar de 
desgraçadamente esfarrapada e gasta, que ele fazia desfi lar com um olhar 
misto de orgulho e de tristeza, com o pai na ideia. Descalço, pela areia 
empoeirada a caminho da sua cubata, no lusco-fusco da tarde de ontem. 
Relembrava o seu esforço no riso, para fi car bem na fotografi a, quando 
pedi ao grupo todo que se rissem.
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Angola
Julho de 2002

As premonições de Sister Anne

O que saberia Sister Anne daquelas crianças? E dos baptizados? Seria 
normal eles acontecerem e terem data certa no mês, ou encontrar estas 

crianças teria sido pouco mais que uma coincidência? 
Certo é que Sister Anne sabia que eu passaria por aquele caminho 

quando fosse ao plateau. Nos meus tempos de criança, por força da fé da 
minha mãe, raramente passava em frente a uma capelinha, se fosse a pé, 
sem que nela entrasse para rezar uma pequena oração. Mas eu não tinha 
contado isso à Sister Anne e nem me lembro de ter visto por ali capelinha 
alguma! 

Fosse como fosse, no meu pensamento, agora, aqui, na parte de trás 
do jipe, tropeçava constantemente nas palavras que Sister Anne me tinha 
dito insistentemente ontem à tarde antes de eu ir ver o pôr-do-sol — “Vais 
encontrrarr fl orres brrancas, tem fé.” 

Mas, na realidade, tudo se passara de forma tão inédita…! Tão ines-
perada. E o facto é que assim acontecia desde há três dias, quando Sister 
Anne cruzou a minha vida na sua chegada ao pequeno muro da Praia 
Morena. Tudo me parecia tão impossível que começava a suspeitar que o 
encontro na Praia Morena não teria sido ocasional. Mas só o pensar nes-
se facto parecia trazer-me uma angústia que me fazia secar os lábios e os 
olhos, ambos já bem castigados pelo pó e pelo sol desta viagem e desta 
tarde abrasadora. 

Tinha revisto o pôr-do-sol no dia anterior. Tinha nas mãos um ramo 
de fl ores brancas. Um Land Rover. Jeremias, experiente e sábio. Paulo, que 
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mais me parecia agora nome de milagre. E esta vontade quase a realizar-se: 
conseguir chegar a um pequeno palmo de terra perdido algures entre a 
Babaera e Quinjenje, triste morada no chão de um amor impossível de 
esquecer. Tudo por uma oração. Pelo eterno conforto de fi nalmente ir ter 
a possibilidade de enterrar esse passado de forma sublime. E tudo isto me 
parecia, mais uma vez, o caminho de uma das linhas da mão de Sister 
Anne, que de tudo parecia ter tanta certeza e como se tudo pudesse ela de-
terminar e compreender. Que força teriam as suas orações para que Deus 
as atendesse desta forma?

— Quem é Sister Anne? — perguntei.
— Ah… não quereres brincar, minino. Ana. Mamãe Ana. Nossa Ma-

mãe Ana. Não é sista. É Mamãe Ana, minino.
— Sim, sim. Mas quem é Mamãe Ana? Quem é ela, Jeremias?
— Ória só, minino. Mamãe Ana é uma santa. Mamãe Ana, eu dar a 

minha vida por êra. Curou todos nós. Meus minino estava tudo a morêri. 
Tudo nós ia morêri, com muita febre. Mamãe curou nós só todos, minino. 
Nós todos…

Jeremias estava a ir-se abaixo. Percebi que pronunciar aquele nome 
para ele era lembrar o amanhecer depois de uma noite muito escura. O 
Sol, depois da tempestade.

Jeremias tirou os óculos com alguma difi culdade, enquanto fi xava 
com toda a força o volante na outra mão. Num andamento quase para-
do, limpou as lentes na aba da camisa, tudo só com uma mão, e tornou a 
colocá-los nos olhos. Pareceu-me que iria continuar a falar. Mas sentia-lhe 
um choro triste, contido. À minha frente, Paulo parecia também admirado 
com o efeito das minhas palavras no Jeremias.

Pouco tempo depois Jeremias já tinha contido a comoção.
— Ória só, minino Júrio, Mamãe Ana gosta muito muito deste jipe. 

Eu não creditei quando êra timprestou êre ontem. O tua história deve ser 
também um história triste. Mamãe Ana nunca que impresta este jipe a 
ninguém. Eu sempre vai com êra porque êra sempre tratar muitos pissoas. 
Nós todos foi êra que sárvou, mini… no…

Novamente Jeremias se tinha ido abaixo. Desta vez teve de encostar 
o jipe na beira da estreita estrada de terra, só de uma faixa, empoeirada 
e esburacada. O suor brilhou-lhe ainda mais na testa, em mil gotículas, 
refl ectindo a luz daquele Sol abrasador. De novo limpou os óculos na aba 
empoeirada da camisa branca e, de seguida, colocou-os na cara.

Rodou um pouco o corpo para trás, de modo a olhar para mim, e 
continuou.

— Nós todos, minino, nós todos tratâmo êra por Santa. Santa Ana. 
Só que êra ralha. Mas nós todos sabêmo que êra é santa. Êra cura muito, 
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às vezes sem remédio mêmo. Porque êra tudo, tudo, êra faz com amôre, 
minino. Nunca mas que êra ia emprestar o jipe no minino, se o minino 
não fosse pidir por amôre.

— Mas eu não pedi, Jeremias!
— Ória, é por isso mêmo. Mamãe Ana saber tudo. Ver tua sofrimen-

to. Tu estares sofrêre muito?
— Sim, Jeremias. Desde que a guerra começou e eu a perdi e me dis-

seram que ela foi morta. Era quase ainda uma criança. Não passa um dia 
sem que eu me lembre dela.

— Ória, por isso, minino. Mamãe Ana é santa. Tu não pidir mas 
êra saber ver tua sofrimento. Senão, nunca, mas nunca mêmo, que êra ia 
imprestar o jipe dêra.

— Tens razão, Jeremias. Mas porque choras sempre que falas nela?
— Ória só minino, não fára isso. Eu não querêre farar nisso. Nós 

todos querer chamar êra de Santa Ana e êra num deixar!
— Mas, Jeremias, Mamãe já é um nome com muito carinho. E se ela 

gosta assim…
— Nós saber, minino. Nós saber. Mas… e quando êra for embora? 

Quando êra for embo…
— Calma, Jeremias. Não chores. Olha, ela nunca vai embora e nunca 

vos vai deixar para trás.
— Ória, minino. A Mamãe Ana farár muito comigo. O minino num 

sabe mas Mamãe Ana sofreu muito.
— Sofreu muito? Como, sofreu muito? Ela foi forçada a vir para aqui?
— Não minino. Êra, lá na tal terra dêra, passava muito frio.
— Frio? — perguntei. 
— Sim, minino. Frio. Inté que êra mi cuntou que deixou de comêri, 

de tanto triste que êra estava. Muitos coisas qui conteceu no vida dêra, 
mesmo quando êra era ainda menina inda que nem tinha crescido. Ficou 
muito mal. Mas nunca tiraram êra do igreja grande. E êra então quis vir 
ajudar nós tudo, aqui. Mas êra conhecer muitos terras. Outras, mas muito 
ronje daqui. Angola êra está há pouco tempo. E se mandam êra embora, 
como é que a gente vai fi cá sem êra?

— Não, Jeremias. Não mandam embora, está descansado. Olha, va-
mos andar, senão não vamos conseguir chegar nem a meio do caminho, 
hoje. Ainda nem passámos Catengue!

— É. É, minino. Mas minino num conta nada pra êra, que eu fârei 
isso.

— Não, Jeremias, não conto, está descansado.
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A brutal revelação de Paulo

Mais descansado em como eu nada revelaria, sobre a nossa conversa, 
à Sister Anne, o velho Jeremias lá se virou de novo para a frente, 

para o volante. O motor pegou, fulgurante e barulhento. Jeremias deu duas 
aceleradelas lentas, não muito fortes, e preparava-se para se fazer à estrada 
quando, de novo, agitou a cabeça, como fi zera desde que saíramos. Não 
resisti.

— Jeremias?
— Quêêêê…?
— Porque é que de vez em quando abanas assim a cabeça? E às vezes 

até a arranhas?
Jeremias foi apanhado de surpresa pela minha pergunta.
De novo desengatou o jipe e tirou o pé da embraiagem, deixando-o 

a trabalhar mas parado no meio da estrada. Logo se virou um pouco para 
trás.

— Sabes minino. Este jipe parece novo porque Mamãe Ana tem tra-
tado muito dêre. Mas é vério. Eu abana o cabeça porque me lembro que 
a Mamãe Ana emprêestou êre mas deve estar muito preocupado, porque 
êra sabêre muito difícil jipe guentár este viagem. Serem muitos quiróme-
tro. Ória só, é mais di duzentu. Eu só vir porque saber que, se Mamãe Ana 
imprestou, é porque sabêri que vai guentár, mas às vezes eu pensar, “será 
que Mamãe Ana não estar preocupado? Como êra imprestar assim o jipe 
para viagem tão grande?” E eu pensar qui num vai guentári — por isso eu 
abanar o cabeça, minino.
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— Ah! Agora entendi. Mas… e então, porque coças a cabeça?
— Quêêêêêê…?
Aí estava a resposta favorita de Jeremias. Começava sempre uma res-

posta depois desse monossílabo.
— Quêêêêêê…?
Tive de repetir a pergunta. Com isto estávamos a perder muito tem-

po, ali, com o jipe parado no meio da estrada, a trabalhar. Mas agora a 
pergunta estava lançada e Jeremias preparava-se para responder.

— Ória, minino. Eu creditar na Mamãe Ana. Mas ser muitos qui-
rómetro. Ser muito ronge. Hoje só vamos chegar no meio do caminho. O 
estrada estar muito mal. E depois, ainda chegar no Babaera e passar pêra 
estrada que vai para o rio, que eu num conhece….Tárvez já nem se ver o 
estrada e ser só mato. Tenho muito medo minino de o jipe não passar rá.

— Xi, Jeremias. Estás a pôr-me pior do que eu já estou. Vamos tentar.
— Sim, vâmu tentar. Foi a Mamãe Ana que mandou e eu vai fazêre 

isso. Mas…?!
De repente Jeremias parou a pergunta, como se se arrependesse do 

que ia dizer.
— Mas, o quê, Jeremias?
— Ah… deixa, minino. Mamãe vai ajudar.
— Mas porquê, Jeremias? O que ias perguntar?
Jeremias voltou-se de novo para trás, desta vez para o outro lado, 

para perguntar a Paulo.
— Tem caminho para chegar rá?
— Aonde? — perguntou Paulo.
— Aonde êra foi enterrada!
— Ué! Onde tem duas cruzes tem, mas onde a deixei é mais… — 

Paulo calou-se de repente, como se aquelas palavras lhe tivessem escapado 
da boca sem ele querer.

— Onde a deixaste? Onde a deixaste? Como onde a deixaste? — gri-
tei eu de imediato, desesperado, com os olhos crispados no rosto de Paulo.

— Onde a deixei, minino. Ainda arrastei ela… muito tempo — ga-
guejou Paulo.

— Mas, como muito tempo. Como? Então ela não estava morta?
— Ai… aiiiiii… aiiii, minino. Mi-ni-ni-ni-nini-no. Não ter a certeza. 

Tinha muito sangue. Não se mexia. Eu deixar ela lon…
Completamente enlouquecido, lancei-me em cima de Paulo e caí-

mos do outro lado do jipe, no chão da estrada. Apertava-lhe o colarinho 
como se quisesse sufocá-lo.

— Diz-me, diz-me. Diz-me, cão. Diz-me… estava morta ou não?
Jeremias tinha acorrido. O lamaçal, ressequido na superfície, esbo-
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roou-se por trás das costas de Paulo e esparramou-se para os lados. Em 
desequilíbrio, Jeremias caiu em cima dele, fi cando com a camisa branca 
completamente suja de lama e pó.

Finquei os pés no chão, deitado em cima de Paulo, como a querer 
amassá-lo de uma vez contra o chão. Os meus berros iam-se tornando 
em choro. Cravei uma das mãos na terra barrenta e agarrei um pedaço 
de lama e erva que senti encherem-me até os intervalos das unhas, como 
querendo fazê-las saltar dos dedos.

— Diz-me, diz-me… se é nesta terra de sangue que ela está. Diz-me. 
Diz-me que sim…

E o choro rompeu, imparável, enquanto as forças me abandonavam 
os músculos e o corpo requebrava.

— Diz-me… pelo amor de Deus… diz-me onde ela está…
O choro tornara-se alto e desesperante. O velho Jeremias tremia ain-

da, da queda que vira. Paulo estava estático, estatelado de costas, no chão.
Esfreguei os olhos com as mãos, sem me aperceber de que as tinha 

cheias daquela terra enlameada. Parecia agora um animal sem dono, com-
pletamente desvairado com o que acabara de se passar e com o rosto de-
formado pela dor. Parecia-me que o Sol empalidecera. Que o ar se tornara 
fétido.

Aos safanões violentos, Jeremias tentava trazer-me à realidade. Co-
meçara a bater-me nas costas, porque alguma terra que me entrara para a 
boca impedia-me de soluçar e estava a sufocar-me.

— Carma minino. Carma… carma, minino, por Jesus. Pára minino. 
Pára…

Aos poucos, fui regressando a mim, com a ajuda de Jeremias. Reve-
lara-se ali porque Sister Anne mandara o velho timoneiro comigo nesta 
viagem.

Aos primeiros instantes de um sofrimento sem limites, começou a 
suceder-se um choro triste, silencioso. Só o lento trabalhar do jipe no meio 
da estrada dava alguma sensação de que a vida não tinha parado por ali. 

Sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos e os braços por cima 
dela, parecia tentar, num esforço doloroso, arrancar o cabelo, como se isso 
pudesse fazer o tempo andar para trás.

Acocorado ao meu lado, Jeremias parecia murmurar uma oração. 
Talvez uma Avé Maria. Seria? Certo é que Jeremias estava a rezar. Mas, a 
voz dele soava-me tão distante que me parecia ter viajado no tempo, no 
meio da terra e do suor, debaixo daquele Sol de Angola que teimava em 
não me deixar desprender a alma e esvoaçar. Como um pano de seda, que 
contivesse debaixo dele o vento todo, e, mesmo assim, vento nenhum so-
prasse. E dessa forma me levasse, percorrendo as planícies e os planaltos. 
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As subidas e os socalcos. As ravinas e os pontões. Que depressa chegasse 
lá, onde o chão se abre numa pequena clareira. E ali suavemente pousasse, 
junto às duas cruzes de que Paulo falava. 

Jeremias tinha-se calado. Já nem o trabalhar do jipe se ouvia. Não 
sabia quanto tempo tinha passado desde aquela frase de Paulo que quase 
me esmagou, rasgando golpes profundos no meu primeiro, único e verda-
deiro amor.

Quando levantei os olhos, Jeremias estava sentado no banco da fren-
te, com a porta aberta e os pés para fora. Tinha tirado os óculos e com dois 
dedos apertava profundamente os olhos. Na outra mão, tinha um terço de 
missangas, que ia deslizando por entre os dedos.

Quando se deu conta de que eu levantara a cabeça, Jeremias largou 
tudo e veio estender-me a mão, num gesto de ajuda, para que eu me le-
vantasse. Na parte de trás do jipe, sentado no mesmo lugar, Paulo, com a 
roupa coberta de sujidade e de lama, mantinha a cabeça baixa e escondida 
entre os braços.

Passo a passo, Jeremias deu comigo a volta ao jipe, abriu-me a porta 
da frente, e pôs-me um braço por cima do ombro dele, para que eu ven-
cesse o degrau de chapa e me sentasse no estofo do Land Rover, entretanto 
silenciado como sinal de respeito pelo meu sofrimento. Um amigo talhado 
à pressa, e, por isso mesmo, incomparável.

No momento seguinte tapei os olhos com as mãos, porque toda 
aquela luz solar parecia cegar-me. Pousei os braços na chapa à minha fren-
te, e, nela, a testa, num gesto desesperado de não querer mais ver nem o 
dia, nem nada que se mexesse à minha volta.

Senti Jeremias bater a porta e sentar-se ao volante. Pouco depois ti-
nha o motor a trabalhar e retornava o balouçar do jipe e o trepidar das cha-
pas, na lenta marcha por esta estrada que se tornara agora um caminho de 
calvário, e que assim haveria de ser por muito mais horas, até chegarmos 
à Babaera. E passar a Babaera para lá do rio. A caminho de Quinjenje, a 
quase 200 km dali, cada vez mais para o interior. 

Buracos, pontões, lamaçais e, agora, emoções e a pesada dúvida do 
que teria acontecido naquele fatídico dia de Agosto de 1975, na fuga que 
ela, o pai e a mãe tinham começado para Quinjenje. 

Paulo ia ter de me contar tudo. Não seria, agora, possível viver com 
esta terrível dúvida, nascida no deslize das palavras que ele, Paulo, pronun-
ciara — “onde a deixei”. Como poderia ser assim o fi m de tudo? 

Parecia-me agora ter o corpo todo percorrido por dores. Doía-me 
cada osso, cada músculo. A emoção tomara a dimensão de uma grande 
queda de água. De angústia. Paulo ia ter de me contar tudo — “Tu vais 
ter de me contar tudo”, dei comigo a berrar dentro do jipe, enquanto me 
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virava para trás, para ele, e levantava no ar o punho fechado, que se massa-
crou em dor quando com ele bati na beira da chapa, na parte superior do 
porta-luvas do Land Rover.

No mesmo instante, Jeremias pôs-me uma das suas mãos nas costas, 
num gesto a solicitar calma. Jeremias nunca a tinha perdido. Sempre a 
passara durante toda a situação. Seguia com a roupa muito suja de lama. 
Até o velho relógio de que ele tanto se gabava estava com o vidro todo em-
baciado por uma espécie de humidade densa e escura. O relógio de Jere-
mias não era de marca. Era um relógio e apenas isso. Mas Jeremias não se 
cansava de tentar que ele não desaparecesse por baixo do punho da camisa 
branca. De porte elegante, Jeremias tinha-se revelado um amigo com uma 
fé enorme, agarrado à situação. Ao terço. À oração.

Talvez também ali connosco seguisse Sister Anne, ou Mamãe Ana, 
como ele lhe chamava.
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A passagem por Catengue e a chegada ao Cubal

Catengue fazia-se fi nalmente anunciar com a tabuleta à entrada. Tal-
vez Jeremias estivesse com fome. Tinha de lhe perguntar. Tenho de lhe 

perguntar, pensei. Talvez ele quisesse descansar e até comer alguma coisa 
e beber do cantil forrado a pele de zebra, igual aos outros dois que Sis-
ter Anne nos tinha entregue e que mantinham a água fresquinha neste 
meio-mundo tórrido, nas entranhas de África. Mas este assomo de reali-
dade dava-me uma sensação de mãos vazias. Por onde andaria o ramo de 
fl ores?

— Onde está o ramo das fl ores? — De novo a voz me saía em berros, 
como se tudo para mim tivesse passado a ser revolta, sobressalto, dor.

— Está aí minino. Bem encostadinho atrás do banco. No sombra. Eu 
molhei êre — logo respondeu Jeremias.

Num gesto precipitado, inclinei-me para a parte de trás do jipe, 
procurando ansiosamente ver onde elas estavam. Reparei que Paulo se 
mantinha sentado, com a cabeça entre as pernas e os braços em volta 
dela, como não querendo acreditar no que estava a acontecer. Tantas 
que tinham sido as festas, os bailes, as rebitas, em que as nossas violas 
tinham soado contentes. E agora esta música era insuportável. De tão 
silenciosa, era de ensurdecer.

Estávamos já para lá de Catengue mas ainda alguns, poucos, qui-
lómetros nos separavam da povoação, quando de repente Jeremias ex-
clamou:

— Minino, minino! Ória, ória, minino. Ória só!
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Logo olhei para a estrada. A meio de uma curva, um enorme chim-
panzé tinha aparecido no meio do caminho e esbracejava veementemente, 
batendo no peito e saltando num corre-corre entre os extremos da estrada, 
erguido sobre as patas traseiras. Do meio do capim alto, surgiam então a 
fêmea com um fi lhote pendurado de lado e mais duas crias, que atravessa-
ram bem à frente dos nossos olhos, e por trás do grande senhor da família. 
De imediato, em dois saltos cheios de um estilo que só esta terra aos seus 
animais proporciona, desapareceu no meio da mata e do capim, do outro 
lado da estrada, seguindo-os, qual guardião africano do seu território e 
dos membros do seu clã.

Nesse entretanto nem me tinha apercebido de que Jeremias parara o 
Land Rover e se lhe desenhara no rosto um sorriso deleitado e orgulhoso 
das maravilhas da sua terra. Nosso berço. Nossa mãe.

Deus parecia assim ter-me lembrado de que a vida continuava. E que 
o Mundo tem maravilhas que ELE colocou para que não julguemos nunca 
que tudo se acabou ou que tudo se transformou em nada. Agora, com esta 
entrada inesperada de beleza e de vida espontânea no nosso universo, que 
quase se reduzira à tragédia da família morta em Quinjenje, tínhamos al-
guma coisa mais de que falar. Foi como se a descontracção tivesse chegado.

— Já vi muitas belezas atravessarem o estrada, minino — disse Jere-
mias.

— Que belezas?
— Bambis. Gazelas. Ória mêmo onça, eu já ter visto, minino.
— Acredito, Jeremias. Lá no Alto-Catumbela, onde o meu pai traba-

lhava, muitas vezes durante a noite ouvíamos as hienas. Mete muito medo, 
isso — exclamei.

— É minino. Agora té que inda deve de ter muitos hiena, porque 
tudo, pissoas tudo, foi embora.

— É verdade Jeremias, é verdade. Olha, lá, no Alto-Catumbela, a Fá-
brica de Papel “comia” sete vagões de comboio cheios de troncos de euca-
lipto. Sete, Jeremias! Sete vagões por dia!

— Aka minino!
— É verdade. Olha, o Alto-Catumbela fi ca antes da Babaera. Aí mais 

ou menos a uns 10 km. Talvez possamos passar ao pé da velha Fábrica ou 
vê-la de longe.

— Ória minino. Estou com muito preocupado!
— Porquê, Jeremias?
— Porque o tempo está corrêre muito depressa. A estrada estar mui-

to mâr. E nós têmo que chegá rá no Cubal inda de dia, minino. É muito 
pirigo aqui, no estrada. O noite meter muito medo. Ter muito bicho. Xiiii, 
tem cobra, muitos cobra mêmo, minino!
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Jeremias arrepiava-se todo por se ter lembrado das cobras. Algum 
medo começava a pairar. E preocupação. A tarde estava a cair muito rapi-
damente e ainda estávamos longe do Cubal, uma povoação onde já algu-
ma coisa chegava, depois de a guerra ter terminado. Até posto de gasolina 
o Cubal já tinha voltado a ter!

Causou-me algum espanto. O posto e algumas casas tinham sido 
pintados. A noite abeirava-se mas o poderoso Land Rover tinha aguentado 
e surpreendido Jeremias.


