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Pri meiro capí tulo 

A  ESTRADA MORTA

 Naquele lugar, a  guerra tinha morto a  estrada. Pelos 
cami nhos só as hie nas se arras ta vam, foci nhando entre 
cin zas e poei ras. A pai sa gem se mes ti çara de tris te zas nun
ca vis tas, em cores que se pega vam à boca. Eram cores 
sujas, tão sujas que  tinham per dido toda a  leveza, esque
ci das da ousa dia de levan tar asas pelo azul. Aqui, o céu se 
tor nara impos sí vel. E os viven tes se acos tu ma ram ao chão, 
em resig nada apren di za gem da morte.

A  estrada que agora se abre a nos sos olhos não se en
tre cruza com outra  nenhuma. Está mais dei tada que os 
sécu los, supor tando sozi nha toda a dis tân cia. Pelas ber
mas apo dre cem car ros incen dia dos, res tos de pilha gens. Na 
 savana em volta, ape nas os embon dei ros con tem plam o 
mundo a des flo rir. 

 Um velho e um miúdo vão  seguindo pela  estrada. An
dam bam bo len tos como se cami nhar fosse seu único ser
viço desde que nas ce ram. Vão para lá de  nenhuma parte, 
dando o vindo por não ido, à  espera do  adiante. Fogem da 
 guerra, dessa  guerra que con ta mi nara toda a sua terra. Vão 
na ilu são de, mais além, haver um refú gio tran quilo. Avan
çam des cal ços, suas ves tes têm a mesma cor do cami nho. 
O velho se chama Tua hir. É magro,  parece ter per dido toda 
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a subs tân cia. O jovem se chama Mui dinga. Cami nha à 
 frente desde que saíra do campo de refu gia dos. Se nota 
nele um leve  coxear, uma perna demo rando mais que o 
passo. Ves tí gio da  doença que, ainda há pouco, o arras tara 
quase até à morte. Quem o reco lhera fora o velho Tua hir, 
 quando todos  outros o  haviam aban do nado. O  menino 
 estava já sem  estado, os  ra nhos lhe saíam não do nariz mas 
de toda a  cabeça. O velho teve que lhe ensi nar todos os iní
cios: andar, falar, pen sar. Mui dinga se meni nou outra vez. 
Esta  segunda infân cia, porém, fora apres sada pelos dita dos 
da sobre vi vên cia.  Quando inicia ram a via gem já ele se acos
tu mava de can tar, dando vaga a dis traí das brin cria ções. No 
con ví vio com a soli dão, porém, o canto aca bou por  migrar 
de si. Os dois cami nhei ros con di ziam com a  estrada, mur
chos e deses pe ran ça dos.

Mui dinga e Tua hir param agora  frente a um auto carro 
quei mado. Dis cu tem, dis cor dandose. O jovem lança o 
saco no chão, acor dando  poeira. O velho ralha:

— Estoulhe a dizer, miúdo: vamos ins ta lar casa aqui 
mesmo.

— Mas aqui? Num machim bombo todo incen diado?
— Você não sabe nada, miúdo. O que já está quei mado 

não volta a arder.
Mui dinga não ganha con ven ci mento. Olha a pla ní cie, 

tudo  parece des maiado.  Naquele ter ri tó rio, tão des pido de 
bri lho, ter razão é algo que já não dá von tade. Por isso ele 
não  insiste. Roda à volta do machim bombo. O veí culo se 
des pis tara,  ficara meio atra ves sado na rodo via. A dian teira 
 estava amas sada de encon tro a um  imenso embon deiro. 
Mui dinga se  encosta ao  tronco da  árvore e per gunta: 

— Mas na  estrada não é mais peri goso, Tua hir? Não é 
 melhor escon der no mato?

— Nada. Aqui pode mos ver os pas san tes. Estáme com
preen der?

— Você sem pre sabe, Tua hir.
— Não vale a pena quei xar. Culpa é sua: não é você que 

quer pro cu rar seus pais?
— Quero. Mas na  estrada quem passa são os ban dos.

10
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— Os ban dos se vie rem, nós fin gi mos que esta mos 
mor tos. Faz conta fale ce mos junto com o machim bombo.

 Entram no auto carro. O cor re dor e os ban cos estão 
ainda cober tos de cor pos car bo ni za dos. Mui dinga se 
 recusa a  entrar. O velho  avança pelo cor re dor, vai esprei
tando os can tos da via tura.

— Estes arde ram bem. Veja como todos fica ram peque
ni tos.  Parece o fogo gosta de nos ver crian ças.

Tua hir se ins tala no banco tra seiro, onde o fogo não 
che gara. O miúdo con ti nua  receoso, hesi tando  entrar. O 
velho enco raja:

— Venha, são mor tos lim pos pelas cha mas.
Mui dinga vai avan çando,  pisando com mil cau te las. 

 Aquele  recinto está con ta mi nado pela morte.  Seriam pre
ci sas mil ceri mó nias para puri fi car o auto carro.

— Não faça essa cara, miúdo. Os fale ci dos se ofen dem 
se lhes mos tra mos nojo. 

Mui dinga  arruma o saco num banco. Sentase e  observa 
o  recanto con ser vado. Há teto, assen tos, encos tos. O ve
lho, impá vido, já se dei tou a repou sar. De olhos fecha dos, 
espre guiça a voz: 

— Sabe bem uma som bri nha assim. Não des canso des
de que fugi mos do campo. Você não quer som brear?

— Tua hir, vamos tirar esses cor pos daqui. 
— E por quê? Chei ramlhe mal?
O miúdo não res ponde logo. Está  virado para a  janela 

que brada. O velho  insiste que des canse. Desde que saí ram 
do campo de des lo ca dos eles não  tinham tido pausa. Mui
dinga per ma nece de cos tas vira das. Se  escuta ape nas o seu 
res pi rar, quase res va lando em  soluço. Então, ele  repete a 
sus sur rante  súplica: que se limpe  aquele refú gio.

— Lhe peço, tio Tua hir. É que estou farto de viver entre 
mor tos.

O velho se  apressa a emen dar: não sou seu tio! E  amea ça: 
o moço que não abuse fami lia ri da des. Mas  aquele tra ta
mento é só a  maneira da tra di ção, argu menta Mui dinga. 

— Em você não gosto.
— Não lhe chamo nunca mais.
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— E me diga: você quer encon trar seus pais por quê?
— Já expli quei tan tas vezes.
— Des con sigo de enten der. Voulhe con tar uma coisa: 

seus pais não lhe vão que rer ver nem vivo.
— Por quê?
— Em tem pos de  guerra  filhos são um peso que tra pa

lha manin gue.
Saem a enter rar os cadá ve res. Não vão longe. Abrem 

uma única campa para pou par  esforço. No cami nho do 
 regresso encon tram mais um corpo. Jazia junto à berma, 
 virado de cos tas. Não  estava quei mado. Tinha sido morto 
a tiro. A  camisa  estava empa pada em san gue, nem se 
 notava a ori gi nal cor. Junto dele  estava uma mala,  fechada, 
 intacta. Tua hir  sacode o morto com o pé.  Revistalhe os 
bol sos, em vão:  alguém já os tinha  vazado.

— Eh pá, este gajo não  cheira. Ata ca ram o machim
bombo há pouco tempo.

O miúdo estre mece. A tra gé dia, afi nal, é mais  recente 
que ele pen sava. Os espí ri tos dos fale ci dos ainda por ali 
pai ra vam. Mas Tua hir  parece  alheio à vizi nhança. Enter
ram o  último cadá ver. O rosto dele nunca chega a ser visto: 
arras ta ramno assim mesmo, os den tes char ruando a terra. 
 Depois de fecha rem o  buraco, o velho puxa a mala para 
den tro do auto carro. Tua hir tenta abrir o  achado, não é 
capaz. Con voca a ajuda de Mui dinga:

— Abre, vamos ver o que está den tro.
For çam o fecho, apres sa dos. No inte rior da mala estão 

rou pas, uma caixa com comi das. Por cima de tudo estão 
espa lha dos cader nos esco la res, gata fu nha dos com  letras 
incer tas. O velho car rega a caixa com man ti men tos. Mui
dinga ins peciona os  papéis.

— Veja, Tua hir. São car tas.
— Quero saber é das comi das.
O miúdo  remexe no resto. As mãos curio sas via jam 

pelos can tos da mala. O velho chama a aten ção: ele que 
dei xasse tudo como  estava,  fechasse a tampa.

— Tira só essa pape lada. Serve para acen der mos a 
 fogueira.

12
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O jovem  retira os cader ni nhos.  Guardaos por baixo do 
seu banco. Não  parece pre ten der sacri fi car aque les  papéis 
para ini ciar o fogo. Fica sen tado,  alheio. No  enquanto, lá 
fora, tudo vai  ficando noite. Reina um negro sil ves tre, cego. 
Mui dinga olha o  escuro e estre mece. É um des ses  negros 
que nem os cor vos comem.  Parece todas as som bras des ce
ram à terra. O medo pas seia seus chi fres no peito do  menino 
que se deita, enros cado como um con go lote. O machim
bombo se rende à quie tude, tudo é silên cio taci turno. 

Mais tarde, se  começa a escu tar um  pranto, num fio 
quase inau dí vel. É Mui dinga que chora. O velho se  levanta 
e zanga:

— Para de cho rar!
— É que me dói uma tris teza...
— Cho rando assim você vai cha mar os espí ri tos. Ou se 

cala ou lhe  rebento a tris teza à por rada. 
— Nós nunca mais vamos sair daqui.
— Vamos, com a cer teza. Qual quer coisa vai acon te cer 

qual quer dia. E essa  guerra vai aca bar. A  estrada já vaise 
 encher de gente,  camiões. Como no tempo de anti ga mente. 

Mais  sereno, o velho passa um braço sobre os  ombros 
tre men tes do rapaz e lhe per gunta:

— Tens medo da noite?
Mui dinga acena afir ma ti va mente. 
— Então vai acen der uma  fogueira lá fora.
O miúdo se  levanta e esco lhe entre os  papéis,  receando 

ras gar uma folha  escrita. Acaba por arran car a capa de um 
dos cader nos. Para fazer fogo usa esse papel.  Depois se 
senta ao lado da  fogueira,  ajeita os cader nos e  começa a 
ler. Bal bu cia letra a letra, per cor rendo o lento dese nho de 
cada uma. Sorri com a satis fa ção de uma con quista. Vaise 
habi tuando,  ganhando des pa cho.

— Que estás a fazer, rapaz?
— Estou a ler. 
— É ver dade, já esque cia. Você era capaz ler. Então 

leia em voz alta que é para me dor me cer.
O miúdo lê em voz alta. Seus olhos se abrem mais que a 

voz que, lenta e cui da dosa, vai deci frando as  letras. Ler era 
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coisa que ele ape nas agora se recor dava saber. O velho  Tuahir, 
igno rante das  letras, não lhe des per tara a facul dade da lei tura.

A lua  parece ter sido cha mada pela voz de Mui dinga. A 
noite toda se vai enlua rando. Pra ti nhada, a  estrada  escuta a 
estó ria que des ponta dos cader nos: “Quero pôr os tem pos...”. 
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Pri meiro  caderno de  Kindzu

O TEMPO EM QUE O MUNDO  
TINHA A NOSSA IDADE

Quero pôr os tem pos, em sua mansa ordem, con forme 
es pe ras e sofrên cias. Mas as lem bran ças deso be de cem, 
entre a von tade de serem nada e o gosto de me rou ba rem 
do pre sente.  Acendo a estó ria, me apago a mim. No fim 
des tes escri tos, serei de novo uma som bra sem voz. 

Sou cha mado de  Kindzu. É o nome que se dá às pal mei
ri tas min di nhas, essas que se cur vam junto às  praias. Quem 
não lhes  conhece, arre pen di das de terem cres cido, sau do sas 
do rente chão? Meu pai me esco lheu para esse nome, home
na gem à sua única pre fe rên cia: beber sura, o vinho das pal
mei ras. Assim era o velho Taímo, soli tá rio pes ca dor. Pri meiro, 
ele ainda espe rava que o tempo tra ba lhasse a  bebida, dedi
cado nos proi bi dos ser vi ços de fer men tar e alam bi car. 
 Depois, nem isso: sim ples mente cor tava os reben tos das pal
mei ras e  ficava dei tado, boqui nha berto, dei xando as gotas 
pin gar na con cha dos  lábios.  Daquele modo,  nenhum  cipaio 
lhe aper ta ria os engas ga ne tes: ele nunca des ti lava sura. Vida 
boa, acon se lhava ele, é chu par manga sem des cas car o fruto.

Nesse entre tempo, ele nos cha mava para escu tar mos 
seus impre vis tos impro vi sos. As estó rias dele  faziam o 
nosso lugar zi nho cres cer até ficar maior que o mundo. 
 Nenhuma nar ra ção tinha fim, o sono lhe apa gava a boca 
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antes do des fe cho. Éra mos nós que reco lhía mos seu cor
po dor mi nhoso. Não lhe dei tá va mos den tro da casa: ele 
sem pre recu sara cama feita. Seu con ceito era que a morte 
nos apa nha dei ta dos sobre a  moleza de uma  esteira. Leito 
dele era o puro chão, lugar onde a chuva tam bém gosta 
de dei tar. Nós sim ples mente lhe encos tá va mos na  parede 
da casa. Ali  ficava até de manhã. Lhe encon trá va mos 
 coberto de for mi gas.  Parece que os insetos gos ta vam do 
suor doci cado do velho Taímo. Ele nem sen tia o cor ru pio 
do for mi gueiro em sua pele.

— Chi ças: trans piro mais que pal meira!
Pro fe ria ton ti ces  enquanto ia acor dando. Nós lhe sacu

día mos os infa ti gá veis  bichos. Taímo nos sacu dia a nós, 
inco mo dado por lhe dedi car mos cui da dos. 

Meu pai  sofria de  sonhos, saía pela noite de olhos tran
sa ber tos. Como dor mia fora, nem dáva mos conta. Minha 
mãe, manhã  seguinte, é que nos con vo cava:

—  Venham: papá teve um sonho!
E nos jun tá va mos, todos com ple tos, para escu tar as 

ver da des que lhe  tinham sido reve la das. Taímo rece bia 
notí cia do  futuro por via dos ante pas sa dos. Dizia tan tas 
pre vi sões que nem havia tempo de pro var  nenhuma. Eu 
me per gun tava sobre a ver dade daque las  visões do velho, 
esto ri nha dor como ele era. 

— Nem duvi dem, avi sava mamã, sus pei tandonos. 
E assim  seguia nossa crian cice, tem pos afora. Nes ses 

anos ainda tudo tinha sen tido: a razão deste mundo estava 
num outro mundo inex pli cá vel. Os mais  velhos  faziam a 
ponte entre esses dois mun dos.  Recordo meu pai nos cha
mar um dia. Pare cia mais uma des sas reu niões em que ele 
lem brava as cores e os tama nhos de seus  sonhos. Mas não. 
Dessa vez, o velho se gra va tara, fato e  sapato com sola. A 
sua voz não  variava em delí rios. Anun ciava um facto: a 
Inde pen dên cia do país. Nessa  altura, nós nem sabía mos 
o ver da deiro sig ni fi cado  daquele anún cio. Mas havia na 
voz do velho uma emo ção tão funda, pare cia estar ali a 
con su ma ção de todos seus  sonhos. Cha mou minha mãe e, 
 tocando sua bar riga  redonda como lua cheia, disse:
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— Esta  criança háde ser cha mada de Vin ti cinco de 
Junho. 

Vin ti cinco de Junho era nome dema siado. Afi nal, o 
 me nino ficou sendo só Junho. Ou de  maneira mais min di
nha:  Junhito. Minha mãe não mais teve  filhos.  Junhito foi 
o  último habi tante  daquele ven tre.

O tempo pas seava com man sas len ti dões  quando che
gou a  guerra. Meu pai dizia que era con fu são vinda de fora, 
tra zida por aque les que  tinham per dido seus pri vi lé gios. 
No prin cí pio, só escu tá va mos as vagas novi da des, acon te
ci das no longe.  Depois, os tiro teios foram chegando mais 
perto e o san gue foi  enchendo nos sos medos. A  guerra é 
uma cobra que usa os nos sos pró prios den tes para nos 
mor der. Seu  veneno cir cu lava agora em todos os rios da 
nossa alma. De dia já não saía mos, de noite não sonhá va
mos. O sonho é o olho da vida. Nós está va mos cegos.

Aos pou cos, eu sen tia a nossa famí lia que brarse como 
um pote lan çado no chão. Ali onde eu sem pre tinha encon
trado meu refú gio já não res tava nada. Nós está va mos mais 
 pobres que nunca.  Junhito tinha os joe lhos esca pando das 
per nas, can sado só de res pi rar. Já nem podía mos macham
bar. Minha mãe saía com a  enxada, manhã cedi nho, mas não 
se enca mi nhava para terra  nenhuma. Não pas sava das 
 micaias que veda vam o quin tal.  Ficava a olhar o anti ga mente. 
Seu cor po ema gre cia, sua som bra cres cia. Em pouco tempo, 
 aque la som bra se ia tor nar do tama nho de toda a terra. 

Mesmo para nós, que tínha mos bens, a vida se poen tava, 
mise renta. Todos nos afun dá va mos, menos meu pai. Ele sau
dava a nossa con di ção,  dizendo: a  pobreza é a nossa maior 
 defesa. A misé ria faz conta era o novo  patrão para quem tra
ba lhá va mos. Em paga rece bía mos pro teção con tra más in
ten ções dos ban di dos. O velho excla mava, em satis fa ção:

— É bom assim! Quem não tem nada não chama 
 inveja de nin guém.  Melhor sen ti nela é não ter por tas.

Minha mãe aba nava a  cabeça. Ela nos ensi nava a ser
mos som bras, sem  nenhuma outra espe rança senão seguir
mos do corpo para a terra. Era lição sem pala vra, só ela 
sen tada, per nas dobra das, um joe lho sobre outro joe lho. 
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