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Chaka, fun da dor do impé rio Zulu, aos seus assas si nos:

“Nunca gover na reis esta terra.

Ela será ape nas gover na da pelas ando ri nhas do outro lado do 

mar, 

aque las que têm ore lhas trans pa ren tes...”

(cita do por H. Junod)

“Moçambique: essa imen sa varan da sobre o Índico...”

(Eduardo Lourenço, 

na des pe di da de Maputo, em 1995)
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Primeiro capí tu lo

O SONHO DO MORTO 

Sou o morto. Se eu tives se cruz ou már mo re neles 
esta ria escri to: Ermelindo Mucanga. Mas eu fale ci junto 
com meu nome faz quase duas déca das. Durante anos 
fui um vivo de paten te, gente de auto ri za da raça. Se vivi 
com direi te za, des glo ri fi quei-me foi no fale ci men to. Me 
fal tou ceri mó nia e tra di ção quan do me en ter ra ram. Não 
tive  sequer quem me dobras se os joe lhos. A pes soa 
deve sair do mundo tal igual como nas  ceu, enro la da 
em pou pan ça de tama nho. Os mor tos devem ter a dis-
cri ção de ocu par pouca terra. Mas eu não  ganhei aces so 
a cova peque na. Minha campa esten deu-se por minha 
intei ra dimen são, do extre mo à extre mi da de. Ninguém 
me abriu as mãos quan do meu corpo ainda esfria va. 
Transitei-me com os  punhos fecha dos, cha man do mal-
di ção sobre os viven tes. E ainda mais: não me vira-
ram o rosto a enca rar os mon tes Nkuluvumba. Nós, 
os Mucangas, temos obri ga ções para com os anti ga-
men tes. Nossos mor tos olham o lugar onde a pri mei ra 
 mulher sal tou a lua, arre don da da de ven tre e alma.

Não foi só o devi do fune ral que me fal tou. Os des-
lei xos foram mais longe: como eu não tives se  outros 
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bens me sepul ta ram com minha serra e o mar te lo. Não 
o  deviam ter feito. Nunca se deixa  entrar em tumba 
 nenhuns  metais. Os fer ros demo ram mais a apo dre cer 
que os ossos do fale ci do. E ainda pior: coisa que bri lha é 
cha ma triz da mal di ção. Com tais inu ten sí lios, me arris co 
a ser um des ses defun tos estra ga do res do mundo.

Todas estas atro pe lias suce de ram por que morri 
fora do meu lugar. Trabalhava longe da minha vila 
natal. Carpinteirava em obras de res tau ro na for ta le za 
dos por tu gue ses, em São Nicolau. Deixei o mundo 
quan do era a vés pe ra da liber ta ção da minha terra. 
Fazia a piada: meu país nas cia, em rou pas de ban dei ra, 
e eu des cia ao chão, exi la do da luz. Quem sabe foi 
bom, assim evi ta do de assis tir a guer ras e des gra ças.

Como não me apro pria ram fune ral  fiquei em 
esta do de xipo co, essas almas que  vagueiam de para-
dei ro em des pa ra dei ro. Sem ter sido ceri moniado 
aca bei um morto desen con tra do da sua morte. Não 
ascen de rei nunca ao esta do de xicuem bo, que são os 
defun tos defi ni ti vos, com direi to a serem cha ma dos e 
ama dos pelos vivos. Sou des ses mor tos a quem não 
cor ta ram o cor dão desum bi li cal. Faço parte daque les 
que não são lem bra dos. Mas não ando por aí, pan-
de mo nian do os vivos. Aceitei a pri são da cova, me 
guar dei no sos se go que com pe te aos fale ci dos.

Me aju dou o ter fica do junto a uma árvo re. Na 
mi nha terra esco lhem um canhoei ro. Ou uma mafur-
rei ra. Mas aqui, nos arre do res deste forte, não há senão 
uma magri ta fran gi pa nei ra. Enterraram-me junto a 
essa ár vo re. Sobre mim tom bam as perfumosas flo res 
do fran  gi pa ni. Tanto e tan tas que eu já chei ro a péta la. 
Vale a pena me ado çar assim? Porque agora só o vento 
me chei ra. No resto, nin guém me cuida. Disso eu já me 
re sig nei. Mesmo esses que ron dam, pon tuais, os cemi-
té rios, que sabem eles dos mor tos? Medos, som bras 
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e escu ros. Até eu, fale ci do vete ra no, conto sabe do ria 
pelos dedos. Os mor tos não  sonham, isso vos digo. Os 
defun tos só  sonham em noi tes de chuva. No resto, eles 
são sonha dos. Eu que nunca tive quem me dei tas se 
lem bran ça, eu sou sonha do por quem? Pela árvo re. Só 
o fran gi pa ni me dedi ca noc tur nos pen sa men tos.

A árvo re do fran gi pa ni ocupa uma varan da de uma 
for ta le za colo nial. Aquela varan da já assis tiu a muita 
his tó ria. Por aque le ter ra ço escoa ram escra vos, mar-
fins e panos. Naquela pedra defla gra ram  canhões 
lusi ta nos sobre  navios holan de ses. Nos fins do tempo 
colo nial, se enten deu cons truir uma pri são para encer-
rar os revo lu cio ná rios que com ba tiam con tra os por-
tu gue ses. De pois da Independência ali se impro vi sou 
um asilo para  velhos. Com os ter cei ro-ido sos, o lugar 
defi nhou. Veio a guer ra, abrin do pas tos para mor-
tes. Mas os tiros fica ram longe do forte. Terminada a 
guer ra, o asilo res ta va como heran ça de nin guém. Ali 
se des co lo riam os tem pos, tudo engo ma do a silên cios 
e ausên cias. Nesse des tem pe ro, como som bra de ser-
pen te, eu me ajei ta va a im pos  sí vel ante pas sa do.

Até que, um dia, fui acor da do por gol pes e estre-
me ci men tos. Estavam a mexer na minha tumba. Ainda 
pen sei na minha vizi nha, a tou pei ra, essa que ficou 
cega para poder olhar as tre vas. Mas não era o bicho 
esca va dei ro. Pás e enxa das des res pei ta vam o sagra do. 
O que esgra va ta va aque la gente, avi van do assim a 
minha morte? Espreitei entre as vozes e enten di: os 
gover nan tes me que riam trans for mar num herói 
nacio nal. Me embru lha vam em gló ria. Já  tinham posto 
a cor rer que eu mor re ra em com ba te con tra o ocu-
pan te colo nial. Agora que riam os meus res tos mor tais. 
Ou  melhor, os meus res tos imor tais. Precisavam de 
um herói mas não um qual quer. Careciam de um da 
minha raça, tribo e  região. Para con ten tar dis cór dias, 
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equi li brar as des con ten ta ções. Queriam pôr em mon-
tra a etnia, que riam ras par a casca para exi bir o fruto. 
A nação care cia de ence na ção. Ou seria o vice-versa? 
De neces si ta do eu pas sa va a neces sá rio. Por isso me 
cova vam o cemi té rio, bem fundo no quin tal da for ta-
le za. Quando per ce bi, até  fiquei atra pa lha ço.

Nunca fui homem de  ideias mas tam bém não sou 
morto de enro lar lín gua. Eu tinha que des fa zer aque le 
enga no. Caso senão eu nunca mais teria sos se go. Se 
fale ci foi para ficar som bra sozi nha. Não era para fes tas, 
arrom bas e tam bo res. Além disso, um herói é como o 
santo. Ninguém lhe ama de ver da de. Se lem bram de le 
em urgên cias pes soais e afli ções nacio nais. Não fui 
amado enquan to vivo. Dispensava, agora, essa intru ji ce.

Lembrei o caso do cama leão. Todos sabem a lenda: 
Deus  enviou o cama leão como men sa gei ro da eter ni-
da de. O bicho demo rou-se a entre gar aos  homens o se-
gre do da vida eter na. Demorou-se tanto que deu tempo 
a que Deus, entre tan to, se arre pen des se e en vias  se um 
outro men sa gei ro com o reca do con trá rio. Pois eu sou 
um men sa gei ro às aves sas: levo reca do dos  homens 
pa ra os deu ses. Me estou demo ran do com a men sa-
gem. Quan do che gar ao lugar dos divi nos já eles terão 
rece bi do a con tra pa la vra de  outrem.

Certo era que eu não tinha ape tên cia para herói 
pós tu mo. A con de co ra ção devia ser evi ta da, cus tas se 
os olhos e a cara. Que pode ria eu fazer, fan tas ma sem 
lei nem res pei to? Ainda pen sei rea pa re cer no meu 
corpo de quan do eu era vivo, moço e feli zão. Me 
retro ver te ria pelo umbi go e sur gi ria, do outro lado, 
fan tas ma pal pá vel, com voz entre os mor tais. Mas 
um xipo co que reo cu pa o seu anti go corpo arris ca 
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peri gos muito mor tais: tocar ou ser toca do basta para 
des cam ba lho tar cora ções e semear fata li da des.

Consultei o pan go lim, meu ani mal de esti ma ção. 
Há  alguém que des co nhe ça os pode res deste bicho 
de esca mas, o nosso hala ka vu ma? Pois este mamí fe ro 
mora com os fale ci dos. Desce dos céus aquan do das 
chu va das. Tomba na terra para entre gar novi da des 
ao mundo, as pro ve niên cias do por vir. Eu tenho um 
pan go lim comi go, como em vida tive um cão. Ele se 
enros ca a meus pés e faço-lhe uso como almo fa da. 
Perguntei ao meu hala ka vu ma o que devia fazer.

— Não quer ser herói?
Mas herói de quê, amado por quem? Agora, que o 

país era uma macham ba de ruí nas, me cha ma vam a 
mim, peque ni to car pin tei ro!? O pan go lim se intri gou: 

— Não lhe ape te ce ficar vivo, outra vez? 
— Não. Como está a minha terra, não me ape te ce.
O pan go lim rodou sobre si pró prio. Perseguia a 

extre mi da de do corpo ou afi na va a voz para que eu 
lhe enten des se? Porque não é com qual quer que o 
bicho fala. Ergueu-se sobre as patas tra sei ras, nesse 
jeito de gente que tre me xia comi go. Apontou o pátio 
da for ta le za e disse: 

— Veja à sua volta, Ermelindo. Mesmo no meio 
des tes des tro ços nas ce ram flo res sil ves tres.

— Não quero regres sar para lá.
— É que aque le será, para sem pre, o teu jar dim: 

entre pedra feri da e flor sel va gem.
Me irri ta vam aque las vaguea ções do esca mu do. 

Lhe lem brei que eu que ria era con se lho, uma saída. O 
hala ka vu ma  ganhou as gra vi da des e disse:

— Você, Ermelindo, você deve remor rer.
Voltar a fale cer? Se nem foi fácil dei xar a vida da 

pri mei ra vez! Seguindo a tra di ção de minha famí lia 
não deve ria ser  sequer tare fa fazí vel. Meu avô, por 
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exem plo, durou infi ni da des. Com cer te za, não mor-
reu ainda. O velho dei xa va a perna de fora do corpo, 
dor mia junto de peri go sas folha gens. Oferecia-se, 
desse modo, à mor de du ra das  cobras. O vene no, em 
doses, nos dá mais vivên cia. Falava assim. E pare cia a 
vida lhe dava razão: cada vez ele fica va mais cheio de 
fei tio e forma. O hala ka vu ma se pare cia com meu avô, 
tei mo so como um pên du lo. O bicho insis tia-me:

— Escolha um que este ja pró xi mo para aca bar.
O lugar mais segu ro não é no ninho da cobra- 

mamba? Eu devia emi grar em corpo que esti ves se mais 
perto de mor rer. Apanhar  boleia dessa outra morte e 
dis sol ver-me nessa fin da ção. Não pare cia difí cil. No 
asilo não fal ta ria quem esti ves se para mor rer.

— Quer dizer que eu vou ter que fan tas mear-me 
por um  alguém?

— Você irá exer cer-se como um xipo co.
— Deixe-me pen sar, disse eu.
No fundo, a deci são já tinha sido toma da. Eu fin-

gia ape nas ser dono da minha von ta de. Nessa mesma 
noite, eu esta va tran si tan do para xipo co. Pelas  outras 
pala vras, me trans for ma va num “passa-noite” , via jan do 
em apa rên cia de um outro  alguém. Caso reo cu pas se 
meu pró prio corpo eu só seria visí vel do lado da fren te. 
Visto por  detrás não pas sa ria de oco de bura co. Um 
vazio deso cu pa do. Mas eu iria resi dir em corpo  alheio. 
Da pri são da cova eu tran si ta va para a pri são do corpo. 
Eu esta va inter di to de tocar a vida, rece ber direc ta-
men te o sopro dos ven tos. De meu recan to eu veria 
o mun do trans lu ci dar, ilú ci do. Minha única van ta gem 
seria o tempo. Para os mor tos, o tempo está pisan do 
nas pega das da vés pe ra. Para eles nunca há sur pre sa.

No prin cí pio, ainda depo si tei dúvi da: esse hala- 
kavu ma dizia a ver da de? Ou inven ta va, de tanto estar 
longe do mundo? Há anos que ele não des cia ao solo, 
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suas unhas já cres ciam a redon dear umas tan tas vol-
tas. Se mesmo as patas dele  tinham saudade do chão, 
por que moti vo sua cabe ça não fan ta sia va lou cu ras? 
Mas,  depois, eu me fui dei xan do ocu par pela ante ci-
pa ção da via gem ao mundo dos vivos.

Me enchi tanto desta von ta de que até  sonhei sem 
chuva nem noite. O que  sonhei? Sonhei que me enter ra-
vam devi da men te, como man dam nos sas cren ças. Eu 
fale cia sen ta do, quei xo na varan da dos joe lhos. Des-
cia à terra nessa posi ção, meu corpo assen ta va sobre 
areia que  haviam reti ra do de um morro de  muchém. 
Areia viva, povoa da de andanças. Depois me dei ta-
vam terra com sua vi da de de quem veste um filho. 
Não usa vam pás. Apenas ser vi ço de mãos. Paravam 
quan do a areia me che ga va aos olhos. Então, espe ta-
vam à minha volta paus de acá cias. Tudo em apti dão 
de ser flor. E para con vo car a chuva me  cobriam de 
terra molha da. Assim eu me apren dia: um vivo pisa o 
chão, um morto é pisa do pelo chão.

E  sonhei ainda mais: após a minha morte, todas 
as mulhe res do mundo dor miam ao relen to. Não era 
ape nas a viúva que esta va inter di ta a abri gar-se, como 
é há bi to da nossa cren ça. Não. Era como se todas as 
mulhe res tives sem, em mim, per di do o espo so. Todas 
esta vam sujas por minha morte. O luto se esten dia por 
todas as  aldeias como um cacim bo espes so. As lam-
pa ri nas ilu mi na vam o milho, mãos tré mu las pas sa vam 
com o cadi nho do fogo entre os espi guei rais. Lim pa-
vam-se os cam pos dos maus-olha dos.

No dia seguin te, mal acor dei me pus a aba nar o hala-
ka vu ma. Queria saber quem era a pes soa que ia ocu par.

— É um que está para vir.
— Um? Qual?
— É um de fora. Vai che gar ama nhã. Depois, acres -

cen tou: Foi pena não me ter lem bra do antes. Uma 
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sema na antes e tudo esta ria já resol vi do. Há uns pou-
co chi nhos dias mata ram um gran de, lá no asilo.

— Que gran de?
— O direc tor do asilo. Foi morto ao tiro.
Por moti vo desse assas si na to vinha da capi tal um 

agen te da polí cia. Eu que me ins ta las se no corpo desse 
ins pec tor e seria certo que mor re ria.

— Você vai  entrar nesse polí cia. Deixe o resto por 
 minhas con tas.

— Quanto tempo vou ficar lá, na vida?
— Seis dias. É o tempo do polí cia ser morto.
Era a pri mei ra vez que eu iria sair da morte. Por 

estrea da vez iria escu tar, sem o fil tro da terra, as hu- 
manas vozes do asilo. Ouvir os  velhos sem que eles 
nunca me sen tis sem. Uma dúvi da me enrugava. E se eu  
aca bas se gos tan do de ser um “passa-noite”? E se, no 
momen to de mor rer por segun da vez, me tives se apai-
xo na do pela outra mar gem? Afinal, eu era um morto 
soli tá rio. Nunca tinha pas sa do de um pré-ante pas-
sa do. O que sur preen dia era eu não ter lem bran ça do 
tempo que vivi. Recordava somen te cer tos momen tos 
mas sem pre exte rio res a mim. Recordava, sobre tu do, 
o per fu me da terra quan do cho via. Vendo a chuva 
escor ren do por Janeiro, me per gun ta va: como sabe-
mos que este chei ro é da terra e não do céu? Mas não 
lem bra va, no entan to, nenhu ma inti mi da de do meu 
viver. Será sem pre assim? Os res tan tes mor tos  teriam 
per di do a pri va da memó ria? Não sei. Em meu caso, 
con tu do, eu aspi ra va  ganhar aces so às  minhas pri va-
das vivên cias. O que que ria lem brar, muito-muito, 
eram as mulhe res que amei. Confessei esse dese jo ao 
pan go lim. Ele me suge riu, então: 

— Você mal che gue à vida quei me umas semen tes 
de abó bo ra.

— Para quê?
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— Não sabe? Queimar pevi des faz lem brar aman-
tes esque ci dos.

No dia seguin te, porém, eu repen sei a minha via-
gem à vida. Esse pan go lim já esta va dema sia do gasto. 
Poderia eu con fiar em seus pode res? Seu corpo ran gia 
que nem curva. Seu can sa ço deri va va do peso de sua 
cara pa ça. O pan go lim é como o cága do — cami nha 
junto com a casa. Daí seus extre mos can sa ços.

Chamei o hala ka vu ma e lhe disse da minha recu sa 
em me trans fe rir para o lado da vida. Ele que enten-
des se: a força do cro co di lo é a água. Minha força era 
estar longe dos viven tes. Eu nunca soube viver, mesmo 
quan do era vivo. Agora, mer gu lha do em carne  alheia, 
eu seria roído por  minhas pró prias unhas.

— Ora, Ermelindo: você vá, o tempo lá está bonito, 
molha do a boas chu vi nhas.

Eu que fosse e aga sa lhas se a alma de verde. Quem 
sabe eu encon tras se uma  mulher e tro pe ças se em pai-
xão? O pan go lim ava se li na va a con ver sa e engros sa va a 
vista. Ele sabia que não era assim fácil. Eu tinha medo, o 
mesmo medo que os vivos sen tem quan do se ima gi nam 
mor rer. O pan go lim me asse gu ra va futu ros mais-que-
per  fei tos. Tudo se pas sa ria ali, na mes mís si ma varan da, 
no embai xo da árvo re onde eu esta va enter ra do. Olhei 
o fran gi pa ni e senti sau da de ante ce di da dele. Eu e a 
árvo re nos seme lhá va mos. Quem, algu ma vez, tinha 
rega do as nos sas raí zes? Ambos éra mos cria tu ras ama-
men ta das a cacim bo. O hala ka vu ma tinha tam bém suas 
gra ti dões com o fran gi pa ni. Apontou a varan da e disse:

— Aqui é onde os deu ses vêm rezar. 
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