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“Mu’xi ietu ia Luuanda mubita ima ikuata sonii...”1
(de um conto popular)
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Consultar Glossário, no final da estória.

“Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos”
Luandino Vieira

Tinha mais de dois meses a chuva não caía. Por todos os lados do musseque, os pequenos filhos
do capim de novembro estavam vestidos com pele de poeira vermelha espalhada pelos ventos dos
jipes das patrulhas zunindo no meio de ruas e becos, de cubatas arrumadas à toa. Assim, quando
vavó adiantou sentir esses calores muito quentes e os ventos a não querer mais soprar como
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antigamente, os vizinhos ouviram-lhe resmungar talvez nem dois dias iam passar sem a chuva sair.
Ora a manhã desse dia nasceu com as nuvens brancas — mangonheiras no princípio; negras e
malucas depois — a trepar em cima do musseque. E toda a gente deu razão em vavó Xíxi: ela tinha
avisado, antes de sair embora na Baixa, a água ia vir mesmo.
A chuva saiu duas vezes, nessa manhã.
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Primeiro, um vento raivoso deu berrida nas nuvens todas fazendo-lhes correr do mar para cima
do Kuanza. Depois, ao contrário, soprou-lhes do Kuanza para cima da cidade e do Mbengu. Nos
quintais e nas portas, as pessoas perguntavam saber se saía chuva mesmo ou se era ainda brincadeira
como noutros dias atrasados, as nuvens reuniam para chover mas vinha o vento e enxotava. Vavó
Xíxi tinha avisado, é verdade, e na sua sabedoria de mais-velha custava falar mentira. Mas se ouvia
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só ar quente às cambalhotas com os papéis e folhas e lixo, pondo rolos de poeira pelas ruas. Na
confusão, as mulheres adiantavam fechar janelas e portas, meter os monas para dentro da cubata,
pois esse vento assim traz azar e doença, são os feiticeiros que lhe põem.
Mas, cansado do jogo, o vento calou, ficou quieto. Durante algum tempo se sentiram só as folhas
das mulembas e mandioqueiras a tremer ainda com o balanço e um pírulas, triste, cantando a chuva
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que ia vir. Depois, pouco-pouco, os pingos da chuva começaram a cair e nem cinco minutos que
passaram todo o musseque cantava a cantiga d’água nos zincos, esse barulho que adiantou tapar os
falares das pessoas, das mães gritando nos monandengues para sair embora da rua, carros cuspindo
lama na cara das cubatas, e só mesmo o falar grosso da trovoada é que lhe derrotava. E quando saiu
o grande trovão em cima do musseque, tremendo as fracas paredes de pau-a-pique e despregando
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madeiras, papelões, luandos, toda a gente fechou os olhos, assustada com o brilho azul do raio que
nasceu no céu, grande teia d’aranha de fogo, as pessoas juraram depois as torres dos reflectores
tinham desaparecido no meio dela.
Com esse jeito choveu muito tempo.
Era meio-dia já quase quando começou ficar mais manso, mesmo com o céu arreganhador e feio,

30

todo preto de nuvens, O musseque, nessa hora, parecia era uma sanzala no meio da lagoa, as ruas de
chuva as cubatas invadidas por essa água vermelha e suja correndo caminho do alcatrão que leva na
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Baixa ou ficando, teimosa, em cacimbas de nascer mosquitos e barulhos de rãs. Tinha mesmo
cubatas caídas, e as pessoas, para escapar morrer, estavam na rua com as imbambas que salvaram.
Só que os capins, aqueles que conseguiam espreitar no meio das lagoas, mostravam já as cabeças das
folhas lavadas e brilhavam uma cor mais bonita para o céu ainda sem azul nem sol.

5

Na hora que Zeca Santos saltou, empurrando a porta de repente, e escorregou no chão lamacento
da cubata, vavó pôs um grito pequeno, de susto, com essa entrada de cipaio. Zeca riu; vavó,
assustada, refilou:
— Ená, menino!... Tem propósito! Agora pessoa de família é cão, não é? Licença já não pede, já
não cumprimenta nos mais-velhos...
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— Desculpa, vavó! É a pressa da chuva!
Vavó Xíxi muxoxou na desculpa, continuou varrer a água no pequeno quintal. Tinha adiantado
na cubata e encontrou tudo parecia era mar: as paredes deixavam escorregar barro derretido; as canas
começavam aparecer; os zincos virando chapa de assar castanhas, os furos muitos. No chão, a água
queria fazer lama e mesmo que vavó punha toda a vontade, nada que conseguia, voltava sempre. Viu
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bem o melhor era ficar quieta; sentou no caixote e, devagar, empurrou as massuícas no sítio mais
seco para fazer o fogo, adiantar cozinhar almoço.
Lá fora, a chuva estava cair outra vez com força, grossa e pesada, em cima do musseque. Mas já
não tinha mais trovão nem raio, só o barulho assim da água a correr e a cair em cima da outra água
chamava as pessoas para dormir.
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— Vavó?! Ouve ainda, vavó!...
A fala de Zeca era cautelosa, mansa. Nga Xíxi levantou os olhos cheios de lágrimas do fumo da
lenha molhada.
— Vamos comer é o quê? Fome é muita, vavó! De manhã não me deste meu matete. Ontem pedi
jantar, nada! Não posso viver assim...
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Vavó Xíxi abanou a cabeça com devagar. A cara dela, magra e chupada de muitos cacimbos,
adiantou ficar com aquele feitio que as pessoas tinham receio, ia sair quissemo, ia sair quissende,
vavó tinha fama...
— Sukua’! Então, você, menino, não tens mas é vergonha?... Ontem não te disse dinheiro
‘cabou? Não disse para o menino aceitar serviço mesmo de criado? Não lhe avisei? Diz só: não lhe
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avisei?...
— Mas, vavó!... Vê ainda!... Trabalho estou procurar todos os dias. Na Baixa ando, ando, ando
— nada! No musseque...
— Cala-te a boca! Você pensa que eu não lhe conheço, enh? Pensa? Está bom, está bom, mas
quem lhe cozinhou fui eu, não é!?
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Tinha levantado, parecia as palavras punham-lhe mais força e juventude e ficou parada na frente
do neto. A cabeça grande do menino toda encolhida, via-se ele estava procurar ainda uma desculpa
melhor que todas desses dias, sempre que vavó adiantava xingar-lhe de mangonheiro ou suinguista,
só pensava em bailes e nem respeito mesmo no pai, longe, na prisão, ninguém mais que ganhava
para a cubata, como é iam viver, agora que lhe despediram na bomba de gasolina porque você
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dormia tarde, menino?...
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—Juro, vavó! Andei procurar trabalho...
— O menino foste no branco sô Souto, foste? Te avisei ainda para ir lá, se você trabalha lá, ele
vai nos fiar almoço!... Foste?
Zeca Santos fechou a cara magra com as palavras da avó. Na barriga, o bicho da fome, raivoso,
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começou roer, falta de comida, dois dias já, de manhã só mesmo uma caneca de café parecia era
água, mais nada. Vavó quase a chorar lhe sacudiu da esteira com a vassoura para ele ir embora
procurar serviço na Baixa e, quando Zeca saiu, ainda falava as palavras cheias de lágrimas,
lamentando, a arrumar as coisas:
— Nem maquezo nem nada! Aiuê, minha vida! Esta vida está podre!...
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Agora, recolhida no canto, continuava soprar o fogo; a lata de água fervia, mas nada que tinha
para pôr lá dentro.
— Mas, vavó, vamos comer?
— Ih?! Vamos comer, vamos comer!... Vamos comer mas é tuji! Menino, trouxeste dinheiro,
trouxeste, para comprar as coisas de comer? Todos dias nas farras, dinheiro que você ganhaste foi na
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camisa e agora vavó quero comer, vavó vamos comer é o quê?! Juízo, menino!
Continuou abanar o fogo com raiva, a lenha já estava arder muito bem, cheia de estalos, fazendo
mesmo pouco fumo, mas vavó não podia ficar ainda calada. Lamentou outra vez:
— Aiuê!... Não te disse para ir no sô Souto? Cadavez se você ia lhe ajudar, ia nos fiar outra vez,
cadavez quem sabe...
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— O branco sô Souto, o branco sô Souto! Vê só, vavó, vê ainda, mira bem!
Zeca Santos estava tirar a camisa amarela de desenhos de flores coloridas, essa camisa que tinha
-lhe custado o último dinheiro e provocado unia grande maca com vavó. Na pouca luz da cubata
e do dia sem sol, as costas estreitas de Zeca apareceram com um comprido risco vermelho
atravessado. Vavó levantou com depressa e passou as mãos velhas e cheias de calos nas costas novas
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do neto.
— Aka! Como é o menino arranjaste?... Diz só! Fal’então!?
Mas ele já tinha vestido outra vez a camisa. Virado para vavó Xíxi, empurrou-lhe devagar para ir
no caixote dela e, sentando o comprido corpo magro na mesa pequena, começou falar triste, disse:
— Vavó me disseste para eu ir lá e eu fui. Verdade! Nem mesmo a chuva que tinha começado a
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chover e a fome estava-me chatear nessa hora...
Sô Souto recebera-lhe bem, amigo e risonho, pôs mesmo a mão no ombro dele para falar:
— Pois claro! Para o filho de João Ferreira tenho sempre qualquer coisa. E a avó, vai bem? Diz
ela não precisa ter vergonha.., a conta é pequena, pode vir ainda cá...
Tinha desaparecido depois, na direcção do armazém, arrastando a barriga dele dentro da
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camisola suja e Zeca Santos distraiu-se a olhar a bomba da gasolina com tambor e manivela de
medir, não era automática como as da Baixa, não senhor. E dois vidros amarelos, cada qual
marcando cinco litros...
— Juro, vavó, não fiz nada, não disse nada! Só tinha-lhe pedido para trabalhar na bomba de
medir gasolina, mais nada... Só para comer e para te fiar comida ainda, vavó! E ele estava rir, estava
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dizer sim senhor, eu era filho de João Ferreira, bom homem e depois nem dei conta, vavó...
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Zeca Santos queria chorar, os olhos enchiam de água, mas a raiva era muita e quente como tinha
sido o grito do cavalmarinho nas costas dele e esse calor mau secava as lágrimas ainda lá dentro dos
olhos, não podiam sair mesmo.
— ... me arreou-me não sei porquê então, vavó! Não fiz nada! Quando eu fugi, ficou me gritar ia
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pôr queixa no Posto, eu era gatuno como o Matias que andava lhe roubar o dinheiro da gasolina
quando estava trabalhar lá...
— Ih!? Mas esse menino está preso mesmo, mentira?
— Sim, vavó! Foi ele que lhe levou no Posto. E estava-me gritar eu era filho de terrorista, ia-me
pôr uma queixa, não tinha mais comida para bandidos, não tinha mais fiado...
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Vavó Xíxi Hengele, velha sempre satisfeita, a vida nunca lhe atrapalhava, descobria piada todo o
dia, todos os casos e confusões, não queria acreditar essas coisas estava ouvir, mas as costas do neto
falavam verdade. Um branco como sô Souto, amigo de João Ferreira, como é ele ia ainda bater de
chicote no menino só porque foi pedir serviço? Hum!... Muitas vezes Zeca tinha começado com as
manias antigas, o melhor era procurar saber a verdade inteira...
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— Mas ouve ainda, Zeca! Você não lhe tiraste nada? Nem mexeste mesmo nas roupas da porta,
só para ver?...
Cautelosa, com toda a esperteza e técnica dos anos que tinha vivido, vavó Xíxi começou
explorar o neto, pôr perguntas pareciam à toa mas eram para descobrir se ele falava mentira. Zeca
não aceitou:
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saltou da mesa, os sapatos furados puseram um barulho mole no chão de barro, e gritou raivoso,
defendendo-se:
— Vavó, possa! Não sou ladrão! Não roubei nada! Só queria o serviço, juro, vavó!
Os grandes soluços, as lágrimas brancas a descerem na cara magra dele, a cabeça encostada na
mesa e escondida nos braços, todo o corpo a tremer sacudido com a dor desse falso, com a raiva que

25

a fome trazia, calaram a boca de vavó.
Lá fora, a chuva tinha começado cair mais fina e vagarosa, parecia era mesmo cacimbo e muitas
pessoas já que adiantavam sair, os monas com suas brincadeiras de barcos de luando e penas de pato
nas cacimbas do musseque. Junto com os estalos da lenha a arder e o cantar da água na lata, os
soluços de Zeca Santos enchiam a cubata com uma tristeza que, pouco-pouco, começou atacar vavó,
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fez a cabeça velha ficar abanar à toa, pensando essa vida assim, sem comida, trabalho nada, no choro
do neto, nessa vez parece ele tinha razão. Mas também Zeca não ganhava mais juízo; quando estava
ganhar o vencimento no emprego que lhe correram, só queria camisa, só queria calça de quinze em
baixo, só queria peúga vermelha, mesmo que lhe avisava para guardar ainda um dinheiro, qual?!
Refilava ele é que ganhava e só farra, farra, acordar tarde, sair nas corridas até que lhe despediram.
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Uma grande ternura, uma grande vontade de lhe deitar no colo como nos tempos do antigamente, de
monandengue chorão e magrinho, adiantou entrar no coração dela, velho e cansado; para disfarçar,
foi, sem banilho, desembrulhar o pacote ela tinha trazido da Baixa.
A chuva já estava calada e um fresco vento molhado punha pequenas ondas nas águas barrentas
das cacimbas, sacudia as gotas das folhas dos paus. Os zincos despregados batiam devagar com esse
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sopro. O barulho do papel a desembrulhar debaixo da mesa, as costas dobradas de vavó, os pés dela,
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descalços e grossos, espetados no chão vermelho de lama, obrigaram Zeca Santos a levantar a cabeça
ainda cheia de lágrimas. Tudo parecia-lhe agora mais claro, mais leve, sem tantas sombras; a dor na
barriga já não estava lá, era só fresco, vazio, nesse sítio, parece mesmo não tinha mais nada, era oco
aí, como as coisas dentro da cubata estavam também a ficar. E o olhar bom de vavó,
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desembrulhando o jornal na frente dele, vinha de longe, parecia ela mesmo uma sombra.
— Zeca! Olha ainda, menino... Parece estas coisas é mandioca pequena, vou lhes cozer. E tem
esta laranja, vê ainda, menino! Arranjei para você...
E foi nessa hora, com as coisas bem diante da cara, o sorriso de vavó cheio de amizade e tristeza,
Zeca Santos sentiu uma vergonha antiga, uma vergonha que lhe fazia querer sempre as camisas
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coloridas, as calças como sô Jaime só quem sabia fazer, uma vergonha que não lhe deixava aceitar
comida, como ainda nessa manhã: Maneco tinha querido dar meia-sandes, voltara-lhe. Agora enchialhe no peito, no coração. Fechou os olhos com força, com as mãos, para não ver o que sabia, para
não sentir, não pensar mais o corpo velho e curvado de vavó, chupado da vida e dos cacimbos,
debaixo da chuva, remexendo com suas mãos secas e cheias de nós os caixotes de lixo dos bairros da
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Baixa. As laranjas quase todas podres, só ainda um bocado é que se aproveitava em cada uma e, o
pior mesmo, aquelas mandiocas pequenas, encarnadas, vavó queria enganar, vavó queria lhes cozer
para acabar com a lombriga a roer no estômago...
Nem Zeca mesmo podia saber o que sucedeu:
saltou, empurrou vavó Xíxi e, sem pensar mais nada, antes que as lágrimas iam lhe nascer outra
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vez nos olhos, saiu a gritar, a falar com voz rouca, a repetir parecia era maluco:
São dálias, vavó! São flores, vavó! É a raiz das flores, vavó!
A porta, inchada com a chuva, não entrou no caixilho dela. Bateu com força uma vez, duas
vezes; ficou depois a ranger, a chorar baixinho essa saída de Zeca. Vavó Xíxi, no meio da cubata
escura e cheia de fumo mal soprado, olhava a saída do neto, segurando nas mãos a tremer as raízes
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de dália e abanando a cabeça num lado e noutro, sem mesmo dar conta, parecia era um boneco de
montra de lotaria.

*
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Dona Cecília de Bastos Ferreira, sentada na cadeira de bordão, na porta da casa, vê passar o
vento fresco das cinco horas, mas as moscas não lhe largam. É dezembro, calor muito; seu homem,
Bastos Ferreira, mulato de antiga família de condenados, saiu já dois quinze dias para negociar no
mato perto, acompanhando grande fila de monangambas, fazendo o caminho a pé com os
empregados dele, tipóia não gostava, dizia que homem não anda nas costas de outro homem.
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O sol desce mangonheiro para trás do morro da Fortaleza e todo o Coqueiros está a se cobrir
com uma poeira de luz que faz parecer o mar, lá adiante, vidro de espelho. Mas as moscas pousamlhe muito e a voz de Cecília Ferreira, nga Xíxi para as amigas e vizinhas, põe, de repente, confusão
no meio das raparigas dentro da casa, cortando, cosendo e engomando panos e roupas de vender.
— Madía, Madí’é!... Venha cá!
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E nga Xíxi, dona Cecília, que está morar no Coqueiros em casa de pequeno sobrado, com
discípulas de costura e comidas, com negócio de quitanda de panos, fica-se, gorda e suada, sentindo
o bom do vento do abano que Maria está abanar ali mesmo, na cara da rua.
É fim da tarde, as pessoas passam para suas casas e o respeito pelos Bastos Ferreira sai nos
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cumprimentos, nos sorrisos, no curvar das costas, nas palavras:
— Nga Xíxi, como vai? Vai bem? E o seu homem?
— Gozando o fresco, dona Cecília?... Os meus respeitos!
Tem mesmo o branco Abel, malandro empregado da Alfândega, que chega respeitador e
interesseiro para beijar a mão negra da mulher de pele brilhante.
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— Os sinceros respeitos a V. Ex.ª deste humilde admirador!
Ri os dentes brancos dela, parece são conchas, xuculula-lhe, mas não é raiva nem desprezo, tem
uma escondida satisfação no fundo desse revirar dos olhos bonitos e, no fim, aponta a esteira, quase
séria:
— Brinque com o Joãozinho, Abel! Se Bastos Ferreira sabe as suas palavras.., você, Abelito, vai
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sujar as calças!
E despede-o com um muxoxo, a conversa com esse homem pode ser de perigo se lhe dá
confiança, o rapaz tem fama. Lá dentro, as discípulas recomeçam o barulho do trabalho, dos risos e
cantigas: tinham parado, curiosas, sempre nessa hora gostavam de ouvir os quissendes de nga Xíxi
no rapaz da Alfândega.
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Dona Cecília continua tomando conta de Joãozinho, monandengue quieto, de grandes olhos
quase parados. O vento do fim do dia vem, com as cores do sol a fugir no mar, cobrir, tapar o
Coqueiros, e é um sol muito grande, grande, que cresce, encarnado, a queimar as cores das casas, o
verde dos paus, o azul do céu...
… Sentada no chão molhado da porta da cubata, nga Xíxi Hengele, como lhe chamam no
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musseque — boca dela tem sempre piada, mesmo se é conversa de óbito não faz mal, ela sempre fala
de maneira que uns riem, outros não estão perceber —, resmunga num estreito raio de sol fugido das
nuvens para lhe bater na cara velha e magra. Vavó pisca os olhos, sente o corpo mole, a boca
amarga, a cabeça pesada. Lembra depois os pensamentos, quase estivera a sonhar; um sorriso triste
vem-lhe torcer os riscos todos na cara seca. Fala só para o seu coração:
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— Nga Xíxi!... Dona Cecilia!... P’ra quê eu lembrei agora?!
Ri um riso triste, gasto, rouco do tabaco das cigarrilhas fumadas para dentro.
— Auá! Se calhar é por causa as mandiocas eu comi...
Verdade a barriga está lhe doer. Esses dias todos só água de café e então, de repente, cozinhou
aquelas batatas, comeu-lhes todas, muitas vezes era isso que tinha-lhe feito mal. Gosto delas não era
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bem mandioca, batata-doce também não era, esses são gostos vavó conhece mesmo, mas não aceita
lembrar outra vez as palavras do neto saindo, zangado, naquela hora do almoço...
— Oh!... Não vou morrer, e a fome já não tenho...
Mas essas ideias, aparecidas durante o sono, não querem lhe deixar, agarram na cabeça velha,
não aceitam ir embora, e a lembrança dos tempos do antigamente não foge: nada que faltava lá em
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casa, comida era montes, roupa era montes, dinheiro nem se fala... Continua ali a morder-lhe, mesmo
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agora, não sendo mais dona Cecilia Bastos Ferreira. E vavó não resiste, não luta; para quê? Deixa
esses farrapos das coisas antigas brincarem na cabeça, porem pena, tristeza; continua só repetindo,
baixinho, parece quer dar sua desculpa em alguém:
— É a vida!... Deus é pai, não é padrasto. Deus é que sabe!...
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No sol pequeno, pelejando com as nuvens ainda a tapar o azul do céu, vem um calor fresco da
água que caiu. Pelos fios, atravessando o musseque, as piápias estão pousadas em bandos,
esquecendo, distraídas, as fisgas dos miúdos. Os pardais já saltam, pardal não sabe andar, e vão
assim, pelo chão molhado, apanhar as jingunas de encher os papos. Nos troncos mais novos das
mulembas, plim-plaus e rabos-de-junco estão cantar a derrota que dão nos figos desses paus.
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Marimbondos saem malucos dos ninhos deles, nos cajueiros; os gumbatetes aproveitam o barro para
adiantar construir as casas. Das cubatas, as galinhas e os pintinhos já saíram muito tempo, chovia
pequeno ainda e todo o chão de sítio de gafanhotos e salalés e formigas está remexido. Só os cães
ficaram nas portas, enrolados no fundo dos buracos, aproveitando a areia fresca.
Mas vavó não sente esse barulho da vida à volta dela. Tem o soprar do vento, o bater dos zincos;
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nalguns sítios, o cantar da água a correr ainda e, em cima de tudo, misturando com todos os ruídos, o
zumbir das vozes das pessoas do musseque, falando, rindo, essa música boa dos barulhos dos
pássaros e dos paus, das águas, parece sem esse viver da gente o resto não podia se ouvir mesmo,
não era nada. Tudo isso é para vavó muito velho, muito antigo, sempre a vida dela lhe conheceu
todos os anos, todos os cacimbos, todas as chuvas; e agora, nessa hora, a barriga estava lhe doer, a
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cabeça cadavez mais pesada, o corpo com frio. Vontade para ir dentro da cubata também já não tem;
deixa-se ficar assim mesmo, sentada, as moscas pousadas nos panos pretos, a boca respirando com
força o ar novo que está soprar, os olhos quase fechados...
— Boa tarde, vavó Xíxi. Como passa?
Abre os olhos, quer sorrir; o sol na cara não deixa. Conhece nga Tita, fala:
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— Ai! Bem ‘brigada, menina. Gregório, então?
Nga Tita baixa a cabeça, encolhe os ombros; responde depois, mais corajosa:
— Sempre o mesmo, nga Xíxi. Lá está...
Velha Xíxi encosta as mãos na parede e sua amiga ajuda-lhe a levantar, devagar, com jeito, o
reumatismo espera esses dias frescos para atacar, os vizinhos sabem.
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— Aiuê, nossa vida. Vida de pobre é assim.
— Pois é, vavó!... Sukuama! Mas ninguém mesmo que me diz quando vai sair, nem nada. Falei
no chefe, jurei mesmo meu homem não é terrorista, não senhor, dormia comigo sempre na cama,
como é estava andar em confusões e essas coisas que eles querem?...
Vavó Xíxi suspirou, a barriga mordia, estava doer muito.
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— É verdade, menina! Mas é assim, os brancos não aceitam...
— Ih! Falou-me eu é que dormia com ele mas ele é que conhecia bem... Veja só, vavó, veja só
essa vida!... Bem! Logo-é! Quando vou voltar, paro mais para falar com a senhora.
— ‘brigada, menina. Mas diz ainda...
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E a voz de nga Xíxi começou com essas palavras a fazer abrir mais os olhos quietos dela. A
curiosidade, essa mania de vavó saber mesmo tudo como era, de pôr sempre sua fala, sua sentença,
opinião dela saía logo-logo, obrigou-lhe a falar:
— ... Vai longe?...
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— Em casa do sô Cristiano, vavó.
— Fazer o quê então, no sô Cristiano?
— Não sabe? Ai, não sabe? Mulher dele lhe nasceu uma menina!
— Ená! Outra? Possa! Esse homem só sabe fazer as raparigas!
— É verdade, vavó! E quis-lhe arrear, veja só. Diz a culpa é dela. No dia mesmo que a pobre

10

pariu, vejam só!
Vavó Xíxi riu: o riso gasto e velho dela parecia mais novo, neste assunto. Os olhos pequenos,
escondidos no fundo dos ossos, piscavam muito e toda a cara, iluminada pelo sol que já brilhava,
parecia tinha azeite-palma. Nga Tita chegou mais perto para contar: a menina nascera cassanda, isso
mesmo vavó, nasceu branca, branca, parecia era ainda filha de ngüeta, se ela não lhe conhecia bem
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na sua amiga Domingas, podia ficar pensar muitas vezes um branco tinha-se enganado na porta da
cubata...
Vavó ria, batia as mãos satisfeita, gozando, fechando os olhos, pondo muxoxo, dobrando na
cintura para rir ainda com mais força. E quando nga Tita despediu outra vez e saiu, também a rir,
pela areia molhada adiante, caminho do Rangel, vavó encontrou a sua coragem antiga, sua alegria de
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sempre e, mesmo com o bicho da fome a roer na barriga, foi-lhe gritando, malandra e satisfeita:
— Sente, menina! Mu muhatu mu ‘mbia! Mu tunda uazele, mu tunda uaxikelela, mu tunda
uakusuka...

*
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Vinham andando os dois, calados agora no fim de muita conversa na hora do almoço. Maneco,
as mãos nas algibeiras do macaco cheio de óleo, fumava; Zeca Santos olhando todos os vidros e os
olhos das raparigas que passavam para gozar bem a vaidade que lhe fazia essa sua camisa amarela,
florida. Devagar, ao lado do amigo, ia sentindo cada vez mais um fogo a crescer no estômago, a
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avançar no sangue, trepando na cabeça, pondo nuvem fina de cacimbo na frente dos olhos. Mas era
melhor assim. Tinha esquecido a lombriga a roer, tinha esquecido mesmo vavó e as raízes que queria
lhe dar no almoço, tinha esquecido o trabalho que não conseguia arranjar...
Quatro horas eram já quase e, à toa, seguiam no passeio do Catonho-Tonho, direcção do mar.
Zeca Santos tinha dado encontro no amigo dele, agarrara-lhe ainda no emprego, nesse dia Maneco
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estava sair mais tarde, dia de chuva os carros eram muitos lá na estação de serviço e queria fazer
umas horas na vez de um amigo. Por isso é que três horas só Maneco veio para almoçar. Saiu logo
conversa desse baile do último sábado, a peleja que tinha passado por causa a Delfina, e Maneco
gabou Zeca:
— Você arreou-lhe mesmo uma bassula de mestre! Possa! A malta gramou!
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Gabado, Zeca Santos endireitou o corpo magro e as orelhas-de-abano — ele tinha raiva essas
orelhas, todas as pequenas gostavam lhe gozar e só depois, quando adiantava falar, elas esqueciam
na música das palavras — ficaram a arder, quentes. Espreitou a camisa amarela e continuou,
vaidoso, ao lado do amigo, caminho da quitanda.
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Nessa hora em que deram entrada aí na loja e Maneco cumprimentou só Sá pedindo dois
almoços, o que custou em Zeca foi aquela mentira que saiu logo-logo, nem mesmo que pensou nada,
nem ouviu ainda o bicho do estômago a reclamar, só a vergonha é que começou as palavras que
arrependeu depois:
— Ih! Dois almoços!? Já almocei, Maneco!
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E mesmo que Maneco não tinha respondido ainda nada, Zeca repetiu, atrapalhado:
— Juro! Comi bem. Estou cheio.
Ai! Mas na sopa de Maneco saía um cheiro bom e quente; a colher descia, subia; aquele barulho
dos beiços do lavador de carros a chupar o puré de feijão, tudo isso desafiava Zeca Santos,
atrapalhado para disfarçar ainda o cuspo que estava sempre engolir, engolir... Logo-logo veio um
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guisado de feijão, um cheiroso quitande amarelo parecia era maboque. Mano Maneco comia, sorria,
o trabalho de muitas horas pusera-lhe fome grande, mas não parava de falar as pequenas, os bailes, a
motorizada cadavez ia lhe comprar mesmo lá no serviço, mas Zeca mirava só os dentes do amigo,
amarelos também do azeite, os beiços brilhantes da gordura, e nem que falava, ele mesmo, Zeca
Santos, que só sabia esses assuntos de farras e pequenas!... Só que a força da barriga é muita e, na

20

hora das bananas, não conseguiu aguentar. Aí, voz de caniço, falou fingindo não estava dar
importância:
— Banana, sim. Fruta eu não tive tempo de comer. O maximbombo, sabe, Maneco...
Mas calou logo a boca, pensou já falara tinha vindo a pé, gostava andar a pé no fim da chuva e
ficou espiar se ia ser agarrado na mentira. Maneco, distraído com a comida, não deu conta e Zeca
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Santos pôde então engolir com depressa duas bananas, nem lhes mastigou nem nada, e o copo de
palheto é que ajudou-lhe ainda sossegar o roer da barriga. Sentindo mais calma, o estômago a parar
os mexeres dele, o cuspo mais quieto na boca, falou também as miúdas, a Delfina, os bailes...
Fora, o sol já tinha rasgado os últimos bocados de nuvens e espreitava no meio das folhas das
grandes árvores velhas. Devagar, fumando Maneco, Zeca Santos feliz com o vinho na barriga,
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atravessaram a rua de pedra, deixaram os pés levarem-lhes no cais de cabotagem, na muralha onde,
nos domingos e outros dias à noite, as pessoas da Baixa vêm passear com as famílias delas. Sentados
na frente do mar escuro e vermelho das águas da chuva, Maneco virou as conversas:
— Mas nada que conseguiste ainda?
— Nada, Maneco! — Zeca esquivou contar o chicote de sô Souto, o melhor era mesmo calar
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essa história.
— Já mais de uma semana que estou procurar trabalho, e nada!...
Acendeu outro cigarro, cuspiu na água antes de perguntar:
— E esse do jornal, já foste?
— Ainda.
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— O melhor é mesmo aproveitar hoje, cadavez, quem sabe?...
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— Oh! Não vão me aceitar. Estou magrinho assim, eles falam aí no jornal escritório e armazém.
Você já sabe: sai serviço pesado!
Maneco abriu o recorte e leu o anúncio. Em voz alta, devagar, a descobrir ainda cada letra, só
segunda classe é que ele tinha, e ler depressa custava. Quando acabou, levantou de um salto parecia
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era gato, falou gozão pondo uma chapada nas costas de
Zeca:
— Vamos, miúdo!
Chamava-lhe sempre de miúdo quando ia-lhe ajudar nalguma coisa, Zeca já sabia, sorriu. Ao
lado do amigo, sentindo a cabeça começar andar às voltas e o mar, muito brilhante, a tremer, falou:
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— Eu vou sozinho, Maneco. Sim? Você falaste que ias ainda ajudar o teu amigo, fazer umas
horas dele, lá na oficina...
Maneco lhe agarrou no braço só, ajudando a atravessar a estrada, e, antes de sair embora,
recomendou:
— Ouve ainda, Zeca. Se aí não consegues, passa na oficina. Então, como você mesmo quer, te

15

levo no Sebastião para amanhã ir no cimento... Mas você é quem quer!
O tempo fugia para a noite; o sol, raivoso, queimava; tinha um céu muito azul, nem uma nuvem
que se via, e na Baixa, sem árvores, os raios do sol atacavam mal. A barriga de Zeca Santos já não
refilava mas o calor estava em todo o corpo, punha-lhe comichão nos pés, obrigava-lhe andar
depressa no meio da gente toda, a sua camisa amarela ia rápida, esquivava os choques, avançando
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com coragem no anúncio do emprego, arranjando já na cabeça as palavras, as razões dele, ia falar a
avó velha, qualquer serviço mesmo que quisessem lhe dar, não fazia mal, aceitava.
Mas na entrada parou e o receio antigo encheu-lhe o coração. A grande porta de vidro olhavalhe, deixava ver tudo lá dentro a brilhar, ameaçador. Na mesa perto da porta, um rapaz, seu maisvelho talvez, farda de caqui bem engomada, espiava-lhe. Num instante Zeca Santos mirou-se no

25

vidro da porta e viu a camisa amarela florida, seu orgulho e vaidade das pequenas, amarrotada da
chuva; as calças azuis, velhas, muito lavadas, todas brancas nos joelhos; e sentiu bem o frio da pedra
preta da entrada nos buracos dos sapatos rotos. Toda coragem tinha fugido nessa hora, as palavras
que adiantara pensar para dizer a vontade do trabalho e só o bicho na barriga começou o serviço dele
outra vez, a roer, a roer. Com medo de sujar, empurrou a porta de vidro e entrou, dirigiu-se ao
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grande balcão. Mas não teve tempo de andar muito. Um homem grande e magro estava na frente
dele, olhando-lhe o papel na mão.
Zeca ia falar, ele só empurrou-lhe na mesa do contínuo:
— Já sei, já sei. Não digas mais. Vens pelo anúncio, não é? Anda para aqui. Xico, ó Xico!
O rapaz da farda veio nas corridas trazendo bloco de papel e lápis e parou na frente dele, à
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espera. O homem magro observou bem Zeca Santos nos olhos; depois, depressa, desatou a fazer
perguntas, parecia queria-lhe mesmo atrapalhar: onde trabalhou; o que é que fazia; quanto ganhava;
se estava casado; qual era a família; se era assimilado; se tinha carta de bom comportamento dos
outros patrões; muitas coisas mais, Zeca Santos nem conseguia tempo de responder completo, nem
nada. E no fim já, quando Zeca tremia de frio com aquele ar do escritório e o vazio da barriga a
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morder-lhe, a voz de todos a fugir, longe, cada vez mais longe, o homem parou na frente dele para
perguntar, olhando a camisa, as calças estreitas, com seus olhos maus, desconfiados:
— Ouve lá, pá, onde é que nasceste?
— Nasceu onde? — repetiu o contínuo.
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— Catete, patrão!
O homem então assobiou, parecia satisfeito, bateu na mesa enquanto tirava os óculos, mostrando
os olhos pequenos, cansados.
— De Catete, hem?! Icolibengo?... Calcinhas e ladrões e mangonheiros!... E agora, por cima,
terroristas!.. Põe-te lá fora, filho dum cão! Rua, filho da mãe, não quero cá catetes!...
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Zeca Santos nem percebeu mesmo como é saiu tão depressa sem dar encontro na porta de vidro.
A cara do homem metia medo, parecia tinha ficado maluco, bêbado, todo encarnado a mostrar-lhe
com o dedo, ameaçando-lhe, xingando, e todas as pessoas que estavam passar olhavam o rapaz
banzado, quieto, levando encontrões e pisadelas, um miúdo pôs-lhe mesmo uma chapada no
pescoço. O homem, na porta, continuava com as palavras dele:
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— Icolibengo, hem!? Filho da puta!... Se aqui apareces mais, racho-te os chifres!...
De repente, vendo as pessoas nos passeios começarem a parar e perguntar saber os casos, Zeca
Santos sentiu o medo a avisar-lhe no coração, um sinal, parecia tinha dormido e acordava agora no
meio do perigo, no escuro. E, com a fome a pôr-lhe riscos encarnados na frente dos olhos, correu
pela Rua da Alfândega, para esquivar na confusão de pessoas, na Mutamba.
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O sape-sape ficava perto da rua, no terreno onde antigamente estava o Asilo República.
Assim, ali sozinho, de todos os lados as grandes casas de muitas janelas olhavam-lhe, rodeavam-

25

lhe, parecia era feitiço. Sem mais água, só mesmo com a chuva é que vivia e sempre atacado no
fumo preto das camionetas, indo e vindo no porto, que ali era o caminho delas, como é essa árvore
ainda tinha coragem e força para pôr uma sombra boa, crescer suas folhas verdes sujas, amadurecer
os sape-sapes que falavam sempre a frescura da sua carne de algodão e o gosto de cuspir longe as
sementes pretas, arrancar a pele cheia de picos? Só mais lá em cima, nas barrocas das Florestas,
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tinha outros paus. Ali, era só aquele, corajoso, guardando na sua sombra massuícas pretas de fazer
comida de monangambas dos armazéns de café, dos aprendizes de mecânico da oficina em frente,
mesmo dos homens da Câmara quando vinham com as pás e picaretas e rasgavam a barriga das ruas.
Nessa hora de quase cinco horas as folhas xaxualhavam baixinho e a sombra estendida estava
boa, fresca, parecia era água de muringue. Sentado nas pedras negras do fumo, Zeca Santos esperava
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Delfina mirando, ansioso, a porta da fábrica. Tinha combinado com a pequena, nesse dia ela ia pedir
para sair mais cedo, iam dar encontro, Zeca queria adiantar essas falas do baile de sábado. Delfina
merengara muito bem com ele e quando o conjunto, depois, rebentou com a música do Kabulu,
ninguém mais lhes agarrou, quase o baile ia ficar só deles os dois, toda a gente parada a assistir-lhes,
vaidosos e satisfeitos. Daí é que nasceu a peleja com João Rosa: o rapaz andava perseguir a garota,
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queria-lhe para ele; mas, nessa noite, Zeca Santos, com a satisfação dos olhos de Delfina, pelejava
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mesmo que eram muitos. A sorte ficou do lado dele, azar no lado de João porque, lá fora, a luz era
pouca. O rapaz usava óculos e falhou o soco na cara; aí, sem custar nada, Zeca caçou-lhe o braço e
passou-lhe uma bassula nas costas, mergulhou-lhe em cima da areia.
Mas, mesmo que na peleja Zeca tinha ganhado, o mulato continuou vir buscar Delfina em seu
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carro pequeno, muitas vezes costumava-lhe trazer também e, nessa hora, era já escuro. Zeca ficava
raivado, pensava o silêncio e o escondido do carro, se calhar o sacrista adiantava apalpar as pernas
da namorada, muitas vezes, quem sabe?, outras coisas mesmo, o carro estava-lhe ajudar...
Por causa disso, nesse dia tinha decidido. Ou era dos copos do vinho no almoço e mais outro
com Maneco depois que falaram no Sebastião, ou era ainda, cadavez, essa promessa de trabalho que
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arranjara, a verdade agora estava ver tudo com mais confiança, satisfeito quase. Sem querer mesmo,
o pensamento do dinheiro para mandar consertar sapatos, muitas vezes umas calças novas, juntavase com a figura de Delfina, com seu riso e seu falar, seu encostar pequeno e bom, na hora dos tangos,
na farra...
Sebastião tinha-lhes recebido bem, Maneco era amigo. Grande, careca quase, o homem falou
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com voz grossa em Zeca Santos, apalpou-lhe ainda os braços, depois cuspiu. Mas Maneco estava a
ajudar-lhe:
— Deixa, Mbaxi! O rapaz precisa...
Sebastião Cara-de-Macaco — Polo ia Hima, como gritavam todos os homens do cariengue, por
ali deitados nas sombras das árvores, esperando as camionetas — foi avisando o trabalho era pesado,
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pega sete horas, despega seis horas e todo o dia é aguentar os sacos de cimento nas costas, carregar
as camionetas, descansar só mesmo para uma sandes de peixe frito. E depois o pior é esse pó toda a
hora, ainda que põe lenço na boca, ele entra na mesma.
— E você, rapaz, és fraco! Não quero t’aldrabar!...
Zeca Santos resmungou qualquer coisa, nem ele mesmo que percebeu o quê, o homem fazia

25

respeito com seu largo peito e braços pareciam eram troncos de pau, a voz grossa, as pernas grandes
saindo numa calça rasgada em feitio de calção. Apontando em todos os outros por ali sentados ou
deitados, Sebastião riu um grande riso de dono e falou-lhes, mais baixo agora:
— Você vai roubar serviço num desses homens!... Mas deixa só! Eu é que escolho quando vêm
os camiões... e você vai comigo!
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Maneco apertou-lhe a mão para despedir, mas o homem não aceitou. Continuou rir, ria, e falou
outra vez. Zeca Santos não percebia porquê o homem ria assim, mas as palavras espantaram:
— Os gajos costumam pagar quarenta, nesse serviço. Já foi sessenta cada dia, mas tem sempre
cada vez mais gente aqui para trabalhar e os sacanas fazem batimento...
Olhou para todos os lados, calado e desconfiado agora, e os olhos brilharam na cara achatada de
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grande queixo.
— Dez paus cada dia, são para mim. Aceitas?
Zeca Santos abriu a boca, mas Maneco já refilava:
— Ená, Mbaxi! Vê ainda o rapaz, pópilas! Tem pessoa de família para comer...
— E eu? Não tenho meus sete filhos? Como vou dar de comer? Enh? E vestir? Se não aceita tem
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aí quem me dá mesmo metade, se lhe deixo ir no cimento!
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Maneco quis ainda protestar, arranjar abatimento, cinco estava muito bem, o rapaz tinha de fazer
força, lutar, não estava habituado, merecia o vencimento.
— Por isso mesmo! — riu. — Por isso mesmo! O miúdo vai fazer mangonha, eu é que vou lhe
carregar o resto dele...
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No meio desse riso assim, que lhe sacudia os músculos dentro da camisola, virou-lhes as costas e
adiantou deitar outra vez debaixo da velha árvore onde estava, gritando depois:
— Seis horas, sem falta! Se não, entra outro! E dez paus...
Maneco pôs-lhe um manguito e Zeca Santos foi ainda muito tempo com um peso no coração,
nem lhe apetecia falar, antes de despedir o amigo e chegar na porta da fábrica de tabaco, adiantar
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combinar encontro com Delfina.
Mas agora, com a rapariga ali ao lado, não tinha mais lembrança de Sebastião Polo ia Hima. O
calor começava já fugir com medo da noite que vinha, e um vento, guardando o fresco da chuva da
manhã, batia o vestido de Delfina de encontro às pernas fortes, ao corpo rijo dela. O capim verde
convidava de todos os lados e, molhado como estava, punha cócegas nos pés de Zeca Santos,
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metendo-se nos sapatos rotos. Ia muito calado, não sabia mais o que dizer a Delfina, tudo quanto
estava inventar debaixo do sape-sape, essas palavras doces que nasciam à toa no calor das farras,
agora ali não aceitavam sair. Pelo carreiro acima, devagar, sentia as cigarras a cantar nos troncos das
acácias, o vento a dançar os ramos cheios de flores, as folhas murmurando uma conversa parecia de
namorados, todo o barulho das picas, dos pardais, dos plim-plaus aproveitando os bichos das chuvas.
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Delfina vinha com um pequeno sorriso escondido, de fazer-pouco, e foi ela quem adiantou
interromper esse silêncio:
— Ená! Então você me dá encontro e não dizes nada?
— Oh!... O que eu quero falar você já sabe, Fina!
— Ih!? Já sei? Quando é que falaste? E trabalho, já arranjaste?!
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Sério, com esse assunto, Zeca ficou calado. Delfina sempre lhe falava esses casos do trabalho e
mesmo quando ele queria fazer-pouco o João Rosa, cafofo e mais não sei quê, a rapariga refilava,
assanhada:
— Você tens é raiva! O rapaz trabalha, tem seu carro dele, e fala-me mesmo para casar comigo...
Gostava muito de Delfina, queria mesmo ela sabia todas coisas da vida dele, mas como ia-lhe
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contar então o que tinha sucedido nesses dias de procura de trabalho? Ou mesmo falar esse trabalho
de carregar cimento no porto, serviço assim só de monangamba?
Ela não ia aceitar, ia-lhe deixar naquela hora, naquele sítio, no meio do caminho das barrocas.
Também dizer não tinha trabalho, não encontrava serviço, era pior. Delfina continuava falar, sentiase mesmo na voz dela era só para fazer raiva, dizia João Rosa já tinha-lhe prometido falar no patrão
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para lhe mudarem no escritório; que ela devia mas é ir mesmo na escola da noite; que, depois, queria
se casar com ela, se ia aceitar namoro dele e mais outras conversas, só para irritar Zeca Santos. Essas
palavras magoavam-lhe lá dentro, sentia tristeza, vergonha dele mesmo, mas também sorte não tinha,
gostava a pequena, o pior é que trabalho de todos os dias custa encontrar. Pensou a tarde já estava a
ser boa com esse encontro, pena Delfina estar lhe xingar assim. Medroso, agarrou-lhe no braço e
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baixando a voz falou como ele sabia:
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— Ouve então, Fininha. Você esqueceste o sábado? Aquilo que disseste, enh? Para quê você está
se zangar? E depois, falar assim à toa nesse sungadibengo de Rosa, para quê? Eu não fico raivado,
qu’é que você pensa? Agora tenho o meu emprego aí com Maneco, na estação de serviço... E depois,
você sabe, você viu no baile, Marcelina anda-me chatear...
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— Ih! Essa sonsa?! Sukuama! Já viram? Tem nada de cheirar?...
Calou-se logo, Delfina. O sorriso de Zeca Santos estava na frente dela, um sorriso ela gostava e
tinha raiva ao mesmo tempo, ficava parecia era cara de gato quando anda brincar com o rato...
Devagar, com toda a técnica ele tinha estudado, desviou-lhe do caminho onde iam, atravessaram
um bocado de capim, borboletas e quinjongos saltaram para todos os lados. Sentados debaixo de
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uma grande acácia, vermelha de flores, Zeca puxou Delfina na cintura, mostrando-lhe só os olhos a
rir, uns olhos de criança malandra que ela gostava. Mesmo assim não aceitou: tirou-lhe as mãos
atrevidas, arranjou o vestido e ela é que sentou como quis, ali perto, puxando a chita de cores para
cima dos joelhos, agarrando-lhe com as mãos por baixo das coxas fortes.
Zeca Santos ficou um tempo deitado a chupar um capim, sem falar nada; depois rastejou parecia
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era sardão, na direcção de Delfina, mirando-lhe com olhos doces e amigos. A menina nem nada que
disse, deixou só a cabeça dele deitar no colo, era bom sentir assim aquele peso, o calor dele contra a
barriga, as orelhas-de-abano a mostrarem bem o feitio da cabeça, os olhos cheios de felicidade. Sem
mesmo poder parar-lhes, as mãos dela começaram a pôr festas de sumaúma na carapinha, na pele
quente do pescoço, do princípio do peito e Zeca suspirou, falou-lhe mansinho:
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— Ai, Fina, meu amor! Se você vem mais com João Rosa não sei ainda o que vou fazer...
— Não venho mais, Zeca, juro sangue de Cristo! Só de você é que eu gosto, só de você, você
sabe...
Sorriu; era bom sentir essas falas assim, as festas, o calor das mãos dela na pele toda, nada que
ficava no corpo: nem a fome a roer na barriga; nem o vinho a pôr as coisas brancas e leves; só um
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quente novo, um fresco bom, melhor que o vento que soprava xaxualhando as pequeninas folhas
verdes das acácias, empurrando as flores, algumas deixavam cair as suas folhas vermelhas e
amarelas, parecia era mesmo uma chuva de papel de seda em cima deles.
— Agora que arranjaste mesmo um bom emprego, Zeca, não fica dormir mais, não?
— Não, Fina!
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— Se tu queres eu vou-te acordar de manhã... bato na janela...
Zeca sorriu outra vez, feliz com a amizade.
— Não precisa, Fininha! Agora mesmo vou ter juízo, juro!
— Sukuama! Já é idade, Zeca. Se não vai ter mais juízo, não vou te gostar mais...
Os olhos grandes, claros, de Delfina, mostravam toda a mentira dessas palavras, mas Zeca já não
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estava ver. Tinha escondido a cabeça no colo, a vergonha não queria lhe largar no coração, a vontade
de falar só a verdade na menina, como ela merecia, e a certeza nessa hora que falasse ia lhe perder
mesmo quando ela ia saber ele só tinha um serviço de monangamba e, pior, João Rosa, seu Morris,
suas delicadas falas a quererem-lhe roubar a pequena, tudo isso pelejava na cabeça fraca dele, no
coração fraco de Zeca Santos.
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E essa dor foi tão grande, o roer na barriga a atacar outra vez, a fazer fugir as coisas boas na
frente dos olhos dele, que tudo começou a girar à roda, a cabeça leve, o estômago a doer, na boca um
cuspo amargo e azedo, toda a barriga pedia-lhe para vomitar, deitar fora as bananas e o vinho que
lhes azedara, e, nessa hora, sentiu medo. Levantou os olhos grandes, de animal assustado, para
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Delfina, e as mãos procuraram o corpo da namorada para agarrar sua última defesa, seu último
esconderijo contra esse ataque assim de todas as coisas desse dia, desses dias atrasados, contra esse
receio de vomitar logo ali. Sentiu, debaixo dos dedos, as mamas pequenas dela de repente apertadas,
e a outra mão espetou-se com força e medo, com raiva, na coxa negra e forte que o vestido,
desarrumado, não tapava mais.
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As cigarras calaram a cantiga delas, uma pica fugiu do pau onde chupava flores: Delfina, com
toda a força dela, pôs uma chapada na cara do namorado, e Zeca, magrinho e mal deitado, rebolou
até no tronco da acácia.
Quase a chorar, agarrando o vestido aí no sítio onde os dedos dele tinham rebentado os botões,
Delfina zuniu-lhe todas as palavras-podres que a cabeça inventava, que a sua boca sabia, insultou,
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cuspiu-lhe:
— Você pensas eu sou da tua família, pensas? Que sou dessas, deita no capim, paga cinquenta,
vem dormir comigo? Pensas? Seu sacana, seu vadio de merda! Vagabundo, vadio, não tens
vergonha! Chulo de sua avó, seu pele-e-osso!...
Mas Zeca Santos nem percebia bem o que estava a passar. O vómito grande juntava-se na
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barriga, apertou-lhe com as mãos para poder respirar, mas não teve mais tempo de levantar: Delfina
empurrou-lhe outra vez contra o tronco da acácia, saindo depois a correr pelo capim abaixo,
borboletas e gafanhotos fugiam dos seus pés irritados, as cigarras calavam-se com as palavras que
foi gritando sempre, enquanto Zeca podia ouvir:
— Vadio de merda! Homem só no dia do casamento, sabes, rosqueiro? No dia do casamento, na
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cama, não é como os bichos no capim, seu pele-e-osso dum raio!...
Para os lados do colégio das madres o sino começou tocar devagar e o sol, na hora de dar fimba
no mar, descia vermelho e grande. O vento a soprar, brincalhão, nos troncos dos paus, trouxe nas
orelhas dele, doridas da chapada, o grito de Delfina, lá de baixo, do princípio do morro, só as cores
bonitas do vestido de chita é que se viam bem no meio das folhas:
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— Não tens vergonha, seu merda?! Estás magrinho parece és bordão de ximbicar! Até faz
pena!...
Com os vómitos, Zeca Santos nem deu conta da teimosa alegria que queria nascer, rebentar,
debaixo dessas palavras que a boca de Delfina falou sem saber mais porquê.
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*

No silêncio da cubata, com a luz da tarde a misturar no escuro da noite, vavó Xíxi sente os
passos do neto chegar, empurrar a porta com jeito, devagar, como o neto nunca fazia. A figura dele,
alta e magra, ficou desenhada na entrada com a luz da rua nas costas. Zeca teve de abrir bem os
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olhos para habituar no escuro e andou muito cauteloso.
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— Vavó?! Vavó, onde está?
Deitada na esteira, vavó continuou gemer e o neto correu no canto onde ela estava tapada, a
tremer.
— O que é então, vavó? Diz ainda! Está doente? É o quê?
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— Aiuê, minha vida! Aiuê, minha barriga! Morro!...
Zeca foi na porta outra vez e abriu-lhe bem. A luz da rua, luz do dia morrendo misturada na
outra claridade dos reflectores, olhos grandes acesos em cima das sombras de todos os musseques,
entrava com medo naquele escuro tão feio. Vavó já tinha se encostado na parede, o cobertor a tapar
as pernas e a barriga.
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— Então, menino, conta só! Não tenho nada, fala!...
O neto percebeu nessas palavras o mesmo desses dias todos, a razão que sempre fazia vavó
perguntar, adiantar saber se tinha encontrado serviço, se já tinha ganhado qualquer coisa para comer.
E ficou com vergonha ali, na frente dela, de falar aquele trabalho, serviço de monangamba do porto e
mesmo assim o vencimento de dividir com o homem da praça. O melhor era calar a boca, não falar
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esses casos; ir no trabalho; receber dinheiro e adiantar comprar coisas de comer; depois, pôr uma
mentira de outro serviço.
— Nada que arranjei ainda, vavó. Procurei, procurei, nada! Mano Maneco ainda m’ajudou...
Meu azar, vavó!
— Comeste, menino?
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— Ih!? Comi o quê então? Nada, vavó!
— Aiuê, minha barriga! Menino tinha razão mesmo. Mas a lombriga estava me roer, não podia
mais parar...
Contou então, com as lamentações dela, sempre a falar também ele não tinha mais juízo, senão
nada disso que ia suceder, é assim, uma pessoa fica velha e pronto! os mais-novos pensam é trapo de
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deitar fora, pessoa tem fome, come mesmo o que aparece e depois, no sono, lhe atacam essas dores
na barriga, parecia estava mesmo arder lá dentro, pior que
jindungo, mais pior que fogo...
Zeca Santos ouvia sem atenção; na cabeça não saía mas é Delfina, aquele quissende dela, essa
confusão sem querer, assim à toa mesmo, como ia lhe desfazer? Agora, apostava, a rapariga não
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aceitava mais conversa dele, quando desculpasse que estava doente não ia lhe aceitar, ia lhe chamar
de mentiroso e vadio. Uma tristeza pesada agarrava-se, teimosa, dentro dele. E o olho, vermelho e
inchado da chapada, estava doer, piscar, tudo na frente dele eram duas coisas. Vavó continuava:
— Pois é! Eu não lhe avisei, menino? Não lhe avisei para ir na missa, no domingo? Padre
Domingos perguntou o menino, eu é que desculpei a doença.
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— Sukuama! Mas padre Domingos ia me dar de comer? Ia me dar o serviço, vavó?
A dor do olho a inchar zangou Zeca, começou tirar a camisa amarela, depressa, quase lhe
descosia, e vavó aproveitou logo:
— Isso, menino! Agora rasga, não é? Comeste o dinheiro aí na camisa de suingue, agora
rasga?!... Aiuê, minha vida, estes meninos não têm juízo, não têm mais respeito nos mais-velhos...
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Zeca Santos quis acalmar, a cabeça começava também a doer muito:
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— Mas vavó, ouve então! Não começa assim me disparatar só à toa. Verdade eu fiquei dormir,
não fui na missa, e depois?...
Vavó Xíxi quase saltou, encostou bem na parede, para levantar faltava pouco:
— E depois? E depois? O menino ainda pergunta, não lembra já todos os dias está me chatear:
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«vavó, comida então?», «vavó, matete onde está?», «vavó vamos comer é o quê?». Não lembras?
Anh!... E padre Domingos, ele mesmo podia te arranjar emprego.
— Ora possa! Serviço de varrer a igreja, não é? Não preciso!
— Cala-te a boca, menino! Coisas da igreja, não falas assim!
Zeca Santos aceitou, já sabia nessas horas não adiantava falar em vavó. Se continuava, ainda iam
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se zangar. Sentia o coração pesado desse dia de confusão e o olho magoado picava, doía, inchado,
mas o que fazia mais sofrer era o medo que Delfina não ia lhe perdoar, mesmo que não tinha culpa,
ia lhe trocar por João Rosa e isso punha-lhe triste. Na barriga o bicho antigo já não roía mais. Era só
uma dor quieta, funda, parecia estavam-lhe queimar ali. Com a camisa na mão procurou prego de lhe
pendurar e, num instante, a cara dele, magra e comprida, ficou na claridade da porta.
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— Ená, Zeca! — vavó tinha agora outra voz, admirada, mais amiga, — Chega aqui então...
Sorria; na sua cabeça velha as ideias começaram a se juntar devagar, a arranjar sua significação,
a lembrar essa conversa, nem deu importância, até já tinha-se esquecido, é verdade Delfina, aquela
menina de nga Joana, esteve passar ali na cubata, seis horas quase, adiantou perguntar o neto Zeca e,
quando vavó gemeu que não tinha voltado ainda do serviço, a menina saiu nas corridas, nem
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obrigada nem nada, não pôs mais explicações...
— Sente ainda, Zeca?!... O olho assim encarnado, é o quê? Pelejaste?
Zeca levou logo-logo a mão na cara para esconder, mas já era tarde: vavó tinha visto bem e, na
cabeça dela, as ideias começaram brincar.
— 1h! Então não disse na vavó, o branco sô Souto...

25

— Sukuama! O branco sô Souto você falaste foi o chicote nas costas, Zeca!...
— Pois é, vavó. E nas costas. Vavó viu bem. Mas o rabo do chicote passou aqui em cima, de
manhã não estava doer, agora parece mesmo a falta de luz está-lhe fazer inchar...
Mas vavó Xíxi já estava levantada. A cara dela, amachucada e magra, toda cheia de riscos, ria,
enrugando ainda mais a pele, quase as pessoas não podiam saber o que é nariz, o que é beiços. Só os
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olhos, uns olhos outra vez novos, brilhavam.
— Ai, menino! Menino anda mesmo com teu azar, Zeca! Até mesmo no olho, chicote te
apanhou-te! Azar quando chega...
Zeca Santos percebeu, dentro destas palavras, a troça de vavó Xíxi. Não podia jurar mesmo, mas
aquela cara assim, a pressa de levantar na esteira, as palavras que não falavam direito, mostravam
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vavó já sabia Delfina tinha-lhe posto aquela chapada na cara. Mas como, então? Quem podia lhe
contar? Ninguém que assistiu, Só se foi mesmo Fina que passou ali na cubata. Com esse
pensamento, uma mentira grande que ele sabia afinal, Fina não tinha mesmo confiança com vavó
para lhe pôr essas conversas, o coração de Zeca ficou mais leve, bateu mais com depressa e os olhos
procuraram para ver bem na cara a confirmação da sua sorte. Mas nga Xíxi já estava outra vez

18

abaixada, remexendo as panelas vazias de muitos dias, e Zeca deixou-se ficar distraído, gozando a
felicidade de pensar Delfina tinha passado ali.
Diferente, outra vez macia e amiga, a voz de vavó perguntou do meio das panelas e quindas
vazias:
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— Olha só, Zeca!? O menino gosta peixe d’ontem?
Espantado, nem pensou mais nada, respondeu só, guloso:
— Ai, vavó! Está onde, então?... Diz já, vavó, vavó sabe eu gosto. Peixe d’ontem...
A língua molhada fez festas nos beiços secos, lembrou as postas de peixe assado, gordo como
ele gostava, garoupa ou galo tanto faz, no fundo da panela com molho dele, cebola e tomate e
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jindungo e tudo quanto, como vavó sabia cozinhar bem, para lhe deixar dormir tapado, só no outro
dia, peixe d’ontem, é que se comia. Os olhos de Zeca correram toda a cubata escura, mas não
descobriu; só vavó estava acocorada entre panelas, latas, quindas vazias.
— Ai, vavó, diz já então! A lombriga na barriga está me chatear outra vez! Diz, vavó. Está onde
então, peixe d’ontem?
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De pé na frente do neto, as mãos na cintura magra, vavó não podia guardar o riso, a piada. De
dedo esticado, as palavras que estavam guardadas aí na cabeça dela saíram:
— Sente, menino! Se gosta peixe d’ontem, deixa dinheiro hoje, para lhe encontrar amanhã!
Zeca, banzado, boca aberta, olhava vavó mas não lhe via mais. Só a boca secava com o cuspo
que queria fugir na barriga, o sangue começava bater perto das orelhas e a tristeza que chegava dessa
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mentira de nga Xíxi apagou toda a alegria que tinha-lhe posto o pensamento de Delfina passando ali
na cubata O olho da chapada doía. No estômago, a fome calou, deixou de mexer, só mesmo a língua
queria crescer na boca seca. Envergonhado, se arrastou devagar até na porta, segurando as calças que
tinha tirado para dobrar.
Por cima dos zincos baixos do musseque, derrotando a luz dos projectores nas suas torres de
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ferro, uma lua grande e azul estava subir no céu. Os monandengues brincavam ainda nas areias
molhadas e os mais-velhos, nas portas, gozavam o fresco, descansavam um pouco dos trabalhos
desse dia. Nos capins os ralos e os grilos faziam acompanhamento nas rãs das cacimbas e todo o ar
estava tremer com essa música. Num pau perto, um matias ainda cantou, algumas vezes, a cantiga
dele de pão-de-cinco-tostões.
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Com um peso grande a agarrar-lhe no coração, uma tristeza que enchia todo o corpo e esses
barulhos da vida lá fora faziam mais grande, Zeca voltou dentro dobrou as calças muito bem, para
aguentar os vincos. Depois, nada mais que ele podia fazer já, encostou a cabeça no ombro baixo de
vavó Xíxi Hengele e desatou a chorar um choro de grandes soluços parecia era monandengue, a
chorar lágrimas compridas e quentes que começaram correr nos riscos teimosos as fomes já tinham
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posto na cara dele, de criança ainda.

Fim
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GLOSSÁRIO2

EXPRESSÕES EM QUIMBUNDO:
Ambul’o kuku: Deixa (larga) o avô!
Bessá!: A sua bênção!
Katul’o maku, sungadibengu...: Tira as mãos, mulato ordinário...
Makutu!: Mentira!
«M’bika a mundele, mundele uê»: O escravo de um branco também é branco.
Mu muhatu mu ‘mbia! Um tunda uazele, mu tunda uaxikelela, um tunda uakusuka...: A mulher é como a
panela! Dela sai o que é branco, o que é negro, o que é vermelho!
Mu’xi ietu ia Luuanda mubita ima ikuata sonii...: Na nossa terra de Luanda passam coisas que
envergonham.
Ngëjile kua ngana Bina/ Ala kiá ku kuata/kua...kua… kuata, kuata...: Fui na casa da senhora
Bina/Começam logo agarra.../agarra, agarra...
Ngëxile kua ngana Zefa/Ngala ngó ku kakela Ka... ka... ka... kakela, kakela: Estava na casa da senhora
Zefa/Estou só a cacarejar…/ca...ca... carejar.
O Kam’tuta, sung’o pé!: O Karn’tuta, puxa o pé!
Sukua! (Sukuama!): Poça! Porra! Pópilas! Arreda!
Tuji! Merda!
Tunda!: Fora! Rua!
Uazekele kié — uazeka kiambote: Como dormiu; dormiu bem.

2

“Glossário”, in Luuanda, José Luandino Vieira, Lisboa, Editorial Caminho, 2004
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VOCÁBULOS:

Assimilado(a): Em 1954 o Estatuto dos povos coloniais das possessões portuguesas estabeleceu que mediante
certas condições era possível aos «indígenas» adquirirem a cidadania, passando à situação de «assimilados».
Entre essas condições incluíam-se o «falar correctamente a língua portuguesa», dispor de rendimentos de
trabalho ou bens próprios considerados suficientes e «ter bom comportamento e ter adquirido a educação
necessária e os costumes necessários à aplicação integral do direito público e privado dos cidadãos
portugueses» (sic).

Bassula: Golpe de luta.
Berrida (berridar): Correr com; expulsar.
Bitacaia: Pulga que se entranha nos pés.

Cabobo: Aquele que não tem dentes.
Cacimba: Lagoa formada pela chuva; grande buraco escavado para conservar água; poço; cisterna.
Cafofo: Cego; pitosga.
Cafucambular: Cambalhotar
Cambular: Apanhar uma coisa em movimento; arregimentar; raptar; aliciar.
Cambuta: Pessoa de baixa estatura.
Camuelo(a): Invejoso(a); ciumento(a).
Candingolo: Bebida fermentada a partir cio milho.
Capanga: Aperto do pescoço com o braço e o antebraço.
Capiango: Roubo; delinquência; furto.
Cariengue: De aluguer; assalariado.
Cassanda: Em Luanda, branca de má educação, ordinária.
Cassumbular: Tirar o que o outro leva na mão; arrebatar.
Cazumbi: Alma do outro mundo.
CÊ-EFE-BÉ: Caminhos de Ferro de Benguela.
CÊ-EFE-ELE: Caminhos de Ferro de Luanda.

Diamba: Erva que se fuma; cânhamo; marijuana.

Fanguista: Ladrão; ratoneiro.
Fimba (dar...): Mergulho; mergulhar.

Güeta (Ngüeta): Branco ordinário ou apenas branco.
Gumbatete: Abelha construtora; insecto que faz ninho de barro.

Icolibengo: Natural de Icolo e Bengo, região próxima de Luanda.
Imbambas: Coisas; pertences; trastes; bagagem.
Jinguba: Amendoim.
Jinguna: Formiga branca, com asas, que aparece depois das chuvas.
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Larar: Defecar; cagar.
Luando: Esteira de papiro que se enrola no sentido da largura.

Maboque: Fruto do maboqueiro, de forma esférica e casca rija, do tamanho da laranja.
Maca: Conversa; questão; disputa; caso; assunto.
Macuta: Dinheiro; antiga moeda de Angola.
Mangonha: Preguiça; calaceirice; vadiagem.
Maquezo: Cola mais gengibre, que se mastigava pela manhã.
Marimbondo: Espécie de vespa.
Massambala: Sorgo; milho miúdo.
Massuíca: Trempe (arco ou triângulo) constituída por três pedras sobre as quais se colocam tachos e panelas.
Matacanha: Pulga que penetra nos dedos.
Mataco: Nádegas; traseiro.
Matete: Massa de farinha cozinhada, inconsistente, rala.
Matias: Pássaro da região de Luanda.
Mauindo: Bitacaia que penetrou nos dedos e cria um pequeno saco onde põe os ovos.
Mona: Criança; filho.
Monandengue: Criança; jovem.
Monangamba: Todo o que se dedica a trabalhos pesados; serviçal; carregador; estivador.
Mulemba: Árvore de grande porte.
Muringue: Bilha de água.
Mutopa: Cachimbo típico.
Muximar: Adular; falar ao coração.
Muxoxar: Fazer ruído de desprezo, indiferença, com os dentes e os lábios.

Nga: Senhora.
Ngana: Senhora; senhor.
Ngoma: Tambor.
Nuno: Anão.

Piápia: Andorinha.
Pica: Colibri.
Plim-plau: Pássaro acinzentado.
Pírulas: Pássaro canoro, acinzentado, que anuncia a chuva.
Pópilas!: Arre! Caramba! Safa!

Quede(s): Sapato em lona e borracha, de fabrico local.
Quicuerra: Mimo feito de farinha de mandioca, açúcar e amendoim.
Quileba: Alto.
Quimbombo: Bebida fermentada de milho.
Quinda: Cesto.
Quinjongo: Gafanhoto.
Quissemo: Dito jocoso, crítico ou insultuoso.
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Quissende: Recusa; desprezo; negativa.
Quissonde: Formiga vermelha, grande e agressiva.
Quitande: Puré de feijão com azeite-dendém.
Quitata: Prostituta.

Rabo-de-junco: Pássaro de cauda comprida e plumagem acastanhada.
Salalé: Formiga branca; térmite.
Sape-sape: Árvore da família das anonas; o fruto da anona.
Suingue: Designação abreviada de suinguista.
Suinguista: Dandy, o elegante popular da época em que o swing foi introduzido nos bailes.
Sungadibengo (Sungaribengo): Mulato; mestiço (sentido depreciativo).

Uatobar: Fazer pouco; troçar; ridicularizar.

Vuzar: Bater; agredir.

Xaxualhar: Restolhar; o ruído do vento nos ramos e folhas.
Ximba: Cipaio.
Ximbicar: Impelir embarcação com um bordão.
Xinguilar: Entrar em transe ou possessão pelo espírito.
Xuculular: Revirar os olhos demonstrando rancor ou desprezo.

Zuna: Com muita velocidade; muito depressa.
Zunir: Atirar; arremessar; andar com velocidade.
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