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sobre o autor 

Daluka é só mais um insignificante 

dentre os mil personagens que o mar 

da literatura carrega. É prosador que 

nalgumas vezes veste-se de poeta. 

Também já escreveu contos e ao que 

parece, crónicas. 

Como percebido, deleita-se de 

versatilidades por não possuir uma 

homogeneidade literária assente em 

sua personalidade senão o mero 

facto de ter − só talvez, nascido para 

a literatura.     



 

 

dedicatória 
 

ainda à pelagie,  

meu primeiro amor. 

 

à 

lucinda, ivone, 

 primavera, cecília e leirivane; 

flores cujo aroma me encanta. 

 

  



 

 

 

 

 

sofreremos, mas não morreremos. 

− pelagie  

 

  



 

 

 

agradecimentos à 
 

  

quem elogia o que escrevo mentindo, os seus nomes me são 

conhecidos, suas kasumunas solitárias.  



nota do autor 

 

 

 

 

 

Olá vizinho! 

 
* Escrevi, apaguei e voltei a escrever essa mensagem para ti, então sugiro que leias mesmo. 

 

Permita-me antes, falar-te umas palavrinhas de pura preparação: 

você não imagina a tamanha da minha felicidade em saber que 

afinal, baixou o meu livro. Mas como qualquer arte sobre as mãos 

dos seus mestres − vocês, é normal que seja desvalozida por 

possuir conteúdos que não desfilem ao corpus da literatura 

pregada; mas ainda assim, quero que saibas que será pecado não 

o leres até o final. 

 

Esta obra é uma pequena confusão das minhas evocações e 

daquele livro que me tenho negado a falar. Não se sinta mal se 

não gostar, também não gostei de tê-lo disponibilizado. Mas se o 

decidires ler com toda calma sobre a sua cama macia, garanto-te: 

algo bonito tem aqui escondido algures, também não sei onde, 

esperando por ti. 

 

Para terminar, se procurares alguém para debater sobre o livro, 

não te esqueças de mim, por favor! Existo como Daluka em toda 

parte, pode falar comigo que não o apedrejo por quaisquer 

críticas; aliás, preciso delas. 

 

Boa leitura! 



 

 

Zacarias José Castião 

Estudante  

 

tipo um prefácio 

Uma sensação maravilhosa que há em ler as à Pelagie (…), é sentir, 
com certa retumbância, as mil incertezas do autor, derramadas, 
com um tanto de consistência sentimental, em cada página; é 
sentir como se as palavras que compõem esta obra tremessem ao 
rítmo do pulsar do coração do autor quando passavam pela 
selectividade da sua lupa cognitiva. E uma outra característica 
encantadora em é a percepção que os seus textos transmitem a 
pujança literária com que foram compiladas e estão revestidas. 

Sempre reputei e atentei para a poesia como uma forma de 
literatura muito penetrante e profunda de expressar o que há nas 
dimensões insondáveis do nosso “eu poético”, uma maneira 
profunda de fazer reflectir os reflexos que temos tidos sobre as 
situações que nos rodeiam e que, de certo modo, também nos 
envolvem; uma maneira insondável de exteriorizar as 
complexidades dos sentidos da nossa alma que são, os reflexos 
da nossa observação sobre o mundo e resultado da nossa 
capacidade de apreciar a vida e de ver, com certa minuciosidade, 
cada detalhe do universo cintilante que nos contém. 

A poesia é a adaptação da linguagem humana às emanações dos 
vocábulos do espírito, é o acordar da alma para sentimentos do 
bom e do belo, é a descrição do entendimento e compreensão da 
alma sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o mundo… e à Pelagie 
(…) comporta toda a bagagem destes detalhes. 



Não são um mero resultado das comoções líricas entusiasmadas 
do autor, é também, e além do mais, um olhar para a dinâmica da 
nossa época, é um olhar para a vaidade hiperbólica de algumas 
varoas que, no intento de quererem galanter elogios e olhares 
cubiçosos, poluem o oxigénio sadio da consciência dos homens; 
é um olhar, de maneira subtil, para a decadência da virilidade que 
as sociedades contemporâneas têm enfrentado; é um olhar para 
o comportamento cristofóbico de pessoas que rotulam-se 
descolinazados mentais e pensadores livres; é também um olhar 
para comportamento teofóbico de pessoas que julgam-se ter 
alcançado o estado mais racional da existência e o estágio mais 
sublime da maturidade intectual. 

à Pelagie, Com Outras Mil Incertezas carrega um vocábulo muito bem 
adaptado a linguagem da nossa gente, é uma obra 
maravilhosamente simples, sem hiperbolização de fantasias para-
poéticas; um oásis refrescador. Portanto, benquisto leitor, a 
medida que estiveres a folear as páginas desta obra, estarás a dar 
vida aos sonhos, a estimular partes da mente que nunca foram 
estimuladas antes, e, acima de tudo, a amplificar as suas 
fronteiras. 

 

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

quem plagiar mãe dele é mbika! 

− alguém 
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à pelagie, 

aos 25 de março 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 

elagie, minha kamba eterna, não sejas tão estúpida ao ponto 
de beberes da sua água, eles envenenam a pureza, atiram lodo 
a todo lado e depois? só lá há lixo. sei que gostas do espírito 

da mãe, mas os mortos não sofrem, salvo aqueles que o velho videira 
contava à fogueira do domingo às mil velas da capital. mas nem em 
estrelas, sóis ou luas acredites, todos eles juntam-se e formam o 
universo que ama tudo e todos excepto você.  

eu sinceramente não sei a razão pela qual ainda escrevo para ti, mas 
espero que existas algures dentro de você e finalmente tomes o 
espírito do nosso pai…  
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tu és eu 
tu és eu 
meu cofre de ideias 
canto dos meus ideiais 
 
tu não és só rima 
és minha consciente teimosia 
aquela que sempre ouve-me, poesia! 
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à pelagie 

aos 7 de Abril 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

á se vai o cortejo. com larga ousadia de quem conduz e atrás, os 
mesmos rostos das vezes. o trilhar seduzia-nos a todos, há ainda 
ousados que se riem, o caminho já todos sabíamos e então? não 

e nunca sequer haverá mais. 

os discursos são corruptos: queremos o mal e o bem de quem motiva este 
cortejo. as conversas continuam entre as senhoras que brindavam a 
razão dos seus lábios carnudos. mas o esperado aconteceu, o cortejo 
tinha de terminar; alguém tinha de tomar medidas e assim ouviram-
se os apitos – só quem tem poder e farda o faz, exibe só vantagens. 

agora aqui ficamos, o resto do caminho agora é com ele. à nós, todas 
as obrigações foram cumpridas, cumpra ele também as suas e vá ao 
descanso que nos compete a todos. 

adeus kota e para sempre, descanse em paz. 
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amargurada noite 
 

amargurada noite 
cheia de ti 
vazia de mim 
rendo-me papoite! 
 
à escuridão 
sem menos 
 
à rua virando solidão 
perpetuando os meus medos 
 
grilos exaltam-te 
poetas exultam-te 
eu porém 
morro além 
 
desprovido de beleza 
numa noite sem colega 
falta-me a inspiração. 
(...)  
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à pelagie, 

aos 10 de junho 
 

 

 

 

 infinidade do tempo não reduz sua importância. você sabe 
disso, sempre soubeste; dizias para ele quando mal tinha 
dentes e nem pernas para sequer experimentar o abecê do 

engatinhar. 

mas olha para ele agora, morto desgastado com as costas todas 
injustiçadas por sei lá quem. o tempo, dizia o tal lubidika, já não vale 
na verdade; hoje vive às mil preguiças que dobram-lhe em incertezas 
se numa hora conseguirá ele realmente levantar-se ou continuar 
pregado sob o papel branco que recusa-se a ser preenchido.  

o tempo, lá se vai. estão estagnadas todas as tentativas de mudança 
e de conseguir um manuscrito que lhe valha como passado 
memorável. tente lê-lo ainda tu, por favor. será que pode realmente 
correr por essa trincheira? valerá ele algo mesmo? questões e mais 
questões cujas respostas ainda lhe são incertas. 

menina e senhora dos seus olhos, amas-lhe igual amará ele o azul da 
caneta. sim, igual amará pois não ama o suficiente e finge ante 
pessoas que ama na mesma intensidade que eles igualmente 
aparentam amar. a escrita é preguiçosa e solitária, de certeza que não 
equivale ao que ele ama; mas escreve, não porque é apaixonado, mas 
porque nalgumas vezes consegue, literalmente, esvaziar-se nela e 
ainda assim, sentir-se pleno. 
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o poeta 

(...) 
apaixonado pelo lis  
refugiei-me na natureza 
era a pureza que escrevi 
 
escrevi por letra humana 
pensamentos de realeza 
sou a peste, poeta desprovido de beleza. 
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à pelagie, 

aos 15 de junho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ua carta chegando vertiginosamente para mim é igual àquela 
vez na mesa da madrinha, quando dissemos em coro o que o 
coração já montava sintonias. agora só finjo conhecer-te, os 

anos devem ter mudado imensa coisa, acho que mais em mim do 
que em ti: és mesmo ainda firme como o moco, profunda como a 
welwitchia e ainda assim consegues ser tão simples, mas tão perfeita 
quanto um lis. 
 
foi por você que escolhi amar âncoras. depois de partires – ou talvez 
tenha sido eu a partir, procurei encontrar-te em memórias, tentei 
muitas vezes decifrar a mais preciosa lembrança armazenada em 
mim: a linda e doce voz que embalou as minhas noites. 
 
não sejas tão severa comigo, acabei mesmo tatuando em mim uma 
âncora, sua e minha, na certeza de sempre ter-te em mim. 
 

s 
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pela tua carta 
 
li a tua carta mulher 
sincera e pura 
simples e curta 
que não fartei em bendizer 
 
pela carta 
figurei importante 
matando a ânsia 
que a dúvida em mim perpetuava 
 
sei que poderia 
entre letras escrever bonito 
e o mundo 
tratar-me bendito 
 
mas preferi antes 
escrever descuidado 
e como dantes, o que roga um apaixonado: 
 
amar-te é um privilégio 
um privilégio de mil gerações 
que traz conforto aos nossos corações. 
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à pelagie, 

aos 30 de junho 
 

 

 

 

 

 

 

 

abemos como foi feito o mundo? um tio discorreu e aí disse-
se um dizer algures. a maka aqui é mesmo o dizer, tipo os 
sobas da verdade que dizem achando-se sábios só pelo timbre 
da voz ou pela gravata vermelha que usam nas redes – bando 

de peixes, isso sim! eles não sabem que até o dizer já machuca e se 
for saudável mata mesmo? 

a verdade, pelagie, essa é a maka dos kotas. os monandengues  não 
podiam sequer falar que nem descendência teriam mais e se por 
algum azar a tivessem, estaria limpa de tão ensaguentada, mais que 
daquela virgem que ainda malandrava lá nos bairros do kuiamba.  

assim somos o quê, cobardes? somos obrigados a ouvir sempre as 
suas fanfarrices, é isso? qual é então a malandrice desses kotas que 
fodem-nos logo pela madrugada adentro?  

um dia contarão que eles foram falsos, contaremos todos! 
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não morreste 
mãe, 
minha mãe 
recuo da procrastinação 
fartei-me da sua educação 
 
hoje prendo-me, 
não a ti nem a mim 
prendo-me 
a esta geração bamboim 
 
um dia, 
 
pela vista de olhar eu te via 
não morreste, continuas viva 
não morreste, continuas linda 
 
ensinaste-me a ser alguém 
mãe, 
já o sou. 
(...)  
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à pelagie, 

aos 1 de julho 
 

 

 

 

 

 

 

 

ra sim ele de novo. agora, depois de mil tentativas, ganhou 

experiência pela prática diária; sabe já o quão profundo deve 

chegar, o quanto de gotas devem escorrer para finalmente 

ter a felicidade que tanto procura. boelo ele foi chamada, 

tanta tristeza é só frescura − acredito que pensou igual antes de 

finalmente começar. 

− mundo ingrato e difícil, serei tão impossível de compreender? 

na primeira perfuração sentiu uma paz e sorriu levemente de dor. aí 

lembrou do colega de escola, aquele que zombou e da mãe que nada 

se importou. a pouca felicidade lá se ia, não a quis perder e perfurou, 

mais, mais e mais até atingir aquele cordão elástico. estático ficou 

com um sorriso de satisfação estampado enquando assistia a seiva 

vomitando jantares aí mesmo, no local da sua entrega aos desígnios 

do suicídio. 

e 
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ly 
 

lembrei-me de ti 
livre, depois que parti. 
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à pelagie, 

aos 5 de julho 
 

 
 
 
 

 

 

– não, não me chames bela!  

ela dizia antes de partir. 

 

ão levava nada nos seus braços senão aquele livro velho 

de mena abrantes. acho que engoliu mágoas e desgostos, 

comparou-se ao que havia dito, que nada era ou valia. 

naquele dia, lembro-me bem, não tinha mais cortes nos 

pulsos, nem aquele vermelhão-tatuagem em volta do pescoço; talvez 

tivera decidido finalmente viver. 

tentou, muitíssimas vezes, alcançar o tecto, mas a altura não lhe 

favorecia. teriam afinal razão os seus vizinhos e colegas? se tivessem 

nisso, podiam ter noutras coisas também? questões e questões 

envoltos de mais, mas nem a altura foi capaz de pará-la; encontrou 

na cadeira humilde, seu degrau para o crucifixo. estava cansada de 

carregar aquela cruz e inventou um calvário improvisado de mágoas:  

desenhou o seu fim, no desejo de nunca ressuscitar no terceiro dia. 

n 
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heresia saudosa 
amiga minha 
poesia kamba 
escuta-me vizinha 
do nzentu à tunda 
 
saudades sinto 
de ti amiga 
não é saudade rapariga 
mas aquela ao querer ouvir-te, sinto 
 
desejei-te ao luar de menonge 
mas morria no norte: que longe! 
triste desalento 
minha voz pelo vento 
 
hoje tornei a encontrar-te 
ao ver-te vigorei 
chorei, só não contei 
 
ao menos a boca não usei 
usei antes, você: 
heresia da minha poesia. 
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à pelagie, 

aos 18 de julho 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

enti-o vir-se até o meu olhar. adiantei-me da primavera e lá 
fui depois de ele mal ter podido terminar de berrar ajuda. 
segurei o seu corpo amaldiçoado pelo seu braço e as suas 
costas – estavam gastas e curvas pelas décadas. ele só quis 

descer ao passeio para assentar-se à sombra abaixo, no lugar onde 
dimanariam as reminiscências de um passado jovial e uma mocidade 
com energias a evaporar o delírio das suas águias de prazer. 

senti nele o odor do tempo gasto, a incapacidade de aguentar aquela 
carapaça que apriosiona a sua alma desde o início da sua incosciência 
humana. tentava ainda imaginar imóvel, o quão dependente à 
bengala os anos o deixaram. 

não rejeito um indeferimento ao seu cheiro velho de um passado 
que agora o moldou um desgastado moribundo, mas a madrinha 
ensinava sempre a amar... 
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(sá) karma 
e se 
num instante 
 
e se  
aqui 
ali 
te amasse? 
 
sacarma, 
sem pressa 
(sá)  karma 
 
ó minha presa. 
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à pelagie, 

aos 14 de agosto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecuso-me a chorar contigo. não me tatues insensibilidades ou 
nadismos de empatia; quero que saibas com quem andas e à 
qual maldito amigo partilhas vivências. não existe verdade em 

um “eu sinto muito” ou em um “sei como te sentes”; no fundo nunca 
sentirei a proporção da tua dor tal e qual como as minhas palavras 
enganosamente podem fazer parecer. mas calma, não disse que não 
pode contar comigo, eu não enfrentaria um leão por ti, mas correria 
contigo lado a lado à sobrevivência; na verdade pode confiar e isso 
realmente posso prometer: tentarei estar sempre contigo, no mais 
lindo pingar das suas lágrimas como no desalento do teu sorriso; 
estarei lá, só recuso-me a chorar contigo. 

 

 
 

r 
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se a mim pedisses para amar 

 
 
se a mim pedisses para amar  
não aceitaria e nem devia  
idiotas foram os meus pais por não acasalar  
pois vejo morrer o amor que emergia   
 
aos sustos refugiei-me na escuridão  
lugar que iguala a solidão sem noção  
brigas entre os pais  
a mãe morreu e inventaram a paz   
 
pai namora vadias  
e alimentou em casa sanguessugas  
enquanto eu na caserna morria  
o pai visitava famosas ruas   
 
vizinho veio e comprou a minha irmã  
raças dizem política  
morte a ética e a crença cristã!   
ouvi que a mamã voltaria  
num novo corpo encarnaria  
waaa! aporque a cena mudaria. 
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à pelagie, 

aos 19 de setembro 
 

 

 

 

oje nada é enigmático para que a madrinha não se perceba das 

vossas cartas. hoje ele só quer desabafar a sua dor, a falta de 

sutileza da vida; está-se já cansado de gentes todas iguais, mas 

isso pouco lhe importa: quer só empatia. você, cartonária das 

suas vozes mudas, o deve entender e tentar só imaginar o tamanho 

da imatura voz daqueles tios. sim, os tios. 

preferia que lhe tivessem acusado de satito, mas não. colocaram nele 

as vestes de um feiticeiro. agora olhe, refugiou-se aos teus poemas, 

à você, mulher que via-lhe roncar nas noites que nunca silenciavam 

os grilos. mas pelagie, mesmo que nunca conseguissem provar, 

recebeu a injustiça colada bem na pele e destribuiu sorrisos para 

transmitir tranquilidade, os tais deuses devem conhecer as suas 

noites. 

que entendam, não é um maldizente e respeita os tios do norte. mas 

agora eles mentem para o ganho do maruvo, os seus deuses os estão 

a ver silenciosos e o seu castigo virá nalgum dia, talvez só no do 

juízo, mas virá. 

pela madrinha, não sou um feiticeiro, juro mesmo! – uma lágrima ou outra 

era inevitável. 
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a mensagem de martin luther 

 

ante a injustiça  

calar ou falar? 

− falo, não me calo! 
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à pelagie, 

aos 3 de outubro 
 

 

 

 

 

 

 

il e cinquenta vozes, como as de josefa confissão eu podia 
bem aí ouvir. meninas com o pó de vaidade deturbavam o 
oxigênio do local, o que todos nós e outros já não podíamos 

respirar. essas meninas agora, só importam lágrimas. 

ouvi ainda, na curva do labirinto final, bem perto da sepultura do 
homem que outrora era felizardo em mulheres, as crianças. elas 
também. até desconheciam o significado das lágrimas, mas sabiam 
que alguém foi-se; então, levados pelo sal das lágrimas das suas 
mães, também choravam: a tristeza carrega mais sentimentos que a 
felicidade em um sorriso. 

preocuparam-me mais os jovens, aqueles que outrora eram 
chamados machos, sucumbiram naquele momento pior que os 
outros: 

− afinal, nenhum ego supera a morte. 
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quarto sentimento 

 

sonhei 

busquei 

encontrei-te. 

 

então, 

tão vivo 

e apaixonadamente 

te escrevo.  
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à pelagie, 

aos 20 de novembro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

elagie, hoje foi o flautista encarregado a acordar-lhes uma 
última vez. sentiram o seu prezado gosto ao escolher para eles 
as melhores melodias do kongo – lugar onde ainda desenham-
se as bundas sujas dos deuses. o som era tão lindo que fez-lhes 

despertar do espírito de cativo colonial e inundar os poços eternos 
da alma. 

nem eles, tropas que ergueram a bandeira, têm a pátria só para eles. 
não basta já o hino do ti rui? mas assim serão já surdos que o som 
da flauta não os interessa mais?  

abriram e beijaram com os olhos o corpo sonâmbulo do flautista 
que os habituara a sonhos além de remorsos. mas então, quem mais 
tocará aquela flauta velha para eles? 
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tombados 
 
à ternura do tempo 
mortos foram cativos 
cativos de vivos 
mas vivos de libertos 
 
estórias do velho 
pedrado ou tezo, 
galardão sofrido do tempo 
ejaculando só vontades 
 
coisas do antigamente 
vontade de liberdade 
coisas do presente 
caralhos de autoridade 
 
queriam o sol 
mas foi o sangue 
 
queriam outros 
mas foram eles 
 
ontem mortos 
hoje Angola livre. 
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à pelagie, 

aos 10 de dezembro 
 

 

 

 

 

 

embra dos tempos em que a madrinha copiava emoções e as 
catalogava? agora já ninguém o faz. todos fingem, essa é a nova 
tendência do entreposto: já ninguém distribui mais as emoções 
como a empatia. 

mas disseram-me que existe outra nomeclatura para cópia. você 
sabia, por exemplo, que não posso mais copiar o tio zé do 
kimbombo que vivia feliz pelos seus netos já saberem ler? agora 
obrigam-me a copiar o tio que só boceja a perfumes desonestos lá 
no parlamento. 

é isso mesmo, deves estar a perguntar-te sobre o viver pelas próprias 
unhas. acontece que estamos encarcerados nas mesmas pegadas e 
olha só, todos os que tentaram desviar o dedo para safar-se da alta 
temperatura dos pés daqueles defuntos velhos, foram logo abatidos. 

talvez tenham chamado de tendência, globalização ou sei lá qual 
palavra que desconheço o significado. mas tipo assim, custava só 
mesmo começarem a destribuir a empatia da madrinha? ela até 
ensinava a oferecer a metade do pão para que pudessemos todos 
jantar como mandava a tradição judaíca. 
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lembrança mãe 
da saudade tornei-me preso 
da tristeza figurei obeso 
passei a crer em estrelas 
fiquei preso nelas 
 
lembrança mãe 
mãe da lembrança 
quilómetros distanciam 
mas os corações aproximam 
 
quando a velhice chegaria 
sabia que ia morrer 
só não pensei em morremorrer 
quando de ti me apartaria 
 
lembrança mãe 
olhar amargurado 
sorriso roubado 
 
vivo assim 
com saudades de ti 
meu gracioso lis. 
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à pelagie, 

aos 22 de dezembro 
 

 

 

 

 

 

 

 

elagie, ontem espalhava ele o universo pelas ruas de carmona 
quando também foi corrigido. ele mesmo, que até no escuro 
escrevia nada maior que o abecedário também foi corrigido. 
agora assim é mal pensar diferente? um gajo nem sequer pode 

mais ler em paz, onde o esquelético rabo achar coveniente e não 
perigar sequer um pouco das suas raparigas, as anas de Angola? 

mas ele disse que não tem dikulo nenhum. saiu mesmo e lhes deixou 
com o deserto de pessoas que mal os olhos sabiam abrir pela 
ignorância. assim depois vão dizer faz a tua parte e dê o teu exemplo 
né?  

a madrinha amava um músico e dizia para ouvi-lo sempre cantar, 
por isso que montou noutro lugar, meteu o seu rabo na banheira da 
sua própria casa e disse querer espalhar o mundo para todos nós de 
novo, esperando até ver o rosto desavergonhado que lhe vier com 
ordens superiores... 
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mutakala, mu sulu 
quero ir ao deserto 
fixar residência lá 
onde não mais ouvirei lamento 
só verei dunas acolá 
 
quero só paz e o brisar amarelado 
sentir o acasalamento rubroso: areia nos olhos 
não há espantalho para os coelhos 
nem água e com isso a peste 
 
quero ficar igual àqueles 
abandonados à sorte 
gente relês, mas o sorriso vale uma corte 
 
onde o estômago cansa ao dizer fome 
nas gentes alegres do sul como namibe  
e cunene 
não existem nenês,  
todos trabalham ou o gado morre. 
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à pelagie, 

aos 6 de janeiro 
 
 

 

 

 

 

uestionam-lhe a cada esquina se Deus realmente existe entre 
palavras bonitas dos espertos vestidos, só vestidos de xico, 
posição que agora usam para espalhar adjectivos sem 
sentimentos. Ele sabe que existe, não se dá ao trabalho de criar 

kiandas em menstruação. 

diz sempre que têm cagadices, escondem-se em nomes para atacar 
quem nenhum mal os fez ou pior: quem vivem negando existência. 
oiê vizinhos – disse-lhes claramente: vocês não são panafricanistas, 
vocês são cristofóbicos! vocês não são ateus, são só mesmo 
teofóbicos. pelagie, acho que têm de usar outras cagadorices – ou 
tirá-las – essas já não servem. 

acolitam balas, esquecendo-se que no fim, alguém pode acabar 
atingido e eles, descobrirem que foram também tão somente usados 
por elites daqui e os de acolá − igual a todos. no mínimo dos juízos, 
seriam doentes, iguais ao bento da cruz, que o seu sobrenome 
amaldiçoa e atira injúrias ao pais por não acreditar no momento da 
cruz. 
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quando o sol se pôr 
quando o sol se pôr 
verei no céu outra cor 
talvez não o verde que quero 
mas o azul que admiro 
 
livrarei-me dos sapatos dos mindeles 
andarei na terra fria deles 
não que queira aparecer 
mas mostrar que também sei escrever 
(...) 
 
o sol beijará a minha amada 
sentirei a beleza observada 
naquela que chamo de mboa 
 
quando o sol se pôr 
estarei em mbanza-kongo 
admirando o kulumbimbi sem foto. 
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à pelagie, 

aos 20 de janeiro 
 

 

 

 

 

 

pelagie, fiz-me maldito outra vez! 

oje fiquei pensando no que realmente sou, no que realmente 
faço e escrevo para ti e, depois de tudo isso, descobri-me um 
maldito. quem tu és afinal de contas? respondes ao que grafo 
com o sangue da minha idiotice ou és só mais um produto da 

minha imaginação? 

kamba, posso chamar-te assim e prometes não julgar-me? sei que 
talvez não existas, mas prometes ouvir-me sem reclamares? parece 
que não venci o meu medo, a minha capacidade de só voltar-se à 
mesmice e agora levo comigo o velho senhorio da culpa. não é só 
culpa, é também a certeza de que não sou e nunca fui homem 
suficiente para suportar transformações e depois? vi-me novamente 
em costumes que julguei banir. 

capa da ciência e mil incertezas ao que escrevi, essas foram as 
desculpas de hoje. mas depois acabei mergulhado numa certeza 
assustadora: fiz-me maldito! 
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descalso chinelo 
 

fraco sou, 
descobri-me hoje 
escondo-me no que finjo 
captaneio a desgraça 
 
matei a incerteza, 
seduzo a verdade 
e abomino a esperança! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LIVRO 
QUARENCRÓNICOS* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

*  Livro referente aos primeiros momentos da minha quarentena iniciada em Março.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Kamba Editora, meu arsenal de possibilidades. 
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Mosi 
 

 

 

… 

 

ão, aquele momento era definitivamente uma Serra da 
Leba. Também sou humano e aqueles astros têm de 
respeitar-me; todas as manhãs eles queimavam a minha 
pele negra e sinceramente falando, Os Meninos do 

Huambo parece mentira. Como podem eles ser capazes de admirar 
tão macabros astros? Que se sentem os mais lindos durante a noite, 
mas escondem-se protegidos pelo Sol para não darem nas vistas e 
nem nos olhos?  

Eles evoluíram, agora dão-nos na pele e fingem frescura lunar. Eles 
mesmos, os humanos, são o topo desta cadeia que encarcera 
liberdade e coloniza novamente. Nós, os macacos, primeira 
experiência sapien, somos os cabisbaixos lixos que valem o nada a 
dobrar.  

Os nossos pais, bravos como eram, ensinaram-nos a sermos fortes; 
as nossas mães porém, feitas do leito materno da esperança, 
transmitiram-nos a paciência e a tolerância. Mas a mãe morreu 
depois do 4O século de demora; o humano só piorava, então 
enquanto rugia soberbo, o macaco tomou o lugar da juba e institui-
a livre. Ao menos assim pensei…  

Ngola, alguns no Inexistente 
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Ole 
  

  

 

… 

oje afugentei-me da caserna. Ainda usando a minha 
máscara e vestindo o terror, tive de sair e sentir o 
inalcançável crepúsculo da décima quarta curva da visão.  

As gentes da terra ainda bumbam; junto dos seus filhos carregam 
desgastados pela caminhada a ânsia de em casa chegar. Os nenês 
todos vivem encasulados naquelas costas em que o tempo tirou o 
essencial do hodierno. As mulheres ainda carregam o líquido 
precioso e dão aos inocentes da vida.  

Não possuem falsos protetores como os meus, trabalham 
desafiando o frio do Sol e a escuridão do dia. Minhas gentes 
trabalhadoras conquistam cada dia com anelo e com os poucos que 
restam nos músculos, dão um passo de cada vez para a vida. A raiva 
dos antepassados podia ver-se no rosto daquela anciã, sentada à 
terra, futuro do seu mortal fardo.  

Vossos filhos perspectivam os sonhos, todos no medo da desilusão 

da vida. Apenas observam com atenção aos velhos, para depois 

morrerem novamente eles, a dita geração do amanhã. Eles não 

tiveram o comício permanente dos professores, nem o ambiente 

escapatório da escola, mas ainda conservam a tradição e ajudam as 

suas gentes a carregar o pesadelo da vida.  

As senhoras abominam o colono, abordam nas favas e nos licores 

da alma os desgostos do tempo. Elas acreditam no sonho do 
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amanhã, no rugir da Welwitchia e no crescer da Palanca. Entre a 

inverdade da ciência, carregam as suas crenças em meio o kikongo, 

linguajar dos Deus do Kongo.  

Chapéus velhos, roupas enrugadas e rasgadas pelas plantas doentias 
de sede. Pernas cansam-se e escrevem os caminhos do mato velho 
embriagado, as cores morreram pelo tempo, os penteados dos 
machos desfeitos pelos calores do sofrimento; seu serviço agora é 
a catana, símbolo velho da esperança. Os tios em frente mostrando 
o caminho da vida; as tias atrás carregando o pão verde de cada dia.  

Os kanukos até divertem-se e acham pureza no horizonte 
desfocado; outros comem o fruto do seu sofrimento ao longo da 
caminhada, há ainda aqueles que clamam pela boleia negada, mas 
todos sempre carregados do sorriso, cartão postal do amor.  

Das moças destituiu-se-lhes a vaidade da cidade, mas ainda 
conservam o gingar da sanzala. Usam o corpo para suportar o 
trajecto e escusam-se a andar sujas; conservam o corpo do amanhã 
e ignoram os moços novos, que cheios de vontades as seduzem.  

Pelagie, os kanukos mesmo, esses sim morrem de sorrisos sem 
poder imaginar a morte o futuro reserva.  

  

Ngola, Alguns no Inexistente   
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Tatu 
  

  

 

… 

 ontem foi dia de vida e o Outono trouxe para a Primavera 
a morte. Os gados amaram não serem cortejados e as 
plantas, eternas dançarinas ao Sol negro escolhiam o odor 
do vento, da miséria de uma cesta que contrariava o 

básico. Não é vida que se perdera, mas perdas feitas vidas no 
encontro do desespero silenciado.  

As crianças aprenderam a semear os sonhos que já estavam 
colhidos; transformando o milho em semente, a comida em sonho 
e a palavra em silêncio. Enquanto a anatomia morria do bocejo do 
sono, em madrugada, os jovens ouviam o gritar calamitoso do parir 
do amanhecer. Hoje todos são pessoas.  

Os escritores viam o mar na escuridão e a certeza na confusão. Não 
é que taparam dos mundos os ouvidos, mas deram aos humanos o 
poder de viajar pelos olhos, eternos poços da alma.  

Todos, homens e macacos; melhor, baratas; todos esperavam pelo 
pólen que as abelhas levariam novamente às aldeias de Kilumosso. 
O ingênuo das letras são os acentos, símbolos camuflados no 
padronismo, sem o silêncio gritante do cosmos.  

Quisera a estrela que nos amássemos, mas vidas calam o brilho da 
aurora; abelhas traziam corpos desfalcados de vida que outrora se 
pregava no Domingo. Consumidos pelo bicho-peixe que vestia-se 
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de rei, torna-se a população a voltar às primeiras letras do Z para 
como os neo-índios, ao corona não dessem carona.  

Use a máscara que lhe enviei!  

  

Ngola, Algures no Inexistente 
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Ya 
  

  

 

… 

rescura enferrujada na manhã que só vislumbrava 
madrugada, momento do vazio gritante. As pessoas 
pensavam que o mar se acalmaria, mas Pelagie, as coisas já 
não são mais os nossos desejos.  

Ontem por exemplo, quis abominar a terra e escrever sorrisos no 
interior daquele nada que a mim se rejeitava calar. Mas se os sonhos 
pararem e as gerações sucumbirem na mesma âncora, então estamos 
mais paiados que a fuba da kitandeira no arreiou-arreiou.  

O amanhã não chegava e ao nascer de cada nova voz das mil e 
quinhentas que amarrotavam o que sou, minha cara já não era a 
mesma. Pelagie, tu que escrevias sorrisos no nsakimadezo da noite, 
estás desfeita em números reduzidos a saudades prescritas nas 
visões dos kimbandas que no fundo éramos todos nós, homens com 
sede de desvendar o futuro.  

Sabia que seria difícil viver ao som do mesmo hino patriótico, mas 
se eu quisesse respirar, teria de afogar-me primeiro em um mar de 
kiandas enfurecidas.  

É neste momento que os desconhecidos escrevem estrelas que 
iluminam o conhecido mundo; as estrelas a escuridão e a 
permanência o inexistente, data das cartas que ofereci ao vento.  

O silêncio aqui mata a inteligência mas não a perspicácia dos grilos, 
esses sim dançam cantando o período procrastinado.  

F 



 

à Pelagie, 
COM OUTRAS  

MIL INCERTEZAS | 53 

 

Tanu 
  

  

 

… 

eu rosto é esquisito e aquela criança que plantava sorrisos 
o denunciara com os seus olhos questionadores. A dor 
não foi o olhar, mas o que desencadeou o desconhecido 
que se fazia perpetuante.  

Pelagie, se as crianças são pureza, então elas são o Kwanza que faz 
a nossa Angola semear o verde. Mas nós ainda somos os assassinos 
do tempo e da emancipação para o terrível da voz humana; nós 
somos o petróleo na sua água e o cisco nos seus olhos que 
brilhando, igualam-se a Lua.  

Eu sei, as letras hoje são as mesmas, fruto do mesmo vento que faz-
se quente pela manhã fria de Domingo. Não foi o astro que ateara 
desamores, mas a pandemia que persistia criando sonhos 
desfalecidos.  

A coisa é incerta. Hoje são noventa e sete e amanhã serão cento e 
treze navegantes por depois daquela tempestade de criadores em 
que muitos sucumbiram. Agora a sério, o tal comandante do navio 
tem cabeça bem grande e bochechas todas caídas. Estamos em risco 
de colisão com naufragantes fantasmas que arquitectaram saques 
gigantes ao operário público.  

São bonzinhos, você sabia? Ofereceram-nos dois paus e bwê de 
zeros atrás que começamos logo a bater palmas de desgraçados que 
à condenação nos trouxeram.  
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Neste engarrafamento, uns viraram poetas sem roupas e outros 
cronistas desavergonhados. O melhor deles é o meu amigo Tudika 
que fez a menina do Mbemba dançar ao som dos contos azuis que 
as circunstâncias cozeram.  

Parece esquisito, mas ainda bem que continuam fazendo, apesar de 
tudo, a Literatura Pátria!  

  

  

Ngola, Alguns no Inexistente  
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Sambanu 
  

  

  

… 

oje foi diferente, a situação que mijava desgraças pareceu 
até certa vírgula inexistente. Não é que estava claro, mas 
deu-nos o verde para esperarmos mais um pouco, como 
fazíamos desde o kaboku de Angola.  

Os sorrisos, mais uma vez sorriram para mim e pude queimar-me 
ao Sol, dadora de vidas que agora abomino. A madrinha ligou-me 
cansada; melódica, pedia para voltar ao Kongo, mato velho que viu 
dançar o primeiro kuduro da caminhada. A vida parecia morta para 
ela, mas garantiu-me palavreando certezas de permanência gloriosa.  

A aventura já é nome que se escreve sem abreviaturas da corte que 
o engarrafamento entendia oferecer-nos obrigatoriamente. Você, eu 
e o Benvindo, procurando do amarelo que na Bandeira move 
riquezas. Sabíamos que o perigo é vida, mas as borboletas morreram 
por não as vermos e o flash de uma festa que roga horrores 
sangrentos finalmente moveu, nas entranhas da inexistência, sua 
presença.    

O túnel que falava verdes foi destruído e as vozes apagadas por um 
ser superior que vestia-se desarmado pela imbecilidade. Os macacos 
ainda são pretos, por isso que temem o armamento que a noite 
acendeu maldita.   
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Mas e as plantas que viviam amantes nunca amadas? Madrinha 
colhia os lírios, planta que roga pelo seu nome nos olhares 
esperançosos e ainda tinha a ousadia de dizer ser possível encher o 
pote de Deus com sorrisos. 

Sabemos até ontem que Deus assinou na natureza a rubrica do 
sorriso inocente. 

O pote de Deus agora está fechado. Mas dizem os seus filhos que 
quando o sorriso de um muxingola não mais tombar, abrir-se-á e 
enviará uma certeza para os medrosos que ante o mal, matam-nos a 
todos.   

 

Ngola, alguns no inexistente  
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Nsambwadi 
  

  

  

… 

 virgem escreveu os poemas todos da vida no meio das 
pernas na certeza da tradição. Todos sabíamos que seria o 
luzolo que a levaria a perdição aos amores vadios; sempre 
foi assim e tínhamos a certeza que a tradição, guardada 

pelos anciões do antigamente, um dia seria novamente violada.    

Ouviu-se tristeza pela amargura dos Deus que ansiavam pelo sangue 
da virgem quando esta escolheu o Nkiawete para desfazer-lhe os 
limites da mocidade.  

Eles, poderosos no esconderijo das nuvens, desenharam no chão da 
chuva o arco-íris negro que matou o gado da capital konguense. 
Mesmo assim, a virgem parecia mutilada pela incerteza que um 
desconhecido acabou mesmo por despejar a vida entre as suas 
pernas acorrentadas pelo tempo.  

A noite tornou-se maldita e o frio que fazia pagar a dívida do 
Cacimbo, beijou-a amargamente o corpo de tão gelado que o chão 
se revelava. Se foi azar ou castigo dos Deus, a virgem chorou morte 
quando no chão e com a força do chifre de uma Palanca, o 
desconhecido a desfazia em ruinas.  

 

  Ngola, Alguns no Inexistente   
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Nana 
  

  

  

… 

s testes de escrita são hoje os cânticos dos kotas que por 
lá todos pintavam nas cubatas, a verdade que o grego 
desacredita.  

Escrever hoje não faz sentido, que nem rabiscar inocência por cima 
dos culpados que enfurecem a vida. Se houver guerra entre cantores 
e os demais artistas, será porque caga neles a certeza de uma arte.  

Era assim e continuou jogando a mesma certeza da irrealidade dos 
que escrevem vidas no retrocesso dos poemas idos que agora só 
paladares mesmo. Como o entortar do corpo e da alma na décima 
segunda curva da visão, mas ainda assim mesclado em saudades que 
as letras não faziam acreditar.  

A escrita na verdade nunca foi importante, apenas servia para 
imortalizar pessoas e o gado. Mas um dia as palavras serão todas 
transmitidas pelos caracteres das pessoas, sem a necessidade de 
vidas entroncadas no confuso de todos os tempos; palavras vivem, 
mas sorrisos apagam desgostos como a insignificância das minhas 
letras.  

Se o cansaço pudesse ser pronunciado, teria o som do meu nome, 
agora maldito entre as viagens do tempo vindouro da desgraça. O 
tal covid é mesmo refresco, hoje ouvi o chorar das almas 
aprisionadas no caixão da malária.  
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Mas uma coisa devia ser dita pela madrinha nestas horas de puro 
desespero ardente:  

– Estamos estranhando elefantes enquanto o formigueiro nos devora aos poucos, 
começando pelos nossos irmãos e filhos.  

   

Ngola, Alguns no Inexistente   
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Vwa 

  

  

  

… 

s pássaros ontem cantaram para mim os destinos dos 
muxingolas. Se a verdade fosse pandêmica ou escrita no 
tabuleiro da ansiedade prematura, a desgraça podia muito 
bem ser evitada.  

Eles cantaram para mim que o mundo ainda pode ser belo, como 
nos outros sonhos que agora se fazem realidades propensas ao 
declínio humano. Mas ainda assim se entende aquelas vozes da 
madrinha ao acordar de cada novo dia:  

– Serei feliz, mesmo não podendo mexer-me pelo covid, aquele 
insolente dos 19 anos.  

Minha madrinha sabia que tinha de vencer os dias com uma nova 
canção de amores que agora só mesmo reminiscências da kitanda lá 
do pescado.  

Mas onde estão então os ditos patronos desta nova vida escrita na 
mesa do jogo de azar dos seis cena? Os alfaiates costuraram a boca 
da madrinha para que ela não cantasse mais as doentias mornas que 
os cânticos das mboas do Kongo traduziam.   

Mas as canções mudaram de rumo e estavam imortalizadas na 
desgraça de gente que chorava por um pão ao amanhecer da noite. 
A alimentação hoje só desgraçada mesmo, limbos colhidos na 
incerteza do tempo e da casa para depositar a carga que o dia 
espetou em nossos ossos.  

O 



 

à Pelagie, 
COM OUTRAS  

MIL INCERTEZAS | 61 

 

Sabes como é, hoje tudo negro como as páginas deste pequeno 
exercício, mas amanhã notaremos que as letras são brancas e darão 
luz aos nossos olhos. Então, como a certeza escrita pelos poetas 
ditos escritores do antigamente:  

– É preciso escrever a luz para as gentes com problemas de visão…  

   

Ngola, Alguns no Inexistente  
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Kumi 
  

  

  

… 

osé Eduardo dos Santos também não banzela só, renasceu mais 
das cinzas da Televisão Pública de Angola e encarnou-se no JLO 
para fazer sentir o seu nome mais uma vez. Acho que ele está 
com saudades de nós ou apenas da presidência; mas de certo que 

nenhum dos dois, depois daquele todo dinheiro que ele nos 
tramancou?  

Mas não estou aqui para falar-lhe das saudades ou piadinhas da tia 
Tepeiá, até porque dela esperamos qualquer palhaçada. Então qual 
televisão pública de um dado país vai usar o nome do antigo 
presidente no rodapé quando o actual fala?  

Pelagie, o mundo está a beira da extinção tal como nós, os 
habitantes, sempre o fazemos estar. Onde estás agora, espero que 
não consigas sentir este cheiro de medo nas minhas letras − ou já 
sentiu?  

Bem, depois de inaugurar-se aquele decreto nesta Angola de papel, 
houve euforia, mas por quê não? Teríamos de ficar em casa e isso 
kuiou enquanto durou. Mas o Jlo não sabe brincar, entornou então 
a dose no chão e inventou uma palavra, uma tal de prorrogação. 
Depois de tanto usar essa palavra, ficar em casa agora está a trazer 
azia nos dentes, no cérebro e até nos ossos. Até o Fugador, aquele 
meu colega que odeia estudar concordou comigo desta vez, 
queremos todos voltar ao book.  

J 
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Apareceu mais um gajo por estas bandas que não conheço o seu 
nome; apenas o chamam de caso 26. Esse gajo ficou mais famoso 
que a Tchizé, tudo porque fez sozinho e em poucos dias o que 
aqueles insectos que nos ferraram bwê fizeram durantes muitas e 
longínquas decadadas: condenar o povo à merda. Dizia ser um 
Homem-Verde, que era intocável que nem o Manuel Vicente; e o 
covid então que não aceita gasosa? Lhe tocou memo e agora tá 'í, a 
chorar tipo é família do Rei Loy.  

Te lembras da Belita? Aquela que vendia ovos de ouro no palácio 
da Cidade Alta? Yha, parece então que é a irmã gêmea e secreta do 
Bruce Lee. Porque o próprio Bruce Lee então foi desenterrado por 
sei lá quem. A Telma Lee o levou até o SME e obrigou-o a assinar 
aquele passaporte caro da Mana Belita. Mas um tal de Pita Lee dos 
PGR da Capital descobriu a façanha dos outros irmãos Lee e 
depois? Dikulo rijo no mambo!  

Já tava a esquecer Pelagie, você lembra do gostoso do Bornito de 
Sousa? Não? Eu também nem lembro dele. Dizem então que ele 
pegou makumba rija do SobaGrande para ficar insivi. Mirmã, nós já 
andamos mbora paiados desde aquele tio que era poeta.  

Cuca então baixou, mas em contrapartida o Jornal de Angola 
aumentou mbora mais o preço. Assim eu que tenho uns míseros 
kwanzas no bolso vou comprar mais jornal? Compro só já uma Cuca 
e eu mesmo faço e falo das notícias todas lá no bairro. Também 
mbora já somos amaldiçoados pelo Arquitecto da Paz, definiu-nos 
como sendo frustrados desempregados, que encontrou-nos pobres 
e não tinha nada a fazer, tipo que fraudulentamente o votamos para 
fazer papel de palhaço.  

Estava lendo as mensagens que escrevi e sinceramente falando, essa 
banda está paiada yha. Bwê de problemas assim? Tenho de dar-te 
uma boa notícia ou então desatas com pena de nós.  
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Te lembras da Poca-py? yha essa aí memo. Foi então na Yola das 
Pastilhas e ficou bwê gostosa. Agora ela intitulou-se − e só ela 
concorda − de a kudurista mais gostoso da casa dela.  

Kamba Pelagie desculpe yha. Talvez na próxima vez que escrever te 
diga boas coisas. É que não há mesmo coisa boa por aqui nesses 
tempos. Mas talvez depois de 2022, os miúdos que não podiam 
votar e aqueles outros já chateados, deixaram uma mensagem para 
o Jlo:  

- Papoite, em 2022 vais gostar!  

 

Ngola, alguns no inexistente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o autor diz: 

e chegou até aqui, já deve ter sobre mim, uma opinião formada 
e não me assustará se for ruim também. Mas como autor dessa 
obra que julgo teres terminado realmente a leitura, acho-me 

no direito de pedir duas coisas ao meu amigo leitor: 

Primeiro: Leia e Escreva! 

Segundo: Enfie esse e-book onde mais pessoas possam ler, eu 
agradeço. 

 

 

 

Daluka, Alguns no Inexistente.
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