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Dedico.

AO

POVO Com. mte de Moxico e em especial
ao da ZONA L Zona Operacional
A NGUNDA minha compenbelre
AO COMANDANTE Bomboko
AOS enfermeir.os Brsvo e Puegas
AO laleeido Borges exemplar companheiro
AO Uats Uafa ehefe da Sec9iio
A todos com Quemviajei...
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(1) - Helder Neto, 25JAN76, in prefacio ;l edi!;ao "N6s voltaremos. Luanda!". volume de
poemas de Ngudia Wendel publicado em Luanda.

"Nenbums mordscs se opoe a voz dos mititsntes escritores. 0
Povo, a sua luta, os seus sofrimentos, as sues alegrias, as suss derrotes e
as sues vit6rias af estao a nosse volta. Nada nos impede de contsr a
Hist6ria, vivendo-e. Nada nos impede decontsr a lura, lutando"(l:l,

£Ngudia Wendel al est8 con tando-a, tal como a viveu e vive, pouco
ou nada se preocupando com maneirismos litetiJrios, oterecendo s narrativa

com a vontsde natural de quem fala, de quem oterece 8 constrof, nume
expressso de vida que em nada difere da do opersrio entregue a sua cris~ao
produtiva ou da do guerrHheiro epetrechedo no gosto do sacriffcio pela
causa de liberta9ao do seu pais e do homem.

E assim que entendemos Wendel nests tonalidade da sua voz mili
tante de prosedor, contsdor de hist6rias que a viMncia guerrilheira the en
treqou ao longo da caminhada, desde os sabterrsneos da clandestinidade, e
da qual, como poem, js nos havia dado algo da slntese figurativa do seu sen
tiro E assim que lemos a sua nerretive, que tomamos contacto com 0

acontecimento que nos' relata, cujo etcence nao aparece como meramente
individua!_ multo pelo contrsrio, ganha um alcance colectivo que nede tem a
ver com 0 facto de 0 sutor fazer parte do grupo que viejs, mas antes, com 0

empenhamento que transmite 8 faz prolongar para afem do limite dos seis
dias de viagem. Que Ngombe " ... come90u a caminhar com cinco mesas ... "
e n... contsrs esta hist6ris as outres crtences".

De resto, Wendel mostrs 0 seu perfeito entendimento com s
reelidede em que se situs, medindo a entregs e a signific89aO construtiva ds
luta, afinal ume realidade viva, palpavel, que trsnsmite com urns comunica
bilidade feita de compassos simples e sem necessidade de ernbetezsmentos
de circuntsncie ••. transmitindo eo povo 0 que vela iotecto do povo.

Ta!vezpor isso e que nfio s6 Ngombe canters este hist6ria as outrss
criencss. £Ja_ e outres que vjrfio a segujr, certamente -:- trenspottsr-se-s

NOTAS DE LEITURA
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para alem do espat;o e tempo em que a sua act;ao se desenrola no tom
evocetivo de uma epoca, e sera 0 homem angolano reencontrado, livre dos

fatalismos e inibifoes habilmente construldes pelo colonial-fascismo, que
dBrlJa verdadeira SitUBt;80ne trinchelre na nova luta, como sentinels etente
que vai IJ frente, alertando os companheiros, em jeito de tarefa de sepedor
lant;ado contra as minas do csminho futuro. Porque se houve uma guerra
que acabou, nao terminou a luta einde. Do chlJo que pisamos podem brotar
rebentos de um nacionelismo chauvinista. Da palavra feita pao, teto, livro,
amor, podem nescer ra/zes que fat;am esquecer 0 homem todo,
trsnstormendo a paz, nlJo ne exist§ncia da verdadeira justit;a socia/, mas ne
Bus§ncia da guerra.

Esta serB uma des /eituras posslveis deste primeiro livro de prose de
Ngudia Wendel. Que nos fala de vida, da ousadia msscute de estourar
gri/hetas 8acabar de vez com exptoredores. Que nos fa/a do bomem desco
brindo que 0 ~ nao apenBS por isso mas porque os outros 0 sOo.
Fundamentslmente por isso.

NBo s8rll est», talvez, 0 melhor que Wendel nos pode dar. Fica-nos
pelo menos a SenSlJt;80de que este seu primei(o livro de prosa corresponde
tlo sd a uma urgente necessidade Intima do autor, insopit6ve/, que em tutu
ros trabalhos dar80 lugar a uma ressonsncis literllria de maior vutto, sem
prejufzo, evidentemente, do seu ecento pessoal d8 contador de histdrias,
sem perde de menssgem social que aqui transmite, numa expressOo jll
acabada de 'nimo e certeza.

Allis, estamos convictos de que em breve Ngudia Wendel vo!tar6
com todo 0mananciel da sua viv§ncia guerri/heira. De facto, desde a primei
ra hora directamente /igado 8 lute de libertat;80 nscional, 1961 Wendel (l

comandante da llrea de Icolo e Sengo, donde {J natural. Em 1963 est6 ns
Uniao Sovietica para curser medicina, de onde regresss em 1970. E entao
director da Zona A da 3- RegilJo, e professor da Escola de Enfermagem, em
Lups-Place. Mais tsrde, js da zona E, para onde entretanto fora transferido,
psrte para It6lia, onde fez um curso de reciclagem de traumatologia, e em
197311974 {J a director dos S.AM. da Frente Norte, mais tarde 2e. Regiao
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Luanda, Junho de 1976
JoaoAbei

Surgindo agora como nerredor; esta sera mais uma dadiva da sua
condi9ao de hornem-militante, meis um marco do seu hino de triunfo 8 vida,
mais uma decidida intenflio de caminhar em frente, sentindo-se como parte
indivislvel do grande todo social e ref/ectindo, por isso mesmo, as ang(/stias,
as lutes, as certezas, as vit6rias do homem realmente do seu tempo, 0 que
quer dizer, do seu'povo, do povo do mundo.

A conviccso que hoje fica sera certamente confirmada com os seus
proximo» /ivros.

Polftico-Mi/itar. E nesss altura que e responsavef pela publica9ao de "Debate
Literario': caderno cultural po/icopiado de /arga circuiIJ9aO nas zOnas
/ibertadas ... e nao s6.

Os seus primeiros trabalhos literarios _ poemas _ remontam J sua
epoce de estudante, na Uniao Sovietice, e 0 seu primelro tlvro de poem8s I
publicado em Lusaka, em 1970, mais tarde, em 1974, reeditado em
portugues e italiano, em Forli, na ItMia, e finalmente em, 1976publicado em
Luanda.

ARQUIV
O L

. L
ARA



13

NGUDlA WENDEL

Estabrochuranao se destine aos eruditos. Procure!escreve-te com
o fim de permitir que todos me pudessem ler.

Tentei eviter eo maximo utilizar terminologias precisas, mais
trequentes na literaturamoderna.

Bernentendidd, eu nao sou escritor.
Tenteitembem de ser imparcialna descriciiodos factos sem buscar

nadamas tembem sem terde renunciarao objectivoprimordialque tinhaem
vista:_ daruma imagemclarae realsobre 0 que e 0 Guerrilheiro,a Luta ~e
Ubertar;aoNacionale expliceros propositos pelos quais se tem debatido 0
Povo Angolano.

Nao busquet nada _ repito.
o facto.de ser angolanolevou-me a criolarou melhoraindaa ango

lanizar algumas expressiies, portanto, nao obedeci a nenhuma
regragramatical.

Entretanto0 leitorportugues tembem me entendera!
Aguardo contudo que quem se der ao trabalhode me ler nao me

ebendonere no trajecto.

INTRODUCAO "
I
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As dlsposicoes estavam preparadas para aquele dia.
Tantas vezes ja haviamos adiado a via gem devido as promessas

de Chipenda de visitar a I seccao. Em Kassamba Chipenda propos-me
seguirmos juntos aquela seccao, e a sua esposa camarada Guida, directora
das Escolas tambern estava interessada em seguir viagem. Mas de
Kassamba Chipenda nao desandaval

Entendi por bem arrancar sem eles. Entretanto, fiquei muito
tempo a espera do grupo que vinha daquela seccao. 0 grupo atrasava. Qual
quer coisa deve ter acontecido - imaginavamos.

- 0 camarada Nelito, 0 radista, jtt estava a par da situacso, que
pouco depois comunicou 0 comandante Bomboko.

A noticia chegou muito depois ao medico.
- Dizia 0 radiograma: Camarada Bala Direita teve acidente de

granada stop Evacuado para Nguvu stop.
o medico, camarada Wendel e 0 enfermeiro camarada Elias

Puegas estavam presentes, estavam nos SAM, aguardando impaciente
mente 0 ferido.

- Ap6s 0 rebentamento da granada - informava Bravo, a
camarada Comissarto Samussumina, ordenou a imediata evacuacao.

o camarada Comandante esta gravemente ferido - referia 0

Cornissario. Ninquern, portanto, hesitou em executar as instrucoes do
Comissario.

..
Dez de Fevereiro de mil novecentos e setenta e dois, era 0 dia

escolhido para seguir viagem para a I seccao.

MPLA.
De Nguvu a I seccao da Zona E, III Regiao Politico-Militatr do

A viagem com companheiro Ngombe ain
da crianca, nas ZOIlaS- de guerrilha, nas
zonas de fogo.

Diario de Viagem
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Era uma viagem longa e os transportadores nao descansavam
apenas um minuto. 0 doente ni!lo dormia, as dores eram fortissimas. 0
brace estava inchando - observava Bravo.

- Agora e que estamosvendidos - dizia Kambole, 0 chefe da
rnisssolA viagemtem de durar menosdecinco diase0 risco de vida e gran
de. Ndeki pimbil. .. Constatava 0 chefe da misseo.

Nguvu e posto central da zona E.
E, eis entao que no dia sete do mesmo l1'lesuma tip6ia que se

fazia transportar por guerrilheiros chegavaao Nguvu.
- Homens e mulheres iam ao encontro da tip6ia. Que coisa?

Que coisa e?Que? perguntavam os habitantes.
- E 0 camarada Bala Direita gravemente ferido - explicava

Kambole, 0 chefe daquela rnissaol
Qual foi 0 motive do ferimento? - perguntou 0 comandante

Bomboko - foi uma explosao de granada. 0 comandante apresentava a
mi!lorasgada, desfeita.

- 0 carriaradafoi transportado ate ao posto medico.
- Aqui jll e Nguvu. 0 camarda Comandante jll neo morre!

diziam os guerrilheiros fartos de carregarl
- Bravo confidencia com 0 medico da zona. Fazum relat6rio

breve. Escutado Bravo, 0 doente era submetido a exame imediato.
- Ferimento grave - constatamosl
- Quefazer agora camaradamedico? .. perguntou 0 enfermei-

ro Puegas. Certamenteque vamos medica-to p'ra jii.
- Existe0 risco do comandante perder a mao - afirmei eu.
- A maosalapus sanguinolento - meditava no risco que corria

a mao do camarada .

- A seccao estava sem medicamentos sobretudo havia falta de

antibioticos - sublinhava camarada Bravo, 0 enfermeiro local.
Os chefesdas seccoesconcordaram totalmente com a iniciativa

do camarada Cornissario.Assim, sem perda de tempo 0 Comandante era
posto natip6ia rumoao Nguvu. Uma seccao acompanhava-o - prosseguiu
Bravo.
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Entao, desta vez yOU inspeccionar a I seccao.
- Esperamosque tudo corrctbern - dizia eul
- A terapeutica era a seguinte: PeniciHnaG urn milh~o e meio

de unidades internacionais diaries. antipirecticos, soro vitaminizado
intravenoso, valium, saneamento diario do locat lesado.

- Diadezterei infalivelmenteque partir com 0 grupo - dizia eu.
Neste grupo iria tambem 0 Comandante do Esquadrso Guirnaraes,
camarada Bornboko,

- 0 Comandante Bomboko ia substituir 0 Comandante
Tchakussuta.

- 0 doente continuou a melhorar, inspirava poucos cuidados
medicos: a temperaturcrbaixara,tinha recuperado0 animo e 0 sono perdido
durante alguns dias de lntotunio.

- Estessinais, eram entretanfo autorizacao ao medico poder,
seguir viagem.

- Camaradacomandante, se tudo Ihe correr bern - falava 0

medico, tera que ir continuar com0 tratamento em Kassamba,com a cama
rada medica Ngunda - esta bern? Interroguei eu.

- Est~bern camaradamedico, ate porque 0 povo la no interior
esta muito mal, sem medicamentos - concordava Bala Direita.

Assim que vais, sem duvida que a tua presence la ira levantar 0
moral do povo - recomendava0 comandante.

si para si.

- Em todo 0 caso hit que prescreve-lo uma medlcacso de
choque it base de antibi6ticos!

E' muito cedo pensarmos na intervencao cirurgica.
- Pus, incheco horrivel, febres altas, estao contra -

indicadas it intervenc;aocirurgfca - explicava eu aos enfermeiros Bravo e
Puegas.

- Primeiroe combater a infecc;aoe mais tarde evacua-lo-ernos
para Kassamba onde esta a camarada medica Ngunda pois ela sabers
resolver 0 problejna - continuei eu meditando.

- Estegrupo quando regressarjil nao me deixa -. penseieu de
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- Chamei para 0 efeito 0 Puegas - ouve Puegas, eu arranco
arnanha com 0 grupo. 0 primeiro carro que aqui chegar, agradec;:o-Ihe0
favor de evacuar 0 camaradaComandante para Kassamba.

- Recomendava0 medico ao enfermeiro Puegas.
- Sera feita a vossa vontade - replicou 0 enfermeiroL ..
Dia dez 0 grupo estava pronto, preparado.
- 0 Comandante Bomboko dirige-se aos SAM, procurar-me.
- Partimos hoje camaradamedico? - interrogou Bomboko.
- Sim, carnaradaComandante - respondeu 0 medico.
Se e assim, partiremos as quinze horas -: prosseguiu.
- Prepare jll a sua moxila - recomendava atentamente 0

comandante.
- Dezcamaradasguerrilheiros transportarao os medicamentos

necessaries - prosseguiu 0 comandante.
- 0 medicovai curar0 Povocombatente - meditava eu. 0 po

vo que fica se interroga e n6s com que medico ficamos? - falava 0 povo
com 0 rosto triste.

- 0 povo combatente esta nas matas, portanto, e junto dele
que devemosdesenvolverasnossasactividades - assimtem recomendado
o camaradaAgostinho Neto, Presidentedo M P L A.

Veja s6 0 que 0. Camarada Agostinho Neto conscientemente
dizia na sua alocucao proferida em 12110/66:

"Temos de aumentar a inseguran9ados soldados e dos colonos
portugueses que persistem em conserver-se sbusivemente sobre 0 nosso
territ6rionacional. Todos os nacionalistasangolanos devem participarecti
vamente na tate. sobretudo na luta armada. Os estudentes, os opererios, os
trabalhadoresdo campo, os tuncionsrlospublicos, os intetectueis, todos an
golanos niio ternhoje outra tarefamais sobre 0 que niio seja 0 de pegar em
armas para combater a presencs flsica do colono no nosso pals".

Em 1/8/07, ainda dizia:
"Atreves de uma guerra nacional e democretice, popular e de

longa durecso, 0 poder revolucionerioiraprogressivamente submergindo 0
poder colonialista, conferindo a nosse Revolu980 as caracterlsticas dum
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processo irrevers/vel, que os sobresssttos de urn Colonialismo agonizante
nijo fezem senlio activar, e tornando real a perspective ja hoje evidente de
cotocer ao dispor das massas e do seu movimento de vanguarda, 0
M P L A 8possibilidede de gerir 0 seu proprio destino".

- Ent~o, n6s [amos nas matas para por em pratica os projectos
do Camarada Presidente do MP l A. lamos conferir a Revolu~o as carac
teristicas dum processo irreversrvel.
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A fronteira nao distavamulto, apenastrinta minutos de marcha,
o grupo tinha alcanc;adoa fronteira comum Angola-l.ambia.

- Agora estamosemAngola, no nossopais, naohlt mais perigo
- dizia Uafa-Uafa satisfeito com a caminhada!

ficavam.

- Um passoem frente, marchal -
EraUata-Uafa chefe de seccao que orientava a formatura.
- Assim 0 grupo marchou!
Uma poeiradadividiu os dois contigentes, os que iam e os que

ria...

A partida estava combinada para as quinze horas certas. As
rnaesdavam as (Jltimasdespedidas com os seus filhos. Neste dia tudo
estava em movimento, as mulheres pisavam; nas cozinhas saia fumo, os
pioneiros andavam a volta do campo das formaturas ...

- Almoco para todos ordenava Uafa-Uafa.
Faltava pouce tempo para a partida. As moxilas estavam ~

amarradaspara a longa caminhada.
As armas estavam limpas e carregadas de municoes prontas

para todas eventualidades.Tudo estava pronto ...
- Quinze horas certas... apito... P r r r r... formatura para os

que parteml
- 0 grupo era constituido por uma vintena de guerrilheiros,

entreos quais estavao medico, 0Comandante0 chefe daJ Sec~o, camara
da Uafa-Uafa e 0 mais pequenito Ngombe.

- Despedimo-nos com todos que ficavam no Nguvu. Uns
choravam com saudadesdos amigos que partiam para muito tonge e para
muito tempo.

Isto era normal, muito normal mesmo!
Os que partem tambern levam saudadesdos que ficam!
- Cantamos0 hino do M P LA e depois... Uma voz autorlta-

Primeiro Dia de Viagem
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- No passado muito pr6ximo, os tugas armavam emboscadas,
aqui mesmo na fronteira mas a porrada, a surra que os bichos n~o apanha
vam ... perderam todas iniciativas - prosseguiu Uafa-Uafa.

Tres horas depois estavamos em Kassaninga. Tinhamos feito
aproximadamen1e 20 quil6metros de distancia.

Kassaningapertence ~ " seccao do EsquadraoGuimar~esque
actua na Zona E da III Regi~o Politico-Militar do M P l A. Anteriormente
esta seccso acantonava-seem Katoio.

Katoio e muito conhecido pelos seusfamosos guerrilheiros bem
determinadosnos combates, contra osataquesque a basesofria constante
mente da soldadescacolonialista.

Eram dezoito horas, era impossivel continuar com a viagem
naquela hora tardia, tinhamos portanto, que dormir no Kassaninga.

- Todos os habitantes eram quase conhecidos, outros eram
familiaresdos guerrilheiros.Assim que iamosentrando na sanzalaos guerri
Iheiros iam desaparecendo.

Empoucos minutos, eu e 0 comandante vimo-nos s6s.
Os guerrilheiros tinham ido saudar os seus familiares e amigos.
E um fen6meno normal em qualquer lado!. ..
E comportamento normal dequalquer soldado quando 0 inimigo

esta distante de si. ..
o Presidentedo Comite de Ac~o camarada Shikassa e 0 seu

adjunto camaradaSamuxitu vieram nos saudar.
- Emconversa,0 Presidentedo comite afirmou muito satistato

riamente: tu na kidikita camalata Comandante - una mono massangol...
- Estoucontente com 0 vosso trabalho - disse 0 comandante.

Voces n130devem mais aceitar aqui os guerrilheiros que nao querem
combater os tugas.

- Todos os guerrilheiros devem estar na frente do combate -
aconselhavaainda 0 comandante.

Continuaremos a conversa mais tarde - desculpou-se 0
Presidentedo comits de Ac~o.

la sairamL..
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Boa noite camaradas - despediu-se0 Comandante!

- Nosvamos a I seccao, Iii a nossa presence e imprescindivel;
vamoscornbater0 inimigo tuga. Um dia, mesmo que ainda distante, estate
mos juntos.

previsOesde boa viagem!...
PassamosiJ noite em Kassaninga.Durante a noite conversamos

demoradamente com os membros do Comlte de Accso: com os
guerrilheiros aqui em repouso junto dos seus familiares.

Conversamos com todos os velhos que cultivam as terras.
Tecemos tambem varies consderecees sobre a luta de

libertacao naciona!.
o comandanteBombQkoinisistiu pela cultura das sementessem

a qual seria dificil resistirmos contra 0 inimigo tEiO manhoso e obstinado:
- Kassaningapassa desde ja a ser a nossa Basede Producao,

- recomendava0 comandante.
- Os camaradasque es180no Nguvu farao aqui as suas lavras:

colectivas e individuais.
- Vigilancia- e Producao.
A UNITA infittrou aqui muitos bandidos. Por isso voces estarao

sujeitos a infiltractc\oinimiga.
- Muito cuidado com os zambianosque muitas vezesvern por

aqui fazer caca. Ate e bom interdita-los - recomendava 0 camarada
Bomboko.

\~
de massango. Agora vamos "mamar" - murmurava Bravo.

- Desculpacamaradacomandante - dizia 0 velho Shikassa, 0
massangoaindanaoestamaduro, por issonaopodemosfazee-lhesmaisque
este modesto jantar-diaku. - disse,

Isso ja e muito, isso mesmo chega - balbuciei eu.
- E sempre bom andar com "muatas" - dizia Bravo fazendo

As vinte horastinhamos sabreamesa feita de paus, tres chimas
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Chi~a anima a jornada de fome, caminhada de fome, ah
caminhada de fome... pensava eu.

Vamos it ele (0 chima) - dizia 0 comandante Bomboko.
Reunimo-nos it volta do chima.

- Tivemos razijo porque liquidamo-Io; mamamos todo chimaI
Oescansou-seao menos trinta minutos, para fazer a digestao.
Oepoisdeste periodo, continuamos seguindo viagem.
o rio Lungovungo estava pertinho de Kassaninga.Apenas dez

minutos de tempo para III chegar.
o mais belo rio de Angola, com uma bacia fantastical
- Combatiamos e descobriamos ao mesmo tempo Angolal 0

combate e tarnbern estudo - dizia 0 camarada Bazookal
As canoasestavam prontas, preparadaspara 0 efeito.
o porto era descoberto, somente as canoaseramescondidasentre

os mabus para evitar que 0 inimigo as destrulsse,
E um aviao camaradas. Ndeki, camalata - era Bazooka que

iriamos fazer.

o exercicio militar matinal era obrigat6rio e inevitllvel.
N6s n~o estavamos incluldos em nenhum grupo de trabalho

porque a nossa missao era outra. Somente participamos no exercicio
matinal. a ginastica.

o presidente Shikassahavia preparado para 0 grupo que partia
um especial matabicho: chima de massangocom nacos de mbambil

Chima dfl torca - dizia eu pensando na distAncia que

Normalmentenasformaturas traca-se0 plano de trabalho diarlo:
nomsacao da guarni~o ou patrulha, equipas de trabalho agricola, pesca,
ca9a, etc..

matinal.

era manha cedinho, manha fria, era 0 tal cacirnbo do leste.
- Todos os habitantes da Baseeram obrigados a ir ~ formatura

Segundo dia de Viagem
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detlpertlva 08 companheiroa de vllglm.
EntIo todoe n6e escondllmo-noe' perto dll ce~l.

. - Nio • ilvilo tugl, nlo •.••• um avllo zlmbllno qUI vII .parl
zambezl-BOinI- dizil U~f8-Uafll

- LAval0avilo Zambilno com seu zumbldo Im'IC;ldor I Iltranho
- reemungava cemarada Borg•. ,

o dia aetava calmo, calmo estavl tam~m e.rI~Lungovungo, nlo
tItIva reelme",' 'ruidolo.

'Os hipop6tamos nlo ameac;avamliqueta hora dl mlnhl, .. tavlm
rapouaando depola du grandee jornadel nocturnl.I ...

- S6 0 peixe pungo diva grand.. fimbal e beljOi nos olhoa dOl
IO~ viajant88...

, - A traveaaia tlnha -comec;adoIi•• 1h~..... da manni, , vllo a
, conclulr... la dez hora.. e urna trav_a de risco... e n6, estlVlmOI
c&llCi08 dlllO, reflecti.o r08tode toc:to.'guerrllhelrol.

- TomemOi umbanhlto camlradl8 - aconaethlvl 0 Borg.. ' Para
onde vamoe nlo ht 6gua em abundlnclll

Tivlm08'qu'tlCutar 0 conselho do companheiro de vlagem. AI
eenhoru pueeram-M dl parte, nlo qulseram tomar banho naquela horl
matinal. A pr8lenc;a doe·homen. era realmenta um Impecllhol

AI .. nhorn goltlm d. um banho "t vont.d,"I ...
o grupo tltlva acrescido dtlde Kallinlngl. 0 Comlndante

engrollOU~ocom mila guarrllhafro, que all IltIvlm Am flzer nenhum,
dul' Ief1horu I umeocrllnc;a - 0 carnerede Ngombe.

o grupo d.bcavl um ralto .norm., multo Iliciante ,""mo.
- e bam' flier zig-zag - recomendavl Bomboko. Olhl qUI 0

Inlmigofrequlntou Itt um dettrmlnado tempo t povoaC;lodo v,lho Wertl
tao A pleadaqUIvalat. 16eat6 aqul partlnho - contlnuava Borg.. 0 raclocr
nlo do Comlndante.

- No andar ttmbim precl.. m08 d, dilrferCl,"perder-mo-nOl um
pouco na matt"l

o camerada Ngombe, 0 malaj6vemde todOi n6t eataVIdormltando
no cole:,de aul mle. 0 Ngomba nlo tl~ha berc;o...

·<
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A sua mae ia toda ela carregada.
Uma trouxa enorme dominava-Ihe a cabeca e no peito 0 seu

primeiro tilho - 0 camarada Ngombe.
A Niangombe suportava 0 filho e 0 peso. Suoortava tudo ... e mais,

era combatentel
- Coitadinho - dizia eu, n!o sabe 0 Que S8 passa com os seus pais

Quevia ~ busca da vida passando em matas ora densas ora abertas; passan
do ora em chanas ora em estepes.

- Este grupo vai mesmo ~ busca da vida nas matas, onde :,It fome,
hit nudez, hb frio, he cobras, tugas armados... mas ele vai censcio -
continuei eu reflectindol

Era maio-die. 0 sol ardia sobre as costas.
_. Mas entretanto continuernos com a viagem, camaradasl - en

cora java 0 comandante.
- Passavernce em sanzalas abandonadas pelos povos ~ue se

refugiaram para ~ Zambia e que mais tarde se ~untaram it guerrilha

do M P LA.
- 0 Ngombe animava a nossa viagem. Esta crianca en

corajava tudo.
- 0 Borges fazia pelhacadas e todos n6s riamos ...
- Entl}o, como vai 8 viagem, camarada medico? - perguntou

Bomboko - 0 comandante.
Penso Que vai beml - respondia eu.
o comandante ia neste viegem com a sua senhora.
- Na verdade, 6 diflcil nos maquis fazer a vida solitllria. Por isso 0

comandante conhecedor da sltuacao, nllo hesitou em acompanhar-se de
sua esposa - reconhecia eul

- Eu, conhecia pouco os camaradas, mas 0 meu enfermeiro Bravo
Washington e 0 comandante, animavam-me e deste modo, via curta a longa
distancia que lriarncs caminhar.

Sempre andando com toda torca, atravessarnos matas e chanas.
o rel6gio marcava quatro horas e meia, Quando 0 comandante

Bomboko disse ao chefe da seccao camarada Uafa-Uafa que as cinco horas
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Temos que arranjar um pouco de carne para 0 nosso[antar. - Esta
bem camaradacomandante, - respondeu Uafa-Uata.

- As cinco horas certas estavamosna referida mata.
- Podem arranjar lugar para dormir, - disse a cornandante:
Tr~s camaradastiveram que ir cacar.
Estes eram: Bravo Washington, Kambole psi. do Ngombe

e Borges.
- As sete horas1~voltavam eles com tres mbambis.
- Agora temos carne para 0 [antar, - dizia Uafa-Uafa.
- Desta' carne comemos uma parte, a outra : ficarfl para a

dia seguinte.
Depois do jantar, dormimos logo preparando-separa a marcha do

dia seguinte, que era 6rdua e resoluta.

teriamos que parar na pr6xima mata.
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L.ogoque ecordamos, de manhl cedlnho, 0 101 alnda eneeberto,
pUl8mo-nOla eamlnho.

"Matablcharamo." no Kliombo, - diae Klmboll que conhecla
malhor 0 caminho.

- A came a a fuba nlo chegam - dla Uafa-Uafa; I) bom qUI
comamo. dUll va.. 10 dil, auim poup.remoa comida atA 10 fim
da "llgaml. ..

A. IlvrII de mandloca que Ie encontram nae zonae do L.uioflcam
dl.tant .. daqul taremoa que Indar maiaquatro dia., - proll8guiu 0 chafe
dll8c~'ol

A camlnhada nltH dla tlnha come~ado .... II hora. da manhl.
Entramo. na gr.nde ch.na depol. do IIhumbu onde havl.mo.

p.... do • nolt•. P.... mOl cinco hor•• nl ch.na. 0 suor molhava a roupa
no eeree,

AI. , ... lparece de rapente 0 ndenkll - dlzla au..
- At nove hoi'll' 0 101ja Irdla. Todoa n6l1.moe clrr'egldo •. Cada

um l,vlvl I SUImoxili, 'I' mulhll'lt Itvlvlm grInd.. troud' d. roupi
e de comlda.

A Nlangombe II mil, carregada porqu. al6m da trouxa I."a
VIO Ngombt.

omal. jov.m que il ccnncsee, oamal'lda Ngombechorava de tome
, I lUI mla parivi v6rlu vaz.. pari Ihi dar d. chuchlr.

o grupo IVln~lvl, II mulherea diltanclavam·18 dOl homen•.
- Eapertmo. I. mulhtrea - pedla 0 cornandanta.
o grupo pirl t CQ um p&t-18no .. u canto.
LAvem .1.. ptI1entjavI Ulfa·Ulfll
- EttIo can.. dal? ... perguntou 0 comlndlnta.
DMClntem um pouco a andemol depoll - prOlHgulu p

cornandanta.
Eatlvamos lublndo com a margtm eequerdl do rio L.ungovungo.

Terceiro dia de Viagem
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- Veja aqui camarade m6dico, el888 rastOl, 110 dOl tugas que
patrulharam eata.6rea- expllcava Bravo.

- Ma. ales nunca mats c6 voltaram? - pergunto.u0 m6dico.
Nlo, camaradamltdico - respondeu0 Bravo.
- 0 mltdico e 0 comandante eram ambos novOi e tinham que

ver atentamante 01 caminhol.
- Nlo posso andar, estou chelo de fom. - dill. eu. 0 Borges res

pondeu logo - •• tames perto do Kl'iombCl, andemol mais
um poucochlnho...

- Nlo, n'lo posso mail - leirnei eul
Temos que fazer 0 alm~o. Aqui, nelta localidade tem Agua

lnalstla eu.
- JA me apercebi - dizia eu, h6 muito tempo que quando voch

dizem que estamosperto do local, anda-seainda mail duas horas.
Este fen6meno 6 muito frequente no leste.
- 0 fen6meno 6 pr6prlo do leste. -
1880 ~ontece sobretudoquando algu6mdesconhece0 trajecto. Por

i880 in.itti.
Porfim aceitamosunAnimentealm098rnaquela localidade, antes de

Kaiombol
o rio Lungovungo distava de n6. quase cerca de um quil6metro.

Ouvia-sa bem 0 N(do dos hipop6tam08 que deambulavam no areal
perto 00 rio.

Era profbido fazer fogo de die.
A cac;aera permitida s6 • tardinha, ao par do sol.
AI catorza horaeestavamoea1m09ldol.,
- Depois do alln090 como sempre, trinta minutos para~ digestlol
A hora marcada pusemo-nce 6 camlnho, para continuar com a

jornada.
Quando.ram dezaeaetehoral a trlnt8 minutOi astavamOi p8118ndo

,a 6r.a do Kaiombo onde 0 camarada Borges prornetera "matabichar"
~ aqul, fica aqul 0 Kaiombo, - 'diz~apara mlm 0 mau enfermeiro

Bravo Washington.
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E aquill - retorqui eu com a boca aberta .
Este Borges sabe mesmo enfiar 0 barrete! .
-As sete horas temos que parar com a marcha para dormir, - dizia

o coman dante. Onde houver llgua para podermos dormir - prosseguiu 0

comandante.
- Oaqui 56 no destacamento antigo do comandante Tchakussuta,

- respondeu 0 pai do Ngombe, camarada Kambole.
- N!o fica muito longe, pois nBo? - Voltou a indagar 0

comandante.
- N!o, camarada comandante - respondeu sste.
- Entao andemos com mais vida, - disse 0 comandante.
Todos n6s estavamos cansados, os pes doiam de chaQas.
Eu ia com 0 grupo mals.avancado.
- Logo depois ... casas abandonadas! ...
- Aqui vivia gente, nAo e?
- Sim, camarada medico - respondeu 0 Bravo! ...
- Aqui corneca 0 destacamento do comandante Tchakussuta,- in-

dicava 0 Bravo.
- Mas porque 0 comandante Tchakussuta abandonsra esta Base?

- perguntei eu.
- Houve um grande bombardeamento que levou a vida de duas

senhoras.
Emesmo assim 0 lugar n!o e muito bom para Base de guerrilhelros:

n!o tem llgua e as !avras ficam muito distantes - referida Bravo
Washington!

- Via-se os kakinos abandonados, kakinda, etc, etc ..
Mas como ~ que os tugas souberam que voces tinham a Base nestes

areas? - perguntou 0 comandante Bomboko ao Uafa-Uafa.
- Sim, camarada comandante, 0 destacamento estava no Katoio.
- Um certo dia Katoio foi atacado pelos tugas-marinhos.
- Etes vinham dispostos pare destruir a Base.
Uns vinham do rio Luio, outros do rio Lungovungo.
Os "marinhos" andavam estacionados em KaJabo, um posto
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administrativo vizinho, fica nestas bandas, muito perto mesmo.
Naquela zona a mata II rara ·s6 sa encontra no Katoio, 0 resto

era to do chana.

- Entlio a ideia colossal do comandante Tcbekussuta era a de
salvar a populecao do ataque inimigo. E tamoem para os guerrilheiros
combaterem tI vontade, contra os tuqas, - informava pacientemente
Uafa-Uafa ao comandante.

Mas os tugas se apereeberam que lancavam a napalm it toa.
Entllo cqm a furia deeidiram bombardear as-mates nas proximidades

de Katoio. E, assirn duas bombas atingiram mortalmente duas senhoras no
novo lugar esoolhido pelo comandante Tehakussuta.

Agora Katoio e s6 Base de guerrilheiros. - concluiu Uafa-Uafa.
Afinal e assim! - replicou indignado 0 novo comandante do Esqua

drao GuimarAes, camarada Bomboko! ...
Muito grato pelas lnformacdes camarada Uafa-Uafa. - disse ao

concluir Bomboko.
Com a converse chegamos meis rapldo no local.
a jantar estava preparado.
- Vamos jantar - disse o.comandantel
Contava-se ja vinte horas e trinta minutos.
- Depois do jantar, - Bomboko, insistiu pela conversa.
- Fales algo sobre ti, carnarada Uafa-Uafa - pediu 0 comandante

Bomboko.
- Eu, camarada comandante encontro-me combatendo nesta zona

desde 0 inicio da guerra do leste.
Primeiramente fui guerrilheiro na quinta seccao da Zona E, la longe

nas areas do Luanginga. Mais tarde fui transferido para a terceira seccso
como ehefe do grupo.

A tereeira secc;;ao fica na area de Lukula, nas zonas do posto
administrativo do Sesse.

Agora sou chefe de seccso do Esquadrao Gulrnaraesl
- E tudo sobre mim - concluiu Uafa-Uafa.
- Eu, - dizia 0 comandante ao trocar impressOes com Uafa-Uafa,

.~.
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venho da Zona D. L6 fiz 0 curao de monitor polftico; depoiado CUrIOpaeaei a
funclonar como rt:'OI'Iftor politico com 0 comandante Kakunga, na zona D.

- Mail tarde paaseI para Zona C.
- Agora you para a Zona E como comandante de Eequadrlol
- Obrigado por tudo, - agradeeeu 0 comandante • eten-

QIo preetada.
- Vamos dormir, amanhJ ternoe que prouegulr com I eaminhada.
- Boa nofte eamantda comandente - deapediu-18 Uafa-Uafa.
Igualmente obrigado, - agradeeeu 0 segundo.
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o quarto dia. de viagem tinha comer;:adoainda mais cedo que
habitualmente. As razCSesforam varlas: primeiro 6 que osp6s estavam
cheios de bolasde agua; segundo 6 que tlrmamos pouca fuba e carne para
toda viagem, e 0 sol importunaria pouco.

- Agora, estamosmal, - dizia Kambole, 0 pal do Ngombe.
- Aqui nAose pode fazer caca? - perguntou 0 comandante.
- Pede-sa cacar, mas e diftcil a caca, - respondeu Kambolel
A prop6sito, Kambole era um bom cacador.
- No Kamissengopode-se cacar ~ vontade, hA caca grosss, la hit

mais ngunga. - prosseguiu ele.
- Mas chegamos la ainda hoje? - interrogou de novo 0

comandante.
- Sim, camarada comandsnte, III para ~s treze horas, estaremos

la. - afirmou Kambole.
Ent~o se 6 assim, andemos com mais vida. - prosseguiu

a comandante.
Eracaminhar de doidosl...

E em que lugares abertos e fechados nAopassamosl...
- Karnbole que parecla conhecer melhor 0 caminho, esteve-se

perdendo. E isso realmentealongeva a dlstanclal. ..
- 0 Bravo, - 0 meu enfermelro balbuciava - estarnos nos per

dendo. Kambole mal conhece estes areas do Sapilinia - continuou
murmurando Bravo.

- Mas porque tu n!o Ihe chamasatencAo? - disse eu.
- Sim, YOU jl:l diz&-Io,carnaradamedico.
,- Masminutos depois 0 Uafa-Uafa estava informado da situar;:80,

mandapoisparar Kamboleque enfre.ntava0 caminho.
-;-0 que esta passando?Que existe?Que coisa? Inimigos? - per

guntava preocupadtssimo.Kambole.
- Nao ha nada de especial; somente perdeste-te do caml-

Quarto dia de Viagem
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nho - prosseguiu 0 chefe da sec~o.
- Agora temos qu~ ir ~ direita para encontrermos a plcaoa. depois,

multo depois subimos um pouco l esquerda, sem duvida que brevemente
estaremos a Kamissengo. - disse Borges.

Kambole n~o ficou de acordo com a opini§o dos outros, entretanto,
teve que subrneter-sel

Borges passou entlo a orlentar 0 caminho at6 a plcada. Estavamos
~ uma hora de distancia que n08 ssparava de plceda - dizia Borges.

Apanha~os a picada.
Eis a pleada. Ei-Ia aqul - dizia Borgesl
- Se contlnuassemos, j6mals encontrarramos Kamissengol ...
- KaV'bole, veja ,6 onde j6 ficou Sapilinls nulto para atr68, nDo e

verdade? - advertiu Borges.
- Simi respondeueate.
- Agora, podel continuar e dirigir 0 camlnho.
A prop6sito Kembole era chafe do grupo de sacvlo.
- 0 Kambolaquando ands nlo v6 08 outrcs qua ficam peraaub,

nem jS'liga seu filho 0 Ngombe - refer;aau.
Todos n6s estavamos chelnhos de fome, e frequentemente

peravarnos no trejecto pera comermos "frutos de mata". E sucedie que
Cjuantomats f(ut05 comlamos maia lede e fome tlnhemosl ...

- E, eu pedia um pouco de sal eo Bravo e engolla com a pcuca
ague que tinha no cantil.

Assim f82 mal camarademedico, - dizie Bravo.
- N!o, Brevo, iaso faz bem, evita "mljar muito"... evita 0

desequilibrio electrolltico dOl &aiano organismo.
- Portanto, (I semprebom ulgar ligeiramentea 6gua que levas no

cantil - pr08seguieu axplicando 0 meu enfermeiro.
As bolas de 6gua que ae foram formando durante a viagem, se

tranlformaram em chagal.
Era-me diflcll camlnhar com as botas, ums rngua provo

cava-me febre.
- Estamoschegando, - Bravo tentou disuair a minha dorl
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- As senhoras sempre tern os seus segredos para fazer animar os
homens.

Nao e pois nenhuma novidade para 0 homem do leste que conhece
este misterio da mulher da sua zona!

- Hoje, custa 0 que custar temos que atravessar a estrada
Lutembo-Luvuei. - dizia Kambole.

Todos n6s ficamos de acordo com a proposta do Kambole.
- Mas quanto tempo leva para chegar a estraca? - interrogava

o cornandante.
- Daqui a primeira picada sao duas horas de andamento e da

p.cada a estrada Lutembo-Luvei outras duas horas, portanto, sao quatro
horas ao todo.

- Esforce-se mais um pouquinho, camarada medico, daqui mais
uns minutos chegamos no Kamissengo.

Kambole ja estava no local. Mal chegou, preocupou-se em acender
o fogo e ir a busca de agua na pr6xima cacimba do Kamissengo.

Vinhamos todos famintos e cansados.
Quando chegamos no local, cada urn atirou a sua moxila de lado,

mas sempre acompanhado de sua arma, a AK.
Na verdade, em Angola guerrilheira, podes esquecer todas as rique

zas, mas nunca a arma!

A arma em Angola e 0 melhor companheiro - era 0 lema de todosl
Eram treze noras certas, 0 chima estava sendo preparado, com a

pouca carne que tinhamos.
Tanta gente para tao pouco chima, tras dores de cabeca, - pen

savamos.
Quando fomos charnados.. para 0 almoco, foi uma surpresa,

encontramos os pratos cheios de chima!
o chima era de massangol
Foi para n6s, uma refeicao normaltssirna.
Se "embutimos" aquele chima que as senhoras nos tinham ofertado

e todas as pequenas doencas que nos ameacavarn. desapareceram - dizia
eu!
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- Eht ehl ... olhaaindaeste Kambolel... espantou-se0 comandante
sebemque jil tinha recuperadoasforcas - confirmou aflrmando Bomboko.

- Eramdezassetehoras.
Bom, continuemos a caminhads...
De Kamissengo a picads pr6xims, andamos ainda na clareza.
Andamos bem e com firniezal
- Oaplcada II estrada, era uma desgra(:al .
Erauma marcha estIJpidee desnecessaria?I .
Ume escuridllo lmensaem que nllo se via nada.
Aa mulheres choravam, nlnguem reconhecia 0 caminho,

.enllo Kembolel
Pancavamo-nosnos paus deitados no chilo e as cargas voavam

dum .Itlo para outro ...
- Era 0 destlno dos homens que andam II procura da

Independ&nclalTemos de ser IIvresl - Repetlamosass1mdentro do sofri
mento.

E quem nao podia segulr Kambole, flcavs pelo camlnho
ou pardl.-ae.

Andamos mais de quatro horas em tombos, lis apalpedelasl
- As mulheresque nos havlamdado 0 chima tllo forte para aguen

tar a camlnhada,choravam,choravamemaldlziama Independ&nclaque nllo
I•••bla quando "chegava"I ...

- Choravamcoltadinhasl... Que pena nllo fazlaml...
- 0 comandante chateado berrava para a sua esposa que nAo

quarla mals andar naquelanoite.
A unulher do comandante,b vezes,dlzla que estavamuito bem na

zonll 0 com seul pals, agora tu vleste-ms trazer aqul paratanto sofrlmentol
- Elafalava na lua trngua - Mbunda.
Eu antandle um pouco a lingua de senhcra.
Metla rnesmc pene coltadlnhe da senhoral
- 0 Kambole que dlrlgia a viagem estava cansado e jA nAo

reconheclabem 0 cemlnho.
- As senhoras nAo compreendiam porque radio andavam sem
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repousol
Multa pena mesmo naquela incompreensilol ...
- 0 Borges sempre atento advertia ao Kambole, cuidedo que

vamos 8urgir no posto de Lutembo.
- Pense bam,' - alertava.
N~o me yOU apresentar aos tugas - dizla Borgesl N@loquero isso ...

quero cabalmente eumprir a orienta9i10 do M P L A e do camarada
Agostlnho Nato. Nilo me you apresentar aos brancos ...

Que fazer agora? - perguntou Kambote ao Borges.
- ~ bam subirmos um poueo e andernos como se estivessemos a

nos dirigir em dinfe9i10 lis lavras dos povos de Luvuei - aconselhou Borges
ao outre.

Esttl certo, fazemos assim. - concordou a prlmelro.
N6s iamos atms deles, segunindo os eonhecedores do caminho.
Cada paneada nos pest ...
Era terrlvel 0 quarto dia ... Olha a pieadal".
Admirava Kambole. ~qui estil ela, enfiml ...
Pais entllo, antes de chegar a estrada principal, atravessamos

uma pleada.
Agora estarnos a andar bem - concluiu 0 Borges.
- Paremos um pouco para esperar as mulheres. - Interveio

o cornandante.
- LiI vinham elas, coitadinhas eom os eorpos rasgados e a sangrar.
Que pieaduras nao tiveram que "aturar"71 ..
Este e 0 Pre90 da IndependAncial ... Tantas escorla90es no carpal."
- Agora, aqui nao se deve falar - recomendava Uafa-Uafa,
Estamos jil perto da estrada. Os tugas eostumam patrulhar estas

bandas deade que 0 comandante Xletu mandou destrulr a ponte do rio Luio.
- Xietu, era a comandante da subregif!lo norte, e que dlrlgla as

opera90es na zona E, em comissf!lo. Tudo estava escuro. Eram vlnte horas
quando nos aproximamos da estradal.

Entretanto, um dos nosses evancou para controlar a estrada.
Houve sil6nclo multo demorado, profundo mesmo, mas um 6tl;,,0,
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Ngombe rompeu a paciencia dos camaradas, pos-se a chorar, queria comer!
A Niangombe, portanto a mae do rniudo tentou tapar a boca do

mludo com traoosl
- Nilo faz isto ao rniudo - dizia Uafa-Uafal Voce n~o sabe que

quando a noite e alta os brancos mal diferenciam os chores das criancas

~om os dos bichos que andam por al?!. ..
Oepois uma voz calma nascia do fundo da noite: - podemos

passar, nao h~ obstacutos nenhuns. N~o hit perigo. N~o hit tropas ...
Todos n6s atravessamos a estrada.
A travsssla era r{tpida, todos ordenados, em fila indiana, sem

proferir uma s6 palavra.
Andamos uns tras quil6metros para nos separar da estrada e fi-

zemo-nos im6veis.
A estrada era larguissima!
- Nao podiamos mais andar.
- Aquela noite chovia. Todo 0 cMo molhado.
- Agora est{t bonito, aonde vamos estender os cobertores e passar

8 noite?!.
- Falei calmo de si para si -
Tambsm n~o se pode acender fogo!. .. Ngongo ...
Nilo se pode falar nern tossir porque estamos bem -pertinhos da es

trada. - recomendava 0 comandante.
- Passamos a noite com receio de poder arranjar uma pontada,

naquele chao tilo humido.
- Aquela agua toda que escorria no corpol. ..
Estava connosco 0 miudinho, 0 Ngombe, coitadinho, aguentava

como que aguentasse com toda energia aquelas pancadas!
- t: s6 0 preto que sofre assim, porque camarada medico? -

perguntava Bravo quando via as coisas a marcharem para atrssl
Pois 0 pals e deles, 0 restante veio depois - respondia

eu com fitmeza. 0 velho Kimuanha tarnbern respondia assiml
- Mas assim nao pode ser. t: revoltante. Os mulatos nao querem

viver aqui, nas matas, s6 querem estar a viver em Kassamba e em chicongo]
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- Estevec6 uma vez 0 camarada Aui de Matoa .- insi$tiuBrevo
pele conversal - Este camarada ~ activo, 08 guerrilheirO$gostam deleI

N~o e assim - repetia eu. 0 Gika passou um bom tempo na IV
\ Regi!o Polltico-Militar. 0 Monty anda a destruir cs Quarteistugas com 0

canhac B-10. 0 Dilolwa ends e escrever0 historiel de Guerra e andou no
Mandume I.

- Tudo estAbem mais isso nllio chega - resmungava Bravo, s6
querem ser responsAveis... assim nllio pode ser...

Isso no M~LA chama-saracismo camarada - dizla au.
- EstAcerto, mas a unidade faz-sa tambsm no sofrimentol

prosseguiu Bravo. Estou de acordo com 0 que disse Bravo - juntou-se 10

conversa0 Borgesl
- Borges pouco depois se deteve e ajustou 0 cinturAo saM

parar de falar:
- Pensabern, camaradamadico... raclsrnoporqu(! see verdedel -

prossequiu.
N!o falesmal dosmulatos ~- alitls~ui podesfalar ~vontade - mas

nunca levantes este problema em Kassamba, Chicongo e Lusaka porq! 'I
senllioserb despromovldo l:I guerrilhelro simples. - advartia au.

Isso €I aborracldo... nllo e Bravo? - perguntel au. Agora estou
venda camarada m6dico, porque devemos nllo cembster nlnguem
mesmoque n!o trabalhel ...

, - Mas 0 tempo continua a ser tempo - afirmava aul ~ preciso
nunca 0 esquecer.Elecura todos 09 malesporquemata tudo, meamo0 que.
sa chama racismo, 6dio e amor...

PsluI dorrnem camaradas - era 0 ccmandante qua apresel"ltava
ares de zangadoquando balbuciavamosnaqualanoite ohuvossl

.~.\
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Eramcinco horasde madrugadaquando cornecamosa caminhada.
A mata onde passavamosera nua.
As folhas caldas das SNores quando pisadas, faziam barulho,

deixava rastos.
- Ostugas nuncadeixaramde patrulhar essaarea. porque a ponte

do rio Luio ests pertinho daqui.
Apressemosos passos, - dizia 0 Borgesl
Todos n6s estavamoscansadlssimos,os passesera raros.
A noite que antecedera0 dia nada tinhamos comidol
Uma fraqueza tentava conquistar os nossoscorposl
- 0 descansoera frequente, 0 que significava dizer que estavamos

completamente acabadosl...
- Se andarmosbem, - dizia Kambole, III para as dezoito horas,

chegaremosna antiga Basedo comandante Xietu, e assimno dia seguinte
chegaremosno destacamento - imaginavaassim Kambole.

- Assim como estamos a andar, nso podemos chegar de forma
nenhuma - balbuciava Bravo.

As moxilas eram para n6s cargas estranhas. Pesavam maisl
A fome dola mais e 0 sol ardia mais.
o comandante jll n!o fslava, pOrque tarnbsm nso conhecia 0

trajecto e n!o imaginavaa distancia por percorrer.
A fome tinha descontrolado todos e a distancia alongava-semais,

- segundo parecer do camaradaUafa-Uafa.
o Kamboleeramuito ligeiro, nso andavamasvoava. Eleia a frente,

e III descobriu uma cacimba ficou parado esperando por n6s.
Quando cheqarnos naquela localidade, Kambole estava mais

que descansado.
Temosagua, quem quer beber, tenha a bondade, pols que a frente

hi! poucs probabilidadede encontrarmos lIgua. - disse Kambole.
Uafa-Uafa respiravafundo e nso dizia nada.

Quinto dia de Viagem
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- Temos de reserva urn pouco de fuba, mas n~o h~ carne - disse
Borges, se quiserdes, fazemos urn pouco de rnatete com urn pouco de sal
para aguentarmos a distancla. - concluiu Borges!

Quem podia duvidar ou negar a proposta do companheiro de via
gem? .. Tivemos que fazer 0 matete com sal!...

Enquanto se esperava 0 matete outros apanhavam "frutos"
da rnatal, ..

- N~o demoremos muito aqui, porque os tugas deambulam
tambern nestas areas - recomendava Borges.

o nosso mais j6vem oompanheiro de viagem, 0 Ngombe, estava
dormindo.

Elenao se preocupavacom nada.
Bebia do leite da mae! Nao sentia calos nos pes... e a mae que

andava. Mas 0 Ngombe estava no sofrimento da Niangombe. Era 0 mais
feliz, coitado do rapazito, tinha s6 cinco mesesde ldadel, .. Quem me dera
- pensavaeu1

Ngombe contara esta hust6ria as outras criancas sem duvidal
Contara como ele cornecou a fazer grandes dlstancias na

mais tenra infancia!
Naverdadeasoutras criancas naoacredltaraoque urna crlanca com

aquela idade andassenas matas, - dirao que ele conta fabulas.
Mas Ngombe andou essas grandes distancias porque sei; de

fende-lo-ei - reflectia eu.
Ngombe era 0 mais corajoso que eu, Ngombe era polivalente,

porque cornecou a caminhar com cinco meses enquanto que eu, nao;
com dois anoscomecei. - continuei eu reflectindo os destinos das criancas
angolanas que na mais pequenina inf!ncia fazem seis dias de viagem,
gaJgando quil6metros ape, tentando pOr em pratica os projectos do
CamaradaAgostinho Neto.

o que naoaconteceriacom 0 Ngombese subitamente aparecesse0
inimigo e fizesseuns ta-ta-ta-ta... 71

Continuei eu pensandono destine das criancas angolanasl Na Gui
ne, emMoc;ambique,tsrnbern as crlancasdeambulamperdidasnasmatas a
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procu ra da liberdade! ...
Imaginem... perguntar-se-ia, porque as criancas na mais tenra

inf~ncia deambulam nas matas?
Quem teria a mesma coragem, tu, eu, ele?

o Ngombe era Ngangula vivol
Ninguem zornbara da tua mllitancia guerrilheira.
Tu andas ca sofrendo connosco. Tu seras outro entre os outros -

nao duvides ... Vendia-me de quando em vez os seus olhos negrosl ... Dlrel
mesmo: xe usurpador ... deixa 0 meu Ngombe passar neste caminho orgu
lhasa. Ele e guerrilheiro de Facto. E um Combatante de Facto, e tambsm rni

litante de Facto.
Deixa, senhor passar tambem 0 meu Ngombe, 0 analfabeto tI

procura da aculturacaol
Direi isso com muita vaidade e nenhllma mordaca se opera ao crite

rio da verdade e da razao.
o Ngombe nao me safa da cabeca. Na minha alma neste

momento andavam os vivos e mortosl
- Andemos camaradas, esta se fazendo tarde - disse 0 pal

do Ngombe.
Eu estava dormitando.
Recordava os dias, pensava os dias que facilmente passam e do

futuro que dificilmente se alcanca.
- Tanto sofrimento para que? - perguntava 0 comandante qua ~8

vezes duvidava da vit6ria sobro a colonialismol
Moxila nas costas comecarnos a andar.
- Seremos n6s os donas da Patria, seramos n691...
Os brancos vao embora a nenhuma crianca val andar mais na mata.
Normalmente quando se corneca a marcha nlio se fala nada. Todos

caladlnhos, olhos postos a frente.
Andamos assim pelo menos uns quarenta minutos, a depois diz 0

Borges: Esta area e de mel. Os velhos no passado colocavam aqui
os cortices.

Um passarinho 0 "banze" vinha nos chamando cri-qul-qul-
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- Basculamos todos as paus a volta, depois um grito. - era
I(amboleque nos chamava.Estaaqui 0mell estaaqui0 cortlcol esta aquil ...

- La fomos todos apressadamente.
- E sempreasslm,quando ha forrte os homensn~osao mais series,

esquecem-sedas suas responsabilidades. - imaginava eu.
Importava naquele instante "irnpantorrar-se" de mel e depois

resolver 0 resto!
- Hfl cinco dias que ni!io inqeriarnos produtos ecucarados. -

repetia eu.
- Comemos a mel 6 continuemos viagem. - reco

mendava Bomboko.
Gazelas,lebrese perdizespassavamnas nossasvistas, mas nao se

podia fazer fogo. Estavamosna zona do inimigo.
Faz-setarde.
- Andemos companheiros - dizia Borgesl Hoje certamente que

dormiremos no' Tchivuio III perto das nossas lavras, Lli comeremos
mandioca a fartar - prosseguiu!

- Aqui e a Tchivuio III camaradamedico, - dissepara mim Bravo.
Mas porque se chamaTchivuio III, ha mais outros tchivuios? - in

teressei-meeu.
Sirn, camaradamedico, temos ainda 0 tchivuio leo tchivuio

cegos!

-cri-qui-qui!
o Kamboleassobiavaimitando 0 passarinhoque indicava 0 cortlco

onde havia mel.
As mulheresestavamatras,
o passarinhopoisou.
Ah as vezesconta mentiras - dia eu.
Mas0 passarinhoinsistentementetazia 0seu crl-qul-qul, cri-qui-qui.
Entao, nos procuramos tarnbsrn com muita lnsistencia 0 recinto.
- Uns diziam que e necessarlo dar um pafu-pafu no passarinho

porque mente - outros diziam que naol. ..
Na verdade, 0 passarinho nao mente, n6s mas eh e que somos
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II - concluiu Bravo.
Tiremosassujidadesdos corpos camaradas - disseUafa-Uafa. HlI

ja cinco dias que n~o lavamos0 corpo. Agora podemos lava-los, amolecer
os pes tensos de chagase chute.

- Os pes cheiravam chule! Que horror, - imaginavaeu.
- Isso n~oe nadaainda, mais tarde os piolhos atacarjio a roupa e

aninhar-se-aono corpo. - continuei eu imaginandoi
o Ngombe estava banhando connosco. Todo ele enqracadinho,

inocente, as vezesofertava-nos 0 seu sorriso discretol ...
Passamospara a outra margemdo tchivuio.
Paraatravessar0 tchivuio n~o era preciso canoa.
A ilgua chegava80 nlvel do peito. Estendemosa roupa lavada.Aqui

descansamoslongamente.
Eram dezassete horas. Nlio era aconselhilvel prosseguir com e

viagem porque chegariamos sensivelmente tarde a I Sec<;:§o - di
zia Kambolel

Tr&s camaradas tinham side escolhidos para ir as lavras buscar
mandiocas.

- 0 tchivuio " estil pertinho, camarada comandante - fa-
lava Uafa-Uafa.

- E bom que passemosIii a noite. - prosseguiu.
- Entllo, andemosagora, enquanto n~o se faz tardel
- 0 Ngombe estava no colo do pai. Ele estava olhando os com-

panheiros de viagem.
Sorria, sorria6dio - sorria0 destine dos papasque andam nasrna

tas, a procura da vida, a procura da lndependencial
- Osangolanoscornecamaodiar na tenra infAncia,0 colonialismo.
A criancinha Ngombe j6 sabia odiar - media eu palma a palma a

intelig~ncia do miudinhol...
- Andamos ate a margemdireita do tchivuio II.
Aqui encontramos bombons estendidas pelasmulheres que viviam

na Baseonde nos dirigiamosl
Levamosconsiga alguns bombons para 0 jantar.
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Um dia faltava para concluirmos a viagem.
Com as tendas individuais formamos Barracas para passar it noite.
Cada barraca tinha a sua fogueira. A noite era friolenta.
Nessa noite comemos mandioca e bombons. Cada um assou e

comeu. Nl!io havia restrieao.

Passamos a noite numa pequena elevac;:l!ioescassa de lIrvores!
Amanha estaremos na I Secc;:l1iose 0 [ulzo nao me engana - di

zia Kambolel
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Pois entao, a nossaviagem esta no seu ultimo dia - dizia Bravo.
Nestedia haviarnosacordadoum pouco tarde, pois, bem sabiamosque nos
encpntravamos na nossa zona de actividadel

o sol j6 tinha rebentadoas nuvens, 0 orvalho nasfolhas das plantas
estava secando.

Iniciamos a caminhada lis oito horas.
- U para lis dez horas estaremos na I seccao - previsionava

BravoWashington.
Agora, temos e que andar com mais cautela porque os nossos

podem naoestarinformados sobrea nossachegada, pode acontecer que os
servlcos de rAdio (SAT) nao tenham emitido 0 radiograma referen
te ~ nossachegadal

- Normalmente,. a nossa guarda madruga para ocupar posi
C~o. - referida Borgesl

Pouco depoisetcancamos 0 rio tchivuio I. 0 tchivuio I estava seco,
pois h6muito n~ochovia.

o lestede Angola, sobretudo, neste ana nlio tem chovidol - su
blinhava BazookaI

As culturas eram raras.
- Quandosublamos~ uma pequenaelevacao,ap6s 0 rio, Kambole

explicava 80 comandante: aqui, houve um combate contra os tugas, v~
como estlio desarranjadosos paus7 Esta ~ a nossa tanca granada que fi
zera este service.

- Os tugas se viram arrasquinhanesse dia. Pois, tiveram Queser
helitransportados!

- N6s perdemosum camarada, era 0 chefe de seccaot ...
- Lamentamos imenso a morte do camaradal Era activlssimo no

cdmbate e sabia animar a nossa seccao, por isso era muito querido -
informava Kambolel

- Mas como e que morreu 0 chefe de seccao? - perguntou

Sexto dia de Via gem
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Bomboko.
Aconteceu 0 seguinte: a guarda da ronda matinal tinha passado

muito cedo antesdos tugas chegarem no local onde desenrolaraa batalha!
Nessadia, como de costume, as mulheres iam para as lavras bus

car os bombons.
Quando as mulheres lam para as lavras os tugas estavam quase a

chegar no caminho mas n~o houve tempo para realizar os intentos, n~o
tinham ainda armado a emboscada.

- Entlio, deixarampassar0 grupo esperandorealizarasua intenyao no
regressodelas - explicavaatentamente Kambole!

- Edepois0 quesapassou?- indagou de novo 0 comandante que
queria conhecer efectivamente a situayao.

- Depois camarada, as mulheres regressavam das lavras as
dezasseisl;IO"ras.

Esta hora 0 chefe de seccao, decide dar uma volta em dlreccao
lis lavras.

la acompanhadodum guerrilheiro, todos armados com a AK.
Andou, andou... depois Viu um homem que parecia ser ngueta.
Eraverdadel Eranguetal Porsrn nao se enganoul ...
As armasdos tugas estavamcolocadasem dlreccao as lavras onde

vlnha 0 grosse das mulheres.
Enquanto tinham as armasao contrario, 0 nosso chefe de seccao,

tinha feito 0 primeiro tiro conseguindo assimatingir mortalmente um tuga.
- Ele, 0 chefe de seccao. estava em plena chana, nilio havia

arbustos para onde apoiar-sel
Entretanto tentou recuar do campo.
- 0 tiro em Angola, e sinal de guerra.
A Basesentiu 0 estrondo.
o grupo de guerrilheiros que acompanhava as mulheres tambern

ouvlu 0 barulho da arma.
-- Todos pusersm-seem posiyao de fogol
Os nossosbazookeir.osestavam no reduto.
Os tugas responderamao tiro, ferindo - mortalmente, 0 chefe de

.~
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seccsol. ..
- 0 guerrilheiroque 0 acompanhava, placou a tempo 0 sol e assim

pode escapar-seda morte.
- Os tugas continuaram fazendo um fogo-fatuol ...
Os nossosseaproximavamdo local onde sala0 barulho das armas.
- Os tugas estavamcercados. Dum lade havia uma mata densa,

doutro 0 rio Luio.
- Os nossos quando sentiram-se pr6ximos, comecararn a fazer

fogo; os que vinham da Baseformaram uma emboscadal
- Se os tugas entendessemescaper-sado fogo, tinham que sem

duvlda cair na emboscadal
- E, assimaconteceul
- Quando 0 comando dos tugas se sentiu incapaz de resistir ao

ataque, teve que chamar socorro.
- Poucodepois chegou 0 helic6ptero que levou os mortos e vivos.
De resto, se nao 0 fizesse, todos seriam recachadosl
- Foi assimque morreu0 nosso querido chefe de seccao. - con

cluiu Kambole.
QuasejAna Base,0 caminho em que iamosera dividido. Bifurcado.
Um ia a esquerda, outro, a direita, 9 depois um pau estava dei

tado no chao.
o pau assinalavaperigol
- NAo tocar neste pau, - alertou Kambole, - hll uma mlnal

Continuemos com 0 caminho a esquerda.
Logo depois sentimos um "alto", era a patrulha diurnal
Todos n6s tocarnos instintivamente nas armas que levamosl
Quems!o voc~s7 - perguntou 0 chefe da patrulha. Sou eu chefe

de secc;AoUafa-Uafa, acompanhado do camaradaBomboko e 0 camarada
mlldico da zona e, camaradaWendel; Face-me igualmente acompanhar de
duassenhoras,uma crianc;ade cinco meses,0 Ngombe; vinte e cinco guer
rilheiros, autorize-me passarcom 0 grupo...

- Vossa guia de marcha onde estA7
- Uafa-Uafaaproxima-see faz a entrega da guia de marcha.
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Sentiam08 jll a8 vozes das pess08S, 0' choro diS crian9ls; al
mulheres que pisavam 0 massango, outras quela"" 10 rio ~ bU8Cade IIgua.

Agora, Ngombe vai encontrar outras crianQlI e sari sempre feliz,
val creacer como qualquer crlanc;a angolana.

- Ter6 ums arma AK, 'para oombater 01 brancos; serll um professor
como aenhor Manuel de Malanjel Sarli tudo na Angola Independentel

- Tqdo' 0 esquadrlo est8va j6 na formatura para nos recebar.
- Comandava a formatura 0 Comin6rio Polftlco tlo Eequadrlo Gui-

maries, 0 camarada Samu88umlna.
- Os alunos do professor Manuel Gomes vinham receber-nos

88 cargas.
- As senhoras que trazfam08 tinham sldo j6 ecolhlde8 pelas outre8.
- Urna contin6ncla eo ecmandante Bomboko. -
- Informac;lo circunstenciada e rlIpida.
Depois 0 m6dico e 0 comandante foram recebidol palo comi886rio

polftico do Esquadrlo, abordando v6rios problemas concernentes a vida
polftica do Pars e da luta.

Os camaradas Sanjar radista e 0 professor Manuel Gomea vl.ram
saudar-nos. E, depois todos os guerrilheirosl

Minutos depoia organize-se a formatura de OMA.
- As camaradas da OMA recebem-noa com canC;Ces popula

res angolanas.
A OMA cants 10ngamente;'lembra 08 anos de contrato, recorda a

guerra e os tilhos que nela morrem ...
- Dirigia 0 coro da OMA a camarada Marla.
- Era outro 0 carinho com que nOI receberam a gerita do leIte,

- 0 chefe da patr\Jlha I~a1entamente a g"tJlae conts com I8U dedo
a8 pessoaa e depole autoriza a entrada na Basel

Para ch~ar ~ Base tfnham08 que andar mals trlnta mlnutos.
CarambasJ... pelo menoa estou carto qua Cheglrnoa, - dlzle eu

-deIi para Iii
Um dos guerrilheiros da patrulha acompanhava 0 n0880 grupo para

a Base.
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tarnbern era outro 0 nosso estado psiquico e a recepcao refleetia tudo isso.
Mama tambokenu mua ne! ...
- Deseansamos s6 trinta minutos, uma ehuva de ehimas corria

com grandes nacos de ngunga. Parece-rne Que eoncluimos a nossa viagem
- dizia eu para 0 Bravo Washington!

A nossa volta vinha gente, queria saber da vida dos seus familia res
Que viviam nas Bases fronteiricas, e de Producao.

- Uafa-Uafa, Kambole e Bravo jt! entao responsaveis da I seccao,
juntaram-se automatieamente aos outros camaradas forrnando urn 56 corpo
para receber 0 medico e 0 novo Comandante da Zona e do ESQua
drao Guimaraes,

- Kambole era urn dos anirnadores do destacamento ...
- Nl!io tardou entrar em contacto com 0 chefe da logistica para sa-

ber 0 Que havia para ofertar os recem-cheqadosl
- Nem sempre ha cornida'oara animar os estornaqos vazios ... en

tretanto, os velhos mais experimentados guardam sempre qualquer coisal
- A vida e cara, e dura nos maquis! ...
- Eu e 0 comandante Bomboko estavamos sentados A mesa

conversando com os guerrilheiros.
- Esta mata e boa - exclamava 0 Comandantel. ..
- E idi3ntica a mata dos Dembos - sublinhava eu. Aqui as arvores

sao mini-frondosasl. ..
- Foi 0 Comandante Xietu Quem escolheu este destacamento -

observou Kambole.
- 0 tuga ja marchou sobre este destacamento - contava Bravo.

Queria aeabar connosco, mas nao conseguiu nada, acabou por ser
aniquilado.

- 0 Comandante Xietu havia utilizado 0 morteiro.
Bastou 0 estrondo para debandar os bichos - informava

Samussuminal
- 0 Comandante Xietu, por aeaso e corajoso - tem boa fama na

sub-reqiso Sui; nas zonas 0 e C. - a~irmava 0 Comandante Bomboko!
- Neste momento, 0 Ngombt - "'ha os olhos abertos. Estava apre-
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- 0 c('In.Jndante Bomboko eseutava atentamente a descrlcao da
situacao militar da zona. A tome faz parte da estrateqia inimiga - suvlinha
va Bomboko!

- Temos vivido das poueas mandloquelras - referia Borges!
- Nao tem lavras colectivas? - indagou Bomboko.
- Nada, nada temos feito camarada comandante - retorquiu 0

Cornissario Samussumina.
- Quando eft esteve 0 Coman dante Xietu tentou-se efectivamente

brganizar uma lavra colectiva, mas esta so tem um poueo de rnassanqo, -
continuou Samussumina, e nao cheqa para todos.

- Todos devem trabalhar. Todos devem participar na consrrucso

mina.

inimigo.
- Neste momenta ficamos sem eomida! ...
- 0 massango ainda nao esta pronto ... - observava Samussu-

ciando a rnultidac que veio nos receber - seguia '~u as movimentos do
heroi da viagem!

- Passava de mao a maol ... ora estava no colo de sua tie-avo. ora
dos camaradas! ...

Boa recepcao para 0 Ngombe!. .. - dizia eu!
- 0 Ngombe tossia multo, ap6s aquela dormida sobre chuva: Ca

pim molhado, terra hurnida e ainda com fame de menino ... 0 kandengue era
mesmo um heroi.

- Bravo explicava 0 que sabia das gentes da zona E. Era Calunda,
da zona B. Fora aq~i transferido pelo Dr. Boavida que Ihe havia ministrado 0

curso de socorrista.
- Uafa-Uafa e natural do Bie, e da Quinta Regiao Polltico-Mllitar do

M P L A.Cresceu com a guerra do MPLA, vive a guerra e faz a guerra para
libertar 0 seu povo do colonialismo portuques. Agora e chefe da seccaol

- A zona E e rica em carne - informava Uafa-Uafa·.
- Temos sempre "conduto" - carnarada medico, - falta-nos

somente mandioea para aeompanhar os naeos de ngungal...
- As mandioqueiras foram todas arrancadas e queimadas pelo
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daa lavraacolectivas - inlistia Bombokol
Produc;:lo.Vigil.neia.
- Entlo, camaradem6dleo,a manaNgunda, como eat6 com a. cri

anc;:al?- dlatralu-meda converse 0 prof8880rManuel Gomesl
. - Tudo lhasvai bem, agora eatIIoem Kassamba- respondi eu...
- Sabeuma coila - murmurava no ouvido, 0 professor, - tanho

m!J.itoskandengueapara clrcuncllar - prouegulu ele.
- Nlo h6 problema. - acalmei au. Teramoatampo pera tudo -

proaaegull
- A"im qua eonvarsavamOl, Kambola e 0 camarada Borges

tlnham organlzado 01 velhos para reparar al casal onda dantal estavern
acantonadol 01 camaradaaKabulo, Rul de Matos, Randy, Laonel a Bela.

- 0 camaradam6dico passaa vlvar na casa do camarada Rul de
Matos; 0 Comandante Bomboko na casado Comandanta Tchakulluta -
ordanavlo Coml.6rlo, camlrade Slmu.umlna.

- 0 Ngombe eataVI pendurado nl. chuchal da mila eacutando a
convarsa dOl mall velhOi.

Nidi Iha preocupavi - reflectll aul
Aa vezeavendla 01 I8UI lorrlsol quando IIgu6m la aproxlmalle

- Ngombe agora 6 guarrllhalro a tamb6m " ravoltoso como todos
nO. aqul - sustantava au assa Idala.

- Convaraamoe longamenta com 0 povo.
- 0 Comandantaobteve informac;:6eaconcretaa IObre a altuac;:lo

militar da zona E.
- No mesmodla, 18mdascanso rauniu a OMA - ouvlu oplnl6eal
- Faloucom oa plonalros - eseutou idaias, dasejosa padldoal
- Discutiu com oa valhos - aceltou propostasl
- Aoe guerrUhalrolegitou a incantivou operac;:6aamUitaral.
- 0 Ngombaqua araj6 maquisard, .. cuteva a sa preparavapara a

guerrllha, 6 0 destino das crlanc;:asangolanall
- Namata, seumamulhar ficasseprenhe01 paisdesejavam8 mla

tar um fllho - um fllho para combater com forC;:808 brancosl... (os
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Moxico.ZonaE. Fevereiro·M~o 1972

coloniallst88)I...
- 0 Ngombe it exemplo de tudo: a guerra, a IIberdad., a vida.
- 0 Kamboleainda jovem que 86 tinha dez flcs de barba 8entla-l.

feliz, porter um fllho Ngomba. 0 Ngombe it 0 exemplo dOl kandengun que
na tanra infAncia andam nas mata8 6 procure do Inlmlgo - 0 coionlalllta
portuguAs71..

- Est6 tarde camareda comandente vlo dascansar - dine
Samussumina.

Vlo repousar08 pits depois da dura vlagem.
Outres terefas vos asparaml.
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As hienas neo te tragar~o
estas na tua Angola -
as aguias nao te devorarso
estas na tua Patria,

Foste il busea da paz
e dormes no relvado anqolano
por um povo livre
o povo afrlcano.

No destacamento procuram por ti
a mulher e filhos esperam por ti
mas tu fardado, heroicamente
jazes no chao quente.

Tu dormes guerrilheiro
com amor, justlca e paz
dormes fardado de tash-tash
no chao quente jazes.

Um guerrilheiro deitado morto
sobre 0 relvado angolano
um combatente morto
dorme digno no relvado.

Um guerrilheiro deitado no relvado
um homem no relvado ao sol
um homem sobre 0 relvado
um guerrilheiro sobre 0 solo.

Urn Guerrilheiro no relvado
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in(Caderno Angolano de Debate Literd,io)

o guerrilheito n~o morre nunca:
tu somente patinaste no pantano viscoso
e esperasurn socorro fartoso
de agua e municao]. ..
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I" ( Cademo AqolUlO de DebateUterlrio) - 1974

o fogo eat6 ICIIO:
na .frlc.nlzl~1o de ... truturll,
no. homen.,
nallell.

o fogo .. t6 ecllO,:
noltel longll fugltlvel -
dll guerrll longaa proflcull ...
II vlt6rill 110 brevet
I nllcem como nlace 0 101.
Eltl fogo 6 pari 01 pobr.....
portlnto, deixil ruglr01 UI'lOl

com I furll do Cltacllamo
1m todo mundo -
poll II Indlrlltlm 01dorao.
dot pobrea do mundol

o fogo esta aeeso
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Hei, tio Jomo Keniata
keniano do s6culo XX,
nlio foi teu alvo libertar 0 povo?
Hei, har6i negro, nlio foi este teu objectivo?
Hei, combatante do mau-rnau,
nao sentes os gemidosdo povo
nao sabesque 0 povo nao tem onde dormir
e nlo tem 0 que comer?
Hal. kikuvano do sllculo XXI

Hei, tio Jomo Keniata
combatente exilado por tantos anos,
p'ra que s6 tantos sofriment08
se agora vives na enxundia se untando
e 0 povo ardendo nos desertos?
P'ra que, tio Jomo Keniata?

Hei, tio Jomo Keniata
her6i negro do seculo
cavaleiro de rosto severo
mas com atitude de gente honesta
vestido de camurca e.veludo
combatente do mau-mau.

Tio Jomo Keniata
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Hei, tio Jomo Keniata
nao ves 0 povo vestido de tanqas
e magro como um limao exprirm.ro?
Hei, pavao negro dourado
ouricado de aculeose garras...
Tu fazesgirar 0 sanguedos pobres
defendendo os ricos -
combatendo pela liberdadel...
Acorda-te depressa,tio Jomo Keniatal

;11 (Cademo Angolano de Debate Litcrano) - 1974
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A tempo Constantino deixou este mundo, muito tarde apos a
traqica morte do seu amiguinho Seixa.

Ele tinha caido corajoso, no campo da batalha.
Seixa foi um daqueles que participou no assalto as prisfies de Sao

Paulo de Luanda no dia 4 de Fevereiro de 1961,
Neste assalto Seixa havia sido gravemente ferido.
Tendo dificilmente conseguido recuar do campo da batalha, gra<;as

aos seus companheiros ele pode viver mais algum tempo.
Nesse tempo nao havia em Luanda lugar para revoltosos e Seixa

teve de abandoner a capital para brevemente se juntar aos outros
guerrilheiros, que actuavam em eatete.

Incansavelmente Seixa participava dos combates.
Ele contactava facilmente os companheirtos. Transmitia aos outros

a sua experiencia, pacientemente explicava como os combatentes
assaltaram as prisoes de Luanda.

"Este facto nao e de pequena irnportancia - diziam os ouvintes".
- E atentos, todos escutavam as suas narracoes.

Seixa odiava profundamente esses gatunos ibericos, esses,
confrangedores ...

- "Sem duvida entre nos vive um canalha traidor" - Porern isso
nao temia 0 combatente. "Estes arautos colonialistas tarnbem serao reca-

Nao importa seu nome - importa porern dizer que 0 tio e natural de
Ganga-Zuze (Cassoneca). povoacso na area de Icolo e Bengo.

Um dia, numa bela rnanha, Seixa disse aos companheiros; - "Hoje
parto para Ganqa-Zuze encontrar um meu tio.

Os encontros com familiares eram habituais ... mas desconhecia-se
o que poderia dai sobrevlr.

Como sempre, Seixa era acompanhado por seu amigo amado
Constantino. Em toda a parte onde algum deles fossa era raro ve-los sepa

rados.

Urn Tio Traidor
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chados" - dizia ele.
Eu lembro-me que durante dias seguidos nlo havia sal no

destacamento. N6s conseguiamo-Io com bastante dificuldade.
Nesta altura os 6rgBos de rlIdio colonialista tentavam brutalmenta

nos seus "artiguelhos" desviar 0 povo dizendo que os "bandoleiros" mor
riam a fome e que certas vezesse devoravamentre si... Por sua vez, como
resposta n6s enviavamos camaradas ao encontro dos familiares para
justificar 0 nosso bem-estar... ,!rganizavamos assaltos mais perlgosos.
Quandoos colonialistsslancavambombasnosterrenosonde a existaneiade
"bandoleiros" era poesfvel a sua radio cantava; "Uquidamos todos os
"terrorletas",

Diasap6s0 bombardeamento,n6s enviavamosemiss6riosreconhe
cedores e organizavamos novas operat;Oes. lsao, certamente, nSo
conformava nem tao pouco encorajevaos "plropos" portugueses.

Para justlficar a sua activldade e conqulstar 0 mlnlmo apolo das
massaspopulares corrompiam as famllias que tinham filhos nos destaca
menjos guerrilheiros.

Seixarealizou0encontro com 0 tio em causa. Bom se poderia dizer
que 0 encontro tlnha sldo 6ptlmo... 58 os futuros nSo fossem a causa da
morte do nosso camaradaI

o tlo lnteressou-sapelaspessoas,COiS8Se ainda pelavida que pulu
lava ao n0880 redor...

- N80 seria i880urn amor lisongeir07
Os encontros passarama ser mais frequentes e fazlam-sa mals as

clares. Por6m Selxaenganou-sa.
Eletinha sido traldo pelo tlo.
Numa tarde cAlidaafricana, Seixa todo sinceiro, consclente, disse

em termos concisos: - ''You outra vez encontrar 0 meu tiol
L6 partlu Seixa para nSo mais voltar. Foi corajosol 0 local

combinado estava j6 cer~dc:- de Inlmlgos.
Nlo houve deus algum que Ihe rnostresee0 perigol
Seixae seu companheiro C.onstantinoaproximaram-sedo local ou

vlu-se uma voz estranhae forge. "Mlos ao ar"1
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E logo gritos da horda portuguesa: - ''Vinde ver 0 "bandoleiro"

que vinha roubar 0 vosso sal... vinde ver"I ...
o povo, todo aborrecldo, jll sabiado acontecldo. Elesabia que tinha

.'Iido 0 tio quem tralu 0 sobrinho valente.
"Enquanto as condi90es em que vivemos subsistlrem nlo cf:f~r'

e~e esgotante combate" - diziam o.sbabitantes da sanzala.
o povo sem admoesta910 foi prender e bruxa mil. Apanhada

transformll-Ia~ parasempreem pedra, sem rnais possibilidadede ser salva.
Asslm todos voltar!o a ser felizes e livres da maldade do

colonialismo.

- "Minhas maosJamalsservirllo os opressoresmeus".
Seixa desfere urn olhar para 0 assassinoe sorriu. "Para que ren

der-me?- Pensou... "'t: melhor morrer no meu posto, de p(l. Mas anteseu
gostaria exprimir mais uma vez 0 meu desacordo" - prosseguiu.

t: precise..realmente ser-se de uma coragern sobrenatural para
resistira urn regime tao draconiano: Seixa tinha na mao uma catana. Com
uma eatanada 'ele degolou a cebeca do carrasco mais pr6xlmo... Se
vissesl...

.Todososdeusesescondidosno velho balli cruelmenteforam contra
o fervoroso combatente.

'Seixa foi exterminadol
Terrnt'nouasslma batalha Ingl6rial. ..
Pertodo hecatombeestava0 seuexecrllvel tio. Esteolhava como as

"sguias" devoravern0 intrepido combatente.
Pouivelmente ele quisesseesquecer 0 al9apflo por ele colocado...

quiz chorar 0 sobrinho, mas...
Ao Selxa tlnha side degolado a cabe9a que logo. depols fora

transladada para a povoa91!10de Ga~ga-Zuze para ~elhor amendrontar
aquela povoa9!o.

Eramelementosda tropa opressoral
Constantino nao hesltou em recuar.
Seixa ficou im6vel aver 0 companheiro recuar. Este nao deixou

sequer urn p&lo no caminho por ond'epassou.
NumIItimo Seix8 recordou-sedo 4 de Fevereiroe disse de sl para si

11
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E' mesmo um casamento de verdade
na tradi~o do Golfe,
Quando amanhece III v!o os conjuges
preencher as tabricas de Luanda
e entao todos esquecem jll 0 casamento
esquecem a falta de agua e de luz
esquecem todo Golfe
p'ra transforma-lo em praga-viva
p'ra transforrna-to em batalha eleitoral

Ah, e um casamento de verdade,
no Golfe,
bairro de pretos -
estagnado no deserto onde n~o htI floresta
onde os homens casam a sua natureza forte,
no Golfe,
a escuridao se chama Golfe
a luz tarnbem se chama Golfe.
E' um casamento de verdade como todos
no inteiro-vivo de Luanda.

Ah, II um casamento de verdade
no Golfe,
bairro de pretos -
onde n~o htl luz
e 6gua tambem
e um casamento de verdade
no Golfe,
onde todas e todos bebem
o destino do Golfe independente.

Um casamento no Golfe
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Ah, p'ra casarno Golfe
nao e preciso luz porque a luz chama-seGolfe
nao e precise agua
porque 0 Golfe tern tod'as aguasdo mundo
tao pouco as flores
porque 0 deserto tern tod'as flores do mundo -
Ah! eo Golfe que casano seu Golfe,
no inteiro-vivo de luanda!

Entao,
l! urn casamentode verdade no Golfe
ali onde 0 beijo aincfae segredosagrado
praticado somente no segredo da noite.

casamento de saudade; vamos ja reelabora-to:
sera diferente no Poder Popular
e 0 Golfe tera urn ser
o ser pr6prio do Golfe.
E' urn casamentode verdade,
no Golfe.
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Nlngu6m adoecla
quando bebiamos6gua des caclmbas
chela de ovos de ancilostomas -
Aguahabltada per cobras feiticeiras do mato,
A sociedadesorria e chingullava "calundus"
eh, as vezesesta bichara~ nlo mata

Ah, Ant6nlo Luiz, enlouqueceu-se0 rapaz
rapaz com quem roubei kangumbe
no "mukal" dosoutros e nlngu6m nos repreendia-
rapazcom quem joguei "dimbuala" na poaira...
enlouquaceu-semasmo jA pobre.
Que pena nlo fazl que pena nlo fezl

Daixem-nosao manos senhores lembrar os dias
em que nos amarrsvarnos cerftbros
e a Escolanos era negada
restava slm Ir famr "mukal" e p6r lacos
p'ra apanhar "kangumbe" a "matchotcholo"
os plcos ferravam bern os ph
o "dlmuma" Inchavabem 01 pH.
E nlnguAmadoeciamas tod08 morriam.

Vamos jA camaradasrecordar os dlas
quando os senhores nos "caminavam" a Agua,
quando maninos sem bandeiraaramos
quando ningu6m adoeciae todos morriam
quando vagamosdescal~os
nas sanzalasa pisar "matuji"
e ningu6m adoeciamas todos morriam.

Ninguem adoecia mas todos merriam
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Ah, Antonio Luiz, anda chanfrado 0 rapaz
que pena nao faz! que pena nao faz!
- Mas que feito do nosso professor Luiz Kabandu7
- Foramorto por ter ensinado escrevermeia duzia de pretosl
- 0 branco rnatou-o impiedosamente
e quando os habitantesquizeram julga-Io a Ordem Popular,
Outra vez a lei cegou...
Eia! lnfancia rica... quando nas sanzalas
pisavamos"matuji" e cac;:avamosgafanhotos
ninquem adoeciamas todos merriam semdiagn6stico!

Ninguem adoecia
nos olhos da sociedadeafro-europeia tradicional
quando mergulhavamosnas cacimbas
onde as porcos ja tfnham passado0 dia
e a agua era toda lodo.
Ah, nadavamostao bem•e tao bern reconheciarnos0 sofisma da civillzacsoeuropeia
sentiamo-nos.meninosda "mocidade portuguesa"
e entao: os meninos ja nao querem ser meninos
e a lei cegou ao efectuar a conexao funcional
entre condicoes novas e velhos costumes!

quando bem sabe que a raz1!l0e do povo.
Ninguem adoeciae todos morriam mesmo.
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Clama
clama povo humilhado ora libertado
quando podes quando sentes quando entendes
a luz eterna em ti jll ilumina
porque os teus filhos cuidam
- 0 Poder Popular.

Clama
Clama povo humilhado ora libertado
a morte a tortura a discrirninacao
todo UM PREr;O ora agudo ora cr6nico;
mas agora os teus filhos semeam
- 0 Poder Popular.

Clama
clama povo humilhado ora libertado
os anos da guerrilha e de cadeia
os anos de UM COLONIAL/SMO.
Eels que agora os teus filhos edificam
- 0 Poder Popular.

Clama
clama povo humilhado ora libertado
o sacrificio a coragem os her6is
a esperanceeterna
que teus filhos criaram
- 0 Popder Popular

o Poder Popular

ARQUIV
O L

. L
ARA



1976

67

Clama
clama povo humilhado Ora libertado
quando lutas quando edificas quando cumpres
a terra j~ e tua a liberdadetambern
pois taus fllhos nas trincheiras regaram com sangue
para a instauracaodo

Poder Popular.

ARQUIV
O L

. L
ARA



68

Foi a partir deste momenta que ele deixou de aquecer os seus
cs-lo.

o nossocomandante era uma pessoamuito bondosa. Quasededi
cadoa nossacausacomum, masde pequenodefeito: - nuncaseapressava
a solucionar os problemas que surgiam e apreciava-osmuito lentamente,
com certa frieza. Homem pouco decisivo. Isto bastante indignava os guerri
Iheiros sob 0 seu comando. Apesar disso as suas ordens eram
imediatamente executadas. Nisto ele nao fazia nenhum verbete ao
contrario, sentia urn orgulho inaudito.

o nosso comandante era casado, tinha filhos. Ele, como tantos
outros, amavasuafarnllia.As contradlcoesque nestelar podiamexistir eram
questoes extremamente Intimas e nao importava conhece-los. Porem,
aquilo 0 que n6s ignoravamosera urn dos casos fatais que em dada altura
impedia 0 nosso chefe militar desempenhar devidamente a sua ac<;:~o
patri6tica.

Nao chegou a ideia de ninguem que sua esposapodia ser urn dos
provocadors dessasituacao.

Passavam-seos dias. Tudo marchava como sempre. Ele nao
redobravaa sua actividade. Todos nao entendiam 0 que se passava. Nao
obstante, elesentia estaafli<;:aoque0 colocavanum estadocrltico. Elejll era
pouco sociavel,

Uma vez em visita de inpeccao as basesmilitares e acampamentos
dos "maquizardes" soubeatravesde urndos nossoscamaradasque a tropa
opressoratentava apoderar-sedele. 1550criou nele urn "caqaco" profundo
que 0 levou assima terminar a inspec<;:8o.

Depois,em casa, informou timidamente as intencfies portuguesasa
esposa. Em resposta, esta disse - "Tir tens na mania que as urn grande
"Comandante". Aconselho-te a abandonar isso, senao apanharas pela
barba. E nao duvide "Senhor Comandante"!...

A mulher rnordia-o psicologicamente e conseguia sempre conven-

Urn Cornandante condenado a fuga
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soldados. Nao sa decidia it nada. Os seus subordinados tarnbern nada
podiam fazer. Assim passavam os dias! N!o se tomava decisao nenhuma. 0
comandante fazia tudo para reconquistar a autoridade dianta dos camera
das. Um belo dia decide: "- amanha havemos de atacar os colonialistas.
Comandar a operacao yOU eu" - concluiu.

Decisaodeseiadaeesperadah8tanto tempo! Todos os ouerrilheiros
estavam contentfssimos. Um grande estratega vai dirigir 0 combate. Que
belezal - Murmuravam as soldados. Na manna do dia rnarcado todos as
guerrilheirosesta~amno lugar. Aqui a actividade do chefe atraiu a atan9ao
maxima de todos os guerrif.heiros. Todos esperavam com a maxima
qnsiedadea sua.ultima palavra. Recordo-meneste memento vi-o enl!rgico,
animado e corajoso. Provavelmentequalquer coisa gigantesca se transfer
maya no seu organismo, movia 0 seu espirito. Era, ;talvez,0 que se pode
dizer "amor a Patria".

Foi uma beleza quando ele pronunciou - "Avanca". Todos
largaramsem tardar. '

Que amor imenso e contianca sem limites nos uniaml ...
Terminou 0 combate e baixas do nosso lado nao se registaram.

Apenas um ferido ligeiramente. Por parte do inimigo houve baixas e
recuperamosgrande nurnero de espingardas.Todos os guerrilheiros esta
yam contentTssimose cada um esforcava-se para explicar como se sentiu
"dentro do fogo", Uns falavam da morte. Outros pediam para que mais e
mais Ihes dessema oportunidade de participar em combates. Demorada
mente0 comandantejuntou-se a ,:,ossaconversae disse: - "Sou franc? em
dizer-vosque 0 estrondodo fogo a.cobardou-mee ate agora issonao passa.
Masv6s, camaradas,v6s s6isvalentesl "Todos escutavamatenci.osamente.
Aprofundou-se 0 silenclo. Afligiu-se 0 comandante. Alguma coisa se teria
passado7Nao, ele pouco gosta de falar...

Todos ainda procuravam recordar-sedeste dia precloso, deste die
claro, dia em quesematou a sucia colonizadora. Mas 0 comandante contl
nuava pensativo, preocupado.

"Que dira minha mulher quando sauber que matamos muitos
soldados? - pensou ele.
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Ningullm podia compreendA-lo. Regressamos para as nossas
casas. Logo 0 comandantesedirigiu parasua casa,onde foi alegrementere
cebido pela esposaque Ihe disse:

- "Alegro-me em ver-te, oh meu amor! Sei que voces mataram
muitos portuguesesmasespero que este combate seja 0 primeiro e ultimo.
Eu casei-me contigo para praticarmos a boa vida. N~o te quero ver morto
nestavossarniserialQuemorrem os teus irmAos,oh "meu comandante" -
- concluiu a senhora.

Isso foi 0 suficiente para 0 desmobilizar definitivamente.
"Tens razAo,minha senhora" - replicou 0 comandante.•
Oepoisosnervosfatarn para0 coracso e este respondemeiga, timi

da e inarticuladamente:
- "Fiz tudo 0 que pude, mas divorciar-me nlio posso"l
Entllo apegou-se~s palavrasensurdecedorase cegantes como

"Arncr, Vice, Morte... '"
Que a Patna convoque outros filhos. Elessao tantost
Sob estepretexto0 comandante, chefe militar, cegamenteabando

nou 8 batamee foi entregar-seao gala burgu~sl
- "Como vivemos 8gora7" - perguntava a mulher ao ex-coman

dante. "N!o hI.! combares. planes. Crescem os nossos filhos. Vivemos
juntos & alegria, n~o a, oh... " - zombava a esposa.

... Certamente 0 nosso inimigo encarnicado anda por ai gaban
do-se. Mas irm1ios,nlio procureis beirascimentadas; que elasestaomesmo
na nossa Patrie.
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Codorniz
Perdiz
Orvalho
Marinheiros
Sofrimento
Bufalo
Passarinho
Sejam bem-vindos
Xinguilamento
Jogo, divertimento na noite de luar
Services de Assist&ncia MlJdica

Base militar
N~o hA aviiJo
Base de producao
Trabalhamos bastante, camarada
Eis 0 massango, v& 0 massango
Cereal, mflho-rnludo
Come por favor
Mais velhos, macotas
Funji
Local onde fora abatido javali
Coc6
Caminho habilmente preparado para

apanhar passaros e passarinhos

ELUCIDARIO

Kangumbe
Matchotcholo
Dimume
Tuga-marinhos
Ngongo
Ngunga
Banza
Mama tambokenu muan6
Kalundu
Dimbuela
SAM

Kassamba
Ndeki pimbi
Kassaninga
Tu na kidikita camalata
Una mono massango
Massango
Diaku
Muatas
Chima
Kaiombo
Matuji

Mukai
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Deixem tudo como esta
as estradas, casas, pontes
loram construldas por n6s
este e 0 produto do suor e do sangue ,

Dcixem tudo como esta
as fabricas, lojas,
.as roeas cultivadas ou nw
podadas. colheitadas ou nlio
e nosso ~ dos nossos antepassados.

Deixefll tudo como est'
os nossos rios,
o mar onde camuflam a verdade
onde os barcos piratas navcgam
Isto tem 0 seu dono.

Delxem ludo como esta
a~ montanhas,
as Ilorestas que queimam
com 6dio e vinllanlOa...
essa e a nossa mlserla!

Deixem tudo como est'
os diamantes. 0 ferro
petr6leo. 0 ouro e pr_Ia
slio nossas essas riquezas.

Deixem tudo como est{l
os animais. O~ abrigos.
as cadeias, as sepulturas
os esqueletos, 0 anallabetismo
essa e a "civiJitar;io portuguesa"

Deixem tudo como esta
a pobreza. a nuder
as doencas, as injustices
a hipocresia, as mcntiras
essa e a oferta d_ "civili7.ar;lIotusitana"!

Dcixem tudo como esta
os paraliticos, os cegos
os anemicos, os orfaos,
os tuberculoses, desamparados.
essa e a "civiliza~lIo Iascista".

Deixem tudo como esta
nllo vos pedimos favores
basta de viver de joeihos
cinco seculos de nplora~lIo
eis 0 bilan civilizador.

Sa CORTEZ

Deixem tudo
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