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RAIO	DE	GUERRA!	

	

As	rajadas	sucediam-se	umas	atrás	das	outras,	atirando	pedaços	do	canavial	que	

voavam	 pelos	 ares	 e	 caíam	 aqui	 e	 ali	 como	 passarinhos	 abatidos,	 seguindo-se	

instantes	de	silêncio	mortal.	De	cada	lado	daquele	tufo	de	mato	que	bordejava	o	

rio,	 os	 combatentes	 rastejavam	 como	 serpentes	 procurando	 consolidar	 uma	

posição	que	lhes	permitisse	avistar	o	inimigo.		

	

Estêvão	desejava	 com	 todo	o	 seu	 coração	estar	bem	 longe	dali,	 a	 completar	os	

seus	 estudos	 em	Coimbra,	 que	 era	 onde	 estaria	 se	 aquela	maldita	mobilização	

não	 o	 tivesse	 atirado,	 sem	 remissão,	 para	 os	 campos	 de	 morte	 do	 norte	 de	

Angola,	a	sua	terra	tão	amada...	Aquilo	era	um	paradoxo...	contra	quem	estava	ele	

ali	 a	 lutar?	 Veio-lhe	 à	 mente	 a	 última	 vez	 que	 se	 cruzara	 com	 Zé	 Rui	 que	 o	
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avisara,	apontando-lhe	o	dedo	em	riste	como	se	fosse	o	cano	de	uma	pistola,	mas	

sem	perder	o	sorriso	zombeteiro	próprio	de	quem	entendia	que	tudo	na	vida	era	

brincadeira	 ou	 aventura:	 “Vê	lá,	Estêvão,	não	te	metas	nesta	guerra...	Não	quero	

ter	de	te	matar...	a	sério,	pá!”	

	

Amigos	 do	 peito	 desde	 crianças,	 nas	 correrias	 do	 bairro,	 Estêvão,	 filho	 de	 um	

comerciante	do	musseque,	tinha	ambições	de	estudar...	sonhava	em	ser	doutor...	

enquanto	 Zé	 Rui	 se	 ria	 às	 gargalhadas	 daquelas	 manias,	 sempre	 de	 fisga	 em	

punho,	 aterrorizando	 a	 passarada	 e	 exibindo	 os	 seus	 troféus	 às	 miúdas	 que	

incessantemente	namoriscava...	O	seu	conceito	de	vida	era	prático	e	conformado	

com	a	realidade	à	sua	volta.	Brincava	e	cantava	e	todos	lhe	vinham	comer	à	mão.	

Gostava	de	parecer	desalmado,	mas	tinha	um	grande	coração.	A	mulher	que	mais	

amava	 na	 vida	 era	 a	 sua	 velha	 mãe,	 de	 quem	 ele	 cuidava	 para	 que	 nada	 lhe	

faltasse...	pelo	menos	o	essencial.	O	pai	partira	há	muito	tempo...	A	mãe	dizia-lhe	

que	 tinha	morrido,	porém	Zé	Rui	não	acreditava...	 Estêvão	era	 constantemente	

solicitado	com	os	pedidos	de	mercearia	para	atender	às	necessidades	da	casa...	

“Não	te	preocupes,	Estêvão,	podes	dizer	ao	teu	pai	que	um	dia	eu	pago	tudo...”		

	

Foram	crescendo,	sempre	a	mesma	amizade,	a	mesma	entreajuda...	Zé	Rui	era	o	

protetor	 de	 Estevão	 em	 todas	 as	 ocasiões	 quando	 os	 grupos	 se	 afrontavam	 e	

passavam	 à	 acção...	 Estevão,	 sempre	 muito	 ajuizado,	 lá	 se	 enfiava	 pela	 noite	

dentro,	para	que	ninguém	visse	a	esmola,	 levando-lhe	pacotes	de	arroz	e	 feijão	

da	mercearia	do	pai.	“Apontaste	tudo?”	perguntava	com	o	seu	sorriso	superior...	

“Vê	lá,	que	eu	não	quero	ser	enganado...”		

	

Estêvão	seguiu	para	a	metrópole...	para	prosseguir	os	estudos...	Zé	Rui	cada	vez	

estudava	menos,	preferindo	mais	namorar	e,	isso	sim,	continuar	a	cuidar	da	mãe,	

de	ano	para	ano,	mais	velhinha	e	cansada.	Quando,	em	1961,	Estêvão	regressou	a	

Luanda	para	passar	as	 férias	grandes,	encontrou	um	Zé	Rui	diferente,	abatido...	

Apenas	por	breves	momentos	deixou	que	o	seu	sorriso	lhe	aflorasse	novamente	

ao	 rosto	 ao	 contar	 ao	 seu	 amigo	 que	 se	 tinha	 juntado	 a	 uma	 jovem	 do	 bairro	

operário,	 a	 Idalina,	 “Tu	não	a	conheces...	e	ainda	bem...	Ela	é	linda	de	morrer...	e,	

olha,	 está	 à	 espera	 de	 um	 filho	meu...”,	 mas	 logo	 depois	 ficou	 taciturno	 e	 pela	
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primeira	vez	Estêvão	sentiu-o	revoltado:	“Esta	vida	não	é	justa,	Estevão...	Isto	um	

dia	 tem	de	acabar...	Estou	a	pensar	dar	o	 salto,	antes	que	me	apanhem	na	rusga	

para	o	serviço	militar...”			

	

Por	 onde	 andaria	 Zé	 Rui?	 Os	 anos	 tinham	 passado...	 Certamente,	 estaria	 na	

mesma	 guerra,	 embora,	 pela	 primeira	 vez,	 no	 lado	 oposto...	 já	 não	 podendo	

protegê-lo	 como	 outrora.	 As	 rajadas	 continuavam	 descompassadas,	

entrecortadas	 por	 um	 grito	 de	 dor	 que	 se	 escapava,	 denunciador	 de	 alguma	

garganta	 em	 pouco	 tempo	 agonizante.	 Estêvão	 entendeu	 a	 ordem	 sussurrada	

para	 recuar...	 estavam	 demasiado	 próximos	 do	 inimigo...	 A	 mata	 à	 sua	 frente	

parecia	 fumegar	 e	 era	preciso	 recuar,	 recuar	para	um	 lugar	mais	 seguro...	mas	

era	tarde	demais...	Sentiu	o	restolho	da	folhagem	demasiado	perto	de	si...	Não	lhe	

bastaria	rastejar	se	queria	escapar	ao	tiroteio,	tinha	de	se	levantar	e	fugir	dali	o	

mais	depressa	possível.	A	 transpiração	corria-lhe	pelo	 rosto,	 abrindo	sulcos	na	

lama	com	que	cobrira	a	cara	para	melhor	se	camuflar...	Ergueu-se	num	salto	no	

preciso	momento	em	que	o	guerrilheiro,	a	cerca	de	dez	metros,	se	materializou	

entre	os	espinheiros	e	o	enfrentou	de	arma	em	punho.	

	

“Porra,	 eu	 disse-te	 para	 não	 te	 meteres	 nesta	 guerra!”	 berrou	 um	 Zé	 Rui	

completamente	 desesperado.	 A	 resposta	 veio	 em	 forma	 de	 uma	 rajada	 que	 o	

varou	 e	 atirou	 por	 terra.	 Instintivamente,	 Estêvão	 lançou-se	 para	 o	 solo,	

mergulhando	 a	 cabeça	 na	 terra	 antes	 de,	 a	medo,	 voltar	 a	 levantar	 os	 olhos…	

pairava	um	silêncio	de	morte…	e	divisar	o	corpo	jazendo	um	pouco	mais	adiante	

de	si.	Fez	um	esforço	penoso	para	se	aproximar	a	rastejar	e	perguntou	em	voz	

surda:	“Zé	Rui?	Zé	Rui…?”	Nenhuma	resposta.	Num	rápido	minuto	encontrava-se	

junto	 do	 corpo	 do	 amigo	 que	 tinha	 os	 olhos	 abertos	 de	 espanto,	 mas	 sem	 o	

sorriso	 zombeteiro	 que	 tão	 bem	 o	 caracterizava...	 A	mão	 continuava	 a	 agarrar	

terminantemente	a	pistola	como	se	ponderasse	cumprir	a	ameaça	que	antes	lhe	

fizera.	

	

Estêvão	apalpou-lhe	a	camisa	que	parecia	uma	papa	de	sangue...	Sentiu	num	dos	

bolsos	 alguma	 coisa...	 Revistou-o	 e	 era	 só	 uma	 fotografia	 de	 uma	 criança,	 um	

miúdo	que	não	teria	mais	de	cinco	ou	seis	anos...	Guardou-a	e	tirou-lhe	a	arma...	
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Não	viu	nessa	altura,	nem	depois...	que	tinha	apenas	uma	bala	na	câmara,	a	bala	

que	José	Rui	não	disparou	no	momento	em	que	se	encontraram	frente	a	frente	e	

tudo	acabou	muito	de	repente	com	aquela	rajada	fatal.	

	

Aquele	momento	de	 reencontro	 e	perda	 irremediável	do	 amigo	 tornou-se	uma	

obsessão	na	cabeça	de	Estêvão	que	não	conseguia	pensar	noutra	coisa.	Todas	as	

noites	 olhava	 a	 fotografia	 do	 filho	 do	 seu	 amigo	 desaparecido,	 enquanto	 uma	

ideia	começava	a	germinar:	a	de	o	procurar,	de	o	conhecer	e	de	o	proteger,	como	

o	pai	sempre	o	protegera	a	ele	e	mesmo	no	fim	lhe	poupara	a	vida	à	custa	da	sua	

própria,	pois	se,	em	vez	de	lhe	ter	gritado,	tivesse	disparado,	aquela	derradeira	

rajada	não	teria	acontecido.	Logo	que	desmobilizado,	Estêvão	decidiu	não	voltar	

aos	estudos.	Procurou	a	mãe	de	Zé	Rui	para	saber	do	neto...	mas	havia	muito	que	

ela	tinha	morrido	e	ninguém	sabia	informá-lo	sobre	o	paradeiro	da	tal	Idalina	e	

do	seu	filho	órfão	de	guerra...	

	

Não	desanimou...	Como	se	tivesse	a	certeza	de	que	cumpria	um	destino,	procurou	

a	partir	de	Luanda,	de	povoação	em	povoação,	uma	viúva	 com	um	 filho	que	 já	

deveria	 andar	 pelos	 oito	 ou	 nove	 anos...	 Não	 faltavam	 mulheres	 viúvas	 ou	

abandonadas,	mas	nenhuma	correspondia	às	descrições...	uma	mulher	 linda	de	

morrer,	de	seu	nome	Idalina...	

	

Até	que	um	dia	aconteceu...	Conduzindo	o	seu	jipe	pela	estrada,	já	mesmo	ao	cair	

da	tarde,	passou	por	uma	aldeia	e	viu	uma	mulher	a	tomar	o	seu	banho,	vertendo	

a	água	de	um	balde	suspenso	sobre	um	corpo,	que	parecia	de	ébano,	esculpido	

por	 um	 artista	 inspirado.	 Estêvão	 abrandou...	 desviou	 o	 olhar...	 e	 parou	 mais	

adiante	 num	pequeno	 largo	 ornado	de	 frondosas	mulembeiras.	 Cumprimentou	

os	poucos	circunstantes	que	gozavam	o	fresco	da	tarde	e	voltou	ao	seu	inquérito	

habitual.	Por	acaso	não	moraria	ali	uma	viúva	Idalina	e	o	seu	filho?		

	

“O	miúdo	chama-se	Zé	Rui?”	

	

Estêvão	 nem	 sentiu	 a	 necessidade	 de	 perguntar	 qual	 era	 a	 casa...	 Acabara	 de	

passar	 por	 Idalina	 há	 instantes	 e	 agora	 não	 perderia	 a	 oportunidade	 de	 a	
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encontrar.	 Ainda	 com	 as	 gotas	 do	 banho	 a	 perlarem-lhe	 o	 rosto	 e	 o	 cabelo,	 a	

mulher	 viu	 aquele	 homem	de	 t-shirt	 e	 calças	 de	 camuflado	 a	 saltar	 do	 jipe	 e	 a	

coxear	 na	 sua	 direção.	Mais	 tarde,	 ele	 explicar-lhe-ia:	 “Levei	um	tiro	na	bacia...	

mas	tive	sorte,	não	morri	dessa...”	

	

O	pequeno	Zé	Rui	apareceu	pouco	depois.	Era	um	miúdo	muito	diferente	do	pai,	

calado,	reservado,	olhava	o	visitante	mais	como	um	intruso	do	que	como	o	amigo	

do	seu	pai	que	dizia	ter	sido.	Com	quem	se	pareceria	ele?	O	pai	era	muito	alegre,	

sempre	na	brincadeira	e	a	caçar	pássaros...	“Não	tens	uma	fisga?”	Decididamente,	

o	miúdo	 não	 ia	 com	 a	 cara	 de	 Estêvão,	 ao	 contrário	 da	mãe	 que	 lhe	 ofereceu	

hospedagem	 no	 anexo	 pelo	 tempo	 que	 quisesse.	 “Levei	 muito	 tempo	 para	 te	

encontrar...	 Sentia	 que	 era	 o	 meu	 destino	 compensar-te	 pela	 falta	 do	 Zé	 Rui...	

Gostava	de	poder	ajudar...	Não	sei	muito	bem	como...	mas	hei-de	descobrir...	Sabes,	

eu	ainda	lhe	devo	muito...”	

	

Idalina	não	queria	de	modo	nenhum	que	Estêvão	ficasse	ali	por	obrigação,	mas	

agradava-lhe	 a	 sua	presença	e	 convidava-o	a	 tomarem	 juntos	 a	 refeição	diária.	

Estêvão	 ia	até	à	cidade	mais	próxima	 fazer	as	compras	e	 trazia	sempre	alguma	

coisa	 para	 o	 Zé	 Rui	 “pequeno”,	 como	 gostava	 de	 lhe	 chamar.	 Conversavam	

longamente	à	porta	da	casinha	modesta	que	Estêvão	se	empenhava	em	melhorar,	

comprando	 alguns	materiais	 que	diligentemente	 aplicava,	 tendo	 começado	por	

fazer	uma	cerca	que	permitia	o	banho	de	Idalina	longe	de	olhares	cobiçosos.	Não	

tardou	 muito,	 porém,	 que	 Estêvão	 desejasse	 voltar	 a	 ver	 as	 formas	 bem	

esculpidas	de	Idalina,	ficando,	por	isso,	no	seu	cubículo	durante	a	noite	quente	a	

imaginar	coisas	entre	as	estrelas	do	céu,	como	a	combinação	da	sua	cor	clara,	tal	

qual	a	da	Via	Láctea,	com	aquele	corpo	da	cor	do	ébano.	Zé	Rui	pressentia	essa	

aproximação	recíproca,	as	mãos	da	mãe	ficavam	tempo	demais	entre	as	daquele	

estranho	 que	 invadira	 o	 seu	 ninho	 não	 sabia	 bem	 por	 que	 razão.	 Resolveu	

satisfazer	a	sua	curiosidade	 infantil	 indo	remexer	na	mochila	de	Estêvão	numa	

tarde	em	que	este	 ficara	 em	casa	 com	a	mãe,	 conversando	e	 rindo...	Descobriu	

então	a	sua	fotografia	ainda	manchada	do	sangue	do	pai.	Assim	como	descobriu	

também	a	pistola...	
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Idalina	e	Estêvão	também	descobriram	algo:	que	estavam	apaixonados	um	pelo	

outro	e	que	o	amor	os	juntara	por	um	acaso	do	destino.	Com	a	foto	numa	mão	e	a	

pistola	na	outra,	o	pequeno	José	Rui	aproximou-se	do	quarto	da	mãe.	Assaltava-o	

a	 intuição	 de	 que	 o	 homem	 em	 cima	 da	mãe,	 beijando-a	 e	 acariciando-a	 entre	

murmúrios	que	só	lhe	ouvia	em	sonhos	ou	pesadelos,	era	o	assassino	do	pai...	Do	

pai,	que	era	o	único	ser	no	mundo	que	lhe	fazia	verdadeiramente	falta!	A	simples	

ideia	 de	 ter	 diante	 de	 si	 um	usurpador	 era	 por	 demais	 insuportável.	 Ergueu	 o	

braço,	apontou	a	arma	e	disparou.	O	corpo	de	Estêvão,	esvaído	em	sangue,	teve	

uma	última	contração	e	morreu	dentro	de	Idalina.	O	seu	rosto	abriu-se,	pouco	a	

pouco,	num	sorriso	de	prazer,	como	se	o	seu	espírito	o	levasse	novamente	até	à	

serrania	 verdejante	 onde	 pela	 última	 vez	 encontrara	 o	 amigo...	 e	 viu	 a	 bala	

disparada	vir	na	 sua	direção.	 Idalina	 sentiu	o	peso	morto	e	o	 sangue	viscoso	a	

inundá-la	e	olhou,	entre	as	lágrimas	que	se	soltavam,	o	cano	fumegante	da	arma.	

Pela	primeira	vez	chorou	sem	remédio	a	morte	do	homem	que	amava,	o	homem	

que	 a	 guerra	 lhe	 trouxera	 e	 que	 a	 mesma	 maldita	 guerra	 levava	 agora	 para	

sempre.	“Raio	de	guerra!”		

	


