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Um grito coletivo. Um refrão.
Há uma mulher nua nas margens do Rio Licungo. Do
lado dos homens.
— Ah?
Há uma mulher na solidão das águas do rio. Parece
que escuta o silêncio dos peixes. Uma mulher jovem. Bela
e reluzente como uma escultura maconde. De olhos pregados no céu, parece até que aguarda algum mistério.
— Quem é ela?
Uma mulher negra, tão negra como as esculturas de
pau-preto. Negra pura, tatuada, no ventre, nas coxas, nos
ombros. Nua, assim, completa. Ancas. Cintura. Umbigo.
Ventre. Mamilos. Ombros. Tudo à mostra.
— De onde veio?
No céu da vila a notícia corre como as ondas da rádio.
Nesta cidadela pacata, quase nada acontece e tudo é notícia. Fala-se do estrangeiro que chegou e que partiu. Da
mulher do administrador que engravidou e pariu. Fala-se
da chuva que caiu e das sementes que brotaram. Do marido
que não cumpriu com os deveres conjugais na noite que
findou. Uma mulher nua é notícia de primeira página. E todos saem dos seus cantos em procissão. Vão ver, para crer.
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— Quem é essa mulher que tem a coragem de se banhar no lugar privado dos nossos homens, quebrando todas as normas do local, quem é?
A mulher nua olha para o horizonte. O horizonte é uma
cortina de palmeiras. Vê uma mancha. É um enxame. De
abelhas? Não, deve ser de vespas. Ou de galinhas tolinhas
acossadas pela queda de um bago de milho do teto do celeiro. Mas a mancha vai ganhando altura, forma e movimento
dos fantasmas. Uma mancha que levanta uma nuvem de pó,
como uma manada furiosa, pisando solo seco. Da mancha
falante ela ouve sons demolidores como dragões subterrâneos a comandar temores de terra. Sons que lhe diziam coisas. Coisas que ela entendia. Outras que não entendia. Sente cheiro de leite. Ouve o choro de uma criança — ah, afinal
é um bando de mulheres, zangadas. Não compreendia por
que estavam ali. Não compreendia aquela procissão, nem
aquela zanga. O que quereriam elas? Matá-la?
O grupo de mulheres furiosas precipita-se sobre ela
como aves de rapina ávidas de sangue. Um grupo numeroso. Era o instinto de defesa comandando a marcha. Inquietação. Dentro das mentes assustadas, os mitos surgem
como a única verdade, para explicar o inexplicável. Imaginavam as plantas a secar e a chuva a cair e a arrasar todas as
sementeiras. O gado a minguar. Os galos a esterilizar, as galinhas a não chocar nem ovos nem pintos. Aquela presença
era o prenúncio do desaparecimento da espécie dos galináceos. Nas curvas da mulher nua, mensagens de desespero.
— Hei, o que fazes aí?
A multidão vê a mulher nua sentada num trono de
barro, beira do rio. Na posição de lótus, colocando a sua
intimidade na frescura do rio. Vê-lhe o interior desabrochado, como um antúrio vermelho com rebordos de bar5

ro. Vê-lhe as tatuagens no seu ventre de mulher madura.
Vê-lhe o corpo esguio, pequeno, recheado à frente, recheado atrás, esculpido por inspiração divina. Vê-lhe a pele
macia, de café torrado. Os lábios gordos como um tutano,
cheios de sangue, cheios de carne. Olhos de gata. Vê-lhe
o cabelo e sobrancelhas macias e fartas como novelos de
seda, com gotas de água escorrendo sobre as costas, como
contas de lágrimas, na grinalda de uma noiva.
— Escandalosa, sai já daí.
Os pés da mulher nua contaram já muitas pedras no
caminho. Palmilharam vários destinos à busca de um
tesouro. Como uma condenada a caminhar a vida inteira. Atiraram-lhe pedras por todos os lados onde passou.
Expulsaram-na com paus e pedras, como um animal estranho que invadia propriedades alheias. As vozes queriam que ela desaparecesse. Mas desaparecer para onde
se ela não tinha onde ir? Compara as pessoas aos chacais,
aos abutres. Não vê diferença. Há uma pessoa no abismo
pedindo ajuda. A sociedade humana apressa-se a atirar
paus e pedras, a pisar a mão com que te expressas por teu
último desejo.
A mulher nua levanta a cabeça. Balança os olhos entre
o céu e o horizonte na visão clarividente dos poetas.
— Hei, que fazes aí? — grita uma das mulheres.
— Quem és tu?
Ela olha para a multidão, com os olhos no limbo. Deve
estar a ouvir a música do amor. Deve estar a viver paixões secretas que lhe vêm do outro lado do mundo. Talvez veja imagens em movimento. Ou sombras falantes.
Dentro dela deve haver sentimentos, pensamentos, vozes,
sonhos, histórias, canções de embalar, que se apresentam
numa amálgama, causando-lhe confusão na mente.
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— De onde vieste?
Ela é solitária. Exilada. Estrangeira. Surgiu do nada na
solidão das águas do rio. Vindo de lugar nenhum. Os seus
pés parecem ter percorrido todo o universo polo a polo.
Parece que nasceu ali, gêmea das águas, das ervas, do milho e das árvores dos mangais. A vegetação pariu um ser.
Raiva e espanto no mesmo sentimento. Bem-aventurados os olhos cegos, que jamais verão a cor do terror
inspirado por esta mulher nua. Algumas mulheres protegem os olhos da imoralidade. Da infâmia. Olham para
o chão. As profanas rogam pragas em grossos palavrões.
As puritanas benzem-se e colocam a palma da mão sobre
o rosto como um leque. Fazem de conta que não veem o
que conseguem ver pelos interstícios dos dedos.
— De onde vieste tu?
As mulheres preparam o sermão do momento, feito
de moral e ameaças. Ela escuta. Supera as ameaças com
um sorriso.
— Quem és tu? — insistiam as mulheres furiosas.
As pessoas gostam muito de identidades. Chegam a
exigir uma certidão de nascimento para uma pessoa presente. Haverá melhor testemunha do que a presença para
confirmar que nasci?
— Por que estás nua?
A mulher nua está demasiado cansada para responder.
Demasiado surda para ouvir. Desespera-se. Quantas forças
uma mulher deve ter para carregar a tortura, a ansiedade e a
esperança, quantas palavras terá a oração da eterna clemência a um deus desconhecido, cuja resposta não virá jamais?
— Usa a tua roupa, desconhecida.
A roupa dela esta ali, molhada. Cobrindo os arbustos
verdes como um guarda-sol.
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— Vá, veste-te já, mulher!
— Mulher, não tens vergonha na cara? Onde vendeste
a tua vergonha? Não tens pena das nossas crianças que
vão cegar com a tua nudez? Não tens medo dos homens?
Não sabes que te podem usar e abusar? Oh, mulher, veste
lá a tua roupa que a tua nudez mata e cega!
Ela responde com a linguagem dos peixes do rio. Sorri. Olha para o chão. Para o céu. Com brandura. Com
candura. Os olhos emanam muita luz e uma miríade de
cores. Ela é simpática. Ela é agradável. Tem dentes muito
brancos. Completos. Ela é bonita. Tem sorriso de anjo. O
que é que ela vê, para além do horizonte?
— Esconde a tua vergonha, mulher.
A imagem de Maria distorce o sentido mágico da nudez das sereias. Parece trazer o presságio da tempestade à
flor da pele. Os corações se dilatam de piedade. De medo.
Há mensagens de perigo escondidas nas linhas nuas do
corpo. Nos grãos de areia. Na Via Láctea. Nas barbas do
sol. Nas pálpebras da lua. Nas pegadas de um pescador
qualquer à beira do rio. Nas rajadas de vento. Esta mulher
não veio ao acaso. Mensageira do destino mau.
— Ouve, mulher: se não te vestes a bem, vais vestir-te
a mal.
Ameaçaram-na. Talvez ela assim tivesse medo e se
vestisse. Mas ela acomodava-se ainda mais no seu espaço, sereia rainha em trono de barro. Ela vê os olhos da
multidão. Mais escuros do que a noite, os raios do poente
moram naqueles rostos. Olhos de lágrimas e de angústias. Os rostos das adversárias. Vê-lhes os pés semeados
no solo como se o chão tivesse parido sombras. Sombras
ambulantes. Sombras em movimento.
— Mulher, veste-te!
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Mas o exército de mulheres estava de mãos nuas. Confiavam na arma da língua. Da persuasão. Da negociação.
Era um exército pacífico. Uma das mulheres manda um
grito para despertá-la. Outra procura uma pedra para
açoitá-la. Outra procura um pau para moralizá-la. Gera-se uma onda de violência no palco das águas. Não há
paus nem pedras. Só areia molhada, barro, lama que a
multidão empunha como arma contra a mulher indefesa.
As vozes da multidão ululam furiosas como uma onda.
Era a superstição e o medo aliando-se como fios da mesma
corda. Punhados de areia caem no corpo da mulher nua
como chuva de granizo. O seu peito incha com a força do
medo. Expira o ar quente que o vento colhe para o infinito.
E dá um mergulho no rio e navega na impulsão das águas,
como uma ninfa rolando nas ondas. Mergulha para o fundo e para a superfície num vai e vem de lua e nuvem no
jogo da banana-ainda-não-comeu. A água solta anéis de
arco-íris numa miríade de ondas. Já longe, a mulher nua
sibila um riso venenoso, que cai como espada sobre as lanças do inimigo. E celebra o seu triunfo sobre a multidão.
Ali estava a heroína do dia. Protegida na fortaleza
do rio. Num trono de água. Que venceu um exército de
mulheres e colocou desordem na moral pública. Que desafiou os hábitos da terra e conspurcou o santuário dos
homens.
•••
Quando a multidão parte, a louca regressa ao mesmo
ponto. Quer ouvir vozes perdidas nas águas do rio. A
mensagem chegaria, ela tinha a certeza. Na mesma hora
que a emitia. Por telepatia.
9

Maria das Dores é o seu nome. Deve ser o nome de
uma santa ou uma branca porque as pretas gostam de nomes simples. Joana. Lucrécia. Carlota. Maria das Dores é
um nome belíssimo, mas triste. Reflete o quotidiano das
mulheres e dos negros.
Ah, minha mãe, eis-me aqui à beira do caminho. Ao
lado do vento amigo. Na margem de um rio desconhecido. Perseguida por mulheres tristes. Naqueles gritos ouvi
também o teu grito, minha mãe. Mãe, estavas naquele
grupo? Por que será que não te vi? Por que não me mostraste o teu rosto, mãe? Eras tu, sim, naquele grupo de
fantasmas, lançavam zumbidos nos meus ouvidos como
um enxame de vespas. Eras tu e o teu grupo de fantasmas, querendo atingir-me, magoar-me, escondidas para
desferirem sobre mim os seus golpes de raiva, mas não
conseguiram, eu fui protegida pelas águas. Porque sou filha da água. Será que estou nua, mãe? A nudez que elas
viam não é a minha, é a delas. Dizem que não vejo nada e
enganam-se. Cegas são elas. Gritam sobre mim a sua própria desgraça e me chamam louca. Mas loucas são elas,
prisioneiras, cobertas de mil peças de roupa como cascas
de uma cebola. Com o calor que faz.
Já não sei bem de onde vim, nem para onde vou. Por
vezes sinto que nunca nasci. Estarei ainda no teu ventre,
minha mãe? Todos perguntam de onde venho. Querem
saber o que sou, porque nada sou.
Eu tenho o destino do vento, e tenho a vida presa nas
teias de uma esperança desconhecida. A rosa dos ventos. Tenho o destino dos pássaros. Voando, voando, até à
queda final. Tenho destino de água. Sempre correndo em
todas as formas, umas vezes nascente, outras vezes rio.
Outras vezes suor e outras lágrimas. Dilúvio. Gota de or10

valho na garganta de um passarinho. Sou vapor aquecido
pela vida. Sou gelo e neve na câmara de um congelador.
Mas sempre água, o movimento é a minha eternidade.
Sou um animal ferido por todas as coisas. Pelo cantar dos
passarinhos, pelo vermelho dos antúrios, pela floração
das violetas. Ferida pelo sonho, pela ilusão. Pela esperança e pela saudade.
Quem sou eu? Uma estátua de barro, no meio da chuva. Odeio as roupas que me limitam o voo. Odeio as paredes das casas que não me deixam escutar a música do
vento. Eu sou a Maria das Dores. Aquela que desafia a
vida e a morte a busca do seu tesouro. Eu sou a Maria
das Dores, e sei que o choro de uma mulher tem a força
de uma nascente. Sei com quantos passos de mulher se
percorre o perímetro do mundo. Com quantas dores se
faz uma vida, com quantos espinhos se faz uma ferida.
Mas não tenho nome. Nem sombra. Nem existência. Sou
uma borboleta incolor, disforme. Das palavras conheço
as injúrias, e dos gestos, as agressões. Tenho o coração
quebrado. O silêncio e a solidão me habitam. Eu sou a
Maria das Dores, aquela que ninguém vê.
•••
As mulheres abandonam o rio e correm velozes à casa
do régulo para buscar a solução do enigma. Vão à casa
do régulo, mas ele não está, foi à taberna tomar o trago
vespertino na assembleia dos homens. A sua velha esposa
abandonou os seus afazeres para acudir à multidão assustada. Os olhos de terror convergindo sobre ela. Olhos
anémicos, incrédulos. E as vozes falavam todas ao mesmo
tempo. Deliravam. A velha senhora não conseguia sequer
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ouvir o que diziam. O que queriam. Sabia apenas que tinham fome no espírito. Teve que bater as palmas e soltar
um grito para impor o silêncio.
— O que houve? O que vos traz aqui?
— A senhora que conhece os segredos deste e de outro
mundo, os caminhos do além, os detalhes do mistério do
horizonte, acuda-nos.
— Por quê?
— Aquela mulher nua nas margens do rio. Parecia
uma deusa, ou um demónio!
— Qual mulher?
— Uma desconhecida — grita uma delas como uma
possessa. — Por que é que ela veio e se alojou exatamente
do lado dos homens? Ela é leve, ela nada como um peixe. Será humana? Sereia? Ninfa? Fantasma? A senhora
que vê tudo, diga-nos que desgraça vem a ser esta: haverá chuva? Seca? Doenças nos rebanhos? Conflitos piores
que a guerra?
As vozes das mulheres eram bandeiras de medo ondulando na tempestade. Não viram nada de real. Viram
o papão. Por isso produzem ruído e discursos confusos.
Projeções fantásticas das histórias à volta da fogueira, as
meninas bonitas, bondosas, obedientes, trabalhadoras casam-se com príncipes dourados, têm muitos filhos e vivem
felizes para sempre. As meninas maldosas, mentirosas, desobedientes e preguiçosas, no final da história são castigadas, não arranjaram marido, nem filhos, vivem solteironas
e infelizes para sempre, e acabam enlouquecendo. Crenças.
De dádivas e destinos. Pragas. Profecias. Castigos.
— Disse chamar-se Maria — explica uma das mulheres.
— Será mesmo esse o seu nome? — pergunta a mulher
do régulo. Toda a Maria tem outro nome, porque Maria
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não é nome, é sinónimo de mulher. Mas digam-me: como
era ela?
— Ela tem forma de gente mas não é gente. Parecia
anjo do mal. Mensageira de desgraças. Parecia um fantasma, um ser de outro mundo — diz uma.
— Ela trazia nas asas os ventos das marés bravas —
dizia outra.
A mulher do régulo reconhece rapidamente as razões
da zanga coletiva e responde com um arco-íris. Histórias
de vida soltam-se dos arquivos da memória como files de
um computador. Cada um tem o seu percurso, cada um
tem a sua história. A presença dessa alma penada tinha
uma razão óbvia. O mundo está às avessas, devasso. A
humanidade é expulsa a uma velocidade assustadora, e as
pessoas se tornavam selvagens, canibais.
— Calma, criaturas. Não houve presságio nenhum na
guerra que foi, mas morreu gente. Não houve anúncio na
seca que findou, mas houve tormenta. Não houve profecias misteriosas antes da praga de gafanhotos que dizimou os campos e nos matou de fome.
A voz da mulher do régulo era chuva fresca. Tinha o
poder de serenar multidões. Era o poder das ondas mansas embalando as embarcações na valsa da brisa.
— Ah, senhora! Se visse a forma misteriosa como ela
veio! Insultámo-la e respondeu-nos com gozo no rosto.
Lançámos pedras e ela escapou como um peixe. Não era
pessoa deste mundo, não.
— Coitada, não passava de um rato à procura de uma
toca. Ou uma mandioca. Era um ser solitário em busca
dos seus semelhantes. Por que a expulsaram?
A multidão começa a arrepender-se. Ela tinha a forma
humana, viram. Que nascera do ventre feminino, como
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elas, como os sapos, os peixes, as algas dos pântanos. Que
a mulher tinha a sua história, as suas marcas, as suas cicatrizes. Nela se espelhava a fragilidade da existência. A
multiplicidade dos caminhos. Doenças, mágoas, lágrimas. Sonhos derrubados, ansiedade, desespero. Só Deus
sabe de onde ela veio. Só Deus sabe as lágrimas que ela
chorou. Só ela pode contar as alegrias que o coração colheu. Os caminhos que percorreu. Só Deus sabe como é
que ela aqui chegou. Talvez navegando no dorso das tartarugas. Na carapaça dos crocodilos. Na boca dos peixes,
no rendilhado das algas. Na corrente da brisa.
— Ela trazia uma boa nova escrita do avesso — garante a mulher do régulo. — Mensagem de fertilidade. Essa
maluca era a verdadeira mensageira da liberdade, minha
gente.
A multidão se espanta e a mulher do régulo sorri. Da
boca adocicada ela solta os melhores acordes. Dos braços
pequenos abre-se um manto confortável como as asas de
uma águia, onde a multidão de mulheres se aninha como
rebentos de pássaros. Do seu peito solta-se um sopro de
coragem que a brisa transporta para cada um. A multidão ouve a sua voz a penetrar. O sorriso a desabrochar.
A mente a vadiar na paisagem dos princípios. O medo a
escapar. Os ânimos se acalmando. O espírito a serenar. A
princípio a voz ouvia-se perto. Depois longe. Mais longe
ainda como alguém falando de amor no mais profundo
dos sonhos. Era uma canção que recordava às mais novas
todas as coisas antigas, dos princípios dos princípios, no
conto do matriarcado.
Era uma vez...
No princípio de tudo. Homens e mulheres viviam em
mundos separados pelos Montes Namuli. As mulheres
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usavam tecnologias avançadas, até tinham barcos de pesca. Dominavam os mistérios da natureza e tudo... eram
tão puras, mais puras que as crianças numa creche. Eram
poderosas. Dominavam o fogo e a trovoada. Tinham já
descoberto o fogo. Os homens ainda eram selvagens, comiam carne crua e alimentavam-se de raízes. Eram canibais e infelizes. Um dia, um homem jovem tentou atravessar o Rio Licungo, para saber o que havia. Ia afogar-se
quando aparece a linda jovem, sua salvadora, que meteu
o homem no seu barco. Como houvesse frio, a jovem tentou reanimar o moribundo com o calor do seu corpo. O
homem olhou para o corpo dela, completamente aberto,
um antúrio vermelho com rebordos de barro. Ali residia
o templo maravilhoso, onde se escondiam todos os mistérios da criação. E depois...
A velha senhora era uma exímia contadora de histórias.
Ela sabe as circunstâncias exatas em que se deve usar uma
imagem e outra. O que deve ser omitido e o que deve ser
dito. Os momentos que marcam e os momentos de pausa. A beleza da história depende da tonalidade da voz, dos
gestos da contadora. Contar uma história significa levar as
mentes no voo da imaginação e trazê-las de volta ao mundo da reflexão. Por isso impõe uma pausa. E suspense.
— Por que olham para mim? O que querem de mim?
Que me ponha aqui a dizer indecências na presença das
crianças que trazem nas costas? Não, não digo mais nada,
de resto, vocês já sabem o vem a seguir. Agora, voltem
para casa, para cuidar das crianças. Voltem!
As mulheres riem-se, a tranquilidade já foi conquistada. Aquela história encerra dentro de si mundos maravilhosos. Por isso querem ouvir aquilo que já sabem há dezenas de anos. As cenas de amor e traição. Da liberdade e
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luta. De atração e rejeição. Absorver a doçura das palavras
que emanam daquela boca e sonhar como as crianças.
— Ah, grande mãe, conta, termina esse conto, tão bonito!
— Pronto, já que me pedem, termino. Os homens invadiram o nosso mundo — dizia ela —, roubaram-nos o
fogo e o milho, e colocaram-nos num lugar de submissão.
Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e de paixão, mas usurparam o poder que era nosso. Uma mulher
nua do lado dos homens? Ó gente, ela veio de um reino
antigo para resgatar o nosso poder usurpado. Trazia de
novo o sonho da liberdade. Não a deviam ter maltratado
e nem expulsado à pedrada.
Algumas mulheres recordam o conto e sorriem de
esperança. A mulher do régulo reconhece que a fantasia
das suas palavras surtiu efeito. Aquela louca simboliza o
mundo novo da guerra, das doenças, da exclusão social,
ao qual todos se encontram sujeitos.
— Ah! Mas então, de onde terá vindo?
— E nós de onde viemos? — pergunta a mulher do
régulo.
— De longe — respondem ao mesmo tempo.
— E onde fica o longe?
Todas buscam a resposta no silêncio. Os olhos vogam
no horizonte, em silêncio. A mulher do régulo sugere algumas respostas.
Longe é a distância entre o teu percurso e o teu cordão umbilical. Longe é o útero da tua mãe de onde foste
expulso para nunca mais voltar. É a distância para o teu
próprio íntimo onde nem sempre consegues chegar. Longe é o lugar de esperança e de saudade. Lugar para sonhar
e recordar. Longe é o além para onde muitos partem e
deixam eternas saudades. O longe é gémeo do perto, tal
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como o princípio é gémeo do fim. Porque tudo muda na
hora da meta. O ali será aqui, na hora da chegada. O futuro será presente. O amanhã será hoje.
— De onde viemos nós? — aguarda a resposta que
não vem, e afirma: — Éramos de Monomotapa, de Changamire, de Makombe, de Kupula, nas velhas auroras.
O poder era nosso. Lembram-se desses tempos, minha
gente? Não, não conhecem, ninguém se lembrou de vos
contar, vocês são jovens ainda. Unimo-nos aos changanes, aos ngunis, aos ndaus, nhanjas, senas. Guerreámo-nos e reconciliámo-nos. Fomos invadidos pelos árabes.
Guerreados pelos holandeses, portugueses. Lutámos. As
guerras dos portugueses foram mais fortes e corremos
de um lado para outro, enquanto os barcos dos negreiros
transportavam escravos para os quatro cantos do mundo.
Vieram novas guerras. De pretos contra brancos, e pretos
contra pretos. Durante o dia, os invasores matavam tudo,
mas faziam amor na pausa dos combates. Vinham com
os corações cheios de ódio. Mas bebiam água de coco e
ficavam mansos e o ódio se transformava em amor. As
mulheres se parecem com coco, não acham? As mulheres
violadas choravam as dores do infortúnio com sementes
no ventre, e deram à luz uma nova nação. Os invasores
destruíram os nossos templos, nossos deuses, nossa língua. Mas com eles construímos uma nova língua, uma
nova raça. Essa raça somos nós.
Foi assim que viemos.
De longe
Daquele lugar de onde partimos
Para nunca mais voltar.
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Somos de diferentes gestas. Diferentes ventres. Diferentes lugares. Uns nascendo nos canaviais, outros na
estrada. Uns no alto mar. Outros em camas douradas
dos príncipes. Uns fugiram de casas de luto cobertas de
fogo. Fogo posto. Por demónios. Demónios que incendeiam as águas dos rios. Outros nasceram da solidão dos
guerreiros, solidão de heróis. Heróis vencedores e vencidos. Somos heróis do Atlântico, heróis da travessia dos
mares bravos, para a escravatura na Guiné, Angola e São
Tomé. Temos o sangue dos franceses, brasileiros, indianos de Goa, Damão e Diu, desterrados nos palmares da
Zambézia. Viemos da nobreza e da pobreza. Viemos em
passos silenciosos dos fugitivos, em passos agressivos
de conquistadores. Nascemos diferentes vezes com diferentes formas. Morremos várias vezes, silenciosamente,
como os montes na corrosão dos ventos.
O pensamento coletivo viaja para o longe, para lá onde
não se pode voltar nunca mais. Para o tempo das lutas
sangrentas, tempo de sofrimento. Com bandos de gente
correndo para cá e para lá. Matando-se. Odiando-se de
dia, na hora do combate. Amando-se de noite, na pausa
de fogo e deixando marcas de passagem. O ódio gerando
amor na morte do sol.
Cada um recorda o seu próprio percurso. As pedras do
caminho. Percursos alegres, tristes, desesperados, espinhosos. E começam a pensar na louca do rio com brandura.
— Regressem às vossas casas e esqueçam a louca que
foi com as ondas. Lembrem-se que somos todos filhos do
longe, como essa Maria que viram nas margens do rio.
Lembrem-se sempre de que a nudez é expressão de pureza, imagem da antiga aurora. Fomos todos esculpidos com
o barro do Namuli. Barro negro com sangue vermelho.
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