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Manueldo rneucorafro:

Ent6o como est5? Eu ostA
i
. boa obrigado corn minha m5e
que manda os curnprimsntos,
i.est6 com doenga das costa
l-qrie ddi de noite com os sofrit
mento de idade vangado. Tua
fitha tarnb6rn manda os currgrimento, eSta brincar, est6
esl5 pruguntar todos
r GrrE[sGaf,
I dia onde est5 pap5, onde est6
papa, depois chora, nio quer
brincar. Um dia ela ri grande
mas n6o vai no escole, par dela n6o liga, n6o escreveunome
dela no dimistrag6o,mas Deus
que sabe.
'
Sorita com Matilida com as
outra manda os cunrprimento
. tanb6m, est6 boas obrigado.
Eas faz p6co, eu sabe-6 as. rim quando mulher tem dis,faga, sai urna filha e homem
'lobolo.
n6o far
Eu nio diz
, nada. Deus que sabe..
- Eu encontrou manana Rita
'no
veio por causa
'os bazara, ela
curandero est5 tratar ela,
ela diz mulher que voc6 fugiste com ola largou voc6, um
In{irmeiro dgabou ola, agora tu
est5 soher, r€o trabalha. n5o
@me nom nada, n6o tem nin, $$m.
'Eu n5o osquonce t.t drabou.
drmriu comigo, ou era menina-vocf
encontrou- deixou gu com prenha, fugiste
conl outra mulher. Eu n5o es(nr€rrce mas eu j6 n5o zanga
nern nada, minha mie diz 6
assbn, os homenr 6 maluco.
Eu n5o foi no escole, n5o tem
o estudo nom nada, sscrever
mcu nomo foi voc6 que ensinasts. 56 sabe fazer machamba, fazer comida para voc5 tarrar tou ropa, gostar voc6. Tratar tra filha tarnb6m. Mulher
glnilado quema os cabelo, ves
tG gapato com vestida bonita,
ccn portugnds que fala tu n5o
guonta *abar ela. Ela que draba voc6. Deha vocf chorar:
6 minha m6e, eu mata-lhe, eu
' mata-lhe! Eu diz: n50 mata-lhe.
Voo6 &abasto I mim ela dra.
bou voc6: voc6 que comegou.
Aqui ern casa cabrito n3o
pariu cinco nem pariu um c<xn
dois c$ega. N5o tem fiticero.
1 Nem inveiQ as pessoa tem coI m|go_nlo faz nada. .Veio chuva. Eu fez macharnba gnande
de.mlho com fijilo com rnandohha, ,corn mapila. Chegou

um dia eu acordou con:onte,
vendcu un saca mandoir*ra,
comprou vestida bonita corn
taralatana com gapato incarnado com ctrapeu para tua filha! Bmelinda que 6 nome dela mds eu costumou chamar
ela Llrda, As vez Nveleti, tu
gosta?
Quando tu quer tu vern escangar. s6 escangar, conhecer
tua filha comer os ovo c-onr
galinha, conr cabrito quando
voc6 guenta, beber ucanhi nas
farnilia da terra, tomar banho
no rio, dangar xingonrbela no
casa de N'Dlamini, mais nada.
Qrer? Voc6 vai pruguntar as
pessoa que anda aqui a falar
assim: O! Manuel tem esta
nossa pele mas agora 6 branco, comprou ser branco nos
papel, esquenceu os vov0 dele
que morreu, esquenceu filha
dele que nasceu, esquenceu
terra, esquenceu tudo. Eu diz
6 mentira, Manuel n5o Pode
esquencer. As pessoa ri, as
pessoa diz eu n5o sabe, as
pessoa diz cada vez eu 6 Policia tarnb6m. Voc.e 6? 6, vent
dizer mesmo!
Depois voc6 vai tembora
quando n5o gosta ficar aqui
fazer machamba, ensinar as
pessoa no escole de noite que
voces tinha no casa de Mus-

s5. Voc6 vai, eu n5o vai agarar
voc6, so vai chorar mesmo.
Quando voc6 vai eu d5 voc6
saca mandoinha que voc6
guenta levar no machibomba,
pode ser 4, fica muito ainda,
eu 6 pobre rn:rs tem mSos bom
para trabalhar tamb6m para dar
voc6 vai vender os s€rca, comer dinheiro sdzinho.
Quando voc6 quer vir voc6
escreve carta, d6 ctrofer de
machibomba de Olivera para
entrsgar no cantina de Mohano. Voc6 diz eu vai chegar dia
assim assim. Eu manda carroga com os meudo esperar voc6.
Minha boca n5o gosta falar
coisa que meu coragSo est6 di"
zer, mas minha cabega fica
maluco quando minha boca
nio diz: eu gosta muito voc6.
As vez eu pensa tu foi nos
curandero ranjar remeido para
eu gostar voc6. Tu faz cu sofrer, eu chora. eu zang'a, eu
esquence, eu gosta voc6 outra
vez muito! Tu que n5o presta:
tu gosta mulher gimilado oue
draba voc6.
Sou eu Rosa de teu corag6o
que manda esta carta para teu
coragio. Chico Mandlate estA
escrever carta tamb6m manda
os cumprimento. Chico n5o vai
dizer ningu6m coisa que escrlcveu para voc6.
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