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(...) Foi pelo fim da tarde. Distribuída por dois jipes, uma patrulha fazia-se conduzir de 
regresso ao aquartelamento. A tarde fora ocupada com um reconhecimento do terreno. 
Aparentemente, os relatórios não mentiam e o inimigo batera em retirada. Como ainda 
faltassem algumas horas para o anoitecer, e posto que, naquela zona, os últimos incidentes 
fossem já uma lembrança remota, decidiram fazer um desvio pela savana inexplorada. A 
certa altura, no aberto da paisagem, avistaram uma nuvem de poeira. Um dos soldados 
assestou os binóculos e declarou tratar-se de uma manada de antílopes, em debandada. 
Pensaram inflectir rumo e ir ao encontro dela, persegui-la, exercitar a pontaria; no lapso 
da decisão, porém, avolumou-se a evidência: inexplicavelmente, os animais agrupados, 
como que percebendo a presença dos soldados, decidiram investir na direcção deles. 
Uma massa de cinquenta ou sessenta animais em tropeada, mesmo que dóceis, num 
entardecer inimigo, pertencem à ordem do pressentimento. Sobressaltados, os soldados 
empunharam as armas. Quando por fim se reuniram aos veículos, que se mantinham em 
movimento, os animais dispuseram-se na distância conveniente e, concertadamente, como 
um único organismo, formaram duas filas, uma de cada lado, e pela velocidade dos veículos 
acertaram, confiantes, a cadência do seu galope.



sinopse
Os soldados compararam a apreensão inicial com o desconcerto do quadro e com a 
inépcia dos animais, que os expunha como troféus: riram muito, e não aliviaram a 
pressão nos gatilhos. Um soldado assesta a arma e põe a mira num dos animais. Dispara 
uma vez, e outra. O animal sofre o impacto das balas, mas não cai, nem as balas deixam 
quaisquer marcas no seu corpo. O estampido dos tiros não os dispersa: continuam a 
correr, sem se afastarem das suas posições, e o seu número, inclusivamente, parece 
agora ter aumentado. Um segundo soldado ironiza as capacidades do que primeiro 
disparou e aponta por sua vez, mas apenas para produzir o mesmo efeito inconcebível. 
Os outros, incrédulos ou perturbados, tomam posição e abrem fogo de rajada: nada 
acontece aos animais. O que conduz o veículo da frente, sob o efeito do mesmo pavor 
que, de súbito, se apodera do grupo, inflecte subitamente a marcha e, acelerando, 
investe sobre a fileira de animais à sua esquerda. Investe a
oriente, onde, na extensão, o horizonte já foi engolido pela noite. Param os carros. 
Os soldados olham para trás e em torno. Nenhum sinal dos animais. Levantada pela 
manobra, apenas uma poeira que paira e ainda brilha, e volta a assentar mesmo antes 
de expirar o dia.



sinopsesinopse
(...) O fiasco absoluto da narrativa e da ficção portuguesa, mesmo teatral, sobre a guerra em
África reside na sua base memorialista, que projecta a noção de um serviço a prestar 
à verdade. Mas sem uma verdadeira validação do mito, quer dizer, sem a percepção do 
contorno mítico — só ele capaz de perceber a decisão que leva à guerra — no qual se move 
ainda a experiência portuguesa, não há compreensão do que de fundamental se processou 
em África (ou no Brasil, ou no Oriente). Só no império português os corpos dóceis ascendem 
à imaterialidade — é o que diz a história acima. Quer dizer: há no império português, 
entre dominadores e dominados, uma discórdia de regimes físicos, decerto notação da 
incapacidade própria de um pequena nação operar uma extensão do seu Estado à escala 
imperial. O império português foi da ordem de uma ausência mundializada que se converteu, 
por efeito da inércia e da surpresa de haver império, num traço caracterial do português. 
Talvez co venha dizer isto de modo menos áspero:
a persistência da inscrição cultural do império (ou da expansão, da passagem, dadescoberta, 
o que for) não mantém, nem nunca manteve, na esfera das representações,qualquer relação 
com o cancelamento do caos e a instituição de uma percepção ordenada de si mesmo.
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