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A região dos grandes lagos e das mil colinas fica no centro de África. Aqui, as 

bananeiras crescem por todo o lado. O café e o chá nascem espontaneamente. 

É onde nós vivemos, numa quinta à beira de um lago, a minha família e eu. 

A minha mãe e o meu pai trabalham nos campos de café. Tenho três irmãos: o mais 

velho chama-se Bosco e o mais pequeno Mukama. Ah! Há ainda o bebé Mani, que se 

esconde atrás das costas da nossa mãe. E claro, a avó. 

Chamo-me Ibuka, que quer dizer “lembra-te”. E eu lembro-me de muitas coisas. 

Lembro-me de uma guerra terrível. Tinha nessa altura oito anos. 

Um dia, o meu pai recebeu más notícias. 

— Ibuka, Bosco, Mukama, ouçam! Sabem que o nosso país está em guerra. Há 

pessoas violentas que atacam e queimam as aldeias. Dizem que somos seus inimigos e 

matam muita gente. Estão a aproximar-se daqui. Portanto, tenham cautela. Não se afastem 

muito de casa! 

Cheguei-me para junto da nossa avó e senti-me, então, mais segura, protegida pelos 

seus braços à volta do meu corpo.  

Mais tarde, Mukama e eu tomámos o caminho da escola. 

— Não vejo guerra nenhuma — disse Mukama. 

Mas na escola havia um cartaz no portão: 

 
HOJE A ESCOLA ESTÁ FECHADA 

 
Então fui com Mukama para o lago. Era bom chapinar na água fresca. 

— Anda, Muka, — disse-lhe eu. — Começa a ficar escuro. Vamos para casa. 

Tomámos o caminho de casa. De repente, ouvimos um barulho terrível. “Pum! 

Pum!” Uma multidão de pessoas da aldeia corria em direção a nós. Quando já estavam 

perto, gritaram: 

— Corre, Ibuka! Não voltes para casa! 

O meu pai passou a correr e agarrou na mão de Mukama. Gritou-me: 



— Segue-nos! Corre o mais que puderes! 

Agarrei-me ao meu pai e corremos como loucos. Toda a gente corria e empurravam-

se uns aos outros. Depois empurraram-me e caí. Gritei: 

— Esperem! Pai, espera por mim! — Mas ele não esperou. 

— Socorro! Pai! Socorro! — Mas já lá não estava ele. 

Toda a gente me passava à frente. Ainda gritei: 

— Esperem por mim! 

Mas ninguém parou. Estava deitada no chão. Tudo era negro. 

 
♦♦♦♦ 

 
Quando abri os olhos, era de noite. Doía-me a cabeça e a minha perna sangrava. Atei 

um lenço à perna e levantei-me. 

— Para onde foram todos? — perguntei-me eu. 

Vi pessoas, mas estavam deitadas e não se mexiam. Acho que estavam mortas. Fiquei 

com muito medo.  

— Tenho de encontrar os meus pais. Tenho mesmo de os encontrar!  

Depois ouvi um bebé a chorar. Era Mani! 

— Oh! Mani, também te deixaram! — gritei eu. — Anda, vamos procurar a mãe e o 

pai. 

Levei-o às costas como faz a nossa mãe e lá fomos, noite fora, sem fazer barulho. 

Caminhei muito, muito tempo com o meu irmão a dormir. Quando me sentia muito 

cansada, descia-o das costas e sentava-me debaixo de uma árvore. Acariciava-lhe a cabeça e 

fazia um esforço para não chorar. Tinha muito medo e fome. Mas era preciso olhar por 

Mani e encontrar os nossos pais. Subi colinas e atravessei florestas, com o meu irmão às 

costas. Vi macacos e aves estranhas. Metiam-me medo com os seus gritos. 

— Uah…uah..Tchi-tchi-tchi! 

A certa altura, Mani acordou e pôs-se a chorar. 

— Não tenhas medo, Mani — disse-lhe eu. — Chuuu…chuuu…dorme! 

Depois passei por algumas aldeias. Todas as casas estavam vazias. Chamava: 

— Está aqui alguém? 

Ninguém me respondia. Por fim ouvi uma voz: 

— Tens fome? 

Havia alguém naquela aldeia! Olhei em volta. Uma rapariga estava a olhar para mim. 

— Arranjei algumas bananas — disse ela. — Toma. 

Peguei numa banana e dividi-a com Mani. Eu tinha fome e ele também! 



— Chamo-me Ibuka — disse eu. — E tu? 

— Eu, Imana. 

— É um nome engraçado. Faz-me pensar em «banana». Onde estamos, Imana 

Banana? 

— Não sei, mas vamos ficar juntas. Há um lugar perto daqui que se chama Centro das 

Crianças Perdidas. Podemos lá ficar até encontrarmos as nossas famílias. 

Eu estava inteiramente de acordo. 

— De facto somos crianças perdidas. Vamos. Aqui não estamos em segurança! 

 
♦♦♦♦ 

 
Finalmente demos com um cartaz: Centro de Crianças Perdidas. 

— Vamos entrar — disse Imana. 

— Tens a certeza? — perguntei eu. — Como é que sabemos que não há perigo? 

Tinha medo, mas Imana pegou-me na mão. 

— Está bem. — disse-lhe eu. 

Imana abriu o portão e eu segui atrás. Havia muitas crianças no pátio e faziam muito 

barulho. Eu não conhecia ninguém.  

— Serão todos perdidos, também? — Interroguei-me eu. — Donde terão vindo? 

— Olha, está ali escrito: SECRETARIA — disse Imana. — Vem. Não tenhas medo, 

Ibuka. 

Algumas crianças pararam a olhar para nós, quando passámos. 

No gabinete, um homem falava com algumas crianças. Tinha um ar simpático. 

Quando nos viu, disse: 

— Entrem, meninas. Sejam bem-vindas. Chamo-me José. 

Mani pôs-se a choramingar. 

— Ah, são três! Como se chamam? 

— Eu chamo-me Imana, esta é a minha amiga Ibuka e às costas traz o Mani. 

— Acho que ele precisa de comer — acrescentei eu. 

— Sim, aposto que têm fome — disse o José. — Vêm de longe? 

Com a cabeça dissemos que sim. Trouxeram-nos um prato de feijão e peixe. Que 

delícia! Comemos tudo até à última migalha.  

Naquela noite, dormimos à vontade e muito quentinhas, debaixo de um grande 

cobertor. Sonhei com a minha casa, com a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos e a 

minha avó. Todos sorriam. Estávamos todos felizes e em segurança. De repente acabaram-



se os sorrisos. Começaram todos a correr e a gritar. Tive medo e acordei. Com o rosto 

molhado de chorar. Sentei-me. 

— Onde é que estou?  

Imana dormia, mas Mani soluçava. 

— Também tiveste um pesadelo, Mani? Oh, mãe e pai, onde estão? Tenho tantas 

saudades! 

Levantei-me e fui ter com o José. 

— Quero voltar para casa — disse-lhe eu. 

José pegou numa máquina fotográfica grande e preta. Ouvi o clic. 

— Agora que já temos a tua fotografia, — disse ele. — vou mostrá-la a muita gente. 

Alguém te há de reconhecer. Diz-me lá como é a tua terra, conta-me tudo para poder 

procurar a tua família. 

♦♦♦♦ 

 
Todos os dias José ia mostrar as fotos em diferentes aldeias. 

— Conhecem esta menina? Chama-se Ibuka. 

— Este é o Mani… 

— Esta é a Imana… e o Joaquim… e… e… 

Eu esperava com impaciência que ele encontrasse os meus pais. Mas sempre que José 

regressava, olhava para mim e abanava a cabeça. E, em cada dia que passava, eu ficava mais 

triste. Queria voltar para casa.  

Gostava de brincar com a Imana e com as outras crianças. Algumas falavam pouco, 

estavam tristes. Mas ajudávamo-nos uns aos outros. Fazíamos muitos amigos. Mesmo 

assim, eu só queria voltar para casa! Todos queríamos voltar para as nossas casas! 

Um dia, José foi até mais longe procurar as nossas famílias. Mostrou as fotos e, por 

entre a multidão, uma voz gritou: 

— É Ibuka, a minha filha! E Mani, o meu bebé! 

 Era a minha mãe. Tinha-nos reconhecido pelas fotografias! 

Naquele dia, José voltou para o Centro com um sorriso de orelha a orelha. Vi logo 

que trazia boas notícias. 

— Ibuka, podes voltar para casa! Vai buscar o Mani. Vou levar-te para junto da tua 

família! — disse ele. — E Imana também vai! 

O que é que ele queria dizer? 

— Ouve, Imana! — começou José. — Também queres ir e ficar a viver com Ibuka? 

— Porquê? — perguntámos ambas ao mesmo tempo. 

Pegou na Imana ao colo e explicou: 



— Imana, tenho más notícias para ti. Tens de ser corajosa. Os teus pais morreram. Os 

pais de Ibuka conheciam-nos e agora querem que vás viver para casa deles. 

Imana pôs-se a chorar. Estávamos todos muito tristes. 

— Eu trato de ti, Imana Banana — disse eu. — Vem comigo para nossa casa. 

 
♦♦♦♦ 

 
 Então, voltámos para a nossa casa. Quando chegámos, a aldeia estava completamente 

mudada. As casas tinham ardido e as pessoas andavam a recuperá-las. Estava tão contente 

por voltar a ver a minha mãe, e a minha avó e os meus irmãos! 

— Mas, onde está o pai? — Não o via em lado nenhum. 

— Está lá dentro — disse a minha mãe. — Ficou ferido na guerra, e tem de ficar na 

cama. Vai vê-lo, está à tua espera. 

Olhou para Imana e acrescentou: 

— E tu também, é claro, Imana. 

— Pobre pai, como estás? — Tinha as pernas e os braços empanados. 

— Em breve estarei melhor — disse ele. 

Sentou Mani nos joelhos. 

— Eis-nos finalmente todos juntos, Ibuka e Mani e Imana — disse ele, abraçando-

-nos. — Estou tão contente por vos ver fora de perigo! 

E eu estava feliz por estar em casa!  

 

Mas nunca esquecerei as outras crianças perdidas.  

Muitas ficaram lá, no Centro das Crianças Perdidas.  

Esperam ainda pelas suas famílias e…sonham ir para casa…. 
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