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O MISSIONARIO DE KAJLANDUIA - MALANJE

o que vao dizer. Estou a espera do pior, mas ja estou habituado. No entanto fui
consultar a correspondencia com eles e vejo que o meu pedido esta bem claro,
deixando aos tecnicos a sua experiencia para enviarem tudo o que fosse preciso
e necessario porque o Sr. P. Quirino estava disposto a dar a verba para isso, ou
entao se ultrapassasse o que ele previa daria ordem para nao se avan^ar com a
encomenda. E pena porque e material que fica para aqui meio abandonado e,
sobretudo num tempo em que temos de aproveitar mesmo o que muitos deitam
fora. E mais uma experiencia... Sempre a aprender...
Vou terminar e nao te pe90 nada. Agora optei por nao pedir. Dizem que
pe90 muito... E verdade, mas nao e para mim. Nao tendo para dar, tambem
ninguem nos pede o que e muito mais comodo. Vamos aguentando esta ja bem
escavacada barca, sempre com o perigo de se afundar. Acreditamos que alguem
nos lan9ara uma boia para nao irmos ao fundo. So Deus sabera. O melhor e
colocar tudo nas suas Maos.
Grato por tudo, o sempre amigo
P. Amaldo Rocha

CARTA 30: KALANDULA
M ISSAO DE KALANDULA, 6 /0 2 /9 5
Querida irma Irene
Escrevo-te hoje mas nao sei quando receberas esta carta. Tambem nao sei
quando reeebi carta tua.
Agora dou sinal de vida. Alguma coisa que sei, pouco, e pelo P. Jose, mas
agora estamos mesmo isolados, mesmo de Luanda. Hoje estou a tentar chegar
a cidade do Uije e ai ver se contacto com Luanda, pois estamos com falta de
muita coisa, inclusive comida, embora nao estejamos a morrer a fome. Mas ha
quern esteja bem pior do que nos e ate esteja a morrer a fome. Vamos ver se o
acordo de Lusaka da alguma coisa. Todos estao fartos de guerra mas ela nao
quer acabar ou os homens nao querem que ela acabe. A guerra interessa a muita
gente mesmo que morram milhares de pessoas, sobretudo velhos, mulheres e
crian9as. O que lhes interessa e a vantagem que a guerra lhes da. O resto nao
interessa...
Temos a Missao cheia de doentes, e a causa principal das doen9as e a fome.
Enquanto uns estragam outros nem sequer podem aproveitar o que tantos
esbanjam...
Como tern passado a mae? Claro que suponho estar ainda neste mundo.
Tenho-a sempre presente e oxala a tenhamos por muitos anos. Da-lhe um abra90
forte da minha parte. Cumprimentos para ti e para toda a nossa familia.
Teu irmao com um forte abra90.
P. Amaldo da Rocha Ferreira
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