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Andanças de um Timorense é um romance de Ponte Pedrinha, publicado pela Edições Colibri, em Julho de 1998. Aparece prefaciado por José Craveirinha e inclui na contra capa um depoimento de José Ramos Horta. A capa do livro foi feita a partir de uma pintura de Xanana Gusmão.
Ponte Pedrinha é o pseudónimo literário de Henrique Borges, natural da vila de Same, situada na região montanhosa de centro de Timor-Leste. O Autor pertence a uma família luso-timorense que se vê obrigada a abandonar Timor-Leste em 1975, na sequência da guerra civil, tendo-se refugiado primeiro na Austrália e depois em Portugal, a partir de 1976. Membro da Resistência Timorense, integra neste momento o corpo diplomático de Timor-Leste em Portugal.
José Craveirinha, numa linguagem muito poética que o caracteriza, no Prefácio à obra, apresenta-a como “a voz que faz o som” (p.5) e fala, mais à frente, da “ânsia de Pátria” que percorre o texto, “A Pátria autêntica e única (...) porque reviveu da força do querer; do desejo de renascer para glorificar-se em Amor. Porque se fez de sangue, sacrifícios e luta” (p.6).
Andanças de um Timorense é uma singela peça literária, manifestação do resistir timorense; nessa medida a obra integra, também ela, a resistência do povo de Timor-Leste. José Ramos Horta é sugestivo: “Convido o leitor a viajar pelas entranhas de Timor-Leste através de “ANDANÇAS DE UM TIMORENSE”.”. Parece-nos que este texto inaugura em termos narrativos um testemunho desejado e faz apelo a que outros relatos testemunhais ocorram para que o mundo se informe sobre a existência de um povo à procura do seu reconhecimento identitário.
Não possuindo uma técnica romanesca ainda muito apurada, verificando-se algumas imprecisões na forma de tratar o tempo, demorando muito tempo em certos pormenores em detrimento de outros que parecem ser os momentos catalisadores da acção, o romance cultiva em muitos momentos do enunciado uma linguagem densamente poética, incluindo mesmo vários poemas ao longo do texto. Trata-se de uma interpenetração do modo literário lírico no narrativo que a própria temática que o romance aborda suscita. O romance abre com um capítulo que prepara o leitor para a história onde se observam alguns aspectos que acabámos de evidenciar. Sugestivamente o título desse capítulo é - Um timor sem cidade –e nele o leitor contacta os objectivos do romance, fica a conhecer, do ponto de vista psicológico, a personagem central do romance, as suas ânsias, os seus propósitos, mas também pode conhecer, do ponto de vista ideológico, o Autor da obra.
Vejamos algumas passagens:

“Ante a obra feita, fremente, o homem fechou os olhos e ascendeu no espaço e sonhou. Não estando ao meu alcance descrever o gozo que dele logo se apoderou, circunscrevo-me ao conto e, se for do vosso agrado, continuai a ler, para que a estória habitando em vós se faça entender.” (p.11)

A influência do texto bíblico é notória neste como noutros segmentos do texto, como adiante mostraremos. No entanto, em termos de pragmática enunciativa, o texto integra-se a si próprio numa lucidez desejada para o leitor, à semelhança da parábola do Evangelho que procura iluminar o espírito do homem. O conteúdo dessa “parábola” que, por empréstimo, o romance deseja tomar transparece também neste primeiro capítulo. O protagonista da narrativa é um timor que, longe de sua terra, sofre e anseia por ela. Neste primeiro capítulo o protagonista ainda não tem nome, é um timor entre muitos que estão fora de suas terras. Os poemas que aparecem incrustados ao longo deste capítulo funcionam como peças de síntese do que vai sendo dito sob modalidade fantástica em fio narrativo:
“É noite na praia púrpura
de sangue nosso, murmura
um jovem feito cordeiro
de um deus só... passageiro. (p.21)

Verdes, sempre verdes
Casuarinas e rebeldes
Desmentem a evidência
Os ventos, a tempestade

Brutos, a arrogância
Os profetas, a verdade
Os evangelhos, a intolerância
Os mortos, a saudade.

Verdes, sempre verdes
Casuarinas e rebeldes
Povoam a mente torturada
Deste timor sem cidade.” (p.27)

“Parti sem saber se iria chegar
ao lado certo da praia.
Aportei Darwin, N.T., e cedo 
deixei de sonhar.
Timor ali tão perto e tão
Irremediavelmente distante. (p.30)

“Liberdade
fome
Religião
Magna carta
ONU
Indecisão. 

Até quando?” (p.31) 


“Como ser quem sou sabendo, vendo
O genocídio Timor? 
Como não largar o cais e partir
Firmar pés, sonhos amarar? 
Como ser feliz sem sentir dor
Sem as mãos sujar pelo timor?
Como, meu deus?!... Se são gente?!... 
Gente de lipa, mas gente!” (p.33) 

 “Urge sonhar Timor além dos limites
em que nos emparedamos.
E os muros hão-de cair
e os sinos hão-de cantar
os homens por quem dobraram. 
Suas campas hão-de florir
E a Vida cumprir-se-á.” (p.36) 

A história verdadeiramente começa no capítulo seguinte, funcionando num segmento anacrónico analéptico explicativo do drama interior da personagem delineada no capítulo anterior. A partir daqui se conta o seu nascimento, se relata a sua separação de seus pais em bebé, se toma conhecimento da sua formação profundamente católica, se conhece o seu amor a Urraca e o seu grande Amor a Timor, a sua partida para a terra desejada e, por fim, a sua morte. Através destas páginas o leitor compreende a sede de Pátria, o poder mágico da posse de um espaço nacional desejado e compreende também porque não existe ódio e só Amor.
Ao longo do romance, o leitor conhece mitos e rituais do povo de Timor-Leste, para além de múltiplos vocábulos em tétum, através de um glossário que vai acompanhando o texto. 
A história inicia-se com o difícil nascimento de Samuel Costa, aliás, Kíri-Rêti, a personagem central desta narrativa, filho de Kêti-Kia e Kotená. A parteira que vai ajudar o nascimento da criança, Kuma-Lou, num momento de interioridade que o narrador deixa que o leitor conheça, introduz o leitor na importância dos espíritos dos antepassados para aquele povo e nalguns dos seus mitos: 

“Sentindo as pernas fraquejar, Kuma-Lou apressou o passo. E no refluir dos pensamentos, amaldiçoou a insolência de Kotená e de Kêti- Kia. 
Aquele pressentimento era para ela o mais grave e reiterado de todos, o que estivera velado durante todo o dia, como se aguardasse o crepúsculo para libertar a ira dos avós. Não conseguia compreender a soberba de jovem casal nem deixar de perguntar quem seria atingido pela morte. E quanto mais pensava e recordava, mais tenebrosas que pareciam as desgraças que o acto tresloucado de Kotená e Kêti-Kia tinha atraído sobre todo o suco.(...) Sentindo-se percorrida por uma vibração misteriosa, Kuma-Lou deixou cair o castanho dos olhos e procurou as pegadas dos avós como procurava a sua própria memória.” (p.40) 

“Erguendo o olhar para o céu, lançou-o depois para a mãe de Kêti-Kia:
-É preciso esconjurar os avós!
-Ouviste, Kêti-Kia? – inquiriu a mãe.
- É a única maneira de a criança nascer – explicou a parteira..
Perante a mudez de Kêti-Kia, a mãe continuou:
- Faz o que achares melhor, Kuma-Lou.
A parteira levou o tabaco em rama à boca e mastigou-o exactamente como fizera com a amêndoa do coco. 
-Vamos! Inspira! Iha, barua – contou até cinco. – Não largues a corda! Expira! Se os avós escutarem a minha prece e condescenderem, irás sentir uma enorme vontade... 
Dito isto, Kuma-Lou soprou a pasta de tabaco sobre o ventre de Kêti-Kia e massajou-o sete vezes. Depois, invocando os antepassados, orou: 
-Upaun-perani, upaun-tamu,(avô paterno e avô materno, respectivamente) já estais nesta mãe. Não o impeçais agora de sair.” (p.47) 

Segundo a tradição, a noiva deveria dormir a primeira noite com o tio mais novo do noivo, o roi tada. Como Kotená e Kêti-Kia não obedeceram à tradição, os elementos da comunidade acreditam que os antepassados estão a punir o casal.
Um outro momento em que o leitor acede a um rito timorense é um belíssimo quadro de pureza e amor em que através de um ritual próprio se solidificam os laços entre duas famílias. Este quadro é quebrado pela brutalidade do poder indonésio que vai conduzir à morte as duas famílias, o sacerdote que preside ao ritual e os pais de Kiri-Rêti, Samuel Costa, que também assistiam. Trata-se de um momento já posterior ao de um outro grandioso gesto de amor – apercebendo-se da invasão indonésia, Kéti-Kia e Kotená enviam o seu filho para a Austrália para ficar entregue aos cuidados de um padre católico:

“Embora todos tivessem mudado nestes últimos meses, ninguém envelhecera como Kotená e Kêti-Kia. Depois da dolorosa decisão de entregar o filho ao Capitão Pereira, os pais de Kiri-Rêti foram amaldiçoados por toda a aldeia. Só Bala-Kera e Bé-Kissu tinham entendido a sua atitude.
Kotená chamou por Bala-Kera e estendeu-lhe oito bagos de bétel e oito bocados de noz de areca (masca).
Mais uma vez, Bala-Kera sentiu que Kotená era o seu único amigo e, antes de entregar os frutos ao Mata-blolo (sacerdote ataúro), fixou-o agradecido.
-Tomem o vosso lugar – disse Kássu-Kia aos pais de Bé-Kissu.
Os velhotes ergueram-se e colocaram-se de pé, aos pés da esteira. Kássu-Kia deitou os frutos e os bocados de areca pilada num rêti (cesto de palha com tampa) e convidou os pais de Bala-Kera a tomar o lado oposto, a cabeceira, no lado nascente da cabana.
O silêncio caiu sobre a cabana, os rostos murcharam, pairava uma sombra nos ares.
- Animem-se! – exclamou Kassu-Kia. – Este rito serve para reforçar o laço entre as vossas famílias. Koi-Kera partiu, faz um ano, mas vocês estão vivos. Não vos deixeis importunar pela morte, agora, que vivemos tempos mais difíceis.
O Mata-blolo pegou no rêti e, estendendo-o aos pais de Bé-Kissu, disse:
- Trocai as oferendas.
Os ana-hata (membros do grupo dos dadores de mulher) ofereceram um bocado do conteúdo do cesto aos ana-perani (membros do grupo dos tomadores de mulher) e estes retribuíram. Depois, uns e outros ofereceram ao Mata-blolo os bocados que tinham recebido e este voltou a deitar tudo no rêti. De seguida, Kassu-Kia ergueu-se e retirou-se da cabana e toda a gente o acompanhou.
No exterior, o Mata-blolo abateu um bode, do qual extraiu o sangue, o coração, o fígado, os intestinos e demais entranhas e pôs tudo numa panela de barro. Uma vez cozinhados o sangue e as entranhas do animal sacrificado, Kássu-Kia deitou tudo em quatro lelé’u (açafates de bordos baixos para joeirar) juntamente com arroz cozido. Assim cheios, os quatro açafates foram colocados em linha perpendicular à esteira.
Kássu-Kia deslocou-se, então, do poente para o nascente, o lado dos espíritos dos antepassados, e colocou a mão esquerda no bordo de um dos lelé’u situados à sua esquerda, empunhando na direita uma faca.
A figura de Kássu-Kia sempre impressionara Kotená pela centelha de luz que revelava nas horas difíceis. O mesmo não podia ele pensar dos membros das duas famílias que se haviam sentado em frente de Kássu-Kia impondo, cada um, a sua mão direita no bordo de um lelé’u.
-Vou proceder à repartição da comida – anunciou Kássu-Kia traçando uma linha divisória com a faca. – A metade que fica á minha esquerda pertence aos mortos...a outra pertence-vos! – Iha, barua, batêlu, wa, balima (os cinco primeiros números)– contou Kássu-Kia, atirando sucessivamente bocados da comida dos mortos contra os primeiro, segundo, terceiro e quarto prumos angulares da ruma-pera’ik (barco grande) e em direcção à cumeeira – Vai para uma terra distante, um sítio afastado – prosseguiu dirigindo-se ao espírito de Koi-Kera. – Não desças nem subas a perseguir-nos; não te atravesses, não voltes para nós; vai sentar-te quieto, deita-te quieto.
Nisto uma patrulha do exército de ocupação indonésio irrompeu pela cabana. Feitos prisioneiros, foram levados para a praia.
- Dispam-se! – ordenou um boina-vermelha.(...)
- Façam uma roda, depressa!
O Mata-blolo deu a mão a Kotená, Kotená deu a mão a Kêti-Kia, Kêti-Kia deu a mão a Bé-Kissu, Bé-Kissu deu a mão a Bala-Kera, Bala-Kera deu a mão ao pai... (...) um dos soldados enterrou a baioneta na coxa de Kássu-Kia e o impossível aconteceu.
O Velho não soltou um único lamento e o soldado feriu-o de novo, E de novo, e de novo... até enlouquecer com a sua própria bestialidade.
- Grita, homem!... Grita! – suplicava o soldado esfaqueando Kássu-Kia.(...)
- Fuzilem-nos!
- Porquê? – perguntou Kotená.
- Porque são comunistas.
De súbito, o troar das M16 rasgou o silêncio. Três rajadas ribombaram nos tímpanos de Kotená. Outras três poderiam Ter ressoado, não ouviria os disparos, nem os gritos dos companheiros, absorvido como estava pelas palavras martelo que ressoavam no seu cérebro. Quem lhes antecipara a morte? Quem os velaria? Quem cravaria pedras, em cutelo, sobre as suas sepulturas?
Encolhendo-se mais e mais, Kotená procurou Kêti-Kia com os olhos revolvidos pela revolta mas a Terra obscurecera.
Nisto um coco saltou até ao céu, um trovão rebentou e a chuva caiu limpa de sangue e ódio.
Kotená bem via a chuva, mas já não podia sentir a força das suas bátegas. Os braços e as mãos já não lhe obedeciam. Bem tentava ele estender as mãos para a mulher. Mas as mãos arrastavam os braços e Kêti-Kia ficava cada vez mais distante.
E a noite chegou ao meio dia.” (pp. 69-73)

Noutros momentos, existe uma fusão entre os mitos tradicionais e a crença cristã: sacerdotes indígenas convivem com sacerdotes cristãos e as crenças populares com a crença em Deus e a forte devoção a Cristo sofredor.
O leitor encontra em muitas páginas do romance um pendor doutrinário que se justifica não só pelo facto de a personagem central ter sido educada por um padre e por missionárias, mas também porque a personagem central serve de paradigma para a compreensão do povo timorense: Samuel é um entre muitos timorenses; de facto, num espaço geográfico tão pequeno, com um povo tão cheio de superstições e de coração tão bondoso e aberto, a implantação das missões católicas foi muito bem recebida e ouvida pelas populações locais. Deste modo, Samuel como outros, muitos, timorenses, e o próprio Autor do texto vivenciam uma profunda fé em Deus e em Cristo cuja vida é exemplo que reconforta: o sofrimento de Cristo surge invocado muitas vezes no texto quando se relata o sofrimento do povo maubere – “Sofrer em nome de Jesus” (cf.: pp. 213-214)
Uma ilustração desse pendor doutrinário encontramo-la, por exemplo, entre as páginas 92-93:

“- A Eucaristia é o ponto de chegada e de partida da vida de qualquer cristão, Urraca. Levamos o que somos, trazemos a comunhão, esse sentido de universalidade que nos torna teimosos e irredutíveis na Fé. Se me perguntares o que é a Fé, dir-te-ei que é dom de Deus...
- Nisso sempre estivemos de acordo...
-Mas a Fé, para ser autêntica, requer diálogo pessoal com Deus. A Eucaristia, os sacramentos, a oração pessoal ou comunitária são ligações verticais a Deus que complementam as ligações horizontais que os homens estabelecem entre si.” (pp. 92-93)

A história de Samuel é enquadrada do ponto de vista político e muitas páginas são páginas de intervenção, endurecidas pela revolta do Autor:

“ E, quando o Sol regressasse, talvez o mundo soubesse que, um dia, em Ataúro, homens houve que atiraram sobre outros homens sem compreender que disparavam sobre outros homens sem compreender que disparavam sobre si mesmos. Até lá, resistiria, porque resistir é vencer. Abriria sepulturas, lançaria pedras em cutelo aos mortos, lamberia as botas aos executores, juraria morte aos comunistas, renegaria pai e mãe, desprezaria os irmãos e, caso preciso fosse, proclamaria a integração na Indonésia. Perante aquele massacre, faria o possível e o impossível para sobreviver e revelar ao conclave das nações a verdadeira face de Djakarta.
À mesma hora, naquela cidade, enquanto milhões resistiam aos caprichos da besta de java, os embaixadores das democracias ocidentais, notáveis paladinos da liberdade e da democracia, levavam ao altar do ditador Suharto as suas oferendas de ouro. O ouro da mutabilidade, do domínio e da corrupção com que pretendiam selar o destino dos povos de Timor, Ataúro e Oé-cussi.” (p.73)

A expressão em itálico resistir é vencer ecoa de forma redundante ao longo de todo o romance e poderíamos mesmo dizer que ela é a grande mensagem que o texto divulga. 
O leitor que for ao encontro de Andanças de um timorense, embora não encontre uma técnica romanesca ainda muito apurada, vive uma experiência rica que faz apelo aos seus sentidos e à sua capacidade de reagir, ajudando um povo que procura encontrar-se em paz consigo próprio num espaço que é seu, mas que lhe foi roubado, um povo que sofre para se afirmar livre e autónomo.

