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Ã Fidel, el guerrero mayor de todos los siglos.
Ã los compañeros imprescindibles,
aquellos que ayudaran a sembrar sueños
y transformalos en realidad.
A los hermanos latinoamericanos que
ratificarón el significado de la solidariedad.
A los luchadores incansables.
A mis hijos Marcello y Eduardo, que
construyen el camino por donde van
formando la gran árbole de la vida.
A Eduardo Ebendinger, compañero de este largo viaje.
A los amigos indispensables, que hicierón possible amenizar
los dias sombrios e compartierón el brillo de muchas
luciernágas y estrellas.

Eu, Marilia Guimarães, brasileira, descendente dos Lima
Cunha Guimarães, da Cidade de Guimarães – Portugal –
nascida no ano do Dragão, conheci desde cedo as diferenças
sociais, no quintal da casa da minha avó, onde excluídos
vinham por um pedaço de pão ou um prato de comida.
Herdei dos meus antepassados o amor à pátria, à família,
a nostalgia dos fados, o amor pelas montanhas e o fascínio
pelo mar.
Aprendi a amar, respeitar os homens e sua múltipla
diversidade.
Desejo como tantos, um mundo melhor, com dignidade,
ética, sem corrupção e impunidade.
Tive o privilégio de viver os movimentos de libertação da
segunda metade do XX. Das décadas em que todos os
continentes se atreveram a enfrentar os preconceitos, a falta
de liberdade.
Sou resultado deste momento histórico, época em que
os famosos “Barbudos da Sierra Maestra” ousaram Lutar e
ousaram Vencer.
A ditadura Militar no Brasil nos levou às prisões,
assassinou companheiros, nos arrastou ao exilio.
Durante dez anos, vivi longe da minha pátria. Durante dez
anos conheci a solidariedade, o amor , a ternura. Participei
em Cuba da construção de uma nova sociedade.
Baseada nestes princípios tenho vivido. Entre trancos e
barrancos, sou feliz.

“Y sé, que hay muertos que alumbran los
caminhos...” Silvio Rodriguez

Fidel Castro,
Juarez Guimarães de Brito, Inês Etienne Romeu, João
Lucas Alves, Henfil, Nelson Cavaquinho, Angelo Pezutti,
James Allen, Carlos Marighella, Edson Luiz Santos,
Chael Charles Scheier, Carlos Roberto Zanirato,
Joaquim Câmara Ferreira, João Goulart, Luiz Carlos
Prestes, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Onofre Pinto,
Aderval Alves Coqueiro, Alex e Yuri de Paula Xavier
Pereira, Pixinguinha, Vinícius de Moraes, Frei Tito, José
Raimundo da Costa, Carlos Lamarca, Palhano, Zuzu
Angel, Ronaldo Dutra Machado, Soledad Barret
Viedma ...
Che Guevara.

31/12/1969 - Montevideo
04 de Janeiro 1970
Aeroporto José Martí - Habana Cuba
Por que sinto falta de você? Porque esta saudade? Eu não te vejo mas
imagino suas expressões, sua voz teu cheiro...
Machado de Assis 1

De cima de seus três anos, Marcello tentava acertar o cinto de segurança,
enquanto eu colocava Eduardo em seu assento. Acontecera tão rápido. Rio,
Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Montevidéu se mesclavam numa
fusão de ruas com caras de alamedas, ondas beijando despretensiosamente os
parques cravados nas montanhas, chimarrão e cafezinho, túnel Rebouças
decolando para os céus do Caribe.
O cansaço de três dias de angústia e incerteza invadiam minhas artérias,
corriam meu corpo, mas tropeçavam com esta força que me domina toda nos
momentos de decisão.
De pronto, tudo havia terminado. Qualquer lugar que fosse, tínhamos
chegado. Que seria de nossos sonhos, ficariam para bem depois. O importante,
agora, era sossegar este coração, tentar controlar o medo, o desespero ante o
desconhecido. Duas mãozinhas se prendiam às minhas para conduzí-las ao
futuro.
- ¿Donde está la mujer con los niños?
Uma voz ríspida ordenou a saída.
Caminhei desconfiada, olhando ao redor. Tudo verde.
Seria uma imensa floresta viva, ou o pânico transformara tudo num campo
de guerra?
Militares camuflados, armados até os dentes, sorriam à nossa passagem.
Um deles discretamente acariciou a cabeça de Eduardo.
Confusa, trêmula, carregando Eduardo e Marcello nos braços cruzei a pista.
Na saleta, militares entravam e saiam, cheios de perguntas:
- ¿Fueron vacunados?
- ¿Cuales vacunas?
1
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- Vacinas... Terá dito vacinas! Ah! Sim.
Minha resposta não pareceu nada convincente.
- ¿Fueron vacunados?
- Claro que sim.
Outros militares entraram carregados de brinquedos, sucos, brinquedos
de novo. Outro pipocava o flash sobre nossas cabeças. Fotos, fotos, fotos.
- ¿Con quien está el millión de dólares?
Dólares? Que dólares?
- Eles vieram me trazer e pretendem fazer treinamento.
- ¿Treinamiento? ¿Que treinamiento?
- Sei lá. Treinamento militar.
-¿Quien es el jefe?
- Chefe?!?
Caramba, estamos há quase três dias sem comer, como vou saber quem é
o chefe!
O chefe desmoronou na decolagem.
- ¿Quien organizó el secuestro?
- Quê? Quero ver meus companheiros.
Ai, caramba, que confusão!
- Ellos están en otro lugar.
- Quero ver meus companheiros, insisti.
- ¡Ande, ve a llamarlos!- ordenou aquele que parecia ser o chefe.
Extenuado, entra André. Sussurrando, explica que estão todos sendo
interrogados. Que o país não recebe sequestradores.
- Como não recebem sequestradores? Para onde iremos? E agora, que
vamos fazer?
- Não sei. - contestou.
- Como não sabe?
De novo, irrompem pela sala.
- ¿Como se siente ahora? ¿Y los muchachos? ¿Fumas?
- Sim.
Outro militar entra carregado de cigarros, muitos cigarros.
- Escoja lo que quieras.
Escolho um. Não. Acendo outro. Muito fraco. Faço outra opção. Por fim
um cigarro forte, quase um Hollywood. Alívio geral para os pulmões, para o
simpático, para a cabeça. Delícia de cigarro, o melhor cigarro do mundo. Depois
de tantos dias sem fumar, tragava e tragava, compensando o tempo perdido.
8
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Por fim, começava a raciocinar.
- Os meninos tomaram todas as vacinas, todas.
- ¿Como? Como?
Estou falando, falando e esse militar não entende nada? Chego a uma
conclusão: falo muito mal espanhol, não sei falar direito essa língua; eles nunca
irão me entender. Passarei toda a noite, e não me entenderão. Estou exaurida.
Outro militar se faz presente na saleta.
Não suporto mais tanta pergunta sem resposta. Insuportável, suportar
tanta falta de comunicação.
- Conrado, esta és Mirian Martins de Oliveira.

“Yo soy de los que vamos rompiendo monte
en cueros y en el puño un corazón.
Soy de los que vamos haciendo el primer
Carro donde monte el porvenir"
Vicente Feliu2

2

Vicente Feliu – Cantautor – Fundador do Movimento da Nova trova
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1969 - Fevereiro
Bairro de Coelho Neto - Rio de
Janeiro
É bom saber que nada disso dura tanto
Nem a paz do amor, nem a ferida
que enlanguesce a dor Vil é o que já nasce morte e apodrece
O que nem teve tempo para ser ver
E dar sementes"
Vital Farias3

O carnaval ficara para trás, deixando a saudade de um fantástico Jair
Rodrigues esbanjando alegria com seu Bloco de Sujos, enquanto,
despreocupada, iniciava mais um ano letivo, com mil projetos didáticos, novas
metodologias de ensino.
A matriz da escola em Coelho Neto, a filial em Vilar dos Teles, prometia um
1969 de sucesso e grandes realizações.
De repente, simplesmente de repente, entre raios, trovões e tremendo
aguaceiro, aqueles homens entraram sem pedir licença, desmoronando tudo.
Uma folha de papel tarjado em amarelo e verde, onde se lia uma ordem de
prisão, interromperia nesta terra, neste instante, o futuro.
- Tenho ordens para levá-la presa, vociferou quem liderava o grupo.
- Presa? Por quê?
- A senhora está envolvida com os subversivos - explicou o outro - por fazer
uso de mimeógrafo para propaganda comunista.
- Mimeógrafo? Subversivos? O senhor deve estar me confundindo com
outra pessoa!
- A senhora está presa. Tem que me acompanhar.
- Não. Por que tenho de acompanhá-lo? Não vejo possibilidade! Sinto
muito, não tenho tempo e além de não ter feito absolutamente nada, não estou
preparada. Tenho que me banhar, trocar de roupa. Estou trabalhando desde
às oito da manhã, são quase duas horas. Agora não é possível. Irei amanhã.
3

Vital Farias – Compositor \ Interprete - Paraiba
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- Amanhã? Não estamos brincando! – argumentou, quase aos gritos. Tem
que ser agora! A senhora não entendeu?
- Sou diretora e proprietária desta escola. O senhor, com certeza, está
enganado.
- Não estou enganado, não. Sua escola comprou um mimeógrafo, que foi
apreendido em mãos de elementos ligados à subversão.
- Onde?
- Em Niterói, num aparelho.
- Aparelho. O que é isto?
- O lugar onde se escondem os comunistas.
- Comunistas? Não eram subversivos?
- Comunistas, subversivos, tudo a mesma coisa, - explicou nervoso.
- Ah! Agora me lembro. O mimeógrafo! Minha escola comprou, sim... mas
foi vendido.
- Vendido? Como vendido?
- Sim. Vendido. Heloísa, pegue o recibo da venda do mimeógrafo!
Atordoada, a secretária não conseguiu se levantar. Estava em choque.
Nada sabia de nossas atividades. Talvez desconfiasse do entra e sai de
estranhos, da chegada e saída de caixas e mais caixas lacradas; reuniões no
adiantado da noite.
As notícias de secundaristas assassinados, como Edson Luiz no restaurante
universitário Calabouço, bem no centro da cidade; dos desaparecidos e das
prisões de pais de família, andavam de boca em boca, e davam o tom da vida
política na cidade.
Caminhei decidida até o arquivo, peguei o recibo e mostrei a folha de papel
timbrado, especificando o valor e a descrição do equipamento.
- Vou levá-lo.
- Não senhor! Este é o original. Não tenho como tirar cópia. Marque um
horário que levo o recibo.
Desconcertado diante do inesperado, o militar titubeou.
- Bem. Mas a senhora tem que comparecer ainda hoje ao Ministério da
Guerra, na Central do Brasil. Sabe onde fica?
- Claro, claro que sei.
Quem, da minha geração, moradora da Cidade Maravilhosa, não conhecia
a famosa Central do Brasil, palco dos acontecimentos que contam parte da
nossa história? Do célebre discurso de Jango, pouco antes do golpe militar, ao
cotidiano sofrido de milhares de habitantes, que transitam, diariamente, do
12
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subúrbio ao centro, em busca do ganha pão, na romaria em busca de trabalho;
do sonho da menina do bairro distante em busca do sucesso nas passarelas?
Quem, de nós, não conhece o velho relógio, impondo as horas, há mais de meio
século?
- Vou tomar um banho e mudar de roupa. Inviável comparecer assim, suja
e desarrumada. Podem esperar, que antes das cinco horas estarei chegando.
Com passos a princípio indecisos, mas que se tornaram firmes depois, os
homens saíram pelo portão, orgulhosos com o fato de haverem,
brilhantemente, cumprido seu dever.
No chão, junto à cadeira de Heloísa, uma poça de sangue. Coitada! Diante
de tamanho susto, ficara menstruada.
Abracei sua cabeça, beijei sua fronte. Saí dali sem olhar para trás: meus
neurônios, como numa dança frenética, jogavam com trilhões de informações,
enquanto o sistema neurovegetativo respondia, estupidamente, com uma
desenfreada taquicardia. Urgia pensar com serenidade.
Tudo estava em jogo. A organização, meus filhos, amigos que nos
frequentavam inocentemente, meus alunos, meus professores, anos de
trabalho...
Sozinha, dramaticamente sozinha, peguei o primeiro ônibus que passou.
De ônibus em ônibus, Coelho Neto ia ficando longe. Tão longe como a dor da
separação de um amigo, tão longe como os sonhos da primeira infância, longe
como a angústia do irreparável. Tão perto ontem, tão distante agora, do bairro
habitado e cantado por Machado de Assis: seu personagem, “Brás Cubas”
passava pelas minhas lembranças:
...“ Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte
dogmática e litúrgica.
O humanítismo há de ser também uma religião, a do
futuro, a única verdadeira.”.
Lamartine Babo fazia um delicado verso, naquele cantinho gostoso do
“Prato de Barro”. “ Mesmo sem ser Dirceu, gosto também de Marília”, dissera um
dia, enamorado como ele só. Como seria o início do verso? …
Faria uma operação plástica no meu enorme nariz, ou cantaria como Juca
Chaves, justificando o que achava uma feiura? Naquele momento, desejei ter
Marcello e Eduardo bem perto, na Avenida Brasil, bem ao alcance das minhas
mãos...
13
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Madureira ia passando diante dos meus olhos.
Conseguiria Israel passar para a oitava série? Seus pais sempre tão
preocupados com o filho temporão, criado sem nenhuma defesa, habituados à
segurança da minha presença. E as crianças da favela de Acari? E as do IAPTEC?
Durante anos, fui uma referência e um amparo. O dentista gratuito, as
amostras de vitaminas, distribuídas periodicamente entre todos, as visitas aos
casebres insalubres, as bolsas de estudo, a sopa para os famintos, os enterros
dos que não chegaram a conhecer os Por de sol, tudo fazia parte do meu
cotidiano... Antônio, tão franzino... Tão estupidamente pobre. Vanderson está
em plena adolescência. Insuportável, dizem todos. Muito querido, argumento.
Os adolescentes são fantásticos. Fortes como o mar, velozes como o vento,
sensíveis como os rouxinóis, senhores de tudo e do nada, desbravadores,
conquistadores.
Nossa, como o Rio é grande! Quantos quilômetros havia percorrido nestes
últimos anos! Pego um ônibus para Tijuca, parece uma preguiça. Nunca vi uma
preguiça, mas dizem que caminha tão lentamente, que leva dias para subir
numa árvore. Serão feias ou bonitas? Pouco importa, são preguiças. Necessito
de velocidade, muita velocidade. Retorno à situação real.

Calma, porque tenemos prisa
y el trecho es duro de andar.
Calma, pero además constancia
para llegar, para llegar, para llegar.
Calma. Calma y algo más.
Noel Nicola4

4

Noel Nicola – Cantaoutor – Fundador do Movimento da Nova Trova
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1969 - Fevereiro - 16:00h
Bairro das Laranjeiras - Rio de
Janeiro
“As pessoas não se precisam, elas se completam,
não por serem metades, mas por serem inteiras,
dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.”
Mario Quintana5

- Táxi! Táxi! Botafogo, por favor.
- Onde?
- Botafogo. Praia de Botafogo.
A baía está hipnotizante, aqui não chove. Em frente, o Pão de Açúcar.
Esplêndido, imponente. A esta hora, talvez, apinhado de turistas, deslumbrados
com a beleza da cidade. Nem havia percebido o calor que faz. Que bom seria
uma praia! Adoro praia e pimenta!
- Aqui, por favor. Em frente ao cinema.
Cruzo a avenida rapidamente. Faz-se tarde. Outro percurso.
- Táxi!!! Laranjeiras, por favor. Rua General Glicério.
Quando me dei conta, estava trocando de roupa. Mamadeiras, fraldas, leite,
roupinhas, sapatinhos, tudo enfiado desordenadamente dentro da bolsa.6
- Estou indo embora, ouviu, Dona Leontina?
- Pra onde? - perguntou .
Quase correndo, chego à calçada com Marcello e Eduardo nos braços. Dois
e três aninhos de vivência. Marcello é esperto, muito vivo, entende tudo, menos
este corre-corre. Eduardo sorri, adora uma rua.
Dona Leontina olha assustada, sem entender nada.
- Seguramente é briga de marido. - parece me dizer.
- Feche bem antes de sair. Não esqueça nada aberto. O gás, a luz...
- Sim, pode deixar.
- Ligue antes de vir amanhã. Se o Fausto aparecer, diga que fui embora, está
5

Mario Quintana – Poeta – Porto Alegre - RS

15

Habitando o tempo

bem?
A pobre, amedrontada, balançava a cabeça num perplexo sim.
Como num passe de mágica, surge Carlos. Nosso querido e adorado
companheiro. Há um ano entrara na clandestinidade, e viera morar conosco.
Um mineiro com jeito de Severino, responsável, alegre, brincalhão, adorado
pelas crianças, paparicado por Dona Leontina, companheiro ímpar pela vida
afora, faz parte do grupo dos imprescindíveis. Tantas outras vezes, incluindo o
presente, Carlos apareceria nos momentos mais críticos, para vivê-los ou nos
tirar deles.
As palavras deram lugar ao silêncio. Entrei no fusquinha ainda cheirando
a fábrica quando o porteiro, ofegante, disparou:
- Seu Carlos! Seu Carlos! Por favor, preciso lhe falar... o relógio da rifa saiu
para o senhor! Espere que vou pegá-lo.
- Não precisa, Seu José. Pego depois, mais tarde, está bem assim?
- Não esqueça, ele toca aquela musiquinha crássica do Shube.7
- Não vou esquecer não, seu José.
Acho que o Carlos esqueceu, sim, o famoso relógio de mesa que tocava a
serenata de Schubert. Nunca mais falamos dele.
Quatro quarteirões depois, Carlos perguntou timidamente:
- Que aconteceu?.
- Como?
-Pegaram o mimeógrafo na casa do Liszt em Niterói.
- Mas, esse aparelho caiu em novembro. Estamos em março. Estranho,
não!?
- Muito. Se não fosse aquele recibo de venda, que inventamos, agora estaria
frita.
- Você é uma guria de sorte. Muita sorte. – concluiu, acariciando meu rosto
com ternura.
- Pra onde vamos? As crianças precisam comer, tomar banho e dormir.
- Vamos localizar o Fausto, e decidiremos para onde ir.
Queria chorar. Chorar tudo. Passado, presente, futuro. Pelas coisas
alegres, pelas mais tristes. Chorar de amor, de ódio, de ternura, de paixão, de
impotência, de força, de saudade, de presença. Chorar.
Não podia. Marcello e Eduardo sequer deveriam sentir qualquer diferença.
A mudança de fato já seria forte demais. Os berços, os brinquedos, a comidinha
7
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na hora certa. O silêncio para um sono tranquilo. A higiene que evitaria
doenças, até agora ausentes de suas vidas. Não. Não podia derramar uma
lágrima, nem que fosse por um bocejo. Não tinha este direito. Eles deveriam
passar incólumes por tudo. Um não para as doenças, para os sofrimentos. Um
não para o não. O não seria a última palavra que eles aprenderiam, se
dependesse de mim.
Até agora tinha funcionado perfeitamente. As primeiras palavras tinham
sido “ áagguua , poommbo”. Duas expressões de liberdade. Não. Faria qualquer
coisa para não apagar aqueles sorrisos.
- Temos que sair do Rio imediatamente.
- Vamos embora! Vamos para Angustura - lembrou Carlos. Sua irmã está
lá. Com certeza, vai nos ajudar nestes primeiros dias.
Angustura, pequena e linda vila centenária, gloriosa no auge do cultivo do
café, encravada num pedaço mágico de Minas. Cenário da minha primeira
perda, dura, sofrida por toda a vida - pai e mãe de uma única vez. Um para a
morte... outro para a vida...
Palco do meu primeiro toque de mãos me arrepiando toda, despertandome no roçar dos dedos, o primeiro amor; das travessuras, da descoberta das
desigualdades e mentiras, dos falsos milagres para cura da leucemia....
Lugar das corridas a cavalo, dos banhos de rio, das rosas verdes, do
racismo tirando vidas...
Aldeia das preces para os pracinhas na Itália, lutando contra o nazismo;
dos mendigos que todos os sábados chegavam ao pátio de minha avó em busca
de um prato de comida, despertando-me para as injustiças sociais…
Referência da vovó amada para todo o sempre. Falante, rechonchuda,
sábia.
- Você parece com seu pai, sabia? - resmungava.
- Sempre dando trela pra Sá Lídia e Biana, essas mendigas piolhentas e
imundas…
- Não se case com este rapaz, minha filha! Ele não a fará feliz, dissera de
uma feita, entre um lapso e outro de sua esclerose avançada.
- Pronto, está resolvido. Lá é calmo, as crianças gostam dela e não vão
sofrer tanto, você não acha? Nada definitivo. Tudo passageiro. Uma semana.
Dez dias, talvez. Nada além de dez dias. Você vai ver - falava Carlos, sem parar
. Logo, logo, arranjamos tudo. Logo. Logo tudo volta ao normal.
Carlos falava e falava, atropelando as palavras, enquanto lágrimas
teimosas umedeciam o bolso da sua camisa.
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Era noite quando deixamos a Rio-Bahia, para percorrer os 8 km que
nos levam à vila.
Helenice olhou sem entender a visita. Meio da semana? Carlos e as
crianças? Sem aviso, sem chamadas? Sem respostas, carregamos os pimpolhos
nos braços. Entramos pela primeira vez, sorrateiramente, na centenária casa.
Abraçamo-nos e decidimos que assim seria. Sem perguntas, sem respostas. Em
silêncio tinha que ser.
Bem pronto viria buscá-los, juro que viria. No regresso, chorei.
A madrugada esbarrava no amanhecer quando regressamos ao Rio.
Muitas, tantas madrugadas faríamos esse caminho de ida e volta, para vê-los
dormindo, esparramados na cama de casal. Uma perna aqui, um braço jogado
na carinha do outro. A respiração suave e doce. Um sorriso furtivo, anunciando
um sonho feliz, eram alavancas para suportar mais um dia de não saber quando,
nem onde.
Quinze dias se passaram entre as estradas de Minas e as frias madrugadas
de Santa Teresa. O vestido verde de veludo, colocado às pressas na saída,
continuava sendo o único disponível, a calcinha lavada pelas madrugadas,
muitas vezes colocada ainda úmida pela manhã, marcavam discretas a
gravidade da situação.
De dia, reuniões à procura de definições e saídas; caminhadas sem rumo,
um único sanduíche para três, outras vezes para quatro. De noite, um porão
cheio de morcegos; na outra noite, um frio quarto, com a cama pequena demais
para dois.

Quando o tempo avisar
Que não posso mais cantar
Sei que vou sentir saudade
Ao lado do meu violão
Da minha mocidade
Nelson Cavaquinho8

8

Nelson Cavaquinho – Compositor e interprete – Tijuca – Rio de Janeiro
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1969 – Março
Copacabana – Madrugada
“O guerrilheiro urbano tem que
ser uma pessoa preparada para
compensar o fato de que não tem
suficientes armas, munições e equipe.”
Carlos Marighella9

Copacabana, cantada em verso e prosa, eternizada na canção, é uma
menina ousada de cabelos
ao vento durante a estada do sol, mas mulher misteriosa no burburinho da
noite.
As ondas beijam suas areias, num vai e vem infinito de carícias. Se os dias
são tristes, seus beijos são agressivos; se alegres, cheios de luz, manhosamente
seus lábios deslizam aos pés dos banhistas fascinados com o corpo moreno da
garota assanhada. Na calçada, eternizada nas onduladas pedrinhas
portuguesas, desfilam pescoços apinhados de jóias raras ou falsas, não importa,
enquanto os velhinhos, seus charmosos aposentados, caminham ao balanço da
eterna melodia que vem do mar.
Quem se lembra da Teinha, um biscuit de cabelos “a la Bardot”, amiga do
Erasmo Carlos? Faz anos não ouço diminutivo igual... Ela, sempre animada para
festas e noitadas na Ladeira dos Tabajaras.
Copacabana, perfeita para que Nelson Cavaquinho se perca por seus
inúmeros bares. Como encontrá-lo, para fazer aquela matinê no Teatro
Ginástico?
“Demanda”, de uma obra teatral de proposta política, havia virado uma
peça musical. Não permaneceria em cartaz. Nem o charme de Nelson, nem o
violão celestial de Rosinha de Valença, e nem a novidade do MPB4 seriam
suficientes para garantir uma peça totalmente mutilada pela censura.
- Corta os Beatles, o Vaticano também. Corta a bomba de Hiroshima. Corta.
Corta esta fala do “pijama vermelho do Nelson”. Corta, corta. Fausto e Marilia

9
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também. - esbravejou o censor.
- É o nome dos autores, nada tem a ver com a peça.- defendeu o diretor.
- Corta, corta, já disse.
Nelson está perdido desde a madrugada. Não voltou.
- Foi para o boteco da Rua Paula Freitas. - afirmou o boêmio, procurando o
caminho de casa.
- Ih! Saiu faz tempo. Deve andar pela Rua Toneleros, com certeza resmungou o dono do bar.
Uma nota perdida no ar indicava o caminho. Sentado no meio fio
cantarolando, sempre bem acompanhado, encontrei Nelson.
- E aí, Nelson, onde você se meteu durante toda a noite?
- Tô fazendo uma música pro seu filho.
- Mas, nem estou grávida!
- Não importa, assim é melhor. Ele nasce cantando e tomando umas biritas
que nem eu.
Incorrigível, esse Nelson. Tão . Feliz como criança feliz. Todo ternura.
Como repreendê-lo? Impossível. Possível é eternamente amá-lo...
Você acredita que pode enfrentar um encontro com os militares? –
perguntou, de súbito, Juarez . Se não puder tudo bem. Encontraremos outra
saída. Fazemos assim: você se apresenta. Caso inédito. Os militares se
assustam. Você explica a venda do mimeógrafo, diz que não tem nada a ver com
tudo isso.- completou. Eu acredito em você, sempre foi muito convincente. Eles
acreditarão também. Vocês retornam à casa; tem muita gente na
clandestinidade. Se pudermos evitar, melhor para todos. Tem as crianças, a
escola, muita coisa em jogo. Você pode. Tenho certeza. Mas a decisão é sua. –
sentenciou. Moacyr está morto. Foi executado em Minas Gerais. Outros
companheiros foram presos, estão sendo brutalmente torturados. A situação
está difícil, mas com a sua habilidade e inteligência podemos sair dessa.
Difícil um não. Era pegar ou pegar. Ou o depoimento voluntário, ou o
depoimento involuntário. Cedo ou tarde, eles colocariam as mãos em mim.
Sempre fui medrosa, muito medrosa, mas não para enfrentar a vida. Era, tão
sinceramente questão de viver.
- Sim, vou. Pode contar. Vou e volto.
- Se o pior acontecer, quero dizer, se ficar presa, entregue o lugar do
encontro comigo. Vou te buscar, custe o que custar. Praça José de Alencar, duas
da madrugada, todas as terças feiras. - completou Juarez.
- Tenho certeza que sim.
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Juarez Guimarães, militante da Colina (Comando de Libertação Nacional)
entrou uma manhã nos nossos dias, em 1966, nos primeiros em que Marcello,
devagarinho foi se acomodando dentro de mim, esperando amadurecer para
sair por aí, vivendo.
Juarez chegou num dos momentos mais belos da vida. Estava totalmente
aberta para construir um mundo novo, o mesmo em que, bem pronto, habitaria
meu primeiro filho.
Desde 1962, participava de reuniões políticas de um grupo de estudantes
da Estelita Lins. Marx e Engels eram os nossos mestres; Lenin, o líder maior,
mas foi em Stalin que, naquela época, me descobri.
- Stalin tem o dom de descomplicar o entendimento sobre luta de classes,
professava Mauro, nas tardes de discussão calorosa.
Juarez era sociólogo, conhecia como poucos os problemas brasileiros. Seu
caráter primava pela firmeza, serenidade, garra, total falta de machismo,
praticidade, crença inabalável no homem. Determinado nas colocações de
ordem mais complexas; isso fazia dele um líder ímpar no projeto de um Brasil
novo.
O mundo explodia. A Apollo XI descia na lua, as fotos de Biafra passavam a
frequentar as páginas dos jornais, denunciando a morte, por fome, de milhares
de pessoas. Os Beatles, os Rolling Stones, João Gilberto, Hendrix, Pink Floyd,
transformavam o cenário musical numa revolução de notas, acordes e
comportamento. Os Doces Baianos sacudiam a apatia nacional, os estudantes
deixavam suas carteiras e saiam à rua. Janete Clair construía a fábrica de
sonhos, Barnard, o cirurgião sul-africano, realizava o primeiro transplante do
coração, mas, Che havia sido vilmente assassinado na Bolívia; Martin Luther
King, também.
Juarez fazia parte do exército que vai na frente construindo o futuro.
Durante quatro anos, convivemos com ele. Por quatro anos, pude comprovar
sua honestidade, seu amor sem fronteiras. Com ele, amadureci minhas
convicções de contribuir para um mundo melhor. Um mundo de paz e
solidariedade. Podia-se confiar nele. Eu confiava, sem restrições.
Decisões drásticas, irreversíveis, eu as conhecia de cor. Atravessar o túnel
escuro não constituía uma novidade; havia aprendido que a vontade se
sobrepõe a qualquer obstáculo, que detrás de cada montanha existe um vale
iluminado. Se a rocha nos parece gigantesca, sempre há a possibilidade de
contorná-la: a saída pode estar distante, mas um pouquinho mais e ela está ali.
- Amanhã, o que você acha? Perguntou Juarez.
- Tudo bem. Amanhã na primeira hora da manhã. Fausto viaja para Minas
para ter um álibi.
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- Combinado.
Sua mão pousou tranquila e forte sobre meus ombros.
- Estarei esperando, sorriu.
Durante toda a madrugada, estive atenta à vida. Tentava conciliar o sono,
precisava descansar. Uma noite mal dormida seria fatal para a paz interior e a
defesa externa.
Passeei pelos campos vangognianos, repletos de girassóis; entrei na
“Tabacaria”, mergulhei em Dante e discuti com Göethe. Entre um cochilo e
outro, trilhões de bolas corriam desenfreada- mente para o horizonte, sendo
tragadas violentamente. Uma delas segurava ferozmente outras duas, numa
luta desesperada para não ser engolida pela bola mestra, que atraía todas para
a linha divisória da imaginação. A medida que as três se aproximavam do final,
a força era cada vez maior. Frear, frear. Mais força, mais força. Numa batalha
feroz, as três bolas estancaram, lado a lado. Juntas, leves, fortes...
Despertei. Amanhecia.
Levantei. Precisava parecer uma inocente elegante. Pintei os olhos com
sombra verde, caprichei no rímel, nos lábios um batom avermelhado, os
cabelos comportados. Vesti a roupa comprada no dia anterior, um delicado
vestido branco de bolas verdes. Adoro tecidos de petit pois. Ficou bem. Muito
bem. Leve, fagueira. Lembrei de Vinícius de Moraes:
“...Ah. que a mulher dê sempre a impressão de que se se fechar os
olhos
Ao abri-los ela não mais estará presente.
Com seu sorriso e suas tramas .Que ela surja, não venha;
Parta, não vá
E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e
nos fazer beber
O fel da dúvida...”
Sempre quis um mundo melhor, em todos os sentidos, companheiras
vaidosas, companheiros garbosos.
A liberdade é bonita, cheirosa, fresca, leve, amorosa. A prisão é triste,
fedorenta, obscura, cheia de olheiras. Para lutar por um mundo melhor é
preciso estar bem por dentro e por fora, e estar profundamente apaixonada
pela vida. Assim me sentia linda, linda e, principalmente, poderosa.
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“La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.”
Pablo Neruda10

Peguei a barca para Niterói e surpreendi: entrei ao DEOPS. Como o
combinado cheguei sem ser esperada.
- Por favor, seus documentos.- berrou o sentinela.
- Estão me esperando.
- Quem está esperando a Senhora?.
- O responsável pelo mimeógrafo, que foi apreendido numa casa aqui em
Niterói.
- O quê? - seus olhos arregalaram estupefatos de horror. Que disse? gaguejou apavorado.
- Como lhe disse. Não o conheço, nem sei seu nome. Sim sei, que estão me
esperando.
- Um momento. Um momento, por favor.
Segundos depois, estava diante de um delegado.
- Doutor, esta é a senhora do tal mimeógrafo.
Nunca mais lembrei seu nome. Melhor assim; o feio e o mal são para serem
decididamente esquecidos. Todos os nomes, os rostos daqueles senhores,
nunca, jamais serão recordados. Contudo, um único me chamou a atenção; o
major Matt, que não me soou de origem latino-americana.
Alto, loiro, de olhos azuis, fala pausada, como que tentando articular as
palavras com clareza, foi o primeiro a falar.
- Então, a senhora é a do mimeógrafo? Necessitamos de seu depoimento.
- Para isso estou aqui. - respondi com firmeza.
- Por aqui, por favor.
Duas mesas, seis cadeiras, uma velha máquina de escrever, um escrevente
circunspecto, quatro caras frias, sisudas, secas, indiferentes, olhando com
superioridade, por cima dos meus ombros, completavam o cenário. Quantas
10

Pablo Neruda – Poeta - Parral - Chile
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cenas ficaram gravadas naquelas paredes! De tortura, de pânico, de medo e de
morte. Quanto terror! Meus órgãos tremiam, sentia forte a presença da dor.
Cuidado menina, sussurrava meu coração. Atenção garota, alertavam meus
sentidos.
- Então quer dizer que a senhora vendeu o mimeógrafo? Para quem?
Uma certa satisfação invadiu-me toda; daqui para a frente era só criar uma
bela e estúpida estória. A pergunta veio direta, exatamente como eu esperava.
- Vendi, sim. Estava ocupando muito espaço.
- Tudo bem, mas para quem?
- Não tenho a mínima idéia.
- Não tem idéia?! Então vendeu um enorme mimeógrafo e não tem idéia
pra quem?
- Não. Como posso saber? Acha mesmo que vou me preocupar com quem
compra um mimeógrafo? Só posso acreditar que é porque necessita mais do
que eu.
- Preocupar! A senhora sabe que vendeu para subversivos?
- Subversivos!?
- Sim, comunistas.
- Comunistas onde, no Brasil?
- Claro, no Brasil. A senhora não lê jornal?
- Não. Como posso ler todo o jornal com tantas coisas para fazer. Só tenho
tempo para ler a parte cultural e econômica Bom, e como foi que este
subversivo chegou até a escola? - questionei ingenuamente.
- Isso é o que queremos saber.
- Não acredito. Vocês estão querendo saber como um subversivo chegou
até a minha escola?
- Não. Queremos saber ....
- Ah, sim! - interpelei. Disse para três ou quatro pessoas que desejava
vendê-lo porque ocupava muito espaço. Que não era tão útil como imaginava.
Os mimeógrafos agora são menores e bem melhores. Sabe como são as coisas.
Não tenho muito tempo. No ano passado, tive que fazer cesariana.
Sua mulher fez cesariana? É muito incômodo. Dói e incomoda. Fica
complicado cuidar do bebê. O melhor é parto normal, mas tenho RH negativo e
o bebê teve que trocar o sangue. Ficou mais de quinze dias na maternidade.
Clínica São Clemente, do Dr. Cabral. Vocês conhecem o Dr. Cabral? Horrível!
Bem no natal. Sorte que o médico dele é judeu. Fiquei emocionada com esse
médico. Ele lá, olhando ternamente para o Eduardo, quando cheguei. Difícil
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encontrar tanta dedicação, principalmente nos dias de hoje.
- Como era o comunista? – interpelou.
- Que comunista? Nunca vi um comunista. São diferentes? Também nunca
vi um extra terrestre, dizem que tem muitos por aí.
Nervoso, o delegado perguntou irritado.
- Quero saber como era o comunista que comprou o mimeógrafo!esbravejou.
- O senhor está muito nervoso. Assim não estou acostumada. Sou mãe de
família, tenho meu trabalho, cuido dos meus filhos, do meu marido, dos meus
alunos. Tenho uma vida social intensa. Todas essas coisas que tomam um tempo
inestimável, e o senhor fica nervoso à toa.
- À toa! Necessito da descrição do subversivo e rápido! - Subversivo ou comunista? Não conheço nenhum comunista.
- Está bem. Quero saber a cara do homem que comprou o mimeógrafo.
- A cara! Como vou saber? Não prestei atenção. Outro dia vendi um
armário, desses armários horríveis duplex. Assim chamam, duplex, que estava
no quarto de hóspedes. Não gostava do armário, sabe. Vendi e nem sei para
quem. Não vi a cara do comprador. Aliás nem sei se ele pagou pelo armário.
- A cara do comprador do mimeógrafo, viu? Não viu?
- Esse sim. eu vi.
- Como era? Alto, forte, loiro, moreno... Nordestino?
- Nordestino!? Não! - Alto, sim. Era alto.
- Que tamanho?
- Alto.
- Que tamanho? Um metro e oitenta... Um metro e setenta...
- Alto. Maior que eu.
- Qual é a sua altura?
- Acho que um metro e cinquenta e cinco. Ele deve ter mais ou menos um
metro e sessenta e cinco.
- Isto é alto!? Berrou.
- Para mim é... Alto, olhos azuis, como aquele moço. - apontei para o Major
Matt.
- Nome! Nome, por favor. Nome!- sorria orgulhoso da confissão.
- Espera... Não sei. Vocês querem saber muita coisa ao mesmo tempo.
Nome, tamanho, cor de olhos. Vim aqui ajudar a polícia e dizer que vendi o
mimeógrafo, que tenho recibo.
- Ajudar? Até o momento não disse nada útil!
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- Como nada? Faz mais de uma hora que estou falando sem parar e diz que
não falei nada!?
- E o Liszt? A senhora conhece, não é?
- Claro.
- Ótimo! Ótimo! Chame rápido o coronel, ela conhece o Liszt.
O mau humor presente na sala, deu lugar a uma eufórica alegria. O correcorre se estabeleceu num entra e sai de caras curiosas.
Por fim, a informação tanto almejada, Liszt - o pivô de toda a história. Liszt,
o fim da linha de raciocínio. Liszt, fim do mistério. Desmoronamento de um
intrincado cartel de informações.
Sorridentes, amáveis, trocando sorrisos, trouxeram água, para alívio geral
do sistema metabólico. Todo simpatia, o coronel sentou-se à mesa, pronto para
pôr fim a essa busca que ultrapassava mais de cinco meses.
- Cansada? Também estamos bastante cansados. Esses subversivos têm
nos dado muito trabalho. Então, a senhora conhece o Liszt?
- Claro. Gosto muito dele. Há muitos anos. Nunca fomos amigos, isso não.
Mas, conheci sua irmã, no colégio de freiras onde estudava. Uma velha, lúcida,
inteligente, perspicaz.
- Onde ele está?
- Não tenho a mínima ideia.
- Não tem a mínima ideia? Mas, a senhora não disse que o conhece?
- Sim. O senhor não o conhece? Impossível não conhecê-lo.
- Como impossível?
- Realmente, não estou entendendo. Não conhecer o Liszt! Enfim…
- Cale essa boca!!! Onde mora o Liszt? - gritou nervoso.
- Onde mora? Insisto que não sei. Nunca perguntei isso a sua irmã.
- Caralho! Onde está o Liszt?
- Não adianta gritar, pois não sei. Não sei onde ele está enterrado. Não sei!
- Enterrado? - berrou histérico. Desde quando?
- Há uns setenta anos, mais ou menos.
- Levem essa mulher daqui. Agora! Estou ordenando!
- Calma, coronel. Quem sabe ela reconhece alguém pelas fotos.
Ali, diante dos meus olhos, Pedros, Manuéis, Joaquins e Moacyr! Que
horror, Moacyr todo ferido! Que dor! Meu querido companheiro! Quantas vezes,
encontrei-o sentado na varanda, madrugada adentro, cansado, pensativo. E no
dia em que morreu o Che? Como sofremos naquela tarde!
Moacyr, morto! De que mais seriam capazes? Até onde o ódio pela vida iria
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levar esses homens? Não teriam eles filhos, mãe, amigos?!
Meu coração se desfez em lágrimas, e deu lugar à força maior: o exemplo.
Moacyr morreu lutando pela nossa liberdade. Pelo pão, pelas escolas, pelos
hospitais, pela dignidade, pela paz. Se preciso, eu morreria também.
- Não conheço ninguém, infelizmente. - sussurrei.
- Leve-a! - bradou o delegado - Levem-na para o forte. Quem sabe, lá, ela
reconhece alguém?
- Ela é muito astuta... estúpida, não sei - murmurou indignado, o coronel.
- Vamos rápido! - quase aos berros, ordenou o militar.
- Para onde? Por quê? Vim até aqui pra ajudá-los e vocês me tratam dessa
forma? Que culpa tenho de que o coronel não conheça o Liszt? Ele não é nenhum
desconhecido - continuava insistindo.
- Cale essa boca! Basta de Liszt, entendeu?
Queria sair correndo dali, voltar para casa, ver um tímido pôr de sol. Quiçá
uma estrela. Tocar a mão de um amigo, caminhar pelo Largo do Machado. Ah!
Comer um mil-folhas na Confeitaria Francesa, com Coca- Cola, que, só é
suportável com mil-folhas. Que fome! Quantas horas passaram desde que
cheguei aqui? O aterro do Flamengo ficou maravilhoso. Que feliz idéia de Burle
Marx projetando este enorme jardim. Quero meu pai! Quero ver a carinha do
Marcello. Ouvir a vozinha do Eduardo chamando
- Ah! Pommmbo - a única palavra que ele sabe falar.
Que vontade de pôr o ouvido no chão para sentir a proximidade de um
carro.
- Vamos meninas, escutar de novo!
- Parece que agora é um caminhão…
-Pegue aquela folha outra vez. Aquela que adivinha os sentimentos!
Se a folha ficar preta, o Walter gosta de você; se não, ele fica pra mim...
“Quem sabe, sabe, conhece bem,
como é gostoso gostar de alguém…”11¹⁰
- Caminhando! Caminhando! Vamos logo! Não tenho tempo para perder dizia o militar. Vamos entrando no jipe. Depressa, anda!
Tanto tempo passou, está escuro! A estrada é sinuosa, íngreme. Somente o
barulho do mar quebrava o terror da metralhadora apontada para minha
cabeça.
- Não dá para virar para o outro lado? Tenho horror a armas de fogo. Aliás,
11

Carvalhinho - Jota Sandoval - Compositores
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tenho horror a armas. Faça a gentileza de virar para lá, pedi.
- Está bem. Vire a arma sargento.
- Aonde vamos? Tenho que voltar para casa.
Estacionamos no pátio mal iluminado. Descemos.
- Vamos passar por uma sala onde estão algumas pessoas. Olhe, para ver
se identifica o cara que comprou o mimeógrafo, está bem assim? - ordenou
Como sair dessa, agora? Tenho que ter uma resposta mais que inteligente.
Não posso comprometer ninguém. Ninguém mesmo. Você não sabe quem é
quem. Uma falha, e um inocente será torturado. Calma. Calma, por favor.
- Vamos entra. Temos pressa, ordenou.
Oito homens sentados no refeitório, de olhares assustados, invadiram meu
pâncreas, pisaram meu fígado, correram pelas minhas artérias, chegaram
juntos ao meu coração.
Entrei ávida de justiça. Olhei bem no fundo de seus olhos e quase aos gritos
respondi.
- NÃO FOI NENHUM DESSES AÍ!!!
Um forte empurrão nas costas me fez tropeçar nos degraus.
- Não era para dizer nada! - esbravejou o delegado - Senta aí, anda!
A figura de Moacyr passeava pela minha memória:
- Você chegou tão tarde, Fausto. -Algum problema?
- Um companheiro faltou ao ponto. Estou preocupado. Vou até o aparelho
onde está o Moacyr.
- O Eduardo está com dor de ouvido. Temos que levá-lo ao médico.
Uma voz irada tirou-me das lembranças que passeavam trôpegas pelo
inconsciente.
- Nada feito! - gritava pelo telefone. - Nada feito! Não acredito nesta mulher!
Pode ser... - completava a conversação - Ok!... Ok! Entendido.
Na penumbra silenciosa da sala ouvi o mar. Que lugar era aquele, onde tudo
o que se ouvia era o mar? Esse mesmo mar que amo desde a infância, única
testemunha do meu ódio. Só o ruído do mar, o mesmo que compartiu estórias
contadas nos últimos anos, que lágrimas de amor levou nas suas ondas, e frases
de amor carregou para paragens distantes e segredos envolveu na sua espuma.
Podia vislumbrá-lo azul, furioso tomando o invadido. Era nítida sua fúria contra
as pedras.
Que lugar era este, onde o mar lutava para recuperar sua liberdade? Duas
forças gigantes lutando contra a invasão - a rocha e o mar. Era noite, podia tão
somente sentí-los.
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O tempo não existe; o pensamento faz o tempo. Meu pensamento não sabia
do tempo, sabia do mar, da pedra, dos olhares assustados dos homens sentados
no refeitório. Sabia do Liszt, do Juarez, dos meninos, dos sonhos, do assassinato
do Moacyr, das tímidas alegrias, da presente tristeza.
- Vamos andando! Vamos, vamos! - vociferou o delegado. Não quero sair
tão tarde do Forte.
Ah! Niterói.. Descobri onde estou. Forte de Santa Cruz. É em cima da
rocha... Sim é o Forte.
Sem titubear, entrei no jipe para um largo caminho de volta. Na barca Rio
- Niterói senti o cheiro da madrugada. Dois ou três passageiros compartilhavam
da minha liberdade. O Rio de Janeiro se acercava sonolento, deslumbrante no
seu vestido de estrelas. Poderia abrir os braços, que alcançaria enlaçá-lo e me
perder numa longa declaração de amor. O cheiro de peixe, o vaivém dos
pescadores, dos amantes de um Cherne fresquinho, comprado bem ali, na Praça
Quinze.
Veloz, entrei num táxi rumo a Copa. Na Barata Ribeiro, esquina com Santa
Clara, desci. No Mercadinho Azul, tomei um cafezinho. Caminhei em direção à
praia, retornei do meio da quadra. Peguei o táxi da madrugada, com direção à
praça José de Alencar.
De pé, olhando a igreja metodista, ali plantada há tantos anos estava,
Juarez. Abraçou-me silenciosamente, forte.
No bar Lamas, decidimos que regressaríamos a casa. Supostamente, o
pesadelo havia passado. Primeiro, buscar as crianças, depois retomar o
trabalho, o contato com os velhos amigos, aquela peça que ficara para a semana
seguinte, um cineminha no Paissandu, e porque não pegar uma praia, já que as
chuvas de março haviam dado uma trégua ao sol?
- Sucesso total! - festejava Fausto. Você botou a Fernanda Montenegro no
chinelo!
- Vamos a casa da sua irmã, primeiro - falei. Não estou convencida de que
eles acreditaram naquela história.
- Claro que acreditaram. É preciso que tenham acreditado - sorriu Juarez.
- Não sei... Melhor verificar. Não vou passar por esse susto de novo. Não
vou, não!
- Tá bem. - concordou Fausto. Vamos até lá, pela manhã.
- Tudo certo. Testamos hoje. Amanhã retornamos a nossa casa e você volta
ao trabalho. Imagina o quanto o Ministro Jarbas Passarinho deve estar sentindo
sua falta.
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-Nem quero pensar...

“Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo
sus planes con precisión artera Sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas. La matanza es acto de heroísmo.
¿Es este el mundo que creaste, dios mío?
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?”
Victor Jara12

12

Vitor Jara – Compositor e Cantor Chileno. Assassinado no Estádio Nacional.
Esta foi a última canção, feita no Estádio.
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1969 - Março

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas
dificultades.
Dom Quixote de la Mancha13

Cruzamos o hall do 136, da rua das Laranjeiras, sem pressa. O elevador
parou tranqüilamente no oitavo andar. Abri a porta. Inesperadamente, um som
gutural invadiu meus sentidos.
- Abra essa porta. Viemos aqui para prendê-los!
- Prender quem? - balbuciou Darcy.
- Não se faça de tola!
- Eles não estão aqui. Faz dias que não os vejo.
- Não me faça usar a força. Deixe-nos passar, determinou.
Já fora do elevador podia vê-los de costas. Darcy, atônita, olhava
desesperada.
- A senhora não tem nada a temer. Temos ordem para prendê-los.
- Sim senhor... sim senhor. Entre. Pelo vão da porta entreaberta, seus olhos
pediam suplicantes: Suma, por favor! Suma!!!
Até hoje bendigo o engenheiro que projetou a escada exatamente em
frente à porta do elevador. Uma trampa saudável do destino.
Fausto ficara no elevador.
Lentamente, comecei a descer cada degrau.
Minhas pernas necessitavam de comando para executar sua tarefa, de
caminhar, de sustentar toda a massa muscular, órgãos, artérias, tecidos. Urgia
uma saída.
Abri a bolsa. Retirei um lenço de cor laranja. Cobri os cabelos. Um óculos
escuros completou o personagem. Discreta como havia entrado, atravessei a
portaria, nesse momento ocupada por disfarçados moradores.
Durante anos, vivi cada personagem do edifício. Se não os conhecia na
intimidade, para muitos deles criei uma história. O General do terceiro andar,
solitário, vivia sozinho com sua empregada. Era adorador incondicional da
13

Miguel Cervantes – Escritor espanhol
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ditadura, defendia veementemente suas mudanças e arbitrariedades. Sempre
me chamava ao telefone, toda vez que um desinformado namorado tentava me
localizar. Tentava esquivar-me de seus papos, mas era inevitável que ele me
pegasse para uma conversa. Sequer podia imaginar que eu era radicalmente
contra sua posição política.
E, D. Renée, a velha dama indigna, que nos acompanhava há tantos e
divertidos bailes participando de nossos amores.- Quantos beijos roubados
hoje? – indagava, entrada a madrugada. Todas nós mortas de sono. Ela super
disposta a continuar noite adentro. Linda, ternamente linda, D. Renée, separada
do marido diplomata, vivia com a filha e mimava a única neta, uma bonita
adolescente, sósia da Sofia Loren.
Tantos outros personagens que transitavam naquele hall e na minha
imaginação, nenhum deles ali presente. Reconheci em cada face um algoz, em
cada olhar uma busca.
Sufocando as batidas aceleradas do meu forte coração, fui cruzando o hall
de entrada imenso, interminável, frio, desconhecido.
Fausto havia evaporado.
Alcancei a portaria onde o Seu Adiel vivia parte de seus dias, sempre
sorridente. Agora pálido e assustado.
O velho porteiro Adiel, conhecedor dos primeiros amores, das fugas para o
beijo escondido, da mentira piedosa para o namorado machista, que ficaria para
sempre perdido na história. Do primeiro porre, do socorro às vítimas dos
primeiros desmoronamentos das chuvas de 66.
Outros desmoronamentos, como o do edifício da rua General Glicério, que
fora construído com areia, segundo constataram os engenheiros, viriam e os
responsáveis ficariam sempre impunes, como mais tarde, os do edifício Palace
II.
Nosso antigo porteiro, discreto espectador dos primeiros discursos sobre
a liberdade. Dos caminhões de lixo, colocados estrategicamente na Rua das
Laranjeiras, como divisor de águas: de um lado os de direita, liderados pelo
falso profeta Carlos Lacerda, vestido de jaqueta de couro e jeans, amado e
idolatrado pelas famosas mal amadas. De outro lado, os ávidos de justiça e
liberdade: os defensores do Governo de João Goulart. Da triste passagem dos
tanques de 1964 em direção ao Palácio Guanabara, esmagando nossas ilusões.
Das lágrimas com sabor de perda irreparável, ao saber da saída de Jango.
Seu Adiel, testemunha silenciosa da morte do menino eletrocutado no
pequeno lago que servia de adorno à entrada do prédio, crime de um síndico
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ensandecido, ceifador das travessuras infantis. Conhecedor da presença furtiva
de rapazes saídos sabe-se lá de onde na calada da noite. Seu Adiel balançou a
cabeça num não patético, impotente, generoso, como relembrando tantas
histórias ao me ver passar e me perder na rua
- Táxi! Táxi!
- Rua do Catete, por favor balbuciei sufocada. - Para onde ir? Que direção
tomar!?
-Para onde vamos, senhora?
-Como?
-Para onde? - insistiu o motorista.
-Rua da Glória.
O que iria eu fazer na Rua da Glória? Sei lá. Saiu sem querer. Tinha que
manter a calma. Respirar fundo. Pensar. Pensar em quê? Precisava de tempo
para refletir.
Sentei no meio do assento traseiro. Pelo retrovisor vigiava a rua para
certificar-me de que eles não me haviam seguido.
A Rua do Catete estava lenta. Era hora da saída da faculdade. Estudantes
de Direito da velha e famosa escola saíam às ruas. Transeuntes secularmente
despreocupados, insistem em cruzar diante do carro, impedindo a passagem.
Eu tinha pressa. Muita pressa. Pressa do nada. De chegar a lugar nenhum.
O Palácio do Catete, transformado em museu, palco de tantas decisões, de
histórias de ódio, de traição, de amor, de frustrações e de morte, passava
majestoso. Ultrapassamos o Império e constituímos uma República sem
cidadania. Getúlio Vargas fora uma fugaz esperança. Juscelino levou a capital
para Brasília e vestiu a aridez do planalto central com uma moderníssima obra
arquitetônica.
Que fazer da minha crença de liberdade, de um mundo mais justo, sem
analfabetos, apinhado de gente feliz e saudável? Onde jogar tantos sonhos?!
O colégio Santo Antônio Maria Zacarias continua igual. Tantas lições de
análise para alunos ávidos de universidade. O relógio da Glória, o Monumento
aos Pracinhas lá longe. A praia do Russel.
Pelo retrovisor pude vê-lo se aproximando, cortando o táxi, estacionando
no meio fio. Lá está ele no fusca cor de caramelo: Carlos. Incrível acreditar, a
primeira de tantas aparições no momento exato em que tudo parecia perdido.
- Encoste aqui, por favor. Obrigado.
Desci apressadamente calma. Caminhei em direção ao carro estacionado,
entrei explodindo em lágrimas e abracei aquele mineiro. Uai!
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Assim ficamos. Não sei por quanto tempo. O suficiente para saber que
chegara a hora de entrar na luta definitivamente.
De novo, Copacabana presenciou, silenciosa, as horas que se seguiram de
definição. Planejar um destino. Juarez era o mediador perfeito, equilibrado,
humano, solidário, irrepreensivelmente íntegro; foi pausadamente analisando
todas as etapas: da nossa saída de casa, ao dia atual.
Por que será que foram te prender? - perguntou Juarez.
- Imagina, não faço a menor idéia. Vamos tentar averiguar com a família
do Fausto.
- Totalmente ilógico - completou Fausto.
Dias mais tarde, soubemos que o dono da loja, onde havíamos
comprado o tal mimeógrafo, tinha deposto na manhã seguinte, reconhecendo o
Moacyr, numa das fotos da polícia.
Naquela noite ficou decidido que não tínhamos outra saída, que não a
clandestinidade.
Na escuridão da noite, nas águas de março, deixei mergulhar minha falsa
liberdade.
Incerteza, medo, fuga diária, espanto, amizade, solidariedade,
comprometimento, certezas, todas atropeladas na consciência.
Estava preparada. Um novo destino, pensei.
Copacabana amanhecia.
Copacabana princesinha do mar
Pelas manhãs tu és a vida a cantar
E, a tardinha ao sol poente
Deixa sempre uma saudade na gente.. 14

14

Dorival Caymmi – Compositor e Interprete da Bahia.
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1969 - Abril

“A sorte me acompanha, tenho
corpo fechado à inveja, a intriga
não me amarra os pés, sou imune ao mau-olhado.”
Jorge Amado15

- Primeiro entram vocês, depois vou eu.
- Nós três num motel, Carlos?
- Claro, onde você quer que eu durma? Aqui fora, com certeza, está cheio
de mosquitos, e, além do mais, estou exausto, estou há dois dias, praticamente,
sem dormir. O moralismo fica para depois que acordarmos, tá bem? - sorriu.
Nenhuma palavra a mais consegui registrar.
Acordamos na avançada madrugada, ainda fatigados pela tensão do dia
anterior. Preparamo-nos rapidamente. Carlos saiu às escondidas, regressou à
portaria pedindo que nos despertassem.
Naquele dia, andamos a esmo, em busca de uma alternativa urgente de
moradia para os próximos dias. Indispensável buscar Marcello e Eduardo. O
lugar onde se encontravam não oferecia condições de segurança.
Passei todo o dia muito triste, beirando a depressão. Não tinha para onde
ir. Que fazer? Qual direção tomar? O que significava, realmente,
clandestinidade?
Não ver os amigos. Tudo bem, estava descartado. Esconder-se entre
perucas... Óculos? Como são incômodos! Dois vidros presos por pernas nas
duas orelhas, descansando, inescrupulosos, sobre o septo nasal. Quando não se
tem visão, uma benção. Quando para compor um personagem um desastre…
O quê é, de fato, a clandestinidade? Como vivê-la? Como os cristãos na
antiga Roma? Esperar dois mil anos pela tradução dos afrescos das
catacumbas?
Clandestinidade é a expressão mais sofrida e iluminada nesta história. É o
15

Jorge Amado – escritor Baiano
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obscuro. A noite em plena luz do dia. É estar na multidão tentando se confundir
dentro dela. São as estradas sinuosas da minha pátria gentil. São vozes
sussurradas no burburinho das ruas. É o medo do nada. Mas é, também, o
despertar pleno da coragem. É o nascimento. É seguir em frente, sem temores.
É ir em busca do encontro definitivo com a liberdade.
A noite adiantara seus passos, quando decidimos visitar as crianças. Fazia
um bem danado olhá-los dormindo. Beijá-los, calidamente para não despertálos. Fazer as mamadeiras. Deixá-las prontas. Regressar quando as últimas
estrelas corriam apressadas para dar passagem à alvorada.
Tantas noites percorremos, incansáveis, as estradas que levam a Minas
Gerais. Tantas madrugadas, regressamos, apressados, para o mar.

Naqueles dias, nos transportamos para Sepetiba. Falar alto nem pensar, até
o cochicho poderia ser ouvido naquele quarto minúsculo, com janela e
basculante do banheiro virados para o corredor.
Estava sozinha, como em dias anteriores, quando começaram as dores
abdominais. Cada vez mais fortes. Cada vez mais contantes.
À noite, reclamei que quase não podia caminhar. Havia ido até o mar e
regressara desesperada.
- Não há de ser nada, devem ser apenas gases, você quase não tem comido
- comentou Fausto.
- Não estou comendo por causa das dores. Tenho ânsias de vômito.
- Amanhã vamos ao médico. Fique tranquila.
Pela manhã fomos ao ginecologista. Qual não foi meu espanto! Jorge
Portugal, um velho flerte dos tempos da faculdade. Não podia ser reconhecida!
Felizmente passei despercebida na sua vida.
- Tenho as trompas ligadas.
- Flatulência. Com este remédio, tudo resolvido. As dores vão ceder aos
poucos. Amanhã você nem se lembra mais delas.
Esperançosa, tomei o famoso Espasmo Silidron. Tentei dormir. Em vão. As
dores aumentavam a cada minuto.
- Necessito de um médico, Fausto.
- Para que outro médico, se sabemos que são gases? Esse nervosismo
atrapalha. Tente se acalmar que a dor passa.
Outra noite desvelada. Na manhã seguinte, não podia sair do quarto. As
cólicas eram insuportáveis. São gases, tento convencer a mim mesma. Melhor
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que eu caminhe até a praia e respire ar puro. Quem sabe, caminhar? Caminhar
sempre faz bem. Regresso ao hotel, quase à beira de um desmaio. É impossível
seguir caminhando…
- Precisa de ajuda? Sente-se mal?- perguntou o gerente.
- Sim, mas vai passar.
Esperei durante todo o dia. Fausto regressou do Rio, entrada a madrugada.
Um médico pelo amor de Deus! - pedia chorando. Não suporto mais esta
dor! Leve-me para um hospital!
Entrei pela manhã numa clínica em Campo Grande. No final da tarde,
diagnosticaram:
- Gravidez tubária. - informou o médico de plantão.
- Tenho as trompas ligadas!
- Algumas vezes acontece - explicou o plantonista.
Às pressas, em choque, dei entrada na unidade cirúrgica.
Quando despertei, Juarez, Fausto e Carlos sorriram felizes.

De pé, Maria Auxiliadora, estudante de medicina, chegada naquele dia de
Belo Horizonte, olhava curiosa. Entrara também na clandestinidade. Sua
primeira tarefa: acompanhar-me no hospital.
Auxiliadora, inquieta, perdidamente apaixonada por um companheiro,
andava por todos os recantos da clínica na ânsia, de quem sabe, encontrá-lo.
- Olha as fotos da Manchete! - folheava a revista, banhada em sangue
vietnamita.
Guerra por todas as partes. As imagens estampadas nas revistas eram
apavorantes. Difícil conter a tristeza. Estavam massacrando o Vietnã.
Modernamente equipados, os boinas verdes queimavam vilas inteiras,
estupravam mulheres, assassinavam crianças, retirando-as ainda vivas do
ventre materno, a golpes de baionetas. Espreitando entre os arrozais, lutando
bravamente, os vietnamitas iam ganhando terreno. Chorava, olhando a
barbárie desencadeada sobre o povo vietnamita. E os mortos pela fome em
Biafra! Aterrorizava olhar o mundo, acuada em uma cama de um hospital.
Da ruptura da trompa, estava salva.
Como salvar do sofrimento milhões de crianças morrendo de fome? Como
transformar o mundo, para que essas cenas hediondas não viessem a ser vistas
pelos meus filhos? Pior ainda, pelos filhos dos meus filhos? Como diminuir as
injustiças sociais?
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- Ouvi pelo rádio, quando estava no refeitório, que haviam assaltado o
banco Andrade Arnold. Foi agora mesmo, no centro do Rio - despertou-me das
minhas divagações, Auxiliadora. Foram eles, não foi? – pedia-me a confirmação.
- Não sei…
- Claro que você sabe. Conte para mim. Pensa que não vi os lenços
quadriculados?
- Deixa de bobagem. Fique quieta.- pedi com firmeza.
- Você não quer falar, tudo bem. Sei que não estou enganada.
Ao cair da noite, chegaram os três, sorridentes e felizes.
- Poderemos, enfim, sair do hospital sem mais problemas - falou Juarez.
Maria Auxiliadora partiu naquela mesma noite. Meses mais tarde, soube da
coragem de uma jovem, enfrentando a polícia, numa casa invadida no Méier .
Anos mais tarde, soube de seu suicídio no metrô na Alemanha. A tortura e
o exílio foram mais fortes do que o amor. Pelo menos, ela viveu a tempo de ver
o Vietnã sair vitorioso da guerra - pensei, relembrando sua cara apaixonada.
-Deixaremos o hospital bem cedo, o mais rápido possível. Esquentamos
demais o lugar.- alegou Juarez.
- Como são esburacadas as ruas desta cidade. Tudo dói! - reclamei.
- Aguenta mais um pouco - pediu Carlos. Vamos passar por São Cristóvão,
deixar estas armas e daí para Copacabana.
- Outra vez Copacabana? Não aguento mais Copacabana!..
- Você adora Copacabana! Sempre fala que é linda, a mais linda do mundo
e agora não quer? - brincou Carlos.
O companheiro aguardava ansioso, preocupado com a demora, quando,
por fim, chegamos ao aparelho. Descarregaram as metralhadoras. Seguimos
para a zona sul.
Fazia dias que não sentia nenhuma indisposição, mas agora essa dor no
ventre, e a sensação de umidade beiravam o insuportável.
- Carlos, alguma coisa está errada comigo.
- Um pouquinho mais e chegamos.
- Sempre um pouquinho mais... Por que você decidiu deixar aquelas
armas logo agora, que estou saindo do hospital?
- Ora bolas, porque não pude antes. A situação está preta. Você não viu?
Muita gente chegando. O Brasil está ficando em polvorosa, o movimento está
crescendo em todo o país. E a ditadura perdida buscando o fio da meada. Você
tem que ficar boa logo, precisamos também da sua cooperação.
- Onde a gente vai se esconder?
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- Num aparelho na avenida Copacabana. Não é lá grande coisa, mas como é
provisório...
- E os meninos? Quando vou buscá-los?
- Breve. Passada a recuperação. Também acho que Minas não é o ideal.
Aquela vila é muito pequena. Muitos curiosos. Seguramente, nos viram chegar
e sair pela madrugada, apesar dos cuidados: faróis desligados, o mais
lentamente possível, para afogar o barulho do motor... mas, como dizem os
antigos, seguro morreu de velho.
- Um lugar definitivo, assim espero. – ansiava Carlos.
- Carlos, pare de falar! A dor está aumentando. A saia está toda molhada!
- Deve ser alguma sensação por causa do tempo, dentro deste carro.
Entrei procurando o banheiro, queria urinar. Mais de três horas metida
naquela Kombi! Onde fora parar meu fusca, tão lindo!?
- Uma surpresa! - chamou Fausto esbanjando alegria.
Da janela pude ver um VW, tinindo de novo, bem diante dos meus olhos.
- Para você.
Nem dois minutos haviam passado e Carlos já pedia a chave emprestada.
- Pra pegar umas coisinhas. - alegou.
Voltou, finda a tarde, arisco, com jeito de quem fez travessura querendo e
não querendo explicar.
- Ora bolas. Diga logo o que passou, fui dizendo.
- Bateu com o carro?
-Não.
-Então, o quê?
-É... Fui levar um material... melhor... veja você mesmo!
Um enorme buraco no forro do teto. Nem uma voltinha no quarteirão, e
meu fusquinha havia sido batizado com um vil buraco. Por que me lembro
agora do Volkswagen? Tenho a roupa encharcada de sangue. Dói muito.
- Carlos, veja meu estado. Sangue por todos os lados! Me acode! Anda!
- Vamos remover a faixa devagarinho, sem pressa.
- Não toque.
- Que é isto?
- Ai, ai, ai... estou com o intestino para fora! Estou com a barriga aberta! Ai
ai...
- Calma! Por favor. Calma! - olhava apavorado.
- Calma é o caralho! - gritei. Como resolvo isto agora?
- Espera. Deixa eu ver.
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- Cale a boca! Cale a boca!
- Vou buscar um médico. Fique deitada, quietinha. Volto rápido.
Numa poltrona desconhecida, num minúsculo apê de Copacabana, ouvindo
o barulho enfurecido de carros, dos que voltam para casa exauridos, depois de
mais um dia de trabalho, muitos sem esperança, sem presente, outros cheios de
crença no futuro, uns felizes, uns tristes. Todos, infinitamente todos,
desconhecendo a minha dor. E se o Carlos não volta?... Será que alguém sabe
que estou aqui? Onde está o Fausto? Carlos disse que ele teve um compromisso
inadiável. O Juarez? Há muito não via ninguém, nem Rodolfo, nem o Lara. Desde
a ida para Sepetiba, meu contato era somente com os três. Ouço um ruído de
chaves. Vozes.
Entram apressados.
- Este é o Ivan. Ele é médico... companheiro, sabe? Vai resolver o seu
problema.
- Hum... Vamos suturar aqui mesmo. Não tenho outro remédio. Não
podemos levá-la a um hospital. - explicou Ivan.
- Segure a minha mão, não conseguimos anestesia.- comentou Carlos.
- Sem anestesia?
- É. Você aguenta. Precisa aguentar! Segure a minha mão. - pediu Carlos.
Vamos, segure. Fique calma. Não grite. Lembre, ninguém pode ouvir, tá bem?
- Tá bem, murmurei esgotada.
Viajei na dor. Só me dei conta quando passei a mão pela fronte e meu suor
era de sangue.
As mãos do Carlos sangravam. Nem um ai. Nem um lamento havia saído
dos seus lábios. Debruçou sua cabeça sobre a minha e soluçamos em silêncio.
O pior havia passado.
Antibióticos e curativos foram a tônica dos dias que se seguiram. Juarez,
Carlos e Fausto se revezavam, fazendo-me companhia. Já não podia, nas
madrugadas, enfrentar as estradas. Chegar furtivamente a Angustura, a
Macondo mineira, que guardava cuidadosamente o meu “Elemento 74” (
Tungstênio, apodo carinhoso dado a Marcello) e o meu Alemãozinho (apelido
para o Edu, um anjo louro caído de algum asteróide). Dor e saudade se
mesclavam num todo agonizante, dilacerando os sonhos do futuro próximo.
O inesperado se encarregaria de mudar os nossos projetos. Caberia a mim
escolher um novo desvio.
Este coro diante das Lojas Americanas é insuportável. Desde a manhã, até
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a noite, crianças perfiladas entoavam canções religiosas, estourando meus
tímpanos. Suas caras tristonhas e famintas me revoltavam. Que triste, meu país!
Quanta miséria de pão, de alma, de sentimentos.
A situação de Marcello e Eduardo estava ficando difícil.
- Vocês podem ter sido seguidos! - alertou minha irmã.
- O farmacêutico andava perguntando demais... “Por que estas crianças
estão aqui? Por que os pais não vêm buscá-las? Sabemos que a mãe delas vem
pela madrugada.
Definitivamente, era hora de buscá-los.
- Temos que tirar as crianças de Angustura, imediatamente! -pressionei.
- Se forem presas, todos nós teremos que nos entregar - concordou Juarez.
- Pensaram nisso? Pode significar uma irreparável perda para a
organização!- concluí.
Contatamos Fábio, nosso cunhado. Coube a ele a difícil tarefa de ir a Minas
pegar os meninos.
No sábado, às 15h, em frente da embaixada americana, no local mais
seguro da cidade, Fábio, corajosamente nos entregou Marcello e Eduardo.
Felizes, risonhos, chegamos ao minúsculo aparelho. Trinta e tantos dias de
ausência, de medo de perdê-los, de pânico de que fossem presos. Agora sim, se
tudo desse errado não importava, estávamos juntos de novo.
Nos dias que se seguiram tentamos novas soluções. Ir a Cuba era uma saída
plausível.
- Vamos criar condições para a viagem. - planejou Juarez. Um sequestro,
por exemplo.
- Agora não dá mais para sair legalmente do país. Vamos avaliar todas as
condições. Uns dois ou três meses, isto se não encontrarmos outra saída.finalizou Fausto.
- Temos novas perspectivas. Novos companheiros estão ingressando na
organização. É provável que você fique por aqui mesmo - considerou Juarez.
De novo, a avassaladora angústia. Um aviso. Uma premonição.
- Não posso continuar aqui. Nem um minuto mais.
- O que é isso? Não tenho para onde levá-la! - disparou Carlos
- Aqui, eu não fico. De jeito nenhum. Inventa um lugar. Qualquer coisa, por
favor!
- Vou inventar. Vou sair e retorno num minuto.
Levantou, bateu a porta apressado. Chegou, quase finda a tarde, brincalhão
como sempre.
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- Encontrei uma casa em Itaipava, acertei o aluguel com a proprietária.
Iremos para lá ainda hoje! – participou-nos, contente.

Era noite, quando a polícia invadiu o aparelho em Copacabana, e as
crianças dormiam angelicalmente na pacata cidade aos pés das Agulhas
Negras. Salvos, mais uma vez.

Acuérdate de mí, no me abandones tan solo, que este abril
me desespera no olvides que el amor vuela de noche y anida en otro
abril cualquiera.
Amaury Perez16

16

Amaury Perez – compositor e interprete de Cuba
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1969 – Maio
Itatiaia - RJ

“De nossas vulnerabilidades vem nossa força…”
Sigmund Freud17

Em alguns dias que se seguiram, Carlos, às vezes, aparecia na madrugada .
A maioria dos outros dias, passávamos sozinhos. A cicatriz sarava aos poucos.
O peso dos meninos dificultava a cicatrização. Vivia assustada. Ora despertada
na madrugada pelos treinamentos dos militares das Agulhas Negras, ora
questionada pela proprietária que se encantara com o temperamento
quixotesco de Carlos.
- Por que ele deixa vocês sozinhos tanto tempo? - perguntava diariamente.
- Ora, não foi possível desvincular totalmente do trabalho. desculpava-me.
A presença cotidiana dessa senhora, dificultava nossa temporada na serra.
A casa era apenas para veraneio, mas todos os dias ela aparecia. Hospedava-se
na cabana que possuía, do outro lado da rua, e vinha, a todo momento, vasculhar
a nossa vida.
- Estamos em apuros. - comentei numa das noites em que vieram nos
visitar. A ausência de vocês é suspeita. Esgotaram-se as desculpas. Melhor
regressarmos ao Rio e lá decidirmos o que fazer. - adiantei.
No domingo, todos participaram da comemoração do Dia das Mães:
proprietários, caseiros e filhos. Após o almoço, Fausto regressou ao Rio, de
ônibus. Carlos ficou, para levar-nos na segunda-feira.
O ranger de trilhos nos despertou curiosos.
- Fausto? Bonde, a uma hora dessas? Vou abrir a janela!
- Não! Estamos num quarto de frente para a rua.
- Quê!? O que é isso de não poder abrir a janela? Que barbaridade é essa?
- Deixe a janela fechada; você esqueceu?
- Os quartos que dão para o pátio estavam ocupados?

17

Sigmund Freud – Psicanalista – Pai da Psicanálise
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- Nem todos, mas estes são mais seguros. Os do interior dão para a varanda.
Aqui podemos conversar melhor e as crianças ficam mais à vontade.
- À vontade, com a janela fechada!? Ah! Vou sair, fazer as mamadeiras,
saber do café da manhã...
Não posso acreditar, sem a possibilidade de olhar a rua. Logo em Santa
Teresa que é linda, cálida, charmosa, musical, mas num hotel ao nível da
calçada, de frente para a rua.
A manhã estava esplendorosa. Lá embaixo, a cidade se espreguiçava com
os primeiros roncos dos canos de descarga, com o frear dos ônibus, despejando
operários apressados a caminho de mais um dia de trabalho.
Lá estava impávida, a Central do Brasil, com seu relógio delimitando as
horas.
- General, seu café está servido. - chamou a copeira.
General? Ouvi bem? Isto é uma alucinação! Estou louca, sem dúvida. Um
general! No pequeno hotel, na minha frente!? Só mesmo no Rio de Janeiro. Só
mesmo na fantástica América latina. Há tantos dias, fugindo incessantemente
deles... Que ironia, diante dos meus olhos, quase me tocando, um General.
- Bom dia! – sorri.
- Bom dia. Linda manhã esta! - respondeu alegremente.
Após o almoço, Carlos e Juarez passaram para ver como estávamos.
Conversamos longamente sobre os próximos dias.
- Paciência. Aos poucos vamos encontrando a solução - proferiu Juarez.
- Precisamos definir qualquer coisa, estou beirando a loucura. Ficar parada
não é do meu feitio; daqui a pouco serão três meses sem fazer nada! De lá para
cá, daqui pra lá. Sem perspectiva de saída desta vida. Qualquer coisa é melhor
que nada. Como andará a escola?
- Por ora, esqueça a escola, o trabalho. Tem gente demais entrando na
clandestinidade. Cautela, equilíbrio e paciência - interferiu Juarez, sempre
terno, centrado, administrando o caos. Aos poucos estamos ficando mais fortes,
daqui para a frente ganharemos terreno. Estamos nos consolidando. Breve,
você verá que valeu a pena.
- Eu não quero ficar aqui. Este lugar é muito estranho e me parece muito
perigoso. Aqui vivem aposentados de classe média alta, tem até general!
- Se você quiser, pode ir para Belo Horizonte, ficar com a Maura - ofereceu
Carlos. Ela conhece vocês. Além do mais, sabe da minha situação. É uma saída,
antes da ida para o sul de São Paulo.
- E o sequestro? Cuba ?
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- Não gosto hoje dessa alternativa. A Ilha é muito definitiva. Você pode ser
muito útil na organização, aqui mesmo - asseverou Juarez.
- E os meninos?
- O lugar para onde pensamos levar vocês tem uma boa infra-estrutura,
tanto para as crianças, quanto para você, que vai executar uma missão especial.
Quinta-feira teremos uma ação importante. Necessitamos do Luís aqui. Podem
viajar na Sexta. Ia me esquecendo... Lembre-se, não pode mais chamá-lo de
Fausto – recomendou, sorrindo.
- De hoje a sexta... 4 dias - concordei.
Na quarta-feira, amanheci aflita. De novo aquela estúpida angústia. Luís
saiu cedo. Carlos chegou à tarde.
Sentados no jardim, olhando a Central, disparei:
- Quero ir embora hoje.
- Hoje?
- Nem mais um dia.
- Não combinamos que seria na sexta-feira?
- Combinamos, mas eu quero hoje.
- Você vai viajar sozinha?
- Vou.
- Bem, temos que ver se há passagens, as coisas não são assim.
- Vá até a Central e verifique. Tem que ser hoje! – cochichei, quase aos
gritos.
Pouco tempo depois, retornava com os bilhetes.
- Tudo bem, você viaja hoje.
Arrumei rapidamente as poucas coisas que nos restavam daqueles últimos
meses. O certo é que não estava feliz. Interiormente, sabia que estava agindo da
maneira mais correta. Uma força me lançava para a frente, apesar do medo, da
insegurança, da angústia do desconhecido.
Chegamos à estação em cima da hora. Tudo que nos tocava fazer, daqui
para adiante seria assim: em cima da hora. Marcello começou a chorar quando
entramos no vagão. Com a cara banhada em lágrimas, colada ao vidro, víamos
ficar para trás todo o nosso passado: os laços que me ligavam a Luís, minha
família, amigos. Só me restavam: Cell, Edu e o incógnito.
Na plataforma, Luís e Carlos disfarçando as lágrimas, viram o trem se
afastando devagarinho, enquanto partíamos, corajosamente, rumo à incerteza.
Apesar dos seus apenas dois aninhos, muitos anos passaram para que Marcello
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assimilasse aquela despedida.
“Abrindo um antigo caderno foi que eu descobri: Antigamente eu era
eterno.”
Paulo Leminski18

18

Paulo Leminsk – Poeta Curitibano - Paraná
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1969 – Maio
Belo Horizonte - MG
Para todos os males, a amizade é o melhor remédio.
José Martí19

A manhã de sol morno, timidamente cinzenta, recebeu-nos desconfiada.
Tomei um táxi e, pouco depois, estava diante de uma família como poucas:
solidária, transbordante de ternura, mineiramente discreta e, sobretudo, amiga.
Nenhuma indagação, nenhum questionamento. Carlos e Luís chegam sextafeira, foi a única explicação.
O melhor quarto. Um montão de flores, banhos, chás, leite, bolos de fubá,
um corre - corre de atenções ilimitadas.
Assim é Maura, uma mãezona forte, centrada, decidida, sofrida, muito
sofrida, mas pronta para qualquer intempérie. Uma varredora de tristezas.
Fora a minha angústia, acocorada no lado esquerdo do meu ser, escondida
de todos e de tudo, o dia transcorreu tranquilo.
Enquanto fazia as famosas mamadeiras de leite em pó, o qual
nervosamente se embolava, se a água não estivesse morna, todos souberam da
notícia, dada com muito ênfase no Jornal Nacional.
Menos eu.
Maura chegou à cozinha, controlando o choro, abraçou-me forte e se
debulhou em lágrimas.
- Não chore Maura, você vai se acostumar à falta dele. Perder um
companheiro de anos é difícil. Nem sei como reagiria. O tempo se incumbe de
amenizar a dor. Não chore. Carlos está bem, seus outros filhos também, não
fique triste assim.
- Vou me acostumar, pode crer, foi só um momento de fraqueza - balbuciou
Maura, num soluço. Você chegou assim, tão de repente... Sozinha. Deu-me uma
saudade enorme do meu velho. Ele não teria partido tão cedo, se não fosse essa
maldita ditadura. Também, ver o nosso filho preso, torturado... Foi demais para
o seu coração.
- Eu sei. Carlos também sente muito a falta dele. Afinal, não faz tanto tempo
19
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que seu marido morreu.
- As crianças vão ser ótimas para mim. Elas têm o dom de colorir o mundo.
Na manhã seguinte, Maura não trouxe os jornais do Rio.
- Esgotaram cedo - justificou. Amanhã levanto bem cedo, compro o Globo.
Como ainda não podia sair (a ordem era ficar em casa até a chegada dos
dois), não tive outro remédio a não ser me conformar com a notícia de que não
teria notícias.
- Chegam poucos sabe? Aqui é Belo Horizonte. Os jornais do Rio não são
tão lidos.
Oba! Será que os mineiros nem querem saber da Cidade Maravilhosa?
Impossível, é que são ávidos mesmo de notícias.
Sábado. Como dizia Vinícius ¹⁸ “tudo porque hoje é sábado” Carlos abriu a
porta do quarto devagarinho e me olhou. Tentei visualizar além de seus
ombros. Ninguém. Olhei no profundo de seus olhos. Estavam marejados em
lágrimas; envolveu-nos, então, em seus braços, chorando baixinho.
- Cadê o papai?
- Ele não pode vir hoje. Virá depois.
- Não! Eu quero o papai!
- Olha, Marcello, o papai teve que fazer um trabalho de urgência e chega na
semana que vem - esforçou- se para falar.
- Quando é a semana que vem!?
- Bem, hoje é sábado. A semana que vem é depois que vier outro sábado.
- Quando vem outro sábado?
- Depois de domingo, vem a segunda- feira, depois terça-feira. O sol vai
dormindo e acordando, e chega o sábado.
- Tá bem, vou esperar o sol dormir e acordar. Viu Edu? O papai vai chegar
depois do sol dormir e acordar.
Meu desespero chegara ao limite. Precisava ouvir a verdade.
- O que aconteceu?
- Ele foi preso - sussurrou aos meus ouvidos. Não sabemos nada, foi
baleado. Até agora não tivemos notícias fidedignas. Uns médicos amigos nossos
estão tentando obter informações. Sabemos, apenas, que deu entrada no Souza
Aguiar com vida.
- Ninguém diz nada. Você sabe, afinal ele era assessor do Jarbas, Ministro
da Educação.
- Como foi acontecer isto?
- Uma cagada. No dia seguinte a sua partida, fomos dar cobertura a uma
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ação para pegar um carro. Na hora H, o companheiro que estava junto se
assustou. Luís não podia vacilar, foi junto. O dono do Chambord correu ao
telefone público, chamou a polícia e deu as dicas do carro: Simca Chambord
laranja.
- Laranja? Quantos Simca Chambord laranjas tem no Rio?
- Imagina! Dois ou três.
- Que absurdo!
- Na praça da Bandeira, viram o carro. Perseguição total. Tiroteio. Foi o que
pudemos ver pela televisão.

Vi, por fim, os jornais. Maura, sigilosamente, os havia guardado no quarto
da empregada. Luís parecia morto. Caído na rua, todo ensanguentado.
A dor não se traduz, se sente. Todos os meus órgãos sentiam. Não podia ser
verdade, Luís não estava morto. Não podia estar morto.
Perdida, sai com Carlos para chorar um pouco. Não podia desestabilizar
ainda mais as crianças.
Por mais de duas horas, percorremos as ruas da cidade. Jamais me lembrei
delas. Não sei de qualquer esquina, quiçá uma singela praça, uma árvore
interessante, nem mesmo sei se tem montanhas.
Sufocado pelas lágrimas, Carlos disparou:
- Você tem que ir embora hoje. Uma companheira vem encontrá-la às duas
horas, para deixá-la em lugar seguro.
- Que isso, em lugar seguro? Onde?
- Também desconheço. Em algum momento encontrarei vocês de novo.
Não podia acreditar. De novo! Ninguém está preparado para tanta violação.
- Hoje mesmo tenho que regressar ao Rio.
Se pudesse, diria: não me deixe, por favor! Não posso ficar sozinha. Não
agora. Mas, sabia que esse caminho não tinha volta.

Antes das duas horas chegou Inez. Que bom que foi Inez Ettiene. Trazia no
olhar a garra dos guerreiros, a força dos tornados. Olhou sem compaixão.
Explicou-me que ficaríamos na casa de uns simpatizantes até o final da tarde.
Estava procurando, urgentemente, um lugar para ficarmos.
A família que nos recebeu nos trancou em uma habitação, sem uma
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palavra, um gesto de ternura, um copo de água. Nem um ruído, um abrir de
torneiras, uma descarga, uma fala perdida. Nada. Silêncio.
Eduardo dormia…
- Quero água. - pedia Marcello.
- Não tem, Cell.
- Eu quero, mãe.
- Vamos mexer bem a linguinha, que a boca enche de água.
Assim , assim: Lá-rá-lá-rá-lá...
- Quero fazer xixi.
- Bom, então vamos brincar de fazer na mamadeira.
Estória atrás de estória, driblando o tempo, distraindo minha criançada
brasileira, como diz Luís.
- Vamos embora... Não quero ficar aqui.
- Sabe aquela moça que nos trouxe, ela vai chegar logo. Vamos beber muita
água, fazer xixi na privada, tomar banho, comer, depois dormir numa cama bem
quentinha.
A espera é a pior das sensações. É falsa, oca, sofrida, desbotada, dolorida,
eufórica, psicótica, esquizofrênica. Foram cinco horas de terror. Havia
escurecido, quando chegou Inez.
- Me perdoe a demora. Não foi fácil conseguir um lugar. Vou levar vocês,
provisoriamente, para a casa de um companheiro; o tempo para conseguir um
aparelho mais estável.
“Ninguém é igual a ninguém.
Todo o ser humano é um estranho ímpar.”
Carlos Drummond de Andrade20

20

Carlos Drummond de Andrade – Poeta mineiro - MG
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Junho 1969
Belo Horizonte - MG
“Sei que existem 256 caminhos,
mas, não podemos escolher todos ao mesmo tempo.”
Marilia Guimaraes21

O beco escuro servia de passagem para o barraco. Chovia forte lá fora. A
cidade parecia não ter cara. Também, que me importava se ela tinha ou não uma
feição própria? Que me importava esta ou aquela outra cidade, vila ou vilarejo?
Queria, sim, um pouco de solidão. Um pedacinho de espaço para mim e os
meninos. Queria chorar, sem cúmplices. Queria definir um caminho ou pelo
menos entender melhor aquele que deveria trilhar. Sei que existem 256
caminhos, mas, não podemos escolher todos ao mesmo tempo.
A chuva insistia em perturbar meu sono. Jamais ouvira tão perto o barulho
da chuva caindo no zinco. Estranha sensação de liberdade. De tempo em tempo,
ouvia vozes. Risos, rixas. A passagem estreita colocava os transeuntes quase
em cima de nós. Pela manhã, chovia. Chovia tanto que extrapola meu coração.
A sábia natureza aliara-se a meu pranto para amenizar minha dor.
Chão batido, sala, quarto, cozinha, banheiro numa mesma peça. Limpo bem
limpo. José nos atendeu afetuoso. Brincou, conversamos um pouco. Não havia
muito o que falar. Mal nos conhecíamos. O silêncio era prolixo. Durante uma
semana choveu. Durante uma semana, nem abrimos a porta. Como cheguei, saí.
Na calada da noite, às escondidas.
Desta feita, para um lindo apartamento, com moradores jovens, alegres, e
com um sério problema: a empregada não podia saber de nossa presença. Até
que conseguissem livrar-se dela, teríamos que ficar trancados no quarto. explicou Martha.
- Vocês podem sair à noite. Dar uma volta pela casa, enquanto ela vai para
21

Marilia Guimarães – Professora -escritora
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a escola. Mário está providenciando para que ela saia de férias. O problema são
as aulas. Tentaremos dar um jeito.
Mais estórias, contadas no decorrer do dia. Mais cantigas, sussurradas nos
ouvidos, estavam me levando ao desatino. Os pesadelos que desfilavam
intermináveis, nas horas de sono, eram mais leves e prazerosos, do que a
realidade da vigília. É certo que as crianças eram bem pequenas, dois e três
anos. Mas não o suficiente pequenas para dormirem e ouvirem estórias.
Não nutria nenhuma esperança de saída. Até então, a cada lugar novo,
piores situações.
Por fim, embarcaram a empregada, para visitar os seus pais, sob o pretexto
de que precisavam viajar. Fomos libertados das quatro paredes.
Felicidade geral. Respiramos tanto espaço, que caímos esgotados de
liberdade. Foi quando a campainha tocou. Teriam esquecido a chave?
Rapidamente abri a porta.
Diante de mim, um jovem assustado:
- Martha está?
E agora Drummond, que faço com o seu poema? Quem é este homem? De
onde ele saiu?
- Sou Wellington, irmão da Martha...Você quem é?
- Mirian.
Entrou, acomodou-se no sofá. Onde está minha irmã? De onde você veio?
Martha não disse que tinha visitas. Cheguei hoje, estava no treinamento.
- Você não é de Belô?
- Não. Vim conhecer. Nada mais. E, você?
- Sou paraquedista. Estou na aeronáutica.
- Aeronáutica?
Neste momento, Eduardo chamou. Eu havia parado na metade da canção
para atender a porta e ele, ainda meio adormecido, reclamou por ela.
- É uma criança?
- São duas. - respondi
Nessas alturas, melhor a verdade do que colocar tudo a perder.
- Seu marido também está aí?
- Não. Está em Madri, a negócios. Aproveitei para vir conhecer Belo
Horizonte.
- Estranho, Martha nunca ter falado de vocês... Somos tão apegados!
- Com toda certeza terá falado, mas não despertou seu interesse e você
simplesmente esqueceu.
- Difícil. Continuo achando estranho... Você não está fugindo da polícia,
está? Minha irmã é meio louca, e pode estar escondendo você.
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- Maluquice! Como você viaja! De que polícia eu iria fugir? Os mineiros são
tão desconfiados, que parece que tomaram LSD!
Aquele rapaz perguntava demais. A situação estava ficando complicada e
eles não chegavam. Da empregada, tínhamos nos livrado e veio o “projeto” de
militar.
- Amanhã vou treinar, saltar de pára- quedas. Tenho que estar descansado.
Acho que vou indo.
Se este infeliz comenta que nos viu, estamos fritos. Olhei fixamente para
ele, fixei todas as minhas energias em suas pernas, desejando que, ao saltar,
sofresse uma fratura, fosse engessado e me esquecesse.
Naquela noite, dormi com as crianças no carro do Afonso, numa rua
deserta. Dias depois, soube da novidade: Wellington quebrara a perna, estava
hospitalizado.
Amanhecia, quando chegamos à casa de Afonso. Uma revoada de meninos
descia as escadas apressada, todos falando ao mesmo tempo. Uns amarrando
os cadarços, outros prendendo os cabelos. Sentaram- se à mesa para um rápido
café da manhã, senão perderiam a escola.
Quanta alegria, quanta vida divisei naqueles olhinhos. Mara, a mãe linda e
suave. Afonso, o paizão. Patrícia, Marina, Andrea, lindas de morrer.
No almoço, alegria geral. Crianças novas na casa, aquela comida gostosa.
Um feijão daqueles! Colocado bem cedo no fogão, temperado com pedacinhos
de toucinho, horas antes do almoço. Coisa da cozinha mineira - segredou Mara.
Na parte da tarde, apareceu um companheiro com uma novidade que iria
até hoje marcar minha vida. Um disco compacto de música cubana.
- Um companheiro trouxe de Cuba. É super revolucionário! Música de
protesto. Vamos ouvir?
- É perigoso. - expôs Mara.
- Ouviremos no cantinho. No chão, tá bem?
- Bem baixinho. - suplicou.
“ Se quebró
la cáscara del viento al sur
y sobre la primera cruz
despierta la verdad” .....
Fusil contra Fusil… 22
Abaixados, com o coração em festa, a voz de Silvio Rodriguez, o compositor
22

Silvio Rodriguez – Cantautor Fundador do Movimento da Nova trova
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deste e de muitos outros séculos, percorreu minhas veias e se escondeu, como
tantos outros trovadores, pintores e poetas em um dos tantos compartimentos
que trago reservado em meu coração para armazenar todas as minhas alegrias.
Tristezas, jogo-as distraidamente na corrente venosa, para alcançarem o mais
rapidamente a atmosfera e se perderem para sempre na poluição das estradas.

Em poucos dias, estava instalada em um aparelho, junto com um
companheiro que faria de conta ser meu marido: Caio.
Entrava no adiantado da noite, dormia sem dizer palavra e saía aos
primeiros raios do sol. Sempre calado, como chegara.
Os dias aos poucos se acomodavam. Ora vinha um companheiro, ora outro,
ocasiões em que aproveitávamos para discutir o futuro de todos e elaborar
planos. Devagar ia participando de novo da organização. Sempre na logística.
Minha condição de mãe era uma grande impossibilidade. Fiz desde bolsas de
couro, para arrecadar dinheiro, a silenciadores, para serem usados nas ações
armadas.
Caio foi se acercando. Passávamos as noites lendo, discutindo política
nacional e internacional. Fizemo-nos amigos. Eduardo foi se apaixonando e,
pela primeira vez, falou: papai.
Marcello, sempre arisco, olhava Caio com simpatia, sem deixar de contar
os dias em que seu pai sairia da prisão para vir brincar de novo.
Por vezes, corria para pegá-lo no terraço, cantando a peito aberto,
bracinhos erguidos para o céu ..."Che Guevara não morreu... Lá- rá-rá... Che
Guevara não morreu!"
- Marcello! Vem cá! O Che não morreu. Por isto você não precisa estar
falando aí fora, tá bem? Senão, o que vão pensar? Que não lemos jornais, não
vemos tevê? - objetiva, apavorada de que alguém escutasse.
- Aqui ao lado, mora o chefe de polícia de Belo Horizonte. - - advertia Caio.
Marcello não podia entender isso, pensava.

Aliada às frias noites Belo-Horizontinas, estava a incerteza dos dias
futuros. Conscientemente, dava-me um tempo, para planejar meu futuro.
A organização estava rachada. Isolada em Minas, não sabia de que lado
ficaram meus companheiros. Juarez, Carlos, Rodolfo (o famoso Liszt) e outros
mais. Eram da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e a ela unira-se a Var54
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Palmares; mas no congresso de julho, dividiram-se novamente. De que lado eu
ficara? Ninguém me respondia. O contato que eu tinha era com os
companheiros que sabiam do meu aparelho. Eram poucos.
Notícias do Fausto, nenhuma. Apenas soubera que estava vivo, preso na
PM. Carlos desaparecera naquele sábado de maio. Meses sem nenhuma
novidade. Estariam vivos? Saberiam do meu paradeiro? Perguntas sem
possibilidade de respostas. Tinha que encontrar uma saída.
Cláudia, também da VP, estivera conosco em julho, e contara-me todas
essas novidades. Regressou ao Rio, ou talvez a São Paulo. Nem Deus sabe.
De Inês nunca mais ouvi falar, desde nossas longas conversas nas
primeiras noites em Belo Horizonte.
Ouvi falar de Inês Etienne muitos anos depois, quando, corajosamente,
atirou-se na frente de um ônibus em Petrópolis, ao ser conduzida para a morte.
Inês teve, como poucos, a coragem de denunciar o assassinato de alguns
companheiros, como Palhano e a traição do Cabo Anselmo, anos depois.
A cada pergunta, a resposta seca e sem comentários.
- Temos muitos problemas. - concluíam.
Saberia Juarez desta situação? Onde estariam eles?
O tempo, pendurado nas asas do vento, desaparecia por trás dos dias e
meses, sem deixar nenhum rastro de esperança. Belo Horizonte era perigoso.
Cada chofer de táxi, uma ameaça a nossa segurança. Qualquer gesto em falso
poderia significar a nossa prisão. Parecia que todos cooperavam com a polícia.
Enquanto mais alguns ajudavam com informações, outros tantos surgiam
dispostos a dar suas vidas pela liberdade.
A cada esquartejamento, novos Tiradentes surgiam de suas montanhas.

Marcello insistia no retorno do pai. Queria explicações contundentes:
- Por que tá preso, mamãe? Por quê?
- Ele estava trabalhando para que todos os meninos possam ter comida.
Muitas crianças não têm o que comer, não têm cama para dormir!
- Os meninos não têm comida?
- Nem todos. A maioria vivem nas ruas, com frio, fome, sem livros para ler
como os da mamãe.
- Por que não comem?
- Porque a comida é só para quem tem dinheiro. Ontem não fomos ao
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mercado comprar comida? Lembra? Compramos biscoitos e frutas. O Edu não
estava quase chorando porque estava com fome?
- Tava. Quem não dá dinheiro para eles?
- As pessoas que mandam no Brasil.
- Por quê?
- Porque são muito egoístas e não gostam do Brasil. Gostam de dinheiro. Só
de dinheiro. Não gostam nem de seus filhos.
- Dinheiro não é pra gostar. Eu quero meu pai.
- Sabe, Marcello, estamos em guerra. Nós mesmos estamos aqui,
escondidos, porque se o governo nos pega, vamos presos também.
- Por que a gente queria dar comida?
- Sim.
- E o tio Carlos? Cadê o tio Carlos?
- Não sei, meu anjo. Anda por aí, lutando contra a fome e a miséria.
- Eu quero ele. Eu quero ir pro Rio…
O porquê deu lugar à dor. Marcello já pouco comia, chorava durante a
noite, dormindo. Até que a febre apareceu. Alta, muito alta.
Médicos, remédios, psicólogos, para chegarmos à conclusão de que seria
necessária a presença urgente de Carlos.
Carlos era procurado em Minas. Tinha suas fotos estampadas nas
rodoviárias e aeroportos. Como vir a Minas, sem correr perigo? Sua vinda
estava fora de cogitação. Meu filho definhava aos poucos. Estórias, atenção
extrema, total carinho, todo o meu amor não substituíam a angústia de querer
o Fausto de volta, de regressar a sua casa. Seu corpinho começou a se encher
de chagas, menos as mãos e o rosto. Estávamos perplexos. Como resolver essa
situação? Como salvá-lo? Afonso passava os dias ao seu lado, brincando, dandolhe carinho. Até a barba deixou crescer, para simular a imagem paterna.
Nada demovia aquela criança do trauma da perda sofrida a cada semana, a
cada mês, a cada e dia.
Caio viajou ao Rio para localizar Carlos. Regressou abatido. Carlos viajara
com Lamarca, sem data de regresso. Quem de nós tinha data de retorno? Quem
de nós tinha, naquele momento um porto seguro?
Deixou apenas a notícia: Marcello precisa de você.
....”existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo
grande dos sertões,
dos mares, dos desertos,
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o medo dos soldados, o medo das mães,
o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores,
o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte
e o medo de depois da morte…”.
Carlos Drummond de Andrade23

23

Carlos Drummond de Andrade – Poeta Mineiro
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1969 - Agosto
Bairro de Santo Antônio - BH

“Neste universo, tudo é surpreendente.
A cada mistério revelado, mil novos mistérios surgem.”
Jorge Mautner24

Numa manhã gloriosa, com a cara metida na janela, sorrindo matreiro,
Carlos.
Os quatro, apertados num só abraço, nos perdemos aos beijos. Desta vez,
choramos de tanta felicidade.
Beijou milhões de vezes as bochechas ardentes de Marcello; devagarinho
tal qual um anjo, foi amainando aquela dor. Banhando-o com permanganato de
potássio , secou cuidadoso as feridas.
Aos poucos, Marcello foi se entregando, até alcançar a cumplicidade. Lápis
e papel em punho. Croquis, inúmeros croquis. Combinaram a fuga. Fizeram,
durante horas, o roteiro. Homens armados. Camburão. Polícia Federal.
Avenidas, árvores. Homens em postos de comando, soldados em postos de
ataque.
Por fim, a fuga e a liberdade.
- Assim será, meu amor. Vou tirar seu pai da cadeia. Vamos para uma casa
onde você tenha seu quarto para brincar com o Edu, ir à escola curtir com seu
irmão a alegria que a vida vai te proporcionar. Você só tem que ter paciência.
Temos que esperar a hora e o dia certo para a ação, tá combinado?
Entregou a Marcello um desenho, dobrado, que ele guardou com todo
carinho no bolsinho da calça. Era seu segredo e sua cura.
Naquele dia, a febre baixou repentinamente. Nos dias que se seguiram, três
ou quatro dias depois, todas a feridas cicatrizaram. Carlos se despediu,
prometendo voltar.
Desde maio, não sabia de nosso paradeiro. No racha, ele, Juarez, Maria do
Carmo e os demais ficaram na VP. Eu, sem saber, isolada do mundo e de todos,
24

Jorge Mautner – Compositor e Interprete - Rio de Janeiro - RJ
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estava com os da VAR- Palmares – (Vanguarda Armada Revolucionária –
Palmares).
- Imagina, não sabia de nada. Por este motivo demoraram tanto a me
encontrar. - comentei com Carlos.
- Exatamente.
- Fique quieta que eu volto pra tirar você daqui.
Carlos nunca havia falhado, não seria agora. Como Marcello, esperaria
tranquila o seu regresso.
Depois da vinda de Carlos, nunca mais falaram nada. As reuniões, antes
quase que diárias, foram escasseando. Caio pouco falava. Embora, na
clandestinidade da clandestinidade, meus neurônios sempre estiveram ativos.
Sabia pensar.
Chegou a primavera e com ela Carlos. Passam três dias felizes. O
compromisso com Marcello continuava de pé.
Em novembro, Fausto seria levado para uma audiência no Fórum e neste
dia eles realizariam a ação de resgate. Estávamos radiantes. Carlos voltaria para
nos tirar de Belo Horizonte. A organização tinha planos para nós.
Juarez e Lamarca eram contra a nossa ida para Cuba, como havíamos
cogitado no início.
- Estamos montando um campo de treinamento. Você vai para lá com
outras companheiras. - adiantou.
Carlos partiu, deixando-me com renovada esperança. Sair de Minas, para
começar uma nova vida em prol da revolução. Fosse qual fosse o aporte à
libertação do nosso povo, era bem-vindo. Eu daria o melhor. Certa estou de que
daria. Imbuída na esperança de dias melhores, encarava com mais otimismo o
ostracismo.
Na semana seguinte à visita de Carlos, veio a ordem:
- Vocês vão amanhã para o Rio, de lá para o Rio Grande do Sul.
- Mas, o Carlos disse que vem por estes dias.
- Não virá. Avaliaram que, com duas crianças pequenas, é muito
complicado.
- No Rio receberá as instruções do comando da organização.
Na noite seguinte, acompanhados por Caio, embarcamos para o Rio. Pouco
falamos naquela noite. Algum segredo ele guardava. Tenso e silencioso,
acariciava os meninos enquanto dormiam.
Estava preocupada: que me aguardava agora? Caio se recusava falar.
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Respondia lacônico às minhas perguntas.
- Você vai para o sul comigo?
- Não sei, no Rio saberemos. Não informaram nada a você? – perguntou.
- Disseram-me que vou para Porto Alegre.
- Sim, eu sei.
- Vamos encontrar o Carlos?
- Não sei.

“Que saudade é o pior tormento,
é pior do que o esquecimento,
é pior do que se entrevar.""
Chico Buarque25

25

Francisco Buarque de Holanda – Compositor/escritor – Paulista
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1969 – Outubro
Rio de Janeiro
“E agora o que fazer com essa manhã
desabrochada a pássaros?”
Manoel de Barros26

Amanhecia quando o comboio entrou na gare da Central do Brasil. O Rio
acordou lindo. Quanta saudade! Cada pedacinho, cada esquina , a Avenida
Presidente Vargas, a Perimetral, o mar, o cheiro do Rio. Que delícia, o mar! Rio
tem o mar mais exuberante do planeta. Um mar com cheiro de música, de gente.
O Rio tem cheiro de felicidade. O Rio tem cheiro de vida. E toda ela não seria
suficiente para expressar tanta alegria.
- Olha o mar, Marcello! Olha, Eduardo!
- Voltamos pra casa! Voltamos pra casa! Edu, voltamos pra casa! - gritava
Marcello - Olha os barcos! Quantos barcos! Olha o mar... Olha o mar...
- Não vamos para casa, Marcello. Vamos olhar o Rio. Um dia desses
voltamos para casa, tá?
- Para onde vamos? - interrompeu Caio.
- Para Copacabana, fazer hora. É muito tempo de espera, até às dez. Bom,
vamos começar a caminhar um pouco.
- Como você quiser. Não conheço mesmo nada. Só estive nesta cidade duas
vezes. Quando você esteve doente, internada, e vim pegar dinheiro - lembra?
Outra quando Marcello adoeceu.
- Foi quando Carlos assaltou um açougue para mandar o dinheiro, para
pagar o hospital? Ele me contou numa das vezes em Belo Horizonte.
Começou a chover. Entramos na Confeitaria Colombo para tomar um chá
e aguardar o tempo passar.
É simples dizer o tempo passar. É tenebroso viver o tempo passar. O Rio
foi ficando murcho, triste.
A chuva apertava o passo rápido. Ou porque a quantidade a jorrar pela
cidade poderia ser muita, ou porque não quisesse estragar minha satisfação da
26

Manoel de Barros – Poeta – Mato Grosso
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volta. Ninguém apareceu às dez. O outro horário era às 17h. Ficar esperando
num bar durante todo um dia, não seria viável. Cometeria um erro, mas ía ligar
para minha família. E se os telefones estivessem grampeados? Mesmo assim,
tentaria!
- Alô!?
- Maria Helena, sou eu. Acordei com dor de dente. Você pode me levar ao
consultório?
Pela entonação da voz, devia estar petrificada. Por sorte, foi bem esperta:
- Onde você está trabalhando hoje?
- Em Copa. Espero por você perto da sua boate preferida, que tal?
Estava jogando tudo. Maria não frequentava boates. Fora apenas uma ou
duas vezes, há muitos anos, no Golden Room do Copacabana Palace , quando
ainda namorava meu pai. Ela tinha que lembrar. Ah, Tinha...
- Dentro de meia hora, tá bom?
- Aguarde.
Fomos para um bar perto do Copacabana Palace. Lá estava ela embaixo do
seu guarda - chuva, parada junto à banca de jornal. Um abraço tímido, discreto.
- Onde estão as crianças?
- Ali no bar.
Conversamos pouco tempo. Apenas algumas decisões.
- Vou viajar, mas está chovendo muito. Não tenho para onde ir, neste
momento.
- Uma das suas irmãs está morando na Tijuca. Faz uma semana que se
mudou. Não acredito que esteja mapeada. Durante muito tempo, andaram atrás
dela para saber do seu paradeiro. Faz uns quatro meses que não a procuram.
Desistiram. Até porque, vocês nunca estiveram juntas.
- Vou falar a Dona Glorinha para vir vê-los. Coitados, não vivem mais, desde
que o Fausto foi preso e vocês desapareceram. A vida deles virou um inferno. A
polícia não os deixa em paz. Venderam o apartamento das Laranjeiras e
mudaram faz dois meses. Quase não nos falamos. Quando podemos, é do
telefone público. Queria que você soubesse que aquele Che que o Fausto pintou
para você, levei para Miguel Pereira. Está lá guardado, para quando tudo isto
passar. Marcamos a noite com a Dona Glorinha?
- Às seis, no Largo da Glória, pois hoje mesmo vou embora.
- Para onde?
- Não sei ainda.
Peguei o endereço da Tijuca. Em poucos minutos estava lá. Falamos muito
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pouco, sobre tantas coisas. Banhei a criançada, deixei tudo preparado para a
partida e regressei a Copa.
O encontro foi rápido, sem grandes explicações.
- Hoje, você parte para São Paulo. De lá, vá para Porto Alegre.
No dia 02 de dezembro, no Parque Farroupilha, um companheiro vai
recebê-la. Vá ao ponto indicado e espere não mais que 15 minutos. Aqui está o
mapa do local. Decore e jogue fora este papel. Hospede - se num bom hotel, que
no mesmo dia será levada para outro lugar. Não se preocupe. Tudo está bem
seguro. Lá receberá instruções. Para onde vai e o que fazer; receberá dinheiro,
etc...
- Preciso de mais detalhes.
- Infelizmente não posso dar. O nome do contato é André. Aqui tem $1.000
dólares. Boa sorte.
Olhei Caio. Sua mirada refletia um medo profundo.
- Caio vai comigo?
- Vai sozinha, companheira.
Por razões óbvias não sei seu nome, seu apelido, a cor da sua tez, seu porte.
Nada de nada.
De novo a angústia saída do desconhecido. Queria voltar, pegar as crianças,
sair pelo mundo. Urgia pegar os meninos.
- Vamos Caio! Rápido, estou desesperada.
Cruzamos o Rebouças na hora do rush, com o coração em frangalhos. Subi
ansiosa o elevador. Entrei. Que alívio!
- Você deve deixá-los. Acho que vocês estão indo para Cuba. - falou meu
cunhado, sem ternura. O Dr. João pode cuidar deles. Ele tem dinheiro, pode lhes
dar o melhor. Além do mais, o exército disse que se você se entregar, não fazem
nada e te liberam imediatamente.
Ouvi as sirenes. Entendi o jogo. Tinha que agir rápido
- Venham Marcello e Eduardo! Pegue a bolsa, Caio!
-Espere! Não pode ir assim, isto é uma loucura!- gritou minha irmã.
Desci atropelando a escada.
- Táxi! táxi! Hotel Glória, por favor!
Um dia escapara dessa forma. Teria sorte duas vezes?
Chovia copiosamente quando encontramos Dona Glorinha. Quinze
minutos, nada mais. Eles não podiam me trair, não me trairiam. O filho dela
estava preso, selvagemente torturado. Não entregariam as crianças. Sabia
disso. Falamos do Fausto, da prisão. Da dificuldade das visitas agora na ilha
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Grande, das lembranças, da despedida. Dos sobrinhos, da Leda, do Fábio. Um
minúsculo recorrido pela nossa história.
Diga ao Fausto que aonde quer que estejamos, lembraremos dele com todo
carinho. Fazia-se tarde. Peguei um táxi para a Central do Brasil. Naquele
momento, estava vedado deixar qualquer coisa para trás, até mesmo a
saudade.
Caio ficou parado com os olhos fixos na janela, sem lágrimas, sem palavras,
sem despedida. O trem lentamente deixou a plataforma rumo à capital paulista.
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1969 - Novembro
“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato.
Bom mesmo é ser um realista esperançoso.”
Ariano Suassuna27

Em São Paulo, hospedei-me no Hilton. Não podia arriscar. Faltavam 30
dias, para o ponto em Porto Alegre; decidi que viajaria na véspera. São Paulo,
era uma velha conhecida, sentia-me mais segura.
Há dois dias da partida, decidi ir à rodoviária, comprar as passagens.
Ônibus e trens eram os meios de transporte mais seguros, naquele momento.
Por eles transitavam milhões de pessoas, dificultando a vigilância minuciosa. Os
aeroportos eram alvos fáceis.
De repente, o inusitado. Diante de um cartaz, com as fotos dos
companheiros procurados, observando curioso cada uma delas, Rodolfo! Ao
lado, um soldado empunhava, arrogante, sua baioneta.
Tomada por frio e calor intensos observava, imóvel, a cena dantesca. Que
fazia Rodolfo na Estação da Luz ? Olhando tão de perto? Sua foto há muito estava
estampada naquele cartaz. Sempre fora distraído!... Distraído, sim, mas essa era
demais! Seria preso, diante dos meus olhos?
Some daí menino! Falei com meus botões. Peguei também Marcello no
colo, para fugir rápido, se o pior acontecesse.
O policial, qual boneco de cera, nem se moveu. Limitou-se a mirar com
desdém. Um curioso a mais, certamente pensou, virando-se, ao mesmo tempo
em que Rodolfo, balançando a cabeça se afastava, perdido em seus
pensamentos: sou outra pessoa nesse retrato... certo divagava. Tentei alcançálo, mas o perdi-o na multidão.
Recomposta do espanto, comprei passagem para a noite seguinte, num
ônibus leito, confortável para tantas horas de viagem e menos visado pela
polícia.
“Cuando la vida te presente razones para llorar,
demuéstrale que tienes mil y una razones para reír.”
Anonimo28

27
28

Ariano Suassuna – Poeta, escritor - João Pessoa
Anónimo –
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1969 - Novembro
Porto Alegre
DAS UTOPIAS
“Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos,
se não fora A presença distante das estrelas!"
Mário Quintana

A cidade é simples, interiorana, cálida, um porto alegre, como diria Mário
Quintana. Os poetas têm o dom de nos despertar a curiosidade e a paixão
antecipada dos fatos e da história. Que seria de nós, simples mortais, sem a
maravilha dos sonetos e dos versos livres?
Porto Alegre era uma dessas curiosidades acesas pelas mãos do poeta.
Nada diferente do que eu sonhara. Bonita. Gauchamente charmosa.
Hospedei-me no Hotel São Luiz; escolha estudada, com prudência, nas
noites de São Paulo.
Surpreendentemente, o hotel exigiu pagamento antecipado da minha
estada. Preocupei-me. O dinheiro agora não daria para mais do que uma
refeição.
Descansamos um pouco da exaustiva viagem, e aproveitei o meio da tarde
para conhecer um pedacinho da cidade antes de dirigir-me ao ponto estipulado.
Na hora marcada, 17h30m, lá estávamos, no lugar indicado. Um
caramanchão, revestido de trepadeiras em flor, servia de ancoradouro aos
barcos de passeio, que iam e vinham, cruzando o lago. Visitantes deixavam o
Parque Farroupilha àquela hora da tarde A ordem era esperar quinze
minutos. Somente 15 minutos.
Passados vinte minutos, nem sinal do contato. A noite caíra sobre a cidade,
como todos os dias, para a ordem geral do planeta, sinistra para mim. O próximo
ponto seria dentro de quinze dias. Estava sem dinheiro, com duas crianças para
dar de comer e dormir.
Impacientes, Cell e Edu começavam a reclamar que tinham fome, estavam
cansados.
- Vambora, mãe!
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Aquela voz tão doce, chamando-me à vida e meu coração desesperado,
buscando forças para enfrentar o obscuro. Venderei o relógio. Amanhã
buscarei um lugar para vendê-lo. Caio me dera de presente, na véspera da
minha partida. Bendito Rolex. Venderei o relógio, amanhã bem cedo.
Tomei Marcello e Eduardo no colo e comecei a caminhar. Não podia me dar
ao luxo de pegar um táxi. Todo o dinheiro que sobrara mal dava para o jantar.
Posso suportar a fome; as crianças, posso enganar com um leite. No café da
manhã, comeremos tudo a que temos direito, e guardaremos o máximo possível
para a merenda. Para o almoço, usaremos o dinheiro restante.
Como venderei o relógio, terei dinheiro. Verei, então, que caminho tomar.
Este plano dará certo. Terei dinheiro. Mudarei de hotel.
Mas, e se André não vier? Se foi preso? Se foi, estou frita. Devo abandonar
o hotel imediatamente. Ninguém sabe que estou aqui. Teria sido seguida? Bom.
São quase sete horas, não conheço esta cidade. Não posso ficar nervosa. As
crianças não podem perceber que estou com medo. Saio do hotel pela manhã
bem cedo. Se ele foi preso, quando chegar no hotel a polícia pode estar me
esperando. Mas ninguém sabe que estou nesse hotel; posso esperar até amanhã.
Havia tomado as minhas precauções. Não cheguei cinco dias antes do
combinado. Não fui para o hotel indicado. Estou loura. Bem vestida, maquiada.
As crianças estão com os cabelos bem compridos.
Mesmo que tenha sido preso e fale; não vai falar. Por que falaria? Não sairei
do hotel. Vou ter calma. Fazer tudo com a maior tranquilidade; qualquer atitude
impensada pode ser fatal. Ai, como Marcello e Eduardo pesam... Estou um trapo.
O hotel parece cada vez mais longe.
Ah! Se pudesse parar um pouco. Ah! Se pudesse gritar. Será que vou passar
a vida inteira fugindo?
Não. Não vou retroceder, nem em pensamento. Jamais retrocedi. Esta
situação é caótica, mas não é a primeira, nem será a última.

“...sussurro sem som onde a gente
se lembra do que nunca soube"
Guimarães Rosa29

29

João Guimarães Rosa – Escritor / médico/ diplomata - Minas Gerais
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1969 – Novembro
Porto Alegre
“A gente foge da solidão quando
tem medo dos próprios pensamentos.”
Érico Veríssimo30

Entrei no hall beirando a estafa. Quase 40 quilos de preciosidade e 800
toneladas de angústia. Rodolfo aqui! Que alegria! Em Porto Alegre!? Que
coincidência! Estaria na Estação da Luz comprando passagem para cá?
Acerquei-me devagarinho, pois conversava com um funcionário da
recepção. Esperei.
- Rodolfo?- chamei baixinho.
Ele me olhou intrigado.
- Desculpe. A senhora deve estar enganada.
- Não, não estou.
- Com licença.
- Rodolfo, sou Miriam. Pelo amor de deus, você me conhece, sim! Marilia,
Rodolfo, Marilia.
- O que você está fazendo aqui? Está neste hotel com as crianças?
- Estamos.
- Eu também; vamos rápido para o quarto.
- Como você veio parar aqui?.
- Eu é que pergunto. Por que não foram ao ponto hoje?
- Ponto? Hoje? Está enganada, não temos nenhum ponto com você.
- Ora bolas, como vou estar enganada? Um tal de André deveria ter ido ao
encontro. Estamos em Porto Alegre, não no Rio. - respondi nervosa.
- Calma, por favor. Calma. Quem te mandou vir para Porto Alegre, a VP?
- Caramba, VP!? Não, a Var.
- Você está na VAR, menina?
- Eu estava em Belô, desde maio. Fiquei na VAR sem querer, não tinha
nenhuma informação; depois conto toda esta história. Você ficou na VP?
- Sim, estamos quase todos na VPR.
- Que horror!... Ajude-me! O contato que deveria vir nos buscar não
30
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apareceu. Estou sem dinheiro, sem saber para onde ir.
- Então, o Juarez não sabe que você está aqui?
- Claro que não deve saber. Se estou na VAR e vocês na VP! Quando Carlos
me disse sobre o racha, e que iria nos buscar, a VAR me tirou de Minas.
- E afinal, o que você está fazendo nesta cidade?
- Indo para Cuba.
- De que jeito? Como vai sair do país?
- Num sequestro! Existe outra forma? Não temos nem documentos…
- É grave. Contudo solucionaremos este impasse. Dinheiro não é problema.
Vou contatar o Juarez para uma definição ou ajuda. A organização é contra o
sequestro. Porto Alegre é muito pequena. A VAR vai nos localizar. Estamos
rachados e com problemas. Alguns militantes eram da VP e passaram para a
VAR, isso nos faz vulneráveis. É provável que André, o companheiro que faltou
ao ponto, seja conhecido nosso.
- Com discrição sairemos dessa. - comentei. Que irresponsabilidade!
Sozinha, com estes dois meninos, e furam o ponto!
Conversamos durante algumas horas, sobre minha estada em Belo
Horizonte. As visitas do Carlos, a perda de contato com a Vanguarda Popular
Revolucionária.
Seis meses depois, pude entender o porquê do meu isolamento, da
ausência de respostas. Estava envolvida em uma ação, não poderia sair dela, e,
se pudesse, teria que ver como, sem prejudicar ambos os lados. Em 48 horas
chegou Maria do Carmo. Uma felicidade imensa. Fora as questões políticas a
serem resolvidas, havia o lado emocional. Rodolfo e Maria eram as únicas
ligações ao meu passado. Falamos por toda a noite. Passado, futuro. Dos
companheiros presos, da resistência, dos problemas enfrentados com tanta
gente na clandestinidade, do projeto defendido por Lamarca, da VP ter seu
próprio campo de treinamento, no sudeste. Dos nossos sonhos, do Rio, do
Fausto e, especialmente do Juarez.
Chegamos a uma conclusão. Deixar de participar da ação naquele
momento, era prematuro. Deveria ir ao ponto daqui a quinze dias. Inteirar-me
sobre a segurança de se fazer um sequestro. Conhecer os detalhes. Como?
Onde?
Um companheiro viria para dar retaguarda, e manter o comando da VP
informado. Num segundo momento, avaliaríamos se participaria ou não do
sequestro.
Combinamos. Mudaríamos de hotel. Rodolfo para um, eu para outro.
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Juntos, nunca.
Maria do Carmo regressou ao Rio.
Dias depois à hora do jantar, deparei com Rodolfo na recepção.
- O que você está fazendo aqui?
- Hospedado.
- Também estou. Amanhã cambiamos de hotel. Cheia de história esta
cidade, porém pequena demais para nós dois!. - gracejei.
- Pela manhã, cada um para seu lado.- como o pactuado.
Saía com as crianças a passear pelo Parque Farroupilha. Desfrutava aos
poucos da cidade, gozando de uma falsa liberdade.
No dia seguinte, nova surpresa: Rodolfo no café da manhã. Rimos muito.
Nova mudança de hotel.
Pedrinho chegou. Beirava os 18 anos. Compenetrado, aliava sua seriedade
de militante a um jeito moleque e brincalhão, descontraindo a tensão, sempre
presente no ar.
Por aqueles dias, comemoramos os 3 e 2 anos dos meninos. Rodolfo, eu e
as crianças numa singela festa no parque. Uma metralhadora que disparava
fagulhas para Marcello, um carrinho para Edu, um saco de pipocas, um passeio
de barco pelo lago, lembranças guardadas por toda a infância presenteadas por
Rodolfo. Pela vida afora, recordamos esse carinho. Comemorar a vida é
fundamental em tempos de guerra. No dia seguinte, estaria no ponto
aguardando André.

Com quinze dias de atraso, André nos aguardava ao lado do ancoradouro,
juntamente com outro companheiro.
Recebi instruções: comparecer às reuniões e deixar os meninos durante o
dia com uma companheira, para dar-me mobilidade. Três ou mais reuniões.
Que remédio! Não podia dizer que tinha Pedrinho, nem que Rodolfo cuidaria
delas.
- A companheira pode brincar com elas, enquanto estamos reunidos.
- Elas não estão acostumadas a ficar com estranhos. - falei.
- Criança acostuma com tudo. Além do mais, esta companheira é ótima.
Será apenas para as reuniões. - argumentou Andrada.
- Estou de acordo. As reuniões podem ser à noite, os meninos dormem às
19h. Ela pode ficar no hotel.
- Não. Elas devem ir com esta companheira. A casa deles é grande, e as
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crianças terão liberdade para correr e brincar.
- Depois desta longa temporada em hotéis, vão adorar. - falou André.
- Tudo bem. Que retornem antes das sete. Lembre-se, elas dormem cedo.
Às sete horas, no máximo.
- Não se inquiete, antes das sete estarão aqui.

Passava das 20h. Marcello e Eduardo não haviam regressado. Pedi um
lanche no quarto para não ausentar-me. 22h, nada. Que foi que aconteceu?
Algum acidente com eles? Dormiram de cansaço? Por que não avisaram?
A próxima reunião estava marcada para dentro de dois dias. Como
localizar meus filhos? Saber deles? Como encontrar André, Andrada?
Passei a noite em claro. Rodava pelo quarto em pânico total. Esperava o dia
amanhecer; o silêncio da noite, a falta de ruído. O mundo dorme. Como
despertá-lo? Dorme a sono solto. Relaxado, sereno. Quanto mais noite, mais
tenebroso. Os pensamentos crescem, tomando dimensões gigantescas, o medo
adentra as entranhas, dilacerando tudo. As soluções se apequenam, murcham,
secam, apodrecem, desaparecerem na atmosfera.
Que foi que aconteceu com meus filhos? Tudo de novo, não. Não quero
viver a angústia da separação. Não quero viver este medo.
A cidade está feia, cheira a água insalubre. Cheira a tristeza. Onde está
Quintana, que não me ouve? Onde estão os guerreiros farroupilhas? Onde está
o povo brasileiro, meus irmãos de sangue, crença e cor?
Um suspiro, um estalar de ossos, um gemido preguiçoso. É o amanhecer
chegando de mansinho, sem pressa. Sairei correndo para a rua, quem sabe meu
coração não fareja minhas crias?
Às 10h, encontro Pedrinho.
- Como você está abatida? Que houve?
- As crianças não voltaram. Andrada levou os meninos, para conversarmos
com tranquilidade. Eu mesma estive de acordo, mas que eles voltassem ao
entardecer. Somente amanhã estarei com eles outra vez. Não tenho como
localizá-los. Estou desesperada, Pedrinho.
- Paciência, não aconteceu nada. Quem sabe eles aparecem hoje? Não saia
do hotel. Voltarei à tarde.
Fazia sol. Melhor assim; facilita o raciocínio, diminui a ansiedade. Odeio os
dias cinza, me embotam a mente.
Levaram as crianças para que eu não entregasse a ação, concluí. Quem
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disse que eu iria entregar? Ora essa! Eles querem ter certeza de que vou no
sequestro. Por isso as crianças não voltaram.
No encontro com Andrada, a sentença: as crianças serão entregues no dia
da viagem.
- No dia da viagem? Como vão ficar sozinhos? Essas crianças já sofreram
muito! – retruquei, tentando demovê-lo.
- Sem questionamentos. Está decidido. – replicou.
Os momentos que se seguiram foram os mais tristes. Iria deixar meu país
coagida pelos dois lados da moeda. A ditadura, que tortura, mata, esquarteja
nossos ideais, e o sectarismo de uns, que não entendem os verdadeiros
caminhos para a conquista da liberdade.
Não foi à toa o racha. Estou confusa, triste, tensa, para julgar friamente esta
estúpida situação.
Assim passei meus últimos dias no Brasil.
Rodolfo e Pedrinho amenizavam a ausência das crianças.
Como Rodolfo regressaria a São Paulo, passou-me alguns documentos
para Onofre Pinto, representante da VPR em Havana. A viagem à ilha era fato
consumado. Como teria reunião com Andrada, marquei com Pedrinho no dia
seguinte, às 15h.
Dormia quando tocaram à porta. Despertei assustada. Era André.
- Vamos, pegue suas coisas.
- Que horas são? Cadê os meninos?
- Três horas. Vamos encontrá-los. Temos pressa. Sua mala está arrumada,
não?
- Claro, sempre. Três da manhã!
- Vamos viajar e precisamos chegar cedo.
Boêmios retornavam aos seus lares, povoando, discretamente, as ruas
vazias àquela hora da madrugada. Entrei no carro ainda sonolenta. Fora da
cidade, paramos.
- Vamos trocar de carro.- ordenou André.
Um fusca estacionou um pouco mais adiante. Caminhamos até ele.
Encolhidos no banco de trás, sonolentos, olhinhos assustados, meus dois
amores.
- Mãe!- choramingaram os dois.
Envolvidos nos meus braços, presos ao meu peito, nem vi o amanhecer,
nem notei que nos distanciávamos do meu país. Não importava o futuro, nem
para onde íamos. De uma única coisa eu tinha certeza: ninguém os arrancaria
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mais de mim, nem que, para defendê-los, tivesse que matar. Hoje, trinta anos
vividos, reafirmo essa promessa.
No banco da frente, um jovem casal de simpatizantes me levava para o
Uruguai. Em oito horas de viagem, pouco nos comunicamos. Eram simpáticos,
carinhosos, prestativos. Tinham ordens de deixar- nos em Montevidéu.
- Dentro em pouco, chegaremos à fronteira. - lembrou a companheira.
Pegue sua nova identidade. Melhor se livrar da antiga.
Com os dentes, cortei, pedaço a pedaço, todo o meu passado, levado
prazerosamente pelo vento, nas rimas apaixonadas de Vinícius:
...“ Vontade de beijar os olhos da minha pátria
de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos...
Vontade de mudar as cores do vestido(auriverde) tão feias
De minha pátria, de minhas pátria sem sapatos
E sem meias, pátria minha
Tão pobrinha
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1969 - Fronteira do Brasil
com Uruguay – Montevideo

“La vida no es la que uno vivió,
sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.”
Gabriel Garcia Marquez31

Tensos, mas parecendo turistas lépidos e fagueiros, a caminho de
Bariloche, cruzamos o posto policial. Registraram o carro, documentos.
- Podem seguir - ordenaram.
Paramos para urinar, ali mesmo, na estrada. O primeiro susto passara.
Com Pedrinho e Rodolfo havia traçado uma estratégia. Iria para Cuba.
Diante da situação, não poderia desistir. A organização daria dinheiro suficiente
para qualquer imprevisto. Andrada fora claro. Eu andava com os militantes da
VPR, e, a qualquer deslize, ele não hesitaria em eliminar-nos. Não lhe faltava
coragem ou determinação. Nada impediria a ação há tanto planejada. Ele era o
comandante com poderes absolutos. Andrada vinha da Linha Vermelha, um
segmento da esquerda radical. Era um guerreiro duro, inflexível.

Chegamos a Montevidéu, ao cair da noite. Deixaram-nos.
Com carinho antecipado fomos recebidos por um casal de Tupamaros. Uma
família Tupamara. Alegres, solidários, sofridos, amados, perseguidos, fortes e
seguros.
Vez por outra soava a sirene. Era a polícia, buscando Tupamaros. Saíamos
ao parque a caminhar, enquanto eles desfilavam pelas casas, registrando tudo
e todos. Buscavam o que eles jamais lograriam encontrar: as idéias.
Dias de expectativa, contudo maravilhosos. Trocávamos informações
durante horas, sobre nossos países, nossos projetos de liberdade, a união da
América Latina, sobre nosso presente, sem jamais mencionar nosso futuro.
Com os companheiros que participariam do sequestro, mudamos para um
31
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pequeno hotel, situado perto da praia, cujo proprietário era também um
militante Tupamaro.
Ia à praia com as crianças, almoçava no Jangadeiro, restaurante brasileiro
de propriedade do ex-ministro do trabalho de Jango Goulart, segundo diziam.
Caminhava pela cidade, vez por outra fazia algumas compras, pois todas as
roupas dos meninos estavam pintadas de tinta a óleo vermelha. Roupas e
cabelos. Um sufoco ir limpando aos poucos as mechas louras emplastadas de
tinta. Um transtorno causado por uma ingênua diversão, enquanto estiveram
longe de mim.
No dia de Natal, almocei no Jangadeiros, uma excelente feijoada, para
alegria dos meninos que adoravam feijão com arroz, batatas fritas e farofa. A
cidade estava em polvorosa. Os Tupamaros tomaram um banco de assalto,
mantendo como reféns, seus funcionários, por mais de seis horas. Polícia e
exército completamente desarvorados.
- Como ousavam, ali, no nariz deles, executar uma ação tremenda como
aquela!?
O povo adorava os Tupas, e silenciavam a qualquer inquirição. Heróis
anônimos, cochichavam pelas ruas.
Também estava apaixonada pelos Tupas. Eles eram a extensão dos meus
Juarezes, Moacires, Marias, Carlos, Laras, Rodolfo's, Sílvias e Pedrinhos.
Dia 30, fui ao Jangadeiros para almoçar. Animado, o gerente nos convidou
para a festa que fariam para o reveillón.
- Seu marido virá, não?
- Não, vai direto para Bariloche. Muito obrigada pelo convite.
- Que pena! Será fantástico!
Desejei a todos um feliz 1970.
Saí, tentando divisar, através do mar, a minha pátria tão amada. Por quanto
tempo, ficaria longe de suas montanhas, de suas florestas, do cheiro do seu mar,
do sotaque multicolorido?
Quanto tempo sem ver a Portela entrando impoluta na Avenida Presidente
Vargas, sem sentir a vibração da nação rubro-negra, sem ouvir o Paulinho da
Viola...
Como viver sem o Bar Luiz, o Paissandu, o Mequinho e o Lara?... Estaria
fadada a repetir o carma mineiro: em vez de Dirceu-Marília? Melhor não cogitar
sobre o futuro. Viver apenas, intensamente, o presente. Bom para os olhos,
melhor para o coração.
Montevidéu estava em festa com a chegada de uma nova década. Sessenta
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havia sido embrião e feto. Ousou libertar a mulher, assassinou presidentes,
instalou ditaduras para sufocar as conquistas, olhou a Terra desde a Lua, ditou
definições morais e políticas, quebrou tabus. O mundo esperava um 1970,
menos conturbado, o fim das guerras, a punição dos culpados, o retorno à
democracia.
A cada primeiro de janeiro renascem nossas esperanças. Assim foi com
nossos antepassados, assim será com as novas gerações.
Seria 1970 uma década diferente de todas as outras até então vividas?
Faltava um dia para deixar a América Latina. Por quanto tempo? Meses, dias,
anos? Que futuro o futuro havia me reservado? Naquele instante, tão somente
a esperança. Era assim algo como a Terra, como dizia Gagarin, azul. A esperança
para mim é azul. Foi nesse azul que me perdi no dia 31. A princípio apreensiva,
preocupada, ansiosa, tentava conciliar o sono.
Era difícil dormir. No dia seguinte, uma grande aventura. Daria certo?
Sairemos ilesos? Seria o último, o ou primeiro dia das nossas vidas.
- Você não vai levar este casaco de peles é um absurdo!- disse Andrada.
- Foi presente da minha cunhada, uma jóia rara para ela!
- Não. Não pode levar.
Perdida no armário, ficou a única lembrança trazida do Brasil. Todo o resto
da minha bagagem era novo, exceto minhas lembranças. Adormeci inebriada de
tantos pensamentos.

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada"
Manuel Bandeira32
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1 de Janeiro de 1970
Aeroporto de Carrasco - Montevidéu
Vôo 114 - Dez anos da Revolução Cubana
…”O valor das coisas não está no tempo que elas duram,
mas na intensidade com que acontecem…”
Fernando Pessoa33

Marcello e Eduardo correm pelo aeroporto, arregaçando a roupa à altura
da cabeça, desenfreados, eufóricos, arteiros.
Um guarda passa, ora para lá, ora para cá olhando encantado a alegria dos
dois, que um ano de clandestinidade não logrou castrar.
- Venham cá, meninos! - seguro os dois pelos braços - Quietos!- Sorrio para
o policial que se detém com as travessuras inesperadas de Cell e Edu.
- Vamonos niños, tranquilos. Después ustedes juegan. Ahorita van a entrar en
el avión. - diz o policial.
- Estão felizes de regressar para verem o pai. - expliquei.
Com o olhar, busquei cada companheiro.
- Passageiros do vôo 114, dirijam-se ao portão de embarque, ouvi em
ecos…
Dali para a frente, a sorte. Todos os detalhes haviam sido repassados,
exceto o inesperado. André, Severina, Conga e Athos embarcam.
Acompanhada pelo olhar vigilante de Andrada, carregada de bolsas,
crianças, passaportes e armas, deixando para trás todo o medo , incerteza e
inquietude dos últimos dias, fui a penúltima a entrar. Andrada, se adiantou à
aeromoça e, delicado, ofereceu sua ajuda.
- Bolsas e crianças não combinam!
- Obrigada! - agradeci.
Sentei, estrategicamente, num dos últimos assentos. A qualquer
imprevisto, estaria fora do alcance dos demais passageiros. André sentou-se no
banco da frente para me dar cobertura. Conga se acomodou no banco de trás.
Terminei de colocar o cinto de segurança em Eduardo, acertei o de
33
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Marcello, apertei o meu e a voz serena da aeromoça desejou-nos uma boa
viagem.
- Dentro de uma hora estaremos fazendo escala em Porto Alegre.
Como escala em Porto Alegre? E São Paulo? O vôo era direto para o Rio
de Janeiro. Como agora esta mudança de rota? Falta de passageiros? É normal?
Atentos à decolagem, ansiosos para começarem a viver os anos 70,
ninguém notou quando o passageiro estrategicamente posicionado levantouse e entrou na cabine do comandante.
O Caravelle ainda ganhava os céus, quando Andrada ordenou a mudança
de rota.
- Isto é um sequestro. Mude a rota para Cuba, Comandante.
A luz vermelha continuava acesa, e a voz de Athos anunciava, para os
passageiros, o sequestro, lendo o manifesto escrito para a ocasião.
Falava das prisões, das torturas, dos companheiros assassinados, da
ditadura brasileira.
- Este sequestro tem dois objetivos: levar para Cuba os filhos de um
companheiro preso e torturado pela ditadura brasileira e reverenciar a Che
Guevara.
- ...comemorar a Revolução Cubana. - corrigi baixinho.
Fazia dez anos que Cuba estarrecia o mundo. Pequena, aparentemente
frágil, sem recursos naturais, derrubara a ditadura de Fulgêncio Batista e se
declarara socialista. “Se dar ao povo educação e saúde é ser socialista, então
somos.”- dissera Fidel Castro, na época da fracassada invasão dos americanos à
Baía dos Porcos - Playa Girón.
Há dez anos, que o cidadão cubano resistia bravamente para manter sua
soberania. Fazia dez anos. O Brasil também podia, imaginei sonhadora.
Todos ouviram espantados. Nenhum comentário. Pouco a pouco, refeitos
do susto, um suspiro aqui, um ai do outro lado, uma observação mais à frente,
um grito histérico da senhora, quiçá alheia aos acontecimentos dos últimos
tempos.
Esta aeronave não tem autonomia de vôo.- contestou o Comandante. O
Caravelle PP-PDZ, explicou, só pode voar por duas horas. Não comporta mais
combustível, e além do mais, está em pane. Voar para Havana, nem pensar.
Conga, o companheiro gaúcho que entrara no sequestro nos últimos dias
de preparação da ação, conhecedor de algumas manobras de aviação, foi
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requisitado à cabine.
Borges, o co-piloto, alertou sobre os problemas que certamente surgirão.informou André.
- Não chegaremos a Havana. Vamos parar em Porto Alegre para trocar de
nave. - sugeriu Amaral.
- Porto Alegre? Não. Não voltaremos a solo brasileiro. Temos que chegar a
Cuba de qualquer maneira sem sair deste avião.- sentenciou Andrada.
- Não vejo saída. Vou falar com a torre de Buenos Aires. Esta aeronave tem
que ser reabastecida. Temos problemas legais. Autorização de pouso na
Argentina, pagamento de combustível. Temos um protocolo a cumprir. –
mencionou Amaral, o Comandante do Caravelle.
- Vocês não entenderam? Isto é um sequestro!
- Entrem em contato com o aeroporto de Buenos Aires, peçam
permissão de aterrissagem e expliquem a situação. Eles vão entender. Isto é
sério. - concluiu.

Ezeiza – Buenos Aires. 19:00
Trinta minutos depois, aterrizávamos em Ezeiza - Buenos Aires, para
abastecer o avião. O manifesto lido a bordo, deixado com os Tupamaros,
chegara às redações dos jornais. Agências internacionais informavam ao
mundo a notícia de um sequestro num país que escondia sua história aplastada
pelas botas militares.
O sequestro tomava um novo rumo. O nome de cada um dos
sequestradores havia sido divulgado. A presença das crianças, como parte da
ação, também.
De nada valera a decisão de não mencionar meu nome, nem o dos meninos,
nem a presença de uma segunda mulher para cobrir a ação, na possibilidade de
que algo desse errado, como colocaram Andrada e André, pouco dias antes em
Porto Alegre.
Todo o cuidado e cautela, daí por diante, seria pouco. Uma pequena
distração, e um passageiro mais afoito poderia pegar uma das crianças e fazêla refém. Mudei de poltrona. Coloquei meus dois filhos do lado da janela e me
acomodei no corredor. Escondi a arma embaixo da bolsa, e, concentrando-me,
pus todas as minhas energias em estado de alerta.
Um casal de idosos foram os únicos passageiros autorizados a deixarem o
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avião. Após duas horas de negociações, deixamos a capital de Gardel, decolando
em direção à Antofagasta no Chile.
A noite, trazendo em seu cortejo as estrelas, cruzava o hemisfério sul, lenta
e preguiçosa. As crianças, disciplinadas a dormir das 7 às 6h, não reclamariam
até a manhã.
Nosso plano de comemorar o triunfo da Revolução Cubana, ficou
postergado para os anos seguintes. Os passageiros, cansados, terminaram
dormindo, enquanto nós, em estado de alerta, aguardávamos a nova
aterrissagem.
Voando, nada poderia nos acontecer. Nunca o céu me parecera tão seguro.
A próxima parada era uma incógnita. Teriam condições técnicas para consertar
o Caravelle? Abasteceriam sem problemas? Teria a Cruzeiro do Sul autorizado
o abastecimento de combustível.
Aeropuerto Cerro Moreno - Antofagasta. Chile. 0h17m.
Aterrissamos e decolamos em Cerro Moreno, Antofagasta, norte do Chile.
Chile, uma faixa no continente latino americano, beijada pelo Pacífico,
coroada pelos Andes, abriga um povo muito especial. O Chile, que “nos ha dado
tanto”: de Violeta Parra a Neruda, de Victor Jara e Miguel Litin, ao heróico
presidente Salvador Allende, que anos mais tarde seria assassinado no Palácio
de La Moneda, defendendo seu país: “Pagaré con mi vida la libertad de mi
pueblo.”
Eduardo Frei, o então presidente, ordenou que atendessem ao pedido dos
sequestradores: reabastecer o avião.
Em apenas 45 minutos, alçamos vôo dos Andes, com destino ao Peru
Aeropuerto Jorge Chávez - Lima. Perú. 2h10m.
Lima, a de Vallejo34 e Chabuca Grande35, qual gema preciosa incrustada na
história, nos recebeu cheia de surpresas. Hoje, não chove em Lima, e não tenho
vontade de morrer...contrariei Vallejo.
O avião parqueou engasgado. Aos poucos, tensos e famintos, os
passageiros despertavam para a realidade.

34
35

Cesar Vallejo – Poeta – Santiago de Chuco - Peru
Chabuca Grande – Poeta – Interprete – Cotabamba - Peru
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- Este vôo iria até Porto Alegre. - esclarecia novamente a aeromoça,
preocupada com as consequências da falta de água e comida nas próximas
horas.
Ainda era manhã mas o calor se tornava insuportável. Duas horas haviam
passado e as autoridades peruanas não liberavam a manutenção do avião,
alegando não dispor de equipamento adequado.
- Neste aeroporto, não dispomos de condições técnicas para abastecer o
avião. O birreator Caravelle é um modelo obsoleto. Não temos a bomba para
descomprimir o combustível,nem aparelhagem elétrica para ligar as turbinas.explicou o comandante. O equipamento que faz este avião sair do chão não
existe neste aeroporto. Contudo, a Cruzeiro está disposta a colocar uma nova
aeronave para vocês chegarem ao seu destino.
- Não sairemos daqui. - confirmou Andrada.
- Queremos sair daqui!!!- gritou uma senhora. Louca, desvairada,
inconseqüente, desumana! – me fuzilava com o olhar. Como pode expor assim
seus filhos, sua maluca!?
Todos assistiam preocupados àquela explosão. O terror vazava pelos olhos
espantados dos passageiros.
- Calma! Calma, por favor. - pedia desesperado o marido.
André foi até o assento da passageira e a acalmou, alegando o óbvio.
- Não vamos retroceder. Nada acontecerá, se ficarem sossegados. É apenas
uma questão de tempo.
Tempo. Tempo de amar. Tempo de ser feliz. Tempo de liberdade. Tempo
de guerra, para encontrar a paz. Tempo de esperar.
- Ninguém pode deixar seu lugar. Para ir ao banheiro, somente
acompanhado de um de nós. - determinou André.
Aproximava-se o meio dia, o sol abrasante queimava a aeronave, quando
apareceram os primeiros simpatizantes que foram se aglomerando na varanda
do aeroporto.
Faixas, mais faixas com palavras de ordem revolucionárias, coloriam a
tensão e passavam a solidariedade tão necessária em momentos difíceis.
- As turbinas não ligam; sem as baterias apropriadas os motores não
voltarão a funcionar. As empresas peruanas não usam Caravelle.. Este
aeroporto não está aparelhado para atender a este tipo de avião. Só temos uma
solução para o impasse: trocar de avião. A Cruzeiro do Sul vai mandar outro de novo a fala segura do Comandante Amaral.
Ouvimos perplexos a sua voz serena. Sem dúvida, um homem experiente,

85

Habitando o tempo

acostumado às peripécias que nos prega a vida, como estar sequestrado em
pleno Andes, responsável por tantas pessoas, negociando para todos e, para si
próprio, a liberdade.
- Precisamos conversar.- pediu André.
Até aquele momento, apesar do desvio de rota, nada parecia tão
complicado. Alguns inconvenientes passíveis de solução. A presença de
jornalistas na pista do aeroporto, apinhado de gente, dava-nos uma certa
segurança.
- Não sairemos deste avião. Custe o que custar - reafirmou Andrada.
Morreremos, se preciso for. Estamos dispostos a morrer. De nada adianta tentar
nos persuadir. Compreendeu, Comandante?
Amaral afastou-se devagar, olhando-me serenamente.
- Tudo bem, vou passar esta informação às autoridades brasileiras e à
companhia aérea.
Através do rádio, comunicou à torre nossa decisão. Regressou mais
animado.
- Desejo conversar com a mãe das crianças.
- Para quê?
- Não sairemos daqui vivos. - confessou-me, sem responder à pergunta.
Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que sair.
- Sair?
- Sair. Tirados à força. Sem água. Sem comida. É uma questão de tempo.
Estas crianças vão morrer de fome. Vocês não vão aguentar.
Tentei interpelá-lo.
- Ouça-me, pediu. O presidente Velasco Alvarado está disposto a oferecerlhe asilo político. O próprio ministro virá até o avião, acompanhado de
jornalistas, para garantir sua integridade física. Garantem que nada lhes
sucederá. Não interessa ao governo nenhum confronto em solo peruano. São
democratas e reconhecidos pelo povo.
Meus companheiros entreolharam- se aflitos. Que decisão tomaria, agora
que a negociação mudara tão repentinamente de mãos?
Eu, que fora posta à margem de tantas decisões... das mais simples às mais
secretas, que tivera meus filhos afastados do meu convívio, para garantirem o
sequestro... Neste instante, o destino de todos, nas minhas mãos: passageiros,
tripulantes, companheiros, meus próprios filhos... sim! Meus filhos, acima de
todos. Olhei para os dois. Tão lindos, tão carentes de infância, de juventude e de
maturidade. Tão pequeninos! Por eles, por todas as crianças do meu triste país,
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pelos que têm o direito de conhecer o mar, pelo direito que todos têm de ser
felizes, como dizia Martí. Por todos eles.
- Deixe-me a sós com meus companheiros, por favor. - pedi.
André ía falar. Cortei.
Eu não vou deixá-los. Não agora. Antes que vocês aparecessem na minha
vida, eu já cogitava em sair do Brasil. Um dia, conversaremos sobre este
momento. Conversaremos. Chamem o Comandante, por favor...
- Eu.
- Eu vou ficar! Agradeça ao Governo Peruano a delicadeza do gesto.
Agradeça aos jornalistas a solidariedade. Diga ao governo brasileiro que não
vou descer deste avião.
- Não quer pensar um pouco mais?- pediu.
- Não. Não preciso pensar, para decidir o que há muito está decidido. Não
sairei deste avião.
Voltou três vezes, tentando dissuadir-me:
- Mas se a senhora…
- Por favor, não insista.
Coçou a cabeça pensativo, preocupado. Afinal, sua vida também estava em
jogo. Visivelmente nervoso, completou:
- Se você não vai mesmo sair deste avião, aviso que na parte traseira há
uma porta que abre. Vocês devem ficar de olho nela. Seja o que deus quiser.
Vou transmitir sua decisão ao representante do ministro de Relações
Exteriores.
- Tudo bem. - respondi secamente.
Todos me olhavam. Uns, tranquilos diante do inevitável; outros,
resignados, exceto aquela senhora.
Que sabia aquela mulher de sofrimento, que sabia das torturas e
torturados, que sabia de liberdade, de pão, de sede e frio? Do povo massacrado,
sofrido, sem esperança? Dos nossos sonhos de liberdade? Da alegria, ao ver as
crianças de rua em escolas, de homens e mulheres não violentados, trabalhando
com dignidade? Do amor à pátria? Um dia, talvez saberia. Eu não estava
expondo meus filhos. Estava impedindo que eles fossem torturados em nome
da ordem e do progresso.
Sairíamos ilesos, fisicamente; tinha essa certeza, acontecesse o que
acontecesse. Perder nunca fez parte do no meu propósito de vida.
- Abra a porta dos fundos, imediatamente! Um de nós vai ficar lá de
plantão... André!
O cheiro insuportável do banheiro impregnava toda a nave. Doze horas
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haviam se passado, desde que saíramos de Antofagasta. A água do banheiro
havia esgotado. Todo e qualquer tipo de alimentação nos faltava. Estávamos
famintos e sedentos. Setenta e duas horas sem dormir faziam uma grande
diferença, bem como a fome e a sede. Todo um ano de clandestinidade servira
para o aprendizado de ficar alerta por muito mais tempo que o habitual. Sabia
que podemos viver, sem perder peso, durante trinta dias, somente ingerindo
leite. Para as crianças, tudo bem. Havia leite suficiente para uma semana. Mas,
e água? Em menos de 24 horas acabaria. Este sequestro tinha hora e dia
marcados para terminar. Meu tempo de espera e negociação estavam
cronometrados em relação direta à quantidade de leite e de água para os
meninos.
Fazia mais de duas horas que o co-piloto Hélio Borges não aparecia. Por
que não regressa com notícias?
- Os jornalistas estão muito perto. Devemos ter muito cuidado. Entre eles
pode haver infiltrados - comentou Andrada bastante preocupado.
- Querem tirar fotos das crianças.- disse André.
- Claro que não! Não devemos aparecer. O Manifesto deixado em Buenos
Aires nos identificou, mas eles não nos conhecem. Se a situação muda, podemos
nos confundir com os demais.
- Ilusão a sua. - resmungou Conga.
- Ilusão?
- Severina meteu a cara na janela e foi fotografada; Athos também.
- Não acredito! Não sabem que não podemos nos expor?
- Deram até entrevista!
- Entrevista!? Vá à cabine, Andrada! Acabe com isso! Merda, merda! Se
identificam a primeira mulher, encontrar-me é um segundo. Como fizeram isso,
meu deus? Não queremos violência! Nem mortes! Muito menos mortes!!! Onde
está o co-piloto Hélio? Quero falar urgente com ele!
- Está lá fora.
- Lá fora?!
- Estão dizendo que os sequestradores abriram a guarda. - comentou,
nervoso, Conga.
- Abriram a guarda!? Nunca abriremos a guarda.- olhei para André e
Andrada. Seus olhos estavam mudos.
- A situação está preta. O exército está retirando os jornalistas da pista.
Estão entrando alguns tanques.
- Tanques?
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- Tanques de guerra, olhe pela janela.
Lá vinham eles, posicionando-se ao redor, sem nenhuma discrição.
Imponentes, sombrios, dominadores.
- Vão invadir o Caravelle? - comentou um passageiro.
- É só uma questão de tempo. - respondeu outro.
- Nada mais de fotos. Nem de chegadas às janelas. Cada qual em seus postos
- pedi a Andrada que ordenasse.
- Não podemos colocar nossas vidas em jogo. Isto é o cúmulo da
irresponsabilidade!- completei furiosa.

Entre medo e euforia, uma discreta alegria invadiu os passageiros. Vozes
sussurradas podiam agora ser ouvidas.
A tarde caía sobre Lima. Cinzenta, chorona, quase triste. Tenho medo das
tardes assim. Frustradas, sem o acariciar dos últimos raios do sol, costumam
ser perigosas. Trazem consigo séculos de angústia e miséria.
Mas Lima é diferente. Tem a força dos deuses Incas, elocubrei. Assim seria.
Ganharíamos o céu qual objeto não identificado, misteriosamente como toda a
cultura andina.
" Jazmines en pelo y rosas en la cara
Airosa caminada la flor de la canela…
...cantava Chabuca Grande.A euforia dos primeiros momentos havia passado. O aeroporto deserto de
solidariedade, abrigava a repressão, o terror, o silêncio.
O olhar, antes voltado para as mensagens de vitória e paz, se concentrava
sorrateiro através de pequenas frestas, atento a cada movimento, a cada gesto.
Num piscar de olhos, podíamos ser invadidos.
As negociações haviam parado. Só silêncio e espera. As crianças brincavam
no corredor, ora de pique-esconde, ora atirando-se nas poltronas, ora correndo
no curto espaço e caindo nos braços de André.
- Você acha que este passageiro está com dor de barriga? - perguntou
André.
- Pode ser... respondi.
- Quando sair do banheiro, vamos ver.
- André, são pedaços de passaporte, papéis também. Olha aqui! Uma lista
com nomes de brasileiros! Para que serve?
- Não sei, vamos guardar?
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-Conga, vá até o assento deste senhor verificar do que se trata.- pediu
André.
- A mala diplomática foi rasgada.- voltou Conga com a nova.
- Mala diplomática!?
- Alguém emprestou uma faca. Não sei, pois o rasgo é grosseiro.
- Chama o Andrada!
- Que fazemos com esta mala?
- Vamos pensar depois. Entregaremos quando chegarmos, ou não sei.comentou.

De súbito, veio a ansiada resposta.
- Finalmente, chegaram o gerador e o mecânico chileno que fará funcionar
as turbinas - anunciou contente, o co-piloto. Dentro de poucas horas poderemos
partir.
Enquanto não estivéssemos no céu, poderíamos ser invadidos pela polícia.
No fundo, todos torciam pela chegada, sãos e salvos, à famosa ilha de Fidel.
Após 27 horas de terror, quase às 6h da manhã, levantamos vôo com
destino a nossa próxima escala. Panamá.
De todos os países, o Panamá era, sem dúvida, o mais temido. Estaríamos
em solo americano. FBI, CIA. Passaríamos ilesos? Que surpresa nos reservava a
próxima escala? Cada segundo vivido seria uma vitória, e estas últimas horas
eram decisivas.
Estava cansada, muito cansada. Os meninos dormiam novamente. Comecei
a chorar. Se chorasse, não dormiria. Não podia dormir, custasse o que custasse.
Adoraria um cigarro. Adoraria um copo d’água. Peguei a mamadeira e molhei
os lábios.
As estrelas brilhavam sorridentes. Sorri para elas e lembrei de Olavo Bilac
o poeta parnasiano:
“Ora (direis) ouvir estrelas!
Certo perdeste o censo!...”
Não só ouvi estrelas, como conversei com elas por toda a madrugada.
Falamos do fascínio dos vagalumes que chegam com a noite e se perdem nos
primeiros raios de sol; do Cruzeiro do Sul, brilhando nos meus campos cheios
de palomas. Das amazonas, do chimarrão compartido, das caatingas fedorentas
de morte, dos severinos, da carta de Caminha.
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Falei da Portela, do Nelson Cavaquinho, do segredo da Ursa Maior, do
Henfil, do Caetano, do Gil, e do Chico.
Lentamente chegou o sol. Amanhecia. A poesia corria desenfreada,
prendendo-se nos feixes avermelhados do céu.
Paulatinamente, a tripulação e os passageiros foram despertando.
O pouso na cidade do Panamá, às 9h dava início ao recomeço dos
problemas anteriores. Reabastecimento, pagamento de taxas alfandegárias,
negociações.
Fomos autorizados a aterrissar longe da área de desembarque. Borges, o
co-piloto mediador, desceu para administrar o combustível. A Panamérica
ofereceu água e comida para todos. Cuidadosos, recusamos.
Na gula poderia estar o nosso insucesso. Quem disse que é gula comer,
depois de tantos dias de jejum absoluto? Comer nem pensar. Certamente, a
comida conteria barbitúricos, e fracos como estávamos, dormiríamos
imediatamente. Não. Aguentaríamos até o fim.
De novo, os mesmos problemas.
- A bateria existente não estava em operação há muitos meses.- confessou
o Comandante. Os mecânicos vão conectar em série, baterias de automóveis,
para acionar a turbina.
- Ótimo. Não tenho dúvidas de que conseguirão.
A poucos metros do avião, um militar vestido a campana. A seu lado, um
senhor de terno. Logo soubemos ser o embaixador do Brasil, e o representante
da aeronáutica, e lógico, a polícia panamenha.
- Conversei com eles, e os dissuadi de qualquer negociação. Falei da
decisão de vocês de não abortarem a operação. - disse Borges.
Outras tantas horas mais de incerteza, até a decolagem para a última
escala: Havana. Cuba
…” Vá lá e tenha coragem de enfrentar os seus problemas mais
difíceis.
Crie seu próprio destino.”
Torquato Neto36

36

Torquato Neto – Poeta, letrista – Teresina - Piaui
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4 de janeiro de 1970
Aeropoerto José Martí Havana. Cuba.17h30m.
…”Si quieres regresar, ya no es posible;
a medida que avanzas se borran los caminos…”
Waldo Leyva37

Lentamente, o Caravelle foi parqueando junto à plataforma de
desembarque, onde, milagrosamente, se lia Aeropuerto José Martí.
Um frio intenso percorreu meu corpo. Seria uma miragem, ou era mesmo
a tão famosa, odiada, adorada, solidária, temida e invejada terra cubana?
- Mucho gusto. Vamonos.
- Onde estão meus companheiros?
- ¿ Como?
- Companheiros - repeti.
- ¡ Oh! En otra sala.
- Quero vê-los.
- ¿ Como? ¿ Que dice? - perguntou o outro militar a Conrado.
- Que desea verlos.
- Ahora, es imposible.
- Quero vê-los, agora. Viemos até aqui juntos e não vou me separar deles
agora.
- Espere um momento - completou Conrado.
Voltou trazendo André.
- Estamos sendo interrogados.
- Como interrogados? Estamos mortos de cansados! Vinte e sete horas de
terror e estão sendo interrogados? Do que vocês falaram?
- Sobre o treinamento.
- Esqueça o treinamento! Cuba não dá asilo, nem dá treinamento, já
informaram. Vocês estão cansados, mas não loucos! Diga a Andrada que não
insista, por favor.
- Tudo bem. Vamos embora, insistiu Conrado.
37

Waldo Leyva – Poeta Santiago de Cuba - Cuba
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Numa casa, situada bem próximo ao aeroporto, ficamos, até que depois de
algum tempo, outro militar veio nos buscar. Carreguei Marcello e Eduardo nos
braços até o carro, desejando ardentemente chegar ao destino. Uma casa, uma
choupana, um quarto fedorento de hotel, uma mansão, mas chegar. Queria
chegar. Chegar, chegar.

Que avenida florida! Quantas árvores estupidamente frondosas, quantas
margaridas! Igrejas, mansões!... Quantas mansões! Olhava atônita. Será que nos
blefaram!?
Cuba não era cinzenta e triste? Não era!? Parece-me que não!...
A energia emanada daquele solo, fez-me voltar mansamente à vida…
Ao dobrar a esquina, um cinema. Em cartaz “Les Parapluies de Cherbourg”.
Este filme passando aqui?... Esse filme? Aqui? Será uma alucinação!? Meu deus,
como controlar este sintoma? Não agora!
Quantas mulheres elegantes! Vestidos godês!... Penteados B-52, saltos Luiz
XV. Devem estar filmando algum filme de época. Hoje, está na moda. A minissaia
libertou a mulher em muitos sentidos. Das milhões de anáguas, da censura
sexual, e, pouco a pouco vai diminuindo o jugo machista. É importante registrar
todas as épocas, pensei com meus botões.
O hall do hotel Capri, apinhado de gente que circulava de lá pra cá, deixava
escapar a esfuziante alegria dos atores.
Não estava tendo alucinações! Todos os personagens estavam vestidos
assim. Menos mal! Ainda mantinha a consciência.
Divertida, essa Cuba!
Nem percebi quando preenchi a ficha do hotel, muito menos quando
mudaram meu nome e os dos meninos, tal a curiosidade de olhar ao redor.
Subimos ao quarto, me banhei e aos meus meninos. Coloquei-os na cama e
jamais poderei precisar como ou quando conciliei o sono.
Um surdo barulho de ondas, entrou sorrateiramente pelos meus sentidos:
- Dormi! Ai, meu deus, dormi!
Pulo da cama sobressaltada, tropeçando. Vou à caminho da luz que vem
discreta através da janela.
Abro a cortina.
Diante dos meus olhos embaçados, vejo o mar. Furioso, agressivo,
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quebrando suas gigantescas ondas no Malecón, anunciando enero: inverno
acima do Equador.
Olho Cell e Edu se espreguiçando.
- Mãe. - disseram em uníssono.
- Oi...
Procuro o rádio, giro o botão em busca de “Fusil contra Fusil”.
Uma voz rouca, saída do profundo do coração, cheia de amor, invade o
quarto:
Cuba, primer territorio libre de América. Hoy, 5 de enero de 1970. Año de los
diez millones”.

“Amada, supón que me voy lejos,
Tan lejos que olvidaré mi nombre.
Amada, quizás soy otro hombre
Más alto y menos viejo
Que espera por sí mismo allá lejos,
Allá, trepando el dulce abismo".
Silvio Rodriguez.38

38

Silvio Rosdriguez – Poeta, compositor, e interprete – San Antonio de Los Baños – Cuba
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1970 “Año de los 10
Milliones”
“Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá…”
Canção do Exílio –Gonçalves dias39

Pulei na cama; cobri Marcello e Eduardo de beijos, dentadas nas pernocas,
cócegas nas barriguinhas; tomei-os entre meus braços; assomei-me à janela e
lhes mostrei o mar.
- Olhem o mar!
- Que bravo, mamãe!
- Olha, olha que ondas gigantes.
- Tá molhando a rua. Por quê?
- Porque no inverno ele fica mal humorado. Acho que o mar não gosta de
sentir frio. Ele gosta mesmo é do sol, penso que é isto.
- Cadê o avião?
- O avião foi embora para o Brasil.
- Foi embora?
- Foi e nós ficamos. Eu, você e o Edu.
O ano de tensão, de medo, de fuga passou. Os quatro dias de terror ficaram
para trás. A partir de hoje, vamos viver aqui. Nesta ilha. Vamos desvendá-la.
Tomá-la nos braços, amá-la, conhecê-la, apaixonar-se por ela. Eu prometo a
vocês, todos os dias, a partir de agora, serão da mais pura felicidade. Prometo
que serão felizes, muito felizes. Podem acreditar em mim.
Ah! Cell e Edu, que sabem vocês da vida, de sonhos, de guerra, da fome, de
frio, de saudade, de solidão, de torturas, de perseguição, de clandestinidade?
- Por que você está chorando? Por quê? Você não gosta do mar, Mamãe?
- Gosto. Gosto muito. Adoro o mar.
- Então, por que está chorando?
- De alegria e tristeza.
- Você está triste? Eu e Edu não estamos tristes. Por que você está triste?
Não chore. Vamos brincar. Vamos.
Ah! Meu amor! Estou chorando de medo do futuro, da responsabilidade de
39

Gonçalves Dias – Poeta, teatrólogo – Caxias - Maranhão
97

Habitando o tempo

fazê-los felizes. Estou chorando por causa do mar. A partir de hoje, é minha
única fronteira. Estou acostumada a múltiplas fronteiras.Trás o horizonte,
fazendo uma curva de cento e oitenta graus, o meu país - aquele onde canta o
sabiá, ora nos versos do poeta, ora na canção. Meu Cell, meu Edu! Tão pequenos.
Tão lindos. Tão puros. A resposta foi um sorriso secando as lágrimas.
- Passou. A brincar, criançada.
“O programa de hoje está dedicado a Beny Moré”. A voz vinda do rádio me
assustou.
Estou no exílio.

Todos os olhares nos vasculharam de cima a baixo, percorrendo curiosos
desde os cachos da cabecinha dourada do Eduardo, até chegarem extasiados a
um par de pernas soltas, livres, despidas, em uma discreta mini-saia para o
cone-sul, escandalosamente nua para a ilha caribenha. Olho ao redor, também
desconfiada. Não era filme a cena da noite anterior, exceto as garçonetes e o
maitre, todos desfilavam modelos dos anos 50. Saias godês, cabelos laqueados,
maquiagem excessiva para a primeira hora da manhã. À primeira vista, a
charmosa ilha de Fidel havia parado em 1959. O desconhecido me intrigava
naquela primeira manhã de exílio.
Vestiam-se à 1950. Porque no cinema passava ’Guarda-chuva do amor‘?. O
filme era mais ou menos recente, lançava Catherine Deneuve no cinema.
Alguma coisa soava errada. A curiosidade aguçou meus sentidos. Tinha que sair
logo, ganhar rápido a rua, desvendar o mistério de 10 anos de socialismo.
Comemos felizes os donuts recheados de doce de leite, bolos, pãezinhos,
algo de fruta e um inesquecível café com leite, quase carioca, ligeiramente
mineiro.
- Antes de mais nada, vamos ver o mar. Depois sairemos por aí para
conhecer a Ilha, - conversava com os meninos.
- Mãe, um murinho! Vamos Edu. Corre, corre.- gritava Marcello
Em um piscar de olhos, segurando minhas mãos atravessadas, subiam no
murinho que bordeja o Pabellón de Cuba, bem ao lado do Hotel onde estamos
hospedados, para seu passeio preferido: caminhar em murinhos e, lá pelas
tantas, atirar-se, voar pelos ares presos a minhas mãos, até alcançarem a
calçada.
- Um, dois e... Tibum...
- Cuidado, companheira.
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- Quê! - olhei sem entender.
- Cuidado! As crianças podem cair.
Um militar?
- Vamos sair daqui. Depressa crianças.
- Quero pular, - choramingou Marcello.
- Não. Fica para depois.
Apavorada, Eduardo no colo, segurei firme Marcello e desci quase
correndo em direção à orla marítima. Um militar, bem ali ao meu lado. Que
susto! Deveria seguir a risca as ordens recebidas.
- Temos que zelar pela sua segurança, - ordenara o companheiro que nos
atendeu no hotel. - Somos responsáveis pela sua segurança. Nada de falar com
estranhos, ir para longe, entrar em qualquer lugar que não seja público.
Principalmente falar com estranhos, - frisou.
- Mas, todos são estranhos... - Respondi em um ‘portunhol’ assombroso.
- Não importa. Não devem falar. Entendido?
Eu sem falar. Impossível. Sou apaixonada por gente. Por um bom papo. Não
custa tentar, obedecer, nem que seja uma vez na vida. Vamos ver até onde
agüento. Mas, com militar, aí, sim, que não.
Olhei para trás, ninguém nos seguia. Diminuí o passo, fui chegando em
câmera lenta junto à mureta que separa o mar da larga avenida, a esta hora
totalmente vazia. Todos dormem nesta fria manhã de janeiro. As ondas batem
fortes, agressivas, contra as pedras, por vezes estraçalhando na calçada, outras
respingando espuma no asfalto.
- O mar está de ressaca.
- Que é ressaca?
- Ressaca é o mar agitado, nervoso.
- Porque ele está nervoso?
- Deve ser porque está com vontade de passear pela avenida e não encontra
passagem. Fica nervoso, vem forte para pular por cima da mureta.
- Está molhando a gente!
- Não vê? Melhor, vamos para mais longe.
- Mãe, olha. Não tem cabeça.
O que não tem cabeça. Onde? Uma águia sem cabeça. Quebraram a cabeça
da águia.
- Perguntaremos o que sucedeu. ’Tá legal’?
- Lindo o prédio ali na frente. Tem até canhão. Vamos lá?
Meninada, não faz nem 24 horas que estamos a salvo e já temos um montão
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de coisas para averiguar: a águia sem cabeça, o prédio do canhão, o mar
enfurecido. Não disse que esta ilha tem muitos mistérios?
Na hora do almoço, o restaurante apinhado de gente disfarçou nossa
timidez na escolha do cardápio.
- Que desejam comer? - perguntou a maitre. Lindos olhos castanhos,
cabelos pretos cacheados, corpo esguio, nariz e dentes perfeitos aliados à voz
suave e atenciosa. - Meu nome é Aleida e vocês? São portugueses, não?
- Somos, - respondi ligeiro sob o olhar de reprovação de Marcello.
- Que querem? Ancas de rana?
- Ancas de quê?
- Rana?
- Não sei o que é isto?
- Rana, rana. Daniel. Venga acá.
- Diga: que coisa é ancas de rana?
- Hum... Aquele bicho que faz qua qua qua.
Com as mãos, dedos abertos e levantados em cima da mesa, tentava imitar
uma rã, entre risadas e qua qua.
Ri, sem entender: “Qua qua qua. Que será isso?”
- Vou buscar um papel, regresso em seguida.
- Daniel desenha muito bem, - falava Aleida devagarzinho.
Momentos depois, lápis em riste, uma rã foi aparecendo no papel.
Gorducha... Bem gordinha...
Entre cardápios, rãs, desenhos, naquele dia ganhei meus primeiros e
inesquecíveis companheiros.
Na manhã seguinte, voltamos ao murinho, charme irresistível para todas
as crianças. Do alto, elas observam o mundo, dominam, ditam regras. Felizes,
permitimos sua regência. Orgulhosos do equilíbrio, da firmeza e da
voluntariedade, libertamo-los para o mundo. Quem de nós, homens ou
mulheres, nas cálidas manhãs de domingo, ou em uma distraída quarta-feira de
nossas tão ansiadas férias, não tocou mãozinhas para deixá-los felizes caminhar
pelos murinhos?
- Edu, pega forte a minha mão. Um dois três... Tibum.
- Agora, você, Cell. Vem menino. Não! Sim!!! Vem. De novo. Tibum.
Na esquina, olhando carinhoso, o militar do dia anterior. Sorri,
compartilhando sua curiosidade. Durante a tarde, na lanchonete do hotel, em
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uma animada conversa com o garçom, o militar da esquina. Trocamos um
discreto sorriso.
Duas alamedas bordejadas por um majestoso jardim, impecavelmente
cuidado, dão entrada ao famoso Hotel Nacional, inaugurado em dezembro de
1930, palco de inusitados acontecimentos entre seus hóspedes famosos, tal
como o asqueroso episódio da passagem da estrela Josefine Baker, a jazzista
americana, furor nos palcos parisienses, proibida de se hospedar por ser negra.
Nem o próprio tempo, ceifador de belezas no acumular dos anos, tampouco os
ferozes furacões conseguiram demolir a sua beleza.
O Hotel Nacional é encantado. Havia descoberto um paraíso. Ideal para as
crianças brincarem, soltas, seguras, enquanto eu mergulharia, nos meses
seguintes, em uma literatura fascinante: José Martí³⁹, e seus versos sencillos;

Yo no puedo olvidar nunca
La mañanita de otoño
En que le salió un retoño
A la pobre rama trunca.
La mañanita en que, en vano,
Junto a la estufa apagada,

Una niña enamorada
Le tendió al viejo la mano.

Nicholás Guillén⁴⁰ com seus versos, suas declarações de amor em prosa e
verso:
¿Quién le dijo que yo era
risa siempre, nunca llanto,
como si fuera
la primavera?
¡No soy tanto!;
Hemingway⁴¹, que fazia eu me perder nas agruras e segredos do velho e
do mar.
Entre versos e sonhos, encontrei Luiz Travassos⁴².
- Oi! Você é a companheira do avião com as duas crianças. - afirmou
sorrindo, falando português.
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Constrangida, reconheci o famoso rosto do movimento estudantil.
– Oi Travassos... Sim, sou a mãe das crianças.
- Estão no Nacional?
- Não, no Capri. Logo ali.
- Sei! Aqui ao lado. E os outros seqüestradores?
- Foram para outro lugar. Fiquei com as crianças.
As horas passaram distraídas, ouvindo atentas as lembranças que
saltitavam de nossos corações saudosos.....
..."Em quinze minutos de manifestação, falaram três oradores. Diversos
cartazes coloridos, tinham dizeres contra o governo "a ditadura" e "o
imperialismo". Durante todo o tempo os estudantes fritavam em coro frases como
"o povo organizado derruba a ditadura", "fora ianques" e "abaixo a ditadura".Às
seis e meia,
o presidente da UNE, Luis Travassos, subiu num banco de pedra da praça e
falou durante cinco minutos. Disse que o 29º Congresso da UNE se realizou com
inteiro sucesso, que a UNE é contra "a ditadura imperialista" que o "imperialismo
não está lá fora, está aqui dentro mesmo, representado pela ditadura militar".
Travassos acabou por firmar que o povo deve se organizar "para que em conjunto
possamos deflagar uma ação que derrube a ditadura"..... 11/08/1967 Folha de
São Paulo
Travassos, nosso líder estudantil maior, Presidente da União dos
Estudantes, desde novembro saíra do Brasil na troca de militantes pelo
Embaixador Americano. Estivera um pouco mais de um mês no México e ia
vivendo em Havana, enquanto aguardava a decisão de sua organização - AP
(Ação Popular) - para tomar um novo rumo na sua recém-iniciada vida de
exilado. Não estava triste. Sentia-se revigorado com as novas perspectivas de
luta, com os avanços da revolução cultural chinesa, com Mao Tse Thung⁴³.
”Líder máximo da revolução socialista”, argumentava orgulhoso. Luiz
Travassos era maoísta convicto. - Fiz muitos amigos, Mirian. São fantásticos.
Poetas, escritores, jornalistas, você vai adorar. Almoçamos juntos?
- Lógico. Vou banhar as crianças e nos encontramos dentro de uma hora no
restaurante Capri.
De noite, regressou acompanhado. Roque Dalton, poeta, centro-americano,
lutador, contestador e feliz, também exilado - um novo amigo. Saiu recitando:
“Como tú, yo.Como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas el
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