
“Poema-Prólogo”

Companheira,
se alguém perguntar por mim:
sou o poeta que busca
converter a noite em semente,
o poeta que se alimenta
do teu amor de vigília e silêncio
e bebeu no próprio sangue
o ódio dos opressores.
 
Porque sou o poeta 
dos mortos assassinados, 
dos eletrocutados, dos “suicidas”, 
dos “enforcados” e “atropelados”, 
dos que “tentaram fugir”, 
dos enlouquecidos. 
 
Sou o poeta 
dos torturados, 
dos “desaparecidos”, 
dos atirados ao mar, 
sou os olhos atentos 
sobre o crime. 
 
Venho falar 
pela boca de meus mortos. 
Sou poeta-testemunha, 
poeta da geração de sonho                               
e sangue

sobre as ruas de meu país.

Sobreviveremos 

 …..

 Sobreviveremos.

Ficou-nos a crença, de resto 
inextinguível, 
na manhã proibida.

Pedro Tierra

O interessante foi notar em uma 
das testemunhas como as angústias 
intoleráveis do tempo da prisão 
puderam ser amenizadas ao sair e 
ver o outro lado da linha, isto é, o 
da esperança. Lala expressou, pela 
poesia escrita no dia 15 de abril de 
1975, o retorno à vida, a tentativa 
de esquecer as dores vividas na 
prisão, e depois o encontro no 
outro lado da estação com a vida, 
com as possibilidades de poder 
ver a cor, o cheiro, os pombos e a 
alegria.

“Praça da Luz”

Do Outro lado da linha
Da velha estação
A vida renasce
Na praça da Luz 
Fotógrafos, pobreza colorida, 
pombos, frutos, doces alegrias
Mil cheiros, mil vidas
Na praça da luz
Esqueço o outro lado da linha
Da velha estação
Pra viver
Na praça da luz

Apesar de passados 50 anos do golpe de Estado de 
1964, acreditamos que os efeitos traumáticos podem 
sempre ser elaborados, pois se reeditam na atualidade 
através de novas configurações, havendo, contudo, 
sempre restos impossíveis de inscrição. Só recordando, 
repetindo e elaborando podemos ter esperança de que 
o horror ‘nunca mais se repita’. Os efeitos devastadores 
desses crimes incidem tanto no plano coletivo quanto no 
individual, com ressonâncias para as gerações seguintes. 
Ao invés de apagar vestígios, queremos recuperar a 
memória; ao invés de esquecer a história, queremos 
recontá-la. E, sobretudo, legar àqueles que nos sucedem 
o que lhes corresponde por herança simbólica.


