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- _,,Ì-{ã^o há AftPg não há Pides/somos todos moçambicanosr,
não há Comandos, não há GEs/somos todos moçambicanos, não
há Movimento l{acional Feinlnino, não há madrinhas de guerra/
/somos.todos.moçambicanos.r, O salão do Josina, -MacÈel era
onfen. a,,voz.de milhõeg a Íorça unânime da nossd Revolução,
materlalizada num encon[o coiro não houve outro erü qualtiuer
parte do mundo. As vozes lunlauam-se e Íluiam. liwes,. irita'aas
a plenos pulmões. Èloçambicanos livres encontravam.se com
moçambicanos quê começavam a sèfo e a assumir essa liber-
lação, l-ágriúas de'álègria brotavam nas Íacés de aCsistentes e
participantes. Nas próprias gaÍgantas dos- jornalislas encarrega.
dos da diÍícil mlssão de lransportar para a rígida e pobre missão

.- das palavras momentos. gue ullrapassarn as dlmensões normais
do lqmpo ou do espaço se.Íormam os nós da emoção. Os olhqs
turvam'se. O acontebi-mento "aconiecenosD a nób próprios
paralisando-nos a mão que toma a nota rápida, Como desciever

complexos, ao repolso sem pesqdeloq ao diverllmeirlo alegre e
sadio. Alegria pârtiltlada petos inôçanibicanos livres que úram
assim'enriquecidas as'suâs Íiléiras e mals Íirme a muralha da sua
unidade. Alegrla perrnitida e provocada pelos'métodcs e prinçí.
pios de. um Partldo que Íaz.da política a Íorma suprema da cuttura

. oorq{e é a síntese dos mais nobres ideais e aspirações de todo
:rm Povo.

Foi quando o Presidente Samora com todo o peso de legÍlimo
representanle dó nosso-pgJg m_qndou_derrubar as placas com.as
Jesignações dos cbni-piornetidõs, no; Íinal do dliscurso que se
registou a maior apoteosê de aplausos"-e -giitos de alegrla.
Cantando e dançando a sala transformou:sê trüÍ?l mar imenso ôe
Íelicidade. Todos se conÍundiram num unísiono de determinação.
FoÌ o dia da queCa de'todõs os estigmas, dala a assinahí no
caÍendário das gerações.vindouras, aviso aos que intentam violar
a nossa so:erania e-reconduzir-nos à escravidão.
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Lopes Júnior e BÍcdrdo Tímane (texto) e .ãmadeu Marre,ngula (Íotos)
o alarido, o'brado unânime de libertação que ressoou na sala em
minutos gue valem uma eternidade quando o Presldente Samora
lerminou a ieltura do seu discurso de encerramenlo. Esse alarido
tinha o valor de uma promessa solene, por entre.lúmulos desco-
nhecidos, por entre o luto e a dor, ligado ao humanisrno e
generosidade, à lareÍa sagrada de libertação total e completa
da lerra e dos homen$ que conslilui o Íundamenlo mais belo da
nossa Revolução.'Para aqueles moçambicanos reencontradqs,
em representação de todos os oulrgs d . Rovuma ao Maputo neste
seu hõvo comjrroúisòo, es:e com o Poüo e éom a Pátria Íoi ontem
verdadeiramenle o dla da sua independência. O início Ce outra
Íase da guerra prolongada da libertação da consc!ência das
garras e dos Íantasmas do passado, assumidos nas suas origens,
causas e desenvolvimento. Dia de reencontro com a Íamília,
dia de levanlar a cabeça, do empreslar ao olhar o brilho da
dignidade, do direito ao trabalho árduo e são, sem pesos nem
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