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Poesia
comhe€e
de-Versos
da nossahistdrie
Ao principio do noite do dia & deste
m6s no prq gs 25 de Junho em ffisputo;
foi umtr cerim6nicr singela c Co longomenlo do segundo volume de ccPoesio
de Combstert, um livro que conttlm Poemss de milifcrntes do FRELIhAOescritos
ro guerrilho, ncr clcrndesfinidcde ou
nss pris5es.
Pens que estivesse pouco genf,e. E
que crscenfo e tol pessoos clli presentes
fiverom oportunidode de assisfir ct unlc
iniciotivo que merece continuidode, Gr
qpresentog6o de um livro ncr pl"sfcr p6blico. Portcrnto, polmos poro o lnsfifufo
N q c i o n c r ld o L i v r o e d o D i s c o t l N ! . D ) q u e
l e v e c r i d e i q , . s 6 t e m o s o d e s e i o r q r . r ee l q
fogo corpo noutros pontos do pais, de
fufuro.
Ho meio do ossisf6ncio mcrr€crqm
presenso olguns dos militcnfes-poetos
que derom vido oos poerncrs que oli
erom lidos; 16 estovom Mcrrcelino dos
Sonfos, R,ui Nogor, Jos6 Crcrveirinho,
Rofoel Moguni e R,os6rio Ternbe que no
fincrl dcrs declomog5es deronr seus ouf6grofos.
Tol como se onuncio no suc infrodu-
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96o este livro 6 o poetirog6o de um
coniunto de principios politicos q u e
morcqrcm tsdn umo fose dq hist6rio de
Mogombique; umo poefizca6o, mois ou
menos trobolhodo, cuio vnlidode n6o
pode ser medidq otrov6s de crir6rios iiler6rios mos sim otrsv6s dos processos
politicos que nelo tronsporecem. U m
pormenor openqs: o llyro f+r': r'6rias
&lWH,4ib:S$itilii:i,-tiliilli:ii1 i::+iiiii;ilij.r i

Rui Nogar lando um Poema de Josd
Craveirinha.

linguogehs, Por veres, num mesmo
Poemo' umos nrqis PoYo outros meno!,
q feslemunhorem elos mesmo u m q
tronsig6o de que somos colectivqmen'
te' corPo e consci6ncio.
Pqro i6, ol6m de documenfo, riPoesio
de Comboten 6 um esfimulo poro que
novos linguogens suriom, frulos de um
povg em revolug6o.
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Poesia
de comhate

Idhrdade
Liberdade,
tu hAs-de chegar um dia
eu sei.
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Se vieres tarde,
para aldm do meu tempo cle luta
e de conquista,
nlo te esquegas
que eu te amei
universalmente
e te busquei sem des6mimo
durante toda a minha
ignota
perman€ncia.
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Detem'te pois um instaote
b beira do meu trimulo:
morto embora, eu saberei seotirte
e conhecer-te
e remorrer
enteo
tranquilamente.

Primeverade balas

(Jorge Rcbeln -

,967)
Agarro
Na minha fltima humilhageo
E sem ir embora da minha terra
Emigro para o norte de Mogarnbique
Com uma prinavera de balas ao ombro.
Eld
No norte almogo raizes
Bebo restos de chuva onde bebem os bichos
No descanso em vez da minha primavera de balas
Pego no cabo da minha primavera de milhos
e fago machamba ou se for preciso
Rastejar sobre os cotovelos
E os joelbos
Rsstejo.

O comboio gue vem de longe com as lricirtns
tnortgdas
corta o veludo negro do cacimbo
e os homens nos vag6es sebeno I sangus
despertam 8s moscas do seu longo inverno.

Depois
Escondido em posig6,o no meio do mato
Com a minha primavera de baias apontada
Fago desabrochar no ddlman do sr. Capit6o
As mais belas flores florindo
O duro preqo da nossa bela
Liberdade reconquistada
Aos tiros.
-

(Josd Craoeirinln

Os homens nos vagoes
com a saudade erradg de um sabor que psira
um sabor de canho e mdgoa.
O comboio que vem com as nortadas
derrama na savana lentsmente
o leite azedo
o leite eq)esso
o leite.antigo de ump saudaQe de homens nos vagdes
a saudade dos homqns aos vag6es
6 cdlera, revoltg e dsr
o comboio que volta durante as nortsdas
lere o cacimbo da ssvana
oom o gemido dos bomeru nos vag6es.

(Fffienifio
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Verde carmim azul e violeta
e n6s
marchando no planalto
Em baixo
o vale
e as machambas de Nachinhoco
Mais longe
nas encostas de Nampiali
as drvores
verde carmim azul e violeta
enchem os nossos olhos
E jri o por do sol
Vamos marchando
e as vozes vao cantando
aSo[1oSsoldados
da FE,ELIMO...r
verde carmim azul e violeta
e nos
marchando no planalto
segurndo sempre Para al6m
verde carmin azul e violeta
aqui os portugueses foram esmagados
Aqui os portugueses ndo voltarao
Agora nascem os campos da Produg6o
NOs
marchando no planalto
seguindo sempre para a frente
e as vozes cantando
..Decididos
N6s lutaremos...,
Nds
marchando no planalto
seguindo para al6m
e sempre nos nossos olhos
as cores suaves e doces
de verde carmim azul e violeta
.na paisagem quente
da terra livre de Mogambique
(Marcelino dos Santos -

Marcelino dos Santos
aut69ratos.
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