RUTH FIRST.nllNHA VIZINHA e-'wup/n

Ruth First, minha vizinha,
era branca, culta, inteligente.
Por nascimento,por educagSo,
por cor, deveria pertencer ir
elite governante de seu pais.
56 que estava do lado de 15
da barreira. Como investigadora e como jornalista; nio
poderia cafar-se perante a
opressSo do povo sul-africano..No jornal <<Guardian>
foi
eco e portd-voz da dor que
via espalhada em seu redor.
L0cida e coerente, 3s suas
dentncias foram transcrita pela imprensa de toclo o mundo.

tinha uma voz que era ouvida
e respeitadaem todos os foros internacionais.Por isso
incomodiva tanto o regime
sul-africano.A sua presenga
era uma acusagdoconstante.
Havia que elimin5-la. E tizeram-no corn a mesma fria
crueldadecom que entraram
na Matola, ontem, com que
assassinamtodos aquelesque
Se lhe op6em, hoje, dentro e
fora de suas fronteiras. Uma
simples cafta. Uma carta aparentement6 inofensiva dirigida
a Ruth. A morte era a sua
mensagemComo era previsfvel, o
Se a carta fosse aberta por
<<Guardian>foi fechado em
uma
secret6ria,por um emprepais,
1962. Banida do seu
Ruth foi embora.para melhor gado do coreio, por uma cricombater pelos principios em anga, isso pouco pesaria na
que acreditava: os de liber- consciEncia dos criminosos.
dade e de justiga num mundo Tentariam de outro modo.
em que os homens n5o seiam
Mas foi Ruth First, minha
medidos pela cor de sua pele. Vizinha,guem a recebeu. E o
Ruth First. minha vizinha, seu nome veio juntar-se e

Huth First, em Maputo. numa fotografia recenle e que deve ser tambem
uma das 0ltimas antes do atentado. (Foto de Moira Foriazl

longa lista dos her6is tombados no campo da batalha do
continente africano.

A morte de Ruth First, mi- um pais diferente na p6tria
nhq vizinha, n5o conseguirS- do apartheid.
E ningu6mconseguesil€nabafar a sua vo2. Porque elaclar um poio decididoa lutar.
Mas os racistas enganaram- 6 a voz de todo um povo
.que se levanta para oonstruir
-se.
Tetea frga
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