Saudrção a
BENEDITADA SILVA

O Brasilestárecebendo Nelson e
Winnie Mandela,
duasgrandespersonalidades
da luta conúa o 8ptr.
theid. Sãoambos
nossosconhecidos, guerreiros,
lutadores,contestadorese, sobretudo, humanistas.Dispensamapresentações,I\Ías quero falar de
minha irmã de luta, \ilinnie Mandela. l-embro-me dela, perfeitamenüe,quandoda visita feita ao
CongressoNacional Africano
(AÌ.lC). Fui portadorado convite
feito pela hefeitura de São Paulo
ao grande líder Nelson Mandela
para que visitasseo Brasil. Fazia
parte de uma comissãode parlamentaresintegradapelos deputados federais Paulo Paim, Caó,
Edmilson Valentim, Domingos
Leonelli e João Hermann.E, ao
cumprimontarWinnie, senti forte
emoção.Com orgulho pude abraçÍìr uma mulher que não permitiu
nuncague a prisãodo seumarido
caÍsse no esquecimento,pois
compreendiamuito bem o que
significava a sua luta para os
negros de todo o mundo.
Sabendoque esfriaressaluta,
violentar, ameaçarou depreciaré
t{tica cgmumno regimeracistada
Africa do Sul, Winnie não vacilou, nemmesmodiantedasameaças de prisão.Esguia,convictae
desenvolta,descreveupara nós
todo o quadrode enfrentamentos,
ressaltando
os desafiosque teriam
pela frente, sempre mantendo a
mesmacorageme otimismo.
Sem nunca perder o sorriso,
Winnie demonsravao quanto sa-

bia das coisas. Observei como
ficou surpresae feliz ao receber
de presenüe
uma bonequinhapreta. Aproveitou aquele momento
de descontraçãopara falar de sua
preocupaçãocom Íìs crianças e
sua educaçãopresentee futura.
Que coincidência!Irmbro-me
de que, ao nos despedirmos,manifestou um desejomuito grande
de conhecero Brasil.Pareciaconsiderarremotaessapossibilidade.
Mas, vejam só, eí-la chegando
. merecidamenteao lado do seu
homem,como muito bem expressa Martinho da Vila.
Querosaudá-la,lvVinnie,e dizer-lhe, repetindol*ci Brandão,
que você é seriedade,um exemplo de coragem.Mulher bendita,
guerreiravitoriosa. Você encontrará, aqui e em nós, vontadede
levar a luta e afastar os obstá,culos, criar condiçoese trazer a
paz duradourae pennanente.A
paz anunciadanos tamboresrufando, muita gente cantando,as
criançasbrincando,homense mulheresbabalhando,as flores brotando em novo porvir. Pássaros
em revoada,a igreja cheiaapenas
de gente, cuja raça não importa,
não tem mais sentido.
Somosbraçosque se abraçam
numa nova caminhada.
Não, Winnie, nãq estou soúando. Quero apenasum novo
amanhecerpara a nossa gente,
pÍua todos os povos. Não quero
sentir saudades,mas apenas a
satisfaçãode ver que o nosso
uabalho não foi em vão.
Sonho,até, com o dia em que
poderemos,enfim, mudara palawa de ordem e dizer, çom liberdade: a luta acabou.
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