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1 " Tem gente dom Fome

de Solano Trindade,

ממש

817 ג SL

Hã muitos anos que no Movimento não surge

um iton de debates para a Shichvã de Bonim, um

Iton que complemonte as peulot culturais, que

rabranga temas especificamente sociais.

| Os temas que dra tocamos, vocês poderão

encontrar sob diversos aspectos, Cono por cexes

em jornais de uma forma informativa semgrandes

análises, e mais larganente em livros que na mai-
» a é - *

סע18 0688 76208 08 chaverim não leen,

קסע+הַמ5סץ1ה0-מס8מב8260088108066

publicar alguns artigos, sendo 0 19 46188: 0"

Homem e o cárcere''do israeli Dan Ben imótz, um
conto que trata da alienação do homem, mostrando

uma determinada concepção de nundo, e a fuga do

homem do mundo moderno,

Os outros dois temas, Viotnãs: escrito
por un monge vietnanita Tich Vanh Harh, nun ape

tigo סמ60 8guerra é vista sob un aspecto difo-

rente, ou seja mostra-nos como o povo vietnani-

ta encara a a guerra, c nais objetivanento seus

sentimentos e reações fronte a una deterninada
siturção que Cle não criou 6 quer se ver livre

dela» 9

E finalnente o +020012ע2ס Racisno,

ou nelhor o Gueto negro, escrito por um cscritor

americano negro, lluito já ouvimos sôbro guetos
de judeus, mas... Vá tanbémn guetos negros?

Já verenos os negros narginalizados na forna de
guetos 618 8001008060 norte-ancricana com suas

características ospecíficas o sua narcante explo-

ração pelo branco,

Portanto chaverin, leian, penson oc dis-
- ד -

cutan, porque 08808 problemas são os problonas do

nundo em que vivenos, não so 0110200 86108, 1018 68

tone consciência,

CHODESH HAPNUÁ -0 Machlaká LECHINUCH

Alch Vcagshens.  



 

“

OMReseu| Careere
A suerra doixandg atrás de sisontro outras coisas, parodes desnoronadas

 

e destruídaseComo nuitos outros, libortcei-ne totnlnentc.Pcla princira voz após nuitos

anos, permaneci semnarco algun.Sontia-mo onrimido por um, liberdade insuportávolNão

sabia o que fazer com celasapesar do ter dedicado os melhores anos de minha vida a lu-

tar” por claeAgora finalnente, podoria ir nonde quisesse,E não fuisis pessoas convidavam

me às suas amplas residências ec aos seus obscuros sótãos.Não accitava os convitoselNão

soi porque oram amáveis comigoef! possível que simplesmente lhes asradava,ou é possível

que desejrssem suprimir minha libordade.Ninguem deteminava-me datas. Poderia ir e vir

à vontade, Poderia fazer tudo o que me ocorrosse,e talvez por issoenão fazia nadaA

excessiva liberdade apagou todo o desejo em miméSentia-me perdido contro as casns aber

tas e as pessoas ocupadas Uma embarcação ancorada junto a costa chamava-mo a partir

para terras distantes,ms não aceitei,0O imenso dia parecia-me ser o terrível cárcere

da libordade,Desgragadamente,até meu relógio perdi naqueles dias,e vi-me obrigado a

perguntar aos transeuntes pela hora.Muitos estavam demasiado ocupados para responder-

me e não poucos careciam de rológios,assim como eusComecei a contar cs dias segundo

os acasos,o não segundo am mdrugadas,0 ócio me devorava,

Minha manhã começava à tarde,e por isto,talvez,o sol inclemente não ne

pormitia alentar muitas esperanças.Costumava sair à rv2 afim de visitar anigos meus,

e indo às suas casas arrependia-me, colacondo em dúvida a impotência da visita ou

“Go que haveria de segui-la, Tomava um caminho determinado com a clara convicçãode que

uma mulher esperava-me aus casa envolta de sombras, o repentinamente encontravame

parado numa esquina, totallhehto desesperado, enfastiado e oprimido por esta liberdade

“e pelas numerosas pessibilidadesque seme apresentavam, Assim caia a tardo sem que

abrisse un livro ou sem que houvesse: tocado em meu violino, Recusrva, na medida do

possivel, a covites, convencido que algo grande, verdadeiramente grande succderia

algun dia, E, por fin, sentia-no solitário e enfastiado de liberdade até que, depois

da meia-noite, estirava-me 80026 8 minha fria cama, deixando que mcus ponsagontos va

gasson., Assim caia nos braços do sono. para energir dêle, tos sadins hotas da mnahá

seguinte, E tudo comessava do novo: caminhar sem objetivo pelas ruas da cidade, visões

insanas, solidão, c uma sensação de absoluto desarrrignnento, Fundia-ne cada vez mais

no vazio e nºo sabia cono salvar-ne,

Queria querer algo, e isto é o pior que pode suceder, Queria que ne impor

48880. Nada na vidame era querido ou odioso. Uma moça que por mim tinha afeto, por um

capricho dela, ou meu, ou conum, abandonuo-meum belo dia e foi-se para outro, Nem se-

quer tive ressentinentos. So pelo menos pudosse dormir indefinidadentc. Mas gradualnen

te, perdi também neste últino refúgio, o sono o não me restou outra coisa que +

se não osperar pela manhã, e logo a tarde, on circulo 1מ%02ת12מ8701, 018 8268 648 .
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: Até que certo dia, quando já acreditava não me restar outra alternativa
além do suicídio, decidi encerrar-me em meu cárccre, como fiz mais de uma vez no trans-

curso de minha curta vida, babiá que o cárcere traria alívio ao meu coração, como jã

havia sucodido tão seguido. Abri meu armário socreto, fechado a chave, que continha

tôdas as lombranças de meu boração, tomei da grando chave, e me dirigi ao cárcere,

4 Esta vez não hesitei nem me detive na esquina da rua. Caminhei sem olhar

- para os lados sem que o arrependimento minasse minha decisão, Meu cárcere se encontrava

» «em uma das ruas mais animadas da cidade, e da porta pendia um cartaz que anunciava cla-

ramentes

. 005 ד

ENTRADA FROTIBIDA A EXTRANHOS

Os transeuntes não reparavan nisto, uma vez que de muitas portas da 01-

dade pendiam cartazes parecidos. 4 chave rangeu na fechadura com um som parecido ao

ranger de dentes enferrujados. À porta se abriu con o gemido familiar. Penetrei no do-

mínio de meu cárcere. Cerrei rapidamente a porta atrás do mim, para que não venham me-
. . .- : aa

ninos curiosos, dei volta a chave, e a joguei pela jafela,

Apenas transpuz o umbral se apoderou do mim uma grande tranquilidade,

e meus passos, que até então haviam sido hesitantes, se fizeram firmes e seguros. Re-

conheci imediatamente meu bom e velho cárcere, Reconheci suas quatros paredes caiadas

e frescas, o relógio que funcionava na parede, a mesa, sólida e colhedora, apesar

de estar coberta do pó, as fôlhas de papel, a pilha de livros, o violino, o lápis apon-=

tado que me esperava, a janela aberta para a rua € o cômodo sofá embaixo dela. Acer-

quei-me das fôlhas da janela, acaricici com nãos trêmulas de felicidade as barras de

ferro e cantarolei uma melodia qualquer. Depois arregacei as mangas como quem se pre-

para pera uma tarefa muito dura e me sentei junto à mesa. Sabia quo algo faltava em

0% vidas um horário. Tome? do uma fólha do papel e comecei a escrever em letras

claras e caligráficas, em linhas retas e paralelas:

HORÁRIO
idasdrad)ו

6- Despertar 06.00

. Asseio 05.90 - 0690

e Exercícios físicos 05,39 « 07,00

À » Limpeza da habitação o arranjos 07.00 - 07.15

Desgejum 07.15 = 07.45

Música 07.45 - 08,45
Percorrer a peça 08.45 -0

Olhar pela janela 11.00 -0

Almoço 13.00 -5

Ficar deitado imóvel sôbre o sofá 13.45 - 14,15

Movimentos e ruídos 14,15 - 14,15

Caretas ante o espelho 14.15 - 15.15

Estudos 15.15 - 17.00

  



o Om

Olhar vela janela . 17,00 - 19,00

Escrever cartas a mim'tosmo 19.00 -0 E
Jantar 20.00 -0

Ler cartas n 20.30 -0

Ponsar sôbre o oxtorior 21.00 -0
Oração e ₪80 A 21.30 - 22,30
Recolher | 22,30

00101 o papel sobre a parede e abaíxo, sobre o piso, coloquei uma almo

fada e acendi ao redor quatro velasãe cera. Assim se converteu meu hord-

rio num culto. Os dias me enchiam de segurança. Sabia exetemente o que

me falta fazer 8 cada hora. Obsetvei meu hordíio com maravilhosa pontua-

lidade. Estava certo de experimentar a sensação de plenitude que embargea

o homem ocupnic. Mas depois da satisfação dos primeiros dias e o absoluto

assentamento em meu cárcere de olvido, comecei repentinamente a ter sauda-
des do mundo fora das fôlhas de minha janela, A princípio tratei de efns-

6% tar a nostalgia e absorver -me no exteo cumprimento do horário;- levanta-

va-me às 6.00, cuidava do asseio, lavava o chão, fezia caretas e olhava

pela janela, escrevia certas a mim mesmo, e consumia com opetite 8 refei-

ções, mas gradualmente deixei de interesser-me pelo violino e me absorvir,

mais e mais nos pensamentos sôbre o mundo exterior e em olher pela janela,

Devo confessar que, com o decorrer do tempo,comecei e atrai-

çoar a mim mesmo, Enquanto fazia exercícios deitava una olhadela, apegar

de mim, para a janela. Não conseguia concentrar-me ne leitura, e minhas

cartas converteram-se nuno longa descrição das paredes de meu 06020020. E

uma vez que queria ser sincero comigo mesmo, não houve outra alternativa

senão ע1808ע 60 horírio um dos itens, e empregar êste tempo em olhar pela

Ojr, o que gradualmegte se converteu no centro de minho existência.
Prineiro prolonguei êste item pare cinco horas, mas tampouco isto me bastou.

Cada dia borrava um item do hordéio, Depois de dois méses deixei de comer,

deitava tarde e me levontavo o quanto antes possívcl para olhor pelo janela

e ver meus pequenos sonhos atrovés dos fôólhos, Perdis fôrças. Meus clhos ine

charam de tanto olher. Outr: vez comecci = experrimentcr uno horrível senso-

ção de solidão e desarraigcmento, muito mair intensonento que antes.

No exterior, fora de minhr janelc, bulic e vida,e eu esteva no
cárcere, isolado de tudo e rodeado de nurelnas, a mrior perte das quais hevie

levantado com minhas próprios nãos. Quêio dificil me era reconcilhar-me con a
verdade: sabic que queria regresscr à vida e vos séres humanos. " Se estou
condenado a ser eternamente solitário é melhor que seja um dentre muitos de
ue estar só comigo mesmo, Niclhor ter de lutcr por minha solidão pelo direi-

to ce a possibilidade de ester sd," - pensava. Queria scir. Juro que o queria,
porém a chave estava fora - fora do nlesnce de minha mão, Ainda estava jogada
junto ao cordão da enlçada, e bastavo pedi=l: n um dos traunscuntes paro en

contar-me novamente entre seres huanos.  



..

.

- 6 -

Primeiro roguei em voz baixa e cortezmente, depois em voz alta, e fi-

nalmete aos gritos, mas ninguém prest ou atenção ao meu pedido. As pessoas caminha -

vam aprossadas, como se nãó me vissem e não soubessem que minha liberdade se encon -

trava em suas mãos. Gritava, e elas nem volicvam a cabeça. Berrava o quanto me permi

tia minha garganta rouca, p elas não me ouvian,

Senti-me aterrorizado: o se perdi a voz? Inpossível. Ouviram-me clara-

mento. Que sucedeu então? A janela estava aberta, Ouvia as passadas das pessoas ,

suas vozos, seu riso ocupado, porém olas não me ouviam. Isto 60 ao que pareces meu ₪

0420020 מס 18010 por corpleto da vida. Será possível que a vida mo tonha castigado

por ne tor sube'zaído à cla? Comecoi a ospiar as pessoas. Já não gritava. Queria a-

penas tocá-las, mas ninguém so aproximou do minha janela, Jamais sofri tão cruolnent

to « Nou posar afuguentou o sono e converteu minha vida num inforno, Esperava com to

das as fibras do meu ser, que alguém notasse minha pr-sença. E quiçãs para desbara -

tar minha csporança, apareceram cinco pessoas, a horas tardias de certa manhã e pa -

raran junto à minha janela,

- A questão é se nos convem comprar os medicamentos com dinheiro local

- disso uma 80138, como que continuando seus argumentos,

- Certo, confirmom alguém. Seria preferível pagá-los em francos, Sabes

a quanto ostáã agora o franco?

O homon de fronte ampla a quem foi dirigida n pergunta, meneou a cabe-

ça numa nogativa. Os demais so caleram. « Ninguôn sabo a quanto está agora o franco?

tornou a perguntar o primeiro. Trocaram entre si olharos interrogativos e deram de

onbros. 2 00 80018 0 prêço do franco,

- Onze vírgula seist gritei como quem atira uma corda de salfação ,

+. 2 a

com a esperança , devo Sonfossar, de quo tambôm 8108 mo ajudassen quando nece ssario

- Onde 8 averiguar o preço do franco? perguntou pela terceira

voz cono se não me tivesse ouvido.

- 11,6: gritoi. Digo-lhe, onze vírgula seis)

Mas nonhumn dêles se virou para mim. A expressão de concentração não se

apagou de sous rostos. O mais alto dêles estava parado mei que me encarando e devia

necessariamente dar-se conta de minha presença, Mas não o fez, ainda que eu não te -

nha deixado de agitar os braços. Apenas uma vez olhou em direção de minha janela e a

pesar de meus gritos e gesticulações, voltau o olhar a seu interlocutor, como se em

fosse um vazio, e não um ser vivento.

- Bom, deixemos disto por agora. Poderemos averiguar o prêço na Bolsa.

Meis iunportante ainda é onde conseguitemos lucsar para nossa farmácia?

- No extrsno à» cidade está à venda um depósito- propos alguém que a -

tê agora gunrdara silêncio.

- No extremo da cidade) Lá não podemos servir a ninguém. Não esqueçam

quo a maioria dce doentes vivem no centro. À farnácia poderá ecr um nogócio. floresente
e ajudar nos necessitados « »cnas se conseguirnos sucontrar lugar no centro. Por crenvlo,

se pudósgonos encontrar lugar aqui nesta rua ou ras imediações - resumiu.
+  



 

- Por que não? Há bastante lugar - disse e de frente e inteligente - Nesta
rua há pelo que vemos vint: cárceres privados como êste que vemos à nossa
frente , por exemplo. Se não conseguimos convehcer a seus donos de que uma
farmácia é mais importante para a humanidade do que un cércere, não nos res-
ta outra alternativa do que obter una ordem de despejo do govêrno.
- Não poderemos fazê-lo - interveio alguérf, Cade um tem direito de encerrar-
se em seu cárcere, Não podemos proibi-lo à ninguéii. Que será da liberdade

“individual que tanto defendemos?

- Liberdadê individual! Arremedu o primeiro con escárnio. Êste belo termo
“permite a alguns fartar-se de solidão 6 6 mnelencolie de sue alma e priva
a muitos outros da vida 02 4

- Eu lhes darei meu cércere - explodi, enquanto tratava de introduzir a
cabeça pelo retângulo de ferro. E seu, 70082 6616 ס que queiram. Olhem
está no centro da cidade. Não poderão encontrar una 1008080 818
Dou-o grátis, Renuncio no ato a todos os meus direitos. Mas abram-ma, Deixen-
o sair daqui. Ali está a chave, 811, junto 20 cordão da calçadas

Afortunadamente, um deles aproximou-se um pouco da janelas
Com um grande empurrão tirri para fora o braço, agitei-o com tôdas as minhas forças.

- Ouça! Abra! Não me ouviu. Nem seuger piscou. Com grosseira arrogância desvencilhou-

se de mim e afastou-se com uma expressão de desprêzo em seus lábios. Os demais tampou-

00 se digmaram em dirigir-me a palavra. Seus rostos continuaram preocupados.

- Estou perdidoi Gritei, atóé que incharam as veias do meu pescoço. Que

fiz eu, para que ninguém queira dar-me atenção? Somente encerrci-me em meu cárcere, Isto

é tudo! Juro-o, Não permitam que eu morra assim, em plena vida. Olhem: ainda vivo e res-

piro. Deixem-me sair daqui! Quero voltar ao convívio dos sêres humanos!

% E Mordi os lábtos até feri-los. Desesperadamente estondi=me sobre o sofã.

Ainda ouvi como diziam: " olhem que sala limpa ₪8 bem arrumada" ( estavam parados junto à

janela e olhavam para dentro). " É muito avropriada para nós. É pena que não haja ninguém.
A cama está vazia. O proprietário dest prisão, pelo visto, ostá demasiado ocupado para

*. vir aqui", Depois suas palavras morreram. Afastaran-so de mim, levando consigo múnha úl-

tima esperança. Levantei-mo e 0020081 8 percorrer o quarto como um demente. Arranquei da
- parede a fôlha e a fiz em pedaços. Atirei o viêlino sôbre as barras de ferro 6 mesmo as-

e sim não me tranquilizei. Subi numa cadeira e golpeei com meus grandes punhos o relógio na
parede, que não deixava de esmuçar minha desesperação em minutos, O golpeei com todas

minhas fórças e êle continuou funcionando. O tempo não queria deter-se. O sol começou

a ocultar-se, êste mesmo sol que há tanto-tempo não via. O sol, cujas alvoradas e crepús-
culos, as adivinhava, segundo as córom dos tetos das casas. Assim continuei até ficar

totalmente exausto. Então, embora mpralmente cansado, arragtei as pernas até a janela e

não deixei de devorar con os olhos tuêo o que sucedia lá fora. Passaran diante de mim, to-

dos êstes marcos de vida, que poderia ter escolhido quando me encontrava lá fora. Mas era

demrsiado tarde, As pessoas corrian para seus negócios. Poderia ter sido comerciante, se

houvesse querido.

DTo
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Menines atiravamn pedras às janelrs das casas. Poderia ter sido professor ou instrutor.

Uma mulher grávida passou pelas ruas. Poderia ter sido pai do família. Uma nanifesta-
ção passou con grandes cartazes, e eu estava no cárcere, Poderia ter sido lutador. Lu-
tar velos sêres humanos, por mim mesmo. Uma menininha procurava sua bola, que rodou
até minha janela. Gritei-lhe, indiquei-lhe com o dedo e ela não viu nem ouviu, Procu-
rou-a até quo 080020000 6 1 pera casa chorando, Grandes cartazes anunciavam cursos
de ciências naturais c concertos para amantes de música. A música é conposta por indi-
víduos que dão ouvido às pessors, e por isto escutam a Gles, Mas eu não podia chegar

-

a eles,

Certo dia, como que para arrebatear-me a última ilusão, ouvi golpes na

porta de meu cárcero, Três golpes familiares o silêncio, Depois ouvi a voz da menina,
que ne tivera aqui dentro - gritei con tôdas minhas fôrças. - Aproxina-se da janela,
aqui.

Ela continuou golpeando a porta de ferro durante um longo tempo e não
deizou de pronunciar meu none com grande saudade. Depois ouvi seus passos. Aproximnou-

se da janela e depois voltou » reinar o silêncio. Colei-me à tela de ferro, mas ela
olhou para a peça através de mim c baixou a cabeça. Estava tão próxima de mim que o
aroma do seu cabelo me enlouqueceu, Tirei a mão 6 eeericiei suavemente seus cabelos e
seu rostos,

- Sou eu, nenina. Sim, sou eu. Aqui estão minhas nãos, não as sentes? Abre-me, diz-
me algo.» Não to vás!

Ela sorriu, como quo recordando as carícias de ninhas nãos, c se foi,
caminhando lentamente,. Vi sua triste expressão. Seu doce aroma se esfumou. Entérrei
o rosto nas mãos e chorei. 1 rua estava vazia, Fiquei só, também fora da prisão. De
longe chegava o murmúrio das ondas do nar, rompendo-se como minha vida contra as rochas.
Un? suave melodia flutuava da janela de uma das casas, Algo ignoto flutuava no ar, como
una probabilidade de sucessg. Passos irregulares deixaran-se ouvir à esquerda de minha
janela. Uma anciã acercou-se com passos lentos e deteve-se no extremo do cordão da cal-
çada, precisamente junto à chave de ninha prisão. leus sentidos estavam tensos a ponto
806 estalar, Não havia dúvidas de que havia visto a chave. Segui seu olhar, '' Contantto
que não tome 68 desapareça com ela para sempre." - Orei de nin para nino

Havia renunciado a gritar. Sabia que não ouviria, e sem embargo sussurei,
aterrizado: " a chave é ninha, minha'', las ela inclinou a cabeça, como ttomnia e estendi
a mão em direção à chava, Antes de chegar a tocá-la, escorregou e se cstendeu ma TUA,
batendo com a cabeça no chão. Ouvi seu gemido de dor. Tentou levantar-se mas não podes
Seus dedos deslizaram 80020 0 602080 tentando apertar algo. Novamente tratou de levam-

tar-se, mas dobrou uma perna sob o corvo, voltando a cair,

- Socorro... Não posso levantar-me,,. Socorros... rogou com voz trômula.

Ninguén vcio em sua ajuda. A rva estava deserta. Somento eu podia socor-=
rô-la. Não pude dominar-mo, corri até a porta, 6 81208 sabendo que estava fechada à cha-
ve, arremeti contra cla com todo o pêso de neu corpo. Antes de perceber o que sucedia,
vi-ne estendido sobre a calçada, junto à escada de meu cárcere,



 

 

Pe

A porta nunca estôve fechada à chave! Nunca tentei abri-la. Limitei-me a pedir ajuda

de fora, c o pior de tudo és lembrei que não erá possível atirar a chave do quarto à

sargeta. Queria bater nn calçada com a cabeça. lias os acontecimentos se mrecipitaran tão

rapidamente que mesmo agora nãort encontro tempo para meditar sôbre êsto tristo acohtoci-

mento. Os genidos da anciã e seus suspiros me despertaram de meus pendanented. Aproxi-

" 0 mei-me dela e ajudei-a a levantar-se, Sentei-a sôbre as escadas da prisão e apressci-me

4 a trazer un copo de água. Mal terminei de pensar suas feridas aproximou-se correndo um

« qtonene à tôda pressa disses

- O senhor a ajudou a levantar-se?

e - Sim, respondi,

- E também pensou suas feridas?

- Sim, o que hã?

- Muito bem. Saiba que de hoje em diante pertonce à organização que tem por

objetivo levantar pessoas caídas. Mais ainda sua finalidade principal é evitar que ca-

O. Está disposto?

- Sin, aqui - diese, ô lhe estendi uma foto que tinha por casunlidade,

- Muito bem, Eis aqui um endereço. Amanhã às oito da manhã tem de apresentar

se no escritório. Seja pontual - disse o homem e se afastou.

- Estã bom, respondi. - Costumo ser pontual.

" A anciã se foi, A rua começou a povoar-se, Automóveis corriam pela rua tocando

a busina. Saudei a alguém que me apertou a mão. Várias pessoas notaram minha presença e

: sorriram para mim. Arranquei o cartaz de minha prisão e pendurei em seu lugar um anúncio

no ףטא1 ôscrevi com seu próprio punhos

ALUGA-SE

ESPAÇOSA SALA QUE PODE SERVIR DE מפ 1

e Fiquei só por um momento e fui-me, Estava ocupados

- .

“
.

-

.

*
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Prêso à minha classe e a algumas roupas,

vou de branco pela rua! cinzenta,

Melancolias mercadorias espritam-ne

Devo segpodaté o enjõo?
Posso sem armas, revoltar-me?

Olhos sujos no relógio da tôrres
Não, o tempo não chegou de completa justiça,

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera.

O tempo pobre, o poeta pobre

funde-se no mesmo impasse,

Em vão me tento explicar, os muros são surdos.
8 8 1 há 001Sob a pele das palavras ha 011288 84
0 801 consols, os loontes e nao cs renova,

. . - . . -

is coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem enfast.

Vomitar ôsse tédio sobro a cidade.
Quarenta enos e nenhum moblema

resolvido, sequer colocado.
Nenhuma carta oscrita nem recebida.
Todos os homens voltam para casas

ústão menos livres mas levam jornais
e soletram o mundo, sabendo que o perdem.

Orimes da terra, como perdoá-los?
Tomei parte em muitos, outros escondi,

Alguns achei belos, foran publicados.
Crines suaves, que «ajudam a viver.
Ração diária de êrro, distribuída cm casas
Os ferozes pedeciros do mal.

Os forozes loiteirag do nal.

 

Por fogo em tudo, inclusive en mine
io menino de 1918 chanaven ancrquista.

Porém meu ódio é o melhor de nine
Con 818 ב6 salvo

e dou a poucos una -csperança níninas»

Una flor nasceu na rual

sa do longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfeg
flor ainêa desbotada
9 a polícia, ronpeo no
65 0001660 aliseo os negócios,
arento que uma flor nasPera
Sum cor não se percebe,
Suas pétalas não se abrem
Seu nonc não está nos livros,
f! Toia. Mas é realnente uma flor.

  

 

Sento-ne no chão às capital do país às cinco horas da tarde
o lentanente passo a mão nessa forma inseguras
Do lado das montanhas, nuvens maçiças avolunan-se,
Pequenos pontos brancos noven-se no nar, galinhas em pânico.
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5 2018. Mas é una flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódios
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" Thioh Nhat Hanh! é um erudito vietnamftê e um posta, um
monge contemplativo, quese sentiu obrigado a tomar parte ativa

no esfôrço que faz seu país para escapar à destruição, em uma
odiosa disputa polo poder entre o capitalismo e o comunismo, En-
quanto que vários de seus concidadãos estão divididos e apóiam o
govêrno do paigon o os americ,08, por escolha ou compulsão muitos
estão formal e explícitamonte ligados ao comunismo, Nhat Hanh fala
à vasta maioria que pouco conhece de política, mas que procura

preservar algo de identidade tradicional do Victnã como uma cultu-
ra asiática c largamente budista, Êlos desojam, antos de nais nada,
viver e ver à fim do uma guerra brutal e inútil. fle fala por seu
rovo ec por um Budismo renovado e "ativo", que accitou o desafio da
civilização moderna s ocidental, em seus ataques frequontenente
desastrosos ao Oriente.'

O mundo somente começou a dar real importância ao problema vietnanita
e ao papel desempenhado pelos budistas após o Venerável Thich Quang-Duc atear fogo
às vestes, na rua Phan-dinh-Phung, em Saigon, no dia 11 de junho do 1963, a fim de
chamar a atenção do público munâial para os sofrimentos do povo vietnamita, sob o
opressivo regime do Ngo Dinh Dien, A auto-imolação do Venerável Thich Quang-Duc oca
sionou um impacto emocional muito maior no Ocidonte do que no Oriente, em virtude da
granês diferença de exporiôência cultural8 ּ

Em minha viagem de Nova Tork para Estocolno, encontroi una médica ame-
ricang no avião, 318 ₪0 8% várias perguntas sôbre o Vit-Nã, Enbota de acórdo con os
motivos que expliczvam os novinentos para por terno

|

3 guerra do Viet-Nã, ela abso-
lutancente não podia acoitar 8 auto-imolação do Venerável Thich Quang-Duc, que lhe
parecia um ato de שאקס8ַהסההתמסעמה218.1ט18 o incendiar-so cono un ato de selvage-
ria, violência e fanatisno, próprio de un deficiente mental. Quando lhe expliquei
que o Venerável Thich Quang-Duc tinha mais do setenta anos, que havíamos norado jun=
tos perto de um ano no pagode do Long Vinh, que o achei uma pessoa amável, e lúcida
e quo Gle estava erlno e on plono poder de suas faculdades mentais quando se sacrifi-
cou, cla não podo acreditar. Nada nais acroscontoi, pois conpreendi que cla nunca
entenderia, Jamais poderin ontendor pois era incapaz, apesar de sua boa vontade, de
olhar o ato de auto-imolação de un angulo que rão o seus.

 

 



 

Desde ontão, o mundo concebeu muitas dúvidas e inventou nuitas hipô
teses 86026 08 budistas no Vietnã. A maioria dos ocidentais ten muito pouco conhe
cimento do que lhes parece ser una estranha e não ortodoxa roli“ião. files tendem
a aceitar o ostereótipo dos /0 ססמס1ת%68:0186, mal educados e supersticio-
SOS, que raspan a cabeça, privan-se de carno c recitan orações par» salvar suas
nlmas da reencarnação. Alguns os encaran cono provocadores de desordens e confu-
sões no Vietnã do Sul e obstáculos à guerra contra os comunistas. Para estas pes-
8028, OS Monges parecen ser ou homens ambiciosos de poder ou vítimas des comunis=-
tas ou, talvoz, simplesmente ingênues, na erença de que podem entender-se con os
comunistes, como um cordeiro crê poder acariciar um lôbo.

Um certame tornou-se popular, com adivinhações sóbro a percentagem
de budistas entre a população do Vietnã do Sul e vários outros ostínulos para dis
tinguir os budistas praticantes, os nilitantes dos moderados. Finnlnente, a maio-

ria das pessoas parece, contudo, não entender bem o Budismo victnanita, e, conse-
quentenente, não pode compreonder o problema vietnanita. B, de fato, um assunto
conplexo, para o qual respostrs fáceis são inpossíveis e sinples fornulações,des

concertantes.

No princípio de 1966, encontrei, em Saigon, un repórter itnliano.
Contou-me 61e que, após os princiros poucos dias prssados em Huê, pode nuito bem
captnr a naturezn c o sentido da luta nas manifestações dos estudantes e outros,
em Hué e Danang. Mas disse tambeá que, quanto mis profundanente penetrava nes-
tos problemas, mais obscutos êstes se tornavan para 816 6 que, quando finalmente
deixou a antiga cidade imperial, duas semanas mis tnrde, sua mente estava "mr um
estado de completa confusão. O fato é que, mesmo para aqueles que vivemem Saigon
e Hué, é muito difícil captar o que ten ocorrido; por que não o seria para êle,
um estrangeiro, que pouco sabe sôbre o Vietnã ? Além disso, espiões de tôdas as
espócios proliferam no Vietnã, e nosso repórter ben pode ter sido tomado por um
sgente estrangeiro, o que lhe torá cortido tôda a relação con as verdadeiras
fontes do informação. Pouco antes, cu mesmo estive em Hué, S ou naturasl do Viet-

nã, estou ligrdo ao Budismo, aqui, há vinte anos$ entretanto, foram-me necessgri-
os cinco dins ênteiros em Huêé para descobrir a ntureza e os objetivos do movimen

to revolucionário. Mesmo então, tive de esforçar-ne para ser cn;prz de responder

As perguntas que preocupavan nosso amigo o correspondente estrangeiro em Saigons,

Após vinte anos de guerra, n sociedade vietnanita aproxina-se, agora

da desintegração final. Os assassinatos inúteis e mortes que ocorren cada dia, a
destruição da propriedade 6 ס enprêgo venal do dinheiro para minar os valóres hum

manos resultar-m em dúvida geral c em frustração entre os vietnanitas. Quase to-
dos são vítimas da venalidade, de tal modo que o dinheiro parece ser capaz de

comprar, igualmente, mulheres, políticos, generais e intelectuais, Nesta situação

os canponoses, que constituem 90 por conto dr população do país, voltan=-se para

os sous dirizontes religiosos, em busca do socorro. Estes, então, são, por sua 4

vez, forçados a agir: a população budista é frequentenente obrigada a reclamar

do milêncio de seus líderes espirituais diante do sofrimento da nação.
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Na corrente do rio, não é a água da superfície que o faz avançar, mas a â-
gua do fundo, que atua como fôrça motriz, impulsionando a água da superfície. Esta
imagem pode servir para explicar o engajamento da Igreja Unificada Budista nos as-
suntos mundiais e ajudar a revelar a natureza da realidade do Vietnã atual. Condições
objetivas, na socicdado vietnamita, compeliram a religião budista a engajar-se na vi-
da da nação.

Explicar de outro modo ôsts engajamento, como ingerência e ambição de poder
de poucos monges, conduz, forçosamente, à trágica simplificação de tôda a questão.

Por Gsto motivo, o que so seguo ê uma crposição sôbre a história c a natureza
do Budismo vietnamita, assim como uma perspectiva das relações entre ôle o as outras
realidades sociais presentes nósto mis. É apenas sob esta luz que o papel dos bu-
distas no Victnã pode ser comproondido e avaliado.

APARIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

OS SOLDADOS AMERICANOS: COMO O CAMPONÊS OS vê.

A atividade da guerra em si tem sido quase que por completo açambarcada,
agora, pelas tropas americanas, desempenhando o exército sul-vietnamita papel es-
tritamente scoundário. É, assim, exatamente cono na época da guerra contra os fran-
08868. 0 exército vietnamita é alimentado, vestido e armado pela receita americana;
suas eum, suas munições c sous aviõdos vêm todos da América. No Vietnã, o povo se
reforo à gasolina como sendo um exemplo típico do contrôle americano; o exército
seria impotente som o uso da gasolina americana, Sen gasolina tôda atividade bélica
seria interronvida, O movimento de resistência das unidades dissidentes do exército
de Da Nang e Huê, om maio de 1966, não pode ir avante devido à falta de gasolina, e
sem êste conbustível anericana as tropas do general Ky não o terian suprinido. Assin,
todos têm conhccimento de que a política victnamita é ditada pelos americanos e de
que os Estados Unidos são responsáveis por tudo o que o Vietnã faz.

e

Quanto mais tropas americanas são enviadas ao Vietnã mais a campanha antiamo-
ricana dirigida pela FIN torna-se bem sucedida, A cólera e o ódio alastram-se nos
corações dos camponeses, quando vêem suas aldeias incondiadas, seus compatriotas
assassinados, suas casas dostruídas. Imagens mostrando os soldados da FIN de braços
dados, seguidos por soldados americanos portando armas com baionetas, lembram ao po-
vo a guerra da Indochina entre os franceses e o Viet Minh e provocan angústia recrç
nos viotnanitas anticomunistas.,

Os viotnamitas, mesmo os anticomunisstas, não podem desprezar os solda-
dos vietconzs, enquanto que podem desprezar os militares do seu lado, porque os viet-
congs lutem com muito mais bravura do que os soldados do govêrno, Agem assim não por-
que desejem servir o comunismo - a maioria 83108 מאס sabe o que seja comunismo, e a-
quêles que o saben não o apreciam, Se Gles lutam com coragem, se estão prontos a sa-
crificar-so, ê porque acreditam que estão lutandopela independência7 para
libertar a nação da invasão do inperialismo americano»  



ca

Mesmo sob-o jugo francês, os catiponeses vieinamitas não viram tantas

tropas como agora vôem americanos. No principio de 1965, o número de soldados america-

nos ja atingia a cifra de 200,000. Agora, ela so aproxima de 400.000, (cifra de 1967).
O país está repleto de soldados americanos. E êstes nilagros não têm nenhun conhecinen-
to da cultura, do folclore e do modo de vida do povo vietnanita. En seus contatos com

os vietnamitas, em suas conversas con Gles o durante as operações militares, êles não /
podem se impedir de concter erros, Sozinhos nos campos distantes , poden praticar atol

impopulares, e é quase impossível controlar 0 convortamento de 400000 soldados ameri-
canos e

.

Não seria chocante sabor que um soldado vietnamita roubou uma galinha de

un camponês, nas se um GI americano o faz, ou se Cle violenta una mulher vietnanita,

isto desgasta enormemente o prestígio de Mesbington, Os membros da Frente estão sempre

prontos a explorar tais incidentes para propaganda antiamericana, E tais lanentáveis

atos ocorren frequentemente. Os americanos que viver סמ seu próprio pais poden ficar

chocados e encolerizados go tomarem conhecimento dôstes fatos, luitos 66108 achan is-

to inacreditável. Do fato, 8108 conpreendom mais fâcilnente se conpartilhan a dura vi
da dos soldados, vivendo, por vêzos, o dia inteiro no pântano ou nº selva infestada de
mosquitos e outros insetos, espreita? : pela morto. Êstos soldados tenden a considerar

os valôres morais sen importância, especialmente quando se dão conta de que não estão
lutando por una causa justa, ms são fosçudve ₪ 1טלמל. 006182 8008108 que os levaram .
a esta situação, onde podem ter uma morte sen sentido,

A maioria dos camponeses tem pouco ou nenhun interôsso pelos nroblemas

de comunismo e d4 anticomunismo, São as vítimas diretas da guerra e, em consequência

recobem bem todo esfôrço que tonha por objetivo terminar com a mesma, Con cxceção da-

006168 que acreditam que devem apoiar a Pronto a fim do expulsar os "agressosres'"! ame-

ricanos, todos odeiam a guerra em si, Quanto nais amenta a escalada, mais êles sãe

suas vítinas, pois ambos os lados ameaçam suas vidas e sfias propriedades. Dosde o e

príncipio de 1964, percorrk as distantes sldeias do Vietnã, juntamente con grupos de

assistentos sociais, o foi 0880800 nestas visitas que interprotoi o estado de esíri-

to do camponês,

No dia do Ano Novo de 1965, subimos o rio Thu Pon en un bote, vara leva P .

auxílio às várias aldeias afastadas quo tinham sido vítimas de inundações, »rtas ai

aldeias, Son Thuan, Khuong Binh e Ca Tang, são exenplos típicos do grande sofrimento €

que aflige muitas aldcias viotnanitas. Casas e jardins foram destruídos, famílias per- í

deram seus filhos e mudheres seus maridos, e o próprio curso da vida fci interrompido

pela guerras No caminho, famos dotidos por ambos, governo e FIN, para investigação.

Mesmo para nós, foi impossível distinguir um do cutro, Os leigos budistas e as monjas

estavam nos botes vestindo og símbolos de sun Zé e cxplicaran a arbos que estavam

levando sjula às alâcias. Nenhum dos dois deu nostras do sinpatizar conosco, mas, fi-

nalzerio, nos deixaram prosseguir.  
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Os camponeses nas aldeias odeiam snbos. O Viatcong ordenou-lhes que

cavassen trincheiras para servir de abrigo contra os possíveis bombardeios, enquanto

que as tropes governanentais os advertiran de que, se cavassen trinchciras, o Vietcong
faria uso delas para resistir ao govêrno. Foram advertidos pelo Vietcong de que, se

se Tecusassem a cavar trincheiras, sofreriam es consoquências, e foram advertidos, pe-
lo govêmo de que, so cavassen trinchciras, soriam espancados pelas tropas 80 govêrno,
Conversamos com alzuns camponcses que se preparavam para levar alguns de seus produtos ..
ao mercado por meio S6 Y-tos, o, quando conseguimos estabelecer confiança entre nós, »
fiz-lhes a seguinte porcuntas " Quen vocês apóiam: o covêrno do Vietnã do Sul ou a .
Frente de Libertação Nadional?", . -

Responderans " Não apoiamos nehum dos dois. Apoiamos aquêle que puder a
pôr fim à guerra e garantir nossas vidas",

Os camponsses não se preocupa com ideclogias: ninguém podo intinidá-los
con histórias sôbre os perigos do comnumisno, Son suas propriedades já destruídas, não
temem que os comunistas lhas arrebrtan. E so elruôn lhes f=la em liberdade e democra-
cia, 0120מ% " De que servem liberdade 6 000028018, 86 não se vive pars gozá-las? "
Assim, ê evidente quo o rrincipai problona do canponôs vietnanita ê um problena ds
vida em sis como sobreviver em meio a tôdas as fórças oue o ancaçam; como agarrar-se
à vida.

5Os americanos 7890 8 suerra atravês dos olhos dos correpondenteos de 102-6

nal, en têrmos do guerrilheiros e seus rróxrios filhos lutando con bravura contra iúi-
migos desesperados. Os viotnenitas véen a guerra de um modo um pouco diferente. Voen-
na tal como eu a vi om uma pequena aldeia, bois puxando uma sinples carroça de campo-
nês pela estrada, No carroça estava um: joven vietnanita carregando seu recén0
nos braços e com sua nãe ao lado, 4 carroço estava carregada até em cima com seus per-
tences. Do céu, descis um 1311060%020 , 088 natraqueando c seu motor roncandos
Os bois assustaram-se o fugiram, arronessando a mulher 6 ₪908 bens nº estrada, Se %
tivesso sido una cena cinematográfica, teria silo cônico, mas para clas não o foi.
Os soldados americanos desceram do helicóptero e eselrrescoran que queriam que & jóvem
os aconvanhasse, Ambas as mulheres inploraran 019262013 8 soldados, mas não houve
clemência. A jóven entregou o bebô 2 sua não e deixou-se enpurrar para Centro do
helicópteros.

»
A

Esta é a fase da guerra tal como os 8188608 vietnanitas a vôem e tal con .
todas humildes vítimas do tôdas as guerras as vêem. Não há nada de bon a dizer desta 0
0828010 6 coisa, Us. nenrima, virouastancia, nos o dano é infinitamente maior quando
são soldaãos brancos em uma terra cujos habitantes não o são. É precisamente porque
tais coisas acontecem cue os amoricanos nunca pocerão alcançar uma vitória militar
no Vietnã; é porque tais coisas acontecem que, quanto mis eles aqui permanecem, mais
comuntítas les criam. EB, naturrimente, dove ser observado quo o Victcong, que é o
"inimigo" dos americanos, 6 exatamente icunl aos outros vietnamitas que são seus "ami-
gos" e a quem supostamente protezome O resultado 6 טה 08 indiscriminado, atravês
àe maçiçê poderio bélico, aldei após alicia e, por ו mesmo a unidades de seus
próprios aliados, em uma inútil tentativa do aniquil-r o Vietconge  



e
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ת600ב+002%6, jornalistas americanos noticinramn crescente inquietação

entro os conandantes anericanos oc os oficiais do govêrno no Vietnã con respoito ao

grande núncro de baixas ertre os civis. Isto não é novidado, Exatamente devido a &s-

tes fatos quo descrevi acina, a guerra tem visto muito nais civis mortos que vietcongs.

Entre 1961 e 1964, mesno as cstimativas mais modestas das baixas indicavan que mais

do meio milhão de civis foram mortos.

so

Nostas circunstâncias, ó do se supreender que mais e mais vietnanitas 5

sojan atraídos para as filciras da Frente de Libertação Nacional? Basta a aparição de
- as 9

uma bandeira vermelha viotcong numa aldeia, ou um relato, nuitas vezes não confirmad

de que os vietcongs estão na aldeia, para anular o fogo americano. Rocentomento, o New

York Times noticiou. que a maioria dos ataques aórcos americanos a "supostas concentra- »

ções vietcongs" é baseada nos relatos de infornentos quo normalnente não habitam nas
aldeias on questão e em denúncias que são antes filtradas pelos oficiais sul-vietnani-

tas c em seguida transmitidas aos americanos. Os mais flrgrantes erros foram denuncia-

dos pela inprensa, mas ôstes orros continuam ocorrendo con frequência, o os camponeses
estão em perigo constante. E 9

Eu estava em una aldeia com cêrca de vinte assitentes sociais, na noite

em que os vietconês atacaran o aeroporto de Saigon com morteiros, Os morteiros estavam

no máximo a um quilônetro àe onde nos encontrávamos e podíamos ouvir os estampidos de
seus projéteis, quando atiravame Meia hora depois que o ataque cessou, e muito depois

que os vietcongs so haviam retirado, os aviões emericanos chegaran, em incursões de

ropresália. Seus foguetes c bombas dcstruiran a aldoia, Ali não hevia vietcongs, e na-
quela moite nenhfim vietcong foi morto, mas a aldcis foi quase totalmente arrasada, ₪

muitos dos aldeões ficou soterrado nos escombros de sua casa. So Gste fôsso um caso

isolado, poderia ser considorado como um tipo de acidente que pode ocorrer na guerras

o fato é que o caso é mais típico do quê isolado, Fatos ainda mais trágicos ocorrem
diariamente, noito e dia, atravês do todo o país. Na medida em que a destruição e o ₪
terror se intensificam, aunonta tarbêm o ódio dos aldeões zom americanos, deixando o
soldado americano, que acreditava ter vindo para ajudar, envolto em um turbilhão de

ódio c frustração.

Todos os peritos om guerra 086 emboscadas ressaltam que êste tipo de

guerra não pode ser bem sucedido sem q apoio des camponeses, O fato de a Frente do

Libertação Nacional recober tal apoio 8 explicado aos amcricanos cono sendo results àv

do terrorismo infligido nos camponeses pelos vietcongs: os camponeses estão por denais '

assustados vara nogar ajuda aos vietcongs, segundo os infornantes americanos. Isto

simplesmente não é verdade, à realidade é que a Frente conta con o apoio considerável

númoro 86 camponeses por tor silo capaz do persuadí-los do que esta é a luta para a
indevondôncia nacional, O espírito do patriotismo entre os canponeses é muito elevado,
files não estão ao par da histórin mundial ou das lutas ideológicas; o que vôen é un gran-
de poderio dos brancos ocidentais, que dão o melhor de si para matarem seus conterrâneos,

muitos dos quais lutaram antes contra os franceses, Os camponeses não encaran as vítimas

do esfôrço militar americano cono conunistas mortos, vas sin como patriotas mortos,  



 

 

ffxem sujo da Leopoldina

correndo correndo

parece 1202

ter gente com fome

tom gente com fome

tem gente com fome

קוו

estação de Caxias

68 מסטס 8 01202

de nôvo a correr

tem gente com fome

:0 gente com fome

ten gente com fome

Vigário Geral

Lucas

Cordovil

Brás de Pina

Penha Circular

Estação da Penha

Olaria

Ramos

Bonsucesso

Carlos Chagas

Triagen, iauá

trxen sujo da Lecnoldina

correndo correndo

parece dizer

ter gente con fone

ter gonte com fome

tem gente com fone

/

2%

Tantas caras tristes

querendo chegar

en algun destino

en algum lugar

Trem sujo da Leopoldina

correndo correndo

parece dizer

ten gente com fome

ten gente con fome

tem gente com fone

Só nas estações

quando vai parando

lentamente coneça a Gizer

se tem gente com fome

dá de coner

se tem gente con fone

68 686 comer

se tem gente com fome

dá -de comer

Mas o freif'de ar

todo autoritário

nanda o tren calar

2וגוגוגוגוגוגוגוג

Solano Trindade



 

  
A América conheceu guetos desde sou doscobrinento, Os irlandeses, italia-

-Mog, judous e muitos grupos nacionais conhecoran a vida dôles antes ג ₪geralnen=,

te aceitos nesta socicdado. O guoto negro tacbôs não 0 םכטס, Já desdo que 610 0808700

das plantações do sul Curante c depois da princirn Grande Guerra, os guetos têm sido o

quinhao do negro. ₪

Dentro dêles, por dezenas do anos, o negro tem sofrido c travado lutas

monunontais, mas nada se conpara con o que nrosencianos acora, Desde que os guetos não

são novos e as condições tôn sido senpro intoloráveis, conpreendor o que agora inpele

as massas negras à revolta con tal intensidade é fundanental pera o programa de resol-

ver o problemas

Há nuitas razões para a presente situação .En primeiro lugar e da מנ

inportância é a natureza dos tenpos en que vivenos. ÊÍsto 3 o mais revolucionário perío-

do da história. O que as populações foram: obrigadas a aceitar por séculos já não é nais

aceitável em qualquer parte déste mundo, O Gueto negro não é execção,. Seus novinentos

de protesto foram grandemente influenciados pclas tensões mundiais, especialnente pcla

revolução africana. Como outros, o nogro percebo possibilidades objetivas de desafiar

a presentó situação e do vitórias definitivas que seriam inconcebíveis décadas atrás,

As exigências do gueto de hoje, deven tomar om consideração êste nôvo modo, que não se

satisfaz com concessões nininas, nas demanda nulanças fundamentais»

Outro inportante desenvolvirento é a influlneia croscente do bens que a

nossa sociedade proporciona para alguns, paralela à continua niséria de nuitos. 4 Amê-

rica janais testemunhou tão grande contraste. O negro dentro do gueto representa o mais

miserável dos pobres. Michael Harrinrton ey seu livro The Othor imerica (A outra fac

da América) Edição Pinguin, 1963 612% " A pobreza do negro é singular de todos os nodos.

Ela se estende pela história americana « se exprine ruma subcultura que é erigida nun

círculo de injustiça cconônica e razial",
.

Harrington foi dos prineiros, nos últinos tenpos, a redescobrir os profun-

dos focos de niséria na Anérica, Gos quais o gueto nero represcata o pior. file não pre-*

viu as erupções que viriam nais tarde, No entanto, 616 sentou o gueto de una grande rosa”

ponsabilidade social ao por a descoberto o naterial sem o qual a revolta podia crescer,

O Dr. James B. Connant, antigo prosidonto àa Univorsidade Zarvard em seu Sluns and Suburbs

(Cortiços e Subúrbios - Nova Yorkuco 1964 ) previu violontas revoltas a nenos quo os nales

fôóssos renediados. Descreveu o estado de ccisas coro sogue

" Nuna árca de pardieiros dc 125,000 pessoas, na naiorin negros, uma anostra da popula-

ção jovem nostrou côrca de 70% dos rapazos c róças entro dezesseis e vinto o um anos não

frequentavam escolas e estavan dosenprogados. Quando se considera que a população total

nôsto distrito 8 igual a do uva cidado independente v de bon tamanho, a nagnitude do pro-
. - *

blena 6 espantosa e o desafio à nossa sociedade torna-se claro", Concluia 610% "8
permitindo o acúmulo de linanrite en nossas cidados c«andosa  
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Una considerávelparteda juzrentude negra para quen a experiência
do trabalho é desconhecida é una facôta nova fundamental do gueto, Entretanto não 6
apenas a juventude; é un problema de todo o povo negro. Aquéles que tên alguna situação
assim como o pobre são afetados. Há poucos negros, se é que há algun, que poden escapar
à condição de seren nsgrosa

Históricanente, o gueto necpro foi criado con o propósito de super-
exploração. Nêsse sontido tôda una superestrutura foi engendrada, O problena que o ne-

* 820 enfrenta no guoto ô on prineiro lugar uma questão de dinheiro, Envolve ennrôgo e
subenprêgo, discrininação de casa e no trabalho, segregação de noradia, escolas de na
qualidade, aluguéis altos, preços extorsivos das utilidades e exploração de tudo que
êlos poden obter sem nada devolver à sua conunidade, Por ôsses e outros vícios estina-
se que mais de 32 bilhões do dólares por ano são tonados do trabalhador negro além dos
lucros que são extraídos de sua exploração como trabalhador,

]

| à diferença no salário e no enprêgo entre brancos e não-brancos ê
un mal crônico de nossa sociefade, À automatização retira sua maior taxa entre os tra-
balhadores negros a quem se atribuiu c trabalho nais bzixo e renos qualificado por qua-. s : . :se um seculo, 1 enfase moderna em especializoções e n exigência ercscente de instrução
superior são utilizadas para desqualificar un grande setor de trabalhadores negros.

O grande númnoro de pessoas que são forçadas a abandonar as excolas
superiores nº contnidade negra, mencionado pelo Dr. Connant, aunsnta consideravelnents
a categoria dos não enpregáveis. En consequência, 0 desenprêgo se tornará un rroblena
cada vez maior, cuja solução exigirá algunas roforuns básicas e medidas especiais.

Os negros padecer também grandenente de subenpregc, Nesta catego-
ria classifican-se trabalhadores que são enpregados, mas que não o são frequentenente

0. enpregos destacados. Duránte os anos à8 pós guerra, as grandes enpreésas, no empenho
de evitar Erevos, fizeram concessões que visavam principalnente aos técnicos e aos soe
mitécnicos. À nassa de trabalhadores sem ospecializaç:> técnica jamais obtinha vantagens
salariais. Usto contribuiu para o aumento crescente do núnero de subennrogados.

- Mas o grande salto na escala dos salários se verifica entre os tra-
balhadores organizados e os não organizados, É entre as dezenas de milhões de trabalha-“

- dores 009998 desorganizados, que não têm recursos para so dofenderen da
ganância dos enpregadores, e em razão disto seus salários permanecem nos mais baixos
níveis, que seencontra una grando percentagem de negros. iqui, a pauperização não po-
deria ser pior,

Cifras recentes fornecidas pelo Dopartamento de Estatística do Tra-
balho nostram que corca do 37 por cento de todos os negros enpresados receben nenos de
& 3.00 por ano, comparado con 16 por cento de brancos, Tsto significa que nais de um
entro três nesros empregados recova salários abaixo do nível de "pobreza",  



E.ו

O Conselho Iegro Americano de Trabalho do setor de Chicago fêz recentemen-

to um estudo dêste problema e publicouum relatório intitulado A outra Chicago: os em-

pregados poyres da cidade (março de 1965). fiste estudo revela que algunas centenas de

milhares na ârea de Chicago ganham menos que & 3.060 por ano em salário líquido, deduzi-

êas as contribuições, Eram cnpregados em várias indústrias, inclusive de rouras em geral,

comércio, lavanderia o serviços de limpeza, hospitais c outros serviços de saúde, diver-

tinentos 6 200208040, 86271006 diversos 6 60 conscrtos, O jornal concluis " Assim, na

área do Chicago Maior pelo menos 515.000 são trabalhadores pobres. Dêstes, pelo menos

* 400.000 vivem na cidade, os outros em cortiços e guctos". Esta situação é típica das

comunidades negras.

O subengrego é o núcleo da superexploração do povo negro, mas de modo
algum csgota o assunto, Outro mcio do superexploração é o confinanento en gueto, fonte

de lucros extraordinários em questões do bens imóveis c rendas do proprictários que gozam
de benefícios longe das propricdados e que sugam tudo o que poder: delas sen nada8

acroscontar,»

Os aluguéis quo os nogros tên de pagar por habitações niserávois são exor-
bitantes ec indoscritívois. luitas vôzes uma fanília negra que ocupa um apartametio de

, quatro ou cinco poças é forçada a pagar aluguóis mais altos do que en aportamoentos raio-

res c mis modernos em outras comunidades. Por isso é muito lucrativo en cortos sentidos

. conscivar o negro no gueto.

No curso dos últinos quinze anos as conunidades negras em quaso tôdes as

₪

áreas netropolitanas do país expandiraneso consideravelnento, Geralmente, porém, est

expansão resultou na extensão do gueto mais do que na sua abolição, Isto aconteceu apesar

das decisões da Côrte Suprena e das leis da livre-locação que punen os contratos restritos.

: + 5 : +4 2 4 E 1 תדח444=א 1 +nmiorio cas zonas de vizinhança, é una causa econômica de natureza artificia. Agências

E e E oà prineira causa do atrito, “us foi cngendrada entre o negro e o branco na

inescrupulosas de imóveis em muitas cidades dclinitan cortas áreas que estão a pique de

so tornaren cortiços, para expansão do gueto negro, operação que poderá dar fabulosos
. 2 . 2" . . -*  lueros, Nº maioria das cercanias novas para as quais os negros so nudan, 88 incdiato e-

* . xodo de brancos. Sen dúvida, o racismo é un fator decisivo mra costa fuga.

. Para se ter una idéia mais claro do procosso, veja-se o caso de John, um

trabalhador branco que trabalhou numa fábrica de embalagens de carnco de Chicago quase

30 anos. Na década de 30 quando o CIO foi criado, juntarn-se com trabalhadoros nekros

para formar un siniicato na fábrica, Atravôs do sua organização Bles obrigaran os patrões
das fábricas a aunentaren salários o garantir mor segurança aos trabalhadores, Naquela
êpocs John não tinha qualquer nalquerença con negros, file sabia que cra necessário a união

dos operários, negros c brancos. Conpreondia quo isto era una condição para sua própria

perticipação na " socicdado prórrora",  
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Mas enbora Jchn lutasse lado a lado con sous irnãos negres contra os

patrões, êle não disfarçava suas atitudos racistas. Para 6le, ''rapezos do cor" oram

excolentos "joãozinhos'', mas não eram seus iguais mental, cultural e socialnontes

Contudo, tinhan 6los uma qualidade que éle muito apreciavas oran nilitantos ardorosos.

Reconhecia que para o próximo aúunento do salário a ser conseguido o sindicato tinha que

tor uma liderança nilitanto. Assin, não obstante sua “titudo de superioridade branca,

nãb hositava en votar para que Benodito fósse o superintendonte da fábrica. Estava son-

pre a abraçar Benedito e dizers "liceu rapaz, faça um bon trabalho",

Depois de wma êàez anos de trabalho continuado John pôde conrrar una cosa

סב um dos melhores bairros vizinhos de Chicago. Viveu ali nais uns dez anos, Mas então

sua propricdado concçou a estragar-se sorianente. Un conprador de inóveis vcio a Join

certo diz e mostrou-lho a necossidade do desfazer-so del” rapidanentoe. Disse-lhe, em

cesência, o soçuinte: " John, en poucos anos você terá que investir nilhões de dólares

para reparar sua proptiodade e isto exigira una hipotema adicional. O nelhor que você

faz é vender esta casa a un negro, que pagará pelo nenos dois a tres nil dólares a nais

que o preço vigente no mercados.

No fim de contas seu ganho líquido será ncimna de cinco mil dólares".

Con Sete conselho em mente, John vendeu sua propriedade a un negro e mudou-se para o

subúrbio,

file já ostava ficando velho e em vias de aposentar-so. Sentiu-so Seguro .

Seu sindicato havia conseguido um bom plano de pensão. Dentro de mais cinco ou seis anos

a hipoteca da sua casa seria paga. Sou desejo era o de uma aposentadoria tranquila da

qual dispusesse para fazer tudo aquilo que senpre descjara fazer.

Foi então quo corto dia sua paz foi perturbada, Participantes do una pas-

seata pelos direitos civis passaram pena redondezas gritandoLIVRE LOCAÇÃO ! " Deus

neu, exclamou John, cu pensava que estava livre dôsse problona.'! John não queria negros

nas suas proxinidades por diversas razões, Não lhe importava ter trabalhado com eles,

nas não queria viver perto dóles porque, pensava elo, a vizinhança podia tornar-se rui-

6088. 808 espõsa não se sentiria nais segura e êle mesno poderia sofrer un atentado no

caninho do casa. Finalnente, sua propricânde ia desvalorizar-se, Désso modo, John que

entiganente nada tinha contra os negros estava agora temeroso de sun presença e juntou-

se à multidão que foi manifestar-lhes que não eran benvindos. Isto que secnteceu a John

repete-se cada vez mais nas naiores cidades norte-americanas,

Situações cono estas permitem explicar porquo quase un têrço da nossa
- a . 2 a

populaçao de cor vive em casas deploráveiss porque un en tres viven em recintos abarro-

tados; porque côrca do 15% não têôn água; 15% dividen banheiros con outras fanílias e

21% não tên banheiros nem chuveiros (Newsweck, 20 de novenbro de 1967).
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Qutro aspecto da superexploração do negro é o que diz respeito aos pre-

ços que tên de vagar pelas mercadorias gu conparação com os rreços pagos pelos brancos.

A ironia da situação é que o negro que ianha muito menos dinhciro, é obrigado a pagar

nais do que uma pessoa branca por idôntico artigo. À operação desta discriminação de

classe foi revelada recentemente pela Hobilização da Juventude, uma organização ססמטמ1-

tária em Manhatten. A llobilização da Juventude (lFY) descobriu variações nos preços do

e seguinte nodes açúcar, saco de 1 kz 30 conts nos armazéns do gueto; 35 cents nos armazéns

a cos brancos; arroz da Carolina, saco de 1 kg, 43 cents no arnazén do negros 41 cents מס

a 4 srrnazên 00 branco; ólco de nilho lMazola, garrafo de 800 grames: 49 cents no armazém negro,

45 cents no armazém branco, Estas úiferenças de preço, de 4 a 20% são representativas da

o tabela da lista tôdas

A discriminação no preço dos alinentos é bastanto séria. las não é nada

conparada com os rreços extorsivos que os negros tôm de pagar por mobiliário e utilida-

dos. Usando ainda o mesno critério de conparação, os pesquisadores conferiram os preços

%6 de um aparelho de jantar do certo fabricante, prineiro no armazém de um branco, Descobri-

ran que o aparelho quo custou de $ 27.95 a 3 45,00 no gueto pode ser adquirido no vizinho

tranco por 428,88 a $ 39.95 Um aparelho mais caro varia de $ 98,50 a $ 229,95 no gueto

e de 0 90.00 a 0 169.00 fora dôlo, Tenhis-se em mento que a conparação foi feita rigorosa-

mente com os mesmos itonss

Poder-so-ia dizer: Não polerian os nosros conprar mobílias e utilidades

fora Co gueto e com isso ganhar vantagen con os preços mais baixos? Os pesquisadores

verificaran que os preços variam não apenas con respeito ao lugar, mas tarbén con a côr

da pele do comprador. Por exemplo, um grupo mandou três mulheres à nesna loja pera saber

ט preço do un detorninado aparelho de T,V, Uma era: branca, a outra portorriquenha e a

torceira era negras, À dana branca deran o preço de4 À senhora portorriquenha dis-

|que custava 0 139.00. À nulher negra infornaramn que o preço era de & 200,00. Dêsse

modo o negro é trancado nun círculo do forro, en cor de sua pele é o sinal para os ne-

gociantes reforçaren ם tranca 0 reduziren o círculo.

e" Essa pesquisa feita pela Mobilização da juventudo ajuda « erplicar nuiíto

do que ocorreu nas rebelices nos guetos nogros dc Natts na Califórnia e Detroit en

1 Hichigene Conienar a depredações 6 a queina dos estabelecimentos de negócio induz quên

9 julga a conbatcr mais os sintonas do que as causas, Parafrasesando as palavras do Frode-

rick Douglas, o quo é prociso não é use ncblina de crítica das vítimas, mas una tenpos-

/ tade para erradicar os males oriundos Ce tal situsção.

Não há nuito tenpo tivo ocasião de vercorrer as áreas devastadas do "atts,

a parto ossto do Chicago 6 8 região do Hough de Cleveland e fiquei admirado lc nodo uni-

forme cuc caracterizava essas erupções. Vi casos em que certos negociantes - brancos e

nrôtos - foram deixados tlesos enquanto outros lugares foran destruídos ou Cemredados,

às massas do negros dorrubavan, en ecrtos blocos, principalmente aquéles lugeres denun-

ciados de najoração de preços pola Mobilização da Juventude em !anhattan.
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Outro fonte de suporoz»loração dos zuetos 6 « renda de propriotários que

não aprrecen nas promricdades. Calcula-so םוגס 66208 66 031200 0112608 060 8por ano

são extraídos dos habitantes do gueto, que são gastos na comunidade iranca en geral,

Esta situação ocorre práticanonte en 90088 as coniinílacos negras. Em Chicago, vor nuito

tenpo os negros não podiam alugar lojas na rua 47, una das princimais árees de comércio

naquela comunidade. No Harlem le Hova Iorque, ס6ע08 de 35 por cento dos negócios são
de proprietários brancos invisivois. Er alguns casos os nerros são postos como testas-

Ge-forro para canuflar o provrictário branco,

à ire do povo negro na maioria doas conunidados ten sido dirigida contra

os pequenos negociantos brancos, especialmente judcus, issin, opapel dos grandes nonoçó-

lios tem sido obscurecido, Ensinarar à conmidade nesra a crer que o principal explorador

é o judeus Daí una crescente rixa6 negros e judous. lias os negócios fora da conuni-

dade que extraer cinco bilhões do dólares anunlnonte dos negros não são mrincipalnento de
- s

400008. às grandes enprôsas ocupam os postos de nando nos guetos.

Desta maneira muitas facos da oxploração são reveladas no gueto. Elas sur-

gem na base de superexploração do nogro pelo capitalismo, criando a desigunliado básica

que resulta nos ?uis baixos padrões de vida o nos males dos cortiços. O tubarão dos en-

prógtinos, o negociante vigarista do gueto, o canclô do artigos inforicres, o dono do

cortiço, oscorretoros de imóveis parasitas rapinan as vítimas afro-anericanas da ex plo-

ração capitalista.

A” “ é , meDe acordo cono a pesquisa já citada do Newswesk, 40% Cos 22 nilhões és no-
gros da nação podem ser classificados cono pobres, vivendo em intigência ou níveis seme-

lhantes. Con respeito ao trabalho, a mesma pesquisa descobrius

" Entre vadiagen e abstenção, o doserprôzo do negro permaneceu duas vêzes

o nível do do branco na décade passada, A taxa de onprêgo nacional para

negros subiu 2 2.89% no nês grssado; nos cortiços, em números redondos un

en trôs subonrregados - êles queren trabalhar nas não encontram onyrêgo,

ou estão trabalhando en pequeno expeliento ou ainda por salários abaixo

dos nínimnos. Se o negro está trabalhando 8 coro um branco que fizesso tra-

balhos Jonésticos c sen futuro; os negros constituen 11 por cento da fór-

ça do trabalho mas detên apenas 6% 008 trabalhos profissionais e técnicos

do país, três por conto dos sorviços de administração seis por cento no

conércio especializado. Sun família de tamanho médio vcebe ma renda

ãe apenas 58% do que recebe igual fanília branca”,

Tão ceneralizada exploração nuitas vêzes nutre dosesperança e desepero,

suscitando tôdas as espécios de hábitos escapistas. Aqui novanente o abutre aparece en

cenat as comunidados nogr-s são invadidas por biroscas que vondemn bebidas; traficantes de

יס prostíbulos e cutros males que centríibuen para aunentar a crininalicado, Prra se

nanteren vivos os negros fazoen muitas coisas que outros não precisam fazer. A vida é um

arandos "empurrão", cono so o povo fôsse obrigado a viver pela astúcia. Nôsse sontido os
- :

negros ten-se mostrado nuito engenhosos,
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Mais do que outros trabalhadores o negro está propenso a pegar dois

cu mais enpregos ou atirar-se no caninho da aventura, À prática da trela e da fanfar-

ronice significa uma pesada taxa tirada do seu ganho, Baseados nisso mil ce una falá-

cias operar diãrimente, Un brado foi dado pelo bem-estar dr nulher negra na Ajuda aos

Filhos Dependentes. O que os que clanaran se esqueceran de observar é que na maioria

dos casos é nuito melhor para o pai deixar a casa, de modo que a mulher e os filhos |

possam obter os benefícios da AFD, porque 8168 irão receber nuito mais do que o seu |

trabalho subvago poderia jamais lhes proporcionar,

A parte o problema econônico, o gueto sofre da péssima qualidade das

escolas, instalações inadeugdas de saúde e numeros: a outras desvantagens que tornam

sua vida ainda mais niserável.

O milagre é que os negros não tenham destruído tudo em seu : porque so-

nos obrigados a viver em condições subhunanas, Dessa situntão é que nasceu a revolução

nogras

Artigo extraído do livro

" O Poder Negro em Revolta"

De Claude Me. Lightfoot

Ed. Paz e Terra 1969,  


