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nota de aþresentagéío

2 dc Marco de 1971 t quarto aniversário da prisâo das
cinco militai,tes hercíicas do MPLA e da OIvlA, Deolinda Ro-
drigues, Irene Cohen, Engrácia dos Santos, Tereza Afonso
e l,ucre(cia Paim, rnais tarde bárbaramcnte assassinadas pe
los bandos armados. dc um aglornerado fantoche e eriminoso
com sede errr Kinshassa, d o dia nacional da mul her angola-
nâ.

Ao publicar nesta data os 4 poenas do cárcere - 4
I\ISNSAGENS DE VIDA - de Deolinria de Alr,reida, o Departa-
nènto dc Informa,cã,o e Propaganda do IIPLA (DIP) presta u-
ma profunda e sentida homenagem à mendria das valorosas
cor¡batcntes da OI"IA - Organízagão cla Mulher de Angola que
tonbaram por Angola e para a Vida!

Os 4 poema.s apresentados, mais que expressão literá-
ria são urn grito de extraordinário vigor, de indestruti-
véI forga'moral e enorne convicpão politica e patriótica"
Poenas escritos nas masnorras de Kinkuzu onde as torturas.
as humilhapöes, as naiores violências flsicas e ¡norais
não puderam quebrar, até à morte, a decisão total de Deo
linda Rodrigues e das suas corupanheiras, dc lutar por A4
gola e pelo ivlPLA.

A exemplar dignidade moral da resistôncia à chanta-
gem criminosa terá impedido que Deolinda e suas compa-
nheiras tivessern regressado ä liberdade de ftser elas pré
priasrt no esforpo colectivo dos que marcham com o Î"iPl,A
pela indepenclôncia d.e Angola.

O griüo de acusagão aos traidores de dfrica e de An-'
go1a, aos opressores portugueses e seus arnigos imperia-
listas, ao ttfilho bastardorr, bastardo pol:que traidor e
fantoche aliado do colono, instrumento do ir,rperialisno,
venceu as grades e as prisões subterrâneas de Kinkuzu.
Vcnceu os muros e a barreira do crime para projectar-se
como uma palavra de ordem aos guerrilheiros c ao povo dc
que Deolinda d filha querida e nobre. E a sua nobreza, ¿'\
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sua elevada consciência política foram tais ( ató à morte que

a implantou no jardirn doã vivos para sempre) que na homenagem

"orojosa 
ao 4 Fevereiro reaf]zada na cela de morter o seu pu-

nho cerraclo desafiou invencível as forgas imperial-istasrcolo-
nialistas e racistas d.o mundo" frTrês rnãos cerradasrr pelo Vi-et
;; . pela Amdrica Latina, por Angola e pela África inteíra.-

Evocando Deolinda e sl..as conpanheiras, o DIP evoca o sâ-
crifício total de todas as guerrilheiras, de todas as militan
tes da liberdade e da independência no mundo, contra a descri
mina,cão racial, a injustiga, a miqdria e a exploragão do homem.'Este 

ramo de poemas de Deolinda constitue tambdm um bra-
paclo de flores de B de Marto a todas as nulheres do mundo.

Lusaka, Margo de 71
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Um bouquet de rosas para ti
- rosas vernclhas brancas
amarelas azuis -
rosas para o teu dia
e Vida! - para o teu dia.

Agostinho Neto
(do livro: Corn os olhos secos)

QUATRO MENSAGENS DE VTDA

de uma cela de rnorte

4 poniqas on

DEOI,ÏNDA RODRTGUES
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. l-cv¿lr un ramo siuplcs de nj-osótís
à val-a conlìn
ondc I¡r.n/cararr o
e Dcolinda
Teyeza, Engrácia

fl-orcs

corpo de frcne

para ¿fs

e Lucrcíc ia
do i"ncu ja::dim. cn l-uta
flores do nundon

de urn poer¡a
para o I cìe
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primeiro poema

h MÂMÃ

A fr ica
Mãmã drrica
Geraste-nie no teu ventre
nasci sob o tufâo colonial
chuchei teu leite de cor
cresc i
atrofiada nas cresci
juventude rápida
como a estrela que corre
quando morre o nganga.
Hoje sou nulher
nào sei jd se mulher se
rnas d a ti que venho
A'frica
Mãmã AÎrisa.

vélhinha

Tu que me geraste
nâo me mates
não praguejes um rebento teu,
senão
nâo tens futuro.
Não se jas niatricida
Sou Angola, a tua Angola.
Não te juntes ao opressor
ao amigo do opressor
nem a teu filho bastardo.
Eles caçoam de ti.
Caíste na ratoeira
enganada
näo distingues o verdadeiro do falso
no teu candido e secular vigor



cegaste I
e agora ds tu
úrica
Ilama Alrlca
que dás forga ao irmão bastardo
para asfixiar-me,

azagaiar-ne pelas costas.

O opressor, o amigo do opressor
o teu filho bastardo
(tambdm tu, I'iãrnä Aîrica ?)
clivcrtir-sc-äo
ao ouvt-r-me exp].rar o

Mas Africa
lviama Afr].ca
Prlo amor da coerência
rlnda quero crer em ti.

setembro 67

segund.o poema

A CONSOADA

- A's sete
perto da retretc
não faltar, urÌa a umal

já tenho tudo pronto
ptra por-vos noutra nargem.

n sd saber corrcr



que o piloto está aqui esperando
Se vos dcs:obrem sou fuzilado.
Que paga tereí por este risco?

Já passa d.as scte.
A cadeia ensina a iludir-se;
enquanto não vem o sinal

combinado

anteciperm-se os sonhos:
arnanhã d watal
Natal na liberdade.
Puxa! estar ccros carnaradas

rcspirar o ar da dignidade
voltar a ser eu.

0 sinall
Vamos embora?

- Ainda näooo. rnais tarde,
primeiro a paga

ser rninhas aqui no capim.
Näo querem ?

Estào armaclas ern espertas ?

Bern, venho buscar-vos ä meia-noite.

oaaaara

E'o sinal ? Nâo.

E dia
Uma noite de vigia

o



e tudo em vão.
n ¡ü"tu.t

llatal ra çrieão.
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terceiro poema

TNQUlRINDO

Camasco de upistas
espia dos tugas
prostítuta
mulher netida em poIítica
aqui estou etiquetada disso
inquirindo o fim deste pesadelo
inquirindo
cada vez que soa o passo bruto,
ronca o jeep rnilitar,
a corneta toca forrnatura gera1.
Colarn-ne o guarda à porta.

Ser¿Í o pelotão do taIho,
a minha vez ra dele
uri camarada na margen direita
o capitão conga vem levar-rros
agora ou nunca ?

Aqui estou inquirindo
sempre inquirintlo.
Na ilha do inferno não há tunel.

Vietnam acabou abuso ¡rankee
Colombia retomou caminho da dignidade.
Outra mina rebentou ern Pretóría.
Acima de tudo



Kipanzu
("on Cicnfucgos, KamY c o outro)
avança
Consertando o estragado
varrcrtrd.o o colonialista
edifícanclc o lrígico.
Brazza transr¡itiu a marcha do Kamy ?

Inquirindo
inquirindo prra nanter
a luta constante
entre o suicidio à esP:reita
e i,'ste louco rcclemoinho
atd e nanha chegar,
sair viva clo cal,"lpcl da rnorte
e poder ser útil-
na liberclade dc' escolha
da responsabilidade a tomar
c Libercladc de acPâo
par:a reaLizá.-Ia. :

quarto poena

UM QUATRO DE FEVERETRO

A paralítica mesa da cela

ndo está nua

no ccntro tern un ernblerna

o nosso emblena

c á volta cl¡1 r:1csâ

três militantes do IvlPLA.



Sobe a bandeira verduga

e na cela
três militantes
rendem homenagem

aos heróis cle tr'everciro
aos heróis anóninos
dos maquis, das priso'cs
hon:e/nagcm ao Cienfuegos,
rcveréncia especial aos

exito ao destacailento de

Vitcjria ao povo Angolano

sob a bandeira do MPLA.

da pide, do exílio

jovens nártires do Kamy.

caminho no interior.

Vitória ao Vietnam herdico-
à Afri-ca c Arncirica Latina.
Não h¡í rclógio
expirado o minuto de si1ôncio.

Três voze.s renovadas

lan,cam-se para 1á c1a cela
?rcorn o povo heróicott
irRevoluçäo Angolanatl

e o dinâmico tt Da Triste tlistóri-a?t.

Soam passos

MPLA, Vitória ou l"lorte

três punhos cerrados violan o ar da cela
MPLA, Vitoria cu it{orte !
iiiPLA, Vitoria ou l'lorte !
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