
 

 

 

NÓS 

 

 

Éramos os dos “anos sessenta” 

e alguns diziam de nós: “ a geração dos sessenta”. 
E também de alguns de nós: “os engajados”, “os militantes”. 
Aprendemos a erguer a voz e a remar contra a corrente. 
Por isso éramos sempre poucos e uma pequena sala nos cabia. 
Mas tínhamos sonhos que saltavam do Brasil e cobriam o mundo. 
Depois “eles” vieram, armados de botas, armas e novas leis. 
Alguns dos nossos morreram moços, antes do tempo. 
Outros berraram a dor da tortura e muitos foram viver em outros países. 
Os anos passaram, primeiro uma cada vez, depois as décadas. 
Agora são os anos dois mil, um outro século, um “novo milênio” 
E aquilo pelo que saímos às ruas está ainda aí. 
Alguns de nós seguem presentes de mãos abertas e punho erguido. 
Outros aí estão, vivos ainda, mas longe. 
Vestidos de outras roupas, mudaram de lado 
e nos soam estranhas as suas vozes. 
Alguns nos dizem que nós ficamos no passado. 
Houve aliados agora alheios, quase rivais. 
Alguns cansaram de tanto erguer lanças contra moinhos de vento. 
Mas moinhos que são as armas do mal e são de ferro e óleo. 
Longo é o  caminho e de longe eles nos olham. 
alguns de longe de longe acenam e seguem o seu caminho. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Os outros somos nós, os que ficamos e seguimos. 
Os tempos são outros, sabemos. E alguns dos nossos são outros 
e outros são os mesmos: envelhecidos, brancos cabelos e barbas 
em alguns o corpo apoiado em uma bengala de madeira. 
Rostos entre rugas, a memória que se apaga e acende sonhos. 
Conto um acontecido. 
Certa feita em uma sala eu estava com Osmar Fávero. 
Era uma manhã quente em Niterói, havia lá fora gaivotas. 
E sob os cabelos brancos (antes, raro, eram ruivos) 
Osmar tirou dos olhos os óculos por um instante 
e com os dedos das duas mãos 
ele apertou os dois olhos como se neles estivesse o cansaço 
não apenas daquela manhã quente em Niterói 
mas de toda uma vida, uma longa vida inteira. 
Que este gesto que ele nem viu que eu via 
não o de um punho erguido, mas como o de que sente 
o pesar dos anos sobre os olhos e a alma 
seja para nós o olhar e a lembrança de quem somos 
e, depois de tantos anos, seguimos sendo. 
 
 
algum dia em 2014 
 
 
 


