TERRORISTAS?

Uma lei feita pelo Estado este ano tenta definir movimentos sociais e ativistas como
“terroristas”. Pela própria palavra, sabemos que terrorista é aquele que pratica o “terror”,
que aterroriza. Mas quem, perguntamos, aterroriza a sociedade? Quem sai
para trabalhar às 5h da manhã, quando ainda está escuro, e volta para casa sem ver a luz do
dia? Quem perde o corpo cortando cana, escravo cativo dos nossos dias? A operária que
dobra os braços fazendo greve por melhores condições de vida?

Não, com certeza não!
Terrorista, nesse sentido,
- é quem faz uma pessoa morrer na fila do hospital como resto de uma vida rasa;
- quem mata o trabalhador rural, que luta por terra para ele e sua família;
- quem prende o sem-teto, que ocupa prédio por justiça e moradia.
Por isso, olhos abertos, atentos! A partir do dia 10, devido a FESTA DOS
BURGUESES NA RIO + 20, tanques de guerra tomarão as ruas, dizem, para “manter a
segurança contra os terroristas”. Não vamos nos deixar enganar! Criminoso é o
Estado que promove a fome e a violência, tira o nosso direito de se
organizar e determina que fazer manifestação e greve é crime.
No mês de Maio foi fundado o Fórum contra a criminalização dos
Movimentos Sociais. Vamos chamar nossas comunidades, sindicatos, grêmios, para
se integrarem à ele e fortalecer a luta contra a ditadura que se organiza no país.
Sabemos, convictos, que
Acesos
Das flores
não tombarão nossas bocas
folhas-luzes do dia
músculos e veias com ferro e sangue
desfazemos as dores
vozes à noite
feridas
Coesos
por ele cometidas
não roubarão nossos filhos
Em grupo
vivos abrindo a vida
marchando
Vasos
como balas em luta
(com) vastos
Vencemos o terror do Estado
Alaridos
E afirmamos a vida
À LUTA CAMARADAS! Unidos resistimos e vencemos.
Organização Anarquista Terra e Liberdade

