
O muro de Berlim 

Carlota Ogando 

Olhando para o longo caminho percorrido, cheio de coisas boas e, 

menos, ficaram marcados os acontecimentos da guerra na Europa e 

não só. 

Infância ensombrada pela guerra de Espanha, onde lutaram amigos 

dos meus pais. Lembro-me de seguir a s notícias que nos chegavam 

através da rádio, com a emoção no rosto dos mais velhos. 

Mais tarde a segunda guerra mundial. Portugal não entrou mas sentimos 

os seus efeitos de várias formas. 

O contacto que tive com refugiados foi muito intenso. 

Eles foram, entre outros, os meus companheiros de adolescência numa 

pequena cidade de Portugal onde passava férias. 

Esses laços não se desfizeram com a separação. 

Para lá de todos os horrores que uma guerra traz, o muro de Berlim 

pareceu-me de uma crueldade sem tamanho! Não só vi os meus 

amigos partir, como tive conhecimento da sua separação dentro do 

seu país. 

Perdemos o contacto, muitos anos depois, dá-se a queda do muro. 

Celebrei intimamente imaginando os meus amigos finalmente juntos e 

felizes. 

Hoje toda a Europa está presente na comemoração dos 20 aos da 

“queda”. 

Que bom será caminharmos juntos. 
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