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Em junho, de 28
Dia 14 do mês
Início do século vinte
Eu vou dizer esta vez
De família aristocrática
Com o seu jeito burguês.
O seu pai, Ernesto Linch
A mãe, Célia de La Serna
Descendente de Vice rei
Proprietários de terra
Que perdiam o patrimônio
Com a dura crise interna.
Em Rosário, na Argentina
Deu-se o seu nascimento
Numa típica classe média
Teve o seu crescimento
Sem nada se preocupar
Quanto ao seu sustento.
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Mesmo sendo ela católica
Sua mãe, politizada
Com mulheres de esquerda
Em sua casa, dedicada,
Dona Célia o educou
De uma forma ilibada.
Che nasceu de oito meses,
Franzino, debilitado
Teve uma pneumonia
Com 40 dias, contado
Antes de fazer 2 anos
De asma foi vitimado.
Sua família mudava
Constantemente a cidade
Em busca de melhor clima
Por causa, a debilidade
Que Che Guevara garoto
Sofria sem piedade.
Quando, em Alta Garcia
Em Córdoba, na região
Adaptou-se ao clima
Serrano, de prontidão
E estabeleceu sua vida
De acordo a situação.
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Estudou na escola pública
Meio urbana e rural
Quando ele era jovem
Seu contexto atual
Era a guerra espanhola
E a segunda mundial.
Forma a Ação Argentina
O seu pai, anti fascista
Inscreve de Che Guevara
Seu nome na sua lista
Mas ele tinha na escola
Uma rotina desportista.
Terminou em 46
Seus estudos secundários
E os seus pais no entanto
Mudaram seus formulários
No rumo da capital
Seguiram itinerários.
Quis cursar engenharia
Na capital argentina
Mas com a morte da avó
Decidiu por medicina
E abraçou a carreira
Para seguir sua sina.
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Aos 18 anos de idade
No serviço militar
Foi dispensado por causa
Da asma particular
Para um anti peronista
Isso veio bem a calhar.
Quando tinha 21
Deu ele uma viajada
Em uma bike que tinha
Todinha motorizada
Que havia sido feita
Por ele bem projetada.
Com a mochila nas costas
Fez a coisa predileta
Pelo norte da Argentina
Percorreu a sua meta
Fazendo uma viajem
Usando sua bicicleta.
Em dezembro, ano seguinte
foi pra marinha mercante
Inscreveu-se enfermeiro
Para atender viajante
Conheceu vários países
Doutro lugar bem distante.
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24 de janeiro
Do ano 52
Dois anos pra a formatura
Que deixou para depois
Juntou-se ao grande amigo
Foram viajar os dois.
Pela America Latina
Em uma moto potente
Fizeram 10 mil quilômetros
Oito meses pela frente
Correram cinco países
E conheceram sua gente.
Essa aventura marcante
Seriamente influenciou
Ao rompimento profundo
Que Guevara efetivou
Com os laços nacionais
E tudo quanto passou.
Para pagar as despesas
Os viajantes doutores
Trabalharam de enfermeiros
De médicos, carregadores
De lavadores de pratos
Entre outros mais labores.
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E conheceu bem de perto
A imperante miséria
Comum ao povo latino
Gritante, dura, etérea
E tomou a decisão
De fazer a coisa séria.
Foi parar em MachuPichu
No Amazonas navegar
Ao deserto do Atacama
Foi ele atravessar
Com mineiros comunistas
E indígenas comunicar.
Pelos diários de viajem
Por Che Guevara escritos
Percebem-se a indignação,
Politização, convictos
Diante a arbitrariedade
Da injustiça os conflitos.
Agosto, em 52
A Buenos Aires voltou
Na Universidade Nacional
Em medicina se formou
E no ano 53
Guevara especializou.
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E pouco menos de um mês
Concluindo o doutorado
Resolveu seguir viajem
Como era habituado
Pra exercer medicina
Pra aquele povo explorado.
E em diversos países
Ele buscou descobrir
A real cura da asma
Procurando interferir
Na sua própria saúde
E das pessoas Dalí.
Rumou pra Venezuela
Na Bolívia admirado
Conheceu Ricardo Rojo
Lá feito um refugiado
Que lhe fizera um convite
Sem poder ser recusado.
Rumaram pra Guatemala
Foram pra a revolução
Pra fazer reforma agrária
Ajudando a implantação
E formou um grupo armado
Pra resistir invasão.
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Passou pela Costa Rica
E conheceu dois cubanos
Que estavam refugiados
E lhe contaram seus planos
E da luta armada em Cuba
Que duraria alguns anos.
Rumaram pra Guatemala
Mais cubanos conhecendo
Passo a passo Che Guevara
Iria se envolvendo
E a um partido comunista
Foi ele então pretendendo.
Da União Soviética
Um grande admirador
Como médico em sindicatos
Um bom tempo trabalhou
E conheceu a mulher
Com quem primeiro casou.
Seu nome: Hilda Galdea
Peruana marxista
A militante política
Da causa socialista
Na luta contra o domínio
Do bloco capitalista.
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Passou apertos, Guevara
Não conseguiu exercer
A profissão medicina
Não teve como escolher
Foi vender enciclopédias
Pra poder sobreviver.
O poder guatemalteco
Fez as mudanças profundas
Na sua reforma agrária
Com as terras oriundas
De empresa americana
De influências fecundas.
Ao agir tão contundente
Quando implantou seus planos
Esbarrou com interesses
Dos norte-americanos
Apoiados pela OEA
Causaram severos danos:
O Poder Constitucional
De Arbenz foi derrubado
E o Coronel Castillo
Ditador, foi implantado
Por ser dos americanos
Comprometido e afilhado
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Recebeu pena de morte
Como uma condenação
Por haver ele ajudado
Tentando a revolução
Com Hilda foi para o México
Guevara sem opção.
No México comprou uma câmara
E usou pra trabalhar
Fotografando turista
Na capital, apesar
De continuar fazendo
Seus artigos sem parar.
No ano 55
Numa certa ocasião
Conheceu a Raul Castro
Recém livre da prisão
Que tinha vindo de Cuba
Buscando a revolução.
E poucos dias depois
Chegou ao México Fidel
Que era uma grande força
De importante papel
Na história da política
De todo esse mundaréu.
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Durante um ano e dez meses
Fidel na prisão passou
Mas o ditador Batista
Do caso o anistiou
E o treinamento no México
Fidel Castro iniciou.
Contra a ditadura em Cuba
Che Guevara se alistara
Pra continuar a luta
Que dantes se inspirara
Pra mergulhar de cabeça
Com seu espírito e a cara.
25 de novembro
Na madrugada do dia
Fidel Castro e Che Guevara
Chegaram com ousadia
82 guerrilheiros
Num barco que não cabia.
Juntos com 18 homens
Todos se organizaram
E em Sierra Maestra
Eles juntos penetraram
E no ano 59
Ao ditador derrubaram.
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E à cidade de Havana
Tomaram naquele ano
Derrubando a ditadura
E acabando com o plano
Do ex ditador Batista
E do governo americano.
E teve início a guerrilha
De interesse iminente
Para fazer a vontade
Mais soberana da gente
Do direito à liberdade
Como moeda corrente.
As relações de Fidel
Com os Estados Unidos
Tornaram-se intoleráveis
Entre os lados envolvidos
No ritmo da guerra fria
Eram todos conduzidos.
Resistindo aos embargos
Mais ao constante bloqueio
Determinados na luta
Sem terem menor receio
Avante à revolução
Quem não puder sai do meio.
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Noutro estavam os soviéticos
Americanos dum lado
A corrida armamentista
Como ficou comprovado
A forma para manter
Todo mundo controlado.
Pra fazer Reforma Agrária
Do Instituto Nacional
Guevara ocupou o cargo
De diretor principal
E logo posteriormente
De Cuba,Banco Central.
No ano 61
No Brasil, oficial
Foi ele condecorado
Duma forma especial
Com uma medalha vista
Só em caso fenomenal.
Presidente Jânio Quadros
À semana decorrida
Diante das conseqüências
Da visita recebida
Renunciou a presidência
Por uma pressão sofrida.
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Discursou na OEA
Quando fez reunião
Denunciando o imperialismo
Americano de então
E garantiu veemente
Fazer a revolução.
Fidel Castro declarou-se
Político socialista
Aliando-se aos soviéticos
Feito um grande estadista
Para defender seu povo
Da fúria imperialista.
No ano 64
Dia 11, fez discurso
Dando seu apoio a Cuba
E às revoluções em curso
E pelo terceiro mundo
Disputaria o concurso.
E viajou para África
Para poder se integrar
Aos movimentos de luta
Crescer, se fortificar
Por reformas socialistas
Pelo mundo a procurar.
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E retornou para Cuba
Depois duma temporada
Entregou todos os cargos
E não quis ficar com nada
E viajou para o Congo
Pra uma nova jornada.
Foi instrutor de guerrilhas
Em Sumialot e Mulelê
Depois rumou pra Bolívia
Pois ia estabelecer
Um centro de treinamento
Para a guerrilha exercer.
Pra a partir daquele ponto
Não lutarem mais sozinhos
Espalhando a guerrilha
Pelos países vizinhos
Combatendo imperialistas
Diretamente nos ninhos.
A Bolívia situada
Numa posição imponente
De uma forma estratégica
No centro do continente
Fez com que os imperialistas
Tomassem o prumo urgente.
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O partido comunista
Da Bolívia se afastou
Por um desentendimento
Da luta se retirou
E isolado com os seus
Che Guevara se postou.
Foi dizimado seu grupo
Pelo exército inimigo
Por Rangers americanos
Coordenado e vendido
Capturou Che Guevara
Covardemente ferido.
E pelos oficiais
Friamente executado
Pensando, os americanos
Haverem já liquidado
Com o desejo de luta
De um povo escravizado.
FIM

