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Num momento dado, num dia qualquer  
dos anos que venham após passarmos  

muitos sacrifícios, sim, depois de  
termo‑nos porventura visto muitas vezes  

à beira da destruição [...] depois de 
assistirmos ao assassinato, à matança  

de muitos de nós e de reconstruirmos  
o que for destruído, quase sem repararmos, 

teremos criado, junto dos outros povos do 
mundo, a sociedade comunista, o nosso ideal.

ernesto Guevara, O que deve ser  
um jovem comunista, 1962
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