
Pensei que a minha vida tinha acabado

A 2 de maio de 2001, Vusi Nhlapo foi 
condenado a 20 anos numa prisão sul-africana. 
Isto ocorreu após seis meses duma associação 
com jovens envolvidos em crimes de rua. Na 
prisão, frequentou um curso que mudou 
completamente a sua vida.  

Esta é a sua história.

Vusi nasceu em 1977 e vivia com a mãe, irmã, irmãos e tios 
em Daveyton, uma cidade originariamente construída pelo 
governo do apartheid para alojar os trabalhadores negros 
que trabalhavam na região mineira próxima da cidade de 
Benoni. Não sabia quem era o pai.

Aos sete anos, Vusi  e a irmã foram viver com a avó, que 
também morava em Daveyton. O ambiente era relativa-
mente estável, mas ele começou a dar-se com amigos que 
o desencaminharam. "Ainda hoje", diz ele, "não sei o que 
me fez entrar numa vida de crime com aqueles tipos que 
me causaram tantos problemas."

Quando lhe foi proferida a sentença de 20 anos pelo 
Supremo Tribunal, Vusi  ficou cheio de raiva e medo. Raiva 
em relação àqueles que o tinham capturado, preso e 
condenado, e medo dos outros prisioneiros. "Tinha muito 
medo. Costumava manter-me afastado dos outros, para 
que não me pudessem usar e fazer de mim um ban-
dido."

No início de 2002, foi transferido para a prisão de 
segurança máxima de Zonderwater. Soube que a avó e a 
irmã tinham falecido e ficou zangado por não ter tido a 
oportunidade de ir ao seu funeral.

Durante o primeiro ano na prisão, sentia-se demasiado 
tenso para participar nas oportunidades educativas que 
havia disponíveis. Mas, em 2003, inscreveu-se para 
terminar a escolaridade. Passou nas provas de aferição à 
faculdade e, durante os quatro anos seguintes, tirou cursos 
de matemática, ciências, eletricidade e eletrónica. Tornou-se 
professor-assistente e administrador da Faculdade Técnica 
da prisão.

Durante o ano de 2008, Vusi  foi transferido para a secção 
de segurança média. Foi durante esse período que 
encontrou o Programa de Educação para a Paz  (PEP), 
conhecido em Zonderwater como o curso Palavras de Paz.

"Palavras de Paz  foi muito diferente para mim. Não se 
tratava de um diploma. Tratava-se de encontrar a paz 
dentro de mim. Foi ali que comecei a ter fé. Foi ali que 
comecei a ter esperança. Quando comecei a participar 
naquele curso, a minha vida mudou completamente."

Vusi  fazia um grande esforço para nunca perder uma aula. 
"Porque cada vez que eu assistia a uma aula, sentia depois 
que tinha mudado completamente por dentro."

Até mesmo os seus companheiros de cela notaram a 
diferença. Tal como a mãe, quando foi visitá-lo. "Ela disse-
me que até o modo como eu falava era muito diferente. 
Eu disse-lhe: sabe, mãe, é uma pena eu ter vindo parar à 
prisão. Mas foi aqui que ouvi estas palavras de paz. 
Quando um dia sair daqui, vai ser tudo muito melhor. 
Vou continuar a aprender sobre a minha vida e a 
respeitar as outras pessoas. Elas também me vão 
respeitar".

A 4 de Outubro de 2010, Vusi foi libertado.

Depois de sair da prisão, teve muita dificuldade em 
encontrar emprego. Mas estava ansioso por apresentar a 
mensagem de paz às pessoas de Daveyton. "Tenho de me 
esforçar ao máximo,"  diz Vusi, "para ajudar outras pes-
soas a ouvirem esta mensagem a tempo, antes que 
acabem também na prisão."

Para conseguir isso, começou a mostrar vídeos aos 
domingos. Pessoas da igreja que ele frequentava vinham ver 
esses vídeos com ele, assim como amigos e vizinhos. Cerca 
de 12 pessoas estão a vê-los regularmente.

Recentemente, Vusi  arranjou trabalho numa bomba de 
gasolina. Também se inscreveu para ensinar matemática e 
ciências em part-time numa escola pública.

“Esta mensagem teve um grande impacto na minha vida. 
Nunca pensei que algum dia teria a oportunidade de ter 
uma atitude mental pacífica. Pensava que a minha vida 
tinha acabado. Mas o que eu aprendi fez de mim o pai 
responsável de uma filha e um homem responsável que 
pode ser respeitado pelos outros. A maneira como eu 
faço as coisas, a maneira como eu lido com as coisas é 
muito diferente do que era antes.”

"Sinceramente, hoje em dia, sinto tanta paz ao ouvir a 
mensagem de Prem Rawat, que nem me lembro de todos 
aqueles anos que passei na prisão".
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