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BELEZAS SERRANAS

É um prazer imenso. O carro sai a esmo, na tarde domingueira, sem programas.Corre daqui, corre
dali,suavemente, pelo asfalto e a gente se vê em pouco tempo, rumo às instalações da USELPA. No tapizado
verde, os arbustos floridos dansam seus ramos emoldurando a visão quase fantástica de paragem interplanetá-
ria , de estranhos cabos de estranhos ruidos. O silêncio e viv’alma parecem nos acenar como angustiados
prisioneiros do ectoplasma , à medida que passamos.

 Dispensamos propositadamente a reta sem encantos. Apraz-nos o trajeto maior, hoje abandonado , na
perspectiva sem pressa, de menos encontros. Puro engano. Outros vadios domingueiros também pensaram
como nós. Uns cruzam conosco ou nos ultrapassam em desabalada.

 Al! No trecho hoje em desuso oficial, o gado solto, à vontade, de volta da pastagem, pateia o asfalto. Com
licença temos que passar! Lado a lado do caminho, os atalhos pitorescos, a bucólica visão ondulada das herda-
des.

 O carro avança. Eis-nos já, em plena serra sob um céu azul, esplêndido. O ar é puro, sadio. Infla-nos os
pulmões. O vento sopra forte contra os vidros. Aperta-se o caminho. Surgem os contrafortes, em desdobra-
mentos abruptos de abismos. Entre um e outro, a auto-estrada lisa, macia e sinuosa. Lá longe numa visão
caleidoscópica a perder de vista a serrania envolta no sol da tarde, em mil nuances aveludadas. Um casário ali,
uma ermidazinha perdida mais adiante e por tudo, os eitos verdejantes.

 De repente, ela. Nossa igrejinha. Singela e humilde. Mal começada, já em ruinas. O sol ilumina-lhe as
paredes nuas, pondo em relevo as fendas avermelhadas. No telhado esburacado, as aves recolhem-se aos
ninhos. O rigor das chuvas e dos estios solapou-lhe a segurança. A porta range ao soprar dos ventos.

 Sentinela avançada do mais alto da serra, ela irradia um quê de mistério e de religiosidade. Daí por diante
é ela um cromo na paisagem serrana.

 Persignamo-nos e passamos. Começa a descida. Perigosa e contraditoriamente cheia de encantos. Cami-
nho estreito, zigue-zagueante, ingreme. Rente aos contrafortes sobe-nos às narinas e arrepia-nos a epiderme o
humus da vegetação das encostas. Sombras margeantes e a claridade do dia que declina, lá longe , na paisagem
azulada. Da boca dos abismos, à direita, sobe-nos o perfume da madressilva. Os ipês ponteiam na sua umbela
de ouro. Os manacás entontecem-nos com seus odores. Aqui, de repente, água de se beber. Linfa brotada lá de
cima, no mistério singular da selva, que rompe nas fendas da rocha escura.

 Mas ela, a nossa Igrejinha, lá ficou , atrás agora. Cada vez mais distante, cada vez mais no alto, irradiando
em meditativa postura, as vestes claras ao sol da tarde. Dir-se-ia a cada olhar, que nos acena. Está tão longe,
lá em cima, pequenina, branca, a nos guiar, a nos vigiar, com zelos de anjo tutelar.

 Na visão magestática da serra ao entardecer, entre os abismos já escuros, o céu esmaecido à brisa vesper-
tina, ela se nos aponta ainda, entre os desvãos, enquanto o carro desce mais e mais.

 Voam as horas. Atingimos o sopé da serra. Paramos um pouco, à margem do caminho. Carros passam ,
indo e vindo, na premura significativa do fim do dia. Só.

 Tudo ao redor, é silêncio. Extático e solene. – Querem arriscar mais adiante? Acordo tácito. Todos querem.
Vamos encontrar a noite, junto ao Gigante Deitado.

  ( A Gazeta de Botucatu – 06/07/1968 )
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A ANTÍTESE

Ela aí está, para mais uma vez testar, de forma desvanecedora para todos nós, os altos fôros educacionais,
galardão da cultura e civismo, que firmam o nosso conceito de cidade universitária acrescido à nossa história e
à nossa tradição.

Trocando o descanso merecido das férias por um cuso intensivo de complementação prática às várias
disciplinas superiores que frequentam, cêrca de cem alunos de nossa Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras,
integrados por outros mais, voluntários da região, acamparam por oito dias, na zona rural de Vitoriana e Porto
Martins, com propósitos de estudos objetivos e pesquisas de cunho eminentemente cientifico e sociológico.

O programa previamente elaborado por mestres e discipulos, previu levantamentos antropo-mesológicos
estendendo-se aos planos de ensinamentos práticos de higiene e saúde, num completo esquema de assistência
técnico-cirurgica.

Os resultados, nós o conhecemos através de filmagens especiais e dos relatórios que, dos cinco setores
organizados, naturalmente, já foram ao término elaborados.

Essa é a Operação Rondon, no seu segundo ano de campanha admiravelmente organizada sob os auspícios
do Exército, num congraçamento das forças vivas do País, liderados pela juventude estudantil universitária.

A amplitude de seus propósitos entusiasma e mobiliza todos os setores da vida pública, máxime a classe
universitária cujos componentes em mais uns poucos anos, estarão participando na sua quase totalidade, da
administração estatal que em diretrizes modernas congrega técnicos e especialistas.

Botucatu, fiel a seus principios de elevada formação civica perfilou as suas hostes estudandis e arregimen-
tou desde o poder municipal até a movimentação popular, espontânea e dadivosa.

Assim, alinhou-se nos mesmos propósitos, o Departamento de Turismo da Prefeitura que tanto tem projeta-
do a cidade em brilhantes promoções. O acampamento foi assegurado pela colaboração da divisão local da
Força Publica. A classe médica participou voluntariamente pelos seus clinicos e especialistas. O Instituto Adol-
pho Lutz prestou assistência sanitária. O comércio e a inteira população estiveram presentes pelo auxilio
espontâneo dos gêneros e utilidades fornecidos aos estudantes.

Foram oito dias fecundos de estreito contato com a gente simples do campo, adstrita modestamente ao
amanho da terra, no apertado horizonte da serra, à mercê, vez por outra, de contingências favoraveis, que lhe
concedam os recursos da cidade grande. Esses recursos foram levados pelos mestres e alunos, através da
assistencia pronta e direta; pelos ensinamentos práticos, pelos conselhos úteis . Tudo isso foi benfazejo e
construtivo.

Muito mais , porém, para a grande população ribeirinha beneficiada nesse acampamento , foi o calor huma-
no da presença amiga, da palavra boa, do convivio desataviado dessa mocidade em flor, operosa e consciente do seu
exato e indiscutivel valor. O trabalho utilmente realizado , foi a concretização do que se espera da nossa juventude, dos
nossos mestres, dos nossos responsáveis.

Eles foram ao vivo, a antítese reclamada para a hora presente.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/07/1968 )
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CRÔNICA MUSICAL

 O Prof. Antonio Maria Lunardi Bechelli, catedrático de Música e Canto Orfeônico do CENE “ Prof.
Euclides de Carvalho Campos”, vem realizando importante trabalho de pesquisa, numa iniciativa das mais
interessantes para um futuro levantamento histórico – documental da música em nosso meio botucatuense.

 Merece aplausos o plano excelentemente organizado dentro da esquemática educacional e que conta com
a participação ativa e entusiástica dos alunos daquele exemplar estabelecimento de ensino. Sob o título genéri-
co de “Cidade de Botucatu – Sua Gente – Sua Música “, o trabalho em si, consiste em entrevistas com antigos
moradores de Botucatu, principalmente, aqueles que, de uma forma ou de outra, hajam participado de movi-
mento artisticos-musicais da cidade.

 O encontro se processa em agradável ambiente escolar, reunidos ali os demais professores convidados,
alunos, membros da Diretoria e o entrevistado.

 As perguntas prèviamente elaboradas ensejam através das respostas, uma concatenação do assunto, do
que resulta um completo depoimento de Arte, voltado principalmente para o passado musical botucatuense.

 Secundando o questionário abre-se após, a parte dos debates, quando então, o entrevistado é abordado
diretamente pelos alunos, numa série de perguntas em que se exterioriza sua precocidade juvenil ávida e
curiosa das coisas e dos segredos da arte musical.

 A primeira entrevista , realizada em 5 de abril p. passado , constou , entre outras, das seguintes questões :
1 – Qual foi o primeiro movimento artistico-musical de que se tem lembrança?
2 – Fale sobre acontecimentos artisticos-musicais do passado.
3 – Cite conjuntos musicais de qualquer gênero que tenham se formado e atuado em Botucatu.
4 – Dê uma idéia do conjunto orquestral como coadjuvante do cinema mudo.
5 – Fale sobre os músicos do passado, referindo-se aos que exerceram o magistério, inclusive em nossas

Escolas.
6 – Cite fatos pitorescos, envolvendo músicos.
7 – Quais foram os artistas de renome que se exibiram em Botucatu?
 Iniciada com certo formalismo , natural dentro do programa de cultura musical a que se cinge, a entrevista

foi gradativamente se transformando numa agradabilissima palestra amena, num ambiente amistoso e alegre,
com a predominância das perguntas sem-fim com que a juventude escolar insaciada e curiosa crivou o estrevis-
tado.

 O primeiro entrevistado , distinguido honrosamente, pelo Prof. Bechelli, foi meu pai, cuja amor à Arte,
cultivado e enriquecido de conhecimentos nos seus sessenta e cinco anos de atividades musicais, credenciam-
no como um respeitável depoente.

( A Gazeta de Botucatu – 27/07/1968 )
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 ANEDOTÁRIO MUSICAL

 Foi nas primeiras décadas da saudosa Escola Normal. Estudantes vindos de fora, instalaram-se numa
republica , para escândalo e protestos da vizinhança. E havia razão, para isso. Em noitadas ruidosas, os irreve-
rentes preparavam o programa das serenatas. Esses ensaios, entremesclados de libações e algazarra acaba-
ram por provocar a reação natural das respeitáveis familias das redondezas. Assim, logo ao anoitecer, fecha-
vam-se as janelas fronteiras , para que o espetáculo gratuito não escandalizasse e ofendesse o decôro do
bairro.

 Com isso, mais se acirravam os desmandos estudantis. Surgido o conflito, foi necessária a intervenção da
autoridade policial, que solucionou a pendência postando um soldado na república dos boêmios, a fim de conter
o ardor das noitadas musicais.

 Por algum tempo, tudo correu bem. Os ensaios realizavam-se dentro dos limites do tolerável. Os severos
pais de família respiravam aliviados e a vida noturna do bairro voltou à sua tranquilidade. O sentinela em guarda
vigiava militarmente a harmonia reinante. Mas ele era moço também.

 Os estudantes manhosamente foram se confraternizando e conquistaram o praça. Um cigarro aqui, uma
conversa ali; logo mais, uma camaradagem especial; um petisco mais caprichado, presente de alguma namora-
dinha quituteira, e por fim, o aperitivo, um só, aceito com relutância, reticentemente, às ocultas.

 O tempo correu. Uma noite, para desassossego dos prosaicos moradores, daquela rua, a famosa república
voltou ao pandemônio antigo : cantatas, gritos, palavrões, quebra-quebra.

 Os postigos foram-se abrindo a medo. Os velhos resmungões lançavam pela madrugada fria, o protesto do
santo sono interrompido. As mocinhas curiosas foram arrancadas para o interior, com enérgicos sopapos de
indignação. O barulho na república , chegava ao auge. Um horror! Escândalo!

 Providenciou-se a ação policial, imediata, enérgica. Um pequeno destacamento mobilizou-se, desceu da
Delegacia e invadiu a pensão dos vândalos. Houve o flagrante.O responsável , bêbado e enfurecido, foi, em
resumo, um só. Levaram-no preso e ele subiu cantando modinhas pela noite a fora. Era o sentinela.

 Umas das maiores conquistas do Prof. Alfredo Franklin de Matos, em plena atividade artística, na cátedra
de Música da nossa Escola Normal, foi ter conseguido trazer à Botucatu de 1931, o maestro e compositor
Heitor Vila Lobos. No palco do antigo Espéria, superlotado de espectadores cuja entrada fôra ao preço altíssi-
mo de dez mil réis, o grande regente e intérprete , gosando já, fama internacional, executou um fino e eclético
programa. Dentre os números, contavam-se peças de sua lavra. Violoncelista de largos recursos, fez-se acom-
panhar ora por sua esposa, a pianista Lucila Vila Lobos, ora pelo grande Souza Lima. Um dos trechos execu-
tados foi uma composição de sua autoria, de puro sabor regional, descritiva, graciosa, intitulada : “ Trenzinho
Caipira” . O tema melódico, combinado com sons onomatopaicos, extraidos habilmente do violoncelo , reprodu-
zia a chegada de um trem , numa estaçãozinha de vilarejo. O número agradou vivamente. No estrugir das
palmas, alguém, descontente, resmungou algo.

- O Sr. Gostou? Interessante, não? Perguntaram-lhe.
- Qual o quê! Droga! Êsse homem sai do Rio de Janeiro pr’a vir tocar “isso” pr’a gente?... Trem eu vejo

todo dia, quando saio do sítio e vou buscar a mulher na estação, de volta da cidade. . . E gastei dez mil réis. . .
.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/08/1968 )
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 A M A D O R I S M O

 Agora que se anuncia para fins de Agosto uma Semana de Arte em Botucatu, com a exposição de telas
famosas de artistas renomados, destacadas do acêrvo riquíssimo da Pinacoteca do Estado, é com prazer que
nos voltamos para o tema pictórico que tantos afeiçoados já conquistou em nosso ambiente cultural citadino.
Referimo-nos ao diletantismo plástico entusiasticamente cultivado entre nós, ou melhor , aos nossos pintores
amadores.

 Pendor artístico, estesia pictórica, “hobby” preferido, qualquer que seja o título, Botucatu sempre contou
com seus genuinos amadores, no setor da Arte da forma e da côr. Para atestá-lo, o antigo saguão do Hotel
Paulista, a tradicional Casa Carlos, os salões amplos da Biblioteca Municipal “Emílio Peduti” já foram locais de
Mostras de Pintura a mais alentadora e elogiável. Prata da casa, os quadros se alinharam em belas revelações
de paisagismo, natureza morta, claro-escuro, com evidentes tendências acadêmicas ou modernistas. Enumerar
autores , seria mencionar Rebelo, Gutierrez, Walter Barbosa, Macagnã, Hilda Bauer, Helena Beltrami, Hernan-
dez, Diniz, Antonio Barbosa.

 Amadores todos é certo, porém, artistas autênticos , irmanados na exteriorização do Belo numa das mais
antigas e expressivas mensagens que é a plástica da luz e da côr. Desses, dois nomes se destacaram com
menção especial, pois que souberam iniciar discípulos , grangear admiradores e seguidores.

 Francisco Sanches Gutierrez, artista amador e versátil, filho de outras plagas mas integrado à vida cultural
local, aqui residiu por muitos anos, ocupando importante função bancária. Fazia da Arte, seu derivativo. Através
do violino e dos pincéis, empreendia longas digressões espirituais às excelsitudes da Música e da Pintura.
Voltado às emoções do Belo, reunia ao seu redor os principiantes e, como devotado mestre, incutia-lhes o sadio
entusiasmo pelo estudo, despertando-lhes o gosto artístico. Nas suas incursões domingueiras, com a família em
torno, saboreava as delícias campestres fixando nas telas o paisagismo colorido e vivo em que se refletia sua
vibratilidade de poeta plástico. Um quadro seu, de nossa coleção particular de amadores botucatuenses, mere-
ceu elogiosa observação de ex-aluno graduado por Escola de Belas Artes de Bruxelas. Viu o critico e apreciou
particularmente , o vivo colorido , o bom uso das cores em contrastes brilhantes de luz, na admiravel tela que
retrata um recanto botucatuense, em plena primavera.

 Outro valor significativo na arte plástica botucatuense, herdeiro de Rafael Laurindo e Hugo Pires é o
professor Antonio Moura Barbosa, que no inicio do magistério, honrou tão longe, no Norte, o bom nome de
Botucatu. Manteve ele por muitos anos, no Instituto de Educação “Cardoso de Almeida” um curso especial de
Desenho e Pintura, arregimentando alunos com pendores artisticos. O devotamento às horas extras graciosa-
mente dedicadas aos discípulos artistas, fê-lo o iniciador de muitos talentos, que, sem o seu forte estímulo, sem
a sua absoluta fidelidade ao ensino do Belo, permaneceriam anônimos e irrevelados.

 Botucatu, graças mais uma vez ao seu passado cultural, ao rico cerne tradicional de cidade avançada e
altamente conceituada, está apta e faz jús à iniciativa patrocinada pelo Departamento Municipal de Turismo,
recebendo com agrado e verdadeiro prazer artistico, as vinte e cinco telas famosas que dentro em breve aqui
estarão.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/08/1968 )
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CIÊNCIA TARDIA

Era um quarto simples e claro. Para melhor facilitar-lhe a respiração difícil, a espôsa dedicada havia ajeitado
os travesseiros. Assim estava melhor. Os médicos breve chegariam para a visita diária. O enfêrmo agradeceu-
lhe os cuidados com uma frase cheia de humor. Ele desconhecia o próprio estado. A alegria dos seus trinta
anos, a energia de uma existencia vivaz e árdua, o otimismo de um espírito sádio, defendiam-no, qual armadura
de confiança, contra o estado enfermiço em que se encontrava desde há meses. A própria febre insidiosa que
o combalia dava-lhe uma eufórica sensação de bem-estar. Por isso, considerava-a passageira e sem importân-
cia. Tinha tanto ainda a realizar.

 Viera doente do fundo dos sertões paranaenses. Fôra, de certa forma, um desbravador. Criado em ambien-
te citadino para lá se transferira recém-casado, na ilusória sede da fortuna fácil. A adaptação custou-lhe
ingentes sacrifícios, jamais confessados. Com a sucessiva chegada dos filhos mais se alicerçara na firme
decisão de enriquecer, sonhando um cômodo e sólido futuro para a família, antegozando para si, a volta ao
torrão natal, num envelhecer tranquilo, na serena deposição das armas de lidador autêntico.

 De repente, em plena atividade, no meio-dia da vida, essa febre diária , intermitente, de hora certa, e esse
cansaço tolo, em peito arfante. Seu espírito indômito, sua natureza alegre e confiante, não admitia tanta perda
de tempo assim , num repouso forçado e inexplicável. Afinal, não sentia dores...

 Não podia ser! Tudo estava errado! Precisava melhorar, levantar-se, trabalhar. Aumentar a frota de cami-
nhões de transporte, invertigar novos mercados de cereais, tentar novos centros consumidores. Ver colégio
para os filhos já em idade ginasial. Cuidar a sério, da construção de casa própria na cidade.

Seu dia, na vida, estava em pleno zenit, claro , ensolarado, para tudo consolidar. Precisava agir, movimentar-
se, voltar à terra caprichosa do solo paranaense que já era quase seu. Lá passara o melhor das suas horas.

 E esses médicos reticentes, a vir, a auscultar, a confabular! Nada diziam de positivo si não : um pouco mais
de paciência, a febre cederá, um dia, nada de grave, estivesse descansado. Mas o repouso, esse, era imprescin-
divel, completo, irretorquível! Do contrário, haveria recidivas sérias, com agravamento do estado geral, no
organismo um tanto combalido. Combalido o que? E a firme vontade de levantar-se, andar, viajar, regressar aos
negócios?

Nessa manhã, seu ouvido apurado intuiu, mais que interceptou, uma palavra sibilada entre a junta que saía :
Miocardite insidiosa. Ela é assim. . .

Algo dentro de si, num segundo, ruiu num tremor convulso. Transmudou-se-lhe num instante, a fisionomia de
bravo. Os olhos entristeceram. Os lábios emudeceram a frase humorada e fácil. Só ficou o monossílabo triste.
A melancolia baixou em sua alma e o rosto macilento refletiu a agonia do espírito de batalhador. Era a hora de
Deus. Do Deus que ele respeitara e amara através de sua vida de lutas e sacrifícios, de tanta doação. Sentiu
que a mensagem do salmo lhe era enviada. E rezou baixinho : “ O dia que me destes, Senhor, está findo”. . .

Dois meses após a sua morte, Fleming lançava ao mundo da ciência, a tese dos antibióticos através da
penicilina. Sua descoberta revolucionava mais uma vez o mundo da pesquisa, da terapêutica até então quase
impossível. As afecções profundas estavam debeladas. No campo da cardiopatia, a miocardite era moléstia
superada.
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16 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

A ARTE DA LEITURA

Do saudoso Prof. Wagner recebemos a iniciação literária compreendida no programa de formação secun-
dária do Curso de Professores Normalistas da sempre querida Escola Normal.

Sendo a Literatura sua cátedra efetiva, malgrado, fosse ele mestre também, de Matemática e de outras
disciplinas, empolgava-se em classe de tal forma que suas aulas extravasavam os limites da matéria registrada
e transformavam-se em arroubados jorros de Oratória.

Cultura vastíssima , saber profundo, versatilidade onímoda enriquecidos por uma total dedicação ao estudo
e aos livros, o velho mestre plasmou no apurado gosto literário muitas gerações cujos expoentes firmaram
alhures o renome da tradicional Escola Normal.

Nas suas memoráveis lições, batia-se ele pela boa leitura, quer sob seu aspecto técnico, quer pelo seu
decorrente subjetivismo. Partindo do primeiro, exigia, como condição essencial o uso do dicionário, o exercício
de sinonimia e as anotações à margem.

- Eu não compreendo , dizia ele, um livro lido, que não seja anotado. Ler sem compreender ou esmiuçar o
conteúdo vocabular, percorrendo a etmologia, perscrutando-lhe a semântica, é o mesmo que engolir sem mas-
tigar, sem sentir o sabor do alimento. Saborear uma frase é degustar subjetivamente, o pensamento do autor.
Sua apaixonada insistência exigia um aluno arguido em prova oral, duas, três ou mais palavras sinônimas. Era
a ampla seara da palavra fácil, do pensamento cristalino, puro, convertido na oração plena, brilhante. Tinha
horror à gíria, como criminoso corrosivo do idioma. Seu maior prazer, era deparar, na obra destacada para
apreciação da classe, a frase sublinhada. Muitos de seus discípulos, seguindo-lhe a orientação segura, colecio-
navam verbetes, pensamentos, a frase-chave, o tema da página literária estudada.

 Detestava ele, a leitura sôfrega, superficial, quantitativa. Tinha sempre presente o pensamento agostiniano
: “ Temo o homem que leu pouco, e bem”. Aconselhava , consoante a corrente literária estudada no momento,
a escolha do autor, a obra, senão total, pelo menos a principal. Essa deveria ser lida, analisada , meditada,
fixada. Depois , a critica, com os próprios recursos intelectuais do discípulo.

Dono de uma linguagem elegante e escorreita, purista do idioma pátrio, seus sábios conselhos voltam-nos à
memória , ao surpreendermos um diálogo entre dois estudantes de nível superior expoentes talvez , do tecnicis-
mo hodierno que vem substituindo no estranho mundo em que vivemos, a beleza paisagística pela carapaça
impressionante da maquinaria cósmica:

- Comprei a coleção de José de Alencar e estou arrependido. . . Droga. . .
- Você é desse tempo? Esse “nêgo” é “quadrado” e antiquado. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/08/1968 )
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 R O S A S

 Um sopro morno varreu para longe o inverno demorado. Respingando as primeiras chuvas, Setembro
chegou e com ele reverdecem os prados, avivam-se as corolas dando brilho e calor aos tabuleiros relvosos. Eis
a estação das flôres, diria um poeta redivivo. E de todas elas , salve a rosa!

 Rosas desabrocham aqui e acolá, cromatizando na exuberância das formas e dos perfumes as ricas pérgu-
las ou as toscas sebes, os átrios suntuosos ou a evangélica simplicidade dos altares. Dir-se-ia serem elas desde
tempos imemoriais a mais bela e sutil mensagem do Alto à sempre instável natureza humana, num sempre
renovado convite à Perfeição.

 De toda a intrincada genealogia floral é a rosa que pelo recôndito fascínio de sua real linhagem e de sua
olorosa formosura mais se espiritualiza e mais seduz a criatura humana. Eis porque no inebriante perfume que
exala, pela sua delicada roupagem de pétalas multicores, no elegante equilibrio da ramagem tem sido ela o
deleite espiritual dos sábios, dos artistas, dos gênios e dos santos.

 Uma das mais belas narrativas cristãs nos fala que ao calor da oração de São Francisco, floriu uma roseira
em plena neve . . .

 Ao completar noventa anos de idade, Conrado Adenauer deixou definitivamente o cargo de Chanceler da
República Ocidental Alemã. Encerrava , com a serenidade do dever cumprido, uma bela carreira política que
culminara com a reintegração de seu país no rol , sob a égide democratica , das Nações do Mundo Livre.
Arguido sobre o que iria fazer, no futuro, respondeu com um sorriso simples :

- Volto às minhas rosas. . .
 Foram elas o maior e mais apaixonante entretenimento do grande Rui Barbosa, justo orgulho de nossas

letras e do nosso idioma. Ao regressar dos árduos encargos da tribuna, envergava ele todas as tardes um blusão
caseiro e dedicava-se , com cuidados amorosos, às roseiras. De uma feita, ajeitando às estacas os ramos
rebeldes , eis que uma corola se desfaz e as pétalas soltam-se à brisa do jardim. Presenciando o fato, fala-lhe
a netinha travessa :

- Coitada dessa rosa. Está toda despetalada. . . .
 Sorriu prazeirosamente o Conselheiro. Chamou a esposa e observou-lhe :
- Delita acaba de inventar uma nova palavra. Vou anotá-la.
- Não esqueça a roseira, Georges.
 Assim despediu Madame Curie de seu querido Instituto, de suas pesquisas e fórmulas, do último livro

escrito, de seus auxiliares. Preocupava-a fora do mundo das ciência, o injustificado raquitismo do arbusto
predileto. As flores tinham sido seu único derivativo numa longa existência de estudos gloriosos e de solidão
imensa. Naquela manhã, Paris inundava-se da luz, do perfume e das flôres da primavera. Porém , a antiga e
delicadíssima flor das mansardas do Quartier Latin , estiolada e descolorida pelas radiações experimentais, não
mais voltou. Uma rosa despedira-se de outra rosa.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/09/1968 )
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 MÚSICOS DE BOTUCATU

 Em janeiro de 1948 transferi-me para Botucatu. Nessa época , preocupava-me a sorte de meu violino, pois
participara em Rio Preto e em Bauru, de Orquestras como as de Arturo Ranzini, Efísio Aneda e José Torres
Brito. Felismente vim a conhecer, logo de inicio, a Vicente Moscogliato que muito cordialmente me apresentou
aos participantes dos serões musicais, semanalmente em casa da Profa. Zuleika Benedita Pavão, figura admi-
rável de professora primária. Foi-me dado conhecer então, o Prof. Romeu Ruggieri, bom violinista que levou-
me a participar dos programas do pianista Germano Hansen na PRF-8 local. Do repertório do Moscogliato ,
figuravam peças notáveis de Patapio Silva e arranjos e variações da “Ave Maria”, de Gounod. Não obstante a
sobriedade do ambiente , com a predominância de música de grandes mestres , era infalível a execução de um
e de outro “chôro” como “Casca Grossa” ou “Entre Túmulos”, de autoria de Moscogliato , que depois de
muitos anos tornei a ouvir, no Paraná, executada por outro flautista de méritos, o Salomão Machado. Este,
possuia uma seleta de valsas que trouxera de Poços de Caldas.

Aos poucos, fui me ambientando com o meio musical da terra, tendo a sorte de ouvir o Prof. Mario Cacca-
ce, concertista de valor. Surpreendeu-me , entretanto, pela execução e gosto apurado, o extraordinário Afonso
Liguori, que sempre se evidenciou como primeiro violino da orquestra.

Nessa época transferiu-se para Botucatu, o Prof. Aécio de Souza Salvador, que tratou de organizar o
Conjunto Orquestral Botucatuense, nele figurando como pianista e regente de largos recursos. O Conjunto
assim ficou constituido : violinos, Afonso Liguori eu e Ruggieri. Mais tarde , juntou-se a hoje médica Dra.
Elizabete Leão, Oswalda de Assis. Depois , Sérgio Di Creddo, Lico, Celso Vieira e Cefas. Clarineto : Mestro
Salim Kalil; flautas : Vicente Moscogliato e Humberto de Oliveira; contrabaixo : João Maranhão e violoncelo :
Abilio de Almeida, já naquela época , autor de grande número de valsas.

O Conjunto firmou-se , ganhou fama e prestígio, emprestando sua colaboração valiosa a todas festas civicas
da cidade, com repertório seleto e muito aplaudido pelos apreciadores da boa música. Seus números de grande
sucesso destacavam : arranjos orquestrais de “Carmen” de Bizet; “ Noel de Pierrot”de Vitório Monte; “Nabu-
co Donozor” “ Tancredo”e “Chanson Russe”. O Conjunto dedicou-se à interpretação de operetas brilhantes,
como : “ A Casa das Três Meninas” de Schubert; “ Eva”, “A Viuva Alegre”, “Sonho de Valsa”, a “Gheisa” “ A
Holandezinha”, o “Vendedor de Pássaros”, “Acqua Quieta”, reunindo nos ensaios às quintas-feiras , em casa
do Moscogliato , grande número de ouvintes que se distribuiam à vontade, muitos deles, simples curiosos, que se
postavam na calçada fronteira ali permanecendo , em atitude admirativa, até o fim do serão, prolongado muitas
vezes até bem tarde da noite. No interior, frequentador habitual dos serões, lá era encontrado o Dr. Aleixo
Delmanto.

Compondo a “Suite Botucatuense”para o Centenário da cidade, o maestro Aécio de Souza Salvador lavrou
um grande tento e grangeou os maiores aplausos do público nas execuções da peça durante os festejos e na
Rádio Tupi de São Paulo, quando foi a “Suite” executada pela Orquestra Sinfônica daquela Emissora. O “Adá-
gio” era para mim, a parte mais relevante, talves pela beleza de sua melodia. O arranjo para Orquestra,
elaborado pelo próprio autor, dava destaque especial ao contrabaixo brilhantemente executado pelo Maranhão.

Bons tempos! Deixei Botucatu em 1957 e fui morar em outras sucessivas cidades, sempre participando de
movimentos artistico-musicais. Grandes emoções, saudades, coisas afetivas vivi. Porém, a maior surpresa foi o
fato de rever Botucatu certa ocasião, quando encontrei o Moscogliato a selecionar música a um grupo de
jovens. Indagando-lhe da finalidade, tive a maior demonstração de amor à Arte, quando ele me respondeu : - É
para a organização de um futuro Conjunto Musical, em que os jovens participem com perfeito conhecimento da
Música.
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 OPERETA INFANTIL

 Merecemos honrosamente do Prof. Antonio Maria Lunardi Bechelli, atencioso convite para a “avant-
premiere” da opereta de sua autoria, intitulada “Estória de um Passarinho”, levada à cena no palco do Cine
Nelli, em 28 de setembro p. findo, pelo setor infantil do TAENCA.

 Muito embora antegosando o prazer sempre puro e bom que nos oferecem o mundo das crianças, foi de
real surpresa e inexcedivel agrado o espetáculo que se nos deparou naquela brilhante noitada de arte e de bom
gosto. Os artistas – mirins na ingênua compenetração do próprio papel revelaram-se espontâneos e desemba-
raçados movimentando-se à vontade , cônscios do gracioso drama vivido em comunhão com a avezita prisio-
neira.

 Cenário simples , porém, sugestivo num inteligente jogo de luzes. Vestimenta rica e brilhante dando forte
colorido à coreografia da “Dança da Libertação” executada no reino encantado das fadinhas. Foi algo de belo
e fascinante que prendeu fortemente a atenção dos adultos, espectadores mudos e atentos , vivamente admira-
dos da arte infantil.

 O velho e sempre batido tema da liberdade dos pássaros adatado ao gênero musical operístico apresentou
um excelente contexto poético, desenvolvendo-se em várias cenas entresadas num ato único de final interes-
sante e original, sincronizado num só acorde “ stacatto”.

 O jovem compositor de quem já conhecemos entre outras, a “Canção do Atirador” oficialmente adotada
como Hino do Tiro de Guerra 02 – 123 local, e o grave oratório : “Ave Maria”, credenciou-se ainda uma vez, o
artista inspirado de extraordinária sensibilidade artistica e fibra poética. A receptividade geral, vividamente
sentida, foi testada pela espontânea manifestação do público presente. Muitos espectadores, de fina acuidade
musical, acompanharam em surdina, com o real agrado, as frases melódicas cantadas pelas cristalinas vozes
infantis.

 A opereta é um genero musical leve, gracioso, que encerra urdidura alegro-sentimental, desenvolvendo-se
em temas de caráter romântico num final sempre feliz, de grande aceitação popular.

 Assim , a opereta infantil levada à cena com aceitação unânime , timbra pela originalidade dos trechos
musicais agradabilíssimos, de fino têor melódico, todos de grande inspiração. Destacam-se na urdidura musical,
a encantadora “Valsa”; o tema sentimental da ária : “ Eu sou um pobre Passarinho” na voz delicada de Maria
Angela Ganzelli; a arieta : “Dono” cantada por Miguel Galvani e muito especialmente o “trio” final : “ Destrui-
remos” que os espectadores entusiasticamente aplaudiram exigindo repetições.

 Cumprimentando através desta coluna a menina Sonia Raquel G. do Amaral Campos, estamos estendendo
a todo o elenco infantil da Opereta, os nossos aplausos sinceros.

 Com mais essa manifestação musical, de extraordinário sentido artistico, o Prof. Antonio Maria Lunardi
Bechelli torna-se credor de nossa admiração, e de quem, podemos nos assegurar, virão outros novos, originais
e autênticos espetáculos de apurado gosto , grande sentido artistico e de Arte verdadeira e pura.
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CARTA DE ROMA

 Por deferência especial dos destinatários temos em mãos, para nossa crônica semanal, a carta de primeiro
do corrente, enviada pelo teólogo David Pimentel, aluno da Universidade Pontifícia em Roma, a seus padrinhos,
o casal Norma-Antonio Maria Moscogliato. Nessa interessantíssima correspondência , como aliás são todas as
cartas que se sucedem daquele brilhante estudante brasileiro, prestes a ordenar-se sacerdote pelas mãos de
Paulo VI , fez ele uma citação altamente elogiosa e honrosa a nossos amigos moradores da cidade de São
Manuel, nossa co-irmã, sobre o transcurso do dia de “Corpus Christi”.

 “Recebi em 16 p. findo sua atenciosa carta com os dois cartões postais da procissão de “Corpus Christi”,
em São Manuel. Devo dizer-lhes sinceramente que não só eu admirei muitíssimo a verdadeira obra de arte que
me agradou bastante, como mostrei-a a muitos amigos brasileiros e italianos. Apreciamos deveras, inclusive,
comparamos com as decorações que se fazem na mesma época aqui em Castelgandolfo, muito perto de Roma,
onde o Papa tem sua casa de Verão. É classificada em primeiro lugar em toda a Europa, mas não podemos
dizer o mesmo em todo o mundo. Os próprios italianos, ciosos de seu sentimento artístico, tiveram de admirar a
superioridade de São Manuel apenas pelos dois postais vistos.”

Quando a título de esclarecimento e intercâmbio de idéias, indagamos do Presidente do Departamento
Municipal de Turismo local, as razões pelas quais não teria a ornamentação das ruas de Botucatu o prestigio
oficial daquela data, veio-nos uma elucidação que muito diz do alto sentido que nossas autoridades dão às
relações intermunicipais. Tratando-se de uma festa de grande significado no calendário católico, mobiliza um
sem-número de peregrinos que afluem nas cidades onde as manifestações exteriores dão, sob o duplo aspecto
artístico-religioso, uma extraordinária demonstração de trabalho intenso, coeso, urbanistico, digno de ser visto,
admirado e elogiado. A vizinha cidade de São Manuel, nesta região da Sorocabana, vem destacando há tempos,
como o centro polarizador por excelência da peregrinação que de ano para ano mais aumenta, inscrevendo-a
como um ponto ideal de turismo cívico-religioso.

Justo, pois, que longe de se tratar de se entrar em competição artístico-floral com a população amiga são-
manuelense, se se arregimentassem as cidades circum-vizinhas para mais prestigiar os esforços oficiais e
particulares que tanto honram aquela nossa co-irmã, na data magna do Corpo de Deus.

Assim, sob o escôpo de uma solidariedade irrestrita a São Manuel, nossa cidade omitiu-se na ornamentação
aparatosa e oficial de suas ruas, limitando-se a decoração simplesmente á iniciativa particular das famílias cuja
residência se situa anualmente , no trajeto da grande procissão. Agora, saboreamos com prazer, a bela e
incentivadora apreciação que de tão longe nos chega e que se destina especialmente à população amiga são-
manuelense. Rejubilamo-nos com as autoridades municipais, com as entidades sociais e bancárias, que num
esforço e patrocinio comum souberam outorgar à cidade os fôros dignos de bom-gosto, civismo e alto cunho de
religiosidade. De parabéns estão ainda as Escolas , os professores e alunos pelos quais se impôs a nós todos,
peregrinos daquele dia, a mais nítida expressão da verdadeira confraternização cristã orientada pelos nobres
anseios da amizade, da união e da paz, no tapizado harmonioso e artístico que souberam tecer carinhosamente
para o Pacificador dos homens e dos corações.
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 MITOS QUE MORREM

 A clâmide romântica de heroina foi-lhe outorgada ante a tragédia de Dallas, num momento doloroso de
trauma universal.

 Se agora o mundo inteiro queda estupefato, melhor para o mundo que se eleva sempre, quando fixa heróis,
na busca eterna da indefectibilidade humana. Porque o mundo viveu, sentiu e sofreu ante o procênio texano, na
revivescência dos grandes dramas lendários.

 Quando, negando-se em lágrimasa desfazer-se do róseo traje tinto de sangue que jorrava do crâneo esfa-
celado da vítima reclinada em seu regaço; quando a custo pode se aperceber de que o rosto ora recomposto em
tênue camada de parafina deixara ao sol, na avenida cruel, restos do cérebro ainda extuante de vida e de nobres
pensamentos; quando enfrentou serena e firme o longo cerimonial das exéquias; quando ela mesma determinou
que procedesseo esquife o fogoso corcel indiano de sela vazia tendo pendentes as botas altas do guerreiro
sucumbido, traumatizou-se na compunção da dor, a humanidade inteira. Todos se inclinaram agoniados ao peso
emocional da vigília de Arlington quando ela retornou tragicamente só, na calada da noite, para depositar na
tumba fria uma rosa vermelha que ao tremeluzir da chama votiva , foi a expressão eloquente da tristeza sem fim
da eterna separação.

 Em todos aqueles instantes, empalidecido o herói autêntico, revestiu-a a fértil imaginação popular das fortes
cores de uma Antígone rediviva e num amplexo universal cobriu-lhe os ombros macios da clâmide dramática de
heroina grega.

 Confundiu-se a humanidade. Herói mesmo, fora ele que indiferente à premonição aziaga enfrentara cheio
de esperanças, naquele triste vinte e dois de novembro enublado, a agressividade texana. Iluminava-lhe as
ações, o ideal nobre da paz entre os seus, entre as nações, entre os homens. Ex-combatente destemido, ele sim,
Heitor moderno, encarnou o heroismo guerreiro da velha Hélade.

 Esqueceu-se o mundo inteirode que o heroismo não se outorga nem mesmo por fértil sublimação emotiva.
O verdadeiro herói é um predestinado. Esqueceu-se o mundo de que nas veias da gaulesa mignon corria
febricitanteo sangue de seus trinta e tantos anos de mocidade esportiva, sadia, sem inibições. Esqueceu-se o
mundo de que grande panacéia é o tempo. A imagem do esposo-mártir, foi-se esmaecendo ao sol dos verões
praianos; foi se difundindo na brancura gélida das incursões alpinas. A ânsia de viver sem fúnebres memórias
estrugiu ao calor oriental do Paquistão misterioso. Sua mocidade em plenitude exigiu-lhe um tributo.

 O espírito arejado ao “savoir-vivre”das altas classes internacionais não poderia jamais admiti-la projetada
na galeria das grandes trágicas acentuando-lhe o perfil hierático e macilento entre as célebres amorosas estra-
tificadas nos compêdios bolorentos das enciclopédias. Mais forte do que a glória imorredoura outorgada, falou
seu senso prático. E ela devolveu ao mundo que a endeusou, o mito que lhe pesava :

- “Excusez-moi, M’ssieurs! Malgré tout, il faut vivre...”
 E por extranhos designíos dos maliciosos deuses do Olímpo,em Skorpius ela cerrou de vez, para os expec-

tadores atônitos, as cortinas do mais doloroso drama dos tempos modernos. Preferiu ser apenas mulher.
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 U M A  A L M A  S I M P L E S

Deus fê-la simples, crente, operosa. É muito feliz. A pobrezinha só conheceu vida difícil. E não se amofinou
jamais. O trabalho é a sua lei. O espôso é bom, dedicado, porém, doentio. Então ela se pôs, há longos anos atrás,
a auxiliar o escasso orçamento doméstico. Fazer o que meu Deus? Olhou-se a fundo. Só sabia lavar. Lavar e
engomar roupas.

 Desde então, o tanque foi sua preocupação importante. A principio, uma ou outra família deu-lhe trabalho.
Contava as peças por dúzias. O rendimento pequeno, minguado, começou a valer. E foi aumentando. As
meninas também, em número de três, foram crescendo. Vivazes, alegres, olhando com ambição , a vida lá fora.
Tinham idéias. E boas. Queriam ser gente, também. Enquanto na escola primária, faziam as tarefas à noite.
Boas alunas. E foram crescendo com planos. Foram olhando o mundo. Primeiro , invejavam as brancas blusi-
nhas de ginásio que a mamãe , à noite também, com carinhos especiais, preparava para a entrega matinal,
imediata. Bluzinhas dos outros. Engomadinhas e brancas. Uma das filhas um dia falhou-lhe:

- Mamãe , acabando o grupo, a senhora vai cuidar das minhas blusas de ginásio. Eu vou estudar. A engoma-
deira sorriu. Tirar de onde esse estudo. Meu Deus. E confiou. De início, tratou de aumentar ainda mais a
freguesia. Todas as segundas-feiras, o enorme trouxel foi aumentando. Suas pernas varicosas foram se en-
grossando. Os passos foram se tornando mais e mais cansados. Porém, o espírito, não.

 Os anos foram correndo. Ela é a mesma, sempre. As filhas , já diplomadas encontraram lugar para si. A
Capital, como a tantas outras, conquistou-as. A mãe, porém, é a mesma. Nasceu para a simplicidade. E é feliz.
Continua no árduo trabalho. Alguém, condoida de sua canseira sem tréguas sugeriu-lhe um dia. Porque não
compra uma máquina? Tão bom, tão prático. E a sua aquisição não assusta, não. Hoje tudo se adquire pelo
crédito. A lavadeira limitou-se a sorrir Aliás, na sua vida não há queixas. Nem canseiras. Todos os dias são
iguais. É preciso apenas, trabalhar. E respondeu sumáriamente : - Máquinas são máquinas. Eu gosto do meu
trabalho. Máquina não esfrega como eu gosto de esfregar. Ela lava, não limpa. Há muita diferença. Eu gosto de
desencardir, de tornar alva, a roupa, com as minhas próprias mãos. E a roupa fica cheirosa, lisa, fácil de lidar.
As máquinas são para suores, para as sujeirinhas.

 A profissão é o seu orgulho. Não raros momentos de lazer, cuida dos cravos e das margaridas. Seu quintal
imenso, é cuidado e limpo. E cheira a flores. Quando pode vai à igreja. E canta. Canta com unção e amor.
Disseram-lhe um dia, que os antigos hinos já não servem. Melhor, respondeu. Aprenderei os novos. Aos pou-
cos, ela compreendeu que alguma coisa mudou, também na sua igreja. E veio a entender, a seu modo, que o
Concílio que tanto falam, alterou umas coisas. Ela não se intimidou. Limitou-se , numa só resposta, a atualizar-
se com o próprio concílio e o ambiente religioso que frequenta :

- O Deus de meus pais, ninguém m’o altera. Nasci e morrerei com ele. O resto, é coisa dos homens. Ainda
não destruiram a Fé? Ótimo. Nada se alterará, então. Deus está lá em cima. P’ra mim, é só.

 ( A Gazeta de Botucatu -09/11/1968)
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V E L H O S  M E S T R E S

 O noticiário destes últimos dias trouxe-nos o falecimento, na Capital, do Professor Astrogildo Arruda, que
por muitos anos exerceu nesta cidade, o magistério secundário.

 Mais uma vez o IECA mergulha no doloroso momento da perda de um dos seus grandes mestres do
passado e as gerações inúmeras, dos ex-alunos, fazem uma reverência de saudade e em espírito prostam-se
ante as recordações de seus tempos estudantis.

 O Prof. Astrogildo Arruda era o catedrático de Biologia. Com ele estudou-se, nos quatro anos do Curso de
Formação de Professôres, todo o programa de Anatomia e Fisiologia. Muito especialmente, a Pediatria. O
compêndio oficial na época, era Pinzon, em francês. Valiam-se os alunos de outros mais autores para consultas
e para as teses.

 Velho Mestre! Quanta sabedoria e quantos magníficos exemplos de trabalho consciente, ativo, em favor da
formação do Mestre-primário.Figura simpática de professor e amigo, tinha para com todos os alunos uma
conduta extraordinária de orientador, de conselheiro, de mestre autêntico, sem jamais perder, por momentos
siquer, a alta investidura da cátedra. Os cinquenta minutos de aula, plenamente cumpridos, decorriam numa
atmosfera de disciplina, atenção e acatamento.

 Desde a sua compustura de legítimo cavalheiro, vestido modestamente, porém, irrepreensívelmente, até o
linguajar escorreito e sério envolviam a classe na ambiência da dignidade e do respeito mútuos. Havia o livre
debate. Admitia-se a livre exposição das teses com a réplica que tanto elucida e tanto enseja a pesquisa. Não
obstante, tinha-se como absoluto mediador, a última palavra.

 Foi o Prof. Astrogildo Arruda um daqueles muitos nomes que fizeram a fama e enriqueceram as tradições
de nossa querida Escola Normal. A dignidade daqueles ilustres nomes assentava-se principalmente na sua
indiscutível competência dia a dia firmada pelo estudo constante, pela sua dedicação à própria matéria. Eram
cultos e não se consideravam onicientes. De há muito era insubsistente o “magister dixit”. Liberais e bons,
faziam de cada aluno um amigo certo.

 Deram muito de si para que a querida Normal ascendesse ao primado do ensino secundário no Interior.
Aliando à sua conduta funcional a conduta individual, eram vivos exemplos de cidadãos integros quer na Escola,
ou na sociedade ou no Lar.

 Com o desaparecimento do Prof. Astrogildo Arruda, apaga-se um dos poucos ainda remanescentes nomes
do antigo professor secudário que tantas glórias conquistou para a cultura no Interior.

( A Gazeta de Botucatu – 14/11/1968 )
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 U M  L I V R O  A D M I R Á V E L

 No mesmo dia em que o Prof. Bernard chegava a São Paulo para desta vez, aprender – como ele mesmo
afirmou – sobre a momentosa cirurgia cisceral realizada pelo Dr. Zerbini no mais avançado passo da era dos
tranplantes, falecia humildemente numa cela modesta, no Convento Franciscano de São Giovanni Rotondo, na
Itália, o capuchinho Frei Pio, grande taumaturgo.

 A imprensa preocupada com as grandes manchetes mais sensacionalistas e rendosas concedeu à notícia
desse pasamento, a limitação de um canto de jornal. Outro cronista fêz-lhe pequena coluna e só.

 Frei Pio, nesta época de contradições gritantes e desmoronamentos desastrosos quer na ordem humana ou
espiritual, foi uma personalidade extraordinária diante da qual a Ciência médica, hoje tão adiantada, inclinou-se
impotente e sem palavras.

 Esse grande homem foi assunto para livros de muitos escritores, todos eles vencidos pela envergadura
espiritual do franciscano. Karl Wagner, escritor austriaco, pretendendo estudar-lhe a personalidade e conhe-
cer-lhe os méritos, conviveu com Frei Pio, cêrca de um ano, tirando dessa aproximação diária, os elementos
para a biografia que escreveu.

 Frei Pio faleceu aos oitenta e um anos de idade, quarenta dos quais exsudou continuamente sangue por
chagas vivamente abertas e dolorosas nas mãos, nos pés e nos peito, sem contudo deixar um minuto sequer,
seus exercícios espirituais, inclusive a missa. Acometido, desde a adolescência de febre que atingiam a tempe-
ratura incrível de 48,5 avaliada por aparelhos especiais, quebravam-se os termometros comuns sem que os
médicos jamais pudessem justificar à luz da ciência, sua extranha existência fisica.

 No fim da Primeira Guerra Mundial , Frei Pio, já de há muito exemplar sacerdote, teve uma visão sobrena-
tural e desmaiou. Carregaram-no para a cela, mãos e pés sangrando. Desde então, de 1918 em diante, até o
final de seus dias, tornou-se um estigmatizado visível.

 O Dr. Fester, um dos mais célebres médicos europeus, intelectual e livre pensador, após longos e minusio-
sos exames, exarou seu parecer sobre as feridas do capuchinho : “ As chagas deste sacerdote não podem ser
explicadas de modo natural, porque contradizem a todas as leis da natureza, uma vez que toda ferida ou sara ou
se inflama. Com Frei Pio não se deu nem um nem outro caso, apesar do maior empenho cientifico. Sob esse
ponto de vista não se pode explicar como é que uma ferida , não cicatrizada, em extensão não aumenta nem
diminui”.

 O contato diário de luvas de lã, usadas pelo capuchinho e o uso comum de sabão e água, em nada alteraram
as referidas chagas. Em 1925, sofreu Frei Pio uma intervenção cirurgica no tórax. A incisão operatória cicatri-
zou-se normalmente. A chaga do peito não. A vida espiritual desse grande sacerdote foi algo admirável, máxime
nos nossos dias. Durante quarenta anos as dores das chagas foram-lhe cruciais. Dessas dores fez ele a fonte
imarcescível de grande penitência .

Operou grandes e extraordinários milagres. Encerrando a nota introdutória de seu livro, Karl Wagner usa
uma expressão admirável sobre o capuchinho taumaturgo : “. . . quem crê, não precisa de explicação alguma;
e, a quem não crê, nestes tristes tempos que atravessamos, é inútil pretender dá-las”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/11/1968 )
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 E X C E R P T O

Louis Riboulet, professor de Filosofia e Pedagogia da Instituição de Notre Dame, em Paris, reúne em seu
livro : “ Rumo à Cultura” pensamentos belíssimos sobre o ideal, palavra difícil de ser hoje apreciada no seu lato
senso, pois que se perdeu, na absoluta predominância do que é material, o justo sentido do essencial. Idealistas
existem sim, porém, a perscrutar-lhes os anseios, as lutas, os trabalhos, chega-se à constatação do personalis-
mo frio e egoísta , como denominador comum de falsos heroísmos.

 Mas o livro em questão mostra-nos a exata face do idealismo tomado com a mais pura sede de perfeição
humana. Eis porque é interessante destacar-se sua ótima leitura, definições cada uma das quais profunda e
cheia de ensinamentos :

 “ Felizes os que colocaram bem alto o sonho de sua vida . O ideal oferece um alvo à vida, primeira condição
para para que ela seja bem utilizada. O jovem que se não mantém nas alturas por um principio superior se deixa
facilmente corromper; seu coração se estreita e se fecha às idéias generosas.

 Animado pelo ideal , o estudante vê a Deus em toda parte, o adora e bendiz. Todos os ramos do estudo
proclamam a sua grandeza e bondade. Ordenando a vida , proporcionando a cada faculdade o desenvolvimento
que lhe convém, o ideal aperfeiçoa em nós a imagem de Deus. Vida sem ideal, é vida falha. O ideal é uma idéia
juvenil realizada no vigor dos anos.”

 Considerando o estudo como o caminho direto à consecução do ideal, diz o autor , compilando um pensa-
mento de Ampère:

 “Estuda as coisas deste mundo, mas não as observes senão com um olho só; esteja o outro constantemente
fixo na luz eterna. Ouve os sábios, mas com um ouvido só; esteja o outro sempre atento aos doces encantos da
voz do teu celestial Amigo! Escreve com a mão ; só com a outra, agarra-te a Deus qual uma criança à roupa do
pai. Sem esta preocupação , caíras infalivelmente de encontro à alguma pedra.”

Finalizando a apologia do ideal, cita ainda o autor, um pensamento de Pascal :
“ A grandeza das ações humanas se mede pela inspiração que lhes deu origem. Feliz de quem traz em si, um

deus interior, um ideal de beleza e lhe obedece : ideal de beleza, ideal de ciência, ideal de Pátria, ideal das
belezas do Evangelho! São estas as fontes das ações heróicas e das idéias sublimes . Todas são penetradas de
reflexos do Infinito.”

 Concluindo a exaltação do estudo como o mais perfeito ideal humano diz ainda o autor, num pensamento
seu : “ O ideal porfiado corajosamente torna a velhice e a morte consoladoras”.

( A Gazeta de Botucatu – 07/12/1968 )
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 D I S C U R S O

A contadoranda Lúcia Lacerda, que deixa neste ano o La Salle, oradora oficial de sua Turma, vem de
presentear-me gentilmente com o original de seu discurso proferido na noite da formatura , cujo texto com
prazer aqui transcrevo pois é seu trabalho uma linda jóia literária pela concisão das idéias, pela simplicidade da
forma e pela estesia que revela uma jovem inteligência a desabrochar . Ei-lo :

 “ Primeiramente, os nossos agradecimentos a todos que, de uma forma ou de outra , contribuíram para que
chegássemos ao primeiro de uma série de ideais .

Ao Prof. Shirley, nosso paraninfo, nos dirigimos mais particularmente, como se faz a um amigo.
- Obrigada, professor!
Mais palavras seriam desnecessárias . Porque quando se fala a um amigo, é com o coração que se diz. Dois

anos é pouco tempo. Mas muita coisa nos foi dada e tudo que recebemos está vivo dentro de nós. Porque foi
dado com carinho e porque foi feito com amor.

É ao irmão Felipe que agradecemos agora, levando-lhe um terno abraço , como o faríamos a nosso pai.
Irmão : nós nos sentimos contentes, por tê-lo como nosso Patrono. Não há no mundo excesso mais belo que o
do reconhecimento. E este excesso entregamos aos professores , com todo o respeito que lhes é devido.

Tudo o que existe , já foi feito ou pensado. Mas é preciso que se diga sempre, para que os homens não
esqueçam.

Por isso, agora voltamos a eles o olhar, numa tentativa única de contar o amor que se nos vai pela alma. E
é esse amor que agora oferecemos :

 - Aos pais , com carinho e toda a poesia que há na rosa;
-Aos colegas, sob a forma de saudades.
Neste momento, deveria falar de coisas práticas, de coisas que se situassem paralelamente ao Curso que

concluimos.
Acreditem ; faria isso, se não trouxesse o coração apertado dentro de mim. São emoções que não posso

reprimir, porque tudo está aí, flagrantemente visível :
- A separação, o adeus!
Tudo isso fica alegre, numa metamorfose quase infantil, de querer levar pouco daquilo que se criou.
Há a vontade enorme de voltar pelos caminhos, buscando flores , buscando sol, cantigas e poemas. E sentir

que há sempre um não querer partir, por não querer deixar.
Hoje faço de tudo que eu trouxe , um suave perfume que ponho na rosa. A rosa, ofereço a minha mãe, numa

homenagem a todas que aqui se encontram.
Muito obrigada!”

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/12/1968 )
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ANO NOVO
A senhora de Malencontre costumava proferir na ceia tradicional da meia noite uma pequena saudação que

terminava usualmente assim : “ Se o novo ano a entrar não puder ser melhor, que não seja pior do que o ano que
findou”. Na simplicidade da forma aí estava o sereno julgamento de quem tinha muitos e muitos sobrevir de
anos em sua longa e honrada existência .

 Cada um de nós tem, no acervo dos dias a sua parcela individual de alegrias e dissabores.. E, quem
humanamente falando , não tem creditado em mais um ano vivido esse binômio contraditório e pungente :
alegrias e tristezas?

 Lá se foi ao solene badalar dos sinos a despedida de 1968 entre saudosa e paradoxalmente expectante de
esperanças.Dizemos saudosa , porque passando esses significativos momentos na Igreja , ouvimos o “glória”
festivo do saudar do novo ano logo depois seguido do “momento” tão profundo e evocativo daqueles entes
queridos que na nossa memória voltaram, coração cheio de recordações , olhos marejados de lágrimas , a nos
acenar ainda uma vez, nos seus ainda vivos contornos humanos, para depois sumirem –se inexoràvelemente
nas dobras do tempo. Porque particularmente para nós familiares, 1968, desatou em partindo, os últimos liames
transbordantes da presença de Pedretti Neto. As dobras sutis do tempo encerrando o ano que se despedia nos
fizeram sentir mais profunda e emocionalmente a grandeza da Eternidade.

 Estamos já, no limiar do novo ano. E a frase da senhora de Malencontre se nos apresenta vívida á memória.
Frente à incógnita do futuro, resta-nos ainda o balancear do ano que findou, num âmbito agora mais amplo ,
menos pessoal, menos particular, mas na amplitude imensa do universal.

 Trazendo já consigo a divisão exata e supersticiosa de bissexto, 1968 com todo o potencial de crises que
marcou , não obstante, como acontecimentos de cúpula, dois momentos, admiráveis para o mundo, que tanto
elevam a inteligência humana : o transplante cardíaco realizado em Blaiberg e a muito recente aproximação da
Lua. De permeio, quantos fatos registrados pela crônica diária como dignificativos da espécie humana : Zerbine
e sua equipe dando lições ao mundo médico-científico; a reabilitação do doente atacado de hidrofobia; o padre
anonimamente tragado para salvar da submersão e da morte, a menininha de sete anos que sucumbia na praia;
a expedição do padre Calleri destroçada selvagemente numa penetração missionária de pacificação.

 Esses são, num balanço perfuntório, os altos pontos que em 1968 provaram a grandeza do homem frente ao
espiritual e ao eterno.

 Porque mesmo na era brilhante da cinergética e das conquistas espaciais; mesmo no âmbito grandioso dos
soros em luta contra os anticorpos da rejeição , urge contudo ter presente que a tecnologia tão somente nos
embrutece e nos relega aos planos do materialismo animalesco. Por isso, tenhamos presente que a própria
capacidade da inteligência humana está na inteira dependência espiritual do poder onisciente de Deus. Tenha-
mos como voto íntimo , que Deus impere neste 1969 com as dimensões ilimitadas do seu poder, entre as
máquinas e os nervos, para que identificado na sua missão terrena, possa o homem firmar-se na sua imagem e
semelhança . E o mundo será feliz.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/01/1969 )
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 P Á G I N A S   L I T E R Á R I A S

 O movimento literário feminino em Botucatu é vivo e palpável. Para quem se interessa pelo assunto e para
aqueles realmente aficionados , é um prazer registrar, de uma jovem ainda, recém-saida do grau secundário, a
caminho do vestibular de Direito, o belo poema aqui registrado :

 P O E M A
 Lucia Lacerda

 Primeiramente
 Uma vontade imensa de
 Querer ser.
 Ser gente,
 Ser louco,
 Ser vida.
 Então, quando se
 Pensa em tudo que
 Se diz ser
 E que não foi,
 Primeiramente se
 Quer morrer.

 Morrer pr’a que?
 Não se pode querer
 A morte do nada.

 Versos que deveriam
 Ser escritos
 E não o foram,
 Lágrimas que eu deveria
 Enxugar e não o fiz,
 Amor que eu tinha
 Pr’a cantar e
 Não cantei

 Nada fiz
 E não sou nada.

 Não há em mim, nem mesmo
 A sombra de um último adeus,
 Nem a esperança de um primeiro parto,

Há somente,
 O nada e o inútil
 Que se uniram e deles eu nasci.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/01/1969 )
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 C O S M O N A U T A S

Por mais preparados que tenham sido para a importante e inédita missão de que se incumbiram; por mais
fiéis que tenham sido na observação e no registro puramente técnico do que se lhes deparou nessa viagem
espetacular e quase incrível ao redor da Lua, os tripulantes da Apolo 8 quebraram a rigidez da terminologia
cientifica e nos deram impressões poéticas do fabuloso espaço em que mergulharam.

As reportagens aí estão e os seus relatórios dados ao conhecimento do público nos evidenciam o grande teor
de sentimentalismo com que impregnaram seu depoimento. Para aqueles que não notaram aqui está, entre
outros : enquanto se afastavam e a Terra se transformava numa esplêndida radiação de luz forte e azulada, eles
repetiam admirados, cada um de por si, para a base de Houston : “ Não posso acreditar, é uma viagem mara-
vilhosa”. Quanto mais o mundo deles dimínuia no horizonte lunar, eles se deixavam dominar por incrível sauda-
de. Com essa disposição de espírito, descreveram-nos a Lua: nosso satélite é triste, sinistro e silencioso. Puse-
ram matizes em sua coloração, dela dizendo ainda: “ Sua superfície é acizentada como gêsso com reflexos
esverdeados”.

Estava-se na semana do Natal e aquela sentimentalidade envolvente do Advento penetrava-lhes o espírito
tornando-os sonhadores e místicos.

Ora, o sentimentalismo, segundo se vem lendo, é o fator negativo mais prejudicial na economia das arrojadas
idas ao cosmos. É com ele que se luta fortemente no preparo e na formação do homem espacial. O longo
exercício que os encerra em cabines indevassáveis não só lhes assegura uma completa formação neuro-
psíquica como lhes prepara mentalmente a dura prova do silêncio espacial.

Na estranha estrutura quase fantástica dos painéis eletrônicos desdobrados das bases de lançamento às
cabines dos módulos é o cosmonauta uma peça a mais integrando uma grande equipe de técnicos. Não se lhes
pode e muito ao contrário, evitam-se as explosões de entusiástico embevecimento.

O segundo cosmonauta russo, manifestando-se ante a majestosa beleza do que via, usou de uma expressão
assim: “ Ninguém pode jamais imaginar quanto é linda a Terra envolta em coloração azulada”. Mais tarde foi,
segundo os jornais, censurado por essa fraqueza.

Os alegres tripulantes da Apolo 8 tantas exclamações expenderam para Houston e o mundo, que mais se
assemelhavam numa despreocupada excursão espacial. No entanto , na véspera do Natal, Borman leu para a
Terra um trecho bíblico do Gênesis. Era o homem submetendo-se ao Criador. Daquela distância astronômica ,
no grande silêncio envolvente e impressionante do cosmos, , a voz tranquila de um homem dava o testemunho
admirável de sua fé.

Já dizia Thomaz Merton que o silencio é um dos mais eloquentes meios de se sentir Deus em nós. Na trapa
de seu mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, nos Estados Unidos, ele nos descrevia a grandeza silenciosa
do por do sol.

Imagine-se nas quase impossíveis planuras da órbita lunar os três sadios e alegres astronautas frente ao
admirável silencio da distancia , sobrevoando a superfície lunar, fria e morta, quanto devem ter sentido espiritu-
almente o nada de seu arrojado empreendimento frente à grandeza da obra da Criação. Seu testemunho foi
uma eloquente prova de que Deus existe.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/01/1969 )
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P O R  B E M . . .

Uma das mais agradáveis leituras, para nós, é o livro de viagens. Dir-se-ia que faltando-nos elementarmente
os meios materiais viajamos com o autor, vivendo nas páginas descritivas todas as emoções, todas as experiên-
cias, do “globe troteur”!E, em sendo ele inteligente e culto, reflete-nos em suas impressões, paisagens, costu-
mes, usanças, povos, raças, culturas diversas e a interessante vida dos outros continentes e de outras latitudes.

 Assim, temos em mãos agora “Europa e europeus” do jornalista Luciano Duarte. O jornalismo é –lhe
atributo implícito, pois é ele, antes de tudo, renomado sacerdote, fundador e consolidador da Faculdade Católica
de Filosofia de Sergipe, o padre altamente credenciado e por isso, destacado por uma das mais importantes
revistas do país para, nos anos seguidos das sessões do Concílio Vaticano II, transmitir de Roma suas abaliza-
das reportagens sobre os dias conciliares.

 “ Europa e Europeus” é uma coletânea de reportagens escritas para o jornal de sua terra natal, quando de
1954 a 1957 cursou a Sorbonne e o Instituto Católico, na França. Nesse período, viajou por todos os países
europeus, colhendo suas observações e glosando-as com os já profundos conhecimentos que possuía a respeito
das coisas e das gentes que viu e ouviu.

 Seu livro propicia-nos trechos interessantíssimos cuja apreciação não caberia num único artigo semanal. A
par de profundos e sérios depoimentos alicerçados na grande cultura do autor, o livro está pontilhado de notas
originais, destaques históricos apreciáveis e um anedotário fino e sutil, que em outros muitos livros de viagens,
já lidos jamais deparamos.

 Destaque-se aqui, como pitoresco e divertido, e que nos narra o autor sobre um dos aspectos históricos do
Palácio Nacional de Vila de Sintra, a uns quinze quilômetros de Lisboa. Remanescente mourisco, o castelo
contém, ele só, crônicas saborosas da Corte Portuguesa. Um dos seus salões artísticos é chamado : Sala das
Pegas. E tem sua história : Certo dia, el-Rei Dom João I que reinou no século XV , foi surpreendido no palácio
, por uma sua esposa e rainha Filipa Lancaster, beijando uma dama da corte e dando-lhe um buquê de flores.
Desculpando-se , ele disse à rainha que o fazia sem maldade : era “por bem . . .”. Depois disso, quando el – rei
passava, as damas da corte que eram cento e trinta e seis, cochichavam sobre o fato, dizendo : “ Foi por bem
. . .” El-Rei mandou então pintar no teto da referida sala, cento e trinta e seis pegas ( a pega é um passarinho
barulhento, como se sabe ), tendo no bico uma faixa branca , onde se lê : “Por bem. . .”

De Portugal para a França , o autor dispensa vários robustos capítulos sobre os aspectos histórico, geográ-
fico, urbanístico, étnico e social do povo francês, destacando o fino e sutilíssimo senso de humor gaulês, quando
destaca o pensamento do povo de França , sobre os povos seus vizinhos :

“Para os franceses, a Espanha parou com Felipe II, no século XVI. Não espanta, pois, que tudo que é
espanhol nos pareça atrasado. . .

 “Os ingleses. . . bem, os ingleses nos irritam. Mas em compensação nós os irritamos também. . .”
 “Os italianos são artistas. Representam, nós aplaudimos. . .”
 “Os alemães , nós os respeitamos”. Malgrado tenha a edição já dez anos, é a sua leitura de muita atualida-

de, pela precisão dos conceitos pela grande capacidade de observação de seu autor.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/01/1969 )
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 IMPRENSA

 Na agiologia religiosa o dia 29 de janeiro transato marcou a data de São Francisco de Salles, patrono da
Imprensa Mundial e por conseguinte, patrono também dos gráficos que tem seu dia especial em sete de feve-
reiro. São esses os obreiros anônimos que diuturnamente laboram na arte de compor tipos, dando forma à
palavra na tessitura delicada de ligar idéias na mensagem diária que uns poucos enviam aos muitos leitores
sôfregos do noticiário, da novidade, do sensacionalismo e da coluna repousante das colaborações estáveis.

 É em homenagem aos nossos gráficos, humildes operários aos quais não chegou ainda o mais moderno e
mais fácil meio de composição, que aqui deixamos uma sumula do Santo patrono, que exerceu seu apostolado
através da palavra falada e muito mais, pela palavra escrita, enviada à todas as gentes.

 São Francisco de Salles é um grande vulto e doutor da Igreja Católica. Filho de nobres, foi preparado e
educado para a continuidade de honrarias e dignidades na alta esfera da Sabóia, seu torrão natal. Não obstante,
a ciência de que se adornara fá-lo voltar-se para as grandezas do espírito, apaixonado unicamente no trato dos
problemas da alma e não do corpo. Faz-se sacerdote e em pouco, mercê dos reais dotes, é tornado príncipe da
Igreja. Destacou-se como Bispo de Genebra e na cátedra desenvolveu intenso e extenso apostolado pela
oratória e pela palavra escrita a serviço de Deus, na evangelização. Seus sermões memoráveis abriram larga
esteira de Luz; trilhada por discípulos extraordinários e celebres como Fenelon e Bossuet, entre outros.

 Sua bibliografia é extensa, destacando-se novecentas cartas de grande conteúdo espiritual e sempre de
grande atualidade. Dentre suas admiráveis obras, destacamos “Filoteia”, em cuja apresentação, o próprio autor
nos dá uma idéia de um ramalhete espiritual multi-colorido e belo, contando-nos a história de Glicéria : “ era uma
mulher grega, de origem modesta, porém dotada de fino gosto artístico. Vendia flores , em ramalhetes. Eram
procurados pela sua originalidade e beleza. O pintor Pausias, admirando o inato bom gosto daquela mulher
simples, quis imitar, no pincel, um daqueles buquês. E não o conseguiu. Confessou-se vencido e reconheceu que
Glicéria tinha a seu favor , o patrocínio dos Deuses”.

 Com essa imagem sutil, “Filotéia” é um ramalhete espiritual de preciosas lições de humildade, de caridade,
de sabedoria, inspiradas nas mais perfeita formação cristã e fonte certa de felicidade.

 Quando nestes dias loucos procura-se com tão arrevezadas formulas excêntricas, absurdas e paganizadas
uma filosofia de vida de cujo bojo se pretende encontrar a felicidade, o delicado livro se apresenta como um
palhetinho de ouro rebrilhante de vida e de verdade.

 Quando de todos os lados e por todos os meios, procuram os homens aquele que há de surgir levando
avante a tocha da verdade obscurecida momentaneamente pelos disparates da própria filosofia sobrepujada
pela ciência, aí está um vulto e um livro que nos reacomoda no caminho certo. Porque o caminho certo, não está
perdido. Está apenas obnubilado pela própria mísera natureza humana.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/02/1969 )
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F R E I  F I D É L I S

No próximo dia dezenove transcorre o primeiro aniversário de falecimento de Frei Fidélis de Moena, capu-
chinho da Ordem Menor Franciscana, que viu cumprirem deus derradeiros dias de vida nesta terra botucatuen-
se que ele tanto amou e que, por eleição pessoal escolheu para morada definitiva onde haveria de repousar das
canseiras terrenas.

 Esta coluna da “Gazeta” que foi exclusivamente sua, presta-lhe num preito de veneração e memória,
comovida e real homenagem, relembrando , a par de suas excelsas virtudes religiosas e monásticas, o vulto do
grande intelectual e pesquisador histórico que foi ele, sob o pseudônimo de “Da Mota”.

 Frei Fidélis era a alma e o centro da vida religiosa no milagroso Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, o
templo querido de todos os fiéis botucatuenses. No rigor dos invernos serranos ou nas madrugadas estivais de
forte estio tropical, quaisquer que fossem as horas ou as estações , a dois toques de campainha, nem sempre
prudentes, muitas vezes ditados mais pelo comodismo pessoal de cada um , lá víamos descer as escadas do
Côro o velhinho franciscano de feições serenas, olhos candidamente azuis, a caminho silenciosamente, do
confessionário. Humilde e prestativo, distribuía a Comunhão, segundo os cânones ecumênicos, a toda e qual-
quer hora desde que para isso fosse solicitado, movendo para tanto sua proverbial bondade e seu desejo imenso
de impregnar aos angustiados e aflitos a doce paz espiritual de que ele era um grande paradigma.

 Frei Fidélis que foi brilhante intelectual , deixou obras publicadas, através das quais ressaltou sua grande
inteligência e sua vastíssima cultura a serviço ambas, da Religião de que era um ardoroso defensor.

 Entregou-se a vida inteira à pesquisa das antigas civilizações , máxime a dos sumérios de citação bíblica.
Reconstituiu num perseverante e incansável trabalho de anos e anos a fio, o antigo alfabeto desses povos quase
lendários e revelou-nos as maravilhas daquelas antigas crenças.

Sua colaboração fiel à “Gazeta” que lhe tributou sempre grande acatamento, emprestava a este jornal, ele
colaborador sozinho, um alto conceito de folha pesquisadora e importante como o são os grandes matutinos da
imprensa paulista. Pertenceu Frei Fidelis ao grupo dos grandes jornalistas, sem contudo aureolar-se do seu
grande valor literário. Tinha uma vasta rede de leitores muito embora transcendessem seus trabalhos às nem
sempre transponíveis esferas teológicas e cientificas.

Frei Fidelis estudou a região botucatuense sobrevoando em companhia de nossos jovens aviadores civis, os
misteriosos cumes de nossa serra, levado sempre pelo seu grande interesse pesquisador e cientifico.

Muito aquém de sua pena brilhante, muitíssimo longe de sua grande e vastíssima cultura, sentimo-nos alta-
mente honrada quando a direção da “Gazeta” nos destacou para ocupar este espaço. Que nosso grande e
respeitoso apreço sempre devotado ao humilde capuchinho , suprindo nossas deficiências espirituais e culturais
possa nesta singela homenagem tributar , neste primeiro aniversário de sua morte, o testemunho inequívoco do
quanto Frei Fidélis foi querido em nossa terra, o quanto significou na ordem espiritual e o quanto de vazio e
insubstituível representa na nossa sociedade religiosa o seu sentido desaparecimento.

( A Gazeta de Botucatu – 15/02/1969 )
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 BOTUCATUENSES NA EUROPA

 Imagine-se o caríssimo leitor, botucatuense de nascimento ou de coração, em viagem turística pela Europa,
atravessando a mil e tantos metros o arco-iris, tendo sob seus pés, a massa infinita do Atlântico e por sobre a
cabeça, em vôo noturno, o manto escuro recamado de estrelas. Honrado aqui dentro do super-jato com a
presença do Prof. Zerbini, “bom papo” e ótimo colega , a caminho , ele também, a uma conferencia de grandes
, em Madri e em Portugal.

Imagine-se leitor, percorrendo já em terra firme, a esplêndida Espanha das lutas aguerridas contra os mou-
ros no passado e as investidas extremistas em 1935, sentindo ao vivo o magnífico dos seus monumentos, dos
seus palácios, das catedrais e dos museus, percorrendo o “el Prado”, indeciso entre Velásquez no original e, por
efeito de espelhos, numa realíssima visão de arte. Suponha-se ante as telas de “El Grecco”, sentindo-lhe a
espiritualidade imanente, e em visita à sua casa, hoje museu particular.

Imagine-se mais : viajando pela TAP, em delegação especial de Botucatu, rumo à Portugal, percorrendo
num grupo alegre de jovens felizes, Lisboa, Cascais, Sintra e o Estoril. Suponha-se no palácio de Queluz, antiga
residência de reis, percorrendosalas em que viveu a rainha Maria I, negro vulto nas páginas de nossa história.
Suponha-se pisando o chão de marfim e jacarandá da Bahia, de que se adorna aquele palácio.

Imagine-se o leitor, ainda percorrendo a Riviera Francesa, entre o esmalte azulado do céu e do mar sem fim.
Suponha-se em Nice, em Monte Carlo da Grace e do Reinier, principado de fada , grimpado em escarpados
promontórios envoltos no multicolorido das flores meridionais.

Daí para a Itália – o museu da Europa – sinta-se o leitor aboletado num confortabilíssimo e enorme ônibus
da Polvani, empresa internacional de turismo, cuja fidalguia proporciona requintes de gentileza aos passageiros,
como por exemplo esta, que tanto sensibiliza o nosso bairrismo ferrenho : no painel do grande veiculo , dois
vastos cartazes, lado a lado, com os dizeres em destaque : “Faculdade de Medicina de Botucatu – Brasil” . E
mais. Todo engalanado com as bandeirinhas do Brasil.

Dessa forma , transpondo as fronteiras da França, um grupo de trinta recém-diplomados pela nossa Facul-
dade máxima adentrou a Itália. Recebendo a mancheias cravos pelo caminho, homenageados pela Embaixada
Brasileira em todo o trajeto, eis que, por delicada atenção de seu pai e nosso prezado colega, acabamos de ler
toda a correspondência até agora chegada de nossa primeira bióloga Maria Aparecida Barbosa, jovem inteli-
gente e culta, digna representante botucatuense em terras européias.

Demos-lhe as mãos prazeirosamente e com ela percorremos , em minutos deliciosos de leitura encantada,
as maravilhas sem fim, históricas e artísticas da Itália genial e acolhedora. Sentimos com Maria Aparecida, a
sadia vaidade de levar, Europa a fora, o nome querido desta terra nossa, projetando lá longe, entre risos joviais
e a pura alegria de viver, o alto nível cultural, florão maior do nosso orgulho botucatuense.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/03/1969 )
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DE NOVO, EM CASA!

Voltou a “Gazeta” a circular, após quase um ano de interrupção, dentro de cujo período chegou-nos o
protesto indisfarçável de um sem número de leitores que nos indagavam do porque do seu – para eles –
injustificável desaparecimento. Malgrado os imperiosos motivos que a sustaram foi oportuna essa interrupção
que propiciou uma ocasional e não planejada aferição pela qual se pode prazeirosamente constatar entre outras
manifestações, o interesse e o carinhoso reclamo dos que se aficcionaram ao seu encontro semanal.

 E o nosso jornal aqui esta de novo, adentrando os lares botucatuenses, revivido por um grupo de jovens
entusiastas, dispostos à luta, batalhadores sinceros, interessados em manter cada vez mais luminosa e esperta
a chama da nossa tradicional cultura de cujos foros jornalísticos tanto nos orgulhamos todos.

 Volta pois, a “Gazeta”, repitamo-lo, ao lar botucatuense, unindo – na ciência sempre atual do seu noticiário
voltado principalmente para os interesses desta boa terra; no conhecimento de seus anseios e de seus proble-
mas; na leitura amena e sadia de suas colunas – todos aqueles que amam esta cidade, que vivem nela e por ela,
que se rejubilam com os seus sucessos e que se entristecem com os seus azares.

 Em se dando neste segundo numero a oportunidade, enviamos de inicio o nosso cordial abraço a todos os
queridos e constantes leitores de cujo grande número só nos demos conta pelas manifestações recebidas
quando a “Gazeta”, de inopino, se furtou quase um ano aos seus leais assinantes.

 E porque trazemos sempre conosco a gratidão e a saudade que nos liga ao Passado, queremos citar numa
sentida evocação nomes que nosso coração guarda carinhosamente pelo muito que eles edificaram e realiza-
ram nesta terra botucatuense, quer pela sua grande cultura, quer pelo seu denodado espírito batalhador e
integro, quer pelos exemplos que legaram aos que por vocação ou imperativos se dedicam ao jornalismo.

 Aqui, pois, nossa homenagem primeiramente a Pedro Chiaradia o grande amigo e iniciador de tantos jovens
que hoje saboreiam os polpudos frutos de uma formação literária e jornalística renomada. Com grande propri-
edade chamou-o Mascarenhas Queiroz “o D’Artagnan da pena” pelas suas lutas, pelo seu ardor combativo,
pela sua fé inabalável nos postulados da boa e sadia imprensa. Que ele receba hoje, no justo gozo de merecida
aposentadoria, o sincero tributo desta coluna que muito se honra de sua amizade. Que seja sua vida jornalística
um lema de heroísmo, de abnegação e de grandeza para os jovens que agora, numa retomada decidida de
posição se propõem, a par dos denodados Órgãos já existentes, a alevantar a alturas já vividas a nossa imprensa
local.

 Numa dorida saudade aqui ficam os nomes de Pedretti Neto e de Darcilio Pinheiro Machado. Herdeiros
ambos da tradição jornalística familiar repousada em Nello Pedretti e Manoel Deodoro Pinheiro Machado,
fizeram-se eles, respectivamente, na redação da “Folha” e do veterano “Correio de Botucatu”, lá onde come-
çaram desde a composição até os substanciosos e inteligentes artigos de fundo.

 Nascidos, educados e formados na terra botucatuense, para ela deixaram todo rico patrimônio cultural de
que eram legatários.

 De Pedretti Neto teremos sempre a voz poética e ardorosa do cantor da beleza de nossa terra e da tradição
de sua gente. De Darcílio, a contundente “bicancada”, a fina ironia que tanto alimentou o humor sadio e alegre
de seus entusiásticos leitores.

 De ambos, guardamos numa sentida saudade o exemplo admirável de quem tanto amou e viveu pela “terra
dos bons ares”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/03/1970 )
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SINGULARIDADES QUE A VIDA REGISTROU

 Ele era um riquíssimo industrial. Herdara dos antepassados, precursores no campo da indústria francesa,
uma grande capacidade de trabalho, uma – como hoje chamamos – visão empresarial larga e especulativa e um
equilibrado senso de justiça. Por isso, quando o amo é sábio,cantam os servos. Os centenares deoperários –
para muitos dos quais ele se assemelha a uma figura distante, quase desconhecida – eram eficientes, produtivos
porque trabalhavam contentes.

 Sempre elegantemente trajado, as primeiras cãs da maturidade emprestavam-lhe uma cativante simpatia.
A educação parisiense fizera-o um insinuante cavalheiro credenciando-o como uma bela e invejável figura da
sociedade francesa cujo brilho e superfluidade jamais o aliciaram pela humana vaidade que essa, ele não
possuía.

 Sóbrio nas palavras como nos hábitos, impunha-se no lar ou na alta-roda que por força lhe impunha o
conceito pela rígida prática de uma vida irrepreensível e sem ostentações. Incisivo nas determinações e enér-
gico no cumprimento delas, tudo girava ao seu redor com a precisão exata dos cronômetros. Era família, era
esposo discretamente amável e solícito, o pai amoroso e bom, sem comprometimento das peculiaridades de seu
caráter severo.

 No entanto, esse Egmont parisiense tinha numa existência irreprovável misteriosos gestos que se não
explicavam. Uma nuvem toldava,entre os esposos, o sereno correr dos dias em comum. De há vários anos já,
e impreterivelmente no último domingo do mês, sumia-se esse homem singular, discreto e sutil. Nem mesmo a
criadagem, sempre tão fantasiosa nos enredos caseiros, jamais lhe denunciou uma suspeitosa mentira. O pre-
texto, invariavelmente, eram vinte e quatro horas repousantes na herdade campestre.

Pela segunda-feira, pontual e correto, lá estava ele imperturbável no gabinete de trabalho.Jamais atendeu,
por isso, à esposa discreta, embora bem o compreendesse a angustia interrogadora estampada em seus olhos
inquietos. Só a ela atingiam suas sortidas inexplicáveis. Os anos passaram. E a Primeira Guerra Mundial levou
nos seus escombros esse homem extraordinário e grande parte dos seus haveres. Quando se abriu perante a
viúva quebrantada e o filho já adolescente seu legado testamentário,revelou-se-lhes sua personalidade estra-
nha, dando ao conhecimento de ambos a limpidez de seu caráter invulgar : durante muitos anos, a expensas
suas, custeada pela sua fortuna pessoal, construira-se nos arredores de Paris, uma vila destinada aos pobres.

E uma vez por mês, sempre no último domingo, desconhecido e anônimo, ele trabalhara vestido grosseira-
mente, como operário servil, ombreando-se sob as ordens do feitor, aos filhos de Frederico Ozanan, que nas
horas de repouso levantavam as casas.

 Esse seu gesto admirável, só agora revelado menos para confirmar o direito de posse de uma fortuna já
derruída, era antes para desanuviar no coração da esposa a incompreensão aparente por ele mantida tanto
tempo e para reafirmar-lhe a profundez de seu inabalável afeto. E valeu para seu filho sensibilizado e grato a
serena escolha, tempos mais tarde, para as fileiras do sacerdócio franciscano. Foi ele L’abbé Pierre, cuja
humildade e paradoxalmente grandiosa existência levantou toda a França sucumbida no caos ao findar-se a
Segunda Guerra Mundial.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/04/ 1970 )



38 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 A FRASE POÉTICA DA SUITE BOTUCATUENSE

 De uma feita, Mascarenhas de Queiroz, deixando seus afazeres exaustivos da instalação do Conservatório
Musical Oficial de Tatuí, veio almoçar conosco, encantando-nos, como sempre, com o colorido exuberante de
sua versalidade onímoda. Na espaçosa varanda aberta ao arvoredo e à paisagem alterosa e distante entreme-
ada de atalhos pitorescos para a Fazenda do Monte Selvagem, foram chegando entre surpresos e alegres, cada
qual a seu tempo, para o cafezinho costumeiro, o Prof. Aécio de Souza Salvador e Pedretti Neto. Reencontro
feliz de sólida e velha amizade.Mascarenhas de Queiroz chegara diretamente a nossa velha casa para matar
saudades e ela que, por instantes, revivia-se a “velha Arcádia” que ele mantivera entusiasticamente ao seu
tempo de jornalismo na “Folha”.

 Pedretti Neto exulta. Entre a sobremesa e o café, eclipsa por instantes. Retorna quase instantaneamente
com sua inseparável Kodak. Aquele encontro fortuito, era significativo demais para escoar-se com a euforia da
hora. Assestou e cronometrou a objetiva. E fotografou para nossa evocação saudosa de hoje; Mascarenhas de
Queiroz, Moscogliato meu pai, Prof. Aécio, Pedretti Neto.

 Estava-se às portas do ano do centenário de nossa Botucatu. Entre o muito que se cogitava programar,
faltava, sob o aspecto artístico, algo de musical. Mas musica boa, com legitimidade de erudição e classicismo.
Mascarenhas Queirós , que já executara quando aqui morou, duetos e tercetos de flauta com meu pai e o
Engenheiro Fleury, anima a formação de um conjunto de câmera. Sua participação era certa, como componen-
te de subido valor .Pedretti Neto sugere : e uma opereta? Gênero leve, gracioso, melódico! Não. As dificulda-
des de encenação, montagem, seriam grandes. O melhor, era restringir-se a um poema sinfônico. Ou ainda a
uma suíte. Várias partes, cada qual significando a origem, o lento e o progressivo desenvolver-se de Botucatu
– boca do sertão dantanho. Sim. Ficou unanimemente assentado : uma suíte. Frases poéticas, musicadas dentro
da esquemática sinfônica. Os autores? Ali estavam : Pedretti Neto, o poeta. Prof. Aécio de Souza Salvador, o
musico. O Conjunto Orquestral Botucatuense executá-lo-ia em primeira audição pública, ao dia do Centenário
da cidade, em Sessão Solene.

 A palestra continuou animada, num misto de reminiscências e saudades. Mascarenhas Queiroz nos vários
anos de gerencia da “Folha” exercera, com Pedro Chiaradia, o primado intelectual da jovem guarda de então,
Pedretti Neto pertencia àquela constelação que tanto sublimou, na época, o jornalismo botucatuense.

 Agora empolgado com a perspectiva de suíte, divaga o espírito do poeta, o olhar campeia a larga paisagem.
Lá fora, pela amplidão azulada de um céu serrano quebrado no horizonte pelas sinuosidades da altura, a clari-
dade do dia realçava o verde dos campos e dos quintais floridos do casario da encosta. Na clareira da vertente
sul a estrada poeirenta rasgada ao perpassar lento dos carros de boi antigos, velho caminho das suas fugas de
infância, em cujas anfractuosidades havia uma aventura infantil a recontar – era uma faixa rubro-viva, na
singeleza bucólica que a visão agora abarcava.

 Pedretti Neto perscruta o tempo. Chega-lhe aos ouvidos sonhadores, como um acalanto mavioso, o sussuro
marulhante do ribeirão Lavapés, a mais velha testemunha do alvorecer da terra botucuda. O poeta sonha :
transfigura-se a visão das brenhas inóspitas dos primórdios do século. A floresta densa, filtra no rendilhado das
copas a claridade matinal. Na transparência enevoada das clareiras, evolam-se os vapores úmidos da madru-
gada estival. A terra morena e selvagem amacia-se na dança furtiva dos animais. Há pipilos idílicos em cada
ramo. Sinuoso e murmurante, o ribeirão, vale abaixo, vai cantando sob a ramagem debruçada. É o amanhecer
na serra. Instantes fugazes de sonho, de fantasia.

Retorna o sonhador ao presente. Olhos perdidos ainda, na imagem querida da terra que ele tanto amou.
Pedretti Neto, ali mesmo, no terraço da saudosa casa ancestral de tio Vicente, compõe a mais bela e virgiliana
frase poética que o poeta da musica, botucatuense de eleição, logo após transformaria , num arroubo de
inspiração criadora, na mais bela e beethoveniana “Suíte Botucatuense”, cuja prima-arte – Andante Cantabile
– delineia as origens da cidade no verso harmonioso e lírico : - “Na verde paz das solidões agrestes. . .”

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 14/04/1970 )
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A BOLA DE NEVE

 É uma figura antiga e muito conhecida metáfora. Diz essa figura literária que a Caridade é como um floco
de neve que, ao tépido calor dos raios solares se desprende do alto da montanha e vai rolando, encosta abaixo.
No seu descenso, vão-se-lhe juntando outros flocos arrancados pelo impacto da velocidade. Esses, cada um
por si, vão-lhe aumentando o volume, dando-lhe ainda, no rolar montanha abaixo, a forma de um todo arredon-
dado. Ao chegar à planície o primitivo floco desprendido já é uma grande, refulgente e nívea bola de neve.

Realmente. Não há figura mais linda com que se possa, nesta coluna, cumprimentar ao casal Marina – João
Passos. Sim. Porque esta coluna que nasceu para, por seu acendrado amor à terra natal, destacar com orgulho
e ufania os grandes feitos e as conquistas que Botucatu alcança, não pode silenciar a grande obra desse casal
admirável. E hoje, mais do que nunca, para emulação de todos, a mão esquerda não pode desconhecer o que de
bom realiza a mão direita.

Correspondendo ao atencioso convite recebido, estivemos no ato inaugural da Casa da Esperança, que já
conhecêramos anteriormente, em sua fase final de revestimento e acabamento externo.

Da antiga e cordial amizade que nos liga desde os tempos da saudosa Escola Normal em que fomos contem-
porâneos, tendo amigas comuns entre as demais colegas, conhecemos a índole meiga, delicada e sensível de
Marina Fagundes Passos, a idealizadora da Casa da Esperança, em Botucatu. Foi ao amoroso calor de seus
cuidados que se esboçou a idéia de tão grande empreendimento. E muito da tempera do casal, iniciar essa obra
filantrópica para comemorar, na tepidez afetuosa de uma união perfeita e feliz, as suas bodas de prata de
esponsais. Lançada a idéia com a primeira significativa e valiosa doação dos esposos, eis daí por diante, rolando
montanha abaixo, o floco da Caridade, num longo sinuoso e trabalhoso percurso, que muitos anos de sacrifícios
custou.

 E do que foi depois, a cooperação continua, eficiente e concreta do Rotary Club local, nos asseguramos,
uma vez mais, na minuciosa prestação de contas lida no ato inaugural da Casa da Esperança. Todos os esfor-
ços, toda a real e extraordinária colaboração dos rotarianos daqui e dalém, extravasou-se nas muitas campa-
nhas que lograram êxito com a participação ativa e expontânea de toda a população botucatuense expectadora
discreta, porém, sincera e entusiasta na obra que se erigia.

 Eis ai, a bela, confortável e perfeitamente instalada Casa da Esperança de Botucatu que mais lindo nome
não poderia ter. Destinada de inicio, especificamente, à criança atingida pela poliomielite – lírio simbólico da
inocência traumatizada, aquele moderno nosocômio, no entanto, com as sempre crescentes conquistas da ciên-
cia moderna que superou quase e relegou a paralisia infantil em nosso País e nossa Região, tirando-lhe o
primado terrível e epidêmico, ampliou as suas finalidades, prestando-se hoje, utilmente e de forma válida, para
a cura de outros traumas de ordem física, especialmente.

 Ela lá está, digna de ser visitada, digna de ser conhecida – capacitado para acolher os que lhe dirigem seu
angustioso apelo de reabilitação física, de correção de deficiências orgânicas das várias origens – e destinada
a tornar menos profundas e tristes, as dores humanas.

 Bola de neve admirável que brilha ao sol nas altitudes serranas – eloqüente testemunha da bondade desta
terra e de seu povo, indicando a todos a prova inconteste da grande, da verdadeira e da real solidariedade
humana.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 21/04/1970 )
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O GUARANI

O Brasil artístico, especialmente São Paulo e, dentro dele – Campinas, celebra este ano o primeiro centená-
rio da apresentação da ópera : “O Guarani”, de Antonio Carlos Gomes, no teatro Scala, de Milão – Itália, levada
à cena em 19 de Março de 1870.

A mais culta e exigente platéia do mundo, até hoje assim considerada na arte do “bel canto”, aplaudiu de pé,
em cibrantes ovações, a belíssima e surpreendente encenação.

Até então a Europa milenária, detentora do mais alto nível de civilização, exportara cultura, ciência e arte
para todos os quadrantes da terra. A América, e principalmente o Brasil ligado a latinismo atávico, sofria a
grande influencia literária, cientifica e cultural irradiada dos grandes centros acadêmicos europeus. A transmi-
gração da família real portuguesa no começo do século, trouxera a nossa Pátria grandes sábios. A grande
cultura de nossa primeira Imperatriz estabelecera, atravez de seus familiares e amigos da Europa, um inter-
câmbio admirável entre os intelectuais da época.

 A França, através de Portugal, era o expoente literário e por ela se fizeram os nossos grandes escritores.
Muitos deles, entre os quais, Machado de Assis e José de Alencar, já eram traduzidos inclusive no italiano.

 Não obstante, no setor musical ainda colhia-se, em toda a parte, os reflexos do eixo-musical Alemanha-
Itália-França.

 Antonio Carlos Gomes, o gênio musical de Campinas, foi estudar na Europa. Credenciava-o carta autogra-
fada do próprio Imperador D.Pedro II, grande intelectual, que lhe garantira, a expensas próprias, a subvenção
e os melhores mestres. Percorreu o artista Portugal, França e, fixou-se como era seu destino, na Itália, rece-
bendo aulas particularmente, do grande maestro Lauro Rossi, então Diretor do Conservatório de Musica de
Milão.

 Nos seus muitos anos na Itália essa última frase cantava aos ouvidos do artista como um estribilho, enco-
rajando-o a vencer as saudades da Pátria e transformar seu honroso exílio em algo que dissesse ao mundo da
grandeza de seu país. A amizade e a gratidão que o ligava ao bemfeitor tornava-o exigente e sempre insatisfeito
quanto as suas criações musicais. Suas cantatas eram executadas com agrado no ambiente musical em que
vivia. Compôs, a convite de Antonio Scalvici, a revista “Se as minga” ( Não se sabe ) que foi um verdadeiro
sucesso. Encenada em vários teatros no gênero, na Itália, foi um brilhante êxito de bilheteria. Com a segunda
revista musical : “Nella Luna”, nosso compositor tornou-se popularíssimo. Os realejos e orquestras, levavam ao
povo a linda mazurca e a valsa final dessa obra. Suas composições ganharam os grandes salões e a aristocracia
começou a indagar curiosa quem era o seu autor.

 Mas algo de melhor, de mais profundamente artístico e brasileiro exigia de si mesmo, o já renomado com-
positor.

 Algo que revelasse à Europa e ao mundo, as belezas da terra ameríndia, o sentimento profundo e romântico
de sua gente, os tesouros incontáveis de sua Pátria, na epopéia musical.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 28/04/ 1970 )
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  Uma tarde contam os seus biógrafos, estava Carlos Gomes no terraço de um café, na Piazza Del Duomo.
Dele se aproximou um desses tipos populares vendedor ambulante de livros, oferecendo-lhe as últimas publica-
ções, entre elas, várias traduções. O artista relanceou indiferentemente os olhos para os volumes quando um
deles chamou-lhe a atenção : “I Guarani”- Romanzo brasiliano – José de Alencar. O compositor sentiu-se
subitamente emocionado. Ele conhecia o autor do livro pessoalmente. Já lera o romance. Seu tema era exata-
mente o que ele procurava.

 A corrente literária indianista até então revelado à Europa intelectual, era o que se traduzia por orientalismo,
propriamente dito. Na prosa, no verso, nas Artes e, principalmente, na musica; os temas eram puramente
orientais. Rimsky – Korsakov inspirara-se nas “Mil e Uma Noites”, para compor a “Sherazade”; Verdi compu-
sera a ópera “Aida”, ainda oriental; “Madame Butterflay”, de Puccini, assim também o era.

 Mas o indianismo de José de Alencar tinha, num definido romantismo, um cunho extremamente nativista.
Seus romances : Iracema, Ubirajara e o Guarani enalteciam o índio brasileiro dando-lhe nobreza e varonilidade.
Os personagens desses livros emolduravam-se no luxuriante cenário das selvas brasileiras.

 Tudo o que procurava Carlos Gomes, para compor algo que revelasse à Europa, a grandeza de sua Pátria.
Delineava-se, pois, a grande ópera. O maestro procurava incontinenti, o libretista D’Ormevilla. Submete-lhe a
leitura do romance e pede-lhe a composição do poema operistico. Dois anos, poeta e musico, estudaram o
libreto.

 Só depois de conhecido e decorado todo o texto, compõe o grande maestro a sua musica : linda, rica, cheia
de colorido exuberante, fiel paisagem em sons, do cenário brasileiro.

 Grandes foram os trabalhos de encenação. O maestro era exigentíssimo. Na orquestra foram introduzidos
todos os instrumentos primitivos selvagens : imbuias, maracás, e outros tantos, necessários e indispensáveis,
segundo a concepção artística do compositor. Os acordes riquíssimos e descritivos retratam fielmente a paisa-
gem selvagem brasileira onde se distinguiam inclusive, os cantos dos pássaros.

 Os ensaios foram demorados. A escolha dos artistas foi esmerada.
 Por fim, em 19 de março de 1870, representava-se, pela primeira vez na Europa, uma opera genuinamente

brasileira.
 Ao final do espetáculo, a platéia, coisa rara aplaudiu de pé, em grandes ovações, ao brilhante maestro.

Lembrando-se então, de seu grande protetor, D. Pedro II, a quem prometera o maestro fazer grandes coisas
pelo Brasil, repetia Carlos Gomes, num delírio de febre e de alegria :

- Venci!. . . Venci! . . .
 Depois de ter ocupado o programa lírico da temporada, “O Guarani”, foi levado à cena na Áustria, na

Rússia, em Portugal e na Holanda, e ainda no ano de sua estréia.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 05/05/1970 )
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 Sempre fiel ao Imperador a quem se ligara pelos tríplices laços de submissão respeitosa; afinidades intelec-
tuais – pois que D. Pedro II foi sobejamente conhecido como sábio e grande esteta – e ainda por profunda
gratidão, Antonio Carlos Gomes destacou, na primeira pagina da partitura “O Guarani”, a seguinte dedicatória
: “A S. Majestade D. Pedro II, Imperador do Brasil. Homenagem de gratidão de seu súdito . ª Carlos Gomes”

 Mas essa bela oferenda não satisfazia aos anseios do artista. Sua maior aspiração era representar a ópera
no Brasil, na presença de D. Pedro.Após seis longos anos de ausência, retorna o maestro à Pátria trazendo o
nome aureolado pela melhor critica musical do mundo, agraciado com grandes honrarias e cheio de justo
orgulho.

 No seu regresso recebeu grandes homenagens em todos os portos do litoral brasileiro onde o paquete
atracava. A sua chegada ao Rio de Janeiro foi uma verdadeira apoteose. A Corte Imperial reclamava a repre-
sentação do “O Guarani”. Foi contratada uma Companhia Lírica Italiana que fazia “tournée” artística no Prata.
Seus membros eram excelentes e renomados cantores.

Enquanto faziam os ensaios da ópera, que duraram dois meses, a Filarmônica Brasileira organizou um
recital brilhante onde, sob a batuta de Carlos Gomes, se ouviram os principais trechos do “O Guarani”. Graças
a cooperação dos músicos da Filarmônica, dos coros, dos amadores aficionados à musica e à esmerada educa-
ção musical da maioria das senhoras da sociedade fluminense, foi esse espetáculo que primeiro proporcionou,
no Brasil, a audição da grande ópera.

O escritor Taunay retratou a gala da apresentação como um dos maiores espetáculos realizados no Rio de
Janeiro. Finalmente em 2 de dezembro de 1870, dia em que o Imperador completava quarenta e cinco anos de
idade, a opera é levada à cena no Teatro Provisório, situado no Campo de Sant’Anna no Rio de Janeiro.

 Além da família imperial, de toda a nobreza, do corpo diplomático e da presença de José de Alencar, como
convidado de honra, encontrava-se no teatro uma delegação dos mais altos nomes da sociedade campineira. O
Rio de Janeiro que na época já tinha iluminação à gás, ardia em luzes feéricas para homenagear o grande
musico brasileiro .

 Essa foi a mais alta distinção a que ambicionara o maestro; corresponder com a extraordinária obra musical
a tanto que, em distinção, proteção e auxilio recebera da parte de seu imperador e soberano.

 No final do espetáculo, entre os aplausos incontidos do público seleto, abraçaram-se emocionados, no
camarote imperial; D. Pedro II, Antonio Carlos Gomes e José de Alencar.

 Três glórias do Brasil, para o mundo!

( A Gazeta de Botucatu – edição de 12/05/1970 )
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 Analisada e apreciada segundo seus biógrafos, a opera “O Guarani” é genuinamente brasileira. A opera, de
acordo com os padrões clássicos compõe-se de quatro atos.

 Seu tema é o romance platônico vivido por Peri, índio da tribo dos guaranis e Ceci, filha de um fidalgo
português – D. Antonio Mariz. A ação desenrola-se nos arredores pitorescos do Rio de Janeiro de 1560. D.
Antonio Mariz, rico proprietário rural, vê-se envolvido na trama criminosa de aventureiros conquistadores;
chefiados por Gonzáles, que incitam contra a herdade, os ferozes índios aimorés.Guarani que se enamora da
deusa loura, a meiga Ceci, é o herói guerreiro que a salva das maquinações dos aventureiros e ainda, da sanha
dos aimorés.

 O texto inteiro do libreto é em italiano, idioma que pela sua flexibilidade e harmonia mais convém à compo-
sição operística. A música, riquíssima de melodias e acordes originais, exigiu uma instrumentação especial,
acrescida de instrumentos típicos como borés, tembis, maracás e inúbias. Tão rigoroso foi o maestro que ainda
durante os ensaios da ópera, procurou em Bergamo, onde existia uma famosa fabrica de órgãos , um instru-
mento capaz de produzir em alguns registros os tons de que necessitava para reproduzir os típicos ruídos da
floresta. As cadencias, as dissonâncias estranham embelezam de originalidade os mais ricos trechos da ópera.
Malgrado firmado nos moldes clássicos do gênero dramático, o inteiro contexto musical é tipicamente brasilei-
ro. Suas melodias tem um sabor agreste, evocador das selvas. Encantam pelo misterioso ruído da majestosa
natureza tropical.

 Sabido é entre os apreciadores do “bel canto” que alguns trechos melódicos, algumas árias, perpetuam, às
vezes, a glória da ópera. Assim, no “O Guarani”, destacam-se “Sento uma forza indômita”; a balada do soprano
: “C’era una volta un príncipe”, Há o “Coro dos Caçadores”; a “Ave Maria”, e o majestoso concertante : “O
Dio degli Aymoré”.

 As fotografias da época mostram a riquíssima montagem dos vários cenários em que se desenvolve a
ópera. Para tanto, muito lutou Carlos Gomes para incutir no cenarista, a idéia fiel do vivo colorido do céu
brasileiro, do ímpeto das águas e da luxuriante selva brasileira. Para o recém-diplomado maestro Carlos Go-
mes, famoso aluno de Lauro Rossi, Diretor do Conservatório de Musica de Milão, foi “O Guarani” ópera
“d’obbligo”, destacada para abrir a temporada lírica italiana de 1869-1870. Nada mais justo para confirmar o
talento genial do extraordinário músico brasileiro.

 Ao espetáculo de estréia, compareceram mais de duzentos maestros compositores, entre eles, Verdi. Uma
multidão de mais de três mil espectadores, aglomerou-se duas horas antes, em frente ao teatro Scala.

Ao final de cada ato, o teatro inteiro aplaudiu, chamando Carlos Gomes à cena 15,16, 18 vezes, aclamando-
o sempre, em verdadeira ovação. O poeta brasileiro Luiz Guimarães Junior, então Secretario da Legação
Brasileira, em Roma, esteve presente na gloriosa estréia do “O Guarani”. E através de seu relato circunstanci-
ado, pode se saborear, com justo orgulho, o que foi, para Carlos Gomes e o Brasil, aquela apoteótica noite de
Arte.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 19/05/1970 )
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 Fiel à comemoração centenária da estréia da ópera “O Guarani”, fato pelo qual a musica lírica brasileira
está em festas, e Campinas especialmente, se engalana durante todo o ano, é interessante complementar-se o
presente modesto estudo, com as seguintes notas originais e interessantes sobre a obra musical e seu grande e
imortal autor :

I- O libreto do “O Guarani” foi iniciado pelo poeta Antonio Scalvini, amigo e colaborador de Carlos Gomes,
para quem já escrevera : “Se as minga”e “Nella Luna”. Foi, porém, citado libreto, ultimado e com formas
diferentes pelo poeta Carlo D’Ormeville, libretista oficialmente aceito pela Casa Editora de Lucca.

II-  A estréia da ópera, como já se mencionou, foi em 19 de março de 1870, no Teatro “Alla Scalla” de Milão,
sob a regência do maestro Terziani.

III-  Durante os meses de ensaio, os próprios atores tanto se empolgaram com a dramaticidade do enredo e
com a beleza da musica que indiscretamente propalaram a obra, e de tal forma, que viva ansiedade dominava
os três mil espectadores que acorreram à estréia.

IV- Os primeiros intérpretes do “O Guarani”, foram célebres artistas da época, rigorosa e pacientemente
escolhidos por Carlos Gomes. Nos principais papéis, estavam : Villani – Peri; Maria Sass – Ceci ; Storti – o
Aventureiro ; Victor Maurel – Cacique.

V-  Entre os duzentos maestros e compositores presentes à noite de estréia, encontrava-se Giuseppe Verdi
que, entusiasmado veramente, com o êxito do espetáculo, cumprimentou Carlos Gomes com a frase que,
malgrado contestada posteriormente por alguns historiadores, tornou-se celebre : “Questo giovane cominciada
dove finisco io”. Traduzida : “Este jovem começa por onde eu acabo”.

VI- Como artista, Carlos Gomes jamais prendeu-se à especulações e a interesses materiais. Seu incorrigível
despreendimento foi a causa de muitas amarguras e de muitas dificuldades pelas quais passou. Eis um grande
erro seu : num dos entreatos da representação ele assinou um contrato com a Editora Lucca, vendendo-lhe por
uma bagatela a partitura do “O Guarani”. No final do espetáculo, ele estava consagrado. Mas pobre. A ópera
rendeu para a Editora milhões de liras.

VII- Contam os historiadores que ao aceitar o papel de Peri, o cantor Villani negou-se a raspar a belíssima
e bem cuidada barba. Nada o demoveu a cortá-la . E Carlos Gomes, rendido pela famosa voz do cantor, teve
que aceitá-lo. Assim, malgrado os disfarces dos cosméticos e das luzes da ribalta, o primeiro Guarani, longe de
ser imberbe, apareceu em cena de barbas louras. . .

Coisas de teatro . . .

( A Gazeta de Botucatu – edição de 26/05/1970 )
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 Num mais minucioso estudo sobre a ópera de que vimos nos ocupando, poder-se-ia encará-la ainda, sob
dois aspectos diferentes : primeiro a sua representação no exterior, e o que ela significou de promoção de seu
autor e de projeção do Brasil nos mais cultos círculos artísticos e intelectuais da Europa. Depois, poder-se-ia
encarar e estudar a sua apresentação e a sua aceitação na sua própria pátria e ainda as conseqüências dessa
estréia.

 Carlos Gomes que já anteriormente impusera-se dentre os artistas da Itália firma o seu grande prestigio e
revela-se um gênio, após a apresentação do “O Guarani” na memorável noite de cujo centenário vimos tratan-
do. Vencendo as mais severas criticas, apenas diplomado pelo Conservatório Musical de Milão, conquistou ele
uma glória imorredoura, quando outros compositores só a atingiram após muitos e desastrosos fracassos.
Confirma-o essa observação, o fato de ter sido “O Guarani” levado, no mesmo ano de sua estréia espetacular,
nas maiores e mais exigentes platéias da Europa. O seu real conceito pô-lo entre os maiores compositores de
então.

 Aureolado e feliz, transporta-se o maestro campineiro para a sua Pátria. Trazia-o, como já se disse, a ânsia
de transferir para seu imperador e a sua gente, a glória conquistada.Seu maior sonho era representar a ópera na
sua terra. E assim o fez, na noite de gala que comemorou os 45 anos de vida do imperador.

 Sob os revérberos das luzes, os esplendores da estréia, sob as mais encomiásticas e gloriosas criticas, o
despeito e a inveja, no solo pátrio, foram minando implacavelmente a vida artística do compositor. Conheceu
desde logo e amarguradamente, o sabor da ingratidão.

 Dizem seus historiadores que muito sofreu o maestro durante os ensaios da ópera. Lutou a ponto de
exasperar-se, contra a obstinação dos músicos que executavam a seu bel-prazer, indiferentes às exigências de
interpretação religiosamente exigidos pelo regente.

 Conta-nos Ítala Gomes Vaz de Carvalho, filha de Carlos Gomes, que seu pai sonhou regressar à Pátria e
aqui prosseguir na sua brilhante carreira de compositor. Os louros colhidos na Europa eram-lhe incentivo para
impor-se à consideração dos seus. Queria fazer musica, e musica brasileira. Mas aqui não foi siquer feliz.

 Integrado no ambiente cultural da época, jamais foi ele político. Sua criação artística não lhe concedia o frio
raciocínio para as articulações políticas. Sobretudo, seu caráter invulgar não lhe permitia ingratidões ao seu
Imperador. E ele muito sofreu com isso. Moral e materialmente. Desejava a transformação política do pais,
mas sem que se ferisse e maguasse o soberano. Desejava a libertação dos escravos e para tanto, compôs,
apaixonadamente a ópera “L’Schiavo”que é um libelo musical em favor dos negros oprimidos.

 Carlos Gomes jamais encontrou, de regresso da Itália, ambiente propicio para si e para os seus. Cercado de
amigos, jamais valeram-lhe para a obtenção do que mais ambicionava : ser Diretor do Conservatório Musical
do Rio de Janeiro em cuja cátedra espadanejaria as rútilas manifestações de seu gênio criador.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 02/06/1970 )
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Assim como a música de Tchaikowesky foi acusada de forte influencia da escola germânica, também as
óperas de Antonio Carlos Gomes, inclusive o “O Guarani” de que tratamos, foram julgadas injustamente no
meio musical pátrio, como criadas sob forte influência artística italiana, máxime com definido sabor verdiano.

 Nem por isso a glória imorredoura toldou o brilho dos dois grandes gênios musicais assim julgados.
 Em ambos os casos, como em outros mais poéticos ou literários as escolas de composição sempre oferece-

ram trilhas em que se desenvolveram grandes nomes da literatura e da arte.
 Natural, mas não impatriótico, o grande feito de nosso grande artista. Ademais, já dissemos de inicio deste

modesto trabalho que sob o ângulo musical, e ainda tratando-se da dramaturgia teatral o eixo exponencial ao
redor do qual evoluíam os novos compositores era franco-italo-germânico.

 Levando da Pátria um sólido cabedal teórico e tendo a animar-lhe uma inata criatividade, Antonio Carlos
Gomes encontrou no ambiente musical italiano a seara fértil onde iria revelar sua genialidade. Diplomado pelo
celebre Conservatório Musical de Milão, consolidado seu estudo de composição e regência sob os cuidados de
excelentes mestres, convivendo no mais alto nível artístico da época, foi ali que ele desenvolveu e completou a
esquemática da composição teatral.

 Não se negue a Carlos Gomes o cunho de nativismo com que impregnou “O Guarani”, sua mais celebre e
popular ópera.

 Certo que posteriormente a ele, Lourenço Fernandez, Nepomuceno e Villas Lobos deram definitivamente,
cada qual a seu tempo feições nacionais profundas à musica brasileira.

 No entanto, ninguém negará a “O Guarani”, o cunho sincero de autentico nacionalismo e de brasilidade. Se
a morte não tivesse colhido o autor aos sessenta anos de idade, teríamos tido em sua óperas deixadas apenas
rascunhadas : “Moema” e “América” o puro sabor da música ameríndia, nativa, natural, desvencilhada de
influencias alienígenas.

 Antonio Carlos Gomes foi precursor da nossa musica. Saído da Corte do Rio de Janeiro para a Itália, não
levava ele já perfeitamente delineada uma formação musical tipicamente brasileira. Ele idealizava sim, regres-
sar um dia à Pátria e formar então, a verdadeira escola musical brasileira, com o exotismo dos sons nativos, a
originalidade dos ritmos selvagens e a rude beleza dos nossos cenários naturais. Isso ele o provou no “O
Guarani”.

 Não obstante, o que é indiscutível e inegável é que se aqui sofreu a critica fria e sistemática dos seus, as
platéias mais cultas da Europa tributaram-lhe os louros da genialidade inclinando-se respeitosamente cativas às
seduções cênicas, ao fino argumento e às brilhantes frases melódicas do “O Guarani”revelado ao mundo pela
batuta extraordinária do grande compositor brasileiro.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 09/06/1970 )
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O  G U A R A N I  (VIII)

  Não se pode finalizar o presente estudo, sem que seja aqui citado algo sobre o que constitui a parte mais
conhecida e popular de “O Guarani”, ou seja : a sua Protofonia.

 Musicalmente falando, a protofonia é, segundo a composição operística, uma espécie de prefácio musical
ou prólogo sinfônico, onde se intercalam trechos expressivos que se desenvolvem após, na contextura da ópera.

Ademais, é a protofonia uma peça cuja execução pode ser independente e como tal, apresenta-se na sua
inteireza, como apreciável página de puro sabor musical. Hão de concordar os aficcionados da boa música que
a Protofonia – ou simplesmente – Sinfonia do “O Guarani” é belíssima, solene, grandiosa.

Carlos Gomes compô-la posteriormente à ópera, no ano de 1871. Já de regresso à Europa, onde então
contrairia núpcias com Adelina Perri, recebe o convite de Pedro II, para reger “O Guarani” que marcaria a
solene abertura da Exposição Industrial de Milão. Empolgado com a deferência imperial, o autor compôs a
Protofonia que iria substituir daí por diante, o breve prelúdio da ópera. Aliás, no final de seus dias, saturado já
das múltiplas honrarias que lhe foram tributadas em detrimento de outras e valiosas óperas suas, Carlos Gomes
dava mais carinho à Protofonia do que propriamente à inteira ópera.

 Tão empolgante é essa página musical que Luiz Heitor grande historiógrafo da música do Brasil, nô-la
apresenta como “o segundo Hino Nacional”brasileiro.

 Dessa magnífica Sinfonia, fala-nos a filha do autor, Ítala Gomes Vaz de Carvalho :
 “A grandiosa sinfonia relembra os principais motivos da ópera, rendilhando-os de polifonias magníficas, que

maravilham pela novidade das frases exóticas e pela prodigiosa e inconfundível orquestração. Neste trecho de
música, o gênio de Carlos Gomes mostra incontestavelmente o seu cunho precursor.”

 Pois foi a Protofonia a causa de uma das mais belas e calorosas homenagens tributadas ao imortal maestro
e que muito lhe tocou o coração : retornando mais uma vez do Brasil para a Europa, aportou Carlos Gomes em
Portugal, incumbido que fora por D. Pedro II de entregar mensagem familiar a D. Luis II, Rei de Portugal.
Recebido carinhosamente na Corte, convidou-o o soberano para estar em seu camarote, no Teatro Lírico , logo
mais à noite, quando então seria representado o Rigoleto de Verdi.

 Assim, quando o soberano entrou no camarote real, o espetáculo já começara. Logo, porém, quando foram
ambos vistos, a orquestra parou imediatamente e todos os executantes, de pé, atacaram com entusiasmo, os
primeiros acordes da Protofonia do “O Guarani”.

 Olhos marejados de lágrimas, não pode o artista conter a sua grande emoção ante tão honrosa surpresa.
 Na história da música universal um espetáculo desse é quase inédito.
 Assim, a belíssima homenagem tributada pela Coroa Portuguesa ao ilustre filho do Brasil registrou-se como

uma das mais dignificantes e enaltecedoras à inteligência e ao gênio artístico do Império d’além mar.
Mais tarde, nesse mesmo Teatro, o rei sucessor D. Carlos, concedeu a Carlos Gomes a comenda da Ordem

de São Tiago, a mais alta de Portugal.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 16/06/1970 )
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 OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO

 No meu último aniversário natalício, entre os muitos abraços e presentes recebidos, uma das manas apro-
ximou-se dando-me com os cumprimentos cheios de afeto, um delicado volume envolto em belo e fino papel :

- Você gosta de leituras, por isso comprei-lhe o último livro da Sra. Leandro Dupré. Não conheço o seu
conteúdo mas assegurou-me o Carlos Rosa, da Livraria São Francisco, que você vai gostar dele. Fala de
Botucatu das primeiras décadas deste século.

- De Botucatu? Da Zezé Monteiro?
 Mamãe adiantou-se com viva elasticidade de gestos e, com privilégios tríplices de mãe, de leitora invetera-

da e de quase contemporânea da autora, arrebatou-me o volume. O livro passou-me pelo nariz sem nem sequer
ver-lhe eu a capa e nem tão pouco, o título.

 Daí por diante, foi um suceder de dias alegres quando, nos intervalos dos afazeres do almoço e do jantar o
livro era lido em deliciosos instantes entremeados de velhas recordações, num jogo cerrado de memórias entre
ela e papai.

 Numa feita, o livro escondido debaixo do travesseiro para defender a incolumidade da sua inteira leitura,
sumiu. Papai achara-o e o contrabandeara para o seu pequeno escritório, a fim de lê-lo nos intervalos das aulas
de música, enquanto aguardava o horário dos alunos.

 Sob determinações severas de que não chegara a última página, ele voltou às mãos da leitora:
- Seu pai lê o livro depois!. . .
 Sucediam-se as memórias e os diálogos entre os dois:
- Você se lembra de D. Rosinha, a mãe dela?
- Se lembro. Já velhinha, ela ficava à janela junto a D. Nicota, na sala da casa velha que cedeu seu lugar ao

que é hoje o Peabiru. . .
- Eu conheci de vista, o Capitão Monteiro. . .
 Eu me lembro da irmã Guiomar, de que a autora fala. Era linda, elegante! Tinha fazenda nos arredores.

Quando vinha à cidade, vinha à cavalo, em traje de montaria, muito bem talhado, de botas, relho na mão
enluvada. Tinha um porte altivo, independente, rijo. Sentada no selim, à moda da época, seu perfil se destacava
na sombra do chapéu amplo, de abas largas . . . No poeirão da Rua Curuzu, a caminho da cidade, era ela o tipo
refinado das damas românticas da “belle époque” que de quando em quando ainda vemos nos filmes clássicos.

 E no comentário das páginas lidas, feito às refeições, nós os filhos, uma vez mais nos integramos emocio-
nalmente nos velhos tempos de Botucatu antigo que a Sra. Leandro Dupré, no seu estilo próprio agora também
ditado pelas recordações familiares nos traz à baila, sem o prever contudo, que em meus pais, seus leitores
botucatuenses, ela tem as melhores testemunhas do que afirma com relação à vida citadina daqueles tempos e
mais ainda, tem neles, os seus mais sinceros e ardorosos críticos.

 Eles não pertenciam à classe social da autora. Eram modestos, de vida simples. Mas acompanhavam como
espectadores atentos, a vida social da época. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 23/06/1970 )
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OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (II)

Nesta altura da crônica ainda não me apossei do livro e nem lhe conheço a ilustração da capa, nem sequer
o título, e muito menos ainda, o seu contexto. Ele passa das mãos de mamãe para as de papai, com absoluta
prioridade.

 Não protesto. A leitura recorda-lhes a mocidade. Eles não foram das relações de Zezé Monteiro. Ela nem
ao menos sabe que eles existem. E que viveram nos seus dias de mocidade. Com mais anos vividos, é certo.
Mas foram seus contemporâneos. A leitura do livro faz-lhes bem. Retornam ao passado revivendo momentos
que sua memória aviva e lhes acentua os contornos. O livro coloca-os exatamente na sua despreocupada e feliz
juventude. Conheceram página por página, os dias botucatuenses que a Sra. Leandro Dupré descreve. Conhe-
ceram-na jovem professorinha elegante e distinta, lecionando no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”. Ela
, a autora, cita amizades que foram também, as do conhecimento de meus pais. Conheceram vagamente o
Engenheiro Leandro Dupré.

 O livro de leitura apaixonante desperta outras recordações. Mais dos leitores, do que da autora. E mamãe,
no decorrer do dia, junto à mesa da copa, entranha-se no passado distante.

 Num dos momentos, o Dr. Aleixo Delmanto, figura familiar muito querida entra e indaga curioso?. . .
- O que está lendo de bom, a distinta leitora?. . .
- Oh! Aleixo! Você precisa ler esse livro. É da Sra. Leandro Dupré, que nós conhecemos simplesmente

como Zezé Monteiro, da alta roda botucatuense, no nosso tempo de moços. É irmã de D. Nicota de Barros. .
. O livro quase inteiro fala de Botucatu antigo. E fala como verdadeiramente era a vida aqui, no começo do
século. É uma beleza! Ela conta as coisas com naturalidade. E conta exatamente como se vivia naquele tempo.

- É? . . .
-  Cita as brigas políticas das duas correntes da família : cardosistas e amandistas. . .Interessante ler, para

quem viu isso, nos seus dias... Só que ela desconhece a participação do seu avô, o tio Aleixo, numa dessas
contendas de partido.

- Como foi?
- Ah! Você já havia seguido para a Europa, para os seus estudos. Aqui, vivia-se a temporada quente da

eleição do marechal Hermes da Fonseca. Disputavam-se os dois partidos : os amandistas, eram civilistas, isto
é, torciam por Ruy Barbosa e os cardosistas eram do Hermes. Seu avô, como maçom, era hermista. Um dia, ao
passar pela Casa Amando, o Pedrinho de Barros, conhecendo-o como velho amigo e provocando-lhe a fácil
iracúndia, abordou-o sobre o Hermes. . .

- E meu avô?
- Não queira saber o que saiu! Irado e apoplético, ele resumiu todo seu protesto...num palavrão!...
- E o Pedrinho de Barros?...
- Ele conhecia de sobra, seu avô. . . Aquilo era só da boca pra fora. . .
A conversa prossegue entre as páginas do livro e o que elas reacendem na memória da alegre leitora. O Dr.

Aleixo, que partiu do Brasil com apenas nove anos de idade, esteve ausente durante dezesseis anos. Portanto,
muita citação da autora é, para ele, interessante novidade.

As horas passam. Quando o Dr. Aleixo sai, entram os filhos, já de volta da repartição. A tarde cai.
Fogão ligado há horas, panela fervendo, mamãe vai agora, coar o caldo. Ih! No ardor da leitura, esquecera-

se de botar a carne para a sopa!...

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 30/06/70 )
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OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (III)

 Ainda nesta crônica não me apossei do delicado presente de aniversário representado pelo livro da Sra.
Leandro Dupré. Não o conheço. Saboreio contudo, entre divertida e emocionada, a prodigiosa memória de
meus pais.

 Acabada a leitura, mamãe liberou o volume para os domínios de papai que nesta altura já o leu em parte,
páginas soltas, parágrafos esparsos, quando pode tê-lo subrepticamente em mãos.

 Continuam as conversas ao redor da mesa nas refeições, ou ao cair da tarde no terraço, à sombra serena
e acolhedora das torres da Catedral nossas vizinhas, e enquanto a noite desce e ensombra o Jardim Municipal
que o Prefeito Antonio de Carvalho Barros, com largueza de tabuleiros relvosos e numa visão européia dos
vastos gramados e das fontes sussurrantes eternizou já em 1916 para os botucatuenses seus pósteros.

- Como a autora retratou bem a chácara do alto da cidade. . . Parece à gente que a glicínia em flor está lá,
ainda . . .

- Onde era essa chácara, papai?
- Ah! Você não pode se lembrar. . . Era uma pequena propriedade que ocupava toda a área onde hoje se

situa nossa grande Escola Industrial. Ali adiante, na descida da Avenida Sant’Anna. Na entrada da chácara
havia uma trepadeira sempre em flor. Creio que era primavera. Suas flores vermelhas engrinaldavam o portão.

O jogo de memória continua para regalo dos filhos. E no comentário de cada pagina lida, multiplicam-se as
recordações. Há muita coisa de que papai e mamãe foram as testemunhas da época, como simples viventes da
cidade que crescia. Muita memória que os livros ainda não registraram. Integrados na vida citadina que nossa
autora descreve com o coração, reavivam contornos, fixam datas, citam nomes. Conheceu meu pai, o profes-
sor de música da jovem Zezé Monteiro e outros mais que por aqui passaram.

- Você sabe, filha? Sem a autora o saber, ela faz referencias a mim, no livro. . .
- Como assim?
- Ela descreve os bailes do Clube 24 de Maio. Há um trecho em que, entre outros dizeres, ela cita : “. . .

outros ficavam assoprando a flauta. . .” Esse flautista era eu. Não houve outro músico flautista em nenhum
outro Clube botucatuense. E foi freqüentando o 24 de Maio, como flautista, que eu conheci todos os componen-
tes da alta roda social da época. Quantas senhoras, matronas hoje, eu conheci como jovens delgadas, elegantes,
enfeitando com seus dotes esmeradíssimos o ambiente social de então.

E papai cita nomes. Muitos deles já desaparecidos. Outros ainda, remanescentes daquela “belle époque”
botucatuense.

- Quantos anos o senhor tocou no Clube 24 de Maio, papai?
- Desde a sua fundação. Desde a noite de gala, de sua inauguração. A própria autora confessa não se

recordar da inauguração do Clube. Pois eu me lembro. Lá estava eu, assoprando a flauta entre meus compa-
nheiros de piano e violino.

Entre as luzes feéricas, entremesclavam-se as casacas pretas solenes e os leques finíssimos das grandes
toiletes da época. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 07/07/1970 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 51

OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (IV)

 O livro ainda não me chegou às mãos. No entanto, flue de suas páginas um magnetismo vibrátil que se
transfunde como seiva rejuvenecedora e faz de meus pais, criaturas essencialmente ponderadas e seguras,
incorrigíveis divagadoras trilhando em memórias os caminhos do passado.

 E não são eles só, não! O tema do livro que são as recordações da autora, extravazou as fronteiras famili-
ares. Vale inserir neste ensejo os inúmeros telefonemas, a procura de uns, as simpatias que se estereotipam nos
atenciosos cumprimentos recebidos da parte dos assíduos leitores da “Gazeta”, que não escondem o seu inte-
resse pela seqüência desta série. E não são apenas os antigos botucatuenses, nem as antigas e sempre caras
amizades que se identificam com estas crônicas. Não. Há os jovens também, e dentre eles, os que por laços
afetivos se fizeram filhos de Botucatu e que já amam esta terra e lhe perscrutam o passado contagiados pelo
telurismo cativante deste rincão querido.

 Vem se tornando todos, os amigos incondicionais desta coluna. Oxalá possa a cronista corresponder sem-
pre à carinhosa simpatia de seus leitores.

 À Sra. Leandro Dupré cabe todo o mérito. Ela se fez, numa delicada e real imagem “Mercador Ambulan-
te”, tela celebre de pintor holandez : recebido no austero salão de castelo neerlandez, opulento e frio, o vende-
dor extrai rocambolescamente de seus baús tauxiados miríades de quinquilharias. São jóias de pedrarias relu-
zentes; fitas de cetim e coloridos vivos; pentes, coifas, cintos e adornos cinzelados com arte e beleza; rendas,
veludos, estofados e sedas macias e estonteantes. Ao seu redor, a castela e suas damas extasiam-se embeve-
cidas pelas imagens que os espelhos prateados refletem. E o vendedor que veio quebrar a monotonia medieva-
lesca do castelo-fortaleza se compraz risonho naquela festa dos sentidos feita para a vaidade feminil sempre
quimérica e insaciável.

 Eis o que é o livro da Sra. Leandro Dupré : o baú chapeado e antigo de cujo interior ela fez surgirem as
lembranças como rutilarias faiscantes. Porque as velhas memórias ainda encontram eco.Ainda há lembranças
e imagens que vivificavam, reacendem e escedam a tradição. São elas que fazem a crônica e a história de um
povo.

 Se faltasse à Sra. Leandro Dupré a critica literária e construtiva que lhe deu, como é obviamente sabido, o
renome de intelectual e de escritora de nomeada com repercurções internacionais, a decorrência da leitura
destas crônicas ser-lhe-ia, por si só, a mais consegradora promoção em seu torrão-natal de eleição.

 Sim. Porque na onda evolucionista presente, que outorgou à literatura a primazia do ficcionismo estéril e do
realismo brutal, as suas memórias delicadas, expressas com simplicidade e doçura abrem uma clareira de
apaziguamento, revalorizam o estilo romântico e identificam velhos e jovens leitores no coeficiente dignificante
da sensibilidade e do bom gosto literário.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 14/ 07/ 1970 )
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OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (V)

O livro chegou-me às mãos. Tive porém, que lê-lo quase com prazo marcado. Outros familiares desejaram-
no também. Aliás, há uma fila de leitores à sua espera. Assim, contra os hábitos não pude lê-lo com o lápis na
mão e o dicionário perto. Sim. Porque é essa a leitura que eu faço : anotações nas margens das páginas e
pesquisa de palavras no dicionário,tal como me ensinou o saudoso mestre Prof. Wagner, nas nossas aulas de
Português e Literatura, no Curso Profissional da querida Escola Normal. Já vai longe isso. . . Mas o velho
habito ficou. Dizia-nos ele : “ Ler um livro de um fôlego só, é engolir uma bem preparada vianda, sem degustá-
la . . .” Como tudo mudou, meu Deus!

 Num Natal distante, ganhei de papai em três volumes, o “Guerra e Paz” de Tolstoi. Edição portuguesa,
traduzida do francês , para o vernáculo comum às duas pátrias. Levei um ano lendo-o nas minhas horas de
folga, sozinha à noite, na vasta sala de aula da casa querida da rua Curuzu. Dicionários à mão, na estante
próxima, conotações, comentários, o livro encheu-se de garatujas. Sim. Porque minha letra é feia, quase ininte-
ligível. Mas eu a entendo. E ajuda.

 Isso valeu certa vez, de uma priminha querida, uma observação que para nós, os conservadores, tem fôros
de anedota. Estava ela às voltas, na Escola, com a leitura crítica e analise da obra de Machado de Assis. O
professor havia instituído uma ficha composta de muitos itens . Após a leitura de uma obra, tais itens preenchi-
dos, valeriam para a citada apreciação do autor. Ficha muito bem organizada. Facilitava ela a resposta dos
alunos emais ainda, a avaliação da tarefa escolar.

- O professor determinou a obra? Perguntei-lhe.
- Não. Respondeu-me a priminha. É um livro de Machado de Assis. Representa p’ra nós alunos, uma tarefa

espontânea. Dá nota e aumenta a média do ano escolar.
- Pois bem. Venha escolher. Levei-a a percorrer as minhas estantes de livros alinhadas ao longo das paredes

da ampla sala de aula. Passei o dedo no dorso alinhado da obra machadeana que para mim, ainda está incom-
pleta. Sugeri, para desfazer-lhe a indecisão da escolha :

- Se você quizer algo terno, interessante, próprio para a sua idade, leia : “Helena”. Se preferir a leve ironia,
a critica aos costumes do Rio antigo, leia “Contos”. Você já conhece Quincas Borba? Escolha, há outros mais.
. .

- Este aqui é bom? Perguntou-me ela indecisa. Folheava uma edição de luxo, impressa em papel grosso,
aveludado, com letras tipográficas grandes, capítulos largamente separados. Era “Esaú e Jacó”.

- É, respondi-lhe. É muito bom. Aliás, desse autor tudo é bom. . . Você sabe!
- Você leu-o?
- Já. Há muito tempo.
- Achou os sinônimos e fez suas observações?
- Claro!
- Então levo este. Já está mastigado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/07/1970 )
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 OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (VI)

 Li o livro da Sra. Maria José Dupré. Intitula-se “Caminhos” e é, em última análise, uma autobiografia.
 No seu entrecho destacam-se duas frases que resumem, a primeira, um belíssimo poema filial : “ Em

memória de meus pais”. Em todo o decorrer do livro a autora retraçou amorosamente o perfil de seus velhos
pais, ressaltando a longa vivencia de ambos num lar pobre, cheio de dificuldades, de lutas e de sacrifícios.
Pioneiros num sertão bravio, atravessaram grandes perigos vencendo o ambiente hostil pela tenacidade no
trabalho árduo e pela firmeza de princípios em que alicerçaram suas vidas.

 O livro é um hino à Natureza. A autora nasceu no sertão e amou a vida simples do campo em meio à
exuberância das matas no singelo convívio com os animais domésticos seus grandes amigos desde a infância.

 Entre Binu, Pingo, Mã, Eufrosina, a autora compõe enredo de uma encantadora poesia, recordando-nos as
belas páginas já escritas sobre o romance rural. Seu livro tem o encanto bucólico dos grandes poemas campes-
tres.

 Uma outra frase do entrecho sintetiza a obra. É um pensamento de Eugene Fromentin : “ Eu passant par lê
souvenir, la vérité devient um poème, lê paysage um tablau”. A autora descreve a sua mocidade no quadro
urbano de Botucatu das primeiras décadas deste século. Sua linguagem é simples, clara e profundamente
emotiva. Principalmente a sinceridade com que relata suas memórias, conquista inteiramente o leitor. Há pince-
ladas tão nítidas que nos despertam lágrimas pelo seu forte realismo. E desfilam cenas e acontecimentos;
muitos dos quais reavivados e sentidos pelo testemunho incosteste dos leitores botucatuenses seus contempo-
râneos.

Em tudo, a Sra. Leandro Dupré imprimiu com sua pena brilhante, o toque irreprimível da saudade. Daí terem
as suas evocações o condor de sensibilizar seus leitores e admiradores. Principalmente, os botucatuenses.

Sendo um livro autobiográfico a paisagem, os costumes, a vida citadina botucatuense enfim, emolduram os
momentos aqui vividos pela autora. E graças à sua fiel memória reanima-se a história de Botucatu tão brilhan-
temente reevocada.

 O livro, já em Novembro de 1969, foi comentado e apreciado através das colunas da imprensa local, pelo
jornalista amigo Rocha Lima, que gentilmente ofereceu esse trabalho à leitura da cronista desta coluna.

 Dos historiadores da nossa terra pode-se distinguir o grupo dos narradores autênticos, assim chamados os
que trazem na reconstituição narrativa da cidade o seu testemunho pessoal e o grupo dos pesquisadores.Aos
primeiros perfila-se a escritora Maria José Dupré. Ela se situa entre o Prof. Hugo Pires que sob o pseudônimo
de Macedo Lopes escreveu liricamente: “ Memórias de um Botucudo Engravatado” e o Dr. Sebastião de
Almeida Pinto, autor de “ No Velho Botucatu”,ambos trabalhos publicados quando do transcurso do primeiro
centenário da terra dos bons ares.

 Trazem os três escritores, com o justo renome que os credencia, o contributo valioso do seu depoimento
pessoal entremeado de autentico civismo, grande amor à terra, realismo histórico e acima de tudo, grande
saudade.

 Que sejam eles ainda, para gáudio nosso, os fiéis continuadores por muito tempo, da crônica viva de nossa
gente. Porque, como imprimiu a autora em seu “Caminhos”, em passando para a saudade a verdade torna-se
um poema de amor à terra e a paisagem descrita, um quadro vivo a relembrar constantemente aos pósteros, a
grandeza do passado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/07/1970 )
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OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (VII)

 O testamento sentimental da Sra. Leandro Dupré está bem delineado em três tópicos de sua autobiografia,
trechos esses que vale sejam aqui destacados. Todo seu intuito feminil e maternal, toda sua vocação para o
ensino primário – muito embora ela o queira, modestamente, disfarçar – está no trecho :

 “ Nunca me arrependi de escrever para as crianças, sinto que fiz bem, dei um pouco de mim, contei
histórias que elas gostam de ouvir e fiz com que muitas dessem risadas. Faz bem à gente fazer rir uma
criança”.

Esse pensamento da autora faz bem a todos que a lêem. É um poema. É um abraço maternal e carinhoso a
todas as crianças do mundo. Nos seus livros infantis, a Sra. Maria José Dupré reanima os personagens da sua
própria infância. Nascida e crescida no sertão, o livro da Natureza foi o seu melhor mestre. Do contato diário
com o terra-a-terra, ela amou as flores, o verde encantador e benéfico das matas, as belezas do amanhecer, o
encanto das noites estreladas. Filha caçula, distante dos irmãos mais velhos, a criação, os animais domésticos
foram seus melhores companheiros e interlocutores. Mais tarde, seu inato talento fé-la uma escritora também,
para as crianças. Todo o seu mundo infantil distante foi vertido para os livros dos pequeninos. Daí, seu grande
coração maternal, que por si só, se sobrepõe a todos os seus inúmeros pendores.

 Quando a vida sangrou esse coração com os acúleos e as tristezas imensas, a Zezé Monteiro da mocidade
botucatuense cobriu-se da doce melancolia que é a mais fiel companheira das almas solitárias. E com essa
melancolia pungente ela escreveu as derradeiras páginas de “ Caminhos”.

 “Meu marido e eu vivemos trinta e seis anos juntos e só a morte nos separou”. É o mais lindo depoimento
de amor conjugal. Não há nada mais eloquentemente profundo para definir a vida feliz do lar. Amor intenso,
convívio sereno, mutuo respeito sedimentando a paz doméstica. Lar cristão. De sólidas e perfeitas convicções
religiosas. Nessa frase quanta beleza, quanta emoção contida, que lição admirável de vida “ só a morte nos
separou”.

E por último, Deus. Último porque se sobrepõe em todos os pensamentos da autora a sua perfeita formação
cristã. E porque Ele preside, desde as primeiras páginas até as últimas desse livro maravilhoso a todos os anos
biografados de Maria José Dupré, desde o seu nascimento em meio inóspito, desde as tribulações sem fim de
seu lar pobre, desde sua mocidade acidentada pelas dificuldades, até os seus dias solitários do presente. Em
tudo, a presença translúcida de seu belíssimo espírito cristão. Por isso, o livro é o balancear grandioso de uma
vida de Mulher.

 Quando chega do livro, a derradeira página, o leitor se comove e de olhos marejados diante de tão bela
alma, lê a frase final, grandiloquente e perfeita : “ Todos os Caminhos conduzem ao Fim”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/08/1970 )
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OS ENCANTOS DECORRENTES DE UM LIVRO (VIII)
Jornalismo é comunicação. E, dentro das múltiplas e, sem dúvida, agradáveis facetas do jornalismo, encon-

tra-se a crônica. No seu mais lato sentido, a crônica abrange diversidade de temas. O cronista ocupa uma
coluna permanente das páginas de jornal e dali irradia a comunicabilidade que diária, semanal ou hebdomadá-
riamente testa a receptividade de seus leitores.

 Neste canto modesto da querida “Gazeta” tinha que ser assim. O nível tradicional da família botucatuense
sempre foi bastante elevado com relação à leitura dos jornais locais. Afira-seestatisticamente o número de
assinantes de nossos periódicos e constatar-se-á inclusive a faixa cultural do nosso povo. Isso posto, dirigida a
seus habituais e queridos leitores, encerra-se aqui esta série de crônicas sobre “Caminhos” da Sra. Maria José
Dupré.

 Como árvore frondosa estendendo a galharia em aprazível sombra, o livro da Sra. Leandro Dupré nos
ensejou um repousante e delicioso retrospecto ao passado, não o passado-ontem de cada um de nós. Mas o
passado distante que só nos chega hoje às mãos pela narrativa evocadora e terna dos que encontraram seus
anos juvenis nas primeiras décadas do novecentos desta Botucatu tão querida a todos. Estas crônicas não se
encerram restrita tão somente a memórias.

 Não. Brotadas das páginas de “Caminhos” estas considerações finais são dirigidas a todos os botucatuen-
ses de coração – filhos ou não desta terra – e mais especialmente, aos responsáveis pela vida cívico cultural
desta invejável cidade interiorana que se credencia nos altos foros de centro universitário. Ficam aqui consig-
nadas duas sugestões ou melhor, duas idéias que não serão absolutamente privilégio desta coluna mas sim,
passarão a pertencer a todos os seus leitores que vem no reconhecimento público aos feitos de sua gente o
imperativo da exteriorização de forma sensível e imorredoura do seu agradecimento.

 Assim, cabe à Sra. Maria José Dupré, o titulo honroso de cidadã botucatuense. Aliás, será ela a segunda
grande dama a merecer essa alta distinção. Para justificativa da proposição regulamentar não será necessário
que ao seu nobre “curriculum” pormenorizem-se todos os seus dignos atributos. Basta apenas “Caminhos” o
livro que projetou Botucatu no cenário intelectual do país. Seria esse o agradecimento mais eloquentemente
manifestado pelo povo desta cidade à insigne escritora.

 Botucatu deve erigir um monumento ao historiador botucatuense porque bem poucas cidades do interior
paulista, como a nossa, podem contar com tantos e tão ilustres escritores sobre o seu passado. O interesse pela
pesquisa histórica vem de longos anos. Citar nomes seria enumerar uma longa série de homens que nestes tão
poucos cento e dezesseis anos de vida botucatuense se dedicaram com inteligência e com amor às origens
desta querida terra. Só esses nomes valeriam uma crônica à parte.

 Já se perpetuou na homenagem em bronze a Angelino de Oliveira a gratidão do povo ao musico botucatu-
ense. Que se perpetue agora a gratidão dos filhos desta terra, ao brilhante historiador botucatuense. Nas lindas
praças que emprestam à cidade o colorido de suas árvores e de suas flores há lugar – e justo – para esse
momento. E quão honroso será para Botucatu esse marco indelével de respeito, de gratidão e de apreço!

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/08/1970 )
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 UMA CRÔNICA TRISTE

  É sempre grato ao coração da mestra recordá-los tal como lhe vieram às mãos um dia, trazidos uns, pela
cuidadosa mamãe , outros, pelo pai revestido de uma pseudo-sisudez mal disfarçada e então deixados com uma
recomendação toda especial :

- A senhora vai ter paciência com meu filho. Ele é bom aluno no Grupo, só que é muito distraído. Ou então:
-Seja enérgica com o moleque. Se houver problema de disciplina, é só me telefonar que em casa ele terá o

corretivo necessário. Nada de vesperais de Tarzan!
 A mestra compreensiva, que sempre adorou as crianças, recebeu-as, anos a fio, meses seguidos, preparan-

do-lhes o caminho das séries ginasiais sem outros problemas senão, o de lhes alargar um pouco mais, dentro dos
sérios estudos preparatórios, as fronteiras maravilhosas do mundo infantil prestes a findar.

 A idade? Essa faixa adorável em que elas, as meninas, vem dos brinquedos de comadres e bonecas,
exibindo ainda muitas delas, num resquício de ingenuidade o último mimo pedido a Papai Noel. Eles, os meninos,
na fase teimosa do estilingue, contando entre eles mil bravatas, avessos às flexões verbais ostensivos nos
cálculos e memorização das datas. Todos,porém exibindo ainda, no sorriso bulicioso de anjos reunidos, as
últimas falhas de dentinho de leite mal substituídas.

No girar dos anos eles se foram. Um sem número perdido dentro do tempo. E são hoje, para justo orgulho
dos que lhes plasmaram o caráter, profissionais, operários, técnicos, capitalistas, políticos, cidadãos integrados
numa conduta exemplar. Elas, na maioria, trazem agora seus filhos para as mãos da mestra. Há sempre um
sorriso de gratidão e de amizade. Eles, os antigos meninos, são mais constantes nas suas memórias. Fizeram da
ex-mestra sua grande amiga.

 Como é bom constatar isso? Não se passa em vão pela vida!
 No guichê bancário , no mercado, na casa comercial, no ônibus, no consultório, são eles os primeiros que

acorrem solícitos :
- A senhora se lembra de mim? Fui levado da breca, não? Dei-lhe muito trabalho . . .
- Qual nada! Você foi um rapazinho comportado e estudioso como os outros! Um deles o Lourival, temperamento

amorável, menino simples, foi um bom aluno. Risonho e trelente com as meninas. Mas educado, tinha um coração de
ouro. Ingressou no ginásio. Mais tarde fez-se ferroviário. Nunca a imagem da mestra se lhe apagou da memória. Em
qualquer encontro de rua, na igreja, nas praças, tinha ele sempre alguma novidade a contar :

- A senhora sabe? Casei-me...
- Bravos, Lourival. Parabéns!
- Já faz um ano. Tenho um garotinho, quando ele crescer será seu aluno também.
- Não se apresse! Reservo-lhe a matricula desde já . . .
 E se despedia sempre num refrão :
- Não me esqueço da escolinha da rua Curuzu. Nem das professoras!. . .
 Há pouco mais de um mês , de volta de Rubião Junior, o Wolks demandou cuidadoso um aclive íngreme. No

quarteirão adiante, homens agrupavam-se circunspectos frente a uma casa. Na porta a lúgubre cortina de
velório. O esquife ia saindo.

 O carro passou. Um estranho sentimento fez com que a mestra se voltasse pensando na tristeza do ambi-
ente. Persignou-se com um pensamento para o desconhecido. Uma inexplicável melancolia desceu-lhe n’alma.
Dias depois, uma conversa casual noticiou-lhe incisiva. Lourival morrera.

 Não lhe ouvi, naquele último e singular encontro, a saudação risonha que distinguia a mestra. Não lhe vi, no
derradeiro encontro, o olhar franco e bom que foi sempre de menino. Mas deixo-lhe esta crônica triste. É uma
forma sincera de saudade. Como se fosse uma só rosa, para ele, aqui fica o adeus sentido da antiga mestra.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/08/1970 )
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FÉRIAS NA EUROPA

 Esta crônica é de gratidão. E tem, no encadeamento das idéias, a sua justificativa.
 A mestra primária, interposta no mundo infantil entre o lar e a escola, mais se aproxima da mãe do que

qualquer outra hierarquia do magistério. Os alunos são ainda quase crianças. Há na mestra um prolongamento
materno no tocante ao vigilante cuidado, ao esmerado burilar de homens para o amanhã. E ali está o vinculo :
os estudos preparatórios para o ginásio. Último estágio da infância. Limiar da juventude.

A campainha soou e a mestra, meio dona-de-casa, foi atender à porta. – Trouxe para a senhora. Comprei
em Roma. A frase veio-lhe num ímpeto . Um meninão crescido. Voz mal firmada no diapasão grave, másculo.
Punhos mal ajustados ainda, firmando mão de homem. Na ponta dos dedos, oscilando, um lindo chaveiro
dourado, tendo como berloque uma artística miniatura da Basílica de São Pedro!

- Mas que prazer! Você já de volta? Recebi seu atencioso cartão de Roma Pois é. A gente fala de alunos, ou
melhor, de ex-alunos e o assunto traz uma aluvião de recordações, de ocorrências, de gratidão, que precisam
ser mencionadas. Contava agradecer-lhe pessoalmente, como o faço agora! Entre. Primeiro, o mais importante
: - Bom dia! Como estão seus pais? E seus avós? Foram felizes na viagem? O que você me conta dessas férias-
prêmio, tão lindas, suponho!

As respostas cortam cerce as perguntas : - Bom dia! Cheguei ontem de São Paulo e já volto amanhã para
o Curso. Meus pais estão bons. Meus avós também.

É o Antonio Eduardo Chirinea Salgueiro, ex-aluno particular, cursando hoje Colégio na Capital, a caminho da
Faculdade de Engenharia . Nessa altura da conversa, ele já está na copa, rodeado festivamente pelos familiares
da casa : a ex-mestra é incisiva :

- Fale-me da sua viagem. Gostou de Itália?
- Gostei. As respostas são lacônicas. Aos dezessete anos, a visão ainda é global. Ele não gosta de minúcias.

Há um mundo pela sua frente e nessa idade, respira-se a largos sorvos o prazer de viver. Porque detalhar?
- Percorreu os lugares históricos? Viu as catacumbas? Passou pelas colunatas de Bernini? Você que será

um dia Engenheiro, apreciou a abobada da Basílica do Vaticano? Contou-lhe o guia que aquilo, na época em que
foi feito, desafiou as normas então usuais de construção? O material empregado era leve,consistente e plasma-
va-se à Arte.

- Como é que a senhora sabe tudo isso? Pensa que num turismo pode-se saber tudo?
- Quem não viaja, lê. Você precisa, de futuro, conhecer tudo isso, porque é uma forma de cultura geral.

Ademais, não é qualquer aluno meu que nasceu em berço de fadas; que é um pequeno príncipe da família
inteira e que tem a sorte de ganhar passagem ida-e-volta, em férias de Julho, na Europa. Por isso, eu insisto : foi
à Fontana Dei Trevi? Jogou moedinha na água? Fez algum pedido?

- Claro. Atirei moedas, fiz um montão de pedidos, e conto voltar lá, de novo. Mas a senhora sabe do que eu
mais gostei na viagem? Foi de Paris.

- Eu sabia. . .
- Eu não gostei nada, de Londres. É uma cidade enevoada, triste. Povo muito sério, pouco comunicativo. Eu

vi o Castelo de Windsor. . .
- Muito bem. Bom gosto!
- Sabe que eu gravei uma coisa para contar à senhora? Foi num albergue suíço, numa pequena aldeia; já de

volta para a Itália, nós paramos para a refeição. Que coisa linda! Em julho na Europa, é primavera. . . Que
beleza de estradas! Lado a lado, as flores da estação. É tudo bacana, sabe? Enquanto se saboreava um
suculento jantar com vinho delicioso, lá fora a tarde ia caindo. Que coisa maravilhosa! Eu vou voltar lá, um dia.

- Bravos, gostei agora! Você vai retornar a São Paulo, que as férias já se foram. Vai fazer um pequeno
relato expondo suas impressões de viagem. Vai lê-lo em classe, na aula de Português . Será uma pequena
conferencia para os seus colegas. Todos hão de apreciar bastante. E você obterá da professora do Curso, nota
para o mês a entrar.

- Eu sabia, eu tinha certeza. . . A senhora só me arruma disso!. . .
Esse são os momentos mais agradáveis na vida da mestra-escola!

( A Gazeta de Botucatu – 25/08/1970 )
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C A P I M

 Desde que o médico Fernando Vieira da Cunha declarou que o capim “é uma grande fonte de proteínas e
poderia ser aproveitado no combate à subnutrição”, enfatizam as colunas da imprensa através de seus muitos
articulistas dando coro a um que de protesto, eis que estremeceu os seus magestáticos milênios de evolução , o
“homo sapiens” recostado solenemente no alto espaldar de sua cátedra de “rei da criação”.

 Pois é. Capim mesmo. Capim nas suas múltiplas e esmeraldinas variedades. Como alimento de primeiríssi-
ma ordem para a humanidade desnutrida e apavorada ante a eminência de ver estanques as fontes mundiais de
produção segundo enquetes ameaçadoras dos economistas adivinhões do século XXI.

 Capim. E porque não? Desde que a cinematografia italiana nos apresentou, com o seu amargo humorismo
, na série “Mondo Cane” os apreciadores de cobras, formigas, piolhos e quejandos repelentes pratos saborea-
dos muitos deles em exóticos restaurantes que alimentam a esquisofrenia da turba ultra-esnobe do mundanismo
internacional , porque não curiosear agora o valor nutritivo do capim?

 O ensopado de bucho não é um prato nacional muito gostoso? E veja-se lá. . . Quando a mama o prepara
em molho como complemento da polenta , ou, em miúdo como se diz, regado ao óleo de oliva e recoberto por
uma camada de salsa, é de se esconder mesmo, o prato na gaveta. . . Para desfazer uma injusta repugnância
do filho e esse prato, a dona da casa, experta em lide culinária, admoestava o filho :

-Seu bobinho! O bucho é a parte mais limpa das vísceras do animal. Os bois só comem capim, meu filho. E
capim é uma coisa limpa. . .

De fato , uma gramínea. E já apareceram na televisão os que experimentaram esse novo cardápio. Muitos
deles já vinham fazendo uso do capim há muito tempo. Mas entre escorregar da descendência honrosa, do
macaco comprometida agora, para a do burro, vinham eles caladinhos , saboreando seus pitéus discretamente,
para que a vizinha do apartamento não lhes surpreendesse “o comer grama e arrotar peru” fazendo disso
escárneo e piada entre os demais.

Dizem até , que preparado sob várias formas, é gostoso. Não engorda. Aí está uma receita de estética para
as senhoras balsaqueanas que tanto se mortificam com a sua respeitável circunferência após quarenta e para
os super elegantes “relações-públicas” que nos encantam - não pelo vazio parolar – mas pelo apuro da linha
masculina . Capim mantém a forma. E não emagrece também. Ótimo. Dá uma sensação de bem-estar. É de
fácil digestão. Com ele não sobrevêm os flatos, as enxaquecas, os pesadelos,. É bom mesmo. Tem proteínas
como afirmou o nosso médico do INPS. E não dá colesterol. Nessas condições um alimento ideal.

 A voz do nosso clinico, outras responderam mais convictas e experimentadas. No México bebe-se refresco
de alfafa e lá , a alfafa é prato de franco e oficial consumo doméstico, incentivado o seu uso, pelos órgãos do
governo. Aliás num recente Congresso sobre problemas de nutrição , o Prof. George Koehler, dos Estados
Unidos, enfatizou a importância do capim como alimento do homem.

 Por isso Gustavo Corção , em recente crônica entremeia o assunto com um frase verrina : “ dentro de
quatro ou cinco anos, a humanidade estará de quatro e espalhada nos pastos”. Terminaremos o comentário,
noutra crônica .

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/09/1970 )
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 C I V I S M O

 Até 1930 era o Civismo matéria educativa integrada ao grande currículo de formação de professores
normalistas. Era nosso mestre em Civismo , o Prof. João Alfredo dos Santos . Regularmente interposta entre as
demais disciplinas , era uma das mais agradáveis e interessantes aulas que recebíamos.

 Pessoa simpatissíssima era o nosso catedrático . No seu elegante trajar, nas suas atitudes cavalheirescas ,
no seu linguajar escorreito, sua figura impunha-se ao respeito e à admiração sincera de seus atentos discípulos.

 E as suas lições , dividindo o programa extenso em várias partes, iam desde o individuo à família , à
sociedade, abrangendo em amplitude, sucessivamente , a Pátria e Deus.

 Relativamente ao individuo suas aulas iam desde o comportamento pessoal incluindo hábitos e costumes, à
indumentária, o comportamento social, as atitudes, as noções de urbanidade, abrangendo a vivencia nas socie-
dades de trabalho ou no ambiente social. Muito dos que nos foi então ministrado viemos a encontrar de novo
nos modernos livros que integram hoje os programas de Cursos de Relações Públicas tão atuais nas Faculdades
de Ciências Políticas e Sociais.

 No tocante à família , incentivava o Civismo o respeito e o amor aos pais, aos mestres e aos chamados
elementos frágeis da sociedade : as crianças e os velhos. A Gerontologia , ciência à parte, era cuidadosamente
estudada, integrando-se ao Passado e às Tradições, dois baluartes da História dos povos.

 Com relação à pátria não era o sentimento que o mestre nos inculcava um “ me-ufanismo” literário e
brilhante, apenas! Não. Estudava –se em classe a Constituição Brasileira , nos seus pontos primordiais. Os
símbolos nacionais eram conhecidos, respeitados e amados. Cultuava-se a Pátria e cantava-se o seu belo Hino
com orgulho e entusiasmo. Vibrávamos verdadeiramente , reunidos nas escadarias da querida Escola Normal
quando do hasteamento da Bandeira Nacional, em 19 de Novembro.

 Coadjuvado pelo Prof. Franklin de Mattos, o Prof. João Alfredo dos Santos tinha em todas as festas cívicas
o brilhantismo do Orfeão Normalista, uma das grandes glórias da querida escola , formado então por mais de
oitenta figuras. Cantávamos a duas, três e quatro vozes. E que repertório magnífico.

 O caderno de hinos, era uma verdadeira jóia artística. O saudoso Prof. Mattos exigia esse hinário devida-
mente ilustrado. Daí originavam-se verdadeiras obras-primas .

Anualmente tais cadernos eram julgados. Os melhores conferiam prêmios aos seus possuidores. Após o
julgamento , eram exibidos nas vitrinas das principais lojas da cidade. E bem o mereciam. Na pintura à óleo , a
crayon, a bico-de-pena, havia belíssimo rendilhado de bom-gosto, de luxo, de beleza. A letra inicial de cada
estrofe dos Hinos ostentava num trabalho meticuloso e límpido, o emaranhado artístico de iluminuras coloridas
e douradas.

 E como cantávamos com alegria. Era o Hino à Mocidade Acadêmica :

 “ Sois da Pátria esperança fagueira,
 Branca nuvem de um róseo porvir
 Do futuro levais a Bandeira
 Hasteada na frente a sorrir”

 Ou então, o querido hino da Escola Normal . Quanta emoção quando rompiam os primeiros acordes da
introdução :

 “ Meiga Escola na grande Via Láctea
 Que iluminas o caminho do |Bem
 És estrela tão viva que penso
 Outra igual este Estado não tem”. . .

 Sabíamos receber fidalgamente . E a Escola Normal era a sala de visitas da cidade. O Prof. Mattos tinha
no seu repertório os Hinos das Nações amigas.

 De uma feita, esteve em nossa cidade, Dom Aloísio Mazella, Núncio Apostólico no Brasil. O orfeão foi
reunido incontinenti, para um rápido ensaio. E, chegado o momento, ao penetrar no amplo recinto do Anfiteatro,
Sua Eminência foi saudado entusiasticamente pelos primeiros acordes do Hino Pontifício. Quantas glórias
reúne a nossa Escola nos seus cincoenta e nove anos de existência.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/09/1970 )
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C A P I M

  Se a purificação do óleo se faz com o coadjuvante da soda caustica; se ao arroz se lhe adiciona parafina
que lhe dá o brejeirissimo branco ridente; se toda forma de gelatina se origina de ossos, sebo e gorduras das
mais suspeitas procedências, porque não tentar agora o singelissimo e puro capim?

 Herbáceo limpinho, fecundado ao terno calor do solo, clorofilado pela luz pura do sol que lhe dá as mais
variadas cambiantes esmeraldinas tão salutares às nossas neuroses de asfalto e, sobretudo, o relvoso capim dos
nosso canteiros ou dos nossos quintais, tão fácil de cultivar e de consumir sem os intrincados cotejos de preço.

 Aliás, não é somente sob o ponto de vista nutritivo que o capim vem interessando aos nutricionistas e
economistas mundiais. Ele interessa sobretudo, pela sua fácil e elementaríssima cultura. E o problema da
nutrição, hoje em dia, é mundial. O capim será alimento para a mesa do pobre. Para a imensa classe dos
salários “mal dá p’rá viver”. E louvávelmente apontam os vigilantes da saúde pública o alto nível alimentício do
capim.

 À parte a reação humorística dada ao fato, sabe-se, através de revista médica, que em certa região no
México observaram os criadores que o gado era muito sujeito a hemorragias fatais. Às vacas morriam desse
mal quando lhes nascia a cria. Da observação à pesquisa, constatou-se que os animais vitimados alimentavam-
se de determinadas pastagens. Levada a grama suspeita ao laboratório e submetida a analises e exames deu
ela origem a um dos milagrosos anticoagulantes, especifico eficaz no combate à hipertensão – mal do século –
mais popularmente conhecida como “ sangue grosso”.

 Assim pois, longe as massas e frituras tão apetitosas quanto propícias ao colesterol e à adiposidade; restri-
ção às carnes e frios, cuja origem, por demais duvidosa, desafia os programas promocionais da televisão.
Longe tudo isso. Se dentro dos ruídos urbanos, presa infeliz da poluição do ar e da água, com um sistema
alimentar de baixo nível nutriente vem o homem se intoxicando letalmente, porque não tentar as gramíneas?

Dir-se-ia que estabilizada a pressão arterial índice assustador de mortalidade nos grandes centros; comba-
tida a arritmia; vencido o insulto cerebral e o terrível enfarte; afastadas as toxinas do “stress” e desanuviada a
mente humana voltem os homens à pachorrenta calma dos ruminantes e ai, possam encontrar-se com mais
cordialidade resolvendo pacificamente tanto os pequenos como os grandes problemas que amarguram o mun-
do.

 Daqui por diante, herbáceas, gramíneas, alfafas, capins. Já dizia a velha Medicina dos nossos avós que um
organismo arejado e um fígado descongestionado aclarava os espíritos e combatia o nervosismo, esse flagelo
dos tempos modernos travestido estilisticamente em neuroses.

 Na Antiguidade Clássica que produziu tanta inteligência lúcida o regime alimentar era campezino e frugal.
Os hebreus da Bíblia nos seus dias santificados e de preceito ingeriam “ervas amargas”. E não se duvide da
longevidade desse povo sadio e combativo. Assim, volta-se agora a confirmar o que já se disse na Antiguidade
: “ Nada há de novo sob o sol”. Superada a era espacial que já nos enfastia pois pelo seu nada resultante matou-
nos a ficção; reconhecida a limitada automação e a precariedade dos cérebros eletrônicos , voltemos às caver-
nas. Inaugurada está, no limiar do século XXI, a era do Capim.

 Quem sabe ela nos trará na simplicidade das vísceras menos intoxicadas e na clareza do cérebro desorien-
tado a visão real e efetiva da ambicionada paz entre os homens.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/09/1970 )
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CRÔNICA DA CIDADE GRANDE

 - Chame o Cuca e ele vai pr’a você. Senão, quando acabar o expediente, o comércio já fechou. Deixe que
eu falo pr’a ele.

- Quem é o Cuca?
- Você não o conhece ainda pois que é nova neste setor. O Cuca é atendente da Secretaria e desta Secção.

Ele é bonzinho, sabe? Ele pode sair a qualquer hora e então, ele faz tudo pr’a gente, lá fora. Eu vou apertar a
campainha e ele vem. Minutos depois, na secção lotada de mais de vinte servidores entre homens e mulheres,
passando por entre as mesas e no vozerio de ordens, consultas, telefonemas e maquinas batidas, surgiu o Cuca.
Um tipo mirrado, cobertos os ossos do ombro num paletó azul-marinho surrado e lustroso que indiscretamente
revelava a compleição máscula de seu antigo dono. A gravata preta estreita e retorcida apertava-se sob o
“pomo de Adão” saliente e cartilaginoso. As calças sobravam nas tíbias esqueléticas. No rosto quase juvenil a
pele macilenta e os negros olhos grandes e brilhantes revelavam não a generosidade do último almoço mas
talvez a sensaboria dos sanduíches que lhe somavam num só, as refeições diárias. Os lábios entreabertos
deixavam à mostra os cacos dos poucos incisivos que ainda lhe restavam. Uma mecha de cabelos pretos
teimava em lhe tirar a visão do olho esquerdo. Era cacoete seu engolir seco numa tragada de cigarro ganho e
ao mesmo tempo alimentar o diálogo, tentando repor sobre a testa, a mecha rebelde. Não obstante, seu rosto
era simpático e seus modos, delicados :

- A Sra. Chamou, D. Rute?
- Sim, Cuca! Esta aqui é uma colega nova na secção. Você vai sair?
- Devo ir ao Banco para o Sr. Antenor, passar pela Caixa para dar um recado de Dona Cida ao marido;comprar

um bilhete para o Sr. Ernesto . . .
- ...pois bem, Cuca : você vai passar na loja Marisa ali da rua Direita, e vai trocar este par de meias número

nove, por outro número oito e meio. Procure a balconista Alzira, à esquerda de quem entra, a terceira e diga-lhe
que a Dona Rute mandou trocar. Ela me conhece está entendido?

- Sim, senhora !
- Ah! E você faz mais : passa pelo restaurante e compra dois “cachorros quentes” bem apimentadinhos, viu?

Dois não! Três. Um pr’a você.
- Não precisa, Dona Rute!
- Precisa, sim. Desse jeito você janta, ta? E traga-os bem quentinhos, sabe?
 Saiu o Cuca, não sem antes receber, de outras mesas, mais incumbências. A nova servidora voltou-se para

a sua chefe imediata e continuou o diálogo :
- É magrinho esse colega. Mas simpático. Tem fisionomia agradável. Quantos anos ele tem?
- Ah! Minha filha. Não vá se impressionar com a cara magra do Cuca, não. Ele tem vinte e oito anos. É

casado e tem um filhinho de três anos, que já reproduz no físico, as mesmas deficiências alimentares do pai. A
mulherzinha do Cuca é bonitinha. Mas muito maltratada pela vida. Que quer você? Com os vencimentos do
Cuca não dá pé, não.

- Parece ser humilde. . .
 Ah! Ele é um amor de colega. Quando eu entrei na Firma, ele já estava aqui. Assim, como atendente e só.

Como ele se vira na vida é que eu não sei. . . Mas sabe, a turma aqui é muito boa. Um colega dá um paletó. .
. outro a camisa. . . Um sapato apertado fica pr’a ele. . .. É ssim. De vez em quando a gente pergunta dos
aluguéis atrasados, ele gagueja, fica mais pálido, a gente faz um rateio e assim por diante. . .

- Como é dura a vida em cidade grande. . .
- Que é dura ó! Mas muita gente sofre porque quer sabe? O Cuca por exemplo, passa dificuldades que é de

ver. . . É mas mora em cidade grande. . . Aí está. Veio do interior, diz ele. Lá, deixou os pais sitiantes remedi-
ados. Mas o Cuca não quis saber da roça. Veio para a Capital, tentar a vida na cidade grande. Depois de um
teste sumário, tornou-se funcionário da Firma. E daí pro casamento, ah!. . . um passo. E agora, isso que você
vê. . . Tivesse eu pais abastados no interior, você veria se era pr’a mim esta vida neste inferno. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/09/1970 )
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 A L E L U I A

No penúltimo sábado, à noite, foi lançada oficialmente na Matriz de São Benedito, e anunciada pelo seu
titular o Revmo Padre José Mascharetti a fundação, ou melhor, a criação do Coral Arquidiocesano de Botucatu,
com as linhas gerais de um grande conjunto de vozes cuja finalidade é servir não só à igreja em seus atos
solenes preceituais, como também – e ai está a sua ampla repercurssão – atender às grandes programações de
festas de caráter cívico-cultural de nossa cidade. A iniciativa partida sob os auspícios de S. Exa. Revma. Dom
Vicente Marchetti Zioni, congregará sob a direção efetiva do Pároco da Matriz de São Benedito, musicista,
compositor e regente, todos os nossos professores de música, e não poucas são as reais autoridades em canto
orfeônico que Botucatu possui, e todos aqueles que espontaneamente queiram cooperar com uma tão bela e
nobre iniciativa. Estão convidados todos os elementos de boa vontade, sem distinção de classe, idade ou condi-
ção social. Haverá apenas, o que é liminar, a seleção de vozes. A notícia, por demais alviçareira, provocou-nos
um sincero : Aleluia! E seguiu-se, quase que simultaneamente, pela audição, por convite especial que nos foi
dirigido, do belíssimo Coral da Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu, realizada no salão-refeitório da
Casa dos Meninos, onde vivem sob a tutela do querido Dom Henrique Golland Trindade, cerca de quarenta
crianças na quase totalidade, de um a oito anos. Domingo agradabilíssimo sob múltiplos motivos, máxime por
esses dois alentadores acontecimentos.

 Dando prazeirosamente precedência ao segundo fato, cumpre-nos traduzir a grande satisfação proporcio-
nada por um programa coral esmeradamente organizado que incluiu trechos melódicos religiosos e folclóricos
de vários períodos e de famosos autores.

 O Conjunto Coral da Igreja Presbiteriana Independente é muito antigo. Vem se renovando os seus compo-
nentes desde há trinta anos. Já teve seus momentos gloriosos restritos à sociedade religiosa a que pertence.
Hoje, o Concilio Ecumênico Vaticano II abrindo os braços na mais humana e cordial fraternidade, enseja-nos
momentos tão agradáveis como o que aqui registramos.

O citado Conjunto conta atualmente com trinta e um coristas. Vozes mistas afinadas, harmoniosas, belas. Tem sua
diretoria constituída, sendo o seu Presidente o Sr. Lázaro de Campos Soares. A organista é a conhecida, amiga e
inteligente senhorita Keila Sant’Anna e Mello, distinguida aluna do Instituto Musical Santa Marcelina.

Merece menção especial e nossa homenagem toda particular a Regente do Conjunto, a quase-menina
Márcia Furrier Guedelha. Seu conhecimento musical sólido e profundo, sua firmeza e desembaraço credenci-
am-lhe um futuro promissor na brilhante arte regencial.

Esporadicamente tem surgido no mundo artístico crianças precoces que mais intuitivamente que por outros
quaisquer recursos tem-se revelado condutores de orquestras. Hão de estar lembrados os aficcionados da
música, da célebre menina italiana Giannella La Guardiã. Com apenas oito anos de idade, regeu em São Paulo
a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Esse fato é aqui lembrado apenas para ressaltar a simpática
juventude de Márcia frente à grande responsabilidade assumida com graça e espontaneidade ante o belo Coral
Presbiteriano que grangeou fartos aplausos para os seus distinguidos componentes. Márcia Furrier Guedelha é
legitima autoridade na bela e difícil arte da regenciamusical. Imprimiu aos números executados uma inteligente
e sensível interpretação.

 O programa teve duas partes. Na primeira parte ouviram-se hinos e louvores ao Criador. Na segunda, o
programa condensou melodias natalinas do que resultou no ambiente bastante atento e satisfeito, a alegria e a
emotividade da poesia do Natal.

 A restrição desta coluna impede-nos desenvolver os comentários sobre tão belo e bem escolhido programa.
Num ambiente de puras harmonias celestiais, dentro de um espírito verdadeiramente ecumênico, sentimo- nos,
uns e outros, integrados todos na grandeza da obra social profundamente cristã que se concretiza no mundo
admirável de Dom Henrique e de seus pequenos meninos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/09/1970 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 63

A L E L U I A - I I

 Nesta altura da crônica já se efetivaram os passos iniciais precursores do grande Coral Arquidiocesano,
com a apresentação de elementos que acorreram atenciosos ao convite do Sr. Vigário da Matriz de São Bene-
dito, que conta já com a valiosa cooperação do Prof. Aécio de Souza Salvador, uma das grandes – senão a
maior autoridade musical dos nossos meios educacionais e artísticos. Assim pois, está nossa Botucatu de
parabéns.

 Mais uma vez se faz sentir a extraordinária capacidade da Igreja no planejamento e na elaboração de
programas de grande amplitude visando sempre ao aprimoramento do nível intelectual e artístico do povo o que
é também, uma forma de educar.

 O passado musical botucatuense constitui um longo e belo capítulo da sua história. A cidade já possuiu
várias orquestras de valor, a última das quais tanto brilho emprestou às muitas solenidades que marcaram o
transcurso de seu primeiro centenário. Constituído pelo idealismo de uns poucos e formado por elementos
amadores o “Conjunto Orquestral Botucatuense” era uma orquestra de salão. Seu repertório era rico e variado.
Compunha-se de trechos operísticos e sinfônicos; de operetas completas, “pout-pourri” de páginas seleciona-
das de grandes autores franceses, alemães, italianos e brasileiros, e de outras tantas peças do mais puro sabor
musical.

 O Prof. Aécio de Souza Salvador, seu fundador, entre outras atribuições, era o regente do Conjunto. Para
o ano centenário compôs a belíssima “Suíte”, poema-sinfonico de raras qualidades,executada sucessivamente
por vários conjuntos que nos visitaram na ocasião e que hoje se acha integrada aos grandes programas de
concertos sinfônicos.

 Com Estatutos próprios e uma Diretoria empossada, o referido Conjunto Orquestral evanesceu indesculpa-
velmente, sem que nenhuma providencia oficial ou particular impedisse o seu desaparecimento.
Posteriormente,tivemos a “Associação de Canto Coral”, legado maravilhoso que nos deixou o sempre lembra-
do Padre Pisani, musicólogo extraordinário, fundador do Conservatório, hoje Instituto Musical Santa Marcelina.
As glórias desse Coral ressoam ainda aos nossos ouvidos. Sua efêmera, porém, marcante existência revoluci-
onou os meios artísticos e culturais de nossa cidade. Foi graças a Padre Pisani, que se inaugurou o órgão da
Catedral com o concerto da grande organista Olga Hollnager, especialmente convidada. Da “Associação de
Canto Coral” partiu o primeiro “long-play” botucatuense, testemunho fiel da grandeza atingida pelo seleto
conjunto vocal.

 Estabelecendo através da “Associação” estreito intercâmbio musical, Padre Pisani trouxe a Botucatu vá-
rias Orquestras de Piracicaba; um dos encontros musicais mais reputados do interior paulista. A Orquestra
Sinfônica de Amadores regida pelo maestro Collacciopo exibiu-se diversas vezes no Instituto Santa Marcelina,
trazida que foi, primeiramente, pelo Padre Pisani. Coube ainda a esse incansável batalhador da Arte, levar às
luzes do palco do Teatro Municipal de São Paulo o belíssimo “Canto Coral”. Posteriormente, essa mesma
“Associação” exibiu-se em Curitiba. No auditório das “Folhas”, em São Paulo, grangeou incrível sucesso.

 Mas essa mesma “Associação de Canto Coral” que já estava em vias de possuir seu próprio Auditório nos
altos do prédio do Centro Cultural desta cidade, evanesceu também, melancólicamente, tristemente, após haver
alegrado nossas praças com os seus seguidos “Concertos de Natal” e depois de haver projetado nossa música
em tão seletos auditórios de nosso Estado.

 Agora que ressurge com os melhores prognósticos o Coral Arquidiocesano, façamos todos os melhores
votos para que se encadeiem de novo os elos perdidos da nossa música e da nossa arte. Temos uma seara farta
de vozes nessa juventude em flor que percorre nossas ruas em demanda das Escolas. Temos um potencial
riquíssimo de professores e de musicistas que à falta de um elementar polarizador se mantém discretamente
afastados de qualquer atividade nesse sentido.

 Que a Igreja restaure para nossa cidade o patrimônio artístico-musical derruído a fim de que uma vez mais nossa
Botucatu possa intercalar-se entre os grandes centros irradiadores da Arte Musical do Interior de São Paulo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/10/1970 )
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M O B R A L

Essa é uma grande sigla que reúne as silabas iniciais do Movimento Brasileiro de Alfabetização, uma das
mais nobres campanhas programadas pelo Governo Federal e que reuniu ao seu redor o setor do ensino numa
amplitude geral de Norte a Sul do País, convocando todos os brasileiros a um só movimento de compreensão,
trabalho e cooperação no sentido de erradicar o analfabetismo do seio da Nação.

Belo e extraordinário esforço. Nem as perspectivas otimistas da transamazônica; nem a nossa emancipação
econômica que se concretiza objetivamente no avanço técnico-industrial do nosso povo; nem a libertação dos
problemas agrários tradicionais que caminham céleres para uma feliz e definitiva solução; nem as conquistas
sociais, nada disso é tão visceralmente importante para a Nação Brasileira como no combate total a essa
endemia que vem solapando as raízes da nacionalidade classificando-nos em índices desnorteadores de analfa-
betismo.

 Por isso, aí está o Dia M programado em nossa cidade como o dia do censo especial para a apuração real
do número de analfabetos de 15 a 35 anos, marcado solenemente como o próximo 17 do andante, ainda nesta
semana. A Comissão especial designada para esse censo conta apurar em precisas e reais pesquisas o número
exato de analfabetos nessa faixa etária, em nossa cidade. Será um notável trabalho de apuração de esforços e
de dedicação a uma tão importante causa.

 Não basta, porém, que tenhamos disso conhecimento e só. Não. A Comissão especialmente designada
conta com a cooperação de todos os cidadãos botucatuenses e aguarda que lhe venham ao encontro com os
meios de que disponham. É importante isso. A alfabetização dos adultos será ministrada em locais e horários
que mais e melhor atendam aos interessados.

 E aí está. Através desta coluna, como dos demais meios de comunicação, faz a Comissão um apelo para
que todos aqueles que disponham nos bairros, de dependências – e isso poderão ser : garages, depósitos,
cômodos desocupados – possam cedê-los ao Mobral, para que funcione ali a escolinha onde professores alta-
mente capacitados irão formar o grande exército de alfabetização, nesta cidade.

A grandiosidade dos trabalhos do Mobral não pode ser avaliada tão somente no limitado âmbito de nossa
cidade. Mas estaremos todos formando um elo a mais na maior e mais extraordinária campanha cívica que
enfaixará no seu circulo, em todo o território brasileiro, a corrente de ouro da alfabetização de adultos de nossa
Pátria. Cooperar com esse movimento é uma honra insigne. É o mais nobre tributo que cada um prestará à
grande pátria brasileira.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/10/1970 )
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 B A U E R

  Malgrado sangre a chaga trágica e brutalmente aberta no coração dos seus; muito embora se remoam as
dolorosas impressões sob as quais a sociedade botucatuense soube demonstrar a sua humana compunção ante
as criaturas sinistradas, e às famílias tristemente enlutadas a sua solidariedade, é nosso dever cristão e sobre-
tudo, nosso dever de amizade evocar aqui, numa homenagem póstuma, o vulto de Carlos Bauer Filho – o Bauer
simplesmente – para os que se beneficiaram em muito com o seu conhecimento pessoal e que puderam contar
sempre com a sua cordial amizade.

 Bauer integrou, com o seu inopinado desaparecimento o triste rol dos moços botucatuenses da faixa etária
dos quarenta aos cinqüenta anos iniciado por Hailler, Pedretti Netto, Darcilio Pinheiro Machado e Pedro Torres,
que numa seqüência impressionante abriram, com sua morte, lacunas irremediáveis no nosso mundo que era
então feliz e coeso.

Na nossa sincera compunção, na nossa reverente memória, Bauer chantou uma coluna a mais, derruída
pela metade. Era assim que se simbolizava antigamente a morte de um homem colhido em pleno vigor da vida.
Essa coluna ao meio, dizia eloquentemente que uma existência fora cortada na exuberância da idade.

Esse pugilo de homens aos quais o nome de Bauer se juntou agora, havia atingido a plenitude. Depois das
lutas, após as canseiras sem fim, atingida a ascensão feliz aos píncaros idealizados, viria a estabilidade despre-
ocupada e o aguardar sereno de uma velhice já imaginada como um remanso tranqüilo do dever cumprido. Mas
assim não foi. Todos eles, pelos caminhos mais diversos, deixaram este mundo quando tanto se esperava deles
ainda. Palmilharam todos nossa querida Escola Normal. Primeiro, como alunos. Depois, como mestres. Ali,
Hailler se lhes juntou. Darcilio brilhou no serviço público estadual.

 Nascido e educado nesta Botucatu, Bauer foi professor normalista na Turma de Formandos de 1953, pela
Escola Normal Oficial de Botucatu. Colega de um dos manos. Companheiros ambos e amigos pela vida em
fora. Daí, a nossa grande estima. Seu curriculum escolar foi dos mais dignos e exemplares. Pertenceu e foi
Presidente da Liga Estudantina Botucatuense, entidade que tanto brilhou espalhando edificante civismo. E
Bauer, na força dos anos juvenis, extrovertido e elegre, era a encarnação do estudante botucatuense. Ao seu
redor, colhia-se apenas o otimismo, a palavra animadora e salutar. Prestigiou a coroação da Rainha dos Estu-
dantes quando se dava à Nossa Senhora Aparecida esse honroso e tradicional título. No seu mandato, realizou
Bauer a mais bela e solene coroação.

Bauer brilhou nos esportes. Liderou sempre campeonatos estudantis. Forte e sadio, conquistou muitos tro-
féus para sua Escola. Depois, como tantos outros, ele foi irradiar longe a luminosidade da sua cultura e do seu
saber. Foi também professor de Educação Física na cidade de Fartura onde morou alguns anos. Por fim, fixou-
se em Bauru onde também lecionou e graduou-se Bacharel em Direito. Expoente no Serviço Publico Estadual,
vinha de efetivar-se como Assessor Jurídico do Estado em Repartição daquela cidade.

A última vez em que o vimos, foi em nossa casa, numa tarde de domingo, de passagem rápida, acompanhado
da esposa e filhos. A “verve” brilhante, o espírito folgazão e alegre, deixou-nos no riso desafogado e feliz, a
faceta extraordinária de seu gênio bom e de sua extrema cordialidade.

 Relembrando que já fizera parte do Conjunto Orquestral como contrabaixista, rememorava as noites de
ensaio na rua Curuzu e as horas agradáveis, no ameno convívio da boa música em que seu contrabaixo marca-
va firme o ritmo sincopado das cadencias salientes. E rematara :

- Qualquer dia trarei o meu Conjunto bauruense e faremos aqui, numa improvisação, uma noite de música.
Seu abrupto desaparecimento deixou a promessa no ar. E em todos nós, uma grande saudade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/10/1970 )
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ARMANDO MORAES DELMANTO

 Corroborando o velho e sediço “slogan” tão batido hoje pela promoção publicitária : “Livros! Presente de
amigos”, registramos prazeirosamente as dedicatórias que acompanham, de-per-si, os três últimos volumes que
nos chegam às mãos trazendo-nos na amabilidade das palavras a prova inconfundível de velha e sólida amiza-
de.

São três volumes diferentes trazendo no seu bojo e expressas na linguagem de seus autores, as três formas
pelas quais o espírito humano alça vôos e se alcandora nas regiões do ideal, procurando na sua ânsia incontida
de Perfeição, encontrar os caminhos serenos que nos indiquem a paz e a felicidade terrenas.

 Por estranha coincidência os três volumes sugerem-nos uma aliteração : Política, Poesia e Pesquisa, três
escaninhos entre outros em que a humana inteligência se concentra e dá peias seguras à vocação.

 O primeiro livro recebido, cronológicamente, foi : “ A Juventude – Participação ou Omissão” de autoria de
Armando Moraes Delmanto ( Edições Edijor – 1970 ). O prazer de sua leitura está na constatação da afirma-
ção de um jovem de pouco ou mais de vinte anos consciente de seu papel na sociedade em que vivemos. É a
profissão-de-fé de um moço da moderna juventude dos nossos dias que vem nos asseverar a nós adultos e já
vividos, que nem tudo ou nada está perdido. Ele traz por atavismo em suas veias, o ideal político. É jovem
estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Cursa também a Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, onde fundou e milita no jornal “Realidade”.

 Inteligente, seguro e consciente da sua verdadeira vocação, entra na competição partidária corresponden-
do ao apelo veemente da autoridade suprema do País que quer arregimentar ao seu redor a mocidade brasilei-
ra., com ela estudando e pesquisando os problemas máximos que se lhe defrontam quer no plano social ou
econômico, como também no plano político-administrativo.

 Armando Moraes Delmanto expõe em quarenta e dois sólidos e substanciosos capítulos as suas convições
que nada mais são do que seu profundo amor à Pátria, seu respeito às instituições democráticas que nos regem
e a sua crença sincera nos destinos gloriosos de seu País.

 O livro de Armando Moraes Delmanto é um guia para a juventude. Seus capítulos enfaixam uma série de
artigos já publicados na imprensa paulista. Trazem em si, o resultado de uma inteligência serena voltada ao
estudo sério e constante. Trazem-nos a participação decidida e patriótica de seu autor nos problemas que tanto
preocupam os nossos governantes. Sua linguagem é serena, equilibrada. Sua análise é segura e convincente.

 Correspondendo ao apelo do Governo Federal em prol da arregimentação da juventude, Armando Moraes
Delmanto, no setor paulista,fez-se um paladino. Sua publica fé nos destinos da Pátria e seu profundo respeito
aos ensinamentos evangélicos da justiça social, da ordem e da paz, sobrepõem-no como um líder no seio da
juventude que se debate angustiada e desarvorada em busca do caminho exato da verdade única, num grande
ideal.

 O livro de Armando Moraes Delmanto é um exemplo brilhante de trabalho constante, estudo honesto e de
um sincero ideal político.

( A Gazeta de Botucatu – 27/10/1970 )
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 MAFRA CARBONIERI

 Mafra Carbonieri é filho de Botucatu. Aqui fez seus primeiros estudos. Aqui diplomou-se em 1953, pela
nossa querida Escola Normal Oficial – celeiro farto a difundir tradicionalmente neste imenso País, cultura e
saber.

 Aqui mesmo Mafra Carbonieri iniciou seus estudos pianisticos desenvolvendo a composição sob a segura
orientação do Prof. Aécio de Souza Salvador.

 Com uma já sólida cultura humanística, cursou posteriormente, em Bauru, a Faculdade de Direito, bachare-
lando-se com real destaque. Nos seus anos de estudos, naquela cidade, foi Professor de Português em vários
colégios. Colaborou na imprensa local, sendo, como acadêmico, diretor da coluna literária do Diário de Bauru.
Iniciando-se assim, no jornalismo, deu vasas a seu estro poético, publicando poesias de cunho essencialmente
modernista.

Em brilhante concurso público, Mafra Carbonieri ingressou na Magistratura do Estado, sendo hoje Promotor
Público, em entrância especial, no Fórum da Capital. Tem sido erudito colaborador da “Revista dos Tribunais”
e de “Justitia”. Além de seu incontestável talento musical que o distingue como compositor original e apreciado,
Mafra Carbonieri venceu brilhantemente concursos literários projetando-se na nossa antologia de autores mo-
dernos. Já em 1958, ano em que se bacharelou, Mafra Carbonieri sagrou-se em poesia modernista, recebendo
o prêmio “Otavio Lopes” da Casa de Cultura de Limeira.

Posteriormente, em 1965, foi-lhe outorgado o prêmio Governador do Estado, pelo seu livro que ora vem a
lume : “ O Canto Furtivo”. Igual premio foi-lhe pela segunda vez, honrosamente conferido, em 1967, pela
coletânea de contos e pequenas novelas, intitulada : “Os Gringos”.

 Temos em mãos, com carinhosa dedicatória endereçada à família, um exemplar de “O Canto Furtivo”,
editado em Junho do corrente ano sob os auspícios do Conselho Estadual de Cultura – Comissão de Literatura.
Essa mesma edição constitui-se um dos itens do Regulamento do Concurso Oficial promovido pelo Governo do
Estado, que dess’arte faz a estréia do contemplado no cenário intelectual do País.

 Lemo-lo com grande prazer. Mafra Carbonieri é realmente um tecelão da rima. A trama poética de seus
versos enraíza-se no drama do quotidiano. Sensível à tragédia que se lhe depara nas lides forenses – como ele
mesmo o afirma – inspira-se e transporta para as estrofes o dolorido amargor das almas sofredoras.

 É modernista, já o dissemos. Por isso, não há nos seus versos a sutil beleza da flor; não há a batida e sediça
linguagem das estrelas; não se encontra nos seus versos do asfalto, o riso ingênuo e promissor da criança, nem
mesmo o eterno, idílico e simples amor juvenil. Essas imagens ficaram com os românticos.

Todo o seu estro resume a tragédia do homem do asfalto. Já disse ele, com propriedade, o critico literário
Osmar Pimentel : “ É um discípulo da realidade, da complexa realidade,cambiante que é o dia-a-dia do viver”.O
realismo dorido e dramático dos seus versos dá-lhe maturidade poética e indiscutivel valor, com alentadora
promessa para a celebridade e indiscutivel lugar nas letras nacionais.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/11/1970 )
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 ERICH VON DANIKEN

Erich von Daniken é no momento, o escritor mais lido no mundo inteiro. Seu gênero literário não é a ficção
cientifica. Essa, malgrado seus atrativos, já está ultrapassada. Erich von Daniken superou Julio Verne e trans-
formou a pesquisa no maior “best seller” da atualidade. Seus editores apresentam-no como um autodidata,
desvinculado portanto, de qualquer influencia universitária. Para se avaliar exatamente o grande interesse
despertado por suas obras, apontem-se seis sucessivas edições brasileiras da Melhoramentos, num curto perí-
odo de dezembro de 1969 para a primeira edição, e julho de 1970, data de seu último livro.

 Com apenas trinta e cinco anos de idade Daniken tem se dedicado à pesquisa. Salta das ruínas da ilha de
Páscoa no Pacifico, para o Deserto de Gobi, na Ásia. Ou da Colina de Kuyundjick na antiga Ninive , para a
planície de Nazca no Peru, fotografando, catalogando, investigando os até hoje inescrutáveis mistérios do
Universo.

 Do texto bíblico às mais atualizadas revistas e publicações cientificas; das primitivas inscrições rupestres às
mais antigas plaquetas cuneiformes, extrai ele inumeráveis argumentos com os quais propõe ao leitor sua tese
interessante sobre a existência de civilizações ultra- avançadas em outros planetas e ainda; sobre a visita feita
por seres extra-terrenos ao nosso orbe em épocas tão remotas que a História não pode precisar com exatidão
de datas.

Corroborando seus argumentos Erich von Daniken levanta ainda, uma outra tese, afirmando que se o ho-
mem pesquisasse melhor e mais acuradamente o passado encontraria lá, convincentemente, fatos já aconteci-
dos quando são esses mesmos fatos hoje tão firmemente pesquisados pela Ciência atual, fatores incisivos na
conquista do futuro. A tecnologia de hoje que está caracterizando este fim de século nada mais é, segundo o
Autor, senão a descoberta muito elementar ainda em relação à ciência já conhecida há milênios pelos super-
homens de outros planetas que aos olhos de nossos ancestrais se assemelharam a deuses.

Eis o que é em resumo, o livro que recebemos com atenciosa dedicatória amiga e cujo título altamente
sugestivo é : “ Eram os Deuses Astronautas?” – Enigmas indecifráveis do passado”. Suas páginas propicia-
ram-nos uma leitura atraente e insofreável.

Malgrado vasado em pesquisas históricas de caráter cientifico, sua linguagem simples, didática, nos leva a
compreensão fácil de fatos de muitas vezes tidos como incognoscíveis. Debate-se o Autor no empenho de
provar que a História Universal registrando os seis últimos milênios da vida humana, é imperfeita e incapaz de
nos iluminar outros tantos milênios anteriores que os nossos primevos perpetuaram na rocha viva, em Sto-
nehenge, nos gigantes da Ilha de Páscoa ou mesmo nos misteriosos balisamentos das penedias do Pacifico. A
todos eles a Arqueologia tradicional classificou de inescrutáveis e as demais ciências disseram amém.

 Para von Deniken, porém, urge que a Ciência atual particularmente a Astronáutica mais se dedique à
pesquisa do passado remoto de milhões e milhões de anos, de onde por certo, na tese do Autor, encontrará com
mais facilidade a saída afanosamente procurada para o caminho de outros astros. O livro é interessantíssimo e
nos oferece estreitas e interessantes conotações. Voltaremos a ele, ainda.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/11/1970 )
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 F R E I  F I D É L I S

  Palavra do momento hoje, é Pesquisa. O seu exagerado uso, muito mal utilizado às vezes, tirou-lhe a
aureola de erudição de que se revestia anteriormente. Hoje em grande desalinho, pesquisam os cientistas, os
“experts” em loteria esportiva, os economistas, os figurinistas, os grandes pensadores e os entendidos em
“marketing”, os estudantes das Universidades e as crianças do grupo escolar. Essas então, batem-nos às
portas, olhinhos vivos e ingênuos, interesse claro em obter mais pontos na escola,fazendo-nos as mais desen-
contradas perguntas escudadas numa frase justificativa : “ A professora mandou fazer pesquisas!”.

Pois é. Mas pesquisa mesmo, levada como estudo sério, no lato sentido da especulação histórica ou cienti-
fica é tradução de trabalho de uma existência, programado, consciente, demorado, minucioso, criterioso, edifi-
cado nas bases do ideal, do amor a uma causa nobre, de cujos resultados, ou melhor, de cujas conclusões se
beneficia a cultura universal. A pesquisa levada pelo ideal consome uma vida inteira e, as mais das vezes,
resume uma obra extemporânea , mal compreendida. A história está cheia de exemplos.

Até dois anos atrás, tivemos entre nós, capuchinho do Convento dos Franciscanos do Santuário de Nossa
Senhora de Lourdes, a Frei Fidélis que, por livre adoção se tornou cidadão botucatuense. Franzino, humilde,
retraído e silencioso impunha-se ao nosso profundo respeito pela sua vida exemplarmente mística e ascética.

 Frei Fidélis era um grande estudioso. Perlustrou seus veneráveis oitenta anos pesquisando. Dono de uma
sólida e vasta cultura, Frei Fidélis conhecia entre outros, o hebraico e o grego, idiomas básicos através dos
quais, numa pasciente obra perscrutadora que lhe consumiu inteira a existência, decifrou, ou melhor, traduziu o
sumério que ele conhecia, no seu dizer modesto, rudimentarmente e que, como o sábio poliglota Barenton é
considerado “ a lingua primitiva da humanidade, a mãe de todas as línguas do universo, são excluídas as
modernas”.

 Pois bem. Partindo dos estudos sumérios Frei Fidélis escreveu sua obra intitulada “ A América Pré Histó-
rica” sob o pseudônimo de Peregrino Vidal. A obra essencialmente lingüística é trabalho de largo fôlego e
resume a pasciente e perseverante pesquisa de um sábio.Ela transcende, no seu inteiro contexto à nossa
elementar capacidade de compreensão. Falta-nos aquela cultura em profundidade que seu trabalho exige para
uma plena aceitação. Nós somos apenas, leitora curiosa e só.

 No entanto, agora que acabamos a leitura de Erich von Daniken e de novo nos vem à baila as peripécias
dos Atlantes estudados por Frei Fidélis e os gigantes na Legenda dos Séculos que tanto provocam a tese do
Autor alemão mais lido na atualidade em todo o mundo, rendemos nestas conotações a nossa homenagem ao
sábio que viveu entre nós; ao estudioso especulador das origens ameríndias que pascientemente,sob o pseudô-
nimo de Da Motta ilustrou permanentemente as colunas da Gazeta submetendo-nos à leitura convencional,
quase indiferente, os seus trabalhos que sintetizavam um profundo saber, uma longa, diuturna e verdadeira
pesquisa de sábio.

 É de Daniken, lida agora, uma afirmação estudada, analizada e concluída por Frei Fidélis : “ Os Sumérios
começaram 2.300 anos antes da nossa era, a registrar o passado glorioso de seu povo. Ainda hoje não sabemos
de onde proveio esse povo. Mas sabemos que os sumérios trouxeram consigo uma cultura superior, plenamente
desenvolvida, que impunham aos semitas, em parte ainda bárbaros.”

Seguem-se através de suas citações, muitas observações que Frei Fidélis poderia nos aclarar. Porque a obra
por ele deixada é atualíssima.Mas Frei Fidélis estava culturalmente a alturas astronômicas da nossa pretensa
capacidade de compreensão. Sempre nos consideramos muito aquém. E hoje, ele já aqui não está mais. Tive-
mos entre nós, um sábio. E não o percebemos.

( A Gazeta de Botucatu – 17/11/1970 )
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 L A T I N I D A D E

  Pertencemos a uma geração que ouviu no berço os últimos extertores longínquos oriundos das trincheiras
da Primeira Grande Guerra invadidas pelos gases letais dos obuses; que em plena mocidade conheceu o sotur-
no e distante impacto do “cogumelo radiativo” da Segunda Guerra Mundial e que agora, na maturidade, lê os
avanços científicos do gens artificial e teme, como todo mundo, a insegurança do Universo preso ao leve retinir
dos telefones vermelhos frágeis anteparos de mísseis mortíferos que se entrecruzarão em segundos ao primeiro
sinal de violação de tratados diplomáticos.

 Malgrado esse balanço apocalíptico, trazemos em nós uma formação caracteristicamente latina herdada no
lar, de nossos ancestrais e na escola, pelos métodos de ensino vigorantes de autoria de sábios pedagogos
europeus. Exaltar a latinidade atávica não é evidenciar conservadorismo ferrenho.

Decantar a cultura européia não é apostasiar a tecnocracia avançada dos nossos dias que triturou e deglutiu
eletronicamente o sentimentalismo e nos dita hoje frias normas esquematizadas de viver em bases exclusiva-
mente cientificas de relações humanas.

Tudo o que nos foi inculcado plasmou-se-nos na alma e no espírito como visão profundamente humana do
verdadeiramente ideal circundado de nobreza de sentimentos, de beleza e de perfeição. Por isso somos bastan-
te sensíveis aos grandes acontecimentos que por vezes, de inopino, abalam o noticiário internacional.

De nossos avós recebemos atavicamente o gosto pela leitura. Nos bancos da querida Escola Normal nave-
gamos com Camões na analise dos “mares nunca dantes navegados”. A nossa juventude iluminou-se com os
livros, entre outros, de Camilo, Diniz e Eça. Suas páginas povoaram nosso espírito de imagens deliciosas. De
Cervantes, antes do Dom Quixote já conhecíamos as novelas enfaixadas em “Cornélia”. Nosso avô paterno
nas horas que lhe restavam do cultivo da horta e nos intervalos e nos intervalos que lhe dava a sovela, lia Dante
Alighieri na interpretação da “Divina Comédia” feita por Eugenio Camerini. Por isso, antes dos dez anos
sabíamos de cor o “Nel mezzo del camin di nostra vita” . . . e folheávamos à sorrelfa, os nus das ilustrações de
Doré. Do avô materno recebemos e aprendemos a admirar Papini, através de sua “História de Cristo”.

E porque a Europa milenária foi sempre a depositária do saber humano, conhecemos antes de Warther, o
Egmont de Goethe. E quando recebemos num aniversário, toda a obra Shakespereana, de há muito lêramos as
tragédias e as comédias do poeta de Strafford – on – Avon.

Mas o espírito francês, esse inculcou-se-nos não só pelos seus autores mas pelo muito que ele influiu em
nossos escritores nacionais. Exaltá-mo-nos com os heróis de capa-e-espada de Dumas pai e choramos com
Dumas Filho na “Dama das Camélias”. De Victor Hugo a Fleubert,de Balsac a Merimée,gerações se plasma-
ram no culto ao Belo, na exaltação do Dever, no devotamento às causas nobres no inteiro sacrifício à Pátria.

Todo esse acervo literário que plasmou nos espíritos a imagem do paladino, do herói lendário, e que aos
poucos se vai diluindo na voragem impressionante da cibernética e da automação – esse mesmo acervo cultural
que tanto influenciou as outras artes, ele mesmo – sofreu, através do noticiário telegráfico do último dia dez, o
seu maior e último golpe.

Dias depois, quando mercê de um testamento extraordinário a lage modesta fechou-se para sempre, no
cemitério humilde de Colombey-les-deux-Églises, o mundo inteiro perdia o último Rolando redivivo. Com ele
morria a latinidade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/11/1970 )
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M E N S A G E M  D E  N A T A L

  A melhor das visitas é aquela que decorre sem protocolos e onde a conversação se anima ao calor envol-
vente da cordialidade.

 Vislumbramos quando menina ainda, o vulto belo , jovem e sorridente de Aracy Maffei, tempo em que, nas
suas férias européias, vinha ao Brasil e chegava até Botucatu para abraçar a tia Bèzinha que habitava o
sobrado solarengo da rua Curuzu.

 A imagem da moça figurava-se-nos então, como algo extraordinário e inatingível : filha única, órfã de mãe
ainda muito pequena, cercara-a o pai de cuidados amorosos, proporcionando-lhe mercê de largos haveres, uma
educação esmeradissima . A jovem foi levada para a Itália onde cresceu sob o carinhoso desvelo dos familiares
paternos. Cursou, interna, o Colégio Sion da Bélgica. Aprendeu idiomas, música e embebeu-se em estudos
humanísticos. Sobretudo, foi talhada para o “grand-monde” social. Com o pai, percorreu toda a Europa. Depois
voltou ao Brasil. Contraiu núpcias com o Dr. Epaminondas Madeira, médico e fazendeiro em Tietê. O casal
teve vários filhos.

 Com residências em São Paulo, Rio e na Itália, a família viajou muito, fazendo largas temporadas no
estrangeiro,tendo sempre como ponto de reencontro, a bela vila italiana.

Os anos correram. Tia Bèzinha de há muito deixou este mundo. E nós, seus vizinhos mais chegados, muda-
mos da rua Curuzu. Em agosto último, entrou-nos pela casa, numa gratissima surpresa, aquela que em nossa
meninice vislumbráramos. Ciceroneava ela agora, uma prima italiana em visita ao Brasil e que vinha a Botucatu
para um abraço aos Pinotti aqui radicados.

O tempo acentuou-lhe na soma dos anos, a ternura do olhar e a suave inflexão da voz. A simplicidade,
porém, é o seu maior atavio. Sua conversa encantadora e rica, a inata simpatia cativaram-nos uma vez mais.
Dir-se-ia reatados liames desfeitos pelos anos e pela distância.

 Falou-se em português e no idioma peninsular, no mais perfeito entendimento. Aracy Maffei Madeira era a
atenta intérprete vertendo fluentemente para a prima o nosso linguajar doméstico. Ao sabor do delicioso licor de
aniz, produção da casa, a conversa prolongou-se em agradáveis e lamentavelmente rápidos momentos.

- Quero receber uma mensagem sua, portanto, deixo-lhe meu endereço. Prometa-me,sim?
- A senhora permanecerá em São Paulo?
- Não. Na Itália. Em Pontremoli. Partiremos meu marido, eu e a prima, em breves dias. Quero ainda uma

vez, sentir o Natal na Itália.
- Então a senhora vai se demorar. . .
- Sim. Permaneceremos lá uns seis meses. Só retornaremos no próximo ano. Assim, escreva-me para lá.
- Certo. Eu lhe escreverei com prazer. E a senhora me dirá depois, como é o Natal na sua vila.
- Ah! É tão lindo! Você não imagina. . . Além daquele aspecto típico dos cartões postais onde a neve

predomina, é surpreendente como o povo sente o Natal ! O mês inteiro de Dezembro é uma constante celebra-
ção. Reencontram-se as famílias, aproximam-se mais os amigos. Os sofredores são cercados de carinho, os
solitários não ficam sós. A onda modernista que com tanto egoísmo tudo destruiu não abalou para o sentimen-
talismo do povo italiano a tradicionalidade do Natal. Há a troca de pratos tradicionais, há mútuas gentilezas que
sanam as diferenças, que esquecem máguas e alentam os tristes. Tudo é tão simples, tão sincero, tão lindo . . .
Até o ar nessa época festiva embalsama-se do odor dos pinheiros, da sutilissima poesia do Natal . . . Eu me
sinto tão bem, naquela simplicidade. . . Parece que a gente se torna mais jovem, mais esperançosa. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/12/ 1970 )
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O  V I G I L A N T E

 Uma graciosa e gentil aluna de-nos há dias um álbum, para que nele escrevêssemos algo que lhe tornasse
sempre vivos à memória seus dias de preparatório.

 Para ela condensamos aqui uma rara pagina do poeta Guilherme de Almeida, escrita especialmente para
uma Antologia de Natal :

 “Em tempos que já vão longe, costumava o bom Jesus descer à terra na vigília do Santo Natal, para melhor
conhecer as necessidades e o merecimento dos homens, dando à todos, por sua Divina Bondade, o de que
precisavam. Então, ao carpinteiro dava o formão; ao pedreiro, a trolha; ao pastor, o cajado; ao calceteiro, o
maço; ao carreteiro, a carreta; ao tecelão, o tear; ao lavrador, a charrua; ao moleiro, a mó; ao lenhador, o
machado; ao cordoeiro, o arrocho; ao tanoeiro, a enxó; ao pescador, a rede; ao correeiro, o cutelo. . . Assim ao
despertar, na alva do Advento, mui felizes eram todos, dando graças à divina munificiência. E, pois, com melhor
determinação e maior afã, tornavam todos à sua faina simples e humilde.

Aconteceu que, numa véspera do Advento , desceu Jesus do céu à Terra, percorrendo na modesta vila, as
ruas desertas, cobertas pelo níveo lençol de neve. E em cada porta de humilde casa, lá deixava Ele o formão ao
carpinteiro; a trolha ao pedreiro; a mó , ao moleiro; a rede, ao pescador; o machado, ao lenhador. . .

Eis, porém, que descobre Ele, pela tênue claridade de um desvão de pequenina janela de uma misera
choupana, alguém insone, que Ele desconhecia. . . Quem ali morava que às portas da manhã ainda não repou-
sara?

 Mui de mansinho penetrou o Mestre na pobre cabana. Em meio à muita miséria, sem lume quase, sem pão
nem vinho, nem enxerga, um homem junto à mesa pensava com tão grande firmeza no seu pensamento que
nem se apercebera da Divina Presença. Chegando–se-lhe mais o Senhor, e olhando por sobre os ombros de
vigilante , viu que ele fazia invenção de versos. E o Mestre leu, na folha de papel :

 Senhor Deus dos pobrezinhos,
 Tanta neve há nos caminhos,
 Nos corações, tanto mal!
 Porque é que a Virgem Maria
 Não deixa para outro dia
 Vosso divino Natal?

 O Mestre sentiu-se comovido e seus olhos brilharam de compaixão. E como ali entrara, dali saiu também,
sem ser percebido. À porta, parou em dúvida : que artífice seria aquele morador da choupana e o que deveria
dar-lhe para que no seu trabalho pudesse fazer o bem?

 Seu alforge já estava vazio. Pensou o Mestre que bem faria em deixar para o trabalho daquele homem
sozinho, o instrumento mais precioso, o que por melhor havia em quanto possuía de seu : um instrumento de
milagres, que fosse capaz de converter o castigo em premio; o opróbrio em triunfo, o aviltamento em glória, a
dor em beleza, a morte em vida, o tempo em eternidade. Ali o deixou o Senhor, àquela porta. . .

 Quando o sol nasceu, na manhã do Natal, e enquanto no céu a leve brisa trazia o eco dos hinos celestes que
entoavam o “Glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens de boa vontade”, encontrou o carpinteiro, o
seu formão; o pedreiro, a sua trolha; o pastor, o seu cajado; o tecelão, o tear; o ferreiro, a forja; o lavrador, a
charrua; o moleiro, a mó; o lenhador, o machado; o pescador, a rede. . . e o poeta a sua Cruz”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/12/1970 )
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 S C R O O G E

  O noticiário mundano internacional publicou há dias o retrato da princesa Margareth, da Inglaterra, ao dar
entrada no Teatro Dominion, de Londres, para a premiere do filme “Scrooge” baseada numa bela estória
natalina escrita por Charles Dickens. O espetáculo, promovido pelo Variety Club da Grã-Bretanha, terá sua
renda revertida para fins beneficentes, neste próximo Natal.

 Hão de estar lembrados os estudiosos da Literatura que Charles Dickens foi um dos escritores proeminen-
tes do romance inglês do século passado.

 Exatamente nos meados deste ano de 1970 comemorou-se em todo o mundo, máxime na Inglaterra, o
centenário da morte desse grande escritor que amou e enalteceu as flores, a simplicidade, os pobres e sobretu-
do, o Natal.

 Temperamento vibrátil, dizem os seus biógrafos que ele exaltava-se até às lágrimas quando o surpreendiam
o egoísmo e a fria crueza com que os ricos e bem aquinhoados da fortuna espezinhavam com indiferença e
maldade, a pobreza mal disfarçada ou mesmo, a verdadeira indigência .

 Tinha Dickens pelo Natal uma tão intensa veneração que, à perte seus sólidos artigos parlamentares publi-
cados diariamente na imprensa londrina através do “Morning Herald”, e, sem prejuízo de outras obras em
elaboração, preparava ele anualmente um livro, ou então, o seu conto de Natal, que vinha a lume exatamente na
grande noite da Cristandade.

 Esperavam os londrinos as suas estórias e recebiam-as como verdadeiro presente de Natal. De 1858 a
1868, Dickens fez a divulgação de seus contos, primeiramente lendo-os no palco do teatro, nas vésperas da
Natividade, a um público numeroso e respeitador, que o admirava sinceramente. Por essa forma original de
divulgação, Dickens tornou-se o ídolo do povo londrino e foi, principalmente, amado pela classe pobre que ele
tanto enalteceu.

 O que é afinal, “Scrooge”?
 É o nome de um personagem de seu conto-novela denominado “Canto do Natal”. E é sobre esse persona-

gem rico, avarento, frio e insensível, que se desenrola o tema natalino, cujo desfecho feliz, é a humilhação desse
coração empedernido, amedrontado pela honra dos espectros daqueles que em vida sofreram os acicates de
sua miserável indiferença.

 Na época do Natal, em que “a penúria de muitos é mais cruel e a abundância de uns poucos é mais alegre”
Scrooge – cruel e insensível como um carrasco – atenazava o coração de seus devedores inquilinos e dos
míseros empregados da firma, comprazendo-se sadicamente em ameaçar-lhes a estabilidade infecto tugúrio
alugado ou no humilde emprego avaramente pago, roubando-lhes as simples e doces alegrias do Natal.

 Seu tipo, tão bem definido por Dickens imortalizou-se tornando-se até para os nossos dias, o tipo universal
do homem de coração egoísta e desapiedado de hoje que vê no mês de Dezembro as cifras ascencionais do
balanço de fim-de-ano, indiferente à expressividade das parcelas que muitas vezes retratam os gemidos mal
disfarçados de contribuintes pobres e sofredores.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/12/1970)
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 UMA LENDA BASCA
  Era Dezembro e nevava. Os brancos flocos desciam das encostas e cobriam na campina as frondes dos

pinheiros e dos bosques. Véspera da Natividade.
 Os últimos raios macilentos do sol hibernal refletiam pálidas luzes na vastidão enregelada. A noite caia

lentamente. No casario humilde da pequena aldeia acendiam-se as trêmulas lamparinas para a ceia familiar.
 Lá fora, quebrando a monotonia da paisagem branca, ouvia-se o distante uivar dos lobos em bando. O

inverno rigoroso aguçava-lhes a ferocidade e eles, ao cair da noite, famintos e ameaçadores, rondavam as
vizinhanças.

 Súbito, de um casebre mais pobre do que os outros, partiu o gemido triste e angustioso de uma mãe aflita :
perdera-se no bosque distante e não regressara pela noitinha, com os demais, o pequenino que saíra para
lenhar.

 Um frêmito pressagioso dominou a inteira aldeia. Era preciso encontrar o pequenito. Os aldeões saíram e
as mulheres aflitas, puzeram-se a rezar.

 Os uivos dos lobos vorazes suscitavam-lhe terror. Os olhos aumentados pelo medo dominavam-lhe a fisio-
nomia expressiva. Tinha fome e o cansaço amolecia-lhe os membros frágeis. Devia correr e abrigar-se do
perigo pois a noite adentrara e perdida no bosque recoberto dos flocos de neve estava a trilha para a aldeia. O
frio penetrava-lhe o corpo franzino. O feixe escasso ele o deixara para traz. Os pezinhos no calçado roto
avermelhavam-se-lhe e doíam. Os flocos de neve pespegavam-se-lhe no rude gibão.

 Andou mais um pouco. Uma árvore distante, de nodoso tronco dar-lhe-ia guarida contra o perigo. Urgia ter
coragem e avançar.

 No céu azulado as estrelas eram gotinhas de luz que faiscavam por entre as copas esguias. Mal chegado
viu com surpresa a emoção uma peregrina sentada, acalentando ao seio, louro recém-nascido. O manto grosso
descendo-lhe da cabeça acobertava o infante de ombros róseos e nus. Mãozinhas e pezinhos faziam a dança
dos movimentos infantis. Leve vagido soltava-se-lhe dos lábios cor- de- rosa . Seus olhos azuis emergiam das
dobras em que o enlaçava a jovem mãe.

 Era bela a estrangeira. Sua fisionomia irradiava tranqüila serenidade. A criancinha de ombros nus não tinha
frio. Nem lhes abalava a ambas, o lúgubre uivar dos lobos próximos.

 Quis o pequenito afastar-se, receioso. Mas olhou-o o vivo menino-infante e a jovem mãe, lembrando-lhe a
mãe na aldeia , sorriu-lhe ternamente. Então o pequenito ficou. E se aproximou confiante.

 Um súbito bem-estar reconfortou-lhe o corpo friorento. A canseira que lhe roia os membros frágeis, amor-
nou. A fome foi-se-lhe de repente. Uma tranqüila sensação de paz alegrou-lhe o coraçãozinho de criança.
Aproximou-se ainda . A jovem desconhecida peregrina estendeu-lhe a ponta de seu grosso manto.O pequenito
recostou-se e dormiu.

 Pela fria madrugada acordou-o o brilho baço do sol coando-se por entre as frondes enregeladas.
 Encontraram-no os aldeões aflitos. O pequenito olhou ao redor. Não estava mais ali a peregrina meiga e

seu doce infante. Na tranqüila manhã a leve brisa cantava estranhas melodias. Dos lobos vorazes, nem a mais
leve pegada.

 Às perguntas ansiosas dos aldeões, respondeu sereno o pequenito, deixando-os a todos maravilhados e
atônitos.

-Uma linda peregrina, tendo ao colo um róseo infante, acolheu-me sob o seu manto e eu adormeci.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/12/1970 )
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 NO LIMIAR DE UM NOVO ANO
  Dentre os inúmeros cartões recebidos neste Dezembro festivo um, veio-nos de longe, trazendo com gentil

dedicatória manuscrita, um “Diálogo com Cristo”impresso, cujo inteiro texto aqui transcrevemos pela oportuna
mensagem que contém.

 Não traz o nome do autor. Mas são tão lindas as suas palavras que valem por uma prece de ação de graças
neste final de ano de 1970. Elas consubstanciam um hino de gratidão, de esperança e de Fé. Ei-las :

 Diálogo com Cristo

 Obrigado Senhor pelos meus braços perfeitos
 Quando há tantos mutilados.

 Pelos meus olhos perfeitos
 Quando há tantos sem luz.

Pela minha voz que canta
 Quando tantas emudeceram.

 Pelas minhas mãos que trabalham
 Quando tantas mendigam.

 É maravilhoso Senhor, ter um lar para voltar
 Há tanta gente que não tem para onde ir.
 É maravilhoso Senhor, sorrir, amar, sonhar!

 Há tantos que choram,
 Há tantos que se odeiam,
Tantos que se revolvem em pesadelos,
 Tantos que morrem antes de nascer.

 É maravilhoso Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir,
 E tanto para agradecer!

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 29/12/1970 )
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 AS ALEGRIAS DE UM NOVO ANO

 Nem as fortes trovoadas da última tarde, nem o céu enublado da meia – noite, nada impediu que a nossa
vasta Catedral se tornasse dimunuta para conter a grande multidão que assistiu a passagem do ano novo frente
ao Altar, levada num nobre impulso a renovar publicamente – o que é meritório – o seu ato de fé já nos
primeiros e significativos momentos do ano que se iniciava.

 Uma vez mais, sobrepondo – se a todos os comodismos da hora avançada; secundarizando o prazer da
ceia farta e do reveillon festivo, soube a família botucatuense solevar sua formação cristã, renovar sua relogi-
osidade que é a glória da tradição local para receber , com as primeiras luzes do ano entrante, a benção sempre
imprescindível e salutar para todos os que alicerçam sua vida nas raízes profundas e inamovíveis da fé.

 A empolgante solenidade litúrgica realizada num ambiente de profundo respeito contou, pela primeira vez,
com a presença do Coral Paroquial da Matriz de São Benedito, formado por cerca de quarenta vozes mistas
regidas pelo Prof. Aécio de Souza Salvador. Os números musicais executados a duas e três vozes impressio-
naram agradavelmente pela afinação, pela beleza dos acordes, pela inteireza da execução. As invocações de
prece litúrgica, cujas letras foram extraídas da mensagem papai, tem a autoria musical do Prof. Aécio de Souza
Salvador, compositor já renomado nos meios artísticos e educacionais. A bela composição dando destaque a
voz de baixos tem grande e brilhante sentido musical.

 A audição do Coral Paroquial da Matriz de S. Benedito que conta com apenas três meses de existência
vem provar para satisfação nossa, de botucatuense sincera e entusiasta, a capacidade de nosso povo que
possui reservas inexauríveis de valores a espera de um só apelo, de um só convite. De uma só orientação.

 De parabéns estão os seus componentes, o Revmo. Padre Diretor e o seu digno regente. Resta apenas que
ele amplie as suas atividades e se torne oficialmente o Coral Botucatuense.

 Nem bem soaram na torre distante do Santuário de Lourdes as três horas da primeira madrugada de ano
fomos despertada por uma revoada de vozes juvenis que nos cantava, numa linda serenata de anjos, as harmo-
nias de belas melodias cristãs. Era a presença amiga e sempre carinhosa dos componentes do Coral da Igreja
Presbiteriana Independente, que conduzidos pelo Revmo. Prof. Guedelha nos dava sua saudação e os seus
votos de boas festas.

 Ao encantamento da visita serenateira guardamos para nós, com verdadeira emoção, a carinhosa homena-
gem que nos prestava a todos da casa, a gentil regente e seus extraordinários companheiros. Quando nos
aprestamos a recebe – los e cantar com eles, os anjos revoaram.Só nos restou a vista já distante da Kombi
levando – os a D.Zioni. A noite era de alegrias e as melodias celestes eram mensagens de amizade, de carinho
e de paz.

 Que outros angúrios poderíamos desejar para a nossa cidade, para o nosso povo e para o nosso coração?

 ( A Gazeta de Botucatu -12/01/1971)
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PERSPECTIVAS

  Estamos vivendo os primeiros dias do novo ano e isso leva irresistivelmente o homem a um balanço de vida
para melhor programar, senão aquilatar, as lutas que enfrentará no rumo ao amanhã.

A propósito desse balanceamento dos passos até aqui dados pela humanidade, respeitável e conceituado
matutino paulista, na edição de nove do andante, traça em seu substancioso editorial duas impressionantes
colunas sob a epigrafe: O homem não pode mais voltar atrás.

 A leitura desse resumo científico – filosófico é de alçada universitária e os alunos das faculdades deveriam
lê – lo para um aprofundamento dos seus estudos, na serenidade da leitura de férias. Ele nos aponta no mar
caudaloso dessa cultura esparramada hoje no sentido generalizado um rumo espiritual a seguir.

Somos tentada a sintetizar, na limitação desta crônica, tão importante quão sério tema, de si já glosado no
próprio título.O maior problema do homem moderno é coexistir no mundo super evoluído por ele mesmo criado.
O progresso ultra – avançado graças à sua inteligência oferece – lhe arma de dois gumes com fatores positivos
e paradoxalmente negativas. No setor da medicina, para destacar um entre tantos exemplos, se as descobertas
científicas minimizaram a ação letal de muitos vírus até ontem indebeláveis, abriram contudo, campos imprevis-
tos de novos germes ou de bacilos revigorados em seu poder destruidor pela ativa influência das recentes
conquistas químicas.

 Outro exemplo: a bomba atômica, ou melhor, o poder do átomo descoberto nas suas origens para fins
agrícolas no revolvimento das áreas cultiváveis, transformou – se nas mãos do homem no fiel da balança em
que se equilibra o mundo ameaçado pela sua ação nuclear destrutiva.Essas mesmas contradições repetem – se
em todos os setores da atividade humana nos quais a visão que se apresenta é uma só: contrapondo – se a um
avanço tecnológico incrível resultante da inteligência humana, fatores coercitivos negam – lhe a sempre aspira-
da completa felicidade terrena.

 E o pior, é que tendo avançado tanto, o homem já não pode mais voltar para trás. No escrito sentido racional
é – lhe necessário avançar sempre, malgrado carregue intimamente a certeza inilucível da sua fragilidade, da
frustração do seu próprio arrojo. Cumpre aos estados tecnocratas firmarem – se a qualquer preço nas lideran-
ças atingidas a fim de não se submeterem a destruição pelo inimigo.

Essa é a triste realidade presente, a maior angústia dos nossos dias. Pigmalião redivive, o homem se contor-
ce roído em suas vísceras pelo progresso que ele mesmo criou.

 Daí, a angústia dos nossos tempos.Por extraordinária coincidência o mesmo matutino traz em suas páginas
internas uma colaboração que conclue implicitamente a mensagem transcendental do editorial citado. Essa
colaboração traz em latim, um título que traduzido popularmente no texto, nos diz: Com Deus não se brinca.
Tecendo suas idéias para assunto mais restrito, não deixa o autor de abordar de uma certa forma a desfeçatez
do espírito humano justificado no chamado fenômeno da mutabilidade. E nos assevera que em nenhuma das
suas grandes conquistas, não obstante disfarce as suas malignas intenções nos mais rebuscados termos criados
jamais poderá o homem subtrair – se da sua inexerável e definitiva sentença. Assim, em plena luz nunca antes
alcançada pela Ciência e pelo Saber, enceta o homem uma nova jornada e caminha inseguro, gemente e infeliz
rumo às perspectivas por ele mesmo traçadas.

( A Gazeta de Botucatu -19/01/1971)
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HERÓIS DO AR

 Entre os inúmeros meninos que um dia ocuparam os bancos escolares como alunos nossos, e que enrique-
ceram depois o nosso grande círculo de amizade que se estende por este Brasil afora, está um que pela longa
permanência no Sul se transformou num legítimo gaúcho pela adoção incondicional do chimarrão que ele toma
de mate ou de ervas estomacais, pelos hábitos, pela moderação das expressões tipicamente sulinas, pelo casa-
mento e pelo belo menino que lhe alegra o lar próspero e feliz.

 Refiro – me ao Archyse Pighinelli que um dia, tímido e reservado, mal ajeitado nos seus quase dezessete
anos, veio ter conosco para tentar, entre as demais crianças de então os exames de admissão ao ginásio. Já era
ele funcionário público extranumerário. Dono de uma caligrafia impecável e de um ouvido apuradíssimo, o rádio
para ele era pura brincadeira. Transmitia e receptava em fração de minutos número incalculável de sinais.
Faltavam – lhe contudo, mais estudos.

 Iniciou mas não terminou nesta cidade, o curso ginasial. Chamado para servir o Exército Nacional, valeram
– lhe as funções de telegrafista e ele foi então destacado para a Base Aérea de Natal. Estava – se em plena
Segunda Guerra Mundial. E o jovem botucatuense serviu durante três anos naquela Base que sem dúvida foi
um dos pontos – chave na estratégia da conquista da vitória democrática para a paz.

 Depois, desligado, serviu no Rio de Janeiro, ainda na Aeronáutica. Desengajou – se por fim e foi servir em
outras companhias particulares, como telegrafista de bordo. Enraigara – se na sua vida, a placidez sem fim das
alturas. Não se aprazia em trabalhar com os pés fixos no chão seguro.

 A Varig descobriu – º O longo estágio na Aeronáutica tornara – o um técnico. O painel do avião era lhe
familiar. Aperfeiçoou – se ainda mais, entre os moços guapos e selecionados que Ruben Berta sabia distinguir.
Conheceu idiomas e jungiu – se à severíssima disciplina aviatória. Desde então a linha aérea litorânea caracte-
rística das tragetórias da Varig enriqueceu de viagens a sua já brilhante folha de serviços.

 Quando a Companhia sulina estendeu para o Exterior as suas rotas maravilhosas competindo com as
grandes companhias estrangeiras de então, foi o Archyse um daqueles tríplices peritos nos quais repousa a
confiança dos usuários dos aviões: piloto, co – piloto e telegrafista de bordo. Assim ele estava presente na
inauguração das rotas aéreas dos constelations para Miami rumo a New York.

 Portugal era o posto de revesamento da tripulação garbosa, alinhada no seu elegante uniforme marinho.
 Tudo isso registramos hoje com imensa alegria, porque tivemos há pouco, em mãos, fotografias recentes

desse grande e modesto ex – aluno. Hoje, cumpridas as horas regulamentares no ar, o Archyse alcançou a
aposentadoria merecida. Mas não descansou, não. Sua extraordinária folha de serviços fé – lo voltar a ativa.

 Nas suas férias, quando aqui vinha, alegrava – nos a sua presença sempre cordial e atenciosa, prolongando
– se a visita num bate papo agradável que ele animava com a soma da sua larga experiência de vida e de
trabalho. Nas suas continuadas andanças por céus e nuvens deste mundo, jamais sofreu ele acidente sequer
provocado uma ocasião,em nossa presença, sobre a estabilidade das viagens a mil metros ou mais de altura ,
respondeu ele com a sua natural bonhomia:A gente está sempre mais perto de Deus,não?

 (A Gazeta de Botucatu - 26/01/1971)
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 CANÍCULA

 Onde os nossos janeiros chuvosos, de pegar dias seguidos aquela chuvinha criadeira, envolta nas brumas
transparentes das manhãs sem sol? Onde os aguaceiros de horas sem fim interrompidos apenas para que o sol
espreitasse medroso por entre nuvens pesadas a se amontoar num canto e noutro do céu, ameaçando cá em
baixo, esta cidade, onde as ruas e as esquinas são declives que em minutos escorrem e secam as enxurradas?

 Tudo isso vem – nos à mente enquanto o termômetro inflexível não desce dos trinta graus à sombra, dentro
de casa! Mas que calor, meu Deus!

 Não somos da geração das piscinas. Somos das amenidades líricas das frondes das árvores domésticas.
Das frondosas jabuticabeiras que dominam grande parte do quintal. Ali, a leve aragem sacode constantemente
os ramúnculos das grandes copas que quase nos tocam a fronte. Mas essa aragem, após o meio – dia, sabe a
um hálito quente, de asfalto de rua. Brota do chão uma quentura que arde. E a canícula,

 Aqui, no quintal imenso, o sol caustica. O gramado dos tabuleiros queimou. As margaridas, quase na época
da replanta, jazem semi – mortas.

Os cravos secaram e soltam – se como palha, das amarras das estacas. O canteiro de violetas transuda à
espera do esguicho. Os Monsenhores brancos e amarelos murcharam. Suas folhas de perfume agreste estão
ressequidas, queimadas. As rosas duram apenas um dia. Depois, o sol escaldante tira – lhes a beleza e o
perfume. Amanhecem crestadas, as bordas das múltiplas pétalas queimadas, secas, velhas. É uma pena. Só os
tinhorões estão bonitos de encantar.O verão é para eles. Hibernaram o inverno todo.

 A terra dos vasos e dos canteiros, foi revolvida, removida, adubada. As tuberosas impassíveis dormiram o
seu bocado. Agora, vão até junho, surgindo aqui, ali, donas da vasta área. Verdes, mesclados,raiados, verme-
lhos, vão eles, os garbosos tinhorões desapontando da terra enroladinhos pela Natureza como se mão de
homem os arrumasse assim. Em todo amanhecer há festa no quintal. As pombas vindas não sabemos donde,
passeiam bamboleantes bicando aqui, ali, seu petisco matinal.

Das árvores frutíferas pipilam os pardais. Os malandros estão a espera da rega matinal. Discutem, brigam
como gente, para a disputa de um lugarzinho junto à torneira onde se encaixa o plástico e de onde escorre pela
força do jato, a água clorada e gostosa. São muitas essas avezitas boasvidas. Algumas se contentam, num
desafio, com as bordas dos vasinhos pintados, que esses, não tem fim. Em cada borda há um casal de pardais,
biquinhos abertos, cabecinhas inquietas, gorgolejando o líquido que lhes mata a sede. São donos dessas bordas,
até que cheguem as borboletas.

 Amarelas, azuis, pretas, suas asas delicadas bordam arabescos no ar. Há quanto tempo não víamos tantas
assim. O progresso do asfalto, o desaparecimento dos quintais fé – lãs exiladas para as matas. Agora elas
aparecem aos pares.

Revoluteiam, afastam – se, vão, vem. Sugam a água das corolas e das folhas grandes. Trançam indiferentes
e altivas, com os arruaceiros pardais. E se vão levando para longe o colorido das suas asas ligeiras. Os colibris
vem mais tarde. Em revôos nervosos sugam as flores das laranjeiras, beijam a corola dos gerâneos vermelhos,
beliscam os cálices da trepadeira amarela e lá se vão para o retorno na próxima manhã.

 Há um bando de sabiás – laranjeira no topo do cajueiro, a espera dos perfumados cajus que já despontam para
este verão. Na espera, descobriram uma florada de jabuticabas pretinhas, doces como mel. Desfrutam lá do alto, a
delícia dos frutos. Volta e meia atiram – nos aos ombros descuidados as cascas sequinhas que eles desdenham.

Do meio –dia à tardinha, são eles os donos do quintal. Arde o sol. Do chão sobem ondas de calor. E março
ainda está longe. Até lá, vai arder mais este verão em brasas... Mas ontem, o homem do tempo disse que vai
chover. Será?

( A Gazeta de Botucatu - 02/02/1971 )
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LEITURAS

  O mês de janeiro último transcorreu com duas leituras, ou melhor, com a leitura de dois livros de contos, de
escritores nossos, em plena crista ambos da onda literária atual: Acontecencias, de Vilma Guimarães Rosa e O
Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan, autor premiado no primeiro Concurso Nacional de Contos instituído
pelo Governo do Paraná.Portanto, dois estreantes na literatura nacional.

 O primeiro livro tocou – nos mais de perto a sensibilidade. Mineira dos horizontes azulados das altitudes
serranas, a autora veio até a oria litorânea, espreitou o mar, encantou – se com a sua imensa e misteriosa
atração, ouviu no seu eterno murmúrio praieiro as muitas acontecencias e fez dele o narrador.

 São treze contos belíssimos, através dos quais Vilma Guimarães Rosa revela nessa estréia o seu grande
talento de escritora. Dona de um estilo elegante, a autora transmite numa linguagem agradável a sua original
inspiração literária.

Sobretudo, agradam os seus contos pelo final inesperado, faceta difícil e rara pela qual se aquilata a sua
grande capacidade criadora.

 O livro de Vilma Guimarães Rosa é digno de figurar nas estantes as mais exigentes. Sua leitura é aconse-
lhável à juventude tão contaminada hoje pela psicologia calcada só em sexo e pornografia.

 A trama literária de Vilma Guimarães Rosa é tecida com arte, com elegância e tem, numa linguagem
simples, clara e típica, o seu grande mérito. Mineira das serras a autora assenhorou – se das falas do mar. O
leitor integra – se nos ambientes descritos e sente com a autora o grande atrativo da vida simples e cheia de
poesia dos litorais. Sua leitura é simples, limpa, sadia e construtiva.

 Filha de Guimarães Rosa, a autora dispensa as credenciais paternas. Lançado esse livro quando da posse
do grande escritor como membro da Academia Brasileira de Letras, dizem os comentaristas dos jornais da
época que uma das causas da morte prematura do pai foi a imensa alegria da grande surpresa com que o
premiou a filha nesse lançamento de Acontecencias que desafiou as mais severas críticas de então.

 Já Dalton Trevisan, retratando o drama cotidiano da cidade grande, imprime excesso de sexo aos seus
contos, tornando – os todos, do primeiro ao último, um espetáculo fácil e seriado de pornografia latente.O
realismo cru desses contos denigre o real talento do autor preso inconscientemente a preocupação de agradar
ao grande público.

 Entre um e outro livro, a arte narrativa, o colorido brilhante, a fina linguagem, a originalidade das idéias e o
verdadeiro estetismo literário ficam nos capítulos atraentes de Acontecencias que devem ser lidos por todos
aqueles que cultivam o bom gosto da leitura.

(A Gazeta de Botucatu - 09/02/1971)
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PROF. GASTÃO DAL FARRA

Temos para nós que a melhor crônica é aquela que nos surge naturalmente, advinda de uma das muitas
motivações que o cotidiano nos enseja.

E motivações temo – lãs sobejas quando nos sentimos gostosamente entre amigos, num encontro quase
fortuito pois que outra é, sempre, a finalidade da entrevista. Envolvida pela prosa agradável do casal, plenamen-
te identificada num pensamento comum, tendo o mundo de nossa juventude por cenário, lá nos deixamos ficar,
esquecida dos minutos que escorrem sem que possamos retê – los, tão bom é o cafezinho que entre sorrisos nos
oferece a caçulinha da casa.

Irmos ao atelier do artista para uma consulta de ordem prática é sempre o programa. Porém, adentrar – lhe
após, a residência, sentirmo – nos à vontade num ambiente de sóbria elegância e de muito bom gosto, é sempre
o agradável imprevisto. E o tempo foge pois que o sadio humorismo de um e a acolhida amiga da outra fazem
– nos esquecer o tempo.

 Pois é. É sempre assim que acontece quando procuramos o Prof. Gastão Dal Farra solicitando – lhe o
valimento de seus desenhos artísticos ou das suas preciosas gravações em prata, vidro ou madeira. Seu peque-
nino atelier é um recanto agradável que nos propicia instantes de surpresa e de bom gosto. Ora são as finas
iluminuras dos pergaminhos que o nosso Legislativo lhe requisita quando da concessão honorífica de títulos a
cidadãos nobres; ora é a feitura de brazões heráldicos atendendo à solicitação de prefeituras alhures que já
conhecem o renome do artista. A delicada elaboração desses trabalhos rigorosamente heráldicos, a minúcia
delicada dos traços dos pergaminhos que retratam em si a preciosa arte medieval, os detalhes mínimos, os
vários processos da gravação, a combinação das cores e a fixação das formas demandam a paciente e sábia
disposição do iluminista. Só a possui o verdadeiro artista. E o Prof. Gastão Dal Farra , nosso velho amigo,
modestamente retrai – se sendo difícil fixar – lhe todas as suas inatas manifestações artísticas.

 Desta última visita, porém, sobrepondo a conversação o seu natural humorismo, ele nos surpreendeu uma
vez mais com uma coleção de litros onde ele apura, em cada qual, a mesinha peculiar dos nossos caboclos.
Trata – se de uma pesquisa sobre a medicina doméstica dos nossos sertões.Do atelier do artista sentimo – nos
no laboratório do alquimista. Enfileirados em ordem rigorosa, vimos então inúmeros litros exibindo em infusão
na aguardente os mais variados grãos, raízes, frutos, tendo cada qual seu rótulo específico.

 Curioso e paciente trabalho de pesquisa que irá, de futuro, enriquecer o nosso folclore com um opúsculo
com que o Prof.Gastão Dal Farra irá oferecer a análise científica a sua contribuição, a sua observação, o seu
estudo decorrente de seu vivo testemunho entre a gente simples desses anhembis a fora. Não admira que o
artista do cinzel e das tintas venha a oferecer tal contribuição ao nosso folclore e a nossa literatura sertaneja.

 Velhas crônicas alemãs recolhidas pela romancista Eugene Marlitt contam – nos que a fúria puritana
luteranista destruiu pelo fogo, um século depois, uma partitura única, original, escrita do próprio punho por João
Sebastião Bach, em 1707, cujo título era: Música para a sabedoria das autoridades na regulamentação do
fabrico da cerveja. Daí, a gente pretender entender artistas.

( A Gazeta de Botucatu -16/02/1971)
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 C A R N A V A L

 Muito já se escreveu sobre o carnaval. A palavra vem do italiano – carnavale – mas suas origens são
históricamente remotas. Em todos os tempos, Suas manifestações foram sempre como a festa dos sentidos, do
prazer e do gozo. Os antigos povos celebravam assim, a entrada do ano novo ou o começo da Primavera. Era
o renascer das forças da Natureza adormecidas pelo rude inverno e todos então interpretavam esse renascer
como a perpetuação da vida animal. As festas das praças e das ruas eram animadas pela música voluptuosa,
pelas danças eróticas e pelo vinho.

Na Grécia, com o nome de bacanalia e em Roma com a denominação de saturnalia esses festejos essenci-
almente pagãos perpetuaram-se nas crônicas mais escandalosas que a literatura registrou.

Esses festejos revestiam-se ainda de outros significados que lhe deram atributos mítico-religiosos. Em meio
aos prazeres e à luxuria desses dias de paganismo invocava-se os espíritos dos mortos. Era a nota realística dos
atos. O traje branco e a mascara – aí está a sua origem - simbolizavam a trágica presença misteriosa e sempre
inesperada da morte. Frente a essa verdade iniludível a plebe explodia em manifesta reação de sede de praze-
res irrefreáveis.

Quando o carnaval atingiu as esferas dos salões a grosseira significação anímica revestiu-se de tons alta-
mente refinados e circunscreveu-se aos famosos bailes de mascaras. As fantasias riquíssimas, as motivações
as mais singulares deram uma bela coloração artística a esses três dias de folguedos dedicados agora ao Rei
Momo que personifica já sob a rígida moral cristã a encarnação do pecado.

O carnaval tem sido tema para um sem número de obras de arte, quer na pintura de Monet, quer na música
ou na literatura. Uma das mais famosas e pouco difundidas entre nós, a ópera de Verdi intitulada “ Um ballo in
maschera” traz um trecho musical belíssimo em que o contralto, na figura de Ulrica, invoca : “ Rei do abismo,
aproxima-te”. Esse trecho consolida o renome da cantora. É de efeito eletrizante ante as platéias habituais dos
grandes teatros. Para o comum dos estudiosos da música, é apenas uma referência.

 Edgard Allan Poe, o escritor demoníaco, de imaginação fantástica, escreveu sob o tema carnavalesco um
de seus mais belos e impressionantes contos intitulado : “A Dama de Vermelho”, cujo resumo é o seguinte,
muito fiel às antigas concepções pagãs: Nos luxuosos salões de baile de Paris, estava sendo notada, naquele
carnaval, a presença estranha de uma dama ricamente fantasiada em sedas e veludo escarlate. Sua esbelta
figura, seu natural donaire, revelavam sua procedência aristocrática. O rosto coberto por uma máscara de
púrpura de cetim deixava transparecer apenas o brilho singular de uns olhos negros naturalmente belíssimos.
Não falava a dama. O leve inclinar da fronte altiva era o mudo consentimento dado às invitações à dança. Os
cavalheiros ardiam de curiosidade e paixão e as damas do salão roíam-se de despeito e inveja.

Era excêntrica a desconhecida. Desde a primeira noite de Momo ela se eclipsava tão misteriosamente
quanto era inesperada a sua chegada ao baile do teatro. Resolveram os cavalheiros descobrir-lhe o encanto.
Na última noite do grande carnaval de salão , rodearam-na os convidados impedindo-lhe galantemente a saída.
E à meia noite, momento convencionado, no torvelinho da dança, arrebatou-lhe o par, a máscara do rosto. Um
grito de pânico e de horror, soou uníssono pelo salão.

Era a Morte.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/02/1971 )
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TEMPOS QUARESMAIS

 Estamos iniciando o ano que marcará em Maio p. futuro, o transcurso do vigésimo quinto aniversário da
morte de D. Frei Luis Maria de Santana, nosso sempre lembrado terceiro bispo diocesano.

 E nada mais oportuno para iniciarmos como pálida homenagem de gratidão e saudades a esse grande nome
da nossa tradição católica, do que estes tempos quaresmais já encandeados desde a quarta-feira de cinzas.

 A chamada evolução operada no campo vasto das atividades humanas modificou totalmente os costumes e
a prática religiosa e sobrepostos aos deveres quaresmais foram lentamente ocasionando o esvasiamento dos
templos e a inoperância da oratória sacra. Os púlpitos tornaram-se objeto raro de arte ou de tradição provinci-
ana apenas e o profundo sentido da Quaresma nos nossos dias foi se empalidecendo assustadoramente sufoca-
do pela indiscutível indiferença religiosa gerada pelo artificialismo da vida atual.

 Mas a Igreja ai está impávida e os tempos são por ela ditados como tempos penitenciais. É dentro desse
espírito que desejamos evocar a figura de D. Luis.

 O vulto de D. Luis como carinhosamente o chamavam, pode ser exaltado pelas suas inúmeras virtudes que
ele as tinha sobejas como homem, como sacerdote e como prelado. Mas a juventude do seu tempo lembra-lo-
á como grande orador. Como um grande mestre que inculca no caráter dos alunos os traços marcantes de sua
personalidade. D. Luis fixou-se como figura invulgar no espírito em formação da geração dos anos 38-46. Foi
uma decorrência natural daqueles tempos. Porque em todas as épocas a mocidade espelha-se num vulto quer
seja o do mestre ou o do sacerdote. Foi esse o período áureo da vida intelectual e jornalística botucatuense
tendo a querida Escola Normal como forja de valores.

 Foi pois, como orador sacro que ele conquistou a entusiasta e irriquieta mocidade de então. Sua oratória
sempre reclamada em todos os quadrantes do Estado e do País era motivo do justo orgulho botucatuense e da
sua insaciável juventude. Seus sermões admiráveis na forma, no conteúdo e na eloqüência constituíam-se
lições avidamente recebidas como palavras de fé e de sabedoria. Guardamos como documento raro, um dos
seus memoráveis sermões captados taquigraficamente por um dentre os muitos estudantes que apinhavam a
Velha Catedral nos dias solenes de pregação. Trata-se de um dos lapidares “Sermão das Sete Palavras”,
testemunha eloqüente de uma época distante.

 Na sua grande obra sacerdotal que será este ano rememorada destaca-se o fervor religioso com que ele
fez reviver nos oito anos que aqui pontificou, o espírito quaresmal. Assumindo todas as quartas e sextas-feiras
o velho e claudicante púlpito da Velha Matriz ele ali proferiu uma série memorável de sermões alusivos que
para os coevos podem ser, por analogia, enfaixados como sermões de ouro. Sacerdote de virtudes raras,
capuchinho missionário, D. Luis atraia os mais rebeldes pela eloqüência de sua palavra. Elegante, fácil, acessí-
vel a todos, esse era o seu segredo e essa era a arma poderosa do seu apostolado. Dele guardamos a memória
da mais bela, profunda e impressionante apologia das dores da Mãe de Deus, ministrada nas práticas seriadas
daqueles tempos quaresmais. D. Luis foi o mestre, o guia e o amigo da mocidade estudiosa e assídua do seu
tempo.

 (A Gazeta de Botucatu - 02/03/1971 )
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CIDADÃO BENEMÉRITO

 A crônica semanal desta coluna cede hoje o seu lugar para que unamos nossas modestas palavras as muitas
homenagens prestadas pelo rádio e imprensa ao que foi em vida um grande botucatuense. O passamento
inesperado do Sr. João Passos enlutou a cidade que se habituara a admira – lo pelo seu dinamismo e por sua
operosidade voltada sempre para o bem de Botucatu.

 Exemplo invulgar de cidadão íntegro o Sr. João Passos deu – nos na sua vida de ininterrupta atividade uma
demonstração autêntica de um devotamento sincero e desinteressado à causa pública, ou melhor, ao bem
comum da coletividade.Em todos os setores da vida botucatuense, ali está sua figura simples, discreta, operosa,
ativa.

Deu expressão à sociedade local, aqui estabelecendo o núcleo setorial do Rotary Clube que lhe concedeu,
através dos anos, o título máximo dessa agremiação internacional. A sede social do Botucatu Tênis Clube uma
das mais belas do Estado, consumiu – lhe muito das energias no afã de dotar a cidade de seu magestoso prédio.

 A juventude de nossa terra, ele legou pelos seus denodados esforços, pela sua paciente perseverança de
anos a fio, a quadra completa do Ginasium que acaba de ser inaugurada dentro dos mais atuais e modernos
padrões esportivos.

 A testa da Diretoria da Associação Comercial de Botucatu, foi ele, por longo período, o diligente e incansá-
vel presidente sempre atento às reivindicações e ao direito da classe comerciaria. Fez – se por eleição unânime,
um paladino no setor industrial do interior do Estado, onde ocupou cargos de importância.

 Cidadão prestante, colaborou com o poder público e se fez presente em todos os setores da vida citadina,
emprestando sua experiência, sua operosidade, a causa do progresso e da grandeza de seu povo. As escolas
desde há muitos anos recebem não só a distinção material como o incentivo ao estudo, à cordialidade e a
harmonia entre os estudantes, partido pela simpática iniciativa desse grande vulto hoje desaparecido de nosso
meio social.

 A infância especialmente – e a infância traumatizada e infeliz, vítima da poliomielite – foi para o coração do
Sr. João Passos, a inspiradora esplendida da maior obra de sua nobre vida. Quem esteve presente ao ato
inaugural da Casa da Esperança e pode ouvi – lo no minucioso e circunstanciado relatório apresentado sobre as
atividades tenaz e perseverantemente somadas em cerca de dez anos de trabalhos, pode avaliar a grandeza de
caráter do valente batalhador que agora deixa a cidade desherdada de sua presença e da sua insubstituível
amizade. Desaparece com ele um exemplo digniicante de verdadeiro espírito público. O trabalho ativo foi seu
lema constante. Dar de si antes de pensar em si foi o seu grande laurel.

 O desaparecimento do Sr. João Passos encerra um capítulo brilhante na vida botucatuense. Sua grande
obra aí está outorgando – lhe, para a consideração dos posteros, o honroso título de cidadão benemérito desta
cidade que ele amou e elegeu como sua. Os livros sagrados asseguram – nos que as obras precederão o
homem no julgamento eterno. O ilustre cidadão desaparecido assegurou em vida a imortalidade feliz.

 Nas páginas botucatuenses ele se inscreveu imorredouramente enriquecido a galeria daqueles varões que
no passado construíram a nossa história.

 (A Gazeta de Botucatu -09/03/1971)
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 FRATERNIDADE

 O pitoresco da crônica se faz com todos os bocados que o dia – a – dia nos apresenta no painel calidoscó-
pico desta vida cada vez mais torturantemente contraditória e angustiante.Quanto mais se esforça a humanida-
de no sentido da harmonia universal, mais paradoxalmente sentimos todos nós o peso acabrunhante da iminên-
cia de conflitos que, segundo as previsões abalizadas, nos levarão a catastrófico final.

Que houve com a inteligência humana avaliada hoje por quocientes enobrecedores? A que resultados nos
levam os avanços da tecnologia a serviço do homem?

A grande angústia que isola a criatura numa atrofia insanável é o mais grave e pernicioso mal que enferma
a inteira humanidade e nos torna viageiros solitários em nau desgovernada e erradia num mar tempestuoso e
cheio de ameaças.Mas que angústia é essa? Primeiramente, a da insatisfação. Há um velho provérbio italiano,
legado precioso de nossos avós, que nos diz num profundo sentido, numa sábia lição: Quem se contenta com
pouco, é feliz. E o mal maior dos nossos dias, é esse.

 Ninguém se contenta com o pouco. Esse pouco que às vezes é tudo. A saúde, por exemplo, o bem maior
com que somos igualmente, grandes ou pequenos, ricos ou pobres, aquinhoados. E o que fazemos da saúde?
Desgastâmo – la, às vezes, perdulariamente, na corrida ilusória de um outro bem relativo, a fortuna.

 A insatisfação cede lugar ao egoísmo. E este, é o maior mal dos nossos dias. Abrir o coração, estender
abnegadamente a mão, voltar – se para a compreensão, entender os necessitados de um arrimo, de um apoio,
de um conselho, da amizade, da companhia nas horas amargas, eis o que o frio egoísmo humano não permite.
E porque o egoísmo é palpável, é porque ele é entendido e sentido, isolam – se uns e outros os bem aquinhoados
remoendo sua indiferença culposa injustificável, e os sorredores amarianhando quiçá, numa blasfêmia de de-
sespero e revolta, o seu angustiante desvalimento.

 De que adianta as pesquisas de caráter sociológico? De que valem as enquetes nas várias camadas soci-
ais? A que resultados chegam as frias estatísticas perquiridoras do bem – estar social? O bem que se constata
é mínimo em relação ao bem que se impõe realizar. Estamos vivendo os dias da fraternidade apregoada vee-
mentemente nestes tempos quaresmais pela Igreja Universal. Que pede ela nesse sentido? A compreensão
entre os homens. Esse é o caminho da paz social, da paz universal. Mas compreensão de coração aberto e
propósitos sadios. Não compreensão interesseira e promocional.

O entendimento que nos abra o coração e os olhos para uma visão mais clara do que se passa ao nosso
redor. Há tanta incerteza amedrontadora. Há tanta angústia mal disfarçada.Há tanto desamparo a nos pedir
proteção. Há tanto sofrimento a nos pedir ajuda.

 Se todos individualmente pensassem num segundo sequer, menos em si mesmos do que no próximo carente
do auxílio de um olhar amigo, tudo se acertaria. Dos homens as sociedades e destas para as Nações, que bom
seria se todos se confraternizassem na imensa sabedoria que a fraternidade encerra.

 Haveria menos angústia no mundo. Menos solidão no coração do homem. E mais harmonia na face da
terra.

 (A Gazeta de Botucatu -16/03/1971)
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URBANISMO

 Retornando a Botucatu para rever amigos e uma afilhadinha, visitou – nos certa vez, o Sr. Hamilton Shoil,
alto funcionário federal que aqui já residira por alguns anos, no desempenho de importante cargo da confiança
do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos. Pessoa de fino trato, cavalheiresco e atencioso, manteve
conosco, tal como sempre o fizera antes, amável, demorada e proveitosa palestra.

 Reunidos os demais colegas junto à nossa mesa de trabalho, ouvíamos todos, prazeirosamente, a sua con-
versa sempre colorida e atraente, de homem educado e muito culto. Discorria nos ele, a pedido nosso, das
maravilhas e das misérias do Rio, enaltecendo em contradita, com admiração sincera, os benefícios de que se
enriquecera no tocante à saúde e à tranqüilidade espiritual nos vários anos em que aqui vivera. Tornara – se, no
seu depoimento espontâneo e cordial, um botucatuense de coração. Sua importante função federal, não lhe
outorgava, malgrado desejos seus, o continuar residindo em Botucatu. A uma altura do diálogo, perguntaram –
lhe os colegas entusiasmados, sobre o que achara ele, em seu retorno a esta cidade, dos nossos primeiros
arranha –céus.

 Ele, carioca vivido em meio aos rascacielos da oria Copacabana, nos riu maneiroso, sofreando – nos o
orgulho provinciano dos nossos primeiros condomínios:

— Os caros colegas não sabem avaliar as bênçãos naturais que Deus concedeu planejando esta cidade no
alto de seus píncaros serranos.

Os senhores já estão naturalmente gozando as vantagens das alturas, das delícias intrínsecas de um clima
inigualável, aboletados em suas casas alicerçadas nestas ruas que não necessitam de elevadores e que, uma a
uma, já sobem numa escalada natural, tendo por amplo teto um céu azul sempre igual, de nuvens varridas pelos
amenos ventos constantes. Perguntam – me sobre o Peabiru e os outros prédios de muitos andares? São
excelentes no centro da cidade. Mas não desejam. Meus caros colegas, condomínios residenciais. Não. Não
pensem que isso seja índice maior de progresso. Deixem essas torturas coletivas para nós, os sacrificados
habitantes das capitais superpovoadas e desumanizadas. E prosseguiu:

 Creiam, meus amigos. Já viajei muito, conheço outros países e grandes centros populacionais. Botucatu,
sem favor nenhum, assemelha – se a velhos centros europeus tradicionais, ricos de cultura e de saber. Não foi
por mero acaso que aqui se situou essa Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas. Que outra cidade do
interior poderia oferecer – lhe o platô onde ela está? Não queiram tirar, por falsos conceitos de progresso,o
característico enobrecedor deste povo e desta cidade. O botucatuense é fundamentalmente acolhedor, aristo-
crático e educado. Conservemo – lo assim. Hoje essas características são raras. E preciosas. A cidade tem
reservas de áreas ainda para construções fidalgas. Há aqui, esbanjamento de verde vegetal que nos circunda.
A Vila Auxiliadora por exemplo, com suas mansões em construção, será o mais belo cartão turístico para o
futuro, num terreno invejavelmente bem situado. Não desejem nunca, os malefícios das habitações coletivas
que materializam e embrutecem uma cidade. O povo botucatuense não foi talhado para isso. É merecedor de
aprazíveis bairros residenciais isso sim, de largas avenidas, de vastos parques, de bosques circunjacentes, de
piscinas, de plays particulares.

 Gostaríamos de ter hoje conosco o nosso amável e profético ex – colega, para que juntos percorrêssemos
as circunjacências de Botucatu, para constatar de visu, as residências médicas e particulares que surgem para
a confirmação de suas acertadas previsões.

 (A Gazeta de Botucatu - 23/03/1971)
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 ORAÇÃO AOS MOÇOS

 Os jornais destes últimos dias anunciam nas esferas da magistratura e das letras nacionais duas comemo-
rações simultâneas, numa justa homenagem ao vulto insigne de Rui Barbosa, um dos mais ilustres nomes de
nosso passado histórico. A primeira, diz respeito ao centenário de formatura do grande baiano que, em 1870
bacharelou-se em Direito, pela nossa tradicional Faculdade Paulista do Largo de São Francisco. A segunda
comemoração, lembra-nos o cinqüentenário da “Oração aos Moços”, discurso de paraninfo que ele deveria
proferir , em 29 de março de 1921, entregando na mesma Escola, o diploma aos novos bacharelandos , mas que,
por sérios motivos da enfermidade que o levaria para sempre, em 1º de março de 1923, foi lido pelo Prof.
Reynaldo Porchat, daquela Faculdade.

 Muito oportuna e digna das melhores atenções, a comemoração desse cinqüentenário.
 Nestes tempos em que os princípios cívicos voltam a vigorar como disciplina distinta e obrigatória em todas

as escolas, desde as de nível primário às de Curso Superiores , a “ Oração aos Moços” deveria ser lida,
estudada e repetida dentro do programa escolar superior, pois que ela é sem dúvida, além do seu grande valor
literário, um testemunho admirável deixado aos pósteros pelo ilustre brasileiro que dispôs sua imensa e inigua-
lada cultura a serviço da Pátria que ele, como nenhum outro gênio da língua , soube servir e honrar.

 Se em lugar de procurar a nossa mocidade de hoje as filosofias exóticas e caóticas com que os modernos
e alguns falsos pensadores dos nossos dias tentam inculcar-lhes doutrinas malsãs e vazias de conteúdo vital,
fossem eles, os jovens às fontes sadias de nosso passado histórico, melhor se abebicariam dos vividos ensina-
mentos, das sérias diretrizes que nos deixaram os homens que fizeram nossa grandeza.

 Como peça oratória, a “Oração aos Moços” é uma jóia literária clássica. E não o seria por menos, dada a
autoria do grande sábio. É um documento talhado segundo a praxe tradicional do paraninfado acadêmico : é um
longo discurso de estilo brilhante. As idéias decorrem num encadeamento harmonioso, as figuras de retórica
encantam. A humildade e a simplicidade ponteiam revelando as admiráveis virtudes do autor. Os conselhos que
dita são uma trilha extraordinária de amor cívico.

 A “Oração dos Moços” intercala-se na antologia universal de todos os tempos enriquecida desde Sócrates
que se dirigiu também aos seus discípulos , à oração belíssima de Shakespeare que pos em Antonio, as falas de
César. Tudo, em nome da grandeza da pessoa humana. “Sede viri”, dizia antigo provérbio romano.

 “Sejam Homens”, diz essencialmente a grande fala de Rui. Obtemperar-se-ia que hoje, as diretrizes cívi-
cas, as virtudes do cidadão deste fim de século pedem mais objetivismo prático do que discursos brilhantes.
Não importa . A “Oração aos Moços” tem atualidade em qualquer época.

 Ela traz as linhas mestras da conduta humana. E essas diretrizes, há dois mil anos vigoram. Não empalide-
cem. Nem envelhecem. São eternas.

( A Gazeta de Botucatu – 30/03/1971 )
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 NO AMANHECER DAQUELE DIA

A promessa da ressurreição fôra-lhes assegurada pelo Mestre mas todos, acovardados pela tragédia do
Calvário recolheram-se temerosos, indecisos e expectantes.

O sepulcro fôra cuidadosamente fechado e o selo do Sinédrio encerrava oficialmente o tumultuoso proces-
so. Mas algumas mulheres apiedadas e enternecidas pela cruel agonia da Vítima, logo ao romper do dia dirigi-
ram-se ao horto . A piedade tornara-as menos prudentes . Anteriormente haviam adquirido perfumes. Iam
agora, segundo o costume judaico , para esparzir o bálsamo no sepulcro do Mestre.

 Enquanto subiam a encosta , ouviam o trinado alegre dos pássaros em discordância com a amargura que
lhes ia no coração. A aragem matutina punha-lhes arrepios nos membros tresnoitados . Haviam chorado muito.
A alma transpassara – se-lhes de tristeza nostálgica. O Mestre se fôra realmente. Havia um grande vazio em
seus corações.

 Eram três , as mulheres. As três Marias. Trocavam curtas palavras entre si. Preocupava-as , a remoção da
pesada porta externa. Quem lhes removeria naquela fria madrugada , entre os primeiros albores do sol, a pedra,
para que pudessem penetrar no átrio junto à câmara mortuária? Como haviam elas de aproximar-se do corpo
do Senhor?

 Ignoravam ainda o que se dera a instantes antes. A guarda postada extravagantemente para vigiar o sepul-
cro na escuridão da noite e na solidão daquele estranho jardim fora dispersada pelo clarão inexplicável e pelo
tremor que sacudira a terra a seus pés. Ao susto que os prostrara ao chão, sucedeu a fuga. Cristo ressuscitara.

 Ao se aproximarem elas pela vereda, depararam com um estranho mancebo de vestes fulgurantemente
brancas. Do interior do sepulcro, a grande pedra removida, uma luz deslumbrante evidenciava-lhes um milagre.

 O mancebo falou-lhes e tranqüilizou-as . Ele lhes dava um divino recado : Cristo ressuscitara e precederia
a todos, na Galiléia. Demasiado convincente aquele recado. A grande promessa cumprira-se.

 Ao jubilo das três , juntou-se-lhes a indisfarçável e atávica curiosidade. Já, nessa altura , ânsia incontida de
anunciar aos outros , indecisos e atemorizados , a confirmação da palavra do Mestre. Ele ressuscitara. As
outras permanecem. Adentram deslumbradas o sepulcro. E ele estava vazio.

E é esse sepulcro vazio que há dois mil anos nos propõe à Fé a mais profunda e indestrutível verdade : Cristo
ressuscitou! Estamos na Páscoa! Aleluia! Felizes os que crêem. Aleluia!

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/04/1971 )
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NOSSA CIDADE

Estamos vivendo nesta semana mais um aniversário de nossa cidade centenária. E isso, para nós botucatu-
enses de coração, constitue um acontecimento sempre novo e sempre significativo.

 Amamos nossa terra tal qual ela é, sem ostentação de falsas grandezas, de progresso fictício, de promoções
forjadas. Amamô – la tal qual ela é. E dela nos ufanamos.

 A sua história é o nosso orgulho. Desde os seus primórdios até o nosso presente. Em todas as épocas ela
teve a sua grandeza. Foram os de ontem, os seus valentes construtores.

 As páginas do seu passado expressam a coragem, o trabalho e a firmeza de sua gente. Seu berço patriarcal
foi nobre.

 Seus primeiros anos decorreram na singeleza bucólica do tamanho da terra, do pastoreio do gado, da
correnteza murmurante, da tranqüilidade feliz do casario modesto, à sombra protetora da humilde capelinha de
Nossa Senhora das Dores.

 Plantada pela imperscrutável obra da Providência nos píncaros da serra, ela desfruta como nenhuma outra
cidade, de uma situação privilegiadíssima. E é dessas arejadas altitudes serranas que lhe vem a serenidade do
seu viver cotidiano.

 As alturas em que foi firmada lhe asseguram, nos seus longos cento e dezesseis anos de existência, o posto
indiscutível de cidade – chave.

A sabedoria dos antigos soube merecer os desígnios do Altíssimo. Por isso ela herdou, como benção de
Deus, seu invejável e inigualado clima, sua cristalina e pura água e o céu esplendidamente azul de ares sempre
renovados pela viração constante. Nunca é demais cantar – lhe os naturais atributos. Bendita Botucatu dos
bons ares e das boas escolas.

 Cidade feliz que repugna os motins, repele a desordem e desconhece a intranqüilidade.
 Suas reais conquistas, quer no passado, quer no presente, advem – lhe conseqüentemente dos seus justos

méritos. O seu slogan, que é o seu escudo, tão bem retrata o seu sereno perfil: Cidade dos bons ares e das boas
escolas. No seu rico passado ela foi a forja admirável que plasmou grandes e ilustres mestres.

 Centro de estudos mais do que qualquer outro atributo, ela é hoje, para nossa ufania, a cidade universitária.
Suas escolas superiores confirmam sua tradição gloriosa de cultura e saber. A universidade tão bem represen-
tada pela já querida Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas nos identifica hoje com os mais reputados
centros universitários do mundo.

 No transcurso pois, de mais esta data aniversária seja seu o júbilo de seu povo culto, trabalhador, ordeiro e
confiantemente feliz no futuro de sua cidade.

 (A Gazeta de Botucatu - 13/04/1971)
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DOAÇÃO

Graças a perfeição técnica já alcançada, a cirurgia dos transplantes é hoje, em algumas especializações da
ciência médica, fato comum, de pleno êxito.Mas o que comove nesse ato cirúrgico não é tanto a imensa alegria
do enfermo recuperado que esse, após a euforia da cura, integra – se no ambiente em que vive e passa a ter
vida normal.

 Não é nem mesmo a excepcional perícia do cirurgião que esse, sabemos, aperfeiçoa – se dia a dia em
concomitância com os progressos sempre crescentes da técnica e da eletrônica. O que comove a todos e causa
admiração profunda é a nobreza do doador. No limiar da morte, pronto a partir desta vida, quando as últimas
esperanças abandonam – lhe o coração, ele oferece num holocausto único algo de si mesmo com que possa
contribuir para a felicidade de um seu semelhante. Ocorrências dessas no mundo egoísta e cruel em que
vivemos rehabilitam os já comprometidos merecimentos da espécie humana.

 O noticiário da imprensa paulista anunciou há dias, o falecimento ocorrido em 25 de Março último, do Prof.
Archimede Bussaca, médico italiano de origem, mas de há muito radicado em São Paulo. Oftalmologista de
grande renome, o Prof. Bussaca deixou obras divulgadas no mundo inteiro. Era reconhecida autoridade nos
mais altos círculos médicos do País e do estrangeiro. Seus trabalhos são citados nas cátedras.

 Esse ilustre médico, logo no início de sua estada no Brasil, clinicou alguns anos em Botucatu, vindo sema-
nalmente a esta cidade para dar consultas. Nesse tempo, foi seu assistente, o Dr. Aleixo Delmanto.

 Fixando – se definitivamente em São Paulo, transformou em poucos anos a sua Clínica numa autêntica e
viva cátedra, sempre pronto a receber, orientar e ensinar os jovens estudantes. Viveu exclusivamente para os
sacrificantes trabalhos de sua especialização. Estudioso apaixonado da oftalmologia, deixou sua contribuição
pessoal, resultado de sua longa experiência, abrindo novos horizontes nesse ramo da medicina. A dura vida de
abnegação e trabalho que a si mesmo se impôs deu – lhe um gênio irascível e pouco paciente que a qualquer
momento explodia, assustando seus assistentes e quebrando por instantes a austeridade do ambiente.

 No entanto, sob a aparentemente rude epiderme pulsava um coração generoso, bom e altruísta. Sobretudo,
profundamente humano.

Ao sentir aproximar – se a morte, recomendou que fosse cientificado o Banco de Olhos da Capital, para o
qual indicou também o nome, dentre os seus muitos clientes, de dois pacientes pobres e as portas da tragédia da
cegueira total.

Assim, menos de seis horas após o seu falecimento eram feitos, através do Banco de Olhos, em São Paulo,
dois importantes transplantes: um eletricista de quarenta anos, que já a caminho da cegueira irremediável,
estava impedido de trabalhar com grandes dificuldades para manter a família. Outro paciente, de quarenta e
cinco anos de idade, verdureiro em feira, cego há oito anos, vivia o drama terrível da cegueira total.

 A esses dois homens simples, tristemente pobres e desvalidos, o Prof. Bussaca ofereceu em partindo desta
vida, a esteira luminosa da rehabilitação física e da visão clara e libertadora.

 E para o mundo, o exemplo sem par do último gesto que coroou uma inteira existência dedicada a ciência
e ao bem dos sofredores.

 (A Gazeta de Botucatu -20/04/1971)
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O HOMEM E O TEMPO

As horas da tarde do último feriado nevoento e sem programa, passâmo – lãs catalogando anotações, pondo
ligeiramente em ordem datas e assuntos. Um dos recortes, interessante, nos dispôs a alinhavar esta crônica
semanal, relacionada a sua inteira noticia com a leitura atual de mais um livro da série científica da coleção
Mistérios do Universo.

 A notícia, de março último, estampada no Estadão , anuncia a instalação do chamado padrão atômico de
césio, considerado o aparelho de atual e mais completa precisão para se conhecer cientificamente a hora
mundial. Já viramos há muito tempo, na primeira rádio – emissora de Ribeirão Preto, um relógio assim. Acre-
ditamos que não tão perfeito e científico como o do Observatório Nacional do Rio, de onde nos vem a notícia,
porém, funcionando com rigorosa precisão – como nos foi explicado – a ponto de nos dar , naquele instante da
visita, as horas equacionadas do Rio, Paris, Londres e Japão. Guardamos esse fato, porque nos ciceroneava
cavalheirescamente, o Sr. José da Mota, velho amigo ribeiro – pretano que, além de ser o Diretor da Emissora,
era também, nosso colega de Repartição.

 Pois bem. O Dicionário Enciclopédico nos adiantou agora, as propriedades atômicas do césio e o seu exato
emprego nesta era eletrônica. E a inteira notícia nos assegura da precisão com que poderemos nos orientar,
indagado a quaisquer hora neste Brasil imenso, das horas que correm por este mundo sem fim.

 O interessante da notícia é que ela, sem se relacionar diretamente com o caso, veio nos endossar de forma
indireta, a precisão com que funciona o nosso relógio oficial que é o da torre do Santuário de Lourdes, desta
cidade, com relação ao resto do mundo.

 Lemos, por antigo hábito, a luz do abajour de cabeceira. Ao lado, o pequenino e potente Hitachi nos dá o
último noticiário em espanhol, que a BBC de Londres destina as Américas. E exatamente, quando o Big Bem
famoso anuncia solenemente as quatro horas da madrugada na velha Albion, as doze badaladas do relógio de
Lourdes nos anunciam com precisão cronométrica que um novo dia vai começar. Suas batidas quebram o
silêncio da noite e nos trazem nas ondas sonoras que abarcam a cidade toda, a premonição franciscana do
Memento homo...

 O tempo e a hora... Que serve ao homem tanta precisão eletrônica, tanta subdivisão do tempo se a inteira
humanidade, pelas gerações a fora, nada mais é do que uma caravana que passa, frente a Eternidade?

Mas, completando a notícia, o Sr. Muniz Barreto, Diretor do Observatório Nacional do Rio, contradiz decla-
rações do astrônomo mexicano Mendes Palma que afirmou que o sol, dentro de dois mil anos deixará de existir,
comprometendo, para o desaparecimento total, de todo o sistema planetário.

 O assunto bastante apaixonante, entrosa – se com a obra de Peter Kolosimo, intitulada: “Antes dos tempos
conhecidos”- edição Melhoramentos – na qual, já de início, nos afirma o A. que a Terra, logo no começo, tinha
um movimento de rotação tão rápido que o dia durava apenas cinco horas. Mas a frenagem representada pelas
marés começou lenta e contínua. E perdura. Por isso hoje, o dia dura vinte e quatro horas.Mas daqui a cinqüen-
ta milhões de anos, o dia terrestre equivalerá então, no seu moroso perpassar, a quarenta e sete dias atuais.
Nessa lenta paralisação irá rolando a Terra até a parada final. E o seu desaparecimento total e definitivo.

(A Gazeta de Botucatu - 04/05/1971)
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CANHENHO DE UMA FAZENDEIRA
Muito embora sejamos por nascimento e vivência, filha genuína da cidade e hoje pode – se afirmar –

produto sacrificado do asfalto, dos ruídos e da poluição, sofrendo portanto todas as contingências da cidade
grande – apraz – nos a leitura constante de suplementos agrícolas que os jornais nos apresentam semanalmen-
te. Deliciamo – nos com o assunto variado, sério, estudado, com que técnicos, agrônomos e agricultores outor-
gam ao leitor o resultado de seus ensaios, das suas constantes experimentações no setor tecnológico agrário.

 É mergulhar a atenção nessas páginas e a gente enfronha – se, bisonhamente é certo, nos cuidados e no
trato da terra. É lindo acompanhar o planejamento das grandes fazendas experimentais; ler o resultado auspi-
cioso dos grandes experimentos com que os criadores procuram aperfeiçoar a raça do gado e apresentar, no
setor industrial,a matéria prima em escala cada vez melhor.

 Para nós, dissemos, que nem por família e nem por tradição temos fazendeiros ou agricultores nos ances-
trais; tudo se nos apresenta como novidade de extraordinário sabor. Talvez porque sejamos por índole, inclinada
às belezas campestres tão apregoadas nos bancos escolares e reafirmadas pela leitura dos clássicos portugue-
ses, nas aulas memoráveis do Prof. Wagner. É isso, por certo.

 Uma cronista bastante admirada e que tem dado a sua contribuição constante ao Caderno Agrícola do
Estadão é Ellen Bronfield Geld, filha do escritor norte – americano John Bronfield cujo renome lhe advém de
numerosa e sadia obra literária caracteristicamente versada sobre romance da terra. Uns meses antes de seu
falecimento, esse escritor visitou o Brasil, demorando – se mais em São Paulo, onde percorreu e conheceu
bem, as grandes fazendas de café de Ribeirão Preto e Campinas. Fez então várias conferências e nelas
sobrelevou como temática constante, a vida no campo.

 Sua filha, radicada no Brasil por laços, se não nos enganamos, de matrimônio, tem sido a fiel herdeira do
grande escritor. Toda sua obra já condensada em livros cuida com especial apuro dos problemas dos campos e
das herdades. As suas crônicas semanais englobam – se num só título:- “Canhenho de uma fazendeira”. Mas
o que transcende nessas colunas sob sua responsabilidade não é tão somente a sua inconteste capacidade em
assuntos agrícolas ou agronômicos. É mais. Ela nos transmite a sua extraordinária formação, o seu amor
verdadeiro a terra, a vida simples da fazenda, o seu dia – a – dia acompanhando o plantio das hortas, a
formação dos pomares, o traçado dos jardins.

 Seu trabalho ativo e intenso atinge as áreas da educação rural. Tem mantido escolas práticas dedicadas à
melhor instrução do nosso pequeno agricultor acudindo mesmo a educação doméstica das mulheres do campo.

 Num dos seus belos canhenhos, datado de 11 de Março de 1959, descreve – nos ela com expressões as
mais cativantes, uma viagem feita na companhia de amigos, rumo a uma fazenda na vizinha cidade de Itatinga.

 Pois bem. Nesse roteiro, Ellen Bronfield Geld descreve – nos com traços marcantes de bucolismo encan-
tador, os aspectos belíssimos da nossa Serra de Botucatu. Não poupa a ilustre cronista elogios aos múltiplos e
brilhantes ângulos da nossa Serra, desde Itu até ao destino marcado então, que era Itatinga.

 (A Gazeta de Botucatu -11/05/1971)
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 CANHENHO DE UMA FAZENDEIRA (II)

Muito embora some a crônica “Viagem” uma dezena de anos; malgrado estenda ela considerações mais do
estilo poético e bucólico sobre a nossa Serra de Botucatu; não obstante estejam os caminhos citados já obsole-
tos , alterados pela moderna rodovia asfaltada que se nos avizinha hoje, temos imenso prazer de preencher a
coluna presente com trechos escritos por Ellen Bronfield Geld e que expressam as fundas impressões da
escritora , economista e fazendeira de Tietê, sobre a cadeia de montanhas que leva o nome de Botucatu. Ei-las
, destacadas daqui e dali, do Suplemento Agrícola do “Estadão”, de 11 de março de 1959 :

“ Pela segunda vez fizemos agora quase a mesma viagem que fizéramos há pouco mais de meio ano para a
Fazenda do Sr. Juca Homem de Mello, situada nas ricas terras vermelhas da região da Serra de Botucatu.
Víamos, quando passávamos, reluzentes pedras de granito cor de rosa e cinza nas encostas das montanhas e,
do outro lado, vales verdejantes , recobertos de arrozais e canaviais.

 “ Muito além , entre as colinas situadas às fraldas da Serra, estavam os vales de Conchas; terras largas
cobertas de relvado, cruzadas por correntes d’água e sombreadas por arvores , onde o jaraguá verde a viçoso
se estendia da margem do rio às matas, que mefizeram lembrar , emocionada, o Ohio primaveril. Depois do
meio-dia, começamos a subir a Serra de Botucatu. A estrada vai serpeando como uma espiral invertida em
volta das montanhas cobertas de densa mata , aparecendo, aqui e acolá, a faixa prateada de uma cachoeira e
uma “bica d’água” jorrando tentadora água fresca procedente do coração da montanha.

“ No cimo da Serra abriu-se ao nosso olhar um planalto, uma área vasta e quase plana de um planalto, uma
área vasta e quase plana de terras ricas, cortadas por rios e sombreadas por aprazíveis árvores. Daquelas
alturas cobertas de capim e varridas pelos ventos descortinou-se diante de nossos olhos , uma vista que nos pôs
suspensos, tanto mais emocionante quando surgiu inesperada. Além disso, quem a vê sente que tem um vínculo
comum com aquele pugilo de desbravadores que descobriram e exploraram a Serra de Botucatu. As nuvens
pendiam acima das cumiadas das montanhas, de modo que tudo aparecia, em meio daquela claridade especial-
mente intensa que surge só depois da chuva. Leve neblina subia das encostas das montanhas verdes e cobertas
de matas , e mais embaixo toda a planície, das faldas das montanhas ao que parecia a orla da Terra, apresen-
tava um panorama composto de mata, campo aberto e pequenos trechos isolados de terra vermelha não culti-
vada.

 “ Se eu fosse pioneira em busca de terras, eu ter-me-ia estabelecido aqui mesmo, para sempre, certa de
que este era o lugar que procurava. Durante breves momentos em que permanecemos no planalto , eu via em
sonhos toda essa região cheia de searas, de prados e de gado gordo a pastar no jaraguá. Via uma casa com uma
janela larga e alta, da qual eu poderia contemplar esse grande vale pelo resto da minha vida.

 “ Mas estava ficando tarde. Nuvens anunciando um temporal aparecial no céu e assim apressamo-nos para
chegar a Itatinga. Passamos a noite na fazenda São Pedro, onde chegáramos na hora do por do sol, ainda a
tempo de sentarmos na varanda e olhar para as verdes fileiras de cafeeiros, dispostas em curvas de nível, para
as invernadas, para os profundos vales cobertos de matas”.

 Após o jantar, com o Sr. Juca , Dona Elisa e Dona Heloisa , conversamos pela noite a dentro sobre café ,
trigo e de alguns brasileiros excêntricos, da época em que não havia, no interior, nem estradas nem “jeeps”e se
levava, de fato, uma vida isolada. Falamos também, tomados de um grande encantamento, do planalto da Serra de
Botucatu. Na manhã seguinte, quando entrei no carro , rumo ao Oeste, fiz um pedido especial ao Sr. Juca : “ – Fique
de olho no meu planalto”, disse-lhe, “quero saber o que está acontecendo com ele”. “Pois em noites longas e quentes
hei de lembrar muitas vezes o planalto, com prazer e com esperança e, quem sabe se algum dia não voltaremos para
lá, para uma permanência mais prolongada do que um breve momento, numa tarde de viagem?”

( A Gazeta de Botucatu – 18/05/1971 )
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PSICODRAMA

 Uma nova técnica teatral vem de inaugurar nestes últimos tempos o psicodrama que é em sua essência, a
teatralização, emoldurada num sentido artístico – literário, dos grandes dramas vividos pela juventude de nossos
dias. A finalidade desse moderno teatro, é a reabilitação da mocidade transviada, sofrida e decadente de hoje.

 A experiência levada aos campos da Universidade já produziu, com visos a uma terapia moderna, os seus
promissores resultados. Contendo especialmente uma mensagem educativa o psicodrama impõe – se hoje mais
eloqüentemente, interessando e prendendo mais os jovens do que livros, conselhos e admoestações.

 A juventude moderna, subjugada ao peso de sérios problemas que lhe sufocam a incontrolável ânsia de
viver, sofre os recalques oriundos de uma série de graves fatores psicosociais, e tem sido a vítima de explosões
de ordem emocional cuja saída é a fuga para o mundo irreal e fantástico em que submerge, as mais das vezes
irremediável e tragicamente.Para nós ainda é atuante – principalmente no interior – o sentido paternalista da
educação do lar. O maior drama está hoje nos grandes centros, mais vulneráveis à penetração e à disseminação
de agentes nocivos à dissolução da juventude.

Uma grave e sinistra ameaça aos nossos jovens é, como se sabe, o tóxico. Tão negras são as perspectivas
da sociedade de amanhã ante as irremediáveis conseqüências sócio – genéticas das várias espécies de alucige-
nos, que os governos – e particularmente o nosso – tem como meta prioritária dos seus programas, o combate
sem tréguas ao tóxico, principalmente no meio estudantino.

O problema de amplitude ilimitada vem suscitando – o que é importante alterações no nosso código civil
cominando o traficante como réu de penas máximas. Estudos sérios vem sendo desenvolvidos a respeito. Os
jornais deste mês e especialmente a televisão Canal 7 – Record, de domingo último, focalizaram – para grande
prazer dos botucatuenses- a equipe chefiada pelo ilustre professor e psicólogo Agostinho Minicucci, atual
Diretor das Faculdades Metropolitanas Unidas, de São Paulo, que vem colaborando na campanha de combate
ao tóxico, com um grande e importante trabalho, digno da melhor atenção de todos nós, máxime dos meios
universitários.

Trata – se da dramatização – forma autêntica d psicodrama – dos problemas de vários jovens que, por
razões várias se sentem frustrados e vencidos, presas ao vício de tóxicos. A mensagem da peça é a conscien-
tização, ou melhor, a volta a si mesmo dos jovens viciados e o encontro, para cada um, da verdadeira auto –
valorização com o conseqüente retorno à vida normal e qualificada no meio social. A peça elaborada por uma
equipe de jovens sob a orientação direta do nosso ilustre conterrâneo Prof. Agostinho Minicucci foi apresenta-
da ao Governador Laudo Natel e ao Exmo. Sr. General Humberto de Souza Melo, Comandante do II Exército
e seu Estado Maior, merecendo unânime aprovação.

 Em conseqüência, será em vídeo – tape programada nos canais de televisão, cooperando de forma efetiva
na campanha que vem sendo desenvolvida no combate aos tóxicos. Esse é um dos muitos trabalhos com que o
Prof. Minicucci vem contribuindo, no setor universitário, para aliciar a inteligência da mocidade acadêmica na
pesquisa, estudos, conscientização e combate ferrenho ao mal do tóxico que é sem dúvida, o maior flagelo dos
tempos atuais.Nobre e meritória tarefa.

 (A Gazeta de Botucatu - 25/05/1971)



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 97

JUNHO MUSICAL (I)

Em 27 de maio p.passado, despediu – se da sociedade paulista e do Brasil, a grande pianista Ana Stella
Schic, que vai residir na Europa por largo tempo, atendendo assim, a compromissos firmados com os maiores e
mais seletos meios musicais do Velho Mundo. Seu concerto de despedida realizou – se no Teatro Municipal de
São Paulo, perante autoridades civis e militares e o mais atento auditório da nossa paulicéia.

 Precedendo o concerto, a artista concedeu dias antes, a Imprensa, rápida entrevista,justificando sua longa
e programada ausência. Declarou que executará na Europa, cinqüenta concertos na França; trinta, na Inglater-
ra e oitenta, na Alemanha. Além deles,realizará conferências sobre a música brasileira, nas universidades
francesas.

 Lamentando deixar o Brasil e o lar que a prende a São Paulo, rematou a ilustre entrevistada, pondo em
paralelo o aspecto musical daqui e d”além – mar: “... o que é bem diferente da situação daqui, onde o artista
fica esperando o ano todo para tocar.”

 A flagrante mágoa da grande pianista que vai honrar o Brasil na velha Europa é compartilhada pela maioria
dos virtuoses que não encontram, onde quer que se apresentem, a receptividade que, pelos seus autênticos
méritos, deveriam ser credores. Antes de Ana Stella Schic, partiu para um prolongado giro artístico, o nosso
grande João Carlos Martins, preso a sérios compromissos na América do Norte e no México.

 É assim. Pena que esses artistas e outros mais, de merecido renome, vão levar lá fora o valor das nossas
escolas de música, demonstrando o alto nível de nossos mestres da grande e eterna Arte dos sons, quando a
difusão desses valores, entre nós, seja tão restrita.

 Muitos são os fatores que levam esses artistas a procurar no estrangeiro a sua ambiência e a sua valoriza-
ção. Um deles é a precariedade do nosso sistema de divulgação. Apregoa se tanto hoje a comunicação e, no
entanto, a televisão como principal veículo e após, a falta de intercâmbio que deveria existir entre as grandes
Capitais e o interior, limitam os horizontes do artista a ele, praticamente, se vê insulado e preterido a programas
de vídeo que as mais das vezes são inoperantes. A Música é por si só, um grande fator educativo. Mas hoje,
infelizmente, a chamada música erudita está restrita a auditórios cada vez mais limitados. A falta de audições de
música de alto nível, o desconhecimento dos grandes autores e dos grandes intérpretes geram naturalmente o
desinteresse do público.

 Nós botucatuenses, somos nesse particular, privilegiados. Tivemos noutros tempos, a oportunidade de co-
nhecer o grande Villa Lobos, quando aqui esteve com uma luzida caravana artística integrada pelo então
concertista, hoje maestro de fama internacional e professor de nossa Faculdade Superior de Música, o grande
Souza Lima. Outros nomes palmilharam nossos palcos e mais recentemente, a nossa melhor sala de concertos
do Santa Marcelina. Só que tais acontecimentos quase que esporádicos não obedecem, por justificadas razões,a
uma programação mais freqüente para a divulgação dos nomes dos nossos reais artistas.

 Ensejando – nos o assunto musical uma série de trabalhos e pesquisas, dedicaremos o mês de junho ao
nosso querido Conservatório, hoje Faculdade Superior de Música, através de cuja história poremos em relevo o
que já se fez em Botucatu, pela arte musical.

(A Gazeta de Botucatu - 01/06/1971)
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JUNHO MUSICAL (II)

Se contássemos com um organismo de caráter artístico – social como é o Museu da Imagem e do Som
(MIS) funcionando no Rio de Janeiro e em São Paulo, teríamos como depoimento pessoal o resultado presente
de nossos estudos e pesquisas realizados por nímia aquiescência de sua Direção Superior e Artística, sobre o
histórico de nosso Conservatório Musical.

 Mas não importa. Aqui ficarão registrados elementos reais de pesquisa sobre a Arte Musical em Botucatu,
que coadjuvarão para o futuro, o que se venha a escrever sobre o sentimento artístico de nosso povo, eis que a
Arte é fator preponderante que evidencia em qualquer época, o nível cultural das sociedades humanas e o seu
grau de desenvolvimento. Já se falou em livros, dos primeiros passos da música no Botucatu dos primeiros
tempos. Mas muito ainda há, para ser acrescentado.

 Para se falar do nosso Conservatório teremos que nos remontar a anos distantes, perdidos nas primeiras
décadas do 1900, quando, por iniciativa e firme determinação do nosso primeiro saudoso Bispo Diocesano –
D.Lúcio Antunes de Souza, então em Roma, obteve Sua Santidade o Papa então reinante – Pio X, hoje elevado
às honras dos altares, a designação de doze Irmãs Marcelinas, um pugilo brilhante de mestras extraordinárias,
para, como pioneiras nas Américas, sediarem em Botucatu, um Colégio feminino,destinado à educação e apri-
moramento de jovens donzelas. Não era interesse no momento, que essas Irmãs, de uma Congregação já
tradicional na Europa, aqui aportassem. No entanto, os entendimentos havidos então e a firme insistência de
nosso Bispo junto ao Vaticano, valeram – nos o primeiro Colégio da Congregação Marcelina, em Botucatu. Isso
honra – nos sobremaneira.

 Assim, aqui aportaram um dia, doze Irmãs cujos nomes, em respeitosa homenagem consignamos: Revdas.
Irmãs Marcelinas: Antonieta Valentini (primeira Superiora nossa) ; Petronila Nebuloni ; Rita de Stephanis;
Antonieta Carrocini; Adolpha Betti; Luiza Voluntieri; Luiza Averoni; Esther Simonini; Pasqualina Villa; Luiza
Ripamonti; Giulia Gripamonti e Martinha Amati. Essas foram as grandes pioneiras sob cujas mãos começou a
desfilar a juventude escolhida não só de Botucatu mas de todos os arredores Extenderam em pouco, sua
extraordinária ação educadora. Jovens do Mato Grosso, de Goiás, de todas as partes enfim, deste Brasil
imenso, acorreram como alunas, para o então Colégio dos Anjos.Entre essas doze pioneiras, cultas e capazes,
Irmã Adolpha Betti foi a primeira professora de piano.

 Doado o terreno pela Cúria, iniciou – se logo a construção do primeiro corpo desse belíssimo complexo
educacional de que tanto nos ufanamos.

Nas suas instalações adaptou – se imediatamente o andar com as salas já apropriadas para a instalação de
vários pianos. A escola pianística observada era naturalmente a escola européia com os mestres famosos do
dedilhado, entre outros, Pleyel, Francischini.

 Estava ali assentado em definitivo, o fundamento do que é hoje a nossa Faculdade Superior de Música,
sobre a qual haveremos de escrever.

 ( A Gazeta de Botucatu - 08/ 06/ 1971 )
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JUNHO MUSICAL (III)

 Melômano apaixonado, cujo dom foi – lhe transmitido por atavismo e raça, nosso pai sempre nos propiciou
no lar um ambiente musical apuradíssimo, trazendo a nossa casa, a seu tempo, uma elite de músicos que por
aqui passaram e que, mercê de sua formação e educação, tornaram – se amigos.

 Estreando como solista em flauta, com apenas nove anos de idade, ele se tornou, nos seus caríssimos
setenta e nove anos de existência, a testemunha serena e inconteste dos altos – e – baixos em que flutuou o
nível da música em nossa cidade.

Participou de todos os espetáculos musicais aqui havidos. Quando não coadjuvante, como ouvinte atento e
exigente. Viu nascerem e morrerem as orquestras que no passado deram brilho à nossa sociedade. Por isso,
tornou – se para muitos músicos que aqui aportaram o companheiro, o conselheiro, o guia muitas vezes, é o
mestre.Para se escrever a história da música, em Botucatu, no seu primeiro século, é preciso ouvir – lhe o
testemunho vivido, imparcial e justo.

 Um dia conhecemos Padre José Kuster Pisani. Recém – ordenado sacerdote,vindo da terra piracicabana
que é sem dúvida o maior centro musical do interior do Estado, o jovem sacerdote, fazendo da Música o veículo
do seu apostolado, aspirava a fundar em Botucatu, um Conservatório Musical. Em nossa casa, junto a nosso
pai, encontrou um entusiasmo e um incentivo constante e entusiasta. Os encontros tornaram – se freqüentes. E
Padre Pisani, na modéstia de sua figurinha humilde fazia de nosso convívio o recipiendário das suas lutas, das
suas dúvidas e também das suas esperanças.

 A sua biografia, a grandeza de sua tão grande, tão meritória e tão curta obra – ceifada pela morte prema-
tura – e bastante conhecida. Mas, para o sonhado Conservatório faltavam local, prédio mesmo, de começo,
adaptado, instalações, professores. Padre Pisani coadjuvado por outros colegas sacerdotes, amparado pelo
Arcebispo do então – D. Frei Henrique Golland Trindade pela discreta e eficiente colaboração das Revmas.
Irmãs Marcelinas, viajava, consultava, pesquisava e voltava cada dia mais, com novas esperanças. Nosso pai
era o seu ouvinte mais entusiasta, pois em nossa casa ele nos relatava as suas andanças. Nessa ocasião, visitou
– nos o Prof. Rudolph Landmanu, velho amigo de nosso pai, que agora retornava a Botucatu com brilhante
diplomação em piano e regência obtida no Curso feito no Conservatório Musical de São Paulo.Vivera ele
anteriormente em Botucatu e por longos anos firmara – se como participante das orquestras do Casino e do 24
de Maio. Sua então presente visita prendia – se coincidentemente, a idéia da fundação de um Conservatório
Musical nesta cidade.

 Em nossa casa o Prof. Landmann conheceu e tornou – se amigo de Padre Pisani. A identidade de ideais,
uniu – os. O trabalho até então realizado por Padre Pisani oferecia – lhe todas as possibilidades de êxito
próximo. O Prof. Landmann hipotecando – lhe toda cooperação e incentivo retornou a São Paulo. O campo
aqui, era favorável ao jovem sacerdote.

 Sem esmorecer Padre Pisani continuou sua luta pelo Conservatório Musical. Ao seu redor girava um grupo
de amigos e colaboradores constantes entre eles, o Prof. Aécio de Souza Salvador, nossa maior autoridade
musical.

A colaboração recebida por Padre Pisani entre os músicos de Piracicaba foi valiosa. Veremos isso, na
seqüência deste estudo.

 (A Gazeta de Botucatu - 15/06/1971)
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 JUNHO MUSICAL  (IV)

 Os trabalhos desenvolvidos por Padre Pisani em prol da concretização do Conservatório Musical de Botu-
catu seguiam um ritmo intenso, conseqüente de sua inexcedível operosidade. Figura invulgar de sacerdote,
musicista de valor, oculto embora em grande modéstia, já conquistara ele, com seu ideal, as simpatias e entusi-
asmos da nossa melhor sociedade. Imprensa e radio locais eram seus assíduos colaboradores. Dando – lhe
integral cobertura. Em concomitância, suas viagens a São Paulo e Piracicaba alentavam – lhe o ânimo corajo-
so, malgrado as condições precárias da saúde lhe combalissem o organismo. Era incansável.

 De uma feita, foi ele o portador de atencioso convite dirigido a nosso pai por S. Excia. Revma. D.Henrique
Golland Trindade, para um almoço informal em Palácio, ao qual estaria presente o Sr. Elias Jorge, Diretor de
uma das Escolas de Música que tanto honram Piracicaba, e ele, autoridade competente na organização do
Conservatório em pauta. Visitava o Sr. Elias Jorge a nossa cidade para, a convite de Padre Pisani, estudarem
juntos, de início, as condições de vários prédios para a citada instalação do Conservatório. Naquele dia seria
visto o prédio, entre outros, da antiga tipografia do Monitor Diocesano, hoje sede de nosso Legislativo.

 Estava – se nas vésperas de mais um aniversário de nossa cidade. A noitinha, enquanto pelas ruas se
ouviam as fanfarras em ensaios para o grande desfile, visitou – nos, com o sacerdote amigo, o Sr. Elias Jorge.
Ao prazer da visita, solicitou Padre Pisani ouvir, na vitrola da casa, um long playing de Bach recém – recebido
para a sua já seleta discoteca.

Na vasta sala de jantar da querida casa da rua Curuzu, as sonoridades do grande órgão de Varfrukyrka,
executado por Carl Weinrich, eram a melodia de fundo que fazia exteriorizarem no semblante emotivo do jovem
sacerdote, as alegrias, a custo contidas, que lhe iam no espírito.

 É que o seu Conservatório sonhado era já quase uma realidade. O Sr. Elias Jorge visitara naquela tarde
também, o Instituto Santa Marcelina. E em nossa casa, uma vez mais, expandia a sua admiração pelo que lhe
fora dado observar, como autoridade competente. E nos deixou, naquela noite, a sua opinião entusiasta: “Padre
Pisani vem trabalhando intensamente para aqui fundar o Conservatório Musical ambicionado, quando Botucatu
já tem, de longa data e em extraordinárias condições de funcionamento, o que me foi dado observar hoje, no
Instituto Santa Marcelina. O que vi lá, em matéria de prédio, salas de música, instrumental, organização, é algo
que supera as melhores previsões. A acolhida que nos Fez a Revma. Irmã Fidele Nuzzacci, digníssima Superi-
ora da Ordem Marcelina em Botucatu, já é quase um endosso para a obra de Padre Pisani.

 Daquela visita ao nosso querido e sempre Colégio dos Anjos, resultou que seria solicitada à superior direção
da Ordem das Irmãs Marcelinas, a autorização imprescindível para se iniciar o processo burocrático para a
transformação da sua escola de música, em Conservatório Musical. Radiantes estavam a Revma. Superiora de
Botucatu e suas infatigáveis Irmãs colaboradoras.

 O Conservatório Musical viria. Padre Pisani ni irradiava alegria.

 (A Gazeta de Botucatu - 22/06/1971)
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 J U N H O  M U S I C A L (V)

 A autorização imprescindível não se fez esperar. Em 12 de outubro de 1958, houve no Instituto de Educação
Santa Marcelina, uma reunião memorável para os anais históricos de Botucatu, pois nela se decidiu em defini-
tivo, a concretização da que é hoje a grande Escola Superior de Música de nossa cidade. Nessa reunião
compareceram os Srs. Elias Jorge, de Piracicaba, Prof. Aécio de Souza Salvador, Vicente Moscogliato, Irmã
Fedele Nuzzacci, acompanhada de suas auxiliares diretas Revmas. Irmãs Maria Lilia de Aguiar Aires e Leonil-
da Sgaviolli, recepcionou-os fidalgamente. Padre Pisani dirigiu a reunião.

Nunca, em lugar nenhum, se decidiu com tanto entusiasmo e com tanta felicidade, o destino de uma Facul-
dade Superior. Só mesmo os dons do Espírito Santo poderiam operar tal milagre. Às exigências burocráticas
foram respondidas com prontidão absoluta e cobriram cabalmente as formalidades legais.

 Em 14 de Novembro de 1958, um mês depois portanto, o Diário Oficial do Estado publicava o extrato do
Estatuto aprovado que iria reger os destinos do Conservatório.Entre eus itens importantes, podemos destacar
alguns de grande significado : Nome e Local : Conservatório Musical Santa Marcelina – Botucatu – SP;
Direção Artística: Revma Irmã Maria Lilia de Aguiar Ayres; Diretora Administrativa : Revma. Superiora do
Instituto Santa Marcelina ( Congregação de Educadoras ). Na ocasião, era entãoSuperiora a Revma. Irmã
Fedele Nuzzacci, extraordinária educadora que nos anos em que aqui serviu imprimiu diretrizes pedagógicas
modernas e dinamizou a extraordinária Casa de Ensinoque é o justo orgulho botucatuense. Hoje, serve Irmã
Fedele, que aqui deixou grande circulo de amizades, a Congregação Marcelinas, no Rio de Janeiro.

 Dizem ainda os vários itens da referida súmula publicada, que qualquer alteração ou reforma nos aludidos
Estatutos estaria ao inteiro cargo da Direção Administrativa, vale dizer : da Congregação Marcelina. Na hipó-
tese burocráticamente prevista, de dissolução do Conservatório em tese, seu arquivo musical seria passado
diretamente ao Serviço de Fiscalização Artística da Secretaria do Estado.

 Na primeira reunião do já citado Departamento de Fiscalização Artística, foi aprovada a composição do
primeiro Corpo Docente do Conservatório, assim constituído : PROFESSORAS :- Maria Helena Blasi; Clara
Serra; Maria das Dores V. dos Santos; Joaninha Moraes Nelli; Rosany M. Barros ( de Piracicaba ); Irmã
Leonilda Sgaviolli e Irmã Maria Lilia de Aguiar Ayres. MATÉRIAS DE ENSINO : piano, violino, harmônica,
canto. MATERIAS COMPLEMENTARES : Teoria musical, Harmonia, Análise Harmônica, História da Músi-
ca, Pedagogia, Orfeão. ACERVO INSTRUMENTAL : 21 pianos ( dentre eles, recém-adquirido, um piano de
meia-cauda CHAPPEL, para concertos); 12 violinos; 3 harmonicas; 1 viola; 1 orgão HAMMOND (elétrico); 1
harmonium; 2 bandolins; 1 violão; 8 campanas; 41 instrumentos para Banda Rítmica Infantil; 2 vitrolas com 1
microfone e 1 alto-falante e dois rádios.

 Como complemento, foi imediatamente organizada, dentro da Direção Administrativa do Conservatório, a
primeira Diretoria Artística, assim constituída : DIRETORA ARTISTICA : Irmã Maria Lilia de Aguiar Ayres;
VICE-DIRETORA: Irmã Leonilda Sgaviolli; SECRETARIA : Irmã Angelina Tomazella e TESOUREIRA :
Irmã Laura Dias Ferraz.

Em 17 de Dezembro de 1958, foi recebida no Instituto Santa Marcelina, a Comissão organizada no Serviço
de Fiscalização Artística do Estado, que aqui veio para a averiguação regulamentar das condições didáticas e
pedagógicas do prédio, para a imediata aprovação e conseqüente instalação oficial do Conservatório.

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/06/1971 )
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 JULHO MUSICAL (VI )

 Entramos no gozo das férias escolares e julho é mês próprio para cursos intensivos, estudos mais aprimo-
rados, viagens de estudos, e, muito especialmente, é o tempo ideal para pesquisas. Integrando portanto, essa
faixa perquiridora em que a história da música em nossa cidade é o nosso intuito principal, prosseguiremos
trazendo aos nossos leitores – muitos dos quais tão atenciosamente nos distinguiram já, quer pela palavra oral
ou escrita – a seqüência ascensional das atividades de nosso Conservatório Musical.

 Em 04 de abril de 1959, o Diário Oficial do Estado homologava o inteiro teor de telegrama dirigido à Irmã
Lília pelo próprio Secretário de Educação e Cultura, Dr. Marcio Ribeiro Porto, assim concebido : “Nesta data
concedi fiscalização preliminar para esse Estabelecimento de Ensino”.

 O mesmo órgão oficial do Estado, em l7 subsequente, designava a Profa. Theodorinha Castanho Martinelli
para responder pela fiscalização do Conservatório Musical Santa Marcelina, em Botucatu .

 Em 22 e 23 de Abril de 1959, realizaram-se os primeiros exames para os vários Cursos do Conservatório.
Prestaram exames 127 alunos entre moços e moças. Alguns deles, já alunos do Instituto, foram classificados no
7o e 8o anos de piano. Todos os demais Cursos iniciaram as aulas regulares.

 Graças ao elevado nível do ensino de música do Instituto, não houve propriamente dita, a instalação do
Conservatório Musical. Essa transformação se operou em simples transição, sem nenhuma interrupção. Cum-
pre-nos aqui, um honroso destaque às Revmas. E abnegadas irmãs Marcelinas que, de Irmã Adolpha, a pionei-
ra, até as mestras daqueles gloriosos dias de 1959 se sucederam com amor e dedicação às jovens educandas,
propiciando o alto nível musical de que resultou o aparecimento do Conservatório Musical, hoje já transformado
em Faculdade Superior de Música.

 Assim, 1959 foi o primeiro ano de funcionamento do Conservatório de Música.
 Estavam frequentando os seus vários Cursos, 127 alunos e 63 completavam as classes de preparatório.
 Naquele ano, duas inspeções oficiais foram realizadas, de cujos termos destacamos com prazer o que se

segue :- “Ficamos otimamente impressionados com as instalações do Estabelecimento”. E mais adiante : “Com
exceção do Conservatório de Santos, o de Botucatu é o mais bem instalado do Interior. aa) Fortunato Ângelo
Natali Piragêne – Profa. Maria de Lourdes Guilherme”.Bom é que todos nós, botucatuenses, conheçamos esse
Parecer honroso, expedido por Técnicos da Secretária de Educação e Cultura de nosso Estado. A Câmara
Municipal de Botucatu, através de seu of. No. 149/59, firmado pelo seu então Presidente, Sr. Abílio Dorini,
congratulou-se com a Direção do Conservatório, por esse primeiro ano de funcionamento de nosso Conserva-
tório.

 Padre Pisani, cujo nome foi dado ao Salão de Consertos do Conservatório, continuava em sua ininterrupta
atividade para dotar Botucatu de outras conquistas no campo musical. Ainda em 1959, dirigiu-se ele à Comis-
são Estadual de Música, solicitando incluir o nome de Botucatu no rol das cidades importantes do interior que
receberiam artistas e orquestras de renome, para incursões de caráter cultural e artístico.

 (A Gazeta de Botucatu - 06/07/1971)
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 J U L H O  M U S I C A L   (VII)

 Em 13 de setembro de 1959, realizou o Conservatório Musical Santa Marcelina a primeira Audição Oficial,
promovendo a Noite dos Corais. Quem quer que haja assistido àquela brilhantissima noite, deve se lembrar do
excelente programa desenvolvido na presença de S. Exa. Revma. O Sr. Dom Frei Henrique Golland Trindade,
autoridades civis, militares e religiosas, professores, alunos e grande auditório.

Desfilaram no palco do Salão de Concertos, o Coral do Conservatório sob a regência da Irmã Lília. Após, o
Coral da Igreja da Vila dos Lavradores, sob a batuta do Prof. Técio Nunes da Silva. A seguir, o Orfeão das
Normalistas do Instituto Santa Marcelina, ainda sob a direção de Irmã Lília. Fez-se ouvir sob grandes aplausos,
o Orfeão tradicional do Instituto de Educação “Cardoso de Almeida”, sob a regência do Prof. Aécio de Souza
Salvador que na ocasião, foi homenageado pessoalmente por S.Exa. o Sr. Arcebispo Metropolitano, pelo muito
dos seus incansáveis trabalhos em prol da Música. Por fim, exibiu-se com brilhantismo, a Associação de Canto
Coral, outra agremiação de alta cultura musical, fundada e regida por Padre Pisani.

Outra grande Audição assistida em 15 de Outubro de 1959, foi a realizada pelo novel Conservatório, aqui
apresentando a grande Orquestra Sinfônica de Amadores da Radio Gazeta de São Paulo, sob a batuta do jovem
maestro Túlio Colacciopo. Como solista, exibiu-se naquela noitade de arte, a Profa. Silvana Romano Parisotto.Em
30 do mesmo mês , nova noitada de gala reuniu no Santa Marcelina a elite social desta cidade e região.
Apresentava-se pela primeira vez em Botucatu, a já conhecida e renomada Orquestra Piracicabana de Ama-
dores, num total de quarenta músicos . Nessa audição, firmou-se com grande mérito, a solista em harmônica
Rosany M.B.Jorge, digníssima esposa do Sr. Elias Jorge, Diretor do Conservatório Musical de Piracicaba. Pela
primeira vez, nos anais artísticos do País, ouviu-se um belíssimo concerto de música de Bach, executado em
solo de harmônica com acompanhamento de Orquestra Sinfônica.

 Em 09 de novembro daquele mesmo ano, o Conservatório Musical desta cidade realizava uma Sessão
Restrita a alunos e professores, dedicada à passagem do Sesquicentenário da morte de Joseph Haydn. Os
alunos executaram peças do grande Autor e a Profa. LuciaVillas Boas Novelli fez uma conferência sobre a
vida e a composição do insigne mestre alemão.

 Nesse suceder de excelentes espetáculos de grande cunho educativo cultural, a Direção Artística do Con-
servatório continuou proporcionando à nossa cidade grandes concertos onde desfilaram os nomes mais repre-
sentativos do mundo musical em nosso País.

 Em 21 de Novembro já citado, uma grande noite de gala nos apresentou o pianista brasileiro de fama
internacional João Carlos Martins, que Botucatu já se acostumara a ouvir, anteriormente, pelos grandes laços
afetivos que ligam a família gaúcha Martins, a Dom Henrique Golland Trindade.

 Crianças ainda, quando então alunos do Prof. Kliass, grande mestre de piano em São Paulo, José Eduardo
e João Carlos Martins, em visitas regulares a seu padrinho de crisma Dom Henrique, costumavam brindar a
sociedade botucatuense com seu recitais extraordinários. Naquele tempo então, distinguiam-se pela gravatinha
branca para um, preta para outro, que exibiam em seu traje de grande gala. Mais tarde, separando-se os dois
irmãos, José Eduardo partiu para a França em prosseguimento a altos estudos musicais e técnicos. João Carlos
Martins que é hoje, sem dúvida, a expressão máxima na carreira de jovem concertista é uma glória nacional.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/07/1971 )
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 J U L H O M U S I C A L  (VIII)

 O Conservatório Musical Santa Marcelina recebeu um culto auditório para ouvir, em 05 de Dezembro de
1959 a Oriano de Almeida, conhecido pianista brasileiro de fama internacional, premiado anteriormente no IV
Concurso Internacional Chopin, de Varsóvia e popularizado no Brasil todo, por ter sido o vencedor do “ O Céu
é o Limite” que a televisão brasileira lançou sobre o imortal músico polonês.

 A noitada de Arte foi verdadeiramente encantadora por que Oriano de Almeida, sobre ser profundo conhe-
cedor e interprete de Chopin, é um admirável “causeur” do assunto.

 No encerramento do ano escolar do Conservatório a imprensa manifestou-se com as melhores e mais
justas expressões sobre o nosso Instituto Musical, assim se exprimindo : “ Botucatu – mais culta e musical do
interior”. “ Possui um dos melhores Auditórios do Interior”.

 Padre Pisani, musicólogo apaixonado e incansável batalhador pela Arte, iniciara já, nova campanha no
sentido de dotar nossa Catedral de um órgão. Seus denodados esforços uma vez mais coroaram-se de pleno
êxito. Botucatu recebeu um dos mais belos e sonoros órgãos de tubo. Para sua aquisição,bastante onerosa,
recorreu Padre Pisani a vários expedientes, quer fossem campanha, concertos, espetáculos artísticos e outros.
Assim, pela primeira vez fez-se regularmente, em Botucatu, o sorteio de carro Wolksvagen zero km. O intenso
trabalho de Padre Pisani mereceu a colaboração de todos os botucatuenses, valendo muitíssimo,na ocasião, a
colaboração recebida da imprensa falada e escrita.

Uma vez adquirido e instalado na Igreja-mãe que é a Sé Catedral, preparou Padre Pisani, em colaboração
com a Direção Artística do Conservatório Musical Santa Marcelina, a Noite de Arte para a inauguração do
mais nobre de todos os instrumentos. Assim, encheu-se a Catedral de melomanos para assistirem pela primeira
vez, em Botucatu, a um solene concerto de Órgão, executado por Olga Holnagger, organista educada na
Alemanha e artista de fama internacional. Foi realmente um espetáculo extraordinário.

Paralelamente a mais essa grande conquista, Padre Pisani editou uma monografia sobre a história do órgão
que é um belo trabalho de pesquisa, de história, de música, relacionado com o chamado universalmente “rei dos
instrumentos”.

Infatigável e entusiasta, Padre Pisani, a par de mais essa conquista, consultou a Revma. Madre Fedele
Nuzzacci sobre a possibilidade de ser incluído no “curriculum” do Conservatório Musical, mais o Curso de
Organista Litúrgico. A consulta foi encaminhada ao Serviço de Fiscalização Artística do Estado, a quem coube
decidir.

A estreita e eficientíssima colaboração das Revmas. Irmãs Marcelinas prestada aos serviços litúrgicos da
Catedral, hoje Basílica Menor de Sant’Ana, comprova a existência desse Curso.

Já em 10 de Fevereiro de 1960, a Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, através de sua Diretoria
Geral, concedia reconhecimento oficial ao Conservatório Musical Santa Marcelina, à vista das “sólidas e defi-
nitivas informações constantes de processo de inspeção regular, reconhecimento esse firmado no Decreto Nº
9.798, de 07 de Dezembro de 1938.

 O ato constou inclusive, de telegrama firmado pessoalmente pelo Dr. Marcos Ribeiro Porto, Secretário do
Governo, dirigido à Revma. Irmã Diretora Artística do nosso Conservatório.

( A Gazeta de Botucatu – 20/07/1971 )
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J U L H O  M U S I C A L (IX)

O ano de 1961 cobriu de luto a sociedade botucatuense com a morte de Padre Pisani que legou à cidade de
Botucatu as maiores conquistas no setor artístico-musical : o Conservatório Musical Santa Marcelina, seu
grande ideal, a Associação de Canto Coral que ele levou às galas do Municipal de São Paulo, o primeiro “long
play” do conjunto coral e o órgão de tubos da Catedral.

Fiel às suas tradicionais normas de trabalho e operosidade prosseguiu o Conservatório Musical Santa Mar-
celina em extraordinária ascenção, estabelecendo contínuo intercâmbio artístico com outros centros musicais
quer do interior,quer da Capital. Naquele mesmo ano integrava-se ao seu extenso “curriculum”, mais um novo
curso: iniciação musical especializada ministrada a crianças de 5 a 9 anos, com visos a ingresso naquela Escola.

Assim, graças às suas magníficas instalações, ao alto nível de ensino musical ministrado decorrente da
capacidade e eficiência comprovadas de seus mestres e docentes, pelo Decreto Nº 2145, de 12 de janeiro de
1963,publicado às págs. 1846, do Diário Oficial da União datado de 19 de Fevereiro subseqüente, concedeu o
Governo Federal ao nosso Conservatório autorização para o funcionamento do Curso de Música, o que vale
dizer : foi o nosso Instituto elevado a Escola Superior de Música,facultando-lhe decorrentemente as seguintes
prerrogativas imanentes ao texto legal : a) Curso de Canto Orfeônico que visa à formação de Professor de
Música, alto titulo idealizado pelo grande Heitor Villa Lobos; b) os alunos diplomados pelo aludido curso obede-
cem a regime federal, isto é, poderão lecionar música e canto, em qualquer Escola do País, e c) os alunos
instrumentistas do Conservatório , a partir do sétimo ano, são considerados universitários, portanto, possuem
diploma de grau superior.

 Com tais características, o nosso Conservatório, teve por largos anos como seu docente, o insigne maestro
Souza Lima, que nos habituou a vê-lo despreendido e anônimo, percorrendo modestamente nossas ruas doura-
das nas manhãs dominicais a caminho do Santuário de Lourdes.

Ocupando hoje o insigne músico brasileiro a presidência da Comissão de Música do Conselho Estadual de
Cultura, em São Paulo, foi seu posto em Botucatu ocupado pelo não menos insigne pianista José Carlos Martins
que a par de suas audições de alto nível músico-cultural vem cooperando ativamente junto ao Governo Paulista,
em prol do aprimoramento técnico do ensino e da difusão da boa música no setor educacional.

Ainda nestas férias de Julho p.passado, o Conservatório Musical Santa Marcelina foi representado no
Cursos de Férias de Ouro Preto,em Minas Gerais, por uma de suas distinguidas alunas de piano, a universitária
Elisabeth de Murro Nelli que participou ativamente daquele brilhante certame musical de caráter nacional.

Ao término, pois de nosso presente estudo sobre a música em Botucatu nestes últimos decênios, apraz-nos
a divulgação desta pesquisa sobre o nosso Instituto Musical que ocupa sem dúvida, no rol de nossas Escolas de
nível superior, o justo lugar que lhe grangearam seus quase sessenta anos de vida educacional e artística
fundamentada na grandeza da obra da congregação Marcelina, aqui plantada nos longínquos idos de 18 de
Outubro de 1912, quando aqui aportaram as doze pioneiras irmãs religiosas, trazendo consigo,Irmã Adolfa, a
primeira mestra de piano da hoje grandiosa Escola Superior de Música de Botucatu.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/07/1971 )
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 M E M Ó R I A S

 Ao Dr. Sebastião de Almeida Pinto, nosso muito querido ex-professor de Geografia e História dos saudosos
tempos do Preparatório do Prof. Afonso Celso Dias,lá no antigo prédio, hoje demolido, da Congregação Mari-
ana, menina dos olhos do então Padre Melhado, prédio esse, situado entre o Colégio La Salle e o Seminário
Arquidiocesano, dedicamos estas memórias.

 É uma forma, a nosso alcance, de agradecer-lhe a amizade cordialíssima e sempre atenciosa que subsistiu
ao antigo trato entre mestre e discípula , que transcendeu no tempo da querida Normal por onde passou a
cronista como simples aluna e o encontrou já como Secretário da Escola e que consolidou através dos anos, as
sempre amistosas e sólidas relações que unem, desde antigos tempos, ambas as famílias.

O velho Sebastião Pinto Conceição, figura simpatíssissima, esguia e nobre, da aristocracia rural, foi aluno de
flauta de nosso pai. Ele e seus filhos moços, encontrâmo-los freguêses já, da Barbearia, lá na querida casa da
rua Curuzu.

Daí, retomarmos nós agora, como cronista, o fio de meada de um conhecimento que já encontramos na
infância , quando víamos, acompanhados dos filhos, adentrarem nossa casa como queridos amigos e compa-
dres, o Sr.Julio Pinto Conceição e D. Eudóxia,expressão autentica de dama de velha e nobre estirpe.

Ademais, para o Dr. Sebastião, a clinica médica, suas continuadas pesquisas de apaixonado estudioso do
passado botucatuense, as belas palestras-conferencias de inigualável sabor cultural, transformaram o antigo
mestre já então respeitado e admirado pela sua proficiência , no historiador renomado, no autor sempre lido e
apreciado das obras que vem publicando sobre a nossa Botucatu e sua gente.

 Até bem pouco tempo faz, líamos prazeirosamente as saborosas crônicas que Nardy Filho, através das
colunas do “ Estado” publicava sobre Itu, Porto Feliz e São Paulo. Tinha aquele cronista o dom de nos conduzir
ao passado histórico da gente das monções e nos mergulhar encantada a atenção no cofre inesgotável de
memórias, jóias lapidares da etnia do povo, colhidas não só em anais e arquivos públicos mas também, gravadas
no percorrer ao longo de seus oitenta anos de inteligência lúcida e extraordinária.

 Na robustez de sua maturidade viva e onipresente e o Dr. Sebastião de Almeida Pinto o nosso Nardy Filho.
Sua pesquisa não se revela tão somente num frio relato de eventos, personagens e famílias. Ele empresta calor
e sentimento às suas narrativas. Sua incrível memória credencia-o como um inconteste testemunho do passado
botucatuense. Seu entranhado amor à nossa história e às nossas tradições, herdou-o o Dr. Sebastião de Almei-
da Pinto no convívio amoroso dos velhos pais, baluartes cada qual, de antigos clãs responsáveis em potencial
pelos primórdios deste torrão.

 Pesquisador meticuloso, tem preferentemente entrevistado as famílias vinculadas a Botucatu do primeiro
século, a Botucatu dos emigrantes, ouvindo-lhes a genealogia, registrando nomes, entrelaçando fatos, do que
resultou, uma vez mais, a seriação desse estudo aprofundado e fascinante que ele vem publicando através de
nosso veterano colega “Correio de Botucatu” e que – praza aos céus – se consubstancie em breve num
documentário a mais que enriqueça os já bem fornidos anais históricos de nossa cidade.

 A ele pois, numa contribuição despretenciosa, porém, válida pois que representa a rememoração da presen-
ça de nossa antiga adolescência , seguem-se as memórias que lhe endereçamos em reconhecimento dos Varoli
– Moscogliato por ele já citados em suas crônicas, e a cujo clã muito orgulhosamente pertencemos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/08/1971 )
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RUBIÃO DOS VELHOS TEMPOS . . .

 Lá pelas décadas de 1920-1930, Rubião Junior era um vilarejo pacato, de umas poucas casas e um punhado
de famílias sitiantes a lhe marcarem a escassa demografia.

 Nos seus oitocentos e noventa metros de altitude contados ao nível da estaçãozinha, ventos constantes, solo
de camada arenosa, e o agreste morro de píncaro ponteagudo, cujo acesso único era o caminho velho tão bem
fixado pela Kodak do velho Hernandez, a vilazinha pitoresca e alegre só tinha como atrativo para quebrar a
mansuetude dos dias sempre iguais, a chegada dos trens da Sorocabana. A gare era o ponto social de reunião
do vilarejo. Quando o seletivo anunciava ao Bilo, a partida do trem na estação mais próxima, o velho sino, até
hoje existente, badalava os três toques da breve chegada do comboio. Já então nessa altura, fervilhava a gare
no alegre perpassar dos jovens, nos encontros dos amigos, na espera do jornal do dia, vendido anos a fio, de
forma avulsa, pelo Vicente Costillas.

 Foi esse velho jornaleiro que deu guarida em sua casa – e melhor – em seu coração, ao pobre menino
abandonado que mais tarde surgiu homem feito, integro e exemplar, como o Comandante da Força Publica de
São Paulo : o comandante João de Quadros.

 Enquanto se aguardava o trem, acertavam-se os namoros,definiam-se os noivados, engatilhavam-se negó-
cios, decidia-se da construção da sonhada igreja para Santo Antonio, nome tutelar da região. No Botequim ao
lado,fervilhavam os assuntos enquanto se saboreava o quente cafezinho, privilégio do Hotel Varoli.

 Naqueles tempos não se inaugurara ainda o transito regular de ônibus. Washington Luiz batia-se pela
abertura de estradas. O asfalto cuidado e as pistas não eram ainda. Vigoravam mesmo , os trens da Sorocaba-
na. Às dez da manhã e às dez da noite, desciam os trens, com pequenas diferenças horárias – um, de Bauru,
outro, da alta Sorocabana – a caminho de São Paulo. Às dezesseis da tarde e pela madrugada, subiam da
Capital, rumo ao sertão noroeste e para Presidente Prudente, então chamada Alta Sorocabana, os trens de
passageiros.

 O pernoite econômico, para baldeação, era em Rubião Junior. Daí, as atividades de nossos avós maternos,
que mantinham o Hotel Varoli, no velho casarão dos Pinto e no novo prédio construído, este último , até hoje lá
no alto, abrigado pelo ainda frondoso pé de magnólia, à beira da asfaltada Avenida Bento Lopes.

A salubridade do clima tornou Rubião, de repente, uma pequenina estação climatérica. Para lá acorriam
famílias de São Paulo e de outros lugares, na discreta preocupação do restabelecimento de um dos seus
familiares atacado da “fraqueza pulmonar” ante os prognósticos então sombrios de tuberculoses e de “galopan-
tes” que, não prevenidas, irrompiam em trágicas hemoptises.

 Desde então, surgiram os “bungalows” risonhos de áreas engrinaldas de trepadeiras alegres e as indefec-
tíveis espreguiçadeiras para os longos repousos da prescrição médica.

 Rubião encheu-se assim, de moradores diferentes. Era gente de outros níveis, educada em outras esferas,
sujeita agora às contingências da cura. Gente extraordinária que acomodou-se ao pacato viver do lugar e que
transformou e alegrou ainda mais o vilarejo.

 O Hotel Varoli era hotel de transito. Oferecia pernoite e refeições. Não aceitava pensionistas. Fornecia
esporadicamente pensão em marmitas. Surgiu daí o conhecimento, a cordialidade, a amizade duradoura envol-
vendo nossa gente a outras gentes.

 Nossa avó – só coração e ternura maternal – era o centro monopolizador daquela juventude que na ocasião
demandava o lugar. Indiferente aos riscos pessoais, quantas vezes foi ela chamada aflitivamente para vigiar,
com a mãe desolada, as crises de hemoptises que cobriam de angustia as noites passadas nos “bungalows”
floridos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/08/1971 )
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 H I D R O F O B I A

 A Escola Técnica de Comércio Nossa Senhora de Lourdes desta cidade, a cuja testa se encontra o Revmo.
Irmão Paulino, mestre que conhecemos pelos inegáveis títulos de professor e orientador estudioso, atualizado
na Europa de onde retornou há bem pouco tempo, vem iniciar uma série de palestras de cunho altamente
educativo propiciando aos alunos do La Salle uma feliz oportunidade de ouvirem os mestres de nossa Faculdade
de Ciências Médicas e Biológicas.

 A primeira aula foi realizada ontem, no Salão da Cúria Metropolitana, onde especialmente convidado deu-
nos, sob o tema em epigrafe, uma brilhante lição de cunho essencialmente cientifico, o Prof. Dr. Walter Mau-
ricio Correa, médico catedrático de moléstias infecciosas da nossa Faculdade.

 Muito acertadamente o tema desenvolvido enquadra-se no mês de Agosto que a sabedoria popular denomi-
nou como o “mês do cachorro louco” e que as autoridades destacam para a intensificação de campanhas
preventivas contra o terrível mal.

 O conferencista,extraordinário didata, soube desenvolver com uma linguagem accessível à compreensão
de ouvintes leigos os vários aspectos científicos da hidrofobia. Num pequeno resumo condicionado à nossa
extrita capacidade em assuntos caracteristicamente científicos, aqui registramos de maneira perfuntória, em-
bora, a admirável lição ouvida prazeirosamente.

 A raiva não deixa lesões visíveis, por isso, historicamente, não se pode definir, com exatidão, o seu apareci-
mento, ao contrário, por exemplo, da tuberculose óssea, positivada já em múmias milenárias egípcias pelos
vestígios de porosidade e de manchas encontradas. Sabe-se, contudo, que primitivas tribus nômades eram
atacadas por lobos raivosos. Foi a raiva o terror das aldeias e dos campos nos nebulosos tempos medievais.

 Graças ao químico francês Louis Pasteur (1822-1895 ) debelou-se o mal da raiva, mediante as hoje conhe-
cidas vacinas anti-rábicas. Segundo as últimas estatísticas, no ano de 1970, só em São Paulo, aplicou-se no
Instituto Pasteur, cerca de 55.000 vacinas preventivas. Malgrado isso, o óbito anual conta ainda com 100
mortes por hidrofobia, aproximadamente, o que é entristecedor, dadas as características inenarráveis da morte
assim causada.

 Com rara proficiência o conferencista desenvolveu os muitos aspectos ectiológicos da raiva, num detalhado
estudo sobre o vírus especifico, sua forma, sua penetração no organismo via sistema nervoso, sua localização
no cérebro e a morte terrível, dentro de sete dias.

 A raiva não é facilmente diagnosticável. Para isso, é necessário o estágio dos cães , em observação. O
animal é o reservatório em potencial do vírus. A fonte de infecção é a saliva, portanto, é ela o veiculo de
transmissão. Mal age quem inadvertidamente mais por gesto de carinho, expõe-se à contaminação salivar de
seu cãozinho de estimação.

 A sintomatologia da raiva se identifica : a) raiva furiosa com características de agressividade, baba, sede. O
cão tem sede mas não pode engolir porque lhe paralizou a mandíbula. Daí o aparente erro semântico : hidrofo-
bia. b) raiva paralítica : o cão não come, não bebe, arrasta-se por fraqueza dos membros. c) raiva tropical : ou
muda – manifesta-se por ligeira debilidade, meio apetite, quietude, fotofobia, isto é, o cão sente dor na retina, na
incidência de um foco de luz. d) raiva-rural – esta é transmitida por morcegos. É responsável pela morte de
cerca de 10.000 cabeças de gado e altamente prejudicial, entre outras conseqüências , na economia do país.
Isso, anualmente.

 Discorrendo ainda sobre a prevenção ao mal, o Prof. Dr. Walter Mauricio Correia destacou os períodos de
incubação da moléstia, a aplicação da vacina, salientando ainda, como capítulo especial da matéria, os cuidados
imediatos que a criança merece, em casos tais.

 Referentemente à aplicação das chamadas injeções contra a raiva, frisou ainda o conferencista, os extra-
ordinários recursos da vacina de Fuenzalida para os casos – hoje quase inexistentes – de reação e incompati-
bilidade na aplicação do sôro anti-rábico.

 Convidada para a conferência , a cronista desta coluna felicita a Irmão Paulino e ao Colégio La Salle por
essa iniciativa que vem estabelecer de forma auspiciosa o estreito intercambio de nossas escolas com os
mestres que pontificam no Instituto Superior de Ciências Médicas de que tanto Botucatu se honra.

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/08/1971 )
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L O V E S T O R Y

 Acabamos de ler o romance de Erich Segal que se constitue no momento o “best-seller” mundial com uma
tiragem, só no Brasil, de mais de trinta e cinco mil exemplares enfeixados em sete sucessivas edições. Levan-
do-o à tela com fortes e mais acentuadas pinceladas de sentimentalismo o diretor cinematográfico Arthur Hiller
conseguiu um estrondoso sucesso de bilheteria pois que reviveu para a nossa época sedenta de sentimentos
nobres o romance “água com açúcar” tão combatido no começo do século como o responsável pela formação
de uma juventude sonhadora que trilhava o doce alheiamento do irrealismo, afastada totalmente do sentido
objetivo e prático da vida.

Romance e filme representam no momento, uma suave onda de amor, romantismo e beleza neste mundo
contraditório e desconcertante em que se vive. Porque desde há muito, invertidos na escala de valores, sobre-
puseram-se a sociedade e a escola erelegaram o lar. Submergiu a juventude após duas grandes e devastadoras
guerras na crista dos vagalhões que levaram de roldão os fortes alicerces de uma educação iniciada no lar,
secundada na escola e complementada na sociedade. Mas essa escala de valores foi subestimada. Filosofias
contraditórias e caducas ensejaram a rebeldia dos jovens manifestada na emancipação precocemente atingida,
mergulhando a mocidade nas formas mais tristes e deprimentes em que vive nos nossos dias.

Por isso, o romance filmado agora, consegue um êxito sem par. Levado à saturação o jovem de hoje, vitima
de uma aculturação sedimentada em alicerces instáveis de uma nova moral flutuante e acomodatícia, mergu-
lhou nesse ceticismo chocante e discutidor que se manifesta na chamada revolta contra tudo e contra todos.

 Erich Segal, professor universitário de literatura comparada e de letras clássicas escreveu as cento e
setenta e oito páginas traduzidas,baseado,segundo o noticiário, em um drama realmente acontecido. Fê-lo mais
como roteiro de filme, rascunhando-o vinte e três vezes. A publicidade comercial tornou o “script” um elixir
revitalizante do romance morto e transformando-o num “best-seller” sem qualquer dose de valor literário, tal
como vem sendo friamente analisado pela crítica especializada. Mas calha certinho para aquele algo de irreal
, de sonhador, de belo de que o mundo anda tão precisado.

 O palavrão solto, a licenciosidade dos costumes universitários, o esforço para a frase feita comprometem
em muito as credenciais do autor, mais surpreso ele do que ninguém, do êxito livresco e financeiro da obra. É
um triste livro. De leitura fácil e compreensão rasa. Deve ser lido por todos pelo que suas páginas contêm como
depoimento sobre uma época e pelo que elas não contêm como obra definidamente literária.

 Há uma frase nas páginas finais do livro que revigoriza a moral básica e que lança subjetivamente um
anátema sobre a filosofia reinante. A heroína já nos minutos finais da agonia, declara simplesmente :- “Pode
fazer um enterro católico”.

 Recebendo há pouco tempo faz em nossa casa, Isaura Leite César, professora formada pela nossa Escola
Normal e tornada hoje uma grande pesquisadora social, relatava-nos ela suas andanças pela Europa,em objeto
de estudo. Seu depoimento imparcial manifestava-se nas experiências captadas nos grandes centros educaci-
onais e no que lhe foi dado observar na vida comunitária das Universidades. E remata ela : “- Estejamos certos
de que a juventude dentro dos desmandos em que firmou a sua emancipação, não chegará a transpor os trinta
anos”.

 Erich Segal começa seu romance assim : “Que se pode dizer sobre uma moça de vinte e cinco anos que
morreu?”

( A Gazeta de Botucatu – 24/08/1971 )
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OS MENINOS DO CORO

 O título soa – nos com leves tons de lusitanismo puro. E mal não está que o leiamos como se tivéssemos
rediviva uma página de Camilo ou de Herculano. São quinze ou dezesseis meninos entre os nove e onze anos.
Idade maravilhosa em que o espírito angelical ordena, até nas ingênuas travessuras, aquele delicioso traço de
pureza e graça.

 Disciplinados os vemos em fila, surgirem da sacristia em solene procissão, precedendo a grave figura do
celebrante. É uma linda falange de passos miúdos e andar bamboleante como se os solevassem asas invisíveis
em vôos de serafins.

 Desfilam em atitude séria. Braços cruzados,as mãozinhas beliscam com dedos irriquietos o cordão seráfico
que lhes ondeia em pregas folgadas a batininha resplendente de brancura. Carinhas bonitas, sorriso infantil nos
lábios facilmente entreabertos, brilham nas arcadas incompletas os dentinhos ainda irregulares. O olhar é vivo
e buliçoso, pronto a captar num relance, na vasta nave repleta, algo de ingênuo interesse que lhes vai suscitar
depois, no retorno, a alegre explosão de uma pilhéria pura. E caminham pelo centro, em direção ao Coro. A
suave e terna lição foi – lhes ministrada antes. A perseverança encaminha – os para os serviços do Senhor.
Não há um instante inseguro.

Eles se dispõem convictos na tarefa que lhes incumbe Digna de um vitral é a figurinha que sustenta o
breviário. Frente ao celebrante, braços erguidos, página aberta sobre o rosto, é uma pequenina cariátide ensai-
ando, quem sabe, tornar – se a si mesma um dia, uma oferenda aos céus. Deve haver muita disputa para ser o
turibulário. Sim, porque nas correntes, o vai – e – vem do recipiente prateado evola com o incenso, o espírito
infantil em revoadas sem fim.

 De patena na mão, ladeando o sacerdote, fazem – se eles puras alminhas que se interpõem, nos insondáveis
desígnios de Deus, entre as criaturas e o próprio Criador.

 São crianças e são anjos. Da compenetração do momento a uma explosão de riso, já no fim da cerimônia,
não há peias O rastilho é nada. O riso estoura e os querubins fogem apavorados. Já pra sacristia! Rosto
afogueado, cabisbaixos, despem a batininha, ouvem a reprimenta. E voltam amanhã, mais anjos, mais puros,
mais crianças.

 Instantes duros mesmo, durante a cerimônia, são os das Leituras. E do Sermão. Entremesciara na cabeci-
nha arvoada a mensagem de Paulo,as falas de Isaias, com a última imagem do gol do futebol do campinho da
escola. Os pés infrenes traduzem o entusiasmo latente. Sentadinhos nos degraus do altar, de um e outro lado,
conversam com os olhares. Mais do que os olhares a biqueira esbranquiçada dos sapatos atesta o chute. Eles
misturam as imagens do time derrotado com as palavras do sermão. O pregador fala das andanças de Jesus.
Ele vai atravessar a Samaria. Onde fica isso?

 É o momento de fixação. Pela vida em fora, as palavras de nebuloso sentido hoje, aclararão os intervalos do
travesseiro e do sono do amanhã. Elas sedimentarão mais tarde os entreveros com o certo e o errado. Entre o
estável e o instável. A sementinha de hoje fica para germinar amanhã. Foi assistindo a passagem dessas
batininhas brancas pela vasta nave iluminada de Notre Dame de Paris, numa noite de Natal, que Claudel deixou
após si uma longa existência trilhada no instável e no reconhecido falso sentido humano das coisas, para voltar
– se as coisas de Deus.

 (A Gazeta de Botucatu - 31/08/1971)
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 A ORDEM DA ROSA

 A arquiduqueza austríaca, primeira Imperatriz do Brasil e mãe de seus seis filhos repousava o seu último
sono há já três anos na cripta da Catedral. Os ecos de sua vida aventurosa sombreavam na Europa as tratativas
de uma nova aliança.

 A situação política do Império roubava – lhe os raros instantes em que desejaria, consoante sua índole e
formação, dedicar – se mais paternalmente aos deveres negligenciados as mãos de preceptores e de educado-
res. Os pequeninos órfãos, um dos quais já precedera a mãe na eternidade, ressentiam – se na inocência da
infância, dos carinhos do lar.

 Pedro I carecia restituir ao calor da família, a mãe para sempre ausente. Leopoldina fora esposa perfeita,
amorosa e compreensivamente dedicada. Junto a ela seus arroubos serenavam para estabelecer entre ambos,
nos raros momentos a sós, um remanso de cálida afetividade. Um travo amargo roia – lhe o coração: poderiam
ter sido mais felizes se a morte não os houvesse separado. Ela era temperamentalmente equilibrada e serena.
Culta e estudiosa, adotara a nova Pátria como o cenário sempre almejado para as suas pesquisas e os seus
estudos. O intercâmbio mantido com os sábios da velha Europa faziam do Palácio Imperial da Boa Vista um
centro cultural e artístico.Não se descurava dos deveres maternos.E os filhos teciam ao seu redor uma viva
coroa de alegria e pureza. Tudo isso, porém, se acabara em 11 de Dezembro de 1826.

 Urgia, por razões óbvias de ordem familiar e política que os corredores do palácio se povoassem de novo
das passadas leves e aristocráticas de uma nova Imperatriz.

 Um dia, a diplomacia anunciou lá longe, a aceitação do pedido de casamento formulado por Sua Majestade
Imperial D. Pedro I, do Brasil, a princesa Maria Amélia Augusta Beauharnais de Leuchtenberg, de velha e
severa linhagem alemã. Numa manhã esplêndida de luz e calor, aportou no Rio de Janeiro aquela que seria por
um curto período de três anos, a segunda Imperatriz do Brasil.

 Assoma o tombadilho da nave e desce, numa nuvem rosada, a pequena escada que a levaria a defrontar –
se com seu augusto prometido. A claridade da manhã cintila em suas vestes róseas. Ela toda, é uma flor de
mimo e delicadeza transplantada carinhosamente da severa Munique para a beleza tropical do Novo Mundo.A
cútis nívea tinge – se do suave rubor da prometida. Nos olhos de um puro azul refletem – se os enleios da nova
desposada. Os fulvos cabelos rebrilham em fulgurações douradas. Amélia de Leuchtenberg perpassa enleada
os olhos pelo porte heril do nobre senhor. Detem – se mais carinhosamente para com as augustas crianças que
com impasciência infantil lhe sorriem com amor. Toda a emotividade da mulher e da mãe refletem – se em suas
feições suaves.

 Naquela visão rósea, primaveril e romântica desperta a alma ardente do trêfego príncipe. Naquela tarde, no
Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista nascia, em honra à nova Imperatriz do Brasil, a Ordem da Rosa,
comenda de mérito militar e civil.

 Consistia essa comenda, que vigorou até 1889, numa estrela de seis pontas, esmaltada em branco, bordada
a ouro, sobrepujada por uma coroa imperial e cercada por coroa de rosas. No verso, tinha a legenda: Amor e
Fidelidade e no reverso: Pedro e Amélia – 2 – 8 1829.

 Galante e romântico, Pedro I inscrevia uma nova página na história pitoresca da monarquia no Brasil.

 (A Gazeta de Botucatu - 07/09/1971)
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O PORTA BANDEIRA

 Sobejam – nos nesta semana os múltiplos temas com que poderíamos tecer a nossa crônica.Aí está a IV
Exposição Agropecuária através da qual não só a Câmara Júnior, mas toda Botucatu estará recepcionando os
visitantes que aqui chegarão. Passa – nos neste momento, a frente, o grande ônibus apinhado de estudantes
universitários aqui reunidos para a Primeira INTERVET. Lemos com gratidão, um dos dísticos do coletivo: O
Paraná saúda Botucatu. Tudo isso diz bem alto da importância da nossa cidade.

 Mas prometemos a nós mesma reservar estas linhas para falar do nosso último desfile cívico.Vários são,
em nossa cidade, os desfiles que polarizam a atenção do nosso povo, levando – o desde as primeiras horas do
dia a ocupar,jovens e velhos, de todos os escalões sociais, as calçadas de nossas ruas por onde, logo mais,
desfilará a nossa classe estudantil, seguida de Clubes e Associações.

 O título em epígrafe glosa, já que não há espaços para a particularização, tudo o que de perfeito e lindo foi
visto naquela memorável manhã. Espetáculo público de alta formação moral e cívica, disciplina e ordem exem-
plares, visão multi – colorida de cores, alegorias, dísticos e figurações. Raro espetáculo de arte e de beleza.

 No garbo juvenil, no entusiasmo patriótico daquele jovem porta – bandeira do nosso querido La Salle, vai
sintetizada a sincera homenagem desta coluna a todos que indistintamente colaboraram e participaram do
grandioso desfile. Ele sozinho, na beleza do uniforme, na sua postura marcial, na visão da sua juventude,
credencia a nossa cidade.

Não saberíamos distinguir do exemplo brilhante de nossas autoridades abrindo o desfile, dando – nos a todos
a lição que parte do alto; do grupo de homens responsáveis, chefes de família, que deram a nota marcial a
fanfarra do SENAC; do último guardinha – mirim mal ajustando o passinho de criança a regular e segura
cadência da marcha dos companheiros maiores; ou a beleza artística da Bandeira Imperial desfraldada com
elegância e distinção pelas alunas do Instituto Santa Marcelina, ou ainda, o encanto sem par e sem compara-
ções possíveis das crianças dos nossos grupos escolares.

A crônica é sincera e entusiasta. Fala pelo jornal e pelos seus inúmeros leitores. Mais do que isso, a fiel
permanência do povo que por duas longas horas permaneceu de pé, ao longo do grande trajeto, assistindo
compacto, disciplinado e ordeiro, a passagem da nossa juventude, é o selo máximo que honra as inegáveis
virtudes cívicas desta Botucatu consciente e altamente educada.

 Bem avaliamos o que representa, nos bastidores, o preparo dessa parada cívica, que vai desde a seleção
das crianças da fanfarra, aos ensaios constantes que clarinam semanas antes as nossas longas tardes de serra,
reboando por todos os quadrantes. Num antecipar festivo de civismo. Dos Diretores de Grupos Escolares, aos
treinadores, das professoras que respondem pelos uniformes elegantes e lindos, aos cartazistas e auxiliares, vai
aqui toda nossa admiração e o nosso respeito.

 Participáramos, de véspera, de uma honrosa reunião junto a mestres, presidida pelo nosso Delegado Regi-
onal do Ensino, Prof. Inarelli e guardamos suas extraordinárias palavras proferidas em rápida palestra, sobre o
ensino primário – base sedimentar da unificação nacional, pela alfabetização e pelos princípios de educação
moral e cívica.

 (A Gazeta de Botucatu - 14/09/1971)
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FANTASMAS SHAKESPEREANOS

 Goethe já afirmava,em célebre frase, que não é a Arte que imita a vida mas sim, a Vida imita a Arte, pois
que a intensidade profunda da criação poética supera, muitas vezes , os lances mais dramáticos da existência
humana.Quis o poeta sobrelevar, com esse pensamento, os atributos quase divinos da inspiração artística.

Volta e meia despertam –nos os noticiários do momento, reflexões dessa natureza. Nada há de novo sob as
luzes do sol, já diziam os antigos filósofos gregos. Tudo se repete. Com intensidade dramática, com burilações
romanescas, tal como se vivêssemos ainda das extraordinárias tragédias gregas ou nas nebulosidades das
crônicas medievais.

Shakespeare abre o grande drama de Ricardo III com a visão impressionante de Lady Ana, em meio às
carpideiras desgrenhadas, levando a sepultar, entre imprecações de dor e de desespero, a Henrique VI seu
esposo, morto barbaramente pelas tramas do facinoroso Gloster, que lhe conquista a mão de esposa frente
mesmo ao esquife aberto, numa dialética atordoante e diabólica – torpe vereda pela qual o corcunda maquiavé-
lico conquista o trono e reina, temporariamente, como Ricardo III,rei da Inglaterra.

Quem não leu essa obra genial do vate inglês, deve estar lembrado do filme do mesmo nome que consagrou
Laurence Olivier como o maior artista dramático de todos os tempos. O mesmo Shakespeare nos leva a
pacificação dos Capuleto e dos Montechio só concluída a vista dos corpos gélidos de Paris, de Julieta e Romeu,
extuantes há pouco de vida e calor, naquela cripta rica de mármores e de esculturas.

 Hamlet vagueia na calada da noite, ansioso para que lhe surja no bater da meia – noite, o vulto redivivo de
seu pai e rei, clamando vingança para com a mãe adúltera e o tio político e incestuoso. Os tronos da Europa são
ricos de crônicas tenebrosas em que Vida e Arte se confundem. De permeio, o corpo insepulto que a política e
a ambição humana sacrificaram.

Sob a luz ardente do sol mediterrâneo, em três de setembro corrente, um carro fúnebre do mais alto estilo,
guardado por oficiais italianos e franceses em rígida disciplina, atravessou as fronteiras ítalo – franceses,
passou célebre e indiferente entre os biquínis coloridos que se amorenavam nas praias povoadas de Cote
d”Azur, alcançou as regiões calientes e salerosas da Espanha dourada e entregou, em certo lugar, a quem de
direito, o corpo ainda insepulto da mulher que representou na Argentina, por uns curtos anos, o maior papel que
a crônica daquele povo registrou.

Sua história aí está: depois de uma ascenção política vertiginosa, voltou – se ao justicialismo social de sua
pátria e daí, para ídolo do povo foi rápido. Morta aos trinta e três anos, foi seu corpo embalsamado e guardado
em urna de cristal. Não poderia submeter – se à corrupção da carne. Era mito e deveria perpetuar – se. Os
tempos mudaram.

Houve revoluções. Seu corpo desapareceu misteriosamente. E por isso muito sangue rolou, muitas vidas se
foram. Lutas, revoltas, distúrbios, vinganças, luto, dor. Agora volta esse corpo insepulto a valer como senha de
pacificação. De novo os acontecimentos humanos giram ao seu redor. Da velha Europa tão cheia de fantasmas
e de enredos, surge o esquife de prata a reclamar, quem sabe? Apenas um remanso eterno.

 (A Gazeta de Botucatu - 21/09/1971)
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CRIANÇAS

 Mundo fascinante, o das crianças! Elas nos envolvem e nos arrastam pelo feitiço encantador da sua insa-
ciável curiosidade.Os programas infantis da televisão não lhes satisfazem a sede do maravilhoso e por isso.
Elas na sua deliciosa fantasia enlevam – se com as narrativas que lhes entram pelos ouvidos.

 Falávamos a classe sobre a distinção entre o abstrato e o fictício, que a Moderna Nomenclatura Gramatical
aboliu dos estudos elementares.

Para despertar – lhes o interesse, acentuando a inerência da abstração que nos seres ou coisas concretas
atribue – lhes sentimentos e qualidades, particularizamos a ficção nas suas múltiplas manifestações, distinguin-
do as figuras que enriquecem nosso folclore, suscitadas, entre fatores vários, pelo medo, pela solidão – ambien-
te, pelas narrativas do nosso legado afro – lusitano, misto de crendices e superstições, apontando – lhes páginas
encantadoras do saci, do curupira, da mãe – d”água, do Negrinho do Pastoreio, essa, uma estória deliciosa de
Monteiro Lobato. Veio – nos então, a pergunta intempestiva:

—E a Emília?
 — Sim, muito bem. Quem não conhece a Emília? E no entanto, ela é uma boneca de pano. Mas D.Benta,

como Gepeto, deu – lhe o sopro vital e a nossa Emília fez estrepolias na Chácara do Pica – Pau Amarelo.
 — Quem foi Gepeto, professora?
 — Ah! Conta, vá... É tão bom ouvir estórias...
Foi aí que aconteceu. Não podíamos naturalmente truncar – lhes o fio da insaciável curiosidade. Tínhamos

que dar – lhes os primeiros rudimentos da literatura de ficção. E então, desejaram saber como apareceu o
Tarzan. Conheciam as aventuras desse herói das selvas, Mas ignoravam – lhe a origem. E então, falamo – lhes
do missionário inglês que, com a esposa, naufragou nas costas africanas. E encantaram – se com Kala, a
macaca – mãe. A aula incendiou – se. Queriam mais. E lhes dissemos da ficção científica que precedeu as
viagens interplanetárias. E gostaram.Lembraram o último filme visto na televisão: Viagem ao Centro da Terra.
E conheceram Sherlok e tiveram noção rudimentar do método indutivo que precedeu, por Conan Doyle, a
moderna técnica policial.

Ainda quiseram mais. E atingimos o nosso objetivo. Entramos na mitologia grega, dando – lhes vários nomes
de deuses. E conheceram Netuno, o deus dos mares e riram – se do seu garfo. Alguns não lhes conheciam o
significado. Um outro aluno mostrou saber. Foi a lousa e desenhou o tridente. Outro, analisou, morfologicamen-
te, o vocábulo.

 Pediram – nos uma narrativa da Mitologia. Nós lhe contamos, de Leituras de Erasmo Braga, a lenda do Rei
Midas. Quando a narrativa chegou ao fim, havia um grande silêncio na classe. E choveram as perguntas:

- O pão virou ouro? E ele não comeu?...
- Não.
 - Professora, a filha também virou estátua de ouro?...
- Virou...
- É ... esse rei foi bem castigado, não?
 - É. Daí nós devemos aprender que muito mais do que o ouro, valem as nossas afeições, as nossas amiza-

des. A ambição desmedida embrutece – nos o espírito e endurece – nos o coração...

(A Gazeta de Botucatu - 28/09/1971)
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 FINS DE SEMANA

 É contristador o balanço semanal das ocorrências desastrosas nas grandes vias asfaltadas que são hoje o
índice maior do nosso progresso e do nosso desenvolvimento. Os noticiários de televisão nos apresentam ainda,
acrescentando ao que falou no noticiário jornalístico, os tristes flagrantes dos carros reduzidos a montão de
ferros e engrenagens retorcidas, por cujos desvãos nossa mente impressionada procura vislumbrar restos dos
que foram gente.

 É assim. E nós nos entristecemos porque nesse macabro balanço há, infelizmente, a ceifa de vidas precio-
sas de chefes de família, de jovens na flor dos anos, de crianças que representavam verdes esperanças para o
amanhã. Maior tristeza ainda, quando vão, nesse roldão, velhos amigos e se enlutam famílias de sólidos e
antigos vínculos de amizade.

 Dirão uns – é a imprudência. Dirão outros, qual nada, tinha que acontecer. As saídas para fins de semana,
são imperativos da vida moderna super – valorizada. Outros mais, dirão que o descanso semanal é necessário,
imprescindível, máxime a beira – mar, no camping, no goso de algumas horas do ar puro fora dos angustiantes
ambientes da cidade grande.

 Ou então, remanescem aqui ou ali, criaturas traumatizadas para sempre que prosseguirão aumentando
cada vez mais, o já grande contingente dos neuróticos e dos infelizes incuráveis. Muitos fatores levam à
justificativa de ânsia pelos passeios de fim de semana. Bastaria que nos detivéssemos no viver cotidiano dos
que habitam as grandes metrópoles. Os asfixiantes apartamentos roubam não só a luz do sol como também a
elasticidade de movimentos. Vítimas maiores, são as crianças que se estiolam como florzinha anêmica e triste.
Lá fora, o complexo do cimento armado faz silhueta acinzentada no ar poluído e irrespirável. Onde o verde das
árvores e o multi colorido dos canteiros? Que fazer num sábado abandonado e num domingo vazio?

 O mal estendeu – se de tal forma, que a sede pelos fins de semana generalizou – se. Ninguém mais
saboreia as horas tranqüilas de um domingo vagabundo. A ordem é sair. Vaguear, perambular pela estrada sem
fim, podando aqui, podando ali, fugindo adiante de um choque inevitável, treinando os nervos para os reflexos
imediatos. É a luta das estradas. Alguém passou a mais de cento e vinte. Vamos atrás. Não adiantam placas
indicativas e premonitórias. Pra que isso quando o rapazinho barbudo, dono do mundo, olhar soberano e herói do
asfalto quer provar a companheira formosa que lhe vai ao lado, cigarro nos lábios, alto nível cultural, que ele é
bom mesmo na rijeza dos músculos e nos seus reflexos motores? Se mais adiante, o chofer do caminhão
carregado, açambarca a pista, a ânsia de adiantar o transporte e gosar mais umas horas o convívio da jovem
esposa e do filhinho caçula,ah! Cretino, sai da frente! Daí para o estraçalhamento, para o montão de ferros
retorcidos, para os últimos gemidos e para o final, é um instante.

 O pobre motorista do caminhão é o culpado e o irresponsável, o bancário na sua Variant já foi o pai de uma
família feliz, os sacrifícios de pais distantes valendo para o filho acadêmico, tudo, num montão de ruínas e de
ilusões mortas. Eis o fim de semana que a vida moderna ensinou. Aplicar – se – ia aqui, com amargura, a
palavra do momento. Uma tragédia no asfalto? É anti – matéria da vida moderna.

(A Gazeta de Botucatu - 05/10/1971)
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MEMÓRIAS -  RUBIÃO DOS VELHOS TEMPOS II

  Naquele tempo as férias escolares nos reuniam na casa de nossos avós maternos, proprietários do Hotel
Varoli, em Rubião Júnior. Da Metrópole vinha regularmente tia Fianmetta e o filho Wilson, alegre e sadio garoto
de oito anos.

Costumeiramente acompanhava – os o Prof. Renato, que em São Paulo era livre docente de nomeada e
assistente direto do sábio Prof. Bovero, mestre italiano contratado para a Faculdade de Medicina da Capital.

 Deixados para trás os problemas da docência, desintoxicados os pulmões do formol e queijadas drogas
assépticas, atiradas pra longe as longas luvas do anatomista, o Prof. Renato descontraia – se no alegre convívio
familiar. Tonteavam – no as diabruras do sobrinho querido que, livre das peias do colégio recobrava junto aos
priminhos a imensa ânsia de brincar. Mais divertido ainda para o já famoso anatomista, era o apreciar o trato de
nossa avó para com os hóspedes, e o seu alegre linguajar picaresco que entremeava o dialeto pontremolês com
as – para ele indecifráveis – regras de concordância e da semântica portuguesa.

 As férias do professor ilustre decorriam deliciosas, confessava ele. Seria para os nossos dias, o desintoxicar
– se das complexas dificuldades de vida cosmopolita da Capital, para embrenhar – se nas doçuras da vida
interiorana, quase bucólica do Rubião daqueles tempos. Solteirão inveterado até aquela época, dedicado exclu-
sivamente a ciência e aos livros, era de natural, taciturno, pouco loquaz. No entanto, no bucílio constante do
entra – e – sai de hóspedes e viajantes do hotel, envolto na atmosfera familiar febricitante de moços e de
crianças, amorosamente cercado pelos cuidados maternais de nossa avó sempre alegre e comunicativa, o Prof.
Renato transmudava – se num estudante de medicina em folgado gazetear. Tudo valia para todos: desde os
pastéis quentinhos saboreados ao redor do imenso fogão; ao amanhecer ao som rangedor das manobras das
possantes mil – e – uma da Sorocabana; ao encanto de subir em bando o morro para apreciar o pôr – do – sol
demorado dos verões quentes. Sobretudo, as noites deliciosas em vigília para o noturno das dez horas envolta
na conversa multi – variada da tertúlia familiar. Para o mestre em Anatomia, o ambiente simples, o diálogo
entrecortado de chistes, era a válvula maravilhosa que lhe abria fácil o riso na boca afeita ao rictus da cátedra
severa.

 Muitas vezes, nas noites cálidas de verão, reuniam – se todos na frente da velha casa do Hotel, de propri-
edade dos Pinto Conceição, casa essa há pouco demolida, e então, formava – se com rapidez, a roda jovem,
acrescida do Júlio Butignolli, do Pedrinho e do Oswaldo Maffei, de Darcy Bertoni e dos telegrafistas em folga,
da Estação.

 Então, dando vazão à sua veia humorística, e saboreando as mais variadas impressões dos circunstantes,
divertia – se o médico professor contando fatos e curiosidades do curso, muito especialmente, para horror das
jovens que o ouviam, as surpresas decorrentes do trato com os cadáveres retalhados em seus órgãos e mem-
bros, para o estudo anatomo – fisiológico. Os naturais incidentes em aula, calamitosos para os ouvintes biso-
nhos, causavam engulhos, provocavam a aversão mal disfarçada, sugeriam em todos, impressões frankesteine-
anas que os circunstantes levavam para os pesadelos noturnos.

Mal previa o Prof. Renato Locchi que suas palestras concretizar – se – iam quarenta anos depois no
complexo médico hospitalar que a mesma paisagem tranqüila de Rubião hoje envolve.

 Tudo isso nos surge à mente, porque o Wilson retornou a Botucatu, visitou Rubião e tocado pela comoção,
deixou – se envolver pelas imagens de outrora. Mas o passado não volta.

(A Gazeta de Botucatu - 12/10/1971)
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NOITE DE GALA

 Teremos a realização, na noite de quatro de novembro p. futuro, no Salão Nobre da Faculdade de Música
do Instituto Santa Marcelina, de um Concerto de Violoncelo a cargo do grande violoncelista brasileiro Calixto
Corazza,integrante e spalla da Orquestra Sinfônica Municipal e, com igual posto, da grande Orquestra Filarmô-
nica de São Paulo, recentemente organizada, esta última, também, na Capital.

 A noite de gala programada para esta cidade, é uma promoção da aludida Faculdade de Música e da
Associação dos Docentes da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que iniciam sob tão
auspicioso acontecimento de alto nível musical, um movimento em prol da Arte em nosso meio educacional e
cultural. O concerto será um espetáculo inédito para os apreciadores da boa música, pois que o artista, de
renome internacional, pela primeira vez nos visita.

 O violoncelo faz parte do grupo dos instrumentos de cordas friccionadas, ou melhor, como o violino e a
viola, é um instrumento de arco. Seu som é doce, nobre e cálido. Costuma – se dizer que o seu som mais se
aproxima da voz humana. É instrumento nobre e de grande relevo na execução de música de câmera.

 O artista executante nasceu em São Paulo e fez seus primeiros estudos com o próprio pai, o Prof. Alfredo
Corazza. Desde os nove anos revelou – se um grande talento, sendo então aluno do Maestro Armando Bellardi.
Realizou inúmeros concertos. Desde 1935, faz parte do famoso Quarteto Haydn e do Trio São Paulo do Depar-
tamento Municipal de Cultura, da Capital. Como componente do citado Quarteto Haydn, executou, juntamente
com Gino Alfonsi, Alexandre Schauffman e Johannes Celsner, o ciclo integral de trios e quartetos de Beetho-
ven. Pelos seus inegáveis méritos de executante, tocou com as maiores celebridades deste século como Mar-
guerite Long, com a qual executou o Quarteto de Fauré.

Como grande solista foi regido nos grandes concertos pelos maestros Eleazar de Carvalho, Ernst Mehlich,
Bernardo Federowski, Camargo Guarnieri, Souza Lima, Armando Bellardi, Francisco Mignoni, Diogo Pacheco
e outros mais. Faz parte o artista ainda, como primeiro violoncelista, da Orquestra Sinfônica de Campinas.

 Calixto Corazza dedica – se entusiástica e denodadamente ao magistério, dando aulas de violoncelo e
música de câmera nos grandes centros musicais do Estado, principalmente em Campinas e Piracicaba.

 As músicas programadas para o concerto da noite de gala em nossa cidade destacam – lhe o virtuosismo e
suas excelentes qualidades artísticas. Distinguem – se, dentre outras, músicas de J. C.Bach – Concerto em dó
menor; B.Popper – Rapsódia Húngara; A. Metzdorff – Concerto Polonaise; Mozart – Minueto; Massenet –
Meditação da ópera Thais; Heitor Villa Lobos – O Canto do Cisne Negro e de Van Goens – Scherzzo.

 Acompanhando o solista, estará presente a já conhecida e talentosa pianista piracicabana Maria Dirce de
Almeida Camargo, que ocupa naquela culta cidade, o cargo de professora da Escola de Música de Piracicaba.

 (A Gazeta de Botucatu - 19/10/1971)
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O VASO ORIENTAL

 Nós o cobiçávamos há bem uns dois anos. Mas não contávamos em nosso escasso e pessoal orçamento
com verbas de ornamentação, capazes de adquiri – lo.

 Ele era para nós, uma tentadora figura a nos sugerir nos seus talhos artísticos, feitos a mão com a seguran-
ça dos artezãos primitivos, uma posse fácil. Seduziam – nos suas formas clássicas de velha ânfora digna na sua
perfeição plástica de figurar entre aquelas cerâmicas de que nos falam e nos desenham velhas crônicas e mono
grafias de escavações grego – fenícias.

 Estava ele lá, perdido entre outros muitos objetos, no mostruário atulhado com que o Carlos Rosa seleciona
com muito gosto os seus artigos de venda, máxime aqueles que dizem respeito a presentes especiais. O vaso
teria que ser nosso, pensávamos. A cada passagem, a cada entrada na Livraria a consultar novos livros e a
pesquisar novos assuntos que mais de perto nos assegurassem a atualização de nossa leitura estudiosa, lá
estava o lindo vaso oriental a nos seduzir insistentemente.

 Não alimentávamos sobre ele, pretensões literárias. Não. Seria acreditar – se alguém, muito presumida-
mente, com o talento de um Prosper Merimée a enovelar temas românticos de fin – de – siécle nas urdiduras
de um Vaso Etrusco que assegurou ao autor a inscrição de seu nome no pantheon da Academia Francesa.
Nada disso. Nem sequer pretenderíamos alcançar as pegadas de um Tschecov fazendo uma brilhante página
do conto russo com a sua Obra de Arte. Não. O nosso interesse era prosaico, só isso.

 Havia em nossa sala de visitas, um ângulo bastante sugestivo junto ao piano quase centenário, carvalho
alemão autêntico, ângulo esse a exigir que lhe cobrissem o vazio irremediável com algo belo e original. O vaso
rústico de argila, anteriormente ali colocado não propiciava a permanente beleza verde de uma avenca. Havia
ali sombra e proteção de fortes correntes de ar.

 Para aquele canto, tinha que ser um vaso, mesmo. Para flores trocadas semanalmente. Flores de hastes
longas que emprestassem ao ambiente o calor de suas corolas vivas e coloridas. E que dessem aos muitos
amigos, o antecipado acolhimento dos donos da casa. O vaso oriental já é nosso. Desde hoje. Tem polimento
esmerado de um autêntico trabalho artístico.É de alumínio. E por ser assim, tem reverberações prateadas.
Brilha a luz do dia, como na meia claridade do anoitecer.

É lindo. É gravado a canivete, asseguraram – nos. Trabalho lindo, de artista japonês. É alto e elegante. Vaso
para coluna ornamental. Está agora, sobre os tríplices pés de uma cantoneira austríaca. Traz, gravada a fogo,
a clássica paisagem do Oriente. Ao fundo, o pico escurecido Fuji – Yama. Um largo prado traz – nos a corren-
teza tranqüila de um córrego cujas margens floridas são ligadas pela pequenina e mimosa ponte de bambu. De
lado a lado cerejeiras e pessegueiros em flor, dão o toque poético de velha lenda de amor proibido, que a poesia
oriental fixou em suas páginas literárias e nas suas antiqüíssimas obras de arte. O vaso agora é nosso. Ocupa
o ângulo exato que há dois longos anos o esperava. Pusemo–lhe margaridas lindas, grandes, graciosas.

 Agora há um toque novo na nossa acolhedora sala de visitas. Lá estão no interior espaço até então vazio, o
lindo vaso oriental e as nossas margaridas. Há alegria, beleza e calor no ambiente. Eles darão, antes de nós
mesmos, as boas vindas aos nossos amigos.

(A Gazeta de Botucatu - 26/10/1971)
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DE ONDE QUER QUE SEJA

 Lembrança querida de um querido ausente que já transpôs as fronteiras deste mundo, é um finíssimo álbum
que possuímos sobre o Cemitério de Staglieno, situado no risonho Vale de Bisagno, em Gênova – Itália, álbum
esse, mais condizente com galeria de Museu de Arte do que propriamente com cidade dos mortos.

 Somos daquele parecer conservador e lúcido de que as nossas relações de ordem espiritual e sentimental
devem ser traduzidas com o melhor das nossas emoções e das nossas manifestações. Por isso admitimos e
admiramos com profundo respeito as catedrais e os cemitérios onde os sentimentos de religiosidade, de piedade
e de dor se transfundem na plasticidade eloqüente dos mármores e dos murais que fixaram no passado a
grandeza do espírito humano.

 Numa das belíssimas galerias do campo santo genovês, cujos grupos escultóricos tem a eloqüência de
cenas vividas, destaca – se um monumento que nos detém e nos emociona porque resume, ao simples olhar,
tudo o que de profundamente meditativo e piedoso se passa traduzir neste dia de finados – data de evocação e
de saudades para todos nós.

 Em mármore e bronze, surge – nos a figura alada de um ancião cheio de magestático vigor, com uma
expressão pensativa e grave, em séria altitude de quem do Alto contempla a passagem dos homens. Ladeando
– o, no pedestal, de um lado, as horas fluem na clepsidra em bronze, e do outro, a realística visão de um crâneo
alvacento.

 O mesmo artista esculpiu num outro monumento funerário, em mármore bruto, os últimos degraus da difícil
e áspera escada da Vida onde descansa alquebrada e quase exânime a nívea figura de um ancião que chega ao
seu final terreno. Mais comovedora e sugestiva é a inscrição que se lê a seus pés: Tutti convengon qui da ogni
paese, que em simples tradução tem um grande significativo: De onde quer que sejam todos aqui vem ter.

 Ambos os monumentos erigidos para perpetuar a memória de entes queridos, ensinam – nos pelo claro
conteúdo de suas formas a precariedade da vida humana diante dos insondáveis mistérios do Tempo, que
imutável e sempiterno representa a Eternidade.

A sabedoria oriental expressa todo o fatalismo de sua crença com uma simples e curta frase: Tudo passa.
Mas o piedoso sentimento que inspirou os maiores escultores do século passado na Itália – centro de Arte e de
Religiosidade – nos eleva mais, e nos ensina numa singela compreensão das mensagens fixadas pelo escôpro e
pelo cinzel, que além desta, uma outra vida se nos antolha quando todos os azares e incertezas da existência
forem passados.

A comovente visão das galerias do campo santo de Gênova em nos propiciando o prazer de admirar as
obras – primas da estatutária de um século que foi um período áureo na arte italiana, nos enseja nestes dias, a
meditação profunda sobre a morte a cujo ancoradouro, de onde quer que sejamos, um dia aportaremos.

Salve – nos contudo, na reflexão destes dias, as palavras do salmo que a Fé nos dita como um penhor seguro
de eterna salvação: Quando tudo o que é já não mais for, conduze – nos Senhor, à Tua Mansão.

(A Gazeta de Botucatu - 02/11/1971)
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NOS REFOLHOS DA HISTÓRIA - I

 A direção do Hotel Bedford, em Paris, havia diligentemente providenciado para que tanto no interior da
casa com nas ceracan as – ruas e travessas – houvesse naquele entardecer sombrio o máximo silêncio. Era a
diferente homenagem – entre tantas – que o peculiar cavalheirismo francês tributava ao ilustre hóspede.

 Numa das suítes do Hotel um venerável ancião lutava em seus últimos alentos. D. Pedro II agonizava.
Respiração arquejante, porém, lúcido, doridamente lúcido, passavam – lhe pela mente sofredora doces memó-
rias, enternecedoras imagens, cenas queridas do Paço de São Cristóvão, lá longe, as doçuras campestres dos
verões na Serra e a amorosa dedicação de seu bom povo, sobretudo, o humilde povo negro por quem perdera
ele o trono.

 A tarde se aproxima. Leve brisa drapeja a seda leve dos reposteiros arrepanhados nos caixilhos. Lá fora a
noite chega. Aqui dentro, sem queixume, sem um lamento, corre pelas augustas faces a última lágrima. D.PedroII
está morto. Atento e vigilante, o governo francês – sem ferir as primeiras manifestações do Brasil republicano
– tomava a si, numa admirável demonstração de alto e exemplar civismo, de solidariedade e de respeito à
família imperial exilada, o encargo das últimas homenagens ao soberano. D.Pedro II estava morto.

 Desenvolveram – se imediatamente as providências oficiais. O interior do templo da Magdalena revestiu –
se solenemente do negro luto dos veludos resplandescentes em brocados dourados. No centro da nave o
lampadário de cristal e os altos círios iluminaram o catafalco imperial. As colunas de estilo grego do famoso
templo emolduraram pela última vez, a fronte do grande sábio, fervoroso cultor do helenismo e do clássico.

Ali, na calada da noite, levado em pequeno préstito, em esquife real, foi depositado em uniforme militar e
dragonas de general o corpo venerando de D.Pedro II. Sua cabeça de perfil sereno repousava agora – conso-
ante melancólico testamento – em almofada verde – amarela contendo um punhado de terra do Brasil.

 A natureza de França prestava seu tributo ao sábio e ilustre hóspede. As exéquias, presididas pelo Cardeal
Arcebispo de Paris, desenvolveram – se ao som do grave órgão desferindo melodias de Gounod. A ela estive-
ram presentes a sociedade e a elite cultural da França. Ao se aproximar a hora, os mais históricos batalhões do
Exército Francês postaram – se nas imediações do templo.

 O esquife recoberto pela antiga bandeira do Brasil trazia apenas um lindo ramalhete de flores: homenagem
expressiva da rainha Vitória, da Inglaterra. Ao assomar a escadaria do Magdalena, soou o clarim e imediata-
mente ouviu – se uma voz marcial:

 —— Portez armes! Presentez armes! A França inclinava – se numa derradeira homenagem ao grande
soberano.

 Movimentou – se o préstito. Um frêmito de emoção sacudiu a massa parisiense que rendia seu tributo: ao
lado do esquife, entre as autoridades civis e militares, e as mais expressivas inteligências da França, destacava
– se um homem de cor preta, cabelos brancos de neve, corretamente encasacado. Era brasileiro, vivia em Paris
e fora antigo criado do Imperador.

Acompanhavam o esquife, em seu habitvert – uniforme da Academia Francesa de Letras, solenes e emoci-
onados Lecomte de Lisle, François Coppée, Sardou, Bertrand, Charcot, Alexandre Dumas Filho, Ambroise
Thomas, Gounod e, mais próximo à carreta, o grande amigo do morto: Pasteur.

Os embaixadores do Espírito, da Cultura e da Ciência de França, rendiam reverentes sua homenagem ao
vulto que partia.

Já na gare, ao se aproximar o esquife, a figura mais brilhante de Portugal em Paris, juntou – se ao séqüito,
cabisbaixa e respeitosa. Era Eça de Queiroz.

(A Gazeta de Botucatu - 09/11/1971)
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DA FLAUTA E PIANO, AO VIOLONCELO

Do Dr. Francisco Sanches Guttierrez, temos em mãos, uma deliciosa carta que nos chegou por emissário
especial, para maior certeza de entrega e maior persepção emocional de seu conteúdo, pois cartas desse
grande amigo cuja amizade cordial e onipresente é parcela valiosa no nosso grande patrimônio familiar chegam
– nos sempre como vivo testemunho de nosso passado musical em se dando ainda o caso de ser o missivista –
hoje advogado mercê de seu real talento – um grande artista cultor da música, especialmente a violonística, e
fazer da pintura seu hobby nas programadas horas de lazer.

 Suas cartas tem sempre a nota sentimental de saudade de um passado aqui vivido, quando as tertúlias
familiares eram programadas com ensaios semanais de excelentes repertórios operísticos, páginas musicais
que perpassavam desde Eva, as Holandezinhas, Barão Cigano, indo muito além, pela capacidade inconteste do
grupo amado, com Italianos na Algéria, Egmont, páginas essas de grandeza musical a exigir acurada técnica na
sua interpretação. A parte dessas saudosas reuniões era preenchida al finale, com os gostosos chorinhos de
Luar da Lapa, Rapaziada do Braz e outras deliciosas páginas do nosso seresteiro romântico.

 Sua carta assim tecida com fragmentos preciosos de instantes inesquecíveis levaram – nos uma vez mais,
aos velhos tempos da querida rua Curuzu, ao vasto casarão que guardou sob seu teto num mundo de sons
maravilhosos, num círculo de amigos muito queridos, os melhores anos de nossa vida. É um prazer destacar
aqui, ali, da atenciosa missiva, trechos assim:

 “As vezes fico pensando em coisas velhas que o tempo afastou de nós... a alegria de épocas enriquecidas
de eventos felizes, como no dizer de Orestes Barbosa... cantar alegre de viveiro de canoros pássaros.

 “ Andei por ali, conheci milhares de pessoas, tive grandes ocasiões na vida, mas como aquele nosso tem-
po... nunca. Há um disco com as valsas de algumas daquelas operetas e numa manhã destas, em bom aparelho
da Eletrobrás aqui, na rua São Bento, ouvi Eva e outras mais...”

 Mas se a roda da vida girou, os costumes modificaram – se, os amadores da orquestra se dispersaram cá
no nosso tranqüilo mundo familiar a Música continuou e é ainda, centro de amenidades, a ocupar a primazia dos
lazeres aprazíveis.

 Nosso querido amigo distante desconhece que nosso velho pai, nos limites de seus oitenta anos dá – nos o
exemplo belíssimo do início do estudo do violoncelo. Nas manhãs cedinho, nós acordamos com Schubert dedi-
lhado em sério exercício da Serenata. Assim diligente e atento como seminarista antigo, ele percorre a la
mattina os já adiantados métodos de Forino e Dotzauer que lhes abrem os pequenos duetos melódicos, gracio-
sos, repousantes. Digo duetos, porque a ele se juntou faz tempo, o caríssimo professor Aécio. Agora, na reserva
a flauta e o piano, abre – se nos à meditação, a sonoridade envolvente das cordas do celo.Recebem ambos,
aulas especiais de professor extraordinário, vindo de Piracicaba, centro musical por excelência do nosso interi-
or paulista.

 Ambas as cabeças, de cabelos brancos, inclinadas e atentas na correta postura frente a estante violoncelís-
tica, ensinam – nos numa eloqüência sem palavras, a sabedoria de David: Celebrai o Senhor num concerto de
instrumentos e de vozes porque Nele se alegrará o nosso coração:

 Não. O passado não está morto, não. Venha constatar, Dr. Guttierrez. E traga seu violino também.

 (A Gazeta de Botucatu - 16/11/1971)
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PEDRA SABÃO

 Como delicada lembrança, um pequeno cinzeiro em pedra sabão ornamentando de motivos marajoaras.
Assim nos presenteou prima e colega, de volta de uma proveitosa e bem organizada excursão programada pela
Escola, a lugares históricos de Minas Gerais. Pedra sabão lembra – nos os Profetas. Os Profetas lembram –
nos o Aleijadinho.Vai daí que esta crônica traz – nos à memória pequeno estudo elaborado há tempos, sobre as
obras do genial escultor mineiro. Inicialmente, devemos estudar o templo construído em 1758 sob a invocação
do Senhor Bom Jesus do Matosinhos, na localidade de Congonhas do Campo, interior de Minas Gerais, em
reconhecimento a grande graça alcançada por Feliciano Mendes. Sua extrutura é simples, lembrando pela
topografia um já famoso templo de Bom Jesus de Braga, em Portugal. A igreja sofreu, ou melhor, recebeu
melhoramentos através dos tempos, porém, conserva, em suas linhas gerais, simplicidade e pobreza. O seu
valor histórico enriqueceu – se com as obras que ela guarda como verdadeiro museu de uma época. Hoje,
então, o turismo bem orientado conferiu – lhe destaque internacional.

 Chantado em pequena colina, o templo tem a valoriza – lo, o adro poético em escadarias laterais, o que lhe
empresta, mais do que a sua arquitetura simples, um ar de serenidade e grandeza. O frontispício revela – nos
uma das grandes obras do Aleijadinho, em estilo rococó, e que se fez o artista legítimo representante do Brasil.

 A edificação do templo divide – se em três partes que se impõem aos olhos do admirador: a igreja propria-
mente dita, o adro lindo e gracioso, à sua frente, em forma de terraço,ladeado ainda pela escadaria secular
Abaixo desta, as sete capelas onde se acham instaladas as mais célebres obras do grande escultor. Represen-
tam elas, enseriação, os Passos da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.

 Antonio Francisco Lisboa, mais conhecido como o Aleijadinho, era filho de arquiteto português. Seu apren-
dizado foi simplesmente doméstico: seu pai foi o iniciador de seus estudos de desenho de arquitetura e escultu-
ra. Com esses rudimentos veio e ser o maior artista de seu tempo, graças ao seu real gênio e à sua incrível
criatividade. Era artista nato. Decorador, pintor, escultor e entalhador, enriqueceu o patrimônio artístico mineiro
– e mais – do Brasil, com o seu acervo admirável de obras de arte. Da sua vida estigmatizada pela pobreza –
filho de mãe escrava, conquistou a liberdade logo no ato do batismo – pelas enfermidades e pelos sofrimentos,
o extraordinário artista encontrou na religião, através da Bíblia, a sua fonte inspiradora.

 As sessenta e seis imagens e figuras representativas da Paixão de Cristo são trabalhos seus, em escultura
em madeira – obras de talha, como se diz – policromadas posteriormente por outros pintores da escola mineira:
Francisco Xavier Carneiro e Manuel da Costa Ataíde. O que porém, consagrou mundialmente o Aleijadinho,
mais do que outros trabalhos seus, são as famosas estátuas dos doze apóstolos muito bem dispostas nas pilas-
tras da amurada do adro do templo de Congonhas. Foram esculpidas em pedra sabão e são, para orgulho deste
nosso País tão novo, clássicas obras primas da escultura universal.

 Dizem os que vão subindo pela escadaria do Bom Jesus que as extraordinárias estátuas, colocadas inteli-
gentemente contra o azul do céu mineiro, ou objetivadas contra a brancura imaculada do templo, dão a nítida
impressão de estarem se movimentando, o que, para a emoção admirativa do turista, é sem dúvida, um espetá-
culo inesquecível.

 ( A Gazeta de Botucatu - 23/11/1971)
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 S A R A U

 Sim. Recordando velhas gravuras palacianas, foi verdadeiramente um sarau o que se realizou na noite de
25 do mês de novembro a findar-se, no Salão Nobre denominado “Padre Pisani”, da Faculdade de Música do
Colégio Santa Marcelina, recital esse organizado pelos professores daquela Escola Superior e pela Associação
dos Docentes da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu.

 Sob as luzes do salão aristocrático, deu seu primeiro recital nesta cidade, o grande violoncelista Calixto
Corazza , de renome internacional , eis que grandes violoncelistas contam-se em bem reduzido número no
cenário artístico mundial e o artista daquela noite é, sem duvida, uma das grandes expressões que projetam a
música do Brasil, nas platéias internacionais. Da sua excelente técnica fala a sua própria biografia que esta
coluna teve já a honra de destacar.

 O programa cuidadosamente escolhido pôs em relevo a virtuosidade e a técnica do grande músico aos
olhos e aos ouvidos encantados do restrito e seletíssimo auditório disposto ao redor do executante , auditório
esse constituído dos verdadeiramente apreciadores da música dos grandes mestres.

 Esta coluna ressalta com prazer a distinção da Diretoria da Faculdade de Música e do casal Dr. Neto-
Profa. Amélia – na liderança de uma equipe – pela oportunidade excelente que foi proporcionada à todos , em
se tratando de um espetáculo inédito pautado em alto nível de música erudita.

 O violoncelista Calixto Corazza conquistou plena e cordialmente o público que o recebeu. Alia, aos seus
dons artísticos, irradiante simpatia e simplicidade, apanágio das criaturas de eleição.

 Destaque muito merecido aqui fica para a profa. Maria Dirce de Almeida Camargo , cujo acompanhamen-
to ao piano encantou aos ouvintes pela eficiência técnica, eis que o acompanhamento em recitais de instrumen-
to-solo requer além de grande perícia um perfeito entrelaçamento de sensibilidade, delicadeza e compreensão
mutuas. A par de seus dotes artísticos a Profa. Maria Dirce de Almeida Camargo dimana tocante modéstia e
exemplar serenidade que lhe credenciaram as simpatias do auditório.

 Com esse brilhante recital estão lançados os alicerces para que tenhamos muito em breve em nossa cidade
a nossa Sociedade de Cultura Artística. Que ela se concretize com bastante brevidade. Que seja restrita aos
associados verdadeiramente entusiastas pela verdadeira Arte, pela verdadeira Música.

 O saudoso Padre Pisani sonhou com uma sociedade Pro-Arte. Seu testamento musical contava dotar
Botucatu de um nível artístico superior e erudito. Com a equipe que ora se manifesta , reabrem-se caminhos
anteriormente traçados que a morte do querido padre Pisani cerceou.

 Botucatu contará, estamos certa, com esse reerguimento artístico, visando à formação de um auditório de
elite. Isso se realizará.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/11/1971 )
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 A NOITE JÁ VAI ADIANTADA . . .

A semana que passou marcou o inicio do ano litúrgico que precede em quatro significativas semanas o
Advento celebrado em toda a Cristandade.

O texto da primeira Leitura da missa dominical é trecho de carta de São Paulo e de suas apostólicas
palavras destacou-se-nos a frase rica de sentido: “. . . A noite já vai adiantada.”

Que frase melhor poderíamos ter em mente para estas modestas reflexões natalinas senão essa que se
atualiza e nos vislumbra o mundo atual imerso em trevas e pesadelos apocalípticos?

E no entanto, está tudo tão claro, tão meridianamente cristalino diante de nós. . .Nunca, em todo o decorrer
da evolução das sociedades humanas houve tanto progresso, tanto conforto material, tantas leis que asseguras-
sem à criatura desde o berço até à sepultura, o legitimo direito ao bem-estar e à segurança individual.

 Por que então, a angustia, o desassossego, o desajuste e a melancólica solidão dos dias que correm?
 Das águas lustrais saiu o homem com o conhecimento pleno de que só há um Caminho, uma Verdade, uma

Vida. Que foi feito da Fé?
 Adensam-se as trevas porque se apaga voluntariamente no coração humano a crença em Deus. Que

sentido tem para os homens de hoje, a Estrela de Belém?
 A Ciência avançou até o domínio dos astros. Que trouxe o homem da Lua? A imagem terrifica das imensi-

dões silenciosas. Havia lá , o deslumbrante painel da obra divina : a grandeza da Criação na magnitude do
espaço infinito. Mas isso não satisfez á inteligência do “homo sapiens”. E as rochas lunares são irredutíveis no
seu mutismo indecifrável.

 E se faz noite, noite impenetrável à argúcia do homem. Mais além, Marte enubla as lentes captadoras de
imagens e sopra impavidamente a sua poeira que obscurece e ensombra a pesquisa humana. O homem cami-
nha mais angustiado , mais triste, mais melancólico pelos caminhos da vida. Os traumas , as neuroses, as
esquisofrenias rondam-lhe a mente como fantasmas alucigenos. Adensam-se as trevas da biogênese apontan-
do a amedrontadora ameaça de monstrengos e a rejeição zomba tranqüila do bisturi cirurgião. O câncer ceifa
sozinho uma parcela da humanidade.

 Que fez o homem dos tesouros mais límpidos que lhe foram postos no coração? É ainda São Paulo que nos
diz : “ despojemo-nos das trevas, para nos revestirmos da armadura da luz” Que armadura é essa?

Há anos atraz , o grande Austregésilo de Ataíde em uma de suas belas crônicas semanais nos trazia o
comentário sobre uma nova corrente filosófica ao redor do qual os universitários da França , cansados dos
materialismo envolvente e destruidor, voluntária e conscientemente arregimentavam-se para, despojados dos
falsos ideais de conquista e de grandeza humanas meditarem melhor sobre o futuro da alma. Essa nova filosofia
intitulava-se Adventismo e firmava-se tão somente na meditação do nascimento de um Deus, na manjedoura de
Belém.

Não estaria mesmo, na grande simplicidade do Presépio, na brilhante luz da Estrela, nos harmoniosos cân-
ticos celestes, na tocante pobreza dos pastores o símbolo verdadeiro da “armadura de luz”?

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/12/1971 )
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O NATAL NA LITERATURA

 Muito antes dos evangelistas devem ter sido os anjos, no seu coro de vozes celestiais, que primeiro conta-
ram, como poema literário, a glória daquela brilhantíssima Noite. Seria essa a fonte primitiva, jorrada dos céus,
que vem inspirando os artistas da pena, na composição das mais lindas páginas natalinas da antologia universal.

 Os pastores depois, eis que foram eles despertados pelo brilho invulgar da Estrela e pelo cantar dos anjos.
Dirigiram – se na direção da gruta e quedos e emocionados prostraram –se diante do Menino. Aquele encontro
enternecedor e humilde deve ter – lhes despertado o dom da narrativa. A partir de então, reunidos no campo, na
vigília do rebanho ou à noitinha, ao redor do lume acolhedor, pautaram seu linguajar rude e simples na narração
sempre renovada e sempre encantadora da história do Presépio. Essa é a origem da poesia jogralesca e popular
que enriquece desde priscos tempos o cancioneiro popular.

 Papini diz que por insondáveis desígnios do Alto, primeiro acolheram o Deus – Menino, os anjos do céu.
Depois, a Natureza estática e silenciosa da madrugada de luz, moldura do Universo que é obra divina. A seguir,
os animais: o jerico e o boi, que lhe acalentaram os membros frágeis de Homem – Deus, com seu bafo morno
e bom, contra os rigores do frio. Logo após, os pobres. Os humildes pastores foram se aproximando. Traziam
nas vestes de pele o suor do pastoreio. Sua língua era tartamudeante e sua mente tolhida. Mas o coração era
simples e puro.

 Bem mais tarde chegaram os Reis Magos.Traziam consigo a sabedoria e a ciência de seu tempo. Porém,
sabiam o que buscavam. A Estrela guiou – lhes os caminhos. Viram o Menino já crescido e voltaram, cada qual,
após os simbólicos tributos, aos seus rincões distantes. E não se ouviu mais falar deles. Estaria ali, o enigmático
mutismo da Ciência que mal dirigida se afasta voluntária e ostensivamente das origens divinas das coisas da
Criação? Os evangelistas marcaram também o Nascimento de Cristo e cada um, no seu estilo peculiar, fixou a
única imperecível história que transpõe os tempos e que ilumina, faz vinte séculos já, os horizontes da
Cristandade.O retábulo do Presépio tem sido tema universal, em todas as Artes. Visualizamos aqui, o Natal na
literatura dos povos. Dos recônditos da palavra escrita surge – nos a narrativa sempre enternecedora, sempre
cálida aos nossos sentidos, sempre encantadora. Não há escritor que como tal se tenha, grandiloquente ou
bisonho, famoso ou insipiente que não conte em seu acervo literário, com ao menos uma composição sobre o
Natal.

 E por surpreendente e misterioso dom, essa fonte inspiradora é imarcescível. As antologias multiplicam –
se periodicamente em todos os idiomas. Coletâneas rigorosamente selecionadas apresentam os melhores con-
tos da Literatura Universal. Dentre eles destacam – se como clássicos, nomes mundialmente consagrados.
Esses,são multidão.

São páginas riquíssimas de conteúdo humano, traçadas com muito colorido e encanto. Homens e mulheres,
artistas todos, firmaram seu talento, a sua acuradíssima sensibilidade para sobrelevar tão somente, num singelo
conto natalino, a chama viva e transcendente da Fé.

Porque histórias de Natal, escrevem – se com grande sensibilidade, com real talento e sobretudo, com o
coração.

 (A Gazeta de Botucatu -14/12/1971)
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UM NATAL DIFERENTE (IV)

  Já vai bem longe esse tempo. Naquela época, o velho casarão da rua Curuzu, situado em dupla face – na
rua e na esquina, apresentava larga frente cuja porta dava para um longo corredor que adentrava uma sala de
jantar dez por oito de espaço. Nela desembocavam todos os quartos cujas janelas abriam – se para a esquina.
A família contava entre jovens e crianças, com uns dez filhos do primeiro e do segundo matrimônio do chefe da
casa. O alarido natural dessa família extrovertida e feliz contagiava de alegria todo o quarteirão. A rua, rema-
nescente dos primeiros anos da cidade de serra, era a passagem natural dos bois levados ao corte no Matadou-
ro Municipal.

 Rua poeirenta, esburacada, mostrando como gengiva sadia,a terra vermelha e boa destes rincões. Não
havia hora para a passagem do magote. De manhã, ao calor do meio – dia ou mesmo a tardinha, passavam,
nem sempre pacíficos,em melancólico desfile de vítimas para o sacrifício habitual. Chovera dias antes e ainda
pela manhã. Após o meio – dia o sol desfizera as nuvens e doces brisas serranas azulavam o céu. No meio da
rua, a lama virava barro vermelho e pegajoso. A criançada barulhenta espraiava – se pela calçada na especta-
tiva febril dos presentes de Papai Noel. No interior da casa ia a azafama natural em véspera de Natal. O chão
de tábuas largas estava branquinho e enxuto, resguardando por largas folhas de jornal. Nos aparadores, no
etager de vidro biseauté, na guarda das cadeiras austríacas, luzia a alvura das toalhinhas e dos lindos alvos
engomados. Nos quartos numerosos, os fofos colchões amaciavam – se na brancura das colchas de pique
italiano. Vasinhos de flores perfumavam o ambiente em festa, agitado pelas níveas cortinas esvoaçantes. Tudo
pronto para a consoada ruidosa da grande noite.

 Na cozinha o lufa – lufa dos pernis, dos frangos, das vinas d”alho. O cheiro gostoso e bom impregnava o
ambiente. De súbito, um corre – corre aflito das crianças adentrando o corredor: — Mamma! O boi! Lá na rua,
o som roufenho do guampa soprado por um dos peões anunciava a aproximação do magote. Tudo foi então
inesperado e inexplicável. A porta da rua ficara aberta. Por ela, casa a dentro, escorregando as patas lamacen-
tas nos jornais do chão, foram entrando um, dois e outros bois dispersos.

Voou gente por todos os lados. As crianças treparam em janelas, por sobre a mesa grande e até no etager.
Susto, gritos, imprecações, A Árvore de Natal, armada a um canto, foi logo pro chão. Portas foram se fechando
nos quartos com estrépito e gritos. Na cozinha onde um boi sonso entrou, voaram as viandas das mesas para o
piso. A moçada desprevenida saltou para o terraço e o quintal. As que estavam nos quartos pularam sem mais
aquela, de um só pulo, as altas janelas da esquina. Uma cena inenarrável! Os pobres peões, lá fora, viram – se
aturdidos. Não podiam abandonar o magote. Um deles, mais afoito, apeou e entrou. Nas vizinhanças, as portas
fecharam – se.

 Dentro, um dos bois se embarafustou por um dos quartos. O maior, o do casal. Apertou atrás da porta, a
dona da casa desprevenida e assustada. Lá, o animal desengonçado e enorme, ficou entalado entre a cama
grande, frente ao amplo espelho do toucador. Mirando a própria imagem, o bruto se enfureceu. Entre um
mugido e outro, provocava a imagem contendora. Para maior afronta, subiu na cama do casal, num evidente
desafio ao espelho.

Tudo no interior da casa era desordem, lama e confusão. Aqui e ali, moça desmaiada.A criançada empolei-
rada nos móveis altos, ria e chorava ao saber da emoção. A custo, um peão e depois outro, conseguiram levar
a duras penas, os bovinos intrusos, para a saída do quintal, rumo ao portão da rua. Esgotaram seu repertório de
excusas. Fora um incidente imprevisto, na sua tarefa rotineira. Mas a dona da casa, mal refeita do susto,
acudindo aqui e ali, cobriu a todos, aos peões, a Prefeitura, ao Matadouro e ao mundo, com as mais singulares
invectivas só adocicadas pela água de melissa que a vizinhança preparou solicita. O fato ganhou rua. Esse foi
um Natal diferente.

 ( A Gazeta de Botucatu - 21/12/1971 )
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FIM DE ANO

 Estamos vivendo os últimos dias de 1971. Na já longa corrente da existência humana, um elo a mais se
solda em definitivo no Passado encadeando naturalmente um outro que se inicia cheio de esperanças de amor
e de paz entre os homens. É muito comum, quer na ordem geral, como sob o ponto de vista individual se
balancearem os pontos positivos e mais eloqüentemente, os negativos, que mesclaram o decorrer dos meses
com alegrias e tristezas.

 Jornais e revistas rememoram num rol mais trágico do que satisfatório, o ocorrer dos dias que já se encer-
ram, dando – nos a resenha tristonha de guerras, revoltas, desencontros na esfera espiritual, política e social dos
povos, desastres sem fim, epidemias, hecatombes, desespero e mortes. Os novos passos arrojados da Ciência,
a longa permanência do homem em solo lunar, a volta da Soyus – 11 trazendo em seu bojo, de volta à Terra, três
cadáveres de heróis, na mais impressionante conclusão científica, o passeio televisionado do Luna Rover, tudo
isso marcou, não obstante, outros galardões para a inteligência humana.

 Se na ordem espiritual os acontecimentos lamentáveis da Irlanda do Norte ressaltaram a luta inglória
provocada pelo fanatismo e intolerância religiosa, em compensação, a juventude do mundo todo,com raras
exceções, procura deliberada e ansiosamente o seu reencontro nas fontes cristalinas e puras do verdadeiro
cristianismo. O Sínodo de bispos, segundo o noticiário, fortaleceu mais ainda, nas suas decisões sempre serenas
e profundamente estudadas, a autoridade indiscutível de Paulo VI, o grande Papa reinante que prega a Paz
Universal dentro da Justiça Social.

 No âmbito nacional, a integração amazônica é o brilhante milagre do século. A Transamazônica abre se
para a comunicação fácil, para a fixação do homem ao solo, para a industrialização de suas inexauríveis
riquezas naturais e para a reafirmação do Brasil dentre as maiores Nações do mundo. Com a pavimentação de
suas estradas transcontinentais é o grande País irmão que desafoga pequenas nações sul – americanas das
instransponíveis barreiras andinas, acenando – lhes as portas escancaradas da saída para o Atlântico.

 A erradicação do analfabetismo através do MOBRAL foi a grande vitória de arrojado programa educacio-
nal. A chamada democratização do ensino abriu as portas das Escolas Superiores e maravilhoso e promissor é
o contingente estudantil em todas as áreas das atividades humanas. Para completar, segundo se lê, os resulta-
dos extraordinários das expedições Rondon, levam a assistência, a solidariedade, as pesquisas, aos mais afas-
tados rincões do País. Entrevistaram de uma feita a grande escritora Rachel de Queiroz, no limiar de ano novo
que entrava. E ela respondeu, numa síntese maravilhosa:- Deus jamais me deu o que Lhe pedi ardentemente.
Em compensação, cumulou – me de bens com que jamais sonhei. Belíssima lição. Todos nós contamos no
nosso acervo pessoal com satisfações sem conta e com tantas e tantas deserções e desenganos. Saibamos
neste limiar de 1972 elevar nosso coração a Deus, agradecendo – lhe os bens positivos de saúde, de amizades,
de amor, de trabalhos, de tranqüilidade com que Ele nos brindou no ano que se finda.

 Olhemo – nos ao redor, e cantemos aos céus, o nosso sincero Jubilate.

(A Gazeta de Botucatu - 28/12/1971)
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O MENINO PAQUISTANÊS

 Encravado entre a China e a Índia existe o Paquistão. País oriental cheio de misticismo em que o amor à
terra, ao solo pátrio, funde – se no tradicionalismo mássico de crenças, usos, costumes, característicos do
Oriente. O espírito gregário é profundo, apegado aos sólidos liames de amor tribal. O ocidentalismo com seus
preceitos – muitos dos quais já derruídos por uma esgarçada conceituação de vida moderna – não pode apre-
ender as fundas raízes, os vínculos de apego, de amor, de sacrifício, que no Oriente, nos pequeninos países
insulados num primitivismo quase selvagem, unem entre si, jovens e velhos. É o espírito tribal. Todos são um só
todo. Pois bem. O Paquistão entrou em guerra civil. Batalhas sangrentas, selvageria transformada em carnifi-
cina e o pobre povo cindido em ódio profundo de irmão contra irmão.

 O noticiário fotográfico espalhou para o mundo todo cenas cruentas de um barbarismo inenarrável. Uma
dessas cenas é o objeto desta crônica. Irmão matando irmão, com requintes impressionantes de selvageria e
sadismo. A baioneta calada primeiro riscava os corpos indefesos, mutilava – os friamente aos poucos, à vista
dos demais condenados postados em fila indiana, e diante ainda, dos populares, velhos, jovens, mulheres,
crianças, tolhidos, mudos, embrutecidos pela cena. Depois, o golpe final e o decepamento.

 Um menino, porém, de doze, treze anos, não importa, em meio a esse canibalismo desenfreado, atirou – se
contra a baioneta, na defesa quem sabe? De um pai, de um irmão, de um familiar, de um amigo. Arrostou, cego
de dor, asanha furiosa da arma terrível, num impulso sublimede defesa, numa ilusão maravilhosa de proteção,
num gesto comovente de amor. E foi trucidado sumariamente. Morreu o pequenino herói, ignorante como todas
as crianças, das causas múltiplas, tremendas, maliciosas, criminosas, que levam os homens à guerra e a des-
truição.

 Enquanto os meninos do mundo inteiro sonhavam com os presentes e as alegrias do Natal tão próximo, o
menino paquistanês, desconhecido, apagado e humilde, acendia num sacrifício inaudito, como tocha viva, o seu
próprio coraçãozinho na defesa de um irmão. Sublimou – se esse pequenino e inocente herói para defender seu
próprio sangue. O pai, o irmão, o amigo? Não importa. Ele lançou – se em defesa de alguém de sua família, de
sua tribo, do seu povo. Gesto puro de grandeza humana.

 Pequenino e grande herói anônimo, perdido lá distante, no desconhecido, no Oriente. Mal sepulto e ignora-
do no turbilhão dos acontecimentos deste fim de ano. Sua sombra comovente percorreu o mundo inteiro atra-
vés de uma fotografia cruenta e de um noticiário escasso. Mas abalou no âmago a multidão dos homens. Sua
alminha de criança inocente e pura transubstanciou – se nas palavras quentes de amor e de justiça que sedi-
mentaram as saudações oficiais e as homilias deste final de ano,máxime, a oração profunda de Paulo VI,
autoridade máxima de sabedoria, bondade e justiça, na missa de Natal que até nós chegou pelo vídeo. Sua
alminha inocente e pura de adolescente e herói vagueou como acorde plangente e triste enquanto uma vez mais
soavam por todo o orbe os cânticos milenários de paz na terra aos homens de boa vontade.

 Essa figurinha distante, humilde, amorosa, arrebatada e valorosa foi, prezados leitores, a nota melancólica
do nosso alegre e festivo Natal.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 11/01/1972)
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 NOS REFOLHOS DA HISTÓRIA (III)

Agora que nos aproximamos eufóricos, da data comemorativa do sesquicentenário da proclamação de
nossa independência política, refluem os estudos de natureza histórica referentes ao nosso passado regime
imperial, trazendo à baila fatos, ocorrências e imagens que enriqueceram a crônica da Corte do Rio de Janeiro
e conseqüentemente, do Brasil.

 Todos esses estudos que já ilustram as colunas dos nossos principais jornais e revistas de grande circulação
abeberaram – se em fontes fidedignas, quais sejam: arquivos, museus, bibliotecas, velhas crônicas e, sobretudo,
em páginas deixadas por abalizados autores, muitos dos quais, testemunhas pessoais que apuseram sua respei-
tável chancela nos relatos que nos legaram. Tudo que se refira à monarquia, tem neste ano especial, vinculação
próxima ou remota com o fato histórico da nossa Independência. A nossa crônica de hoje, firmada no historia-
dor Max – Fleiuss, refere – se aos símbolos imperiais. Esses símbolos, eram: o cetro, a coroa e o manto do
Imperador Pedro I.

 O cetro era de ouro massiço e foi cinzelado artisticamente em elegante haste facilmente desmontável em
três partes. Tinha oito palmos de altura, por uma polegada de diâmetro. Em medida atual: 1,76 por 0,0275.
Terminava por uma espécie de cimalha sobre a qual se distinguia uma cornija oblonga onde se assentava o
dragão alado da Casa de Bragança, com olhos de brilhantes.

A coroa imperial, aqui descrita resumidamente, era uma obra prima da ouriversaria nacional. Era feita de
ouro do Brasil, com liga de 22 quilates, apenas suficiente para lhe dar a rijeza necessária. Seu habilíssimo autor
foi Francisco Gomes da Silva, modesto joalheiro que servia a casa imperial. Segundo a crônica, ela foi confec-
cionada em apenas trinta e quatro dias, o que mais ressalta o valor de seu artífice, pela delicadeza artística do
desenho e pela perfeição do seu lavor. Da aureola – parte que cinge a fronte soberana – partiam oito florões e
desses, partiam tríplices fileiras ornamentais, a central formada de brilhantes riquíssimos que se iam unir no alto,
sob uma esfera armilar, encimada esta, por uma Cruz da Ordem de Cristo. A belíssima jóia contava com 216
brilhantes. No frontal, luzia o maior e mais precioso dentre eles, o célebre e histórico Estrela do Sul. Mal
terminada a jóia, foi ela alvo de visitas quer dos brasileiros quer dos estrangeiros que aplaudiram a perícia de
seu modesto artífice.

O manto imperial, em forma de poncho, fiel a sua origem americana, era de veludo verde, bordado a ouro,
com contorno em motivos de folhas e frutos de palmeira, sendo inteiro semeado de grandes estrelas de oito
pontas. Era forrado de seda jalde e media 1,32 de largura por 2,64 de comprimento. A pelerine era confeccio-
nada com penugem de papo de tucano. Essa penugem foi fornecida pelo Imperial Museu, mediante portaria
nº1, de autorização, firmada pelo Conselheiro José Bonifácio. Para tanto, o Museu despojou – se de uma
riquíssima coleção, formada em 1820 com os ricos despojos resultantes de uma excursão cinegético – científica
realizada por João de Deus, diretor interino do aludido Museu, pelas matas cerradas da Província do Rio de
Janeiro.

 Essas jóias de grande significado histórico, político e artístico, testemunhas do nosso histórico, político e
artístico, testemunhas do nosso período monárquico, foram recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com o
advento da República. Quando Presidente, o marechal Hermes da Fonseca foi especialmente ao Tesouro para
ver essas jóias e admira – lãs. Igualmente, como Chefe de Estado, ali compareceu posteriormente, o Presidente
Dr. Epitácio Pessoa.

 Havia na visita de tão ilustres homens, não só o interesse artístico, a curiosidade patriótica. Era mais, um
preito respeitoso as figuras imperiais que haviam no passado, enobrecido as páginas de nossa História. Hoje
essas insígnias monárquicas encontram – se no Museu Imperial de Petrópolis.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 18/01/1972)
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MANHÃ DE SOL

 Ainda não estamos em Março, porém, o verão intenso judia e caustica. Mas trouxe, entre outros, um grande
benefício: as jaboticabeiras uma vez mais floriram trazendo na diafaneidade de suas florinhas o zumbido fami-
liar dos enxames de abelhas. Da flor ao fruto, o calor forte abreviou os dias. Ei – los, pois, madurinhos,
pretinhos, e brilhantes, despertando – nos a gula e a delícia de sorve – los. Mas, praticamente, não são os donos
do quintal os privilegiados. Não. O doce – de – mel do seu sabor insuperável atraiu um bando assanhado de
invasores.

 No alto das copas cerradas, aboletam – se os sabiás. Fazem – se senhores dos ramos e são intocáveis na
sua faina esvaziadora e açambarcadora. Ninguém os demove dos galhos. São senhores absolutos do lugar.
Imperturbáveis, os sabiás – laranjeira, com o título nobre de ave – símbolo, assenhorearam – se das árvores.

 Observâmo – los divertida: olhos rapaces, eles marcam a fruta: introduzem o bico ponteagudo e num sorvo
esganado, roubam – lhe o sumo gelatinoso. Depois, num arranco, mandam pro chão, casca úmida, vazia,
espremida, e os caroços. Nessa faina alimento, ininterrupta e absoluta, os sabiás se tornam agressivos e bri-
guentos.

São maiores e sobrepõem – se pela força. Pouco sobra aos chupins e as rolinhas que sondam também as
altas copas. Os chupins invadiram o quintal em malta arruaceira e barulhenta. Para eles sobraram as pontas
inseguras dos ramos extremos. Tanta é a gula, que muitas vezes, nem as asas os equilibram no ar e eles caem,
brigando, pesadamente no chão. E morrem. Pela cobiça do fruto. Essa luta, todas as manhãs, traz ao quintal o
bulício irreverente da fauna dominadora.

 No chão, voam raso as mamangavas e as abelhas. Procuram o fruto ferido, a jaboticaba rachada que
despencou do alto. Mal troca o solo extravasa – se o sumo de mel. Na fenda, grudam – se vorazes, uma, duas
mamangavas. Seus agudos ferrões fincam – se famintos. Uma aqui, outra ali, a fruta madurinha e arredondada
deslisa. Os insetos vorazes calçam – na com o próprio corpo alongado e gordo. Nada perdem da doçura de mel.

Entram aí, as abelhas. Voejam aqui, ali, de uma para outra casca que o sol e o calor já reduziram e secaram.
Babujam o solo cimentado, onde há pouco despencou – se e espatifou – se uma jaboticaba melada e entreaber-
ta. A concorrência é feroz: duas, três, quatro abelhas rechonchudas e marron, lutam por lambiscar a frutinha
aproveitando mesmo a baba gelatinosa e rica de açucares.

Mas a vassoura saneadora todas as manhãs varre diligente as veredas, restabelecendo a beleza floral, limpa
e verdejante, dos canteiros em flor. Que revolta! Por onde passa a piaçaba ali levanta – se o sifiar raivoso das
mamangavas e das abelhas. Revoluteiam, sobem, descem rasante, rastejam a procura do cômodo alimento.
Ainda sobrou para elas, a gostosa baba que pespega o chão. Há ainda para elas, o resquício do açúcar e do mel.
Mas depois da vassoura, vem o esguicho. A água em jactos fortes, espadana tudo e afugenta as insistentes
abelhas já gordas de tanto açúcar, mel e glicose. Afinal as frutinhas são doces de matar. Ficam zanzando os
pobres e insaciáveis insetos. Adejam aqui, ali, abeberando água no recôndito das folhas das samambaias úmi-
das.

A espera de novas frutinhas que já – e – já os sabiás e o calor do sol vão derrubar em nova safra. E começa
tudo de novo. Contamos nossa observação divertida a nosso mestre e amigo. Ele sorriu e nos respondeu:

- Minha cara: aqui e ali, no reino animal e entre os homens, o espetáculo é o mesmo. Lá, os insetos e
pássaros vorazes, na luta aguerrida pela frutinha açucarada. Entre os homens, a competição tremenda e nem
sempre vencedora, a meritória.

 E filosoficamente: - Minha cara, é a luta pela sobrevivência...

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 25/01/1972)
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DOIS MILHÕES DE EXEMPLARES

 Do professor João Queiroz Marques, vimos de receber prazeirosamente, o número quatorze de seu Inicia-
ção Científica, periódico de já quatro anos de existência, que muito honra a imprensa botucatuense, com uma
tiragem de doze mil exemplares distribuídos em caráter gratuito aos professores de ciência localizados no sem
número de escolas de todo o território nacional.

Publicação de cunho exclusivamente científico, o excelente jornal que conta como diretores nossos mestres
José Antonio Sartori e João Queiroz Marques, tem sido um veículo seguro da divulgação, carinhosamente
aperfeiçoada por ambos os catedráticos, do ensino das ciências em nossas escolas locais.

 Materialmente confeccionado com esmero, sua leitura é agradabilíssima pois se constitui de pequenos e
interessantes sueltos, destaques, pensamentos, e amplo noticiário científico. O que é mais interessante, mantém
o jornal estreito contacto com adiantados centros de estudos do País e com os mais distantes mestres, desde os
do Rio G. do Sul aos do Ceará, e os de Minas Gerais aos da Guanabara.

 Mesmo para leigos na matéria, o assunto apresenta – se como interesse e atrativa leitura. Possuidores do
segredo da comunicação, seus organizadores deram a Iniciação Científica cunho jornalístico especial, valiosa
fonte informativa que instrui e educa.

 São ambos os professores autores de uma série didática de iniciação das ciências, especialmente dedicada
aos alunos adolescentes do curso ginasial, hoje denominado segundo ciclo.

Da eficiência e da validade dessa série instrutiva e completa atestam os pareceres emitidos por destacados
mestres de todos os rincões do Brasil.

 Elaboraram ainda nossos mestres e autores uma obra destinada ao ensino das ciências no curso elementar,
agora denominado primeiro ciclo. Enfeixados sob o título Vamos Estudar Ciências compendiam os livros as
quatro séries do antigo grupo escolar.

 O professor Queiroz Márquez é também o autor de um livro – guia para o ensino do Corpo Humano, título,
que contém um caderno especial de testes; selecionada coleção de diapositivos (fotografias positivas, em vidro,
para projeção); sugestões práticas e noções complementares as aulas sobre anatomia, fisiologia e higiene,
endemias brasileiras e socorros de urgência. O livro é habilmente ilustrado por Joel Link, da Escola de Belas
Artes. O capítulo de Socorros de Urgência tem a colaboração do Dr.Luigi A. P. Vercesi, professor de nossas
Faculdades de Ciências Médicas e Biológicas.

 Coligiu o Prof. Queiroz Márquez, complementando ainda sua obra referente ao Corpo Humano, cerca de
350 Exercícios sobre Anatomia e Fisiologia Humanas, que a Editora Nacional vem de lançar sob o título de
Caderno.

 Com a divulgação de Corpo Humano, completa a coleção didática de ciências, a expressiva tiragem de dois
milhões de Exemplares, motivo justíssimo da satisfação de seus autores e da motivação desta crônica, eis que
uma vez mais se evidencia o alto nível dos professores botucatuenses e o elevado grau do ensino das nossas
escolas, razão do nosso slogan; dos bons ares e das boas escolas.

 Com um significativo cunho cívico, fizeram os autores imprimir na capa do terceiro volume de Iniciação
Científica, um ipê florido cuja explicação é a seguinte: O ipê é árvore ornamental de grande beleza e sobretudo
o ipê – amarelo, que se constitui na árvore – símbolo nacional. Entre setembro e novembro o ipê despe- se da
folhagem e cobre – se de sua admirável floração de ouro. Quando florido, nas encostas das montanhas ou nas
planícies, o ipê – amarelo compõe, em sugestivo contraste com o verde da mata e o azul do céu o mais belo
símbolo silvestre da bandeira nacional.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 01/02/1972)
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POR QUE?

 Foram oito jovens em plena floração da mocidade. Brilhava – se no olhar uma fulguração de pura alegria.
Irradiava dos plácidos semblantes, aquela tranqüilidade translúcida das firmes decisões serenas. A plástica
formosa da juventude, ocultaram – na na veste negra e severa do hábito da Ordem. Por que? Quando tantas e
tantas da mesma idade digladiam – se na primazia dos concursos e das capas de revistas sensacionais? Os
lábios entreabriam – se nos salmos de meditação e de Sabedoria, quando outros, aos milhares, em sorrisos
estereotipados e cínicos, se escancaram nas rimas grosseiras de ritmos frenéticos, ou mascam culturas insub-
sistentes de falsos mestres de filosofias deletéricas.

 Oito jovens donzelas em plena mocidade voltaram as costas ao mundo, esqueceram voluntariamente os
naturais imperativos da juventude estuante nessa fase brilhante da vida em que os sonhos esplendem no cora-
ção, brotados dos irrefreáveis impulsos que buscam no amor terreno a felicidade venturosa.

 Por que? Quando outras, em plêiade sem fim, lançam – se diunturnamente na aventura, cegas e sedentas
de paixões desenfreadas, rumo ao caos desconhecido de um amanhecer sombrio?

 Foram oito donzelas – tocadas de longa data – pelo brilho de uma chama interior, chama radiosa e pura que
sustenta misteriosamente o mundo, e pela qual prostraram – se elas ante o Altar, na mais comovente e indescri-
tível cerimônia, para se doarem total e definitivamente – em votos perpétuos – para a vida espiritual nas fileiras
de Cristo. Humildade, castidade e obediência, eis o lema programado com decisão segura, com fé profunda,
num sacrifício total. Por que? Quando o mundo cá fora sorria – lhes promissor e brilhante? Quando a força dos
anos, o fascínio da juventude em flor lhes acenavam envolventes e sedutores?

 Essas jovens do mundo de hoje, não trouxeram Cristo a si, como o faz o comum da juventude ilustrada na
figuração acomodatícia das representações teatrais, no sensacionalismo das atitudes erradas, nas canções
comercializadas pela propaganda e pelo vídeo.

 Não. Elas elevaram –se a Cristo. Construíram a sua escada de Jacó, que não é fácil, tendo por degraus
básicos a humildade, a castidade e a obediência. Sobre esses tríplices passos longa e profundamente meditados,
elas iniciaram a sua formação mística calcada na renúncia, no esquecimento de si mesmas, e na mais completa
e aniquiladora obediência, sem qualquer reivindicação terrena senão a esperança da vida eterna. No entanto,
essas jovens donzelas, em discreta cerimônia, sem alardes, entre cânticos cristalinos e puros, deixaram – nos,
no desfilar silencioso pela nave, a mais linda, concludente e pura lição.

 Quais vivas chamas de amor, de amor sobrenatural e místico, elas incendiaram o próprio coração e desde
então, dia a dia, no lento perpassar dos anos, hão de se inclinar confiantes à Oração, prestando seu tributo a
Deus, servindo – O na dulcíssima missão do devotamento à infância, e à educação da adolescência.

 Esquecidas do mundo e dele esquecidas, elas fizeram a melhor das opções. E porque ainda se registram
opções dessas é que o mundo não perderá, jamais, o seu equilíbrio.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 08/02/1972)
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NO MUNDO DOS LIVROS

 Este mês de Fevereiro decorre para esta coluna com dois fatos que se interligam propiciando – nos, como
leiga simplesmente, o ensejo da crônica semanal. O primeiro, é que transcorre em 19 de andante, mais um
aniversário do falecimento de Frei Fidelis, que sob o pseudônimo de Da. Mota, foi o titular deste cantinho de
jornal, onde por anos a fio, prestou sua brilhante colaboração – postigo limitadíssimo através do qual jorrou sua
imensa cultura e seu indiscutível saber. Capuchinho humilde, ele dedicou sua inteira vida em servir a Deus
enaltecendo – O através de seus grandes conhecimentos volvidos com pertinácia e pasciência de sábio, ao
estudo da civilização suméria( os povos mais antigos do mundo) e do desabrochar da civilização ameríndia. Frei
Fidelis procurou em vão, um herdeiro para a sua herança intelectual. Não encontrou, para mal nosso, quem lhe
ouvisse com interesse as lições e que dele recebesse de boa mente, tão grande patrimônio cultural. Hoje
sabemos, volvidos já anos de seu passamento e contado pelos que lhe foram mais íntimos que ele manteve em
vida, por diversas vezes, contactos com sábios e intelectuais estrangeiros. Após a sua morte, segundo dizem,
procuraram – no, tardiamente embora, cientistas do exterior, interessados no seu depoimento através da obra:
“América Pré-histórica e Hércules, exumados da filologia suméria.” Tarde demais.

 O Segundo fato do mês, é que está em São Paulo nestes dias, o escritor e arqueólogo suíço Erich Vou
Daniken cujos livros, a partir de Eram os Deuses Astronautas? Provocaram uma reação no âmbito da Ciência,
eis que o autor, coligindo pareceres, ouvindo sábios de todo o mundo, ilustrando suas questões com o resultado
de suas pesquisas arqueológicas realizadas em todos os quadrantes da terra, propõe hodiernamente a mais
ousada das teses tríplices: a) a evolução do nosso planeta não se processou segundo os clássicos estágios
conhecidos. Houve, nos tempos muito aquém da era primitiva, a visita de seres (ou deuses) de outros mundos,
super – civilizados, que entremearam os seus avançadíssimos conhecimentos com o estágio elementar dos
nossos ancestrais. As provas? Os enigmas testemunhais existentes, entre outros, no Universo: as ruínas de
Stonehenge, a cidade de Tiahuanaco, cujos habitantes formaram uma povoação milenária que viveu subterra-
neamente; os acumuladores elétricos de mais de dez mil anos, as pilhas de milênios, encontradas em cofres
lacrados nas escavações da antiga Bagdad, o triste e insolúvel mistério da Ilha de Páscos. B) a evolução
genética não se processou segundo padrões conhecidos, e sim, por saltos. Exemplos? Gênios como Dante, Da
Vinci, Platão, eram, segundo Daniken, portadores da memória da espécie, ou melhor, traziam consigo memórias
de outras inteligências. C) a Arqueologia não deve ser ciência estática, encurralada passivamente ante os
enigmas. Ao contrário, deve antes de devassar os espaços infinitos, solucionar com os recursos técnicos avan-
çados de hoje, os grandes mistérios que envolvem o homem, cá na Terra. Daniken é por vocação, um arqueó-
logo amador. Seus livros produziram – lhe fortuna imensa, dispendida, em grande parte, nas suas andanças e
pesquisas.

 Impressionando a letrados e a leigos, a sua leitura provocou tão grande reação que surge agora, sob o título
de Vieram os deuses de outras estrelas? Uma controvérsia em depoimentos e pareceres dos quinze maiores
cientistas do mundo, apoiando uns, e contradizendo outros, a tese complexa do escritor.

 Sua vinda a São Paulo, especialmente, prende – se a contatos e entendimentos, com nossos homens da
Ciência, para uma oportuna e, proveitosa estada entre nós, quando então pesquisará sambaquis, a nossa Vila
Velha, as inscrições enigmáticas, que ilustram pedras e monólitos do nosso interland. Pena que Frei Fidelis não
esteja vivo.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/02/1972 )
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NOS REFOLHOS DA HISTÓRIA (IV)

 Aquele que nos anais históricos da monarquia se inscreveu como Pedro II, Imperador do Brasil, recebeu na
pia batismal o nome de Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bebiano Francisco Xavier de Paula
Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança. Os acontecimentos políticos de 1831 levaram –no as
honras antecipadas de Imperador, aclamado unanimemente, com apenas cinco anos de idade.

Com a abdicação de D.Pedro I, já de retorno imediato a Portugal, ficava sob a tutela desvelada de José
Bonifácio, o menino que até então brincara feliz e descuidado pelos corredores do palácio imperial, sob os
cuidados da amazelosa, D. Mariana Carlota de Magalhães Coutinho, que dele recebia o apelido amoroso de
Dadama.

Fora ela sua dedicada mestra das primeiras letras. Assim, navegando em pleno oceano, D.Pedro I já tinha
para ele endereçada a primeira cartinha cheia de saudades que o filho pequenino, deixado para sempre no
Brasil, lhe enviava num desafogo de mágoa infantil.

 Órfão de pais muito cedo, presa ainda na infância aos rigores que lhe impunha a condição de herdeiro da
monarquia, o jovem conheceu bem no íntimo a tristeza da solidão. O estudo foi a porta ampla que lhe devassou
um mundo admirável onde o espírito podia cavalgar livremente nas rédias de sua natureza meditativa e sonha-
dora. Teve na adolescência, os melhores mestres da época, selecionados cuidadosamente pelo sábio tutor: para
caligrafia e geografia, Luís Aléxis Boulanger; para os conhecimentos elementares de francês, Pedro Renato
Boiret; para desenho, Simplício Rodrigues de Sá; para a dança, Lourenço Lacombe, e para a música, foi seu
mestre Fortunato Mazziotti.

 O gosto pelo estudo, acompanhou – o pela vida inteira. Prestes a ser coroado, com apenas quinze anos de
idade, Pedro II já traduzia e falava fluentemente os idiomas francês e inglês.Seus estudos iam diariamente até
pelas 22 horas, engolfado nas leituras clássicas, de caráter filosófico. D.Pedro II foi um grande incentivador e
amigo das ciências e da arte. Durante seu longo reinado, tornaram – se tradicionais as visitas que fazia aos
colégios do Rio de Janeiro e quando em viagem pelo império, era para as escolas a visita que constava ao
Colégio Pedro II, na Capital do país.

 São de Carlos de Laet, as memórias dos tempos de estudo naquele grande e tradicional estabelecimento de
ensino. Naquelas visitas, fazia o imperador questão de argüir o melhor e o pior alunos da turma. Ao primeiro,
finda a interpelação, felicitava com valor e entusiasmo. Ao outro, o monarca encaminhava as perguntas de tal
forma que fáceis se tornavam ao discípulo vadio, as respostas sugeridas. Ainda no Colégio, admiravam os
alunos a facilidade com que o soberano mantinha diálogo em francês, com o Sr. Albout; em inglês, com o Dr.
Motta, em italiano, com os drs. Schiefler, Goldschmidt e Tautphoeus. O imperador poliglota arguia os alunos em
todas as matérias. Diante dele se curvavam as autoridades escolares, pois tinham ante seus olhos um mestre
autêntico: sábio, humano, justo e bom. É de Pedro II uma frase histórica através da qual é por ele exaltada o
papel do professor primário:”Se eu não fosse imperador, queria ser mestre escola. Não conheço missão mais
nobre do que essa: dirigir as inteligências moças e preparar os homens do futuro”.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/02/1972)
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 Á G U A  E  F O G O

As horas que precederam esta crônica semanal trouxeram-nos dolorosos acontecimento de mortes trágicas
causadas uma, pelas últimas trovoadas da estação que já se prolonga trazendo no seu bojo o desafio à lavoura,
a insegurança nos centros citadinos e a tragédia individual demortes inesperadas quando não, inexplicáveis, e
outras, pelo calamitoso incêndio em prédio da Capital, levando em seu saldo impressionante muitos mortos,
feridos e desesperados.

 Caminhando por entre esses tristes acontecimentos vai sempre, à sorrelfa, um mistério inexcrutavel que
para uns é o resultado da desídia administrativa ou empresarial, para outros é sumariamente fatalismo – tinha
que acontecer – e para outros mais propensos à meditação, o dedo invisível de Deus, insondável nos seus
desígnios de alcance inatingível aos olhos humanos.Não se diga por isso, que as vitimas da água e do fogo
fossem merecedoras de morte assim desastrosa por causa, quiçá, de seus deméritos.

 Não. É justamente ao contrário. Nessas grandes tragédias está sempre a colheita de inocentes que pagam
com a própria vida algum tributo de ordem transcendental que mais não é senão, uma premonição.

 A força das águas manifestada numa enxurrada que desce impetuosa pelas ladeiras leva de roldão a uma
morte terrível, inexplicável à meridiana compreensão da gente, uma vítima incauta, descuidada, que tenta
atravessar uma rua, na pressa, quem sabe? De tomar um ônibus. Logo nesta cidade serrana, de escoadouros
naturais pelo declive das esquinas. E mais, as águas aqui jamais se represam, sumindo-se num instante em
bueiros bem assentados, os chamados “boca de lobo” que devidamente protegidos acautelamo perigo de aci-
dentes quaisquer de carros, animais ou pedrestes. E tinha que acontecer : em pleno centro, uma senhora,
inadvertidamente enfrenta a força da correnteza, perde o equilíbrio, é arrastada e morre em circunstâncias
chocantes.

 Lá longe, num entardecer sombrio de umidade e ventânia, o fogo ateia-se – sempre inexplicavelmente – e
devora em poucas horas a argamassa concreta de vinte e sete andares. Na onda negra de fumo e de calor, a
tragédia, o desespero, a dor e a provada incapacidade de executarem as milhares de mãos de espectadores
traumatizados os socorros reclamados aos gritos lancinantes em cenas indescritíveis das vítimas do fogo e das
chamas.

 Para acudir à pobre senhora correu o vendeiro de doces do carrinho da esquina. Correu o funcionário do
banco defronte. O transeunte que se abrigava do temporal sob a platibanda do prédio próximo. O motorista que
passava parou o carro, desceu e foi dar ajuda. O militar chegou a tempo. Esforço maravilhoso de boa vontade
e de solidariedade. O mistério inexcrutável da morte fez valer a sua vez. E foi tudo em vão : a jovem senhora
estava morta.

Na Capital, a população fez um espesso circulo expectante e agoniado. Voluntários brotaram da massa,
presas de um ímpeto irresistível de ajuda, de colaboração. Cenas empolgantes de heroísmo e de desprendimen-
to foram registradas pelo noticiário jornalístico. A arregimentação dos auxílios oficiais não se fez esperar. Os
heróicos soldados do fogo provaram uma vez mais, a grandeza de sua missão. E os helicópteros que desafiaram
as nuvens sinistras de negrume e ameaça completaram a mais bela e inolvidável página de valor e solidariedade
humana.

 Porque,nos insondáveis mistérios de Deus, só o amor, só o muito despreendimento e só a inteira solidarie-
dade humana, muito embora frustada, às vezes, vencem o ímpeto brutal da fúria dos elementos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/02/1972 )
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 U M  P O U C O  D E  H I S T Ó R I A

 O noticiário das últimas semanas levou-nos à recordação das memoráveis aulas de História Universal
ministradas nos nossos tempos da querida Escola Normal pelo professor doutor Silvio Galvão, nos inesquecíveis
momentos de humanismo e cultura que eram o apanágio do grande mestre.

 Os astronautas apontaram a Grande Muralha chinesa como o único acidente facilmente identificável a
alturas astronômicas . E o presidente Nixon, cumprindo programa de visita à China lendária, enfrentou o rigor
do inverno e percorreu trecho da famosa obra. Afinal, o que é isso?

 Após uma dinastia de reis quase lendários, inaugurou o Império Chinês o rei Cheng, que a si mesmo se
intitulou o “ Primeiro Senhor Augusto”. A História registra-o como o primeiro ditador, com as inevitáveis carac-
terísticas de endeusamento e vaidade. Desprezou as Artes e as Letras sobrelevando a mania das obras publi-
cas. Seu menosprezo à cultura e aos intelectuais determinou a queima de todos os livros clássicos, incluídas as
obras de Confúcio, salvando-se da fogueira apenas os de agricultura, medicina e necromancia. Os chineses
jamais perdoaram essa façanha. A sabedoria expressada em elegante e florida linguagem foi sempre o tesouro
maior da China. Lá, um poeta e um sábio tinham mais importância que um rei ou um mercador. As classes
cultas recordam o rei Cheng, não como o construtor da Grande Muralha mas sim, com o ignominioso título de
“o que queimou os livros”. A classe dos intelectuais ensandecia-o, pois opunha-se a seus teimosos intentos. Por
conseguinte, o rei os deportava para uma morte segura, destinando-os a cooperarem na construção da grande
obra.

A Muralha começou às margens do Mar Vermelho, protegendo nos seus primeiros caminhos a cidade de
Pequim. Tem uma trilha sinuosa de 3.000 quilometros, num percurso entre desfiladeiros, vales tétricos, desertos
infestados de bárbaros, indo perder-se ao Norte, nas imediações do deserto de Gobi. Iniciou-se no III século
A.C. e dezessete séculos depois foi restaurada e completada pelos reis Ming.

 A obra ciclópica não faz parte das Sete Maravilhas do mundo. Projetada para conter as hordas invasoras
mongólicas no tempo das guerras de arco e flecha, ela aloja até hoje em seus torreões contingentes militares
que vigiam a Mongólia e a Sibéria. Como todos os, linhas e muralhas interpostas pelos homens contra o tempo,
é ela hoje obsoleta. Atinge a nove metros de altura e tem por base um alicerce de igual largura. Tão larga é que
sobre ela pode deslizar um carro . Há trechos em que ela atinge a 1.500 metros de altura. A paisagem ali é
apocalíptica descortinando-se a imensidão topográfica onde não há siquer um sopro de vida. Dizem os histori-
adores que se Dante a houvesse conhecido teria ali situado um dos círculos infernais da Divina Comédia.

 Tem a Muralha um aspecto sinistro. Foi o cemitério dos seus próprios obreiros. Quando um trabalhador
caia ao peso sobrehumano da tarefa, cortava-se-lhe a cabeça e seu corpo era assentado entre as pedras que a
argamassa ia cimentando. Se alguém, pobre ou rico, sábio ou ignorante, molestava o rei, era imediatamente
remetido para as obras da Grande Muralha . Frequentemente, diz o historiador Eugenio Terol, era ali encontra-
do um estudioso erudito, mestre na ética de Confúcio, agoniado e gemente sob o peso ciclópico das pedras
aparadas, tropeçando aqui, ali, com respiração arfante, banhado em frio suor mortal.

 Não tropeçava mais que uma vez. Imediatamente,cabeça decepada pelo capataz, seu corpo era sumaria-
mente integrado aos desvãos e recoberto pela argamassa que lhe abafava o último suspiro. Os astronautas
apontaram em seu relatório a muralha imensa que serpeia os vales e desfiladeiros. A luminosidade que ela
irradia talves sejam asmilhares de almas que através dos milênios clamem aos céus o peso imenso de seu
bárbaro sacrifício.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/03/1972 )
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R O U X I N Ó I S

Este começo de ano já registrou, em tão curto tempo, o desaparecimento de famosos vultos da música
universal. Primeiramente, foi o grande cançonetista francês Maurice Chevalier, símbolo admirável de uma
época em que o “savoir-vivre” fixou como a “belle-époque”.

 Agora, faleceu Erna Sack. Na paginação jornalística, a noticia ocupou umas poucas linhas e se repercussão
teve, foi apenas entre os apreciadores do “bel-canto”, o que vale dizer : consternou a bem pouca gente. No
entanto, ela foi uma cantora invulgar, dotada de atributos excepcionais.

 Erna Sack foi um fenômeno vocal. O registro da voz de soprano – e ela o foi – tem normalmente uma
extensão de duas oitavas, ou seja : vai da nota do, da primeira linha da pauta suplementar inferior, à nota do, da
segunda linha da pauta suplementar superior. Pois bem : Erna Sack, do mais grave ao mais agudo, tinha uma
voz privilegiadíssima. Sua garganta de ouro desferia notas que abrangiam a quatro oitavas. Coisa raríssima,
dom excepcional.

A voz da cantora era macia e doce nos graves e transformava-se maravilhosamente nos agudos cristalinos
que eletrizavam as cultas platéias que sempre a aplaudiram.

Foi famosa no mundo inteiro. Morou por largos anos no Brasil, onde chegou inclusive, a naturalizar-se.
Como Stephen Zweig, ela também fugiu dos horrores nazistas que escravizaram sua pátria. Exibiu-se nas
principais capitais brasileiras. Quando esteve em São Paulo pode o grande público ouvi-la através da Radio
Gazeta. Sua voz era realmente um maravilhoso fenômeno cuja explicação melhor, poderíamos encontrar nas
páginas bíblicas : “ Todo dom perfeito vem do Alto!”

 Foi pobre elutou muito para educar a linda voz. Interpretou em pleno apogeu artístico óperas cujos trechos
líricos propiciavam-lhe a livre manifestação dos recursos vocais. Tinha um largo repertório de músicas sacras,
uma das quais,talves da sua predileção, encerrava seus programas radiofônicos semanais quando deu recitais
em São Paulo. Era o “Jubilate”, número religioso que lhe sobressaia o baixo profundo que a extensão de sua voz
atingia. Foi ela uma intérprete vibrátil, sensível e talentosa.

 Erna Sack foi carinhosamente chamada “o rouxinol alemão”, pela destacada interpretação com que canta-
va as valsas, as famosas e hoje esquecidas valsas vienenses. Nos anais da Arte Musical seu nome gravou-se
como uma voz fenomenal e uma artista excepcional.

 No entanto, morreu essa grande cantora, obscuramente, dizem os jornais, deixando após si uma carreira
musical que dia a dia se torna mais rara, menos encontrada. Com ela encerra-se também o símbolo das valsas.
Aos seus dons verdadeiramente sobrenaturais, podemos ainda acrescentar o aparecimento posterior de um
outro rouxinol humano que suplantou a extensão fenomenal da voz de Erna Sack.

 Foi Ima Sumac, a cantora peruana, da tribo dos índios Quechuan, moradores na aldeia de Ichocan, situada
a cinco mil metros de altura, nas encostas andinas. Desde menina, Ima Sumac, que se acredita descendente de
reis, cantava canções de sua raça. Ouvida por um alto funcionário do governo, foi levada a Lima onde começou
a educação de sua voz, que é também, um fenômeno jamais superado em todos os tempos.

 A extensão da voz dessa cantora peruana, atinge a quatro oitavas – como Erna Sack – e mais cinco notas.
Ima Sumac faz com a voz o que o órgão e o violino fazem quando percutidos. Malgrado assim afortunadamente
dotada, é hoje Ima Sumac artista fora de cartaz.

 Mas esses rouxinóis humanos deram, cada qual à sua vez, o depoimento inconteste da verdadeira Arte e
souberam testemunhar os dons excelsos com que foram inegavelmente dotados.

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/03/1972 )
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 NOS REFOLHOS DA HISTÓRIA (V)

 A aproximação do inicio do ano sesquicentenário de nossa independência política enriquece-se desde há
muito com publicações- afora as obras em preparo – em jornais e revistas focalizando estudos, pesquisas e
monografias, cujo objeto único é a rememoração do episódio de 07 de setembro de 1822. São adendos interes-
santes, nótulas originais que se integram à linha estrutural histórica, exornando a grande data.

Pesquisas curiosas pacientemente realizadas através de visitas a museus, consultas a arquivos, apontamen-
tos e dados coligidos de obras já consagradas, o cotejo de datas, a veracidade de fatos, tudo tem contribuído
para que o transcurso desse ano comemorativo não se restrinja tão somente a comemorações e festividades de
ordem externa, mas que ilumine a imagem do Imperador Dom Pedro I com os acentuados contornos de um
soberano cujo perfil, escoimado e burilado seriamente à luz dos acontecimentos do século passado, ressaltem-
lhe os atributos inegáveis de político e monarca. Com isso, enriquer-ce-á, com valiosas contribuições artístico-
culturais, o nosso já tradicional patrimônio histórico.

 Referimo-nos nesta crônica, a um substancioso e especial trabalho, anunciado há dias através do matutino
paulista “ O Estado de São Paulo”, sobre a exata côr dos cabelos de nosso primeiro imperador.

 Stanislau Herstal, artista polonês naturalizado brasileiro, mais pintor do que literato, mais jornalista do que
historiador,vem há mais de quinze anos se dedicando apaixonadamente a pesquisar e a definir exatamente o
vulto de Dom Pedro I. Vasculhou o autor, museus de Paris, de Viena e de Londres. Reviu coleções históricas
particulares, quer de Portugal, quer do Brasil. Agora, vem de anunciar a publicação de sua obra – em três
volumes, com 1.750 páginas – que contém cerca de mil reproduções fotográficas, que giram em torno do século
passado, do ambiente português – berço do imperador – e muito mais ainda, do cenário brasileiro da época, tão
propício às expansões naturais do caráter do nosso soberano.

 Herstal anuncia-nos um Pedro I ruivo, o que é surpreendente. Contradiz com provada autoridade os retra-
tos comumente reproduzidos em compêndios onde o Imperador aparece de tez bronzeada, ou melhor, amorena-
da, e de cabelos escuros.

 Justificando sua ousada e original tese, o autor afirma que todos os retratos de Dom Pedro I, na maioria,
foram sobrepintados ardilosamente, a fim de se lhe esconder a verdadeira imagem. Essa tarefa maliciosa foi
praticada pelos partidários do príncipe Dom Miguel,irmão de Dom Pedro e pretendente – sem direito de suces-
são – ao trono português, na suposta premeditação de lhe roubar, por fatores genéticos fundamentais e, neste
caso, pelos caracteres físicos elementares, a posse indiscutível da Coroa de Portugal.

 Segundo o conceituadíssimo “Estado”, a edição da obra de Herstal sob os auspícios dos governos portugu-
ês e brasileiro, constituiu-se num original, farto e preciso documentário da mais completa iconografia de Dom
Pedro I.

 A obra sairá do prelo completa, em fins de agosto p. vindouro, exatamente para marcar, no plano editorial,
uma luz a mais na fulguração que se programa, admirável , na seriação dos festejos comemorativos do nosso
sesquicentenário.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/03/1972 )
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 B I B L I O T E C O N O M I A

 Uma ex-aluna visitou-nos nestes últimos dias santos e nos pediu, para orientação futura, algumas palavras
que lhe esclareçam desde já, um programado estudo para a carreira planejada, de Biblioteconomia.

 Não nos cabe autoridade para discorrer sobre o assunto, mas cabe-nos, pelos vínculos de amizade que nos
unem, apenas umas perfunctórias considerações. A Biblioteconomia é, para nós, arte e ciência . É arte, no que
ela tem de absorvente, sedutor e apaixonante. Quem não ame a leitura, não espere dessa carreira moderna a
rentabilidade que ela promete. Ela nos absorve desde os mínimos tratos com o livro : seu manuseio desde a carim-
bação, a abertura das páginas ( isso hoje em dia é raro, pois as modernas editoras dão-nos o livro prontinho, cheirando
à tinta mal fixada ), a seleção por ordem alfabética em fichas, as mais variadas : de autor, editora, ano de impressão,
ex-libris, assunto, etc. etc. Esse aspirar da essência tipográfica , o acarinhar seu dorso, o entreabrir-lhe o prefácio é
realmente, para quem a isso se dedique por vocação, sedutor e apaixonante. Não contamos aqui, com o que é
liminarmente essencial : o prazer da leitura. Leitura essa, não tão somente restrita a um momento de disposição para
o livro, mas única, imperativa, de todos os dias, de todas as horas. A bibliotecária é por essência, pessoa tranqüila,
introvertida, calma. Amar a leitura, é esquecer-se o mais das vezes, das coisas corriqueiras da vida. É fugir das
realidades do dia a dia e enfronhar-se nas asas da imaginação e do irreal.

Dissemos que a Biblioteconomia é ciência e assim o entendemos, desde a instalação das suas salas. O
estudo detalhado das condições de pintura das paredes, da disposição das mesas de leitura, atentas às indispen-
sáveis condições de luz, de ventilação, arejamento, etc. A boa disposição das estantes, hoje tão modernas e
funcionais, tudo isso, condiciona o estudo da Biblioteconomia dentro das regras cientificas essenciais. E não
tratamos aqui da aquisição do livro, que esse é um capitulo à parte. A conservação do livro é também, matéria
a exigir conhecimentos especiais.

 No plano econômico propriamente dito, a Biblioteconomia é a ciência da organização, da direção e da
conservação das bibliotecas. Mas o que encanta no estudo, é justamente a catalogação dos livros, ou seja, a sua
discriminação por assuntos. A bibliotecária tem que ser pessoa dotada de grande memória, por conseguinte,
deve ser pessoa extraordinariamente culta. Disso lhe advém, o trato com o publico. É ela orientadora dos
consulentes. Seja a biblioteca de uma escola, de uma empresa, de uma fabrica ou estabelecimento, a ela
acorrerão mestres, pessoas extranhas ( jornalistas, repórteres,etc ), alunos, e a todos deverá a bibliotecária
encaminhar para os livros a que procuram.

 A atualização de jornais e revistas, é essencial para a carreira que nossa amiguinha pesquisa. Aí está! É
necessária uma dedicação total a essa carreira que hoje acena às nossas jovenzinhas como algo em que brilha,
parece, só a rentabilidade. Mas nós queremos deixar aqui, para a jovenzinha que nos procurou, um fato da
nossa vida brasileira. Ele aí está :

 Rui Barbosa, a nossa grande inteligência do passado, era dotado de uma memória prodigiosa, aliada a um
senso de ordem e economia, invejável. Conhecia de cor, a disposição de todos os seus milhares e milhares de
livros, separados por assuntos, em estantes, prateleiras, fileiras.

 O Conselheiro passava os seus verões em Petrópolis , para onde levava os livros essenciais ao seu trabalho
: Algumas raras vezes, necessitava de consulta a um ou outro livro que não tinha à mão. Telefonava então, ao
mordomo de sua casa no Rio, pedindo-lhe a obra. E o fazia com tal propriedade, que fácil era o criado, encon-
trar a obra e envia-la prontamente, pelo mensageiro. Isso valeu ao mordomo, sugerir de uma feita, ao Conse-
lheiro, a organização de um catálogo dos seus milhares de livros. Ao que o “Águia de Haia”, lhe respondeu
risonhamente :

“ Enquanto tiver memória sei onde os livros se acham. Quando houver necessidade de catalogação, meu
amigo, já não precisarei mais deles . . .”

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/04/1972 )
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NOSSA HOMENAGEM-PROF. JOÃO QUEIROZ MARQUES

  Era outra, a crônica que redigíramos para saudar nesta véspera jubilosa a nossa cidade, pelo transcurso de
mais um aniversário seu. Mais uma vez nosso coração – por direito de nascimento e de formação – orgulhoso
da sua terra e da sua gente, extrovertia-se em saudação e alegrias participando, através desta coluna, do coro
de vozes – velhas e queridas vozes citadinas – num hino de congratulações e esperanças por este berço sob
todos os títulos bendito. Nosso acendrado amor ao passado – o mais rico patrimônio de um povo – adentrara
arquivos e memórias trazendo do fundo dos tempos, uma página a mais da grandeza, da cultura e do civismo
dos nossos ancestrais.

 No entanto, para profunda consternação nossa, estamos voltando agora, da última homenagem, entre mui-
tas, que se tributou àquele que tão prematuramente nos deixou : o Professor João de Queiroz Marques.

 Ainda nesta oitava da Páscoa celebramos a morte e a ressureição do Mestre dos Mestres. Pelo nosso
espírito cristão, recordamos Aquele que veio conviver com os homens avocando para Si mesmo, em meio a
tantos e divinos atributos, o mais belo dos títulos : Mestre. O que se entrega de corpo e alma para a felicidade
dos discípulos. Titulo nenhum confere a seu possuidor auréola maior de nobreza do que o de mestre. E o
Prof.João Queiroz Marques concretizou no palmilhar fecundo de sua existência terrena o exemplo dignificante
do mestre competente, laborioso, justo e humano. Rodeou-se dos seus incontáveis alunos, soube entender-lhes
os arroubos juvenis, indigitou-lhes seguro, o rumo da verdadeira cultura, do profundo saber e fez de cada um, o
seu melhor amigo, o eu grande admirador.

 Quase nas vésperas de mais um aniversário desta cidade centenária ele deixou definitivamente o mundo. O
nosso querido mundo citadino cujo centro polarizador são as suas escolas, a nossa cultura, o nosso justo e
decantado orgulho, e onde ele pontificou com a proficiência do seu vastíssimo saber. Vinte anos ininterruptos de
um labor consciente e profundo em prol da formação técnica da nossa juventude estudiosa daqui e de outras
escolas da região.

 Integrando-se à terra de adoção, terra de seus filhos também, o Prof. João de Queiroz Marques tornou-se
cidadão botucatuense pela voz unânime do povo desta cidade agradecido e honrado com a sua amizade, pelo
exemplo de seu caráter íntegro, pela sua competência e pela sua incrível capacidade de trabalho.

 Com o seu desaparecimento abre-se uma grande lacuna não só no seio do magistério paulista como em
todas as esferas educacionais do País. O Prof. Queiroz Marques era autor renomado de livros de Ciências. Há
bem pouco tempo destacava esta coluna jubilosamente as edições sucessivas de suas obras cientificas que
atingiam então, a um milhão de exemplares. O trabalho didático rigorosa e eficientemente disposto para as
várias classes estudantis, fora adotado com merecidos aplausos, em todos os quadrantes deste imenso País.

 Botucatu reverenciará para sempre a memória do grande mestre desaparecido. Na crônica educacional
desta cidade conceituada pelas suas escolas, fixar-se-á como extraordinário patrimônio a vida admirável do
educador ora pranteado. Na galeria longa dos Mestres do Passado, ao lado de Hailler, Pedretti Neto, Pedro
Torres, Dr. Sylvio Galvão, Gondim de Matos, mais um medalhão hoje se inscreve para a Posteridade : Prof.
João de Queiroz Marques.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/04/1972 )
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O D E  A  B O T U C A T U

 Numa louvável promoção do Centro Cultural de Botucatu, que este ano aniversaria, vimos de receber, com
atenciosa carta de seu Presidente o Dr. Arnaldo Moreira Reis, nosso prezado amigo, o poema com o título em
epígrafe, de autoria do poeta botucatuense Olavo Pinheiro Godoy que admiramos já, através da publicação de
suas belas produções poéticas, eis que é ele um jovem talentoso cujo futuro se nos afigura bastante promissor
graças à sua inata vocação artística e ao estro brilhante que lhe ilumina as estrofes encantadoras.

 Olavo P. Godoy é aluno distinguido do Curso Técnico Comercial do nosso querido Colégio Arquidiocesano
La Salle, forja inexaurível da tradição do nosso ensino técnico, através da qual tem se perpetuado através dos
anos, o brilho e a cultura do nosso povo. Esta coluna cede prazeirosamente seu espaço para o poema tecido em
honra a mais um aniversário de nossa cara cidade :

Botucatu bucólica!
Quando resplandecem as tuas manhãs de púrpura,
Quando se abre, como uma rosa de ouro, o prelúdio do dia,
Eu ouço a rústica sinfonia dos teus pássaros libertos,
Eu ouço a prece diluída dos teus riachos rumorejantes,
Eu vejo o sorriso singelo de tuas boninas,
Que florescem espontâneas pelos campos.
Vejo as tuas cordilheiras e montanhas,
Umas, próximas, roxas e azuis, outras, distantes,
Plúmbeas e alvacentas.
Vejo arrastarem-se, preguiçosamente,
Como lânguidas serpentes,
As águas serenas dos teus riachos.
Empolga-se o verde da tua natureza,
A poesia dos teus bosques e caminhos,
Das tuas fontes e alamedas.
Empolga-me o canto das tuas cigarras ao sol a pino,
O canto dos galos, pela solidão das tuas madrugadas,
O uivo dos cães, ferindo o negro coração da noite,
E concebendo o presságio e o mistério.
Botucatu histórica!
Guardas as cinzas do que lutou,
Impassível e sereno, convicto e resignado,
Do que se bradou pelas tuas ruas,
Da que morreu pura, foi fiel e formosa.
Da que enlouqueceu de saudades,foi fiel e resoluta.
Botucatu de todos os tempos!
Botucatu imensa e maravilhosa...
Amo-te por seres bela,
Por seres magnânima e gloriosa!

 Olavo Pinheiro Godoy

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/04/1972 )
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 NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (VI)

  Felizes somos nós todos, grandes ou pequenos, jovens ou anciãos, que assistimos emocionados e cheios de
entusiasmo cívico ao desenrolar festivo das comemorações pelo transcurso do ano sesquicentenário da nossa
independência politica.

 Na lenta enfiada dos dias o tempo vem marcando no calendário dos homens, as efemérides dos grandes
acontecimentos. Na cronologia histórica de nossa Pátria, quantas datas nos apontam a gradativa emancipação
deste povo de vocação definida para a liberdade.

Agora, nestes dias transbordantes de ênfase patriótica, já se encontra entre nós, no mais significativo dos
retornos, o corpo de Dom Pedro I, o consolidador imortal dos justos anseios de independência há tanto acalen-
tados. Ante o seu esquife solene, o Brasil inteiro se ajoelha num preito sincero de gratidão e de amizade eterna.
Os seus arroubos e as suas inquietudes emolduraram o episódio do Ipiranga dando-lhe os contornos de um
Príncipe Romântico, digno das figuras lendárias que Rafael Sabatini tão bem imortalizou.

 Hoje, ante seus despojos, revivem na consciência brasileira os episódios que culminaram com o 7 de setem-
bro de há cento e cinqüenta anos atrás. Quantos fatos, quantos acontecimentos se desenrolaram precedendo o
grito que perpetuou a independência de um povo.

Somos por índole uma raça emocional e romântica unida atàvicamente ao povo secular, sentimental e nobre
dos nossos conquistadores. Nestes dias de tanto entusiasmo cívico em que o espectro de nosso primeiro Impe-
rador percorre de novo o trajeto histórico da independência , ressoam-nos aos ouvidos os conselhos proféticos
do soberano, pai e amigo, que ao retornar a Portugal, sussura ao filho, então designado já, Príncipe Regente : “
Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para aventureiros. . .”

Conta-nos Varnhagen que a Família Real partia, em 25 de Abril de 1821, com toda a comitiva, para Portugal.
O sentimento de El-Rei Dom João VI e da Família Real era manifesto nas lágrimas copiosas que banhavam os
rostos entristecidos. Na altura das costas da Bahia, manifestou o soberano desejos de aportar e permanecer
ainda em terras brasileiras, no evidente intuito de ceder às instancias do bom povo baiano e ficar para sempre.
Sua presença, no entanto, era imprescindível em Portugal. E a Corte partiu definitivamente.

A nossa emancipação política se concretizou mas os vínculos de amizade à antiga nação soberana não se
diluiu em ódios e rancores. Ao contrário, mais se uniram ambas as Pátrias. Agora, selando mais fortemente os
vínculos cordiais luso-brasileiros, temos definitivamente entre nós, repousando sob a égide do Ipiranga, os
restos mortais do que foi em vida nosso Primeiro Imperador.

O coração, porém, do soberano, ficou na mãe Pátria, onde repousa no lado direito do altar-mor da Igreja da
Lapa, na cidade do Porto, seu torrão natal. Traço de união admirável, unindo através os mares, duas nações
irmãs.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/04/1972 )
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UMA BOTUCATUENSE NORTE-AMERICANA

 Nosso ambiente doméstico nos permite ainda o luxo, hoje singular, das tertúlias familiares. Dizemos – luxo
singular – porque todo mundo sabe que desapareceram as conversas ao redor da mesa, que abraçavam jovens
e adultos, em momentos amenos de cordialidade e de ternura.

 Num destes últimos domingos de Abril passamos horas agradabilíssimas de verdadeiro encanto espiritual
quando recebemos prazeirosamente a visita de uma prima distante, vinda em passeio de férias, dos Estados
Unidos.

 Idalina Pinotti partiu, em 1923, de Botucatu e do Brasil, em procura de um clima de trabalho em Nova
Iorque. Com o irmão mais velho, partia, jovenzinha ainda, na flor dos anos, aqui deixando os pais,já a meio
caminho da vida, e outros familiares. O tempo se escoou e quarenta e nove anos mediaram entre aquela data
distante e o momento do seu regresso à nossa cidade – cujas imagens ela guardou ciosamente, no coração e na
mente.

 Viveu a sua vida em ambiente americano. Aclimatou-se ao dédalo dos arranha-céus, ao seu ar sombrio de
cidade-monstro, e à algidez de seu clima hibernal. Assimilou entranhamente o idioma. Assim, o pequeno voca-
bulário português foi-se-lhe esgarçando e se diluindo na vivência em bairro novaiorquino de fala peninsular.
Hoje, ela se expressa em inglês e italiano. Do nosso idioma só se salvam as expressões que a viva intuição lhe
permite.

 Assim mesmo, as horas que passou conosco, naquela tarde dominical agradável, nos deram um prazer sem
conta. Venceu e prosperou na grande América. Casou-se e foi feliz. E enviuvou sem filhos. Todo seu instinto
maternal se derrama para os sobrinhos daqui e d’além-mar. Hoje, depois que a segunda guerra mundial obri-
gou-a a naturalizar-se, é perfeita americana.

 Elegante, muito bem apessoada, muito conservada também, tem uma inata simpatia que à primeira vista nos
conquistou à todos. Conhecêmo-la agora e nos rendemos à sua pessoa cordialissima. E nos entendemos muito bem.
A conversa mantida na tertúlia familiar versou sobre os costumes americanos, especialmente, na classe conservado-
ra. Ela é o traço de união entre os parentes daqui e os de lá, e mais, os da Itália. A prosa foi mantida em quatro idiomas
: o italiano, em prevalência ; o dialeto de Parma, especialmente com o Dr. Aleixo Delmanto e Sra. , nossos compa-
nheiros na tarde; o inglês, e o nosso português que ela se esforça realmente por compreender.

Nosso priminho, adoentado no dia, levantou-se para ver de perto uma americana do norte. Primeiranista do
La Salle,não tem ainda nenhum conhecimento do inglês. Mas só acreditou mesmo, que no nosso extenso clã,
existe norte-americanos, mesmo de adoção, quando lhe ouviu as falas. E ela soube compreender-lhe a curiosi-
dade juvenil, beijando-o maternalmente e endereçando-lhe expressões inglesas que ela mesma ia passando
para o italiano, a fim de chegar ao jovem, por intermédio nosso. – “ Quando retornar ao Brasil quero falar com
você , diretamente em inglês”, disse-lhe ela. Seu bondoso e amável sorriso captou inteiramente a espontânea
admiração do colegial que no seu robe caseiro assistiu encantadoramente à conversa dos adultos, questionando
o que lhe não ia à compreensão.

Ficamos todos conquistados, eis que sua volta ao Brasil e à nossa cidade quivale a um novo onhecimento.
Na troca de idéias e impressões sentimos profundamente que a distancia no tempo e no espaço não apaga
jamais, na nossa sentimentalidade latina, os fortes vínculos da amizade. Mundo grande e bom onde a amizade
aproxima e une!

 Após os “fios de ovos” que nossa hospede saboreou como singularidade e prato raro na mesa americana,
ela se despediu. Hoje, nas asas de um jacto da Alitalia, ela demanda a Itália, particularmente, Parma, em visita
a uma sobrinha enfêrma.Boa viagem, prima distante. E gratíssima pela sua inexcedível simpatia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/05/1972 )
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CÂNTICOS DE MAIO

O mês de Maio abriu suas portas com as alegres manhãs ensolaradas que se agasalham friorentas dos
primeiros arrepios serranos do inverno que aí vem. As noites enluaradas acolchoam as estrelas no manto
azulado do nosso céu maravilhoso e translúcido.

 A música, a boa música, fez a “ouverture” do mês mariano. No salão nobre do Santa Marcelina ouvimos
com prazer einteresse, mais um dos grandes recitais pianisticos, desta vez, com o nosso já conhecido artista
José Eduardo Martins que nos apresentou o compositor romântico Alexander Scriabine, russo, do período ante-
revolução de 1917, cujo centenário de nascimento comemora-se neste ano. O serão, de peças musicais de alto
valor criativo, apresentou páginas, para nós, inéditas.

 O precedente domingo nos deu, em solene missa das nove, na ampla e moderna Matriz de São Benedito, a
execução de uma jóia musical litúrgica : a missa “Cristo Rei” última criação do grande compositor Fúrio
Franceschini, hoje com a avançada idade de 91 anos. Peça musical belíssima, foi levada pela primeira vez nesta
cidade pelo Coral já conhecido e conceituado daquela igreja, com acompanhamento de orquestra, sob a compe-
tente regência do Prof. Aécio de Souza Salvador, por todos os títulos nosso grande maestro. A primorosa obra
musical, escrita segundo as novas regras da liturgia post-conciliar, é uma linda composição a uma só voz,
inspirada num tema melódico delicadíssimo, encantador, envolvente. Música singela , de tessitura linear acces-
sível, tem texto em vernáculo. Saímos cantando gostosamente o “kyrie”.

 Eis Maio, em nossa cidade, preparado pois, entre cânticos , para as Santas Missões. O prévio trabalho
planejado para esses dias que decorrerão até o fim do mês, foi já uma festa. No claro entardecer, pequenas
procissões devotas surpreenderam os céticos e arredios, percorrendo quarteirões em filas piedosas, desfiando
o terço e cantando lindos cânticos, levando em pequeninos e mimosos andores, a imagem de Nossa Senhora.

 Nós vimos desde aí, o profético sentido das missões. Nossa Senhora andando pelas ruas, em aparições
inesperadas frente ao bar, no dobrar de uma esquina, no atravessar das praças, à luz das lâmpadas de néon,
envolta no murmúrio de preces, lembrando ao transeunte gosador e alheado : - “ Filho, vim ter com você!”

 No nosso setor – pois que um louvável planejamento pré-missão dividiu a cidade em setores – colhemos
enternecida, as mais cálidas e belas impressões. Advogados deixaram as leis e os processos pondo-se modes-
tamente ao nosso lado, no murmúrio do terço e dos cânticos singelos. Os médicos do setor acolheram a imagen-
zinha com requintes de cavalheirismo e atenção, onde a voz do catecismo de há tanto, prevaleceu. A oração de
boas-vindas – belo e comovente texto – foi lida com verdadeira unção. Na residência da doutora-médica do
nosso setor, os filhos do casal fizeram a vigília noturna a Nossa Senhora e a profissional extraordinária, ofere-
ceu, no dia da visita domiciliar, todos os sacrifícios do seu árduo consultório pediátrico, em prol das santas
finalidades das missões. Registramos fatos, com verdadeiro enternecimento. As famílias se confraternizaram
reunindo no patamar da casa, familiares, amigos e convidados, para a recepção solene da imagenzinha humilde
da Senhora Aparecida! Como tudo foi lindo, sinceramente puro e espontâneo!

 Na nossa simples compreensão de leiga, sempre entendemos que a Deus se chega pela fé profunda,
brotada do coração. Cessem as elucubrações da ciência fria, ou da literatice balofa. Calem-se os positivistas e
os céticos de que anda tão ricoo nosso tempo. Desvistam-se do manto da indiferença, os agnósticos. Voltemos
todos, para a nossa frágil condição humana e encetemos nestes dias de Maio, a nossa ascenção espiritual ao
encontro de Deus. No panorama mavórtico do mundo de hoje, respira-se a insegurança, o descontentamento,
a desconfiança, a negra incerteza dos dias de amanhã. Tiremos de nós mesmos, a caligem do comodismo que
o tempo acumula. Revistamo-nos de simplicidade, de humildade sincera e trilhemos as veredas do coração.

 A Fé nos conduzirá, pelas mãos maternas de Maria, entre simples cânticos e louvores, ao encontro com
Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – 09/05/1972 )
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O CORRESPONDENTE E A ENFERMEIRA

 Entre os horrores da guerra vietnamita, o correspondente Schanberg selecionou flagrantes que mais se
parecem com visões alucígenas ou com cenas dantescas da literatura clássica. Um jovem ianque, piloto de
helicóptero, resgatando mediante ajustes bélicos, ferido e traumatizado, repetia em delírio, já a caminho do
hospital de campo, cuidado com extremos desvelos e coragem pela heróica enfermeira da Cruz Vermelha : “ É
um sonho! Isso não está acontecendo comigo! É outro “eu” que está dentro de mim, que sofreu o que eu vi!”

 Outro flagrante impressionante, descrito pelo citado correspondente de guerra, foi o de uma meninazinha
de aparentemente três anos – idade encantadora em que se é mais anjo do que criatura – encontrada a 40
quilometros de Hué, lá pelas bandas calcinadas do Oriente sofredor. Um foguete norte-vietnamita reduziu-lhe
a mãe, a postas humanas. À criança, o mesmo mortífero projétil só lhe deixou a vida : queimou-lhe o rosto, os
braços, crivou-a de cortes sangrentos e quebrou-lhe ambas as pernas. Ao ser encontrada sozinha, junto aos
destroços maternos, dizia a vitima inocente, sedenta, esfomeada, agarrando-se à dedicada enfermeira que lhe
suavisava, com uma laranjada, os horrores daquela solidão, em meio à estrada bombardeada, numa fuga sem
destino : “ Quero ir para casa! Quero ir para casa, com minha mãe!” As frases entrecortadas mal puderam ser
apanhadas pelo jornalista e pela enfermeira, heróicas testemunhas de tanta atrocidade.

 Essa descrição toca a sensibilidade de todos nós, levando-nos às lagrimas, nós que neste Ocidente pacífico,
neste país abençoado, jamais conhecemos na carne, graças aos céus, e nem de perto vimos os horrores de uma
destruição tão execrável!

Que teria sentido esse correspondente de guerra – herói anônimo – e essa enfermeira dedicada, entregue
abnegadamente a vasculhar a chacina, indiferente ao entrechocar de armas, em meio ao ódio destruidor, ao
desespero, na luz fria das explosões, e surda ao estrondear dos teleguiados mortíferos? Que palavras empregar
aos padioleiros, enfermeiros – tão valentes ou mais, que os heróicos soldados das frentes – que varam o fogo
e correm a recolher os feridos gementes tombados?

O dia 28 de abril p. findo, marcou a comemoração do Dia da Cruz Vermelha, que nosso calendário cívico
aponta como a data do nascimento de João Henrique Dunant, filantropo suíço, seguidor dos ideais de Ferdinan-
do Palasciano que viveu para os sofredores, os perseguidos e os abandonados em campos de luta.

João Henrique Dunant, nascido em 1828, dedicou também sua vida em defesa da humanidade desvalida.
Espírito altamente formado, tomou a si a assistência aos escravizados, aos sinistrados dasenchentes, dos terre-
motos, dos cataclismos. Viajou, percorreu campos de batalha, foi quiçá, o primeiro correspondente de guerra
dos tempos modernos. Escreveu uma obra sobre a condição dos feridos abandonados em campo de luta. Esse
livro fez o mundo estarrecer. Grande alma, conseguiu, após ingentes esforços e depois de uma pregação
vibrante e ininterrupta, reunir em Genebra, no ano de 1863, os representantes de quase todas as nações do
mundo. Daí surgiu, sob inspiração sua, a entidade internacional denominada “Cruz Vermelha” – cujo escopo
inicial foi o de prestar assistência total aos feridos de guerra, sem distinção entre aliados ou inimigos. A grande
vitória de Dunant foi firmar o conceito de que no campo de luta, todos tem o mesmo eindefectível direito de
assistência.

 Paradoxalmente, em não se conseguindo impedir as guerras com todo o seu acervo de crueldades e feloni-
as, venceu a humanidade um preconceito cruel e admitiu a igualdade entre os feridos dos campos de luta.

Hoje a Cruz Vermelha tem âmbito vestíssimo. Ela interfere inclusive, no tratamento dos presos em campos
de concentração. A ação altamente benéfica dessa legião sem conta de homens e mulheres abnegados tem
mostrado ao mundo a grandeza do espírito humano, quando tocado pela fibra da caridade e do devotamento
total aos sofredores:

Na crueza dos relatos que os jornais diariamente nos trazem sobreleva pelo menos, essa faceta admirável
dos heróis anônimos nos campos de batalha.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/05/1972 )



148 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 CONTINHAS DE LUZ

Uma das mais belas páginas da agiografia da nossa Igreja é a narração de que, designado para pregar aos
albigenses cismáticos,la pelos anos 1.205 – 1215, o monge Domingos, em momento de oração, teve uma visão
celestial em que a Mãe de Deus, tendo o Filho ao colo, entregava-lhe o rosário como sinal evidente de vitória na
luta contra os heréticos, no sul da França. A História o confirmou.

Nas muitas aparições da Mãe do Céu aos seus escolhidos, as vestes luminosamente brancas destacavam a
irradiação fulgurante do rosário. Assim foi em Massabielle e em Fátima. Na iconografia religiosa Nossa Senho-
ra aparece de braços abertos, jorrando de suas mãos espalmadas, raios de luz – penhor de graças e de bênçãos
– porque Ela, do Presépio ao Calvário, está entre Deus e os homens, como a advogada e a medianeira dos
nossos rogos junto ao trono de Deus.

 Monsenhor Melhado, devoto eloqüente de Maria, nos deixou um lindo pensamento que é uma mensagem de
Fé : “ A Jesus, por Maria!” Esta crônica é destinada a estes dias extraordinariamente edificantes das Missões
em Botucatu. Alegramo-nos daqui, com o nosso povo católico que jamais negou a sua fibra religiosa recebida
dos ancestrais, e que hoje se extroverte palmilhando as ruas e os bairros da cidade, no alvorecer festivo das
manhãs marianas,cantando e rezando desinibido as glórias de Maria. Esta crônica é uma saudação àqueles que
às matinas aprestam-se às primeiras orações da voz missionária e acorrem destemidos a provar a sua intima fé.

 Que espetáculo edificante! Que lição comovente de humildade, de simplicidade e de contrição! Nós somos
isso! Graças a Deus, “malgrétout”, eis a família botucatuense histórica e tradicionalmente católica , palmilhan-
do ruas, cantando, rezando, exteriorizando a sua formação cristã. Com evidentes características do cancioneiro
popular, singela e pura, é a estrofe de Fátima :

 “ Das mãos lhe pendiam
 Continhas de Luz
 Assim era o terço
 Da Mãe de Jesus!”

Como é absolutamente simples, contrita e pura a manifestação de amor a Nossa Senhora. E como precisa-
va extroverter-se a alma popular! Represada, maguada, incompreendida, sem compreender, era necessário o
imediato condão da palavra redentorista para que aflorasse de longa apatia a profunda religiosidade popular de
que Botucatu tanto se ufana.

Fomos contemplados com presente régio. Sempre nos esforçamos, dentro de nossas limitações, por enten-
der a aparente obnubilação do vulto de Maria – máxime no culto externo – face às finalidades ecumênicas.

 De uma amiga, de outra religião, vimos há pouco tempo uma coletânea de poesias sobre o “Dia das Mães”.
Todas elas, cuidadosamente selecionadas, cantavam a excelsa Mãe de Deus. A uma observação nossa : “ –
Mas essas poesias são para Nossa Senhora!”, objetou a amiga ecumênica : “ Hoje Ela é nossa também”.

 Sob o dossel estrelado das manhãs lindas – que são nosso apanágio – peregrinam os fiéis rezando o terço.
Adultos, jovens, crianças. Estudantes, religiosas, bancários, mestres, diretores, alunos, famílias inteiras, o povo.
É um culto externo, sabemos. É uma manifestação popular, sabemos. Mas sabemos também, que a prece é
sincera, é profunda, é fiel. Brotam luzes místicas das continhas milagrosamente meditadas pela voz missionária.
Essas luzes são esperanças,refrigério, paz.

 Que o extraordinário labor missionário, qual um hálito puro de apostolado e de religiosidade reacenda o
coração da família botucatuense, que inculque na alma do povo com chamas reavivadas, as lições do Evange-
lho. Que o terço desvende, pelos caminhos da Oração, a trilha segura que conduz a Deus. A Jesus, por Maria.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/05/1972 )
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 P I E T Á

 O fato teve larga repercussão jornalística e causou grande emoção e pena no mundo culto e artístico : o
húngaro Laslo Toth, num gesto insano de fanatismo, agrediu com dez violentas marteladas, a famosa obra de
arte escultórica : “Pietá”, de autoria de Michelangelo e que se constitui numa valiosa imagem, em mármore de
Carrara, esculpida em um só bloco, representando a Mãe de Deus, pranteando numa comovente expressão de
dor, o Filho morto, descido da Cruz, jacente em seu regaço amoroso.

O grupo escultórico, de quatrocentos e setenta e dois anos, é uma das poucas obras de arte do genial artista
que leva o seu nome, de vez que a maior parte delas, não o possui. É obra renascentista que sintetiza a época
de maior esplendor artístico não só da Itália, mas de todo o mundo, considerada a universalidade acadêmica que
identificou, em todos os paises, as várias escolas plásticas firmadas no estetismo puro, lideradas pelos artistas
do Renascimento Italiano.

Há nos museus e galerias da Europa, a sábia e sucular disposição das obras de arte, de modo que tocadas
pela luz exterior, realçam a magnitude dos dons artísticos de seu criador. Quem, por exemplo, percorrer nas
horas da tarde, as salas riquíssimas do Escurial, na Espanha, e particularmente, a Capela, sente um forte
impacto emocional : a luz do sol poente, na sua mobilidade de claro escuro, insidindo sobre as estatuas de Felipe
II, sua esposa, a rainha Ana, e os demais do séqüito, dá a impressão de que as figuras se movem
imperceptivamente,causando arrepios no visitante desprevenido. É a eloqüência da obra de arte. É a maravilha
da criação artística.

Assim, a “Pietá”, do Vaticano. A perfectibilidade da plástica, a transparência irreal do mármore, a postura
humana e dolorosa da Mãe que chora o Filho morto trazem ao observador, esteta ou simples turista, o travo real
da amargura e da tristeza. A expressão dos olhos é profundamente comovente. O olhar que a Mãe lança ao
Filho exâmine, é inimitável de dor e de realismo : diante dessa figura prosterna-se o espírito : é a verdadeira
imagem da Mãe sofrente.

 Pois foi na mão que exprimia doloroso desalento, nos olhos que há quatro séculoseternizam no mármore a
dor materna, que o vândalo desferiu os golpes certeiros de seu martelo iconoclasta. Golpeou-a na cabeça, na
face, feriu-lhe o nariz, arrancou-lhe a pálpebra do olho esquerdo, onde dizem os críticos de arte, o artista
concentrou a eloqüência máxima do seu cinzel sobrenatural. Não contente, mutilou-lhe, rápido, o braço envol-
vente.

 Dizem os jornais que o Papa chorou ao ver o que fizeram os golpes do vândalo demente. O Papa chorou e
não é a primeira vez que chora. Recolheu-se aos seus aposentos. Sem uma palavra. Sem uma queixa.

 No nosso pequenino mundo botucatuense, nós acabamos de viver um Maio à antiga. O mês de Maio da nossa
juventude : manhãs e noites lindas. A Natureza emoldurando a alma piedosa e sincera de uma mocidade que foi
estudiosa, simples, sem sofisticação. Mocidade consciente. Rapazes e moças cantando ladainhas. E como eram
lindas! Levavam como agora o fizeram, levavam Nossa Senhora pelas ruas em séqüito azul e branco das vestes
juvenis. Desinibidos, entusiastas, talves com cultura – que essa, mal adquirida é um perigo – mas impregnados de uma
autêntica espiritualidade. Vivemos tudo isso agora, pela ação extraordinária da obra missionária redentorista. A pala-
vra eloqüente, fervida, desses heróis da Fé, revolveu o nosso pequenino mundo botucatuense. Aqui e ali, na cidade e
no campo, eles semearam a palavra de Deus. No púlpito ou nas conferencias , ao grande ou ao pequeno circulo de
ouvintes, eles foram um só : o missionário que desafia a iconoclastia dos tempos, levantando bem alto, a Cruz de
Cristo! Deus os guarde, homens de Fé! Cavalheiros de Nossa Senhora!

Contrastando com tanta espiritualidade, o atentado de há dias, à “Pietá” que há quatro séculos é um grito da alma
à Mãe do Criador, um só pensamento evidencia : a imagem secular foi golpeada agora, na sua visão marmórea.Mas
há quanto tempo este século de cultura e de ciência esbofeteia livremente as faces da Mãe de Deus?

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/05/1972 )
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A ÚLTIMA CRÔNICA

 Quando em viagem pelas colônias inglesas na África, recebeu a então princesa Elizabeth o anunciado da
morte de seu pai, o rei Jorge VI, voou imediatamente de retorno, acompanhada de seu esposo, o Duque de
Edimburgo. Já nesse momento era ela a rainha da Inglaterra. Sucedia prematuramente ao soberano, morto
tranquilamente durante o sono, tendo à cabeceira, ainda aberta, a página bíblica que lera ao se recolher.

 Após as formalidades do regresso, viu-se a jovem princesa no recesso, com a família, dando largas à dor
que lhe dilacerava a alma. Perdera o pai, que lhe fora sempre o grande amigo, o guia. Cumpria-lhe agora, nos
poucos instantes livres que lhe concedia o rígido protocolo, ir abraçar a avó paterna. Ao adentrar os aposentos
de Mary, a rainha-mãe, a anciã, que já a aguardava, levantou-se incontinenti e prestou à jovem soberana,
deferente reverência. Aos protestos da princesa, respondeu com voz serena :

-Deus salve a rainha!
 Era a primeira proclamação. Antes das lágrimas trocadas pela perda comum – pai e filho – cumpria

arespeitável anciã, que fora rainha um dia – como súdito britânico – o dever da fidelidade ao trono. Entre as
duas nobres figuras que se defrontavam num momento de dor, a sombra melancólica de uma renúncia. A
Inglaterra nesse momento, virava uma das mais gloriosas páginas de sua secular história. Na respeitável figura
da anciã personificava-se a Inglaterra milenária, fiel à sua brilhante tradição dinástica.

Frente à jovem e delicada neta, via ela a herdeira do trono, a soberana do Império Britânico. Destacava-lhe
o vulto moço e gracioso, a sombra de um drama real, de uma frustação materna. Seu coração de mãe, sangrava
ainda. O filho predileto, o filho querido arrojara por terra a mais rica tradição histórica, todo o formalismo de
uma Corte severa, revolvera, impetuosamente os anais do cavalheirismo medieval e desertara, por razões
simplesmente plebéias, do seu destino de monarca de um grande povo.

- Deus salve a rainha! Há muito de profundamente religioso e sublime na história das cabeças coroadas. O
direito de sucessão não é só um fato temporal, humano. Os reis e soberanos são predestinados. Não se perten-
cem. Pertencem ao seu povo. Não importa que lhes sangre o coração. Não importa que se lhe calquem os
imprescritíveis direitos à vida, ao amor, à felicidade terrena. Os reis pertencem ao seu povo.

 Nos dias que correm aí estáa trágica separação de Reza Pahlevi e a princesa Soraya. Há um mundo
maravilhoso e enternecedor de renuncia e sacrifício, na rosa vermelha que ela recebe, onde quer que esteja,
todos os dias. Essa é uma nobre imolação. Essa é uma sublime renúncia. Os direitos de um povo, de milhares
de persas, falaram mais alto.

 Os últimos dias de Maio fecharam, na dinastia dos Windsor, uma página triste. Ele foi tido como um príncipe
romântico. Ele viveu no turbilhão das festas mundanas, no segundo quarto deste século convulsionado, o maior
romance dos tempos modernos. Viveu segundo determinou no dia longínquo da abdicação . Esportivo, atlético,
muito culto, liberal, avançado nas suas idéias sociais, sensível ao viver sofredor dos mineiros do País, ele não
empunhou a coroa e lutou por uma causa nobre. Não enfrentou as lutas. E renunciou. Os anos passaram. Sua
figura elegante que fascinou as sociedades do tempo, foi-se apagando lentamente. No exílio voluntário de
tantos anos, definhou e desapareceu nos últimos dias de Maio. O noticiário de sua morte confundiu-se com a
opção de Von Braun e com o atentado nefasto do aeroporto de Lod.

 O tempo tudo cobre e tudo anuvia.Hoje, ele repousa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Um
nobre entre os nobres, apenas. Não houve Eduardo VIII, da Inglaterra. Essa, foi a sua última crônica , entre as
muitas em que apareceu.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/06/1972 )
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 NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (VII)

  A dicacidade irreverente nô-lo impôs, teimosamente, como um príncipe caricato. Os escritores valeram-se
muitas vezes da sátira timbrando em lhe traçar o perfil de figura pantagruélica, opresso na flatulência acebolada
dos frangos assados que a critica demolidora assegura, eram comidos já no café da manhã. Estomago empan-
turrado, cabeça pesada. Daí, o raciocínio difícil, a bonhomia constante, a medíocre capacidade de administrar,
não só o lar, de esposa solerte, mas a Colônia que o recebera.

 É assim que o superficial anuvia o perfil de um grande homem cuja personalidade, muito oportunamente,
deve ser neste ano do sesquicentenário, retraçada com os traços mais seguros da realidade histórica. Dom
João VI não foi seguramente um gargântua.

 Não foi por certo, segundo os retratos de seu tempo, um tipo esbelto, um esgrimista enxuto e exímio a
perpassar os salões do Paço, entre mesuras hipócritas, a esparramar pelos punhos rendados ou pelas finas
cambraias bordadas dos lenços da Ilha da Madeira o perfume sutil de um casanova a mais.

 Não. Foi simplesmente um príncipe tranqüilo criado numa Corte de sérios costumes, incensada entre as
crônicas da gloriosa tradição do mar e os mausoléus eloqüentes de heroísmo, de cultura, de grandeza, do
Convento dos Jerônimos.

 Não seria – não fosse a morte prematura do herdeiro da Coroa, Dom Miguel – o rei de Portugal. Educação
palaciana, o regente só conheceu os horizontes da Pátria e o sábio convívio dos conselheiros. Arrastou na sua
mocidade as mazelas de um casamento precoce – Dona Carlota Joaquina, tinha dez anos quando o desposou e
descendia das plagas salerosas da Espanha – e os gritos atormentados da mãe enferma apavorada pelos
fantasmas que lhe consumiam o espírito alienado.

 Ao contrário da facécia maldosa, ele teve, e muito, de cultura humanística, de tino administrativo e de
incrível capacidade política para dispor – na sua flêugma natural, isso sim – do destino de seu povo. Ao
contrário do que lhe atribuem de mediocridade, educou-se no enciclopedismo voltaireano, como nô-lo apresenta
Varnhagen. Teve portanto, para a sua época, uma visão real do mundo que se lhe descortinava através das
cinzas da Revolução Francesa. E o provou. “Era príncipe bondoso de caráter, pio, dotado de felicíssima memó-
ria” assim o afirma o grande historiador.

 Recebera no berço, o título de Príncipe do Brasil. Esse estranho desígnio marcava-lhe desde cedo, um
destino singular. A morte do herdeiro da Coroa, fê-lo um dia Príncipe Regente. Cercou-se de ministros e de
conselheiros capazes. E reinou com grande descortino. As injunções de uma Europa convulsionada pelos efei-
tos do bonapartismo, fizeram-no arribar um dia às portas da Colônia, num golpe novelesco de reçumada diplo-
macia.

 E aqui, terra cobiçada e rica, de contraste marcante entre a imensidão territorial e o primitivismo colonial,
Dom João VI revelou-se o homem inteligente, o governante atilado, o soberano de larga visão administrativa, o
político sagaz. Aqui, tudo devia ser feito. E ele o fez. Argutamente preparou a Colônia para o futuro reino. São
sobejamente conhecidos os benefícios sem fim, que da abertura dos portos ao Jardim Botânico marcaram a
nossa civilização. Integrou-se ao cenário tropical. Palpitou com as conquistas do novo Reino. E como amou a
terra brasileira! Tinha-a como mui querida e como algo integrante do patrimônio familiar.

 Ao deixar um dia, a duras penas, o solo brasileiro, partia convicto de que o filho regente não lhe escaparia
este pedaço de chão. Se estamos hoje comemorando as glórias da Independência , muito devemos de gratidão
e de respeito a quem sempre honrou, com sincero devotamento a terra cujo título lhe ornou o berço régio : Dom
João, Príncipe do Brasil.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/06/1972 )
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 F O I  A S S I M . . .

 Entrevistada uma ocasião pelo reporter da revista “Mundo Melhor”, começou Dona Carmem Annes Diez
Prudente suas respostas com duas palavrinhas que se nos impõem como síntese perfeita do mais nobre perfil
feminino deste Brasil dos nossos dias :- “Foi assim . . .”

 Filha do grande cientista Annes Diez, começou ela muito cedo, sua nobre tarefa de colaboradora do pai,
seguindo-o nas suas andanças pelo mundo como participe dos grandes congressos médicos. De uma feita,
reuniam-se em Paris grandes cientistas para uma conferência em que seriam debatidos, entre outros, importan-
tes assuntos de pesquisa sobre cancerologia. Ao término dos trabalhos haveria, uma confraternização, um
banquete. O velho pai chamou a filha e lhe disse : “ Hoje à noite, no banquete, você irá conhecer, para surpresa
nossa – minha e sua – um rapaz médico, muito modesto, que se revelou neste Congresso pelas brilhantes teses
que defendeu, sobre a pesquisa do câncer”.

 Chegada a noite, no salão de festas, a jovem e inteligente gaúcha viu-se frente ao médico, seu patrício.
Emocionada e turbada, mal ouviu o que lhe dizia o pai : -” Filha, este é um médico, congressista, de São Paulo,
o Dr. Antonio Prudente”. Apertaram-se as mãos, enleivados. Um grande amor começou ali.

 No dia seguinte ela era pedida em casamento. Aceitou. No encontro próximo, ele lhe ofereceu o primeiro
presente. Presente de noivado. Ela abriu o envoltório, cheia de jubilo. Era um livro. De autoria do noivo. O título
: “O Câncer”, simplesmente. E desde então, rematou ela risonhamente ao repórter, eu aceitei o livro, o autor do
livro e sua imensa obra no campo da assistência aos atingidos pela terrível moléstia. Graças a esse incompará-
vel casal de lutadores no campo cientifico é que o Brasil, e principalmente São Paulo, tornou-se um pólo
irradiador que tem atraído a atenção do mundo para as conquistas, quer sob o ponto de vista experimental, quer
no sempre difícil e angustioso problema da assistência – máxime , a assistência dispensada às crianças conta-
minadas pelo mal.

O inverno se aproxima e o repórter ia fazer a cobertura da Campanha pro-Sanatorinhos de Campos do
Jordão. Precisava entrevistar a Presidente do Movimento. Bateu à porta da mansão e foi atendido. “ Desejava
falar com D. Leonor. Será possível?” – “Olhe, foi-lhe dito, o Sr. Passe aí pela entrada de serviço e se dirija para
os fundos da casa. Bata na porta da copa”.

 O reporter assim o fêz. Bateu e entrou na copa imensa, da bela mansão. Lá dentro, entre montões de
agasalhos, fardos imensos de lãs, estava a Presidente da Campanha. Em trajes caseiros, entre as inúmeras
colaboradoras, registrava e cadastrava numa grande tarefa, os donativos recebidos. Ela atendeu, sem deixar as
anotações, ao repórter. Era Dona Leonor Mendes de Barros, o vulto feminino que sozinho, é o mais nobre
florão da tradição paulista.

 Há poucos anos atrás, encarregado da reportagem sobre a Casa do Jornaleiro, instituição modelar que no
Rio de Janeiro ampara, educa e orienta os pequenos vendedores de jornais, foi o repórter atendido pelo porteiro.

- “Eu desejava falar com Dona Darcy Vargas, Diretora desta Casa. . .”
- “Pois não! O Sr. Entre à esquerda e será atendido. . .”
O Repórter adentrou a casa. Numa das salas, deparou com uma senhora que pedalava atentamente a

máquina de costura, rodeada por montões de fardas, de vários tamanhos, cortadas para serem confeccionadas.
 À entrada do rapaz, a senhora olhou-o, por cima dos óculos, mais atenta ao trabalho do que curiosa. Rosto

sereno, cabelos grisalhos, a senhora esperou a deixa. “ – Por favor, disseram-me que eu poderia falar com
Dona Darcy Vargas, nesta Casa. Seria possível a senhora ir anunciar-me a ela?”

 Ela olhou-o maternalmente e sorriu :
- Sou eu.
 Esses vultos surgiram-nos à mente na leitura de Gibran Khalil “ É quando derdes de vós próprios, que

realmente dais”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/06/1972 )
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 NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (VIII)

 No nosso intuito de viver os dias que precedem a abertura oficial do ano sesquicentenário da proclamação
da nossa Independência , momentos esses, impares de euforia e civismo pelo que de altamente significativos
são eles para os foros da nossa brasilidade que a todos, sem restrição, grandes ou pequenos, envolvem e
empolgam temos trazido, através desta coluna, nótulas históricas que se escondem nos refôlhos da narrativa
linear, pura e simples, que os compêndios nos ensinam.

Desde as belíssimas mensagens trocadas em Agosto p. findo, entre ambos os Presidentes – do Brasil e de
Portugal – correspondentes e repórteres de responsabilidade movimentaram-se em verdadeiras falanges de
pesquisadores, trazendo ao comum dos leitores reportagens fotográficas as mais belas, textos originais, que são
autênticos palhetinhos a dourar as entrelinhas da nossa História.

 Dentro da nossa modesta contribuição, a “A Gazeta”, através destas crônicas seriadas, tem-se integrado
ao rol da imprensa ativa e atuante que vive a beleza e a grandeza cívica destes dias. Referimo-nos agora, a algo
de suma importância sentimental e histórica, já referido liminarmente na mensagem de Agosto, de Portugal
para o Brasil : os despojos de Dom Pedro I já em nossa Pátria, repousarão, em eterno, na cripta do Museu do
Ipiranga, berço da nossa libertação. Porém, o coração do Libertador, repousa e para sempre, na cidade do
Porto, onde nasceu. Não é essa, a única doação histórica.

Extra-fronteiras, em Varsóvia, sob os tacões coministas de ocupação, repousa o coração de Chopin. O
mundo inteiro conhece-lhe as glórias, compositor e musico famoso. Bem poucos, conhecem-lhe a fama de
patriota e guerreiro. Chopin lutou pela libertação da Polônia. Sua arte, no exílio, teve um estro luminoso : a terra-
mae, guardada zelosamente num pequenino cofre que lhe foi enviado pelos companheiros, antes do fuzilamen-
to, na Polônia.

 No Museu mantido pelo Ministério da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, em relicário de ouro, está o coração
de Santos Dumont. Nenhum monumento é mais eloqüente para ressaltar a contribuição do ilustre brasileiro ao
progresso da ciência. Seu coração, amargurado e desiludido, é uma dupla mensagem aos pósteros : provando
sua tese do “mais pesado do que o ar”, ele legou à humanidade um caminho a mais, para a comunicação e a
vivencia feliz, entre os homens, não como pode constatar ainda em vida, um meio de extermínio e destruição. À
desilusão abreviou-lhe os dias.

 Numa modesta Igrejinha, erigida há mais de trezentos anos, em Niterói, no Rio de Janeiro, repousa modes-
tamente o coração de José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da independência. Falecido em 06 de abril
de 1838, em Niterói, seu corpo foi embalsamado e recebeu todas as honras que lhe eram devidas, no Paço do
Rio de Janeiro. Após o embalsamamento, seu coração foi encerrado em um frasco e conservado, durante muito
tempo, numa outra igrejinha do Rio a Igreja de São Lourenço, que foi, nos tempos coloniais, a Igreja dos Índios.
Essa igreja, liga-se à vida de Anchieta, quando o Taumaturgo viveu naquelas paragens.

Tempos depois, a preciosa víscera foi encerrada em uma caixa e entregue então, ao vigário Padre Marce-
lino Duarte, da Igreja de São Domingos, que a enterrou sob o altar-mor do pequenino templo que passa a ter,
neste ano a se iniciar, grande importância quer sob o ponto de vista turístico, como também, pelo valiosíssimo
legado histórico de que se fez depositária.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/06/1972 )
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 NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (IX)

 Interessante estudo que temos em mãos fala-nos – num longo enumerado de fatos visualizados desde os
tempos coloniais – da introdução do piano no Brasil. A primeira notícia que se tem é de que, já no século da
descoberta, o Brasil-colonia recebeu o primeiro cravo – forma instrumental primitiva – trazido pelos padres da
Companhia de Jesus. Assim, como fator altamente importante na obra da catequese, o cravo serviu não só para
as cerimônias litúrgicas no interior das pequeninas igrejas de então, como também, para a harmonização das
peças teatrais que, como se sabe, foram encenadas para encantamento dos nossos selvicolas já agregados ao
redor do Colégio.

 Luis Heitor, em sua obra : “ 150 anos de música no Brasil” nos assegura que o ensino de piano – então
cravo – foi ministrado pelos jesuítas aos pequeninos índios propensos à música. Na fase da ocupação holandesa
que tantos indícios de cultura e ciência deixou no Norte do País, outros instrumentos foram aqui introduzidos
com o piano. As crônicas da época falam da música de instrumentos de sopro, de corda e de cravo.

 A época dos vice-reis marcou os saraus em palácio, que se realizaram ao som de belas páginas musicais
executadas ao cravo. O piano foi pois, o elemento polarizador das elites culturais daquele período , o índice de
uma educação que já se definia em moldes caracteristicamente refinados e europeus. O piano de hoje teve sua
evolução técnica. Do clavicórdio ao cravo e depois, ao piano-forte, dotado dos largos recursos que lhe deu
Bartolomeu Cristóforo vai um largo espaço de tempo.

Assim, no Brasil, o piano executado pelo padre José Mauricio Nunes Garcia, era já dotado de grandes
qualidades técnicas, o que mais ressaltou o talento do jovem músico. Daí, de sua autoria, é o primeiro “Compên-
dio de Música e Método de Piano-Forte”.

 A chegada ao Brasil, em 1808 da Corte Portuguesa, significou para o ambiente nacional o marco de uma
era de profundas alterações no modo de viver da sociedade de então. Repercurtiu agradavelmente na socieda-
de da época, o bom gosto musical do Príncipe. A família real sem exceção, educada musicalmente, não dispen-
sava os serões artísticos. Dom João mandou vir da Europa o grande compositor Marcos Portugal a quem
incumbiu de ser Mestre de Capela. Missas solenissimas foram executadas com duplo cunho religioso-artistico.
O real mecenas chamou a Palácio e amparou os estudos do jovem e talentoso José Mauricio que vem a ocupar
, com o tempo, o cargo confiado a Marcos Portugal.

 Para a educação de Pedro, seu sucessor um dia, convidou e trouxe da Europa o grande Sigismundo Neu-
komm, discípulo de Haydn. Assim, o futuro compositor do Hino da Independência recebeu, desde os dez anos
de idade, sólidos e completos ensinamentos de música, incluídos os sérios capítulos de Harmonia, Composição
e Execução.

Segundo os historiadores, o tratado comercial unilateral que o Regente, a contragosto, viu-se constrangido a
firmar com a Inglaterra, trouxe, por outras facetas, o resultado feliz de se estabelecerem, consoante expressões
dos observadores, várias regiões “geo-pianisticas” no período do Reinado. Eram os centros pianísticos : São
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Dessa forma unilateral, embora pobre e desprovida de recursos
econômicos, enxameava-se a Colônia de um sem número de pianos de origem britânica vindos com os nume-
rosos artigos de luxo impingidos pelo comercialismo inglês.

O casamento de Dom Pedro com a Arquiduquesa austríaca Dona Leopoldina – a bem amada dos brasileiros
– enriqueceu ainda mais o nosso quadro cultural de então. São sobejamente conhecidos os méritos de cultura e
educação da princesa que era também hábil diletante. Desde então passam a entrar no Brasil, pianos de
fabricação austríaca, e, vale dizer, alemã.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/07/1972 )
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F É R I A S

Levaram-no, logo no primeiro dia de férias, para junto dos pais, na Capital. Lá passará ele trinta dias
confinado na casa-apartamento, sem quintal e sem espaço, num bairro distante, sem calçamento, sacudido cem
vezes por dia, pela vibração dos jactos que sobem e descem no Aeroporto. Na atmosfera enevoada e poluída,
o sol surge – quando surge – lá pelas dez da manhã. À noite, não há iluminação nas ruas o que aumenta ainda
mais a insegurança. Muito transito, o que é um perigo permanente. Ruídos ensurdecedores dos veículos, cami-
nhões, coletivos, particulares, que não respeitam às leis do tráfego e subestimam a vida dos outros. Da veloci-
dade, salve-se quem puder. A vida para o adolescente tem que decorrer dentro de casa. Confinado.

Rodeado de cuidados, ele não sairá sequer na calçada, pois lá, nem alinhamento existe. É um bairro novo.
Cheio de riquíssimas residências, atrativo para marginais e assaltantes. A família já provou isso. E redobra os
cuidados. Todos da casa lhe fiscalizam os atos :- Não saia na rua! – Não abra a porta ao primeiro que bate! Não
atenda a ninguém! Cuidado! Não ligue a luz. Ainda é dia! Mas a verdade é que às quatro da tarde já é escuro.

Ele passará os dias refestelado na poltrona saturando-se de televisão. Sacudirá a monotonia, que ele não
entende, na busca de um ou de outro canal, à procura de desenhos animados que já não lhe satisfazem a
curiosidade, aguardando as estórias fantásticas que não mais o seduzem, enfim, enfastiando-se.

Para quebrar o quotidiano de seus dias de férias, subirá e descerá as escadas do primeiro andar para o
térreo, num velho colchão de algodão, improvisado em tobogã caseiro. Mas isso também enjoa. Se mexer num
bibelô, leva pito. Se quebrar um vaso, ralham com ele. Só à noite, reunidos todos na copa, sobra-lhe permissão
para ouvir curioso, a conversa dos pais, os palpites dos irmãos que vão voltando. Até lá, inclinará a cabecinha
na mesa e dormirá para outro dia monótono, vazio, sem cor.

 A cada fim de semana, se for possível, será levado ao Zoológico que ele já conhece, ao Planetário, ou o que
é mais provável, a uma visita a parentes, onde se encontrará de novo, entre as quatro paredes de um aparta-
mento, muito comportadinho, que não é seu habito, sem mexer em nada. Entre ir e vir, os tormentos do transito,
mão presa na mão do pai ou da mãe , sem poder deter-se em nada. No percurso, assistirá – como já aconteceu
– a um ou a diversos atropelamentos, desastres, encontros, confusão. Ao chegar a casa, darão todos um – Uf!
– e se verificarão se, graças a Deus, estão inteiros e não falta nada : bolsa, documentos, o minguado dinheiro do
atribulado passeio. É assim. Férias na Capital.

 Ao contrário, aqui na casa inteira respira-se a sua irradiante presença de criança viva e sadia. Uma semana
das férias já passou e ainda se encontra pela casa toda, a carcassa de um wolks vermelho, sob os móveis da
sala de visitas. As rodas do caminhão azul foram achadas sob a cama, no quarto dos tios. Por baixo do armário
da copa, está sua frota variada de carros de plástico. De cada um, falta uma coisa. A Variant preferida, foi
esquecida sob a mesa da garage. O álbum de figurinhas, sobrou entre os jornais do tio.

 Por toda parte, a marca indelével de suas pegadas de menino livre, sadio, criado desde pequeno sob as
árvores destes jardins deliciosos que nos rodeiam neste alto da cidade tranqüila, segura, limpa, de ares lavados
pela viração constante. Tem amiguinhos, passeia, brinca, some, aparece.

 A mais eloqüente testemunha de sua ausência, é a bicicleta enconstada por ele, contra o vidro de uma das
estantes da biblioteca, nos baixos da casa. Aparentemente ela está inteira. Mas nos bancos do jardim, no
imenso quintal que ele percorre a plena velocidade, nos parapeitos, no meio dos canteiros, entre os vasos de
folhagem do telheiro ao fundo, por toda parte se espalham parafusos, arruelas, a lanterna, correntes, os plásti-
cos coloridos, um pneu já trocado, mil coisas que ele andou desmontando na sua incrível capacidade de montar
e desmontar os brinquedos.

 Na realidade, as suas férias são realmente confinamento. Quando as aulas se reiniciarem, respeitadas as
horas de estudo, ser-lhe-á restituída a imensa e feliz liberdade de que é dono durante o ano inteiro.

( A Gazeta de Botucatu – 11/07/1972 )
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 M E M Ó R I A S

 A política administrativa impusera-lhe, sem opções, lotação temporária no interior. Por isso, Pery Schalch,
grande alma e grande amigo, penou em nossa Repartição, por dois longos anos, separado da esposa dedicada,
curtindo duras saudades das filhas que adorava. Mas, como para tudo há compensações, aqui em Botucatu, ele
viveu paradoxalmente momentos de grandes alegrias. De um desses momentos, fomos testemunha.

 Um dia ele adentrou nossa Secção e, objetivo e incisivo, como era seu natural germânico , foi nos dizendo:
- Afirmaram-me no meu setor de trabalho, que a senhora é prima do Prof. Pedretti Neto, correspondente

local do “Estado”.
-Exatamente. Em que podemos atendê-lo?
- O Prof. Pedretti, em seu último trabalho publicado naquele jornal, cita o Prof. Carlos Constantino Knuppel,

primeiro mestre botucatuense. Esse nome – Carlos Constantino – foi o de meu pai,hoje falecido. Foi-lhe dado
tal nome em virtude da grande amizade que unia o velho mestre a meu avô paterno. A senhora não ignora que
eu descendo de alemães, muito embora me ufane de ser brasileiro e – paulista.

 Recordâmo-lo ainda, junto à nossa mesa, em postura rígida, militarmente formalizado e cerimonioso, como
era seu feitio. Sorrimos. E ele prosseguiu :

- Cita ainda o Prof. Pedetti Neto, a filha de Knuppel – Dona Carolina Knuppel, que, afirma ele, é viva e
mora em Botucatu. – É certo.

- Disseram-me os colegas que a senhora a conhece. Poderia, por gentileza, apresentar-me? Gostaria de
trocar com ela, velhas memórias. Ela deve ter conhecido meu pai.

 Aquiescemos prontamente. Desde então, Pery Schalch passou a freqüentar nossa casa, onde tivemos o
prazer de receberposteriormente, sua senhora e filhas. Belíssimas amizades de que não nos esqueceremos.

 Aprazado o dia e hora, levâmo-lo a casa de Dona Mimi. No caminho, adiantamos :
- Para nós, não existe Carolina Knuppel. A linda e meiga velhinha que o Sr. Vai conhecer é Dona Mimi. Vive

na nossa vizinhança num tempo que já perdemos. Viu-nos crescer a todos. Uma antiga geração de crianças
endiabradas e alegres – nós e Pedretti fazemos parte dela – acostumou-se a receber e a retribuir os seu
carinhos. Dona Mimi é o nosso anjo bom. Vive solitariamente com Alice, sua única filha. Vida franciscanamen-
te pobre e humilde.

 Já no interior da casa, feitas as apresentações, recolhêmo-nos no fundo da vasta mesa, na ampla sala
mobiliada com o que sobrou de um passado confortável e feliz :uma velha cômoda de nogueira, com finos
eantigos entalhes, o relógio, na parede, de sólida marca alemã, e no armário, os remanescentes de cristaleria
dourada. Assim defrontaram-se um Schalch e a filhaadotiva de Knuppel.

 A entrevista tolheu a querida Dona Mimi. Retraiu-se acanhadamente, respondendo por monossílabos à
torrente de perguntas que a fala sibilante de Pery Schalch lhe dardejava. Na fisionomia entristecida da velha
senhora, os olhos azuis como jóias preciosas eram lagos brilhantes de lágrimas mal contidas. Pery Schalch
trazia-lhe um passado que ela, jamais quisera revolver. Às tantas, falaram-se em alemão. Permanecemos meio
embaraçada, pois o diálogo devia ser mais intimo. Para surpresa nossa Dona Mimi voltou ao nosso idioma :

- De meu pai, só me resta isto. Eu não conheci a maior parte das pessoas destes retratos. Dona Mimi
levantara-se. De uma das gavetas da velha cômoda sacara um montão deartisticas fotografias. Fotos de bela
impressão, mostrando gente de boa classe.

 Percy Schalch tomou-as uma a uma. As dedicatórias já apagadas não adiantavam os nomes. Súbito, ele
estremeceu. Sua voz gutural emocionou-se :

- Dona Mimi. . . Este aqui é meu avô materno. . . A senhora o conheceu? Um meneio melancólico foi a
resposta.

- Pois é : meu avô Schritzmayer. . . Suíço do cantão alemão. .. Veio ao Brasil, segundo meu pai, contratado
com outros engenheiros para a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Santos. . . Eu o conheci em menino.
. . e não tenho dele uma fotografia tão bela assim. . .

- Ela é sua. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/07/1972 )
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 C R I S T O V Ã O

 No calendário religioso nosso, hoje é dia especialmente consagrado a São Cristóvão, o santo padroeiro dos
motoristas, ou melhormente, o protetor de todos os que viajam. Os arquivos vaticanos não possuem documen-
tação que nos dê traços históricos desse santo. Por conseguinte, há anos atrás grande celeuma jornalística
apontou-o irreverentemente como santo cassado da Igreja, comprometendo, no inguajar leviano de uma im-
prensa sensacionalista, a abalizada palavra do Pontífice.

Não consta documentário qualquer, de fonte histórica, sobre o santo, é certo. Mas o seu culto não foi
proibido porque a Igreja atende no caso, segundo se esclareceu, à tradição religiosa popular. Isso foi que
pudemos apreender, na ocasião da celeuma. É uma questão de Fé.

 São Cristóvão surge-nos do fundo nebuloso da Idade Média. O culto que se lhe tributa é de origem humilde,
das mais pobres e desvalidas camadas da vassalagem de então. É culto sincero, puro, real. Se não bastasse
essa origem, uma só página que lhe foi dedicada grangear-lhe-ia, na mística popular, as solenes investiduras de
beatitude e de santidade. Essa página biográfica de Cristóvão foi escrita por Eça de Queiroz. A popularidade do
autor, a universalidade da sua extraordinária obra seriam o bastante para assegurar ao gigante do medioevo as
honras dos altares.

 A monografia do santo restou dentre os muitos manuscritos inéditos deixados por Eça. Reunida a outros
textos não publicados dói compilado pelos editores um só volume sob a epígrafe : “Ultimas Páginas”, num
subtítulo : “Lendas dos santos”.

 O carinhoso apuro com que foi tecida a vida de Cristóvão , o estilo burilado do autor, destacamno estudo
critico da sua inteira obra literária um marco maior, dir-se-ia, o seu mais belo, o seu derradeiro canto de cisne.

 Insculpido na paisagem medieval o perfil de Cristóvão, foi trabalhado esmeradamente, surgindo-nos um ser,
fisicamente um ciclope lendário, de proporções desmedidas desde o berço, hirsuto após e desajeitado, gigantes-
co, refletindo nos olhos azuis, vagos e brumosos, uma alma ingênua , infantil, angelical. Seu desengonçado vulto,
desde a infância , encheu de melancólico desencanto a mãe sonhadora de grandeza sem fim para o filho único
que lhe vinha dulcificar, no declínio da idade, os anos de maternidade frustada. O velho pai, aldeão tacanho,
sopitou no íntimo, a santa ambição de ver um dia, o filho tardio, a rezar na aldeia, o oficio da missa. Haviam
ambos, no outono da vida, gerado um brutamontes, corpo de gigante e alorpado de espírito.

 Cristóvão foi crescendo. Riam e zombavam dele. Foi-se cavando ao seu redor um circulo de silencioso
malogro. Quando os pais morreram, ele refugiou-se nos ermos. A ramaria era-lhe carinhosa , as aves fizeram-
lhe companhia. Os ventos falavam-lhe aos ouvidos, o ribeirão cantava-lhe melodias. Desprezado pelos homens,
as estrelas sorriam-lhe nos relentos. Cristóvão foi um solitário. E Deus lhe deu uma grande alma. Obtuso de
espírito, guardava no seu corpo desmedido e bruto, um coração de criança, relicário dos mais belos sentimen-
tos.

 Cristóvão quis servir. Sua alma abria-se para ser útil. Ele era inteiro, uma oferta de boa vontade, de humilde
e terna servidão. Onde houve fardos a levantar, obstáculos a transpor, fraquezas a socorrer, lá estava Cristóvão
a servir.

 Assim ele atravessou uma longa e penosa existência, árido deserto de amigos, triste vinha de amargos
frutos. Não colheu um gesto de carinho, não ouviu jamais uma palavra de gratidão. Distribuiu a mancheias a
sua mansidão humilde. Protegeu os fracos, ajudou os necessitados. Mas nunca foram bons para com ele.

 Acabou seus dias carregando nos ombros já doidos, os viageiros que deviam atravessar as ondas volumo-
sas de caudaloso rio. Uma noite, acordado por débil voz de criança, teve que tomá-la nos braços cansados e
levá-la à outra margem. O peso que sentia devia ser da fraqueza dos membros pois criança não pesa. O pobre
Cristóvão abafava nos sorrisos que se filtravam de suas barbas brancas, os gemidos da dor que lhe consumia as
entranhas. E sorria-lhe confiante, o doce Menino. Chegados à outra margem, o Divino Infante falou-lhe com
meiguice. E descendo ao chão, tomou do velho Cristóvão a mão calosa e levou-o longe, longe, para as Alturas
infinitas onde tinha o seu Trono.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/07/1972 )
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 CARTA AO CENTRO CULTURAL

Muito prezados Amigos
 Dr. Arnaldo Moreira Reis
 Sr. Sebastião da Rocha Lima
 O transcurso deste Agosto que se inicia marca, logo nos primeiros dias – seis de Agosto – o trigésimo

aniversário de fundação do Centro Cultural de Botucatu, a que ambos tão dedicadamente vem se devotando.
 Justo portanto, que a ambos enderecemos, através desta coluna, o nosso cordialissimo, efusivo e sincero

cumprimento. Botucatuense de coração, ciosa das coisas nossas, temos orgulho dessa grande instituição cultu-
ral sonhada e fundada um dia, por gente nossa, dona das nossas tradições e da nossa cultura.

 Parabéns a ambos. Essa é a única entidade cultural que – graças a ambos – subsistiu por um já bem
significado número de anos atravessando, como é de todos sabido, momentos desastrosos, de incríveis dificul-
dades : nem o incêndio do antigo Espéria, primeira sede, nem a dispersão dos livros da biblioteca em formação,
nem a ausência conseqüente de local de instalação,nem o que foi profundamente desalentador – a deserção
dos sócios freqüentadores do Centro, levaram-nos ao esmorecimento na abnegada tarefa que ambos se impu-
seram para o reerguimento e sobrevivência da cultura botucatuense.

 Parabéns a ambos, repetimos, por esses trinta belos anos que agora decorrem. Lutadores valentes, lavran-
doem campo nem sempre fértil, afiguram-nos ambos, duas sólidas colunas – cariátides do século XX ( permi-
tam-nos a imagem ) – a sustentarem nos ombros esses trinta anos que já se fazem monumento.

 Vimos nascer o Centro e, antes ou depois dele, assistimos a vários movimentos artísticos e culturais nesta
cidade. Estarão ambos lembrados da famosa Orquestra do Casino, do Centro de Estudos Botucatuenses, do
Conjunto Orquestral Botucatuense que tanto cooperou para o brilhantismo das nossas comemorações do cen-
tenário da cidade. Há pouco mais de dez anos contávamos com a Sociedade de Canto Coral que pela Música
projetou Botucatu em auditórios de São Paulo e Curitiba, trazendo-nos de volta, para alegria de todos, os louros
dos aplausos e da critica otimista.

Tudo se esvaneceu. Mas o Centro Cultural, não. Simplesmente porque o Centro teve em ambos, os lutado-
res que se não deixaram vencer pelo desanimo e pela deserção dos outros, que não se deixaram dominar pelo
pessimismo, forma de derrotismo amargo que solapa os bons propósitos, desesperança a boa vontade e vence,
e tudo destrói.

Um abraço de congratulações a ambos, aqui vai, acompanhado dos melhores augúrios para que em novas e
sucessivas conquistas colimem os dois, pelo exemplar trabalho, pelas ótimas iniciativas, pelo intercambio fre-
qüente com outros Centros de cultura e de arte, a projeção cada vez maior dessa Casa de Cultura que é
patrimônio nosso.

O Centro Cultural é hoje – graças a ambos – um salão capacitado para reviver e continuar os serões de
Arte, a propiciar as Mostras e Exposições, a receber Conferencistas de valor, a patrocinar Concursos.

Consolidado e aparelhado como pouco falta para sê-lo, será o Centro daqui por diante o pólo de atração para
aqueles que tem na Cultura e na Arte, a fuga propícia do quotidiano e do rotineiro.

A ambos pois, detentores vitoriosos desses trinta anos, a nossa sincera gratidão. Na retrospectiva do passa-
do fica sincera homenagem aos jovens que sonharam e criaram o Centro Cultural de Botucatu, homenagem
essa àqueles que material e entusiasticamente deram, a ambos, o apoio devido, nessas dezenas de anos venci-
dos.

 Com as melhores expressões de nossa estima e de nossa consideração, o nosso abraço muito cordial.
 Elda Moscogliato.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/08/1972 )
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L I V RO S

 Saímos praticamente há um mês, da II Bienal Internacional do Livro, realizada com grande repercussão na
Capital do Estado e onde se focalizou, prioritariamente, a literatura infanto-juvenil. Secundando a grande mos-
tra livresca, uma série bem programada de Estudos e Conferências abordou o problema fixado num só objetivo
: produção de livros capazes de atrair o interesse da juventude para a boa leitura formativa.

 Segundo notícias divulgadas, a semana congregou as mais destacadas figuras mundiais, no plano educaci-
onal, a fim de discutirem problemas comuns relacionados com literatura infanto-juvenil.

 Professor francês especializado em literatura oral, popular e infantil, apresentou sua disciplina como “a
chave de estudos literários”. Mestra junto à UNESCO, discorreu sobre a “Literatura Infantil Universal : Ori-
gens e Motivações”. Essas e outras teses, de real interesse, foram anunciadas, inclusive – e aqui se introduziu
mais um neologismo em nossa língua – “ o play-corner”, espécie de secção, num canto de loja, contendo discos,
jogos e material de construção, para a criança manuseá-los, examiná-los e brincar, sem interesse da compra.

 O fator ilustração de livros infantis, foi também seriamente abordado no jogo aberto para arrancar a criança
ou o adolescente do vídeo diário e encaminhá-lo para o livro. É daqui que partimos para esta conversa semanal.

 Vimos de receber como presente, nas últimas férias, do casal Márcia e Mauro Nery, professores ativos e
conceituados na cidade amiga de Araçatuba, uma coleção belíssima, de dez volumes : “ Viagem através do
Brasil”, de Ariosto Espinheira, edição já esgotada da Melhoramentos, ricamente ilustrada por Percy Lau, espe-
cializado.

 Agora que a Ecologia invade todas as áreas e os assuntos brasileiros impõem-se como uma questão “sine-
qua-non” para os estudos da realidade brasileira em impressionante evolução, é a coleção recebida, ideal para
uma leitura oportuna de mestres e alunos. Ou melhor, entre adolescentes e adultos.

 A finalidade do livro se consubstancia num breve prefácio : “ . . . é dar aos seus leitores uma idéia do que
é nosso Brasil, mostrando-lhes os seus usos e costumes, seus homens e sua geografia, sua história e seus
recursos naturais”. O primeiro volume cuida inteirinho da Amazônia. Dividida a obra geograficamente em
regiões, estuda nosso país de Norte a Sul, dando à leitura um discorrer turístico, através de um texto agradável,
interessante, atraente.

 Amplamente ilustrado, o livro traz com fartura pormenorizados ângulos da nossa terra. Há flagrantes inte-
ressantíssimos : apresenta-nos os tipos de embarcações dos nossos rios, com peculiariedades de nome, uso,
regiões. Há uma visão muito perfeita das nossas serras e planícies; o pantanal do Mato Grosso, nossa bacia
hidrográfica, nossos portos, nossas principais cidades com seus pontos turísticos, seus jardins, praças e monu-
mentos, tudo, na perfeição da ilustração, nos encanta e nos edifica.

 Essa ilustração enquadra-se perfeitamente dentre os temas abordados na II Bienal citada. É feita, pelo que
entedemos, a bico de pena – traços firmes, rápidos, expressivos, com riqueza de detalhes, complementando
com grande eficiência no plano visual, a inteireza do texto. É livro atualizado com textos compilados, adatados,
extraídos de outros livros, de jornais e revistas, dando-nos ainda, como exemplo cívico, uma coletânea de
autores nacionais.

 Mesmo dedicado à juventude, a coleção adata-se à leitura repousante dos adultos, sob a proteção carinhosa
de um quebra-luz de cabeceira.

 Muito obrigada, Márcia e Mauro. Vocês anteciparam em seis meses nosso presente de Natal.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/08/1972 )
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OS ARQUIVOS DO INSÓLITO

 Título pomposo demais para uma crônica semanal modesta. Mas acontece que é a tradução do original
francês : “ Lês dossiers de L’étrange”, de autoria de Guy Tarade, que além de escritor é o fundador do Centro
de Estudos e Pesquisas de Elementos Desconhecidos da Civilização, sediado em Paris. Reunindo documentos
hábeis desse referido Centro e mais, os do Arquivo do Circulo Francês de Pesquisa Cientifica, o autor nos
apresenta em trezentas e quarenta e cinco páginas robustecidas por fotografias ilustrativas, uma série de fatos
arqueológicos e históricos que vem desde os nossos nebulosos primórdios até as últimas e impressionantes
conquistas da Ciência, manifestadas nos muitos e complicadíssimos ramos da inteligência humana.

 A obra faz parte da coleção “Enigmas de Todos os Tempos” que vem se enriquecendo dia a dia com a
contribuição de novos autores – cientistas ou arqueólogos, sociólogos ou historiadores, e tantos outros mais –
empenhados todos em perscrutar e aclarar o que se lhes antolha inexplicável através do racionalismo cientifico,
constituindo-se as suas duvidas um claro desafio à Ciência que, por não se encontrar capacitada para uma
elucidação formal e satisfatória se encaramuja e silencia.

O livro eclético, alinha antigas civilizações, questiona monólitos indecifráveis, ruínas de cidades duas ou mais
vezes soterradas pelas avalanches de épocas imemoriais, religiões estranhas, cultos excêntricos do Oriente,
fenômenos meteorológicos, manifestações psíquicas, ubiqüidade, paginas bíblicas, Novo Testamento e tudo o
mais, de leitura interessante, para propor ao leitor que a limitação humana não apreende, pela deficiência de
sentidos, ou não entende, pela pequenes da sua própria condição humana, o estranho mundo misterioso em que
se sente envolvida.

 Porta aberta para o espaço infinito sugere ainda o livro as indagações já feitas pelo hoje discutido e univer-
salmente conhecido escritor suíço – Daniken – sobre o super-adiantamento de outras civilizações julgadas
existentes na imensa galáxia que nos espia. Ciência e misticismo se desdobram nas páginas de Guy Tarade.

 Sobre essa literatura revolucionária para os anais da Ciência, que vem ganhando todas as paradas em
bancas e livrarias do mundo, manifesta-se já um movimento de protesto por parte da critica, visando a por limite
ao arrojo dos autores que agora, ultrapassada, parece, aficção cientifica – já superada pelas recentes obras
lideradas por Daniken, confundem os homens com suas audaciosas afirmações. Há bem pouco, conseituadas
páginas de critica literária apodavam Daniken, Charroux, Henning e outros mais autores de insânia e desmedi-
do atrevimento porque eles, através de suas teses arrojadas, julgadas por uns não de todo descabidas – vem
atordoando a Ciência com proposições visivelmente atrevidas, tal qual na fabula da mosca impertinente fazen-
do cócegas nas fuças do rei leão.

Livros dessa natureza estão vindo a lume em edições sucessivas, numa tiragem astronômica, o que prova
que o inexplicável, o misterioso sempre seduziu o homem. Essa literatura suplantou o livro-romance e inaugurou
uma nova era que nós diríamos da literatura arqueológica. Trocado tudo isso em expressões miúdas, conclue-
se que enquanto a Ciência astronômica vai à Lua, nada constata além do silencio e solidão pétrea, o próprio
homem mune-se de pá e picareta, revolve as camadas geológicas, descobre mandíbulas, templos soterrados;
desce ao fundo dos mares, identifica fósseis nos grotões abissais, à procura do que? Na eterna procura da sua
própria origem.

No meio de tanto interesse arqueológico, entre tantas indagações, propõe o autor, discretamente, um só
caminho : o da volta do homem aos princípios morais, senda única que nos leva, com certeza, para uma só
verdade : Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/08/1972 )
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 NOS REFÕLHOS DA HISTÓRIA  (X)

  Nos quadros tradicionalmente reproduzidos nos livros de História, ela sempre senos apresentou já entrada
em anos, de fisionomia serena de vovó feliz,cabelos partidos ao meio, olhar tranquilo,vestida rigorosamente de
escuro, a cabeça a emergir da gargantilha presa sobo queixo num camafeu antigo.

 Assim todos nós conhecemos nos bancos escolares, a terceira Imperatriz do Brasil. Seu discreto vulto
fidalgo passou qual sombra silenciosa pela nossa História. E assim o foi também, na vida do augusto esposo.

Quem foi realmente a Imperatriz Thereza Christina, nora de Dom Pedro I, o árdego e valente defensor da
nossa independência ?

Thereza Christina Maria era filha de Francisco I, rei das Duas Sicilias e da Infanta Maria Isabel, de Espa-
nha. Era ela irmã caçula do Rei de Nápoles e da Grã-Duquesa da Toscana, vultos da nobiliarquia napoleônica.
Thereza Christina Maria pertencia às Casas célebres da Áutria e de Bourbon.

Nasceu em 11 de Março de 1822 – ano da nossa Independência – Tinha vinte e um anos, quando,em
1843,Bento da Silva Lisboa, filho do Visconde de Cairu, partiu do Brasil para a Europa, auscultando as casas
reinantes na procura de uma esposa para o novo monarca brasileiro : Dom Pedro II. Não foi fácil a empresa.
A Casa de Áustria chorava sentidamente as desventuras da Arquiduquesa Leopoldina. As demais Cortes
mostraram-se inaccessíveis. O cônsul das Duas Sicilias, sediado no Rio de Janeiro, resolveu diplomaticamente
o assunto. E assim se anunciou o noivado e, após, o casamento.

Dizem os historiadores que o encontro entre os dois esposos foi para o jovem soberano decepcionante e
triste. O monarca fora criado sob os desvelados cuidados de Dona Mariana Carlota de Magalhães Coutinho,
grande dama do Paço. As injunções políticas roubaram-lhe os momentos de arroubos e de sonhos, tão próprios
da juventude. Entre a orfandade tão cedo, a partida do pai, a precipitação da maioridade, a austeridade do tutor,
tudo contribuira para que o jovem soberano sonhasse encontrar no matrimonio a concretização de seus anhe-
los. O casamento seria a vereda dos sonhos e da ventura.

Em 03 de Setembro de 1843, o espoucar dos fogos e o soar da música dos clarins, anunciava o aportamento
da fragata “Constituição” de interior decorado para conduzir ao Brasil, a desposada. E na manhã clara, desceu
do tombadilho frente à multidão entusiasta dos vassalos uma jovem feiosa, sem atrativos, tímida, mal disfarçan-
do no andar claudicante, defeito físico evidente.

 Ao jovem príncipe, esteta da forma e do espírito, romântico e sonhador, a realidade fria e insensível se lhe
impunha indiferente. Casaram-se no mesmo dia : ele, com dezessete anos; ela, com vinte e um.

Mediram-se os espíritos, amoldou-se a fina educação de ambos, aquilataram-se os caracteres. No lugar das
labaredas da paixão, prevaleceu entre ambos, nascida do primeiro encontro,a mais comovente ternura, a mais
perfeita harmonia conjugal. Se não havia na esposa beleza estonteante sobravam-lhe dotes excepcionais de
formação : candura de anjo e uma inexcedível bondade e simpatia.

Foram ambos esposos admiráveis. A vida decorreu em torno dos filhos que foram chegando. Mais tarde, os
netos balsamizaram o lento envelhecer dos soberanos.

De índole amorável, Dona Thereza Chistina não se envolveu jamais em assuntos políticos. No Paço Impe-
rial foi apenas esposa e mãe . Dizem os seu biógrafos que jamais perdeu-se em cogitações de ordem pessoal :
jamais dispendeu seu orçamento em adornos e vestidos. Em compensação, sua renda mensal própria, de no-
venta e seis contos – na época – era gasta em assistência e esmolas.

Reinou num reino à parte, que lhe criou carinhosamente o esposo : o reino da virtude e da caridade. Conquis-
tou naturalmente os seus súditos e quando menos o percebeu, recebeu do carinho popular o título nobre de
“Mãe dos Brasileiros”.

Assim viveu o casal quarenta e seis anos, unido por profunda e real amizade. Com a proclamação da
Republica, foi a Real Família exilada, partindo do Brasil em 17 de novembro de 1889. A veneranda anciã, já
abatida pelos males, não resistiu ao amargo exílio. No Porto, em 28 de Dezembro subseqüente, quarenta e um
dias apenas, da partida, falecia mão dada à mão do fiel esposo. Nas margens do jornal que lhe descreveu o
funeral, escreveu Dom Pedro II, inconsolável :

“ Corda que estala em harpa mal tangida
 Assim te vais, ó doce companheira
 Da fortuna e do exílio, verdadeira
 Metade de minha alma entristecida”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/08/1972 )
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NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (XI)

  A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, traz incorporada ao seu riquíssimo patrimônio, a mais brilhante
doação feita através dos seus cento e setenta e dois anos de existência. Trata-se da “ Coleção Thereza Chistina
Maria”, constituída de cerca de vinte e um mil volumes regiamente encadernados em verde com douraduras;
mais de vinte mil exemplares em brochuras, além de mapas, estampas artísticas, músicas, revistas literárias e
cientificas.

 Ao firmar a mensagem de tão valiosa oferta, salientou Dom Pedro II, que se tratava de parte de sua
biblioteca particular cedida em doação à já então renomada Biblioteca, fundada em 1810 por seu augusto avô
– Dom João VI . Uma só exigência fazia, no ato : que ao valioso acervo fosse dado nome em homenagem a sua
caríssima esposa, a Imperatriz. O perfil extraordinário do grande monarca evidencia-lhe a cultura polimorfa.
Há um estudo biográfico que o compara a Marco Aurélio, traçando-lhe a profunda sabedoria, acentuando-lhe
o amor aos livros. Dom Pedro II foi um sábio. As condições de vida que lhe impuseram os acontecimentos
históricos de nossa Pátria insularam-no nos limites da biblioteca palaciana e os livros foram os amigos silenci-
osos, porém, sempre presentes, na sua grande solidão interior.

Cultura e fineza de espírito fizeram-no correspondente e amigo dos grandes homens de seu tempo. Viajou e
conheceu, noutros países, sábios e eruditos. Ciência e pensamento emolduraram-lhe o caráter invulgar. Muito
se há de falar do seu amor às coisas do espírito, da ciência e das artes. Os biógrafos contam-nos passagens
admiráveis a seu respeito.

Foi Dom Pedro II que muito contribuiu, com sua atitude generosa e desassombrada, para que se impusesse,
na França, o prestigio de Flammarion. Sofria o sábio autor de “A Pluraridade dos Mundos Habitados”, a surda
guerra, a critica feroz dos adversários, empanando o brilho de suas teses cientificas. Viajando pela França, foi
Dom Pedro II visitá-lo em seu Observatório em Juvisy, passando com o sábio o dia inteiro. À saída, plantou
nosso Imperador no jardim fronteiro, um arbusto comemorativo da visita imperial. O fato teve grande reper-
curssão nos anais de França e por ele, atribuiu Flammarion, mais tarde, grande parte dos seus sucessos no
difícil ambiente cientifico do país.

 Estamos comemorando neste ano, o centenário do nascimento de Pasteur. Grande amigo de Dom Pedro II,
com quem se correspondia frequentemente, o sábio encontrou em nosso Imperador, a mão generosa que lhe
facilitou, com liberalidade, os meios materiais imprescindíveis às suas experiências e pesquisas. Seus estudos
reclamavam subsídios continuados. A França inteira mobilizou-se diante da magnitude do problema da profila-
xia da raiva. Três soberanos estrangeiros acorreram com a sua colaboração pessoal espontânea : Dom Pedro
II, Imperador do Brasil; o Tsar da Rússia e o Sultão de país asiático. E a vitória da Ciência beneficiou o mundo.

Em 1857, um gênio musical deslumbrava o mundo, trazendo-nos a música sinfônica. Ainda mal compreen-
dido, jovem, sonhador, lutando por vencer, Wagner debatia-se em dificuldades materiais, tropeços à sua criação
artística. Dom Pedro II, valendo-se de amigo comum a ambos, fez chegar ao conhecimento do grande compo-
sitor, toda a sua admiração e dando-lhe a saber que ele, o Imperador do Brasil, era “um wagneriano entusiasta”.
A comunhão espiritual que se estabeleceu entre o soberano e o artista, fez – dizem as crônicas da época – que
Wagner pensasse em estrear no Rio de Janeiro, a sua obra “Tristão e Isolda”.

Quando em 1876, a “Tetralogia” de Wagner foi levada à cena, pela primeira vez, em Bayreutb – Alemanha,
no camarote imperial encontravam-se, além do Kaiser, outros monarcas estrangeiros. Entre eles, Dom Pedro II
– Imperador do Brasil.

( A Gazeta de Botucatu – 29/08/1972 )
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NOS REFÔLHOS DA HISTÓRIA (XII)

 Era o dia 24 de Setembro de 1834. O sol ainda iluminava a macilenta opacidade do dia e penetrava os
resposteiros transparentes da vetusta câmara do Palácio de Queluz, onde o ilustre agonizante circunvagava
lúcido, os olhos febris, entre aqueles que, em lágrimas, lhe rodeavam o leito.

Soaram as duas e meia horas na tarde outonal e o sonoro reboar do bronze dos campanários, num soluço,
prolongou-se num dobre lento e triste de finados : exalava naquele momento, o seu último sopro de vida, aquele
que fora grande em duas Pátrias : Dom Pedro I, do Brasil e Pedro IV de Portugal. Com apenas trinta e seis
anos de idade, deixava para a posteridade um perfil másculo de aguerrido lutador e hábil político.

Dona Maria II, rainha e filha, testamenteira do ilustre morto, devia cumprir imediatamente a vontade pater-
na. A autópsia, segundo determinações do reino, se efetuou no dia subseqüente por uma equipe de peritos
chefiada pelo médico brasileiro Dr. João Fernandes Tavares, amigo particular e assistente, de longa data, do
morto. A disposição testamentária doava o coração real à cidade do Porto, em “ex-voto” solene. Por recomen-
dação especial da soberana, a autópsia começou pela extirpação da preciosa víscera.

 Lavrado o competente laudo da perícia médica, não se contentou a augusta soberana com os seus exatos
e irretorquíveis termos, eis que, para obstar boatos que corriam sobre a morte prematura do ex-monarca,
recomendou ao médico que lhe apresentasse relatório circunstanciado do que vinhaobservando, nos últimos
tempos, com relação à saúde de seu pai.

 Assim, feito o paralelo do auto de autópsia com a ficha médica particular do ex-soberano, pode-se constatar
a absoluta e inconteste validade da “causa-mortis” do augusto finado : hipertrofia do fígado com alteração de
cor; baço amolecido quase a desfazer-se. Sérias e fatais complicações pulmonares, máxime, do pulmão direito
ingurgitado de liquido turvo e sanguineo.

 Pouco tempo antes de seu passamento, o Dr. Tavares, retornando ao Rio de Janeiro, doou o original do
importante auto, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que o conserva em seus arquivos. Do relatório
particularmente apresentado na ocasião, à rainha D. Maria II, constou que o Imperador sofrera do fígado por
mais de quatorze anos, sujeito portanto a exacerbações e cólicas iterativas, resultantes de sua tormentosa vida
entre as fortes emoções políticas, as continuadas campanhas que dele exigiam tremendo esforço físico do que
lhe resultava cansaço profundo.

 Quanto às lesões pulmonares que desgraçadamente contribuíram e apressaram seu fim,tiveram elas ori-
gem remota, nas freqüentes e sempre desastrosas quedas que o Imperador do Brasil sofrera, quando cavalga-
va, o que era constantemente, nas suas intérminas viagens pelas províncias brasileiras. Sua Magestade repetia
sempre que levara trinta e seis quedas na vida. Dessas quedas, resultara a fratura de nove costelas, ao todo.

 Com a abdicação em 1831, e o seu retorno a Portugal, longe de acomodar-se dentro da nova situação,
empenha-se na luta para assegurar os direitos de D. Maria da Glória ao trono lusitano. Campanha intensa,
estafante, que lhe valeu grandes trabalhos, vigílias continuadas, violentos abalos de ordem física e moral. Os
pulmões inflamaram-se, a respiração era-lhe, por vezes, penosa, e o coração, esse, lhe dava palpitações.

 Vida emocional intensa, atributo do grande paladino que foi. No ato posterior, do embalsamamento, os
cirurgiões que assim procederam nada observaram de alteração no cérebro, nem no cerebelo, do ilustre morto.
E não podia ser de outra forma “visto a perfeita integridade de funções intelectuais de que gozou até poucos
momentos antes de falecer”, aquele cujos despojos o Brasil e São Paulo especialmente, venerarão daqui para
a perenidade dos tempos, a partir de 7 de Setembro que ora se aproxima.

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/09/1972 )
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P R O P A G A N D A

Os olhos e os ouvidos estão alagados das imagens e dos sons que nos entraram pelos sentidos nesta semana
de galas que celebrou com exuberância de festejos cívicos, o inicio do ano sesquicentenário de nossa indepen-
dência política.

 Os jornais e revistas, com uma riquíssima complementação especial em cores e textos selecionados revol-
veram esse passado de cento e cincoenta anos, indo mais remotamente ainda, aos nossos primórdios, trazendo-
nos à satisfação de uma leitura lenta e bem saboreada, material farto, fascinante e precioso.

Bem estão eles, colecionados cronologicamente nesses dias da Semana da Pátria, para o arquivo das bibli-
otecas e das escolas, para o interesse dos pesquisadores do amanhã. Nem sequer escapou-nos ao prazer da
leitura, a seriação interessante dos textos históricos empregados inteligentemente pela propaganda comercial.

Sabemos o que representa hoje, na ordem econômica, a promoção publicitária. Curos e escolas de nível
superior desenvolvem programas de relações humanas e dentro desse alto nível de estudos complexos, entra
em pleno desenvolvimento o curso de comunicação. As empresas propagandisticas buscam na apresentação
do texto escorreito, nas policromias sedutoras, o êxito comercial do produto seja esse do mais variado teor.

 Colecionamos, por prazer pessoal, certas frases que são, cada uma de per si, pequeninos poemas literários,
perfeitos na forma e na idéia, resultado feliz de um belo trabalho inteligente de promoção e propaganda inteiran-
do um exemplo cívico. Dentre elas, aí então :

1 – “O coração. O Brasil espera que cada um abra seu coração”.
2 – “ A Independência do Brasil na mão de todos nós : você constrói o Brasil”.
3 – “ O Brasil é todo seu”.
4 - “ Independência” : o Bem maior que uma Nação deve prezar”
5 - “ Depois que alguém toma uma decisão destas, o mínimo que os outros podem fazer é trabalhar”
6 - “Não é o tempo que consolida a independência de um povo mas sim, a sua energia”
7 - “ Só o trabalho mantém acesa a chama da Independência”.

 De todas as inúmeras frases colecionadas, três destacaram-se pela eloqüência da ilustração e pelo alto
sentido do texto :

1 – Ao lado da Bandeira Nacional desfraldada, vinte e oito nomes de personagens ilustres da nossa história
, e seus retratos. Para eles, uma frase feliz : “ Está fazendo 150 anos que o Brasil é um país livre. Noventa
milhões de brasileiros devem isso a vocês”.

2 – Debuxada em linhas estilizadas sobre fundo verde-amarelo, a figura do carteiro, ou melhor, do mensa-
geiro, cavalgando veloz, com a bolsa do correio imperial a tiracolo. Encimando a figura, a frase : “ O anônimo
brasileiro. A história de um homem que deu o recado”.

3 – É um trecho de nosso quadro célebre de Pedro Américo. É o seu canto inferior esquerdo, com a figura
do humilde carreiro que olha sem compreender a comitiva do real cavaleiro, que, de espada em punho, grita
uma frase para ele, vaga : “Independência ou Morte”.

 Ilustrando esse pormenor do quadro famoso,uma verdadeira página literária : “ Há um regato e uma colina.
Um tropel agitado de gente importante. Ele nunca vira fardas tão vistosas. Nem um grito tão forte, ecoando da
colina e invadindo a História. Ele tinha um carro de boi, um trabalho, uma tarefa a cumprir. Seguiu seu cami-
nho.. .”

 Segue-se um texto inteligente, lindo, artístico. De todos, o melhor, o mais completo, integrando a grandiosi-
dade da Semana Pátria. Parabéns à Volkswagen do Brasil S.A.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/09/1972 )
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 AO APAGAR DAS LUZES

 A morte definitiva do ator Sérgio Cardoso consumou-se na última quarta-feira, quando,na seqüência da
novela “Primeiro Amor”, a que todos os nossos leitores naturalmente assistem – interrompeu-se a cena, desta-
cou-se a sua poltrona de gabinete, sobre ela a pasta de trabalho e sobre a pasta, seus modestos óculos de aro
metálico, quase um símbolo do autentico professor. As luzes foram apagando uma a uma, e a claridade a
meio,refletiu as lentes, expressão eloqüente do grande ator.

 Até então, a morte de Sérgio Cardoso parecia irreal. Tinha-se a impressão mesmo, de que o Prof. Luciano
fora a Avaré, estudar os planos para a sua nova instalação. Mas, as palavras do Shazan, a silenciosa porém,
comovente homenagem dos demais artistas reunidos em grupos, completou a triste despedida. Fôra-se real-
mente o Prof. Luciano, levado pela figura impar do teatro brasileiro, o grande Sergio Cardoso.

Conhecíamos desde 1942 o trabalho teatral de Sérgio Cardoso. Através da crítica especializada, lembramo-
nos do seu surpreendente desempenho na “Antígone” com que, segundo nos parece, se inaugurou em São
Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédias. Depois numa onda de sucessos, veio a interpretação de “ A Raposa e
as Uvas”. Seguiram-se após, as representações shakespeareanas. Sergio Cardoso não era ator para televisão,
ou melhor, para o grande público. Ele fazia parte da hierarquia de Paulo Autran, de Rodolfo Mayer e de outros
mais que se dedicam definitivamente ao grande teatro. Teatro clássico. Não o teatro espetacular e vazio, das
inovações de hoje em que o espectador assiste às cenas e vem nos perguntar após qual é a mensagem do
contexto.

Sérgio Cardoso foi no Brasil, o maior intérprete do drama shakespeareano. Ouvimo-lo no monólogo que é o
teste crucial para o ator estreante : “Ser ou não Ser. . .” Vímo-lo, devidamente caracterizado em mouro de
Veneza, declamando a cena final de “Otelo”. Porém, sua versatilidade, seu profundo senso interpretativo, sua
voz de cambiantes e inflexões mutáveis culminaram quando dele ouvimos as falas de Antonio, junto ao cadáver
apunhalado de Julio César, nas escadarias do Senado Romano.

A grandeza de Sérgio Cardoso está não só no seu invulgar gênio artístico mas também no grande ideal que
alimentou, de fundar no Brasil, como na Inglaterra, um segundo grande Teatro de Shakespeare. Mas esse
teatro tem público restrito. E o ator então bandeou-se para a televisão. Lá ganhou popularidade mas sacrificou
em muito seu verdadeiro talento artístico.

Sua morte nos causa, de certa forma, frustração. No nosso comodistico viver contávamos vê-lo em Botuca-
tu, ocupando o palco do teatro Nelli, realizando o espetáculo programado para este Setembro, em que ele iria
percorrer o Brasil afora, levando a mensagem contida numa programação especial, por ele organizada. E por
que não? Já aqui mesmo, sem grandes sacrifícios de ordem material, assistimos, realizando um grande sonho, a
Procópio Ferreira no seu espetáculo máximo que é “Deus lhe pague”. Vimos e sentimos as vibrações emocio-
nais da grande e saudosa Cacilda Beker tendo a seu lado o incomparavel Walmor Chagas. Assistimos ao
espetáculo raro dado por Tonia Carrero, secundada por seu filho Cecil Thiré, que já se evidencia na Arte
Cênica . Então, por que não imaginar que se pudesse ter em nosso palco de elite, o grande Sérgio Cardoso?

Mas isso não se deu. E nem se dará mais. Lentamente foram se apagando as luzes do palco. E Sérgio
Cardoso restará na memória de seus admiradores como um dos raros momentos de beleza, de estetismo e de
glória do autentico teatro nacional.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/09/1972 )
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 C L I C H Y

 É quase uma temeridade falar-se hoje da vida e da obra dos santos da Igreja. Para quem ler senão as
beatas igrejeiras que ainda crêem no céu e os anciãos que freqüentam as matinas debulhando nos dedos
trêmulos o rasário que já se faz relíquia de uma época? Vida de santo para a mocidade de hoje? Ela é intelec-
tualizada demais para essas bobalheiras. Afinal, o jovem, na quase totalidade, masca chicletes, freqüenta cur-
sos e mais cursos, faz pesquisas em todos os setores, lê e comenta obras atualizadas que desmistificam a Moral
convencional, e, à saída das aulas, um carro – complemento mais valioso do seu acervo estudantil – já o espera
para a noite, ou o resto de noite na churrascaria em meia-luz, onde ele se realiza como ser integrante de uma
sociedade em transição. O que é isso agora, de vida de santo?

 Pois é. Mas em 1º de outubro próximo, celebra-se em todo o Brasil cristão, um século de existência das
Conferências Vicentinas, obra pia de âmbito mundial, criada anteriormente na França por Frederico Ozanan,
universitário, sob a égide santificadora de São Vicente de Paulo.

 Estudar essas Sociedades Vicentinas é estudar também, uma época de transição.A França intelectual, a
França da grande Revolução que abalou os alicerces da sociedade de então, a França paladina da Liberdade,
do Saber eda Cultura, a França querida da Igreja Romana, essa França chamou enternecidamente ao Santo –
Monsieur Vincent.

Foi ele simplesmente um padre, de batina. Sábio tanto ou mais que os sábios do seu tempo. Teve formação
perfeita e por mestres, entre outros, dois grandes nomes de França : o cardeal Bérulle, que firmou-lhe o
caminho da erudição, ensinando-o a usar dela não no sentido extritamente humano apenas, mas sim, como
degraus de aperfeiçoamento moral e o grande São Francisco de Salles de quem aprendeu que a perfeição do
homem não é privilégio de uns poucos mas sim, dom concedido a todos que a ela devem se voltar consciente-
mente.

Com essa básica orientação que lhe valeu para a vida em fora, foi Monsieur Vincent o reformador de sua
época. Sua ação ininterrupta voltada para os desvalidos de toda a ordem abriu-lhe horizontes largos : privou
com a nobreza e o humilde camponês. Viveu nos condados. A visão que se lhe deparou nos campos encorajou-
o a procurar o robustecimento da formação sacerdotal, ministrando aos candidatos ao clero, cursos de teologia
pastoral. Conhecendo as crises de fé a que estavam sujeitos, não raro, os sacerdotes, preocupou-se com o bem
espiritual deles, fundando cursos a que assistiam habitualmente, os pensadores da época. Bossuet orgulhava-se
de ter sido seu discípulo.

Monsieur Vincent preocupou-se com a sociedade da época. E foi capaz de arregimentar as damas ricas de
Paris, levando-as a deixarem seus problemas e quehaceres fúteis, para cuidarem domiciliarmente, dos enfer-
mos e dos pobres. Com os homens, igualmente, arregimentou-os encarregando-os de procurarem a pobreza
real e envergonhada, levando-lhe os auxílios materiais indispensáveis à sobrevivência digna. Essa é a origem
das Sociedades Vicentinas.

 O problema da mendicância em Paris apavorava e comprometia o verdadeiro senso da caridade cristã :
entre os pobres mesmo, havia os ladrões, os aproveitadores e os desclassificados. Monsieur Vincent foi chama-
do a colaborar com a autoridade constituída. Repugnava-lhe tratar com aspereza aos infelizes. Reuniu as Irmãs
Vicentinas de Caridade e abrigou-os cristamente em Asilos, proporcionando-lhes trato humano.

 Chegou Monsieur Vincent às raias do trono. Sua obra de caridade, suas extraordinárias virtudes abalaram
os costumes corrompidos de uma sociedade fria e indiferente. Colaborou com o trono da França malgrado as
antipatias de Mazzarino. Chegando a Clichy, de uma feita, como pároco, deparou-se-lhe a pequena igreja
abandonada : portas e janelas batidas pelo vento, bancos quebrados, o altar despido, o Sacrário vazio. Urgia
reconstruir. Ali estava o abandono de Deus, não só do templo.

 E ele o fez. Com tal zelo , com tanto devotamento, que a sua obra universalizou-se. A França comovida
inclinou-se diante do seu vulto. E o mundo também.

 Monsieur Vincent.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/09/1972 )
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 ANTROPOFAGIA

Há, na obra vastíssima de Gustavo Barroso – uma das penas mais eruditas dentre os escritores nacionais
das primeiras décadas deste novecentos – um conto impressionantíssimo com que o autor enriquece o seu “
Ronda dos Séculos” e que se intitula : “Antropófagos”, baseado o tema na luta pela sobrevivência , instinto que
leva o homem a retroceder na escala animal, transformando-o em monstro inqualificável.

 O conto em resumo, cuida dos azares de uma nau desgovernada pela tormenta, que vem dar nas calmosas
e traiçoeiras costas africanas, ficando ao sabor das ondas. A tripulação sofrida vai se reduzindo pela fome e
pela sede. Em meio a tanta água, falta-lhes, a todos, o liquido puro e cristalino que lhes mitigaria a garganta
ressequida. O sol impiedoso, greta-lhes os lábios inchados, deformando-lhes a fisionomia. Dos escassos viveres
a tormenta roubou-lhes, pelas avarias da nau, o pouco que restava. Lentamente foi se dizimando a já pequena
tripulação. Ao abrigo dos ventos milagrosos que lhes enfunariam as velas, a insânia vai dominando os sobrevi-
ventes. Não mais atiram ao mar, os mortos. A alucinação e o desespero passam a dominar a trágica nau. O
mestre-cuca, um dos poucos sobreviventes, engendra em sua mente diabólica , refeições apetitosas, consolo
único daquelas pobres almas penadas : a cada dia apresenta-lhes carnes grelhadas que mais não são do que os
membros arrancados aos companheiros mortos.

 A carne humana, segundo já se afirmou em estudos, é tenra, branca, doce e saborosa. Houve mesmo quem
afirmasse que se ao homem civilizado fosse consentido o sabor do ser humano, como repasto, já de há muito
estaria a humanidade em seu declínio. Mas o drama da mísera tripulação não parou ali. Quando a casualidade
trouxe-lhes a salvação, só três homens sobreviviam no triste barco. Trazidos para a embarcação salvadora,
desdentados, as gengivas roídas pelo escorbuto, fétidos e animalescos, completamente insanos, rejeitaram as
bolachas que lhes ofereciam. Gritavam em altos berros por carne de gente.

Este é um tema horripilante e macabro. No entanto, algumas de nossas tribos selvagens praticam a antropo-
fagia. E não seria tão somente como defesa e ostentação de selvageria aguerrida. Saboreiam a carne humana
do inimigo com requintes de prazer entre cânticos e dansas primitivas. Está ainda bem presente em nossa
memória e na de todos que acompanharam o fato, o trágico malogro da expedição do Padre Calleri, experiente
sacerdote estrangeiro que para aqui veio em missão evangelizadora nas selvas do Amazonas. Não só as repor-
tagens escritas mas também as fotografias do acampamento deram-nos a todos a visão arrazadora da destrui-
ção do grupo surpreendido no silêncio da noite e do qual não sobrou nada para identificação, senão ossos
esparsos.

Os jornais do penúltimo domingo publicaram um fato ocorrido em um lugar qualquer do mundo : um pai,
pretendendo impedir o casamento de seu filho com moça que não lhe era do agrado como nora, eliminou-a
sumariamente e após, fez servir devidamente grelhados, os membros da jovem, à família inteira. Com detalhes
maiores, disseram os jornais, a família considerou o jantar opíparo, saboreando deliciosamente, os membros, os
seios, as vísceras da infeliz menina.

Em pleno século espacial e das grandes arremetidas da civilização, registra-se ainda, neste mundo cão, um
episódio desses. O extraordinário poder criador do grande literato concretiza-se de certa forma, na fria e cruel
narrativa do jornal. E aí estão o escritor talentoso e a realidade estarrecedora.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/10/1972 )
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O JARDIM DA LUZ

Prestigiado pelo Sr. Governador do Estado e Sra., vestidos elegantemente consoante a época,abriu-se fes-
tivamente em São Paulo, o Jardim da Luz, antigo local testemunha remanescente da “belle époque” paulistana,
símbolo que foi, de uma era romântica na vida da metrópole megatérica e irrespirável. A tentativa atual, de
revivescência daquele Jardim – tal como em Paris, Versalhes – é proporcionar ao morador comum daquele
labiríntico macrocosmo um pouco de vida pura, simples, num ambiente encantador e democratizado de ordem,
de bons costumes, boas maneiras – o que hoje é raro – e, por que não dizê-lo ? para dar ao homem da paulicéia,
esmagado e oprimido pela cidade-gigante, um pouco de romantismo, eis que para este último vem se lhe
antepondo nos dias que correm, uma fase alarmante de desagregação em que tudo vai de roldão : família,
sociedade, costumes e moral.

É bom que para a mocidade de hoje, desherdada de tudo, se abra como num procênio, o palco maravilhoso
em que seus pais, ou melhor, seus avós viveram. Naquele tempo, o elegante para asociedade comum, era fazer
compras na Casa Alemã, hoje Mappin; era marcar encontros no triangulo ( ruas Direita, XV de Novembro e
São Bento) para o chá das 5 horas, ao som de finas orquestras que abemolavam o ambiente com valsas de
Strauss; era freqüentar as quermesses alegres para a construção da nova Sé – e, aos domingos, geralmente
despreocupados, os folgares de um longo passeio ao Jardim da Luz, onde se ouvia a boa musica, comiam-se
deliciosos petiscos em mesinhas adornadas com o indefectível copo de chope duplo; tiravam-se as sortes ao
som do realejo, posava-se para as fotografias de caráter histórico-familiar, enquanto os bondes elétricos, ran-
gendo nos freios, despejavam democraticamente mais gente e crianças para ver a bicharada que enfeitava o
relvado.

Sim. Parece que tudo foi reconstruído. O coreto onde o maestro Antão dirigia com famosa maestria os
componentes da Banda da Força Pública. Voltaram, embora sofisticados hoje, os famosos “lambe-lambe” que
com estrondo, muita perfomance e bem pouca perícia, assediavam os visitantes tirando-lhes a fotografia reve-
lada na hora.

Era a moda de então : o casal do interior, em viagem de núpcias, na Capital, ia obrigatoriamente ao Jardim
da Luz e de lá trazia aos familiares e amigos a prova do conforto financeiro da viagem e do granfinismo social
: a fotografia de ambos, na clássica pose : ela, no primeiro plano, ele no segundo, os braços amorosamente
apoiados aos ombros dela, os dois de cabeça inclinada em romântico meneio, para a posteridade.

 Isso era o “chic” da época. Não há álbum familiar que não exiba nas primeiras páginas de lembranças, o
papai e a mamãe , no Jardim da Luz. Foi lá que vimos, pela primeira vez, quando bem crianças, e ao vivo, um
pavão autentico, maravilhoso. Porque lá havia pavões , flamingos,garças. Nossa atenção se prendeu cativa ao
andar magestoso da ave que passeava altaneira e vaidosa pelo gramado. Paramos embevecida, torcendo para
que a bela ave, só vista até então em gravuras, abrisse o seu leque colorido.

E mais. Com meneios altivos de fronte imperial voltava a pequenina cabeça de olhos vivos daqui pr’ali,
como a receber as homenagens da vassalagem infantil encantada.

Indiferente ao cantar roufenho do realejo que lançava ao ar ondas ritmadas do “Danúbio Azul”, quedamo-
nos enamorada da beleza estonteante da ave fidalga. E ela, manhosamente – rainha de Sabá num jardim de
verdes e de flores – alteava a rica e imensa umbela, dispondo-a em largo circulo recamado de ouro e prata,
azul, negro e cinza,tal como brilhante auréola sobre sua cabeça. Um puxão nervoso na mão, arrancou-nos
àquele extático embevecimento infantil.

Só agora, ante a vista do Governador em terno escuro,gravata alegre, bengala em fina verga e palheta,
essas recordações vêm-nos à mente para esta crônica romântica.

( A Gazeta de Botucatu – 10/10/1972 )
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 ABECEDÁRIO DA MESTRA

A crônica semanal desta coluna cede seu lugar agora, para homenagear, serodiamente embora, a mestra
primária, nesta Semana da Criança que vem de passar, transcrevendo aqui, o Abecedário da Mestra, de autoria
da grande educadora paulista – Profa. Cecília Bueno dos Reis Amoroso, da Capital :

“Ame seus alunos
Bendiga sua profissão
Creia no poder da educação
Discipline sua classe
Eduque pelo exemplo
Firme-se em Deus
Garanta um mundo cada vez melhor
Honre a missão de mestra
Instrua com sabedoria
Julgue-se antes de julgar seus alunos
Leia os grandes educadores
Medite sobre os conselhos dos grandes mestres
Neutralize os rumores pessimistas
Orgulhe-se de ser mestra
Persista na Verdade
Queira o melhor para os seus alunos
Respeite seus educandos para ser respeitada
Sorria. Sorrindo ilumine a sua sala de aula
Trabalhe com amor
Unifique sua Fé
Vença pela Fé
X – é consoante de cinco fonemas. Faça de cada um, o nome de Maria, Mestra das Mestras, em cujo

regaço o Redentor aprendeu as Leis.
Zele com carinho por todos estes cuidados e descubra por si mesma o “X” do êxito do Grande Mestre”. . .

A esse Abecedário, faltou o tópico relativo à letra “X”, cujo texto respectivo tomamos a liberdade de inserir,
enviando-o a seguir, à ilustre mestra paulista a quem desta coluna cumprimentamos com admiração.

( A Gazeta de Botucatu – 18/10/1972 )
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M E M Ó R I A S (II)

Uma tarde – e nisso vão já uns dez anos – um chamado telefônico ligou-nos no outro extremo da linha, com
o nosso particularíssimo e querido amigo Dr. Miguel Losso, autoridade vice-consular italiana em nossa cidade,
solicitando-nos a cooperação para um delicado caso de adaptação ambiental.

Tratava-se de um casalzinho de irmãos – ele com vinte e ela com dezoito anos, jovens ítalo-belgas que, pela
dificuldade aparente de asimilação do nosso idioma defrontava sério problema de notas no Curso Clássico. O
professor inflexível não procurava entender – à parte os entraves da língua – as tentativas malogradas dos
adolescentes nas suas primeiras relações classe-escola.

 Assim, recebemos em nossa casa Cleyde e Claude, cujo convívio desde então nos proporcionou não só uma
amizade cordialissima e duradoura como momentos agradáveis e inesquecíveis de intercâmbio cultural. O
jovem casalzinho era culto e requintadamente educado. Tinham ambos o Curso de Liceu na Bélgica, o que vale
dizer : oito anos desde a alfabetização até os estudos de Humanidades . Ademais, pela própria vivência em
grandes centros, traziam as bases sólidas de cultura bem sedimentada.

Pusemo-los à vontade, já de inicio. Faltava-lhes convívio. Eram melancólicos e insulados. A nossa natural
comunicabilidade propiciou-lhes o desafogo. Traziam traumas dolorosos nalma. Vinham do Congo Belga. Pelo
que se depreendia, adoravam o solo africano, onde moraram em vasta e confortável herdade. Foram varridos
impiedosamente pela sanha sanguinolenta dos maomao. Lembravam-se, ela principalmente, do Congo, cuja
similitude de céu azul, clima quente, madrugadas de luz radiosa, canto de aves, e noites estreladas fazia-a
sentir-se aqui, feliz, num verdadeiro “habitat” querido. Bruxelas, por onde passaram meses de partida para o
Brasil, era nevoenta e melancólica. Não os prendia.

Todas as tardes, lá chegavam eles, na velha e saudosa casa da rua Curuzu, pontuais, formalizados, atentos.
Procuramos sempre deixa-los, o mais possível, à vontade. A descontração se fez quase de imediato. Queriam
compreensão. Começamos recomendando-lhes :

- Podem falar em francês. Nós iremos vertendo para o português e vocês irão, aos poucos, se familiarizando
com a nossa Gramática. Nossos idiomas são irmãos e não haverá dificuldades. Quanto à Literatura do Clássi-
co, faremos estudos gradativos. Não se assustem. Não perderão o ano escolar. E vamos por partes, do fácil
para o difícil.

Começamos desde então, modesto e simplificado Curso de Gramática Elementar, comparativa. Uma sema-
na após, eles se mostravam radiantes e confiantes.

- Assim é fácil, disseram. Nós estamos satisfeitos. Havia necessidade de muita redação. Davamo-lhes
liberdade de temas. Corrigiamo-lhes os trabalhos, facilitando assim, a conversação.

 As aulas se prolongaram por todo o ano. O convívio diário acabou confundindo as posições em classe, entre
mestre e alunos. Cleyde – a que mais permaneceu – tornou-se ulteriormente, por largo tempo, nossa mestra em
conversação francesa, fato difícil no nosso meio cultural interiorano. Todos os sábados, já na General Telles,
reuníamo-nos por várias horas no alpendre do jardim e então, invertidos os papéis, a jovenzinha inteligente e
culta nos alentava, com real agrado de sua parte, na leitura analisada e discutida de Balsac e outros autores
franceses. Estava exaltado mais uma vez, na nossa memória, o vulto querido e sempre temido do velho mestre
Fornos de quem herdamos – entre cópias e traduções infindas – o gosto pela língua francesa.

Claude, já nessa altura, cursava a Escola de Belas Artes de Araraquara, e nos visitava de freqüente.Desse
casalzinho estrangeiro, protótipo do bom aluno, guardamos memórias sem fim. Muitas vezes iremos falar deles,
nesta coluna semanal. Porque, marcados pela fatalidade, essas – para nós crianças – traziam consigo dramas
e sofrimentos que lhes cicatrizavam a alma. E nós, por um impulso irrefreável de sentimentalismo e instinto
maternal quisemos, no possível e, discretamente, adulcorar-lhes o espírito inquieto e sofredor.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/10/1972 )
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 C E C Í L I A
 A revista “Cultura”, do Ministério de Educação e Cultura traz, num dos seus números, bela reportagem

ilustrada a cores sobre a casa em que viveu Cecília Meirelles, nossa poetisa predileta.
 O cenário é carioca. O vasto solar antigo encaixa-se com reflexos de alvura por entre os morros ao redor,

num emaranhado verde, luxuriante, tropical. A grama e a trepadeira misturam-se nas pedras rústicas dos
caminhos e sobem pelos muros roídos pela pátina do tempo. Casarão de velho estilo, cercado em todos os lados
de alto paredão insula-se do borborinho externo pelo rico e verdejante gramado que o circunda. As árvores
frondosas esparramam a galhardia livre e pujante emoldurando um retiro poético. As ruelas que grimpam
serpenteando a casa, trazem a irreverência graciosa das plantinhas que brotam à vontade, aqui, ali. Um banco
rústico de madeira dá as boas-vindas ao hóspede. É já um prenúncio de Cecília : o descanso pela íngreme
subida e a sombra acolhedora da harmonia e paz espiritual. Mais adiante, outro repouso feito em antigos
tempos, por antigos donos do solar : o banco de pedra arrimado ao mural de velhos azulejos portugueses. Mas
não é só : defronte, lá adiante, marcada pelo tempo, uma pequena ameia, mais um lírico pombal abandonado,
entremeado com zelo, pelo ladrilho vidrado em azul e branco da arte portuguesa. Há o velho e antiqüíssimo
bebedouro onde o visitante sedento, em meio à luminosidade do céu azul, à Natureza luxuriosa e sufocante de
verdura sem fim, dessedenta-se no fio cristalino da água repousante antes de se defrontar na demanda da
Poesia que o aguarda acolhedora no interior do solar.

 Porque o mundo de Cecília não desapareceu após sua morte. Lá está ele : na florinha colorida rente ao
muro, no agressivo cactus que se esparrama em flores vermelhas, na pedra irregular dos degraus que ascen-
dem na busca sempre ansiosa da Beleza e da Harmonia. A ramagem livre e cantante aos ventos ensombra as
umbrosas alamedas. Os pássaros cantam pelas madrugadas. À tarde, nos crepúsculos amenos chega até lá o
marulho distante do mar. Os anoiteceres são tranqüilos e repousantes.

O mundo de Cecília, a doce e meiga Cecília que transfundiu nos versos toda a urdidura filigranada de sua
beleza etereal, dos olhos azuis mansos e tranqüilos, do sorriso de madona, da alma feita de paraísos celestiais.
É dela este

 D E S A P E G O
 A vida vai depressa e devagar
 Mas a todo momento
 Penso que posso acabar.

 Porque o bem da vida seria ter
 Mesmo no sofrimento
 Gosto e prazer.

 Já não tenho vontade de falar
 Senão com árvores, vento,
 Estrelas e águas do mar.

 E isso pela certeza de saber
 Que nem ouvem meu lamento
 Nem me podem responder.

( A Gazeta de Botucatu – 01/11/1972 )
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 LINGUAGEM PARDA

Um grupo especializado de repórteres do “Estado” procurou ouvir em mesa redonda, alguns professores
dedicados ao ensino do idioma pátrio nas muitas escolas de nível ginasial, pré-vestibular e faculdades da Capital
e o resultado, consubstanciado nas páginas da edição de 22 do mês último, é realmente desalentador. O ensino
de Português vai mal. A baixa capacidade intelectual da maioria dos alunos numa classe numerosa obriga o
mestre a manter o baixo nível das aulas, em detrimento de uma minoria melhor dotada. A juventude de hoje não
lê. Alunos de escola superior espantam-se e riem quando o professor se decide a ler um texto novo ou empre-
gar uma palavra desconhecida. A visão da TV relegou o livro para algo “chato e cansativo”. Numa das Facul-
dades, as provas de geografia apresentam palavras como : “ipotice, horiental, Prucia, expanção ou Carcaso”
em vez de : hipótese, oriental, Prússia, expansão e Cáucaso. A redação foi relegada e a juventude hoje não tem
vocabulário.

A opinião abalizada dos mestres ouvidos enumera uma série de fatores complexos, responsáveis pelo –
senão desaparecimento, o que é ainda remoto, porém, sintomático – mas pelo enfraquecimento palpável dos
fundamentos básicos da nossa “bela flor do Lácio” tão esmeradamente cultivada pelos beletristas e parnasia-
nos de ontem e tão descuradamente secundárizada hoje em nome, principalmente, da doença moderna chama-
da Comunicação que avança rápida pela massificação da palavra falada e escrita.

Esses numerosos fatores apontados, causadores da alteração flagrante do nosso belo idioma, justificados
embora frente ao quadro evolutivo sócio-economico em que vivemos, não excluem uma séria advertência no
sentido de ser preservada a integridade da língua-pátria. A velha frase : “ Nacionalizai pelo Idioma e pela
Música” é hoje expressão anemizada e descolorida.

 Alertam os mestres com a responsabilidade do seu saber e da sua experiência que o mal se alastra em
forma sutil de poluição, tão perniciosa ou mais do que a poluição ambiente. De ambas, os prognósticos são
fatais.

 O que se depreende de tão oportuno e sério depoimento é que está se formando um dialeto constituído
exclusivamente de gírias, neologismos e estrangeirismos de uso generalizado entre a juventude em contraposi-
ção ao português erudito que se firmara entre os intelectuais e cultores sinceros de nossa língua. Em favor
desse prognóstico, retratam os mestres a pobreza de linguagem revelada pelos alunos de Curso de Médio e
Superior. Um deles, por exemplo, ao ouvir a expressão : “ a boa fama é um outro patrimônio” confundiu
“patrimônio” com “matrimônio” . Em prova de Geometria,um aluno não resolveu a questão porque na expres-
são : “ o espaço que medeia dois pontos” não sabia o significado do verbo “mediar”.

 Em favor dos argumentos dos mestres, o jornal fotografa dizeres de placas e de anúncios onde a propagan-
da compromete a palavra escrita : “Estacione aqui Avulso ou Mensal 200 vagas” Mais adiante : “ Arros 4,50”
“ Aluga-se aptos”.

 A gíria sobretudo, adotada nas novelas de televisão de grande índice de audiência vem contribuindo malfa-
dadamente para a poluição lingüística de um idioma tão lindo e flexivel como é o nosso.

 É de antologia, uma página firmada pelo Professor Silveira Bueno apontando os males trazidos ao verdadei-
ro vernáculo e ao estilo, pelo emprego desenfreado da gíria. Essa página leva o nome de Linguagem Parda.

 Quem acabou de ouvir há poucos dias, o palavrear estapafúrdio do Rafa e de sua turma, há de convir com
os eminentes mestres da Capital que estamos realmente abandonando as belezas e o purismo do nosso idioma
para inaugurar em definitivo a era anacrônica da linguagem parda.

( A Gazeta de Botucatu – 07/11/1972 )
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 CECÍLIA AINDA

 A citação de Cecília Meirelles numa de nossas crônicas semanais despertou o interesse de alguém amigo,
admirador também da grande poetisa há poucos anos desaparecida e que deseja conhecer mais algumas das
jóias poéticas espalhadas por ela como pétalas admiráveis das muitas flores literárias que constituem o acervo
magnífico do mundo de encanto e de poesia que ela soube cultivar. Aí vai, de sua autoria, um

 P O S T A L
 Por cima de que jardim
 Duas pombinhas estão,
 Dizendo uma para a outra:
 “Amar, sim; querer-te, não?”

 Por cima de que navios
 Duas gaivotas irão
 Gritando aos ventos opostos :
 “ Sofrer, sim; queixar-me, não?”

 Em que lugar, em que mármores,
 Que aves tranqüilas virão
 Dizer à noite vazia:
 “Morrer, sim; esquecer, não?”

 E aquela rosa de cinza
 Que foi nosso coração,
 Como estará longe, e livre
 De toda e qualquer canção!

Dela ainda é este gracioso

 D E S E N H O
 Pescador tão entretido
 Numa pedra ao sol,
 Esperando o peixe ferido
 Pelo teu anzol,

 Há um fio do céu descido
 Sobre o teu coração :
 De longe estás sendo ferido
 Por outra mão.

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/11/1972 )
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AÇÃO DE GRAÇAS

Há um momento na ordem do dia em que, no campo ou na cidade, na vastidão erma das planícies ou no rush
ensudercedor das metrópoles – um hálito imperceptível de serena estagnação, instantânea e fugaz, se derrama
nos ares a nos propor, a nós criaturas humanas, quer estejamos no silencio dos prados ou nas garras cruéis dos
torvelinhos urbanos – que o dia declina.

 É a hora contemplativa do crepúsculo. Na doce linguagem peninsular é “il tramonto” : o sol descamba no
horizonte, é a despedida do dia. É algo que se acaba para começar tudo no amanhã.

 Há sempre espíritos sensíveis tocados pela hora crepuscular. A descrição do entardecer não admite rebus-
camentos estilísticos. A tarde que desce é sempre um espetáculo maravilhoso na obra da Criação. Sente-se o
entardecer não somente pelas elucubrações do intelecto mas sensivelmente pelo coração. É a hora do encontro
da criatura interior com o seu Criador. É a hora da gratitude.

 Lá longe nos campos recolhem-se os pássaros que fizeram do dia a busca do alimento. O ribeirão murmura
no fim da tarde a serena canção da riqueza da seiva que viceja as florinhas das margens ridentes. Os ventos da
tarde sussurram amenos na limpidez dos ares lavados pelas aragens sutis. Os últimos raios de sol espadanam
na trajetória milenar, o colorido suave com que diuturnamente repetem as paisagens bucólicas dos dias da
Criação. É o inclinar reverente da Natureza num tributo ao supremo poder do Criador. Para nós criaturas, é a
hora do recolhimento e da meditação. “ Mais um dia se foi”, diz a poesia singela de linda melodia religiosa, a nos
lembrar, com a gravidade de um salmo, o profundo sentido do momento que passa.

 A sabedoria milenar na Igreja nos aponta no espetáculo diuturno dos crepúsculos a magestade do poder
Criador. As manhãs tem a sua mensagem de vida, de trabalho, de pulsar, de crescer, de subir. As tardes nos dão
o repouso, o recolhimento, a meditação, olhos sempre voltados para as Alturas, para a sublimidade da Oração,
para o agradecer.

Estamos em vésperas de um final de ano litúrgico que se antecede sempre ao ano civil. Mais duas semanas
e estamos no Advento, renascer de um outro ano, de novas esperanças, de novas realizações. Mais um ano
tramonta levando na amplitude da sua paisagem esmaecente a coloração das nossas tristezas e das nossas
alegrias; dos anseios e das esperanças; as frustações e as afirmações. Até aqui viemos não por nós mesmos
mas porque até aqui nos trouxe o bom Deus. Quantos ficaram pelos caminhos! Quanta florinha lilácea pontilha
de lágrimas e de saudades o nosso coração!

 Estamos na hora crepuscular da Ação de Graças. Do nosso intimo sobe às Alturas o nosso agradecer.
Graças vos sejam dadas, Senhor, pela presença desta hora. Graças particularissimas, Senhor, pela presença
querida dos que nos são caros. Graças mil, pela família que temos, pelo clã admirável donde viemos. Graças
pela nossa Comunidade, pelos que nos dirigem nos sábios caminhos do Senhor! Graças pela nossa cidade
querida, pela paz e pelos benefícios que dela nos advêm.

 Nesta hora crepuscular de mais um ano que passa, vem-nos do coração à mente, as palavras do salmo
admirável : “ O dia que nos destes Senhor, está findo”. Recebei a nossa gratidão por tudo que nele vivemos,
porque alegrias e lágrimas, esperanças e saudades, tudo foi traçado pelos desígnios misteriosos de Vossa
Vontade.

 Graças sobretudo, Senhor, pela complascência que tivestes para com a pequenez do nosso ser que só se
exalta e se engrandece porque vive à sombra do Vosso Nome. Amém.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/11/1972 )
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 EXCENTRICIDADE FELINA

 Ofereceram-no com solicitude e interesse pois que fazia parte de uma cria de cinco gatinhos e era neces-
sário distribuí-los. Aceitaram-no. Ele viria suprir um vácuo. Preencher instantes de monotonia. Remediar soli-
dão.

 As senhoras de casa desvelaram-se. Aniagem limpinha e bem sovada para a maciez do ninho, no canto da
cozinha. Perto do borralho, pois a casa antiga e confortável gosa do privilégio raro hoje em dia, de possuir
também fogão de lenha. Lá, as brasas avermelham as tardes hibernais espalhando luminosidade envolvente nas
noites frias; o cheiro bom e apetitoso dos jantares não tresanda gás intoxicante e as cinzas mornas lembram a
antiga cozinha patriarcal do hotel de Rubião.

 O bichaninho desde logo teve trato principesco. Até banho morno vazado na banheira pela serpentina do
fogão. Chamaram-no inconsequentemente de Tinoco. Sem outra intensão. Para dar-lhe nome. O gatinho trazia
a graciosidade peculiar aos bichaninhos recém-nascidos : miadinho choroso; olhinhos grandes e remelentos
numa carinha mimosa; perninhas inseguras a ensaiar passinhos titubeantes.

 Afiançaram os doadores que era de raça: Angorá legítimo. Mas nada garantia, nos primeiros dias, estirpe
qualquer. As melenas ralas e compridas traziam ainda por todo o corpo a úmida viscosidade dos carinhos
maternos. O rabinho quase pelado transparecia a delgada cartilagem através da pele rosada. Trataram-no com
leite amornado, miolinho de pão, bolachinhas. Água em conta-gotas. De repente, ele cresceu. Cabecinha firme,
a olhar daqui pr’ali segundo as antenas sensíveis das orelhinhas atentas. O corpo definiu-se num belíssimo
espécime angorá : os pelos abundantes, macios, deram-lhe porte real. O rabo é peludo e aveludado. A transfor-
mação foi gradual e esplêndida.

Afeiçoou-se às amas. Principalmente à ama-cozinheira que nada lhe negou desde logo, ao simples blandici-
ar de seus miados melosos. Seguiu-a desde o começo : a principio do ninho aconchegante, para debaixo da pia.
Depois, até a próxima cadeira, sob a mesa. Conheceu os limiliares da porta da cozinha. Havia um degrau.
Aprendeu a pular, leve, inseguro, gracioso. Seguiu a ama. Nas horas vagas, ela cuida de canteiros. Prodigaliza
carinhos de coração vazio, às flores : aqui, margaridas, lá narcizos, pr’a cá, os olorosos cravos de todas as
cores; rente ao muro, gerânios vermelhos, rosa, brancos. Sob o telheiro, um mundaréu de folhagens em latas.

O bichaninho acompanhou-a sempre, traçando-lhe as pernas num diálogo de carinhos. Cresceu. Tem hoje
porte altivo, másculo, conquistador.Felino. Pula muros e paseia ao luar. Mas, por extranhos caminhos de educa-
ção, na esfera animal, ele tem uma excentricidade : ama as flores. Incrível. Mas é.

Chamaram-nos há dias, para constatação do que se nos antolhou inverosímel : Perpassa os canteiros, esco-
lhe as corolas mais vivas e perfumadas. Arranca-as com as patinhas. E leva-as, nos dentes, para o interior da
casa. Posta-se na frente de suas amas, em meneios de chamar a atenção. E larga-lhes, espalhadas pelo chão,
as flores apanhadas.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/11/1972 )
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 M E M Ó R I A S (III)

Ouvimo-la de nossos pais. Muitas vezes foi ela repetida nas evocações que coloriam e animavam os longos
serões em família, quando após o jantar, na ampla mesa do terraço adornada invariavelmente de um comensal
– parente ou amigo – prolongavam-se as palestras até o nascer da lua, lá na linha do horizonte, pelas bandas do
cerrado eucaliptal do Asilo. As memórias refluíam fáceis, nos diálogos evocativos que sempre tiveram em nós,
os filhos, reunidos ao seu redor, ouvintes atentos e interessados.

Por isso aprendemos a amar o passado de nossos pais. E com ele, todos os inúmeros amigos seus, contem-
porâneos e companheiros de juventude, muitos dos quais se reuniram há dias, celebrando conosco a festa do
coração.

Muitos nomes passaram pela nossa memória trazendo-nos um travo emocional que só o muito esforço
reteve-nos as lágrimas. Um desses nomes, ligado ao imenso clã dos Varoli é o objeto desta crônica . O cava-
lheiro Francisco Botti e Dona Albina Varoli Botti, foram os padrinhos de casamento de nossos pais. E é dela,
que conhecemos na nossa infância, que queremos relembrar.

 Explodira a primeira guerra mundial. As labaredas foram-se alastrando desde o atentado de Sarajevo,
passando pela ocupação sangrenta da Bélgica, incendiando a Europa. A Itália entrava no conflito. A mobiliza-
ção estendeu-se pelo mundo inteiro. Voluntários partiam em grandes contingentes na defesa da pátria-mãe
distante. Em terra, nos céus e nos mares explodiam os torpedos que a Krupp espalhava de permeio à química
total. A família Botti tinha na Itália quatro filhos estudando nos vários graus, em colégios particulares.

 A aflição da mãe não teve limites. As notícias que aqui chegavam eram tardias e desencontradas. Revistas
ilustradas com pormenores estarrecedores levaram aquela mãe aflita ao desespero. Iria buscar os filhos. Cus-
tasse o que custasse. Nem as obtemperações do esposo, nem as incertezas da viagem, nem a filha – Anita,
adolescente – nem o caçulinha da família – Eduardo, de oito anos – retiveram-na no que se propunha. Venceu
as dificuldades na obtenção do passaporte : havia o risco do torpedeamento do navio, eis que o Atlântico estava
infestado de submarinos inimigos; a viagem era longa e incerta. Poderia não haver regresso.

 Ela não se atemorizou. Partiu. Insegurança da travessia, precariedade de acomodação e alimento, “black-
out”, desvio de rota para despistamento, nada a impressionou. Foi sozinha. Chegou à Itália. País em guerra.
Nenhuma garantia individual. Dificuldade de diálogos. População em debandada. Colégios vazios bombardea-
dos, desorientação em tudo. Conseguiu a duras penas a liberação de três filhos menores : Carlos, Afonso e
Julio. O maior, já de dezoito anos, não pode sair do país. Era Mario, o seu primogênito , cursando escola
superior. Nem mesmo o sobrinho Aleixo – que lhe cumpria trazer também de volta.

 O retorno, com os três menores, não foi menos perigoso e incerto. Arrostou dificuldades sem fim. Passou
as maiores aflições no negrume das noites calmas, quando ao negror das águas atlânticas juntava-se a perspec-
tiva iminente de um torpedo traiçoeiro.

 Quando a notícia do retorno chegou a Botucatu, aprestaram-se os preparativos para ir-lhe ao encontro. Em
Santos, o reencontro foi alegre e desanuviador. Mario ficara sob a custódia de parentes. Sempre era um
conforto. O caçulinha não lhe deixava o braço maternal.Curtia saudades de longos meses de ausência. À
chegada em Botucatu, o menino vinha já febril e abatido. Em casa, na mesma noite, a visita do médico foi fria
e incisiva. Inapelável : escarlatina. Vírus adquirido quem sabe? No cais do porto. Isolamento imediato e severa
prevenção. A virulência do mal, ganhou a luta : em três dias, aquela senhora que arrostara os mais inomináveis
perigos para salvar os filhos, perdia numa forma cruel, em sua própria casa, o cuçulinha cuja partida toldou-lhe
os olhos azuis,cobriu-lhe para sempre a bela fisionomia do véu diáfano da mais profunda e inconsolável melan-
colia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/12/1972 )
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 UMA COLEÇÃO VALIOSA E ORIGINAL

O volume de luxo, edição especial, obra artística da Editorial Espasa Calpe, de Madrid, reúne o apreciável
acervo dos murais de um castelo espanhol, erguido na província de Segóvia, no monte Riofrio, junto à Serra de
Guadarrama.

Segundo os historiadores, foi esse castelo erigido pelos Bourbons,há séculos, para suas digressões venató-
rias. Com o correr dos anos o palácio foi abandonado e quase todos os seus inúmeros e variados tesouros
artísticos foram levados para enriquecer museus e pinacotecas do Estado.

No vasto solar esquecido, os murais, sujeitos à deteriorização pelo rigor dos invernos, pela devastação pelo
fogo – um incêndio ameaçou destruir tudo, e, principalmente pelo desinteresse e pela incúria oficial, mofavam
uma esplendida galeria de quadros pintados sobre a vida de Jesus. A riquíssima coleção de cento e cincoenta
quatros foi enfeixada num belo e robusto volume quando a iniciativa governamental, alertada pelo valor da obra
resolveu reabilitar o castelo e seus quadros. Mencionado volume, jóia de “imprimerie” foi especialmente dedi-
cado a Pio XII – “na hora da tribulação”, ou seja, em 1944, quando a Espanha lutava para desvencilhar-se das
malhas da guerra civil. Seu conteúdo oferece um manancial precioso para os estudiosos.

 Sob o ponto de vista histórico, cuida da revalorização de um castelo e da época medieval, na Espanha. A
riquíssima coleção marca a influência religiosa na Arte, máxime, na pintura. Às telas seriadas ilustram, como
murais, o interior do amplo palácio . Dizem-se seriadas, porque obedecem com absoluta fidelidade à narrativa
evangélica. As reproduções iniciam-se com a concepção de Maria Santíssima , desdobrando em telas belíssi-
mas, toda a vida de Jesus, indo além da sua morte e terminando com a Coroação de Nossa Senhora no Céu. Na
seqüência dos temas, encontram-se cenas singulares, até então conhecidas no texto mas não na reprodução
pictórica : “ A Circuncisão”, “ A Vida Oculta de Jesus na Adolescência”, “ As Espigas Colhidas no Sábado”, “
O Possesso de Gerasa”, “Jesus Caminha sobre as Ondas”, “ A Dracma Encontrada”, “ A Figueira Estéril” e
muitas outras mais, raras e eloqüentes, num autentico Evangelho pela imagem.

 O singular dessas telas é que elas não levam o nome de seu autor. O pintor é desconhecido. Sabe-se, por
pesquisas, que as pinturas foram adquiridas na Itália. Os especialistas identificaram todas elas, o estilo barroco-
romano, da escola seiscentista. A habilidade da composição, o mover-se dos personagens, o agrupamento das
numerosas figuras enriquecem cada tela e autenticam evidentemente um mestre consumado. Mas desconheci-
do. Essa é, entre outras, a preciosidade da obra inteira.

 Há mais : a fidelidade evangélica do conjunto se controverte num anacronismo frisante : todos os persona-
gens vestem-se, não segundo os usos e costumes judeus mas sim, segundo o século seiscentista. Jesus, homem
feito, é louro segundo a escola flamenga. E usa sandálias de alto coturno. Em todas as telas, as mulheres
vestem-se originalmente segundo os costumes europeus, cabeça descoberta, cabelos penteados ao alto, “coq”
autenticamente francês . No “Banquete em Casa de Levi”, os comensais à mesa usam turbantes à moda árabe
e envergam dolmans em vez de túnica usual entre os judeus. As paisagens renascentistas que fazem o fundo
das cenas evangélicas não invalidam – e pelo contrário – robustecem a originalidade da obra inteira e ressaltam
o valor do artista anônimo.

 Essas excentricidades não sacrificam a autenticidade artística da coleção, do mais absoluto academismo,
na figuração, no colorido e na beleza incomparável de suas telas.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/12/1972 )
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AS FIGURAS ANÔNIMAS DO NATAL

 Esta crônica destina-se especialmente às anônimas figuras que tanto contribuem para as alegrias do Natal
de todos nós. E elas são tantas, meu Deus, a nos envolverem com a sua exuberante comunicabilidade, com a
sua presteza e atenção que formam um halo maravilhoso que dá ao Natal uma atmosfera mística e irreal de um
mundo encantado. Se fossemos enumerar todas essas criaturas anônimas perder-nos-iamos no rol sem fim dos
que nos atendem, desde a solicita lavadeira que nos alveja e engoma os jogos delicados que irão emprestar à
casa aquele ambiente perfumado e acolhedor do grande dia. E o que dizer dos entregadores que nos trazem a
mercadoria comprada no armazém? Suarentos e cansados, esses pobres homens varam a noite no transporte
das pesadas embalagens de pacotes e garrafas, das frutas para a ceia familiar. E se formos ao Banco para
atualizar e controlar as minguadas reservas que nos garantam ainda uma ou outra extravagância a mais, quanta
solicitude nos rostos acolhedores dos funcionários do guichê , do caixa, ativos, incansáveis, a corresponder ao
nosso cumprimento, a nos servir, a nos desejar as boas festas.

 Quanta gente boa por esse comércio a fora. Na loja ou na drogaria, na casa de calçados ou no guichê dos
Correios, quanta presteza, quanta gentileza saída do comum dos dias habituais para se alcandorar com a mística
essência cristã da alegria do Natal.

 E o que falar das criaturas anônimas que se ocultam atrás da tiragem especial dos nossos jornais? Desde o
Mauro, atencioso e gentil do “Correio”, à gente operosa do nosso “Mirim”, da “Vanguarda” até os meninos da
“Gazeta de Botucatu”? Quanto trabalho extra, quanta canseira, quanto vai e vem para atualizar, revisar e
organizar as páginas que vão depois nos deliciar a leitura.

 Não podendo cumprimenta-los a todos, um por um, aqui vai nossa crônica singela dedicada simbolicamente
a todos, na pessoa da balconista das nossas lojas, do nosso comércio.

 O trabalho anônimo dessas figuras começa bem cedo, quando os primeiros dias de Dezembro iniciam o
período extraordinário do comércio aberto à noite. É a convocação para o cadastramento de novas mercadori-
as, remarcação de preços, arranjo de prateleiras, decoração da loja para o período natalino. São horas e horas
num esforço que já lhes provoca a canseira muscular, a alimentação irregular e precária, quando então, um
sanduíche resolve tudo.

 Depois, entre em cheio, o período das compras. O vender não é nada. É rotina. Agüentar os fregueses é
que são elas. Nem todos tem o senso prático da escolha. O que mais dói no atendimento, é descer uma
prateleira inteira; é abrir caixa por caixa, é desdobrar as lingeries delicadas, para auvir depois, uma expressão
de enfado : - “ Eu vou pensar melhor, depois eu volto”. . .

 O sorriso da balconista é sempre o mesmo. Torna a dobrar, guardar, a fechar as caixas com extremos de
cuidado para não baralhar tamanhos, cores, artigos. Um minuto depois, volta tudo de novo a se acumular sobre
o balcão.

 As horas vão correndo. A maré de clientes inunda a loja. Extração de notas, verificação de troco, atendi-
mento a dois, a três e até a mais fregueses simultaneamente. Isso é um tormento. No fim do dia a balconista
está exausta. No avançado da noite, quando acabou o serviço, cumpre-lhe recolocar tudo em ordem para
começar tudo de novo, no outro dia. Que quer? É Natal. . .

 O ir-e-vir detrás do balcão, o subir e descer escadas, incha-lhe os pés. Umas desfazem-se das cômodas
sandálias e trabalham mesmo descalças. Os rins trilam e a fome as devora no fim de tantos dias a sanduíches,
só.

 Mas elas são incansáveis. Tem a favor a idade maravilhosa. Tudo é alegria. São atenciosas, sorridentes,
sempre interessadas em melhor servir. E nem sempre a cliente bem servida se lembra de lhes desejar umas
boas festas. . . É assim. . .

 Porque elas, as balconistas – mercenárias contratadas ou efetivas também são humanas. Quantas vezes
vêem escoarem-se para mãos estranhas de clientes, o que bem desejariam comprar para a mãe, para o irmão,
para a pessoa querida? Mas elas não tem tempo e nem direito às próprias compras. É semana do Natal.
Cumpre-lhes servir.

 Quando os sinos à noite, na grande noite, lançam aos ares o anuncio da Missa do Natal, elas estão deixando
a loja – moídas, cansadas, esfomeadas, nem sempre recompensadas, desejando nada mais, nada menos – uma
cama simplesmente – onde possam cair pesadamente e esquecer que pelo menos para elas não foi feita a
grande Noite do Natal.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/12/1972 )
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A PALMEIRA

 No trágico balanço dos noticiários dos últimos dias que precederam o findar do ano velho, ela se distinguiu
como uma nota de inocente abandono, de nítido romantismo, em contra-posição à agressividade dos homens e
à fúria dos elementos. Assim, não falemos do recrudescimento da guerra do extremo Oriente. Não evoquemos
as lutas e perseguições religiosas da Irlanda ensangüentada; nem da inextricável crônica da Máfia com a ronda
sem fim do contrabando de tóxicos e de seus tentáculos de crimes de vendeta; não toquemos no angustiante
panorama da dissolução dos costumes pela desvinculação da moral tradicional e pela exaltação do sexo e do
erotismo, base comum da propaganda sem lei. Isso tudo é o homem, o eterno homem sem consciência e sem
Deus.

 Falemos da palmeira. Dela falando estaremos aliviando o espírito maguado e condoído pelo noticiário do
último desabamento ocorrido no Rio levando – pela incúria e pela inépcia de uns poucos – uma dezena de
vitimas inocentes. Esqueçamos o nenê que nasceu sob o peso de uma laje abatida sobre o ventre materno.
Horror! Em que mundo estamos? Desviemos por minutos a nossa compunção pelas vitimas do terremoto da
Nicarágua. Omitamos aos valas comuns que abocanharam sofregamente os cadáveres sem identificação a fim
de serem preservados das epidemias os poucos cem mil sobreviventes de um balanço fatal. O saque lá é livre
e por um pouco dágua cometem-se delitos infandos de visões apocalípticas.

 Falemos da palmeira. Deixemos para traz os seqüestros, os ataques, os frios roubos em plena rua de
calçadas ensangüentadas à luz do dia. Deixemos para trás os tristes dias finais de 1972. Não olhemos para o
horror dos últimos acontecimentos nos Andes terríveis e traiçoeiros onde os sobreviventes de uma catástrofe
aérea recorreram ao canibalismo na esperança de socorros que tardaram cerca de setenta dias. Onde nos
encontramos, meu Deus? Pois então, falemos da palmeira. Ela é uma criatura do mundo vegetal, esse mundo
maravilhoso dos dias da Criação. Ela é criatura de Deus, também. E aqui está nesta crônica, para nos provar
que ainda há ternura e extremos de carinho no coração humano. Ela foi posta com os demais espécimes
vegetais para colorir de esperança a visão humana na imensa paisagem terrena.

A palmeira de que falemos é nossa. Tem quase dois séculos. É um espécime raro que nos foi trazido da Ilha
de Maurícios, no Oceano Indico. Leva um nome de toque evangélico : Palma Mater. Foi plantada no Jardim
Botânico e isso nos lembra romanticamente, o mais profícuo e completo período histórico do século passado. Só
depois de trinta anos – as obras do Criador não se contam cronologicamente – ela deu suas primeiras sementes
que, por sua vez, formaram as aléias verdejantes na orla marítima do Rio que já é, por si só, um painel do
Onipotente.

 O esgui tronco da palmeira, a sua coroa esmeraldina de longas e belas palmas mereceram através dos
tempos as mais lindas e acuradas crônicas . Einstein, de passagem pela cidade maravilhosa curvou-se comovi-
do diante de sua magestade imperial e beijou-lhe as grossas raízes. Mas o que aconteceu com a palmeira? Não
sabem os nossos leitores? Está doente.Maguada e castigada pelas intempéries : em outubro último, um raio
abateu-lhe a haste secular. Com cuidados especiais – há sempre bondade no coração das criaturas – medica-
vam-na com azote e potássio, substancias revigorantes. Ela vinha lentamente, se recuperando.

 Agora, na madrugada do Natal de 72, os ventos de forte vendaval destruíram-lhe totalmente a haste ma-
guada. Mas ela não está perdida. Vão cimentá-la ortopédicamente pondo-lhe talas, na esperança de que,
dentro de uns doze anos ela possa exibir nova imagem de seu secular, tradicional e histórico esguio tronco.

 Não é esta realmente, em meio ao caos em que se findou o velho ano, uma nota sensível de fraqueza, de
inocente abandono a reclamar do coração humano um pouco de calor e de carinho?

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 02/01/1973 )
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AS TRISTES PERSPECTIVAS DA NOSSA ÉPOCA

 Quando da sua viagem pela Europa, alguns meses antes de seu trágico desaparecimento em Dallas, o
Presidente Kennedy, percorrendo em carro aberto a cidade de Paris, alterou a rota programada enveredando
para uma rua tradicional e antiga simplesmente para apreciar com prazer velha residência que fora morada de
Jacqueline nos seus tempos de estudante. Rua Larga, arborizada, de lampiões de ferro. As casas de estilo
antigo, ostentavam a fachada de esmerado acabamento, de janelões altos e rasgados à luz do sol e à brisa
amena do Sena. Escadarias de mármore, terraços abertos, grades ornamentais limitando a calçada para o
pequeno e cuidado jardim de entrada. Paris de há muito se remodelara para os tempos modernos, porém,
respeitara no tradicional bairro residencial a história da arquitetura francesa renascentista moderna. O velho
estilo arquitetônico ali estava.

 Ramos de Azevedo, o nosso grande urbanista da “belle époque”fixou-se em Paris por longos anos. Lá
aperfeiçoou seus estudos superiores de engenharia civil e quando retornou a São Paulo, no começo do século,
inaugurou na Capital as construções de luxo da Avenida Paulista. Urbanizava-se a velha Paulicéia na tradicio-
nal escola européia.

 Desde então, tornou-se passeio predileto do paulistano, percorrer de bonde a Avenida Paulista, para admi-
rar, de lado a lado, os palacetes, as mansões, as residências que levavam o cunho alto de Ramos de Azevedo.

 E como era linda aquela Avenida. Não havia o que escolher em matéria de gosto. As residências eram
maravilhosas : gradinatas, escadaria em caracol, balaustradas a ferro batido, com volutas e acanto estilizado.
Varandões abertos, portas-janelas devassando os painéis de estilo italiano que decoravam os interiores de luxo.
Lá dentro, o teto desenhado rematado a gesso ou massa, com molduras artísticas. Arejadas e ensolaradas
essas residências traziam a marca do bom gosto e do alto estilo rococó . Mas tudo era bonito de se ver.

 O renascimento firmava-se principalmente nas fachadas a rigor. Havia artistas especializados para tanto e
se denominavam então, frentistas. No seu mister eles teciam verdadeiros poemas em pedra, gesso ou alvenaria
dando à frente das casas o encanto sedutor das belas fachadas; colunatas simples ou duplas, de capitel florido
unindo as arcadas de estilo que davam às sacadas de balaustrada torneada um encanto sem par. Os caixilhos
das altas janelas abriam-se de par em par e as cortinas esvoaçantes, no interior, lhes completavam a beleza.

 Havia gosto em tudo. Até o telhado tinha estilo encantador : desde o mirante de grades tecidas até à
chaminé ou ao catavento se dava então um acabamento perfeito. O tom avermelhado da telha francesa desta-
cava-se ao sol as vidraças das trepadeiras laterais e do sótão artístico, de janelas duplas, ao centro. Como tudo
era bonito de se ver.

 Capricho, refinamento, acabamento elegante, tudo refletia na Avenida Paulista o alto índice econômico de
São Paulo e o fino gosto da nossa engenharia civil.

 Abordamos aqui simplesmente, o exterior daquelas construções que vimos na nossa adolescência. Edifica-
das em largas áreas de terreno, elas se circundavam de frondoso arvoredo. À frente, largos portões, exibiam os
caprichos da mais acurada serralheria. As fechaduras, ou melhor, os ferrolhos dos portais, eram em bronze ou
ouro, cinzelados por artífices reputados.

 O então chamado estilo Ramos de Azevedo difundiu-se mais modestamente embora, pelo interior a dentro.
Em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Campinas, pode-se ainda encontrar velhas moradias que ainda revelam
esse fino gosto. Nossa cidade ainda possui velhas residências copiadas do grande engenheiro.

 Isso tudo nos vem à mente, porque há dias, a objetiva de um fotografo nos deu o estado em que se encontra,
ao abandono e fragmentada, a grande estátua de Ramos de Azevedo que existia na então Avenida Tiradentes
: um bloco magestoso em mármore, granito, não sabemos, mas encimado pelo vulto em bronze do grande
urbanista brasileiro.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 09/01/1973 )
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 BRONZE PARA UM MEDALHÃO

 Morreu D. Aguirre. Não é só a Diocese de Sorocaba que se cobre de luto. Com ela, o Brasil católico sentre
entre conturbado e saudoso o desaparecimento do grande Antístite. E grande aqui, não tem a dimensão mera-
mente humana dos grandes feitos, dos grandes destaques. D. Aguirre foi um homem de Deus : homem simples,
homem justo, homem humilde. Por isso foi grande. Esse contorno espiritual não se ajusta à concepção humana
de grandeza. Por isso nem todos compreenderão a singularidade do seu vulto.

 Retraçar-lhe o perfil é juntar fragmentos de metal nobre e refundi-los ao calor das peregrinas virtudes que
lhe exornaram o caráter de homem e de sacerdote, esculpindo-lhe um medalhão imarcescível no florilégio que
já escasseia no mundo cristão dos nossos dias.

 Como os antigos patriarcas do Velho Testamento, viveu D. Aguirre vida longa. Seus noventa e três anos
passou-os entregue ao pastoreio de almas. Entrega total de uma vida inteira à vocação que desde cedo o
chamou para os serviços de Deus. Varão justo possuía a sabedoria proverbial que não se inquieta e não se
confunde com a ciência dos homens. Sua fé assentava-se sobre o firme rochedo que não vacila ante as
intempéries. Foi ele um homem de oração.

 Foi trabalhador da vinha, operoso e diligente. Suas mãos se impuseram a duzentos e setenta e oito sacerdo-
tes delegando-lhes o pastoreio de centenas de redis na colheita de almas para o Senhor. Nessa sua grandiosa
missão assenta-se o zelo, a piedade e a humildade que fazem do sacerdote o autentico apóstolo da evangeliza-
ção.

 Seu passamento envolve a tradicional família botucatuense de respeitosa e sincera compunção. D. Aguirre
foi nosso tutor espiritual nas várias formas de orfandade em que nos anais histórico-religiosos de nossa cidade
se inscreveu a provação. Não uma, porém, diversas vezes para cá veio D. Aguirre trazendo-nos no seu sorriso
bondoso, na sua pessoa diligente e discreta, a segurança do timoneiro que conduz a barca a bom porto. Olhar
tranqüilo, fisionomia serena, sorriso de pai, ele parecia expressar um gesto de conforto : -Não temam. Eu estou
aqui.

 De formação salesiana, D. Aguirre ocupou vários cargos hierárquicos na Igreja inclusive, o de professor do
Colégio Diocesano de São Paulo. Como mestre possuía a nobreza e a mansuetude dos sábios. Sua vinculação
com nossa cidade prende-se aos seus tempos de aluno do Liceu Coração de Jesus, da Capital. Isso foi no
século passado. Não sonhava ainda com a nossa Diocese.

 Cogitava-se de fundar no sertão um colégio salesiano. Botucatu, boca de sertão na época, foi o local
escolhido. Dentro da Ordem, porém, surgiram dúvidas e incertezas. Não obstante, para cá vieram os Padres
Salesianos acompanhados de alguns seminaristas. Dentre eles, um era José Carlos Aguirre, então adolescente.
A pedra fundamental do Colégio foi lançada e os alicerces surgiram. Nesse ínterim vai a Roma o Provincial da
Ordem, em São Paulo. E lá morre. O colégio de nossa cidade restou, por mais de cinqüenta anos, nos funda-
mentos do alicerce e das primeiras arcadas.

 Bela ruína que jazeu lá nos altos do Bairro Alto e que foi o local predileto da mocidade deste começo de
século.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 16/01/1973 )
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 VELHOS RECORTES

 Depois da agitação febril dos dias de Dezembro sobrevem sempre a calmaria de Janeiro tranqüilo. As
férias escolares deixam-nos uma sensação de largueza. Não há horários a cumprir e os dias se arrastam
gostosamente. No doce “far niente”que é curto e transitório sobra-nos tempo para a revisão das estantes e a
atualização das pastas de recortes. Recortes de jornais e revistas. Velho hábito que nos vem desde os tempos
da querida Normal. Os livros naquela época não eram da fácil aquisição. O orçamento da casa era escasso.
Mal dava para o essencial. Bibliotecas não existiam afora a da Escola que mal dava para as consultas dos
alunos. E nós chegávamos sempre tarde : o livro requisitado já estava em poder de outrem.

 O “Estadão” foi o recurso. E que recurso. Após as aulas do dia comentávamos ao jantar o assunto de
pesquisa. E nosso pai, leitor inveterado de cabeceira, nos vinha em socorro :- O jornal de tal dia dá coluna sobre
essa matéria. Daí nasceu o hábito dos recortes. E se prolongou pela vida em fora. Todos os filhos adquiriram-
no, cada qual dentro do seu tempo e consoante as obrigações escolares. O saudoso Vicente da Rocha Torres,
grande amigo de meus pais e presença diária para o cafezinho costumeiro, brincava conosco e largava sempre
uma frase que tanto nos ajudou :- Coleção de recortes é biblioteca de gente pobre. E era mesmo. Bendito
hábito. Quanto nos valeu. Precedida da leitura, a ação da tesoura, a anotação do nome do jornal e a data do dia,
pronto; recortado o assunto. Depois, vem a vez da cola. Procura-se o livro correspondente à matéria e lá fica
anexado o recorte. Livros há que já estão gordos e estufados de tanto se encherem de recortes. Mas isso ajuda
sobremaneira o estudo.

 Os famosos testes de conhecimentos gerais tão divulgados e que se fazem espantalho para os candidatos
a vestibulares são resolvidos assim, de primeira mão. Só ficam em branco os testes esportivos, os de cantores
populares e os filmes premiados nos últimos festivais. Nessa trilogia apanha-se gostosamente. E foi graças aos
recortes que aprendemos e vencemos nossos estudos. Com Picarolo, mestre de Sociologia em São Paulo,
fazíamos nossas teses para o Prof. Silvio Galvão. Plínio Barreto sustentava a coluna jurídica. É claro que não
era assunto para nós. Porém, ele entremeava seus artigos com memórias de extraordinário sabor humorístico
e isso nos encantava. Até bem pouco tempo era colecionada a coluna “Ontem – Hoje – Amanhã “de Guilherme
de Almeida. Era a poesia quotidianamente instilada nuns poucos parágrafos sutis e encantadores.

 Os estudos e pesquisas realizados pelo “Estadão”, valem por um compêndio. O seu corpo de colaboradores
e de repórteres dão-nos a atualização de quaisquer assuntos de que necessitemos. Já atingem a mais de duas
pastas, as colaborações de Ellen Bromfield Geld, a agrônoma-literata, apaixonada das nossas terras e da nossa
agricultura. A Transamazônica é assunto inesgotável. Os vários suplementos trazem-nos à leitura a Arte, A
Ciência, o Turismo, atualizando-nos plenamente.

Estamos encerrando neste janeiro, entre outros assuntos, a pasta do Sesquicentenário. Quanta coisa inédita
foi vazada para os jornais e revistas. O assunto é sempre novo, porém, cremos que o que havia de melhor, em
matéria de pesquisa, foi já publicado em textos e fotografias.

 Agora, é a vez da pasta da “Madona”. Deoclécio Rediz de Campos, nosso perito brasileiro radicado no
Vaticano, já terminou seu delicado trabalho de restauração da famosa imagem. Sua técnica avançada e perfeita
conseguiu eliminar os estragos que o vandalismo de Maio fez na “Pietá”. Surge ela agora mais rica em beleza
e significado histórico. Num de seus membros o perito brasileiro descobriu restos de cera especial que o próprio
Michelangelo usara para recobrir o mármore dando-lhe brilho e fulgurações singulares. O assunto está encer-
rado. A pasta fechada.

 Os volumes se apertam mais e mais nas prateleiras. Cai-nos às mãos, a pasta dos artigos excelentes de
Vieira Novelli. Colecionamos na quase totalidade, seus rodapés tão valiosos para todos nós, quando então era
ele a coluna forte da Gazeta.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 23/01/1973 )
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P I O L I N

Abelardo Pinto – o palhaço Piolin – despediu-se da vida circense.Vimo-lo pela derradeira vez caracterizado
na figura querida que alegrou, por cerca de cincoenta anos, muitas gerações de crianças.

Com a cara enfarinhada, pálpebras pesadas sob o sombreado forte, a boca vermelha e exagerada, a malha
branca fazendo-lhe a calva de bola de bilhar, a meia peruca dando-lhe cabelos só na nuca, o colarinho enorme
e sofisticado, os sapatões a Chaplin a bengala grossa e o terno quadriculado sobrando nas medidas, ouvimos
pela TV, com forte travo na garganta, a voz clara e inconfundível que tanto nos fez rir na nossa juventude :
“Antes que o palhaço se acabe, vão ver ainda muita palhaçada”.

 O afastamento de Piolin não encerra tão somente a vida de um grande artista do picadeiro. Marca também
um vazio na vida já decadente do circo. Sim, porque palhaço e circo são a dicotomia para o extravasamento do
grande público. Hoje a televisão e os grandes e custosos shows roubaram às massas populares o seu maior e
mais contagiante derivativo : o circo e o palhaço.

 Por isso, o circo de hoje perdeu sua autenticidade. Circo dantanho, autêntico e completo, era de acrobatas,
trapezistas, a mocinha na corda equilibrando-se ao som dolente de “Dolores”, que a banda executava, “ecuyè-
re” a cavalo, palhaços, e a indefectível peça teatral, drama ou comédia, em intérminos atos.

 Assim vimos Piolin em Botucatu, participando com a sua incrível veia humorística na “Festa da Freguezia
do Ó”. Ele aqui esteve por várias vezes. Da última vez, armou a enorme lona nos terrenos então baldios da
General Telles, em ângulo com a Major Leônidas Cardoso, onde exatamente se situa hoje a residência do Dr.
Zorobabel Ferreira de Sá. Nesse local, na última noite circense um forte temporal desabou a sólida estrutura
metálica. Piolin saiu daqui praticamente arruinado. E não voltou mais para o interior.

 Piolin que se despede agora, aos setenta e cinco anos de idade e cinqüenta anos de vida artística é um
símbolo. Foi ele um histrião de classe. Desde sua voz clara, audível, de dicção perfeita, até as suas piadas
sutilíssimas , engraçadas e hilariantes distinguiram-no sempre como artista de escol. Piolin dignificou o artista
circense. E foi sempre, um palhaço de elite, como se se pudesse classificar assim a figura histriônica que é
antes de tudo o artista do povo. Piolin foi um palhaço inteligente, de espírito vivacíssimo. Não era um mero
decorador de anedotas e piadas. Era um improvisador sutil.

 Não foi palhaço só da criançada de riso espontâneo e ingênuo. Piolin foi palhaço para os adultos. Sob a
espessa maquilagem seus olhinhos vivos e inteligentes revelavam uma sabedoria profunda. A vida e os homens
não tinham segredos para o grande palhaço.

 Suas expressões mímicas perfeitas – que isso é uma grande arte – completavam-lhe a comicidade carac-
terística. Sua última excelente “perfomance”, vimo-la pela televisão quando representou com um “partner”, o
“Diálogo das Andorinhas”. Foram rápidos minutos em que ele representou só com gestos e expressões fisionô-
micas , entre gazeios e arrufos, choros e alegria, uma conversa entre duas avezinhas enamoradas. Cena
espetacular de graça, de humorismo e de Arte. Piolin é um palhaço que não morrerá nunca. Ele viverá sempre
como expressão de alegria, de graça e de arte, na lembrança dos que foram crianças um dia e souberam
entender a admirável mensagem do riso do palhaço.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 31/01/1973 )
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 Á G U A

 Poder-se-ia já de inicio apelar para a motivação genesíaca explicando a água na formação do mundo
bíblico. Ou então, com veleidades filosóficas, mencionar o enunciado de Tales para dar a água como origem de
todas as coisas. Não. Nada disso. Nem sequer nos cabe repetir aqui uma verdade sediça : a água como
elemento vital, imprescindível à sobrevivência do Universo. Viram a Lua? Não tem vestígios de água : é planeta
morto. Não. Deixemos tais elucubrações para os verdadeiramente donos do assunto. A água entra nesta crôni-
ca simplesmente digamos assim – como fator preponderantemente histórico nos anais de nossa cidade.

 Passemos por alto a figura heráldica do nosso brazão, onde a água figura já na raiz da serra, contando
desde os primórdios as excelências do nosso chão. Tínhamos antigamente a tradicional Biquinha. Buscar água
no chafariz, nas tardes amenas, era a alegre digressão das jovens de priscos tempos. Não era pela água que se
carregava em jarrões ou garrafões, quase que esportivamente, no longo de oito ou dez quarteirões. Mas pelos
rapazes que se postavam na gradinata da ponte até hoje já existente. Às cenas idílicas, típicas de um Diniz ou
Alencar, reproduziam a candura dos antigos tempos : enquanto as crianças colhiam maravilhas cheirosas,
brancas ou vermelhas e com elas teciam coroas perfumadas, os jovens, em ingênuos diálogos viviam tímidos
romances. Ah! Tempos de nossas tias, que diriam vocês hoje, frente ao fogo da mocidade atual? Veio, porém,
a urbanização. A Biquinha desapareceu e com ela, os traços mais interessantes dos costumes de nosso povo.

 Aqui e acolá , em vários pontos da cidade, havia bebedouros públicos : na praça Anita Garibaldi, em frente
ao Paratodos, eles remanesceram até bem pouco tempo. Hoje só resta o que se encontra nos fundos do
Mercado Municipal, a caminho do laticínio, sem nenhuma utilidade senão para testemunhar na mudez do seu
abandono, que eles atendiam aos animais sedentos, quando as carroças faziam os carretos, os tílburis eram as
viaturas, ou então, para dessedentar as alimárias que conduziam ao Mercadão antigo os jacás atulhados de
aves, verduras e frutas.

 A motorização e o progresso apagaram esse traço de Botucatu antiga. No Jardim Municipal, defronte à
Catedral, a fonte murmurante de nossa infância jorrava a água que enchia os tanques, passava por sob a
pontezinha graciosa, lá existente até agora, atravessava os gramados num córrego sinuoso e estreito e comple-
tava o lago onde duas sereias de pedra ladeavam um adolescente que agarrava um peixe da boca do qual a
água esguichava à maneira de fonte. Está lembrado o leitor disso? Pois é. Tudo desapareceu lentamente, sem
protestos, sem uma palavra sequer para que conservássemos o nosso urbanismo tradicional. Hoje, estanque a
fonte graciosa, secaram os tanques, o córrego e o lago. E o pior : vem ai o vandalismo infantil que destrói o
calçamento das alamedas e atira as pedras mo fundo escuro e seco. Somos tão pobres de paisagismo, o nosso
panorama urbanístico é já tão despido, por que não conservar o que é obra do passado?

 Há cinqüenta e nove anos atrás, trazia o Dr. Cardoso de Almeida, da Europa, im terço de Lourdes bento
pelo santo Papa Pio X e, num delicado frasco de cristal, água colhida piedosamente da fonte milagrosa de
Massabieille – aquela, junto à qual a jovem Bernardete Subiroux falou com a Senhora do céu. Sobre tal fundamento
da Fé profunda de um varão de vida irreprochável , de um estadista temente a Deus, de um verdadeiro devoto do
terço de Nossa Senhora, assentou-se o alicerce do Santuário de Lourdes. Desde então, da Gruta que é hoje um dos
patrimônios mais queridos da família tradicionalmente católica de Botucatu, jorrou uma fonte caprichosamente traça-
da, vinda do recôndito profundo a testemunhar a imarcescível espiritualidade das águas trazidas carinhosamente de
Massabieille para o outeiro sul desta terra querida. Foi aquele Santuário, nesses longos anos de existência, o lugar de
peregrinação piedosa e o testemunho da Fé que é o apanágio do botucatuense autentico. A água cristalina da Gruta
dessedentava os que lhe pediam o abrigo na noite e era a ablução constante do fiel que demandava as rampas laterais
e se abismava em profundo recolhimento, na meditação do terço, da dentro, na penumbra acolhedora em que se
debruçava no regaço da Mãe de Deus. Pois é. Tudo isso também acabou.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 06/02/1973 )
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NADA DE NOVO SOB O SOL

 Naquele tempo íamos em bando alegre e despreocupado para as nossas funções de substitutas efetivas
junto ao Grupo Escolar da Vila dos Lavradores que funcionava no prédio adaptado, onde hoje se situa o Hotel
Santo Antonio.

 Nosso período era o da manhã. Devíamos assinar o ponto, o mais tardar, às sete e quarenta e cinco. Pouco
ou nada se ganhava. A diária só contava quando uma das professoras adjuntas faltava ou se licenciava. Os
tempos eram duros, porém, quando se tem dezoito anos nada empana o brilho do sol. Éramos cinco professo-
rinhas descontraídas e risonhas que, à falta de trabalho, preenchiam o tempo regulamentar contando casos,
espiando furtivamente, do alto do prédio, a chegada e partida dos trens de passageiros na Estação não muito
distante.

Nosso encontro diário era nos jardins fronteiros ao Paratodos. Daí para a frente, ia-se em alegre bando extrover-
tido e cheio de vida. Guiomar, Inah, Rachel, Iolanda, Luizinha eventualmente. As agruras do longo trajeto a pé, eram
amenizadas pelo tagarelar despreocupado de uma mocidade feliz e sem problemas. Uma, do grupo, centralizava a
conversa, pelo seu humorismo extraordinário e pelo seu temperamento folgazão. Era Iolanda.

 De lado a lado da longa avenida, éramos já conhecidas dos seus moradores que nos saudavam cordiais, curiosos
de tanto riso e tanto papaguear. Iolanda, principalmente,tinha uma frase para cada um. Que bons tempos!

 Volta e meia iam à frente viajantes a caminho da Estação, ou algum desconhecido guapo, bem trajado, que
nos despertava a curiosidade de moças. Iolanda, nessa altura, tinha um recurso todo especial. Dizia-nos ela : -
Fixem bem os olhos na nuca do camarada. Vocês verão : imediatamente ele se volta. E nós saberemos se é
bonito ou feio, conhecido ou não. Assim fazíamos. E era tão divertido! O desconhecido virava-se mesmo, pra
trás. Isso era para nós um divertimento sem conta. Ríamo-nos a valer das “feitiçarias” da Iolanda. Era infalível,
a coisa. Estamos iniciando a leitura de um livro que, na série, vem provocando grande interesse. É de autoria de
dois discutidos autores : Louis Pauwels e Jacques Bergler. O título ? “O Planeta das possibilidades Impossíveis
– Perspectivas para o Terceiro Milênio”. Trata-se de obra arrojada que tenta preparar o homem para a aber-
tura do século vinte e um , proporcionando-lhe a explosão futura de conhecimentos de que é senhora a Ciência
dos nossos dias. Entre outros capítulos iniciais, cita o livro o nome do cientista russo Kaschinski, autor de uma
obra “A Transmissão de Pensamento” que evidencia as reações do nosso sistema nervoso a forças desconhe-
cidas. Baseado nessa obra, outro autor russo, Wladimir Leonidowistch Durow, vem de afirmar, entre mais de
dez mil experiências, devidamente controladas por especialistas, que nosso olhar tem efeito inexplicável sobre
a nuca de uma pessoa. Durow vem insistindo junto aos cientistas para que investiguem as possibilidades da
radiação do olhar humano. A Ciência vem se interessando pelo fato e de pode constatar já, que o olhar humano
tem efetivamente uma radiação que se faz captar pela glândula pineal, situada na base do crânio, ou melhor na
nuca. O estudo de Durow concentrou-se inicialmente, no poder de fascínio da cobra, de certos peixes, sobre
outros animais. Depois, partiu observações sobre o olhar humano e seu poder, inclusive, de paralização dos
movimentos, sobre outros semelhantes. As pesquisas estão já tão avançadas que se concluiu possuir o olhar
humano uma radiação de oito centésimos de milímetro. É de natureza eletromagnética, é suscetível de se
enfaixar agindo diretamente, orientada inclusive, por uma parte do olho que funciona como aparelho orientador
de tais raios. O estudo é belo e fascinante porque o fenômeno deixou de ser telepático e é puramente físico.
Iolanda! Iolanda! Como você era sabida nos nossos tempos de moças! E como está suficientemente provado
que a sabedoria popular é a voz de Deus e que, debaixo do sol que nos ilumina, nada, nada absolutamente é
novo na história milenária dos homens. Neste mês ocorre mais um aniversário de morte de Frei Fidélis, patrono
desta coluna. Aí vai a nossa modesta homenagem ao homem que foi de Deus e da Ciência profunda.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/02/1973 )
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 N E C T Á R I A

A época era de romantismo e um grande amor levava o poeta à morte, na flor dos anos. Melancolia,
tuberculose, loucura ou suicídio. Nesse tríptico de dores, enriquecia-se o cancioneiro dos nossos bardos do
século dezenove. Um desses poetas infelizes foi Paulo Eiró. Não é farta a documentação sobre esse nome.
Encontramo-la mais ou menos completa, na grande coletânea, em dezenove volumes, de “Biografias de Ho-
mens Célebres”. Filho de professor primário – Paulo Emilio de Sales – ou, sob pseudônimo : Paulo Eiró, iniciou-
se muito cedo nas lides livrescas, eis que precocemente despertado para a leitura foi, pela vida fora, um espírito
altamente formado.

Unindo aos dotes físicos – foi um belo rapaz – as qualidades morais admiráveis, viveu exclusivamente das
atividades intelectuais que lhe complementavam fartamente o caráter exemplar. Deveria seguir carreira uni-
versitária. No entanto, após preparatórios e exames que lhe valeram as melhores menções, tudo abandonou e
enveredou para o magistério, diplomando-se professor pela Escola Normal de São Paulo. Com a aposentadoria
do pai, substituiu-o na regência efetiva da escola que cursara na infância.

A escola continuou no vasto casarão em que morava. Lá montou um pequeno teatro destinado aos alunos.
Para lá atraiu público numeroso. Era o autor das peças, o ensaiador das crianças, o diretor de cena, o cenógra-
fo, enfim, tudo. Poliglota extraordinário, conhecia profundamente o francês, o alemão, lecionava latim e grego,
cultivava o italiano, o inglês e se especializou no idioma tupi-guarani. Com esse cabedal humanístico inusitado,
obteve do governo imperial permissão para cursar a Escola de Direito de São Paulo, sem renunciar às funções
remuneradas de mestre escola. Amava desde a infância, gentil menina que, com o desabrochar dos anos
tornou-se mais bela, acentuando-se porém, no seu caráter volúvel, o egoísmo, a ambição, e a indiferença para
o seu primeiro amor. Os anos passaram.

 Um dia, nos corredores do casarão do Largo São Francisco veio a reencontra-la mais linda, mais idealmen-
te a sua Musa. Chamou-a, como os árcades, a sua Nectária. A deusa foi o seu céu e o seu inferno. Deixava-
se endeusar e, soberana e fria, assoberbava-lhe a paixão, agora doentia. Paulo Eiró era esquivo, sonhador,
romântico. Seu mundo eram os livros, seus alunos, sua escola, sua Musa. A jovem, ao contrário, extrovertida e
calculista, zombou de seus devaneios e de sua inspiração. Uma dor profunda minou o coração e o espírito do
poeta. O mel que ele idealmente via instilar o doce vulto namorado, transmudava-lhe a existência num mar
doloroso de fel e de ciúme. De uma feita, decidido a enveredar para a vida sacerdotal como remanso de paz e
oração para os seus sofrimentos, Paulo Eiró, já doente e mortalmente ferido nalma, partiu a pé, de Santo
Amaro, rumo a Minas Gerais, onde, em Mariana, faria o noviciado. Sombra errante pelos caminhos, causava
aos que o encontravam a sincera comiseração pelo seu abandono de alma penada. Noite alta, atingiu as imedi-
ações da Praça da Sé. A catedral resplandecia, portas abertas, a uma assistência de elite e de esplendor.

 Realizava-se no altar-mor solene cerimônia de esponsais. O poeta notívago adentrou a nave. E reconheceu
os nubentes. Era Nectária, a doce Musa que se consorciava com o jovem e rico Malaquias, primo do poeta.
Paulo Eiró atônito e perdido, deixou o templo. Desde então, paulatinamente e de forma irreversível, fez-se
ocaso no seu espírito. A dor roubava-lhe penosamente a lucidez e o gosto de viver. A loucura apossou-se de
todo o seu pobre ser :

 Nectária, como eu te adoro!
 Como me acalmas as dores!
 Não troco por teus amores
 Quantos amores houver!
 És flor, mas não flor da terra,
 Um anjo, que não mulher.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/02/1973 )
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 R U I

 Estamos na semana comemorativa do cinqüentenário da morte de Rui Barbosa, ocorrida em 01 de março
de 1923. Essa data marcou, nos anais da história pátria, como os tristes idos romanos, o último capitulo de uma
vida que pelas suas rútilas cintilações pode se inscrever no Panteon dos grandes da Humanidade. Desaparecia
para sempre um galhardão da velha republica, desaparecia o homem impoluto, o político integro, o cidadão
extraordinário, o intelectual jamais superado na vida pública do Pais. Ele sozinho, elevara a Pátria aos paramos
das Nações mais civilizadas pelo seu brilhante desempenho na Reunião de Haya. Que o diga, pela pena brilhan-
te de Plínio Salgado, nas colunas do Diário, desta semana, a Conferencia da Paz, naqueles dias do após-guerra.

Na homenagem desta coluna à data, destacamos apenas – e quiséramos ter brilho para fazê-lo – o episódio
da visita dos soberanos belgas ao nosso País, no ano centenário de nossa independência. Achava-se Rui, na
ocasião, em Palmira, cidade de Minas Gerais. Em terras brasileiras, os soberanos belgas – Alberto I e Elizabeth
– manifestaram vivo desejo de conhecer pessoalmente nosso estadista. Minas Gerais ficava no roteiro de
visitas dos reis. Mas a passagem do comboio real, por Palmira, dava-se pela madrugada, o que dificultava por
demais, a visita desejada. Consultou o soberano, por telegrama, a Rui Barbosa. Se não fosse possível ao
estadista ir ao Rio, os reis visitá-lo-iam usando viaturas especiais. Apressou-se Rui, cavalheirescamente em
viajar para o Rio, antepondo-se a tão honrosa distinção.

 O fato tornou-se público. Assim, o trem especial gentilmente oferecido ao estadista foi obrigado a longas
demoras, pois em cada estação a massa popular rendia homenagem ao grande brasileiro. De uma feita, numa
dessas estações, a população postou-se nos trilhos, dificultando a saída do comboio. Ao que, entusiasmado, teve
o maquinista uma frase que se registrou : - “Se for demitido por mais este atraso, ficarei orgulhoso”. Rui chegou
ao Rio e apressou-se, cortesmente, em visitar na Embaixada Belga, os soberanos. Pretendia que a visita,
estritamente protocolar, fosse de rápidos momentos. Muito se enganou. Marcada para as 11 horas, Rui só se
retirou da Embaixada, pela tarde.

 Os soberanos reservavam-lhe uma surpresa das mais desvanecedoras. Nosso grande estadista era comen-
sal de honra, naquele dia livre para os reis Alberto I e Elizabeth, heróis da resistência belga na Primeira Guerra
Mundial, prestavam sua homenagem, em terras brasileiras, ao Águia de Haya.

 Os repórteres da época desanimaram com a demora de nosso estadista no interior da Embaixada. E perde-
ram esse grande furo, para seu jornal. Só a Gazeta de Notícias do Rio, publicou, de primeira mão, o episódio.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 01/03/1973 )
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NOEL NUTELS

Saído das águas do rio do tempo Hernani Donato nos escreve e se faz presente, juntando elos de uma
corrente perdida há quanto? Em que Pedretti Neto – quanta saudade, meu Deus! Era o fecho de ouro e
brilhante, o primo querido, o amigo comum. Com seus inalienáveis e sedutores dotes de causeur, Hernani nos
fala do Dicionário das Mitologias Americanas sua obra recente, que trará, é claro, o cunho autêntico de seu
trabalho de pesquisador honesto, talentoso e perfeito.

 De novo nos toca Hernani a sensibilidade quando se refere a verbetes relativos a Botucatu e a Peregrino
Vidal – nosso querido Frei Fidelis – que foi, sem sombra de dúvida, pesquisador profundo das origens amerín-
dias. Ele lutou tanto por encontrar um herdeiro de seus trabalhos e acertou, Hernani, fazendo – o seu depositá-
rio. Só você tem credenciais bastantes para autenticar – lhe a obra em que se consumiu a vida inteira. Contudo,
não cremos que seja essa uma fácil tarefa. De Noel Nutels, o médico sertanista há há pouco falecido, lêramos
apenas o escasso noticiário jornalístico e o prazer manifestado pelos irmãos Vilas Boas que perderam então o
grande companheiro, Rachel de Queiroz, em sua Última Página, edição de O Cruzeiro de 28 p. findo, dá – nos
um ligeiro esboço biográfico do sertanista.

 Juntando tudo, temos aqui, para nossos leitores, o perfil ligeiramente debuxado desse Schweitzer das selvas
amazônicas. Judeu nascido na Ucrânia, emigrou ainda criança para o Brasil, indo a família radicar – se em Laje
do Canhoto, Estado de Alagoas. Formou – se médico em Recife e depois passou – se para o Rio de Janeiro.
Era médico sanitarista. Talvez se encaixe nesse período, o depoimento de Hernani Donato. Morou Noel Nutels
em Botucatu. Foi médico na Estação Experimental do Lageado. E de freqüente se encontrava aqui,na cidade,
entre a rapaziada estudiosa da época. Conheceu – o e bem, o Hernani.

Era culto, comunicativo e se faz benquerer da estudantada. Numa certa época transferiu – se, naturalmen-
te, para voltar anos depois, em férias, a procura de umas poucas terras onde pudesse morar tranqüilo, criar,
estudar quem sabe? E curar a gente simples da roça.

 Devia ser um predestinado para obras de altruísmo e de despreendimento. Não realizou em terras botucu-
das, o seu intento. A vida chamava – o para grandes coisas. Aqui se interrompe o testemunho de Hernani para
ceder lugar a Rachel. De repente, Noel Nutels voltou – se para o Norte, ou antes, como médico sanitarista,
incumbiu – se, em missão de grande confiança, de bater bravamente a malária na Baixada Fluminense.

Venceu. Depois, transportou – se para os sertões de Goiás, onde batalhou heroicamente no combate em
região paludosa cuja agressividade obrigou – o a improvisar – se engenheiro, realizando obras de drenagem
capazes de assegurar condições de habitabilidade para a vasta zona liberada. Espírito aventureiro, idealista sem
dúvida, herói de todos os quadrantes, integrou – se a expedição Roncador Xingu e se embrenhou, com os
nossos bravos irmãos Vilas Boas pelas selvas inóspitas da grande Amazônia. Lá viveu durante trinta anos, não
só curando índios, mas o que é nobre e grandioso – imunizando – os, ensinando – os, protegendo – os, amando
– os como gente. Não deveria ter a edifica – lo, a musicalidade transcendente de Schweitzer, mas cantava – lhe
aos ouvidos a harmonia grandiosa da selva que lhe trazia ao coração o grito angustiante do abandono. E ele se
dedicou inteiro, de coração, ao índio e ao caboclo amazonense.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 08/03/1973 )
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ONDE QUER QUE ESTEJAS
 No momento em que se instala solenemente em nossa cidade a Academia Botucatuense de Letras,nossos

olhos e nosso coração se volvem comovidos para o passado, rendendo, num preito de saudade e de gratidão,
nossa homenagem sincera a velha e sempre querida Escola Normal, célula – mater da cultura botucatuense da
qual, nem os anos, nem as inúmeras reformas estruturais do ensino lograram obnubilar – lhe o vulto sagrado de
templo de civismo, de amor pátrio e de saber. Ubique Patriae Memor é o seu lema.

 E aqui estamos nós, no limiar da vida acadêmica, para tributar – lhe nosso preito de respeitosa gratidão. O
que somos, dela recebemos.O amor constante ao estudo, o culto devotado ao idioma, a ânsia de aperfeiçoa-
mento e elevação espiritual, tudo nos vem dela, através dos ensinamentos dos velhos e sempre caros mestres
do passado. Nossa memória evoca nestes instantes de euforia espiritual, os nomes inesquecíveis de Aluísio
Azevedo Marques, Dr. Esdras Pacheco Ferreira, Joaquim Vieira de Campos, Euclides de Carvalho Campos,
mestres em gerações sucessivas, do idioma e da Literatura. Ocupa lugar especial em nosso coração, nome de
José do Amaral Wagner, ex – aluno da querida Escola, herdeiro dos próprios mestres e ele depois, senhor de
cabedal imenso de humanismo e sabedoria. Foi ele que nos aprimorou o gosto literário, foi ele que deu as letras
pátrias o maior contingente de escritores botucatuenses que tanto nos orgulham hoje.

 Tão cara é a Normal aos seus discípulos, que de uma feita, ao passar por reformas e reparos o prédio
augusto, cogitaram de substituir – lhe no frontispício o nome que a encima. Pedretti Neto, então Diretor do
Estabelecimento, desafiou as autoridades superiores.

- Se lhe tirarem o nome da fachada, eu me demitirei! Ele lá está. Para perpetuar a grandeza do Passado.
Velha aspiração da intelectualidade botucatuense, eis que se instala agora, com nobres e elevados objetivos da
cultura da língua pátria e da literatura nacional, a nossa Academia Botucatuense de Letras.

 Dentre seus dezenove membros efetivos, sete são, além de outros enaltecedores títulos, ex – alunos da
Normal: Dr. Sebastião de Almeida Pinto ; Prof. Oswaldo Minicucci ; Profa. Dinorah Silva e Alvarez ; Dr.
Antonio Pires de Campos; Prof. José Antonio Sartori; Prof. Bahige Fadel e esta modesta colunista. Ainda
membros efetivos, são: o decano dos mestres, catedrático de Latim – Prof. Raymundo Marcolino Cintra,
remanescente de brilhante plêiade e o Prof. Francisco Guedelha, atual ocupante da cadeira de Português e
Literatura.

 Dentre os dezenove patronos, nomes imortais na Literatura Brasileira – três botucatuenses passaram pelos
bancos da querida Normal: Alceu Maynard de Araújo, Francisco Marins e Hernani Donato, ocupando atual-
mente, os três, lugares na Academia Paulista de Letras. Dentre os nove membros honorários da ABL, dois são
professores eméritos: Prof. Genaro Lobo e Prof. Hugo Pires. Uma, foi aluna distinguida: Profa. Marina Fagun-
des Passos. Dos membros correspondentes que são sete, seis foram alunos da tradicional Escola Normal.
Alguns, inclusive, seus ex – professores: Prof. Milton Mariano; Profa. Eunice de Almeida Pinto; Profa. Vanice
de Andrade Camargo; Prof. Agostinho Minicucci, Alcides Nogueira Pinto e Prof. Paulo Vieira.

 Cada qual é um justo orgulho no magistério secundário paulista e nome de projeção no panorama literário
do País. Assim,dos trinta e oito membros com que se instala a Academia Botucatuense de Letras, vinte e um
representam a sólida e tradicional cultura botucatuense difundida nos sessenta e dois anos de vida da sempre
exaltada e querida Escola Normal. Ao júbilo do presente, as glórias do passado. Na evocação enternecida aos
mestres de todos nós, em todas as épocas vividas, uma vez mais a gratidão imensa e a saudade da velha Escola:

“Meiga Escola na grande Via Láctea,
que iluminas o caminho do Bem!
És estrela tão viva que penso
Outra igual este Estado não tem.

Caçador de esmeraldas tu fazes
Quem disposto em ti vem aprender,
Pois preparas ao século vinte
Bandeirantes de Luz e Saber!

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/03/1973 )
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PRIMEIRA NOITE ACADÊMICA

 Uma singular coincidência fê-los nossos mestres em circunstâncias especialíssimas. Ela, Esther Portella
Pontes, professora primária, adjunta do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”. Com um simples olhar seu,
de carinhosa compreensão, e um abraço maternal rodeando-nos os ombros, ela venceu as lágrimas sentidas de
uma criaturinha rebelde e esquiva. Foi nossa grande mestra, que nos enriqueceu a alma e que nos ensinou que
só se é feliz quando se trilha o caminho do coração. Ele, professor Deocleciano Pontes, foi nosso último mestre
em Pedagogia e nosso examinador oral nas bancas finais para a diplomação de normalista na querida Normal.

 Casal sem filhos, eram eternos namorados. Irradiavam ambos aquela amizade profunda, aquela felicidade
perene que nem os azares da vida, nem o declínio dos anos esmaecem e apagam. Aposentados, foram-se de
Botucatu. Os anos correram. No transcurso do primeiro centenário da cidade, fizemos para a “Folha” de
mestre Pedro Chiaradia, vários trabalhos sobre “O feminismo botucatuense no Primeiro Século”. Esther Pon-
tes foi nossa primeira perfilada. Fizemos com o coração o seu perfil de mestra e amiga perfeita. Muito breve
veio-nos uma carta sua. O tempo correra. Mas a mesma ternura antiga extravasava-se nas suas meigas
palavras. Esther Pontes nos agradecia e prometiam-nos, ela e o esposo, virem ver-nos em Botucatu.

Em vésperas da viagem, uma trombose cerebral abateu-o como um raio. No dia em que deveria aqui estar,
ele foi enterrado em Jundiaí. Esther Pontes começou a morrer nesse dia. Os meses correram. Uma manhã, D.
Eulalina Torres nos telefonava : Esther estava em Botucatu e queria ver-nos. Fomos ao seu encontro. A antiga
aluna rebelde e chorona e a mestra maternal e amiga. Jamais nos olvidaremos desse encontro. Ela já estava
alquebrada pelos anos. Mas a solidão da viuvez traumatizara-a. Seu coração e sua alma negavam-se ao pre-
sente. Estavam envoltos nas imagens do passado.

No demorado encontro ela falou-nos do companheiro. O Prof. Pontes quizera ver-nos e agradecer-nos o
perfil que lhe fizéramos da esposa. Não foi possível. Foi uma pena.

Trocamos mimos. Nós ofertamos à querida mestra uma mantilha preta, de seda rendada. Ao tomá-la, D.
Esther, emocionada, nos disse : - Não vou usá-la, não! Irei com ela à cabeça, quando for em definitivo ao
encontro de meu “velho”. Ele ficará muito contente esteja certa. E me achará bonita, também! Obrigada minha
filha! Por mim e por ele!

 Deu-nos ela, carinhosamente, um lindo estojo. Nele, um rico leque. Suas varetas transparentes, eram fili-
granadas a ouro. O belo tecido-tela, de seda preta, era adornado de fina renda transparente. No anverso,
estampado à mão, um ramalhete de rosas. Extasiamo-nos com a sua lembrança. Esther Pontes aqui permane-
ceu uns dias. Quando regressou a Jundiaí, fomos levar-lhe o nosso abraço de despedida, na Estação. Antes de
embarcar, ela tomou-nos o rosto em suas mãos, acarinhou-nos as faces, beijou-nos, um beijo de mãe, e apenas
pode dizer : - Minha filha! ...

O trem lentamente afastou-se. Uma nuvem toldou-nos a vista. Seu lindo rosto de mulher formosa, esmae-
cido pela tristeza e emoldurado por cabelos de neve, perdeu-se na distância. Meses depois, chegou-nos a última
notícia. Ela se fora para sempre. Seu leque, relíquia preciosa guardada com carinho, usâmo-lo pela vez primei-
ra, na nossa primeira noite acadêmica.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/03/1973 )
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S A U D A D E

 Palavra essencialmente nossa, intraduzível para qualquer outro idioma, a palavra “saudade” é o tema pre-
ferido do nosso cancioneiro popular.

 Emprestamos um livro nosso e ele foi-nos devolvido com pequeninos marcos feitos pela leitora amiga que
destacou as trovinhas que mais lhe tocaram a sensibilidade. É interessante recordá-las :

 Saudade que mais maltrata
 É aquela que a gente sente
 Por uma pessoa ingrata
 Que não se lembra da gente.
 ( Antonio Sales )

 A saudade é a luz da lua,
 Luz que a tristeza gelou,
 A percorrer os caminhos
 Por onde o sol passou.
 ( Djalma Andrade )

 Saudade! És ressonância
 De uma cantiga sentida,
 Que embalando a nossa infância
 Nos segue por toda a vida.
 ( da Costa e Silva )

 Saudade – bem consumado
 No pensamento da gente
 Saudade – luz do passado
 Iluminando o presente . . .
 ( Monteiro Guia )

São tantas as trovinhas anotadas que aqui não caberiam. No entanto, agradecendo ao Prof. Novelli, a
homenagem prestada a Pedretti Neto na nossa primeira Sessão Acadêmica , deixamos aqui impressa a trova
linda que o primo escreveu e que lhe serviu como um epitáfio, tão presente está ela em nosso coração :

 “Saudade, bem que esvoaça,
 saudade, dor que se tem!
 Saudade de alguém que passa
 E vai-se e nunca mais vem. . .”

( A Gazeta de Botucatu – edição de 29/03/1973 )
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E S T R A N H E Z A

Na triste manhã de 2 de Março de 1923, apresentava-se no Registro Civil do Primeiro Distrito do Município
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, o cidadão Luciano Teixeira que, munido do competente atestado
médico, solicitava a obtenção de registro de óbito para o nome que então indicava.

Imediatamente a certidão foi lavrada, constando dos seguintes termos :
 “CERTIFICO, que revendo em meu cartório o Livro número vinte e sete (27) de Óbitos, dele consta á

folhas sessenta (60), o termo do teor seguinte : 180- Numero cento e oitenta. Aos dois dias do mês de Março,
de ano de mil novecentos e vinte três, neste Primeiro Districto de Petrópolis, no Fórum, em meu cartório
compareceu Luciano Teixeira, exibindo um atestado firmado pelos Doutores Corrêa Lemos e Luiz Barboza,
declarou que no dia primeiro de Março, deste ano, às vinte horas e trinta minutos, na rua Ypiranga, número
quatrocentos e cinco, faleceu de paralisia bulbar por toxemia, RUY BARBOZA, Conselheiro do Estado, Juris-
consulto e Senador, com setenta e três anos de idade, de cor branca, natural da Bahia, casado com Dona Maria
Augusta Ruy Barboza, residente à rua acima. Vai ser sepultado no cemitério de São João Baptista, do Distrito
Federal. Do que para constar lavro este termo em que comigo assina a rogo do declarante, por não saber ler
nem escrever, Adalberto Guedes de Almeida. E eu Antonio Nunes de Castilho, Oficial do Registro Civil, subs-
crevi e assino. a) Antonio Nunes de Castilho, Adalberto Guedes de Almeida. Era o que se continha no referido
termo constante do livro e folha que para aqui fielmente transcrevi do próprio Livro, em meu poder e Cartório,
em treza de março de mil novecentos e vinte e três. E eu, Antonio Nunes de Castilho, Oficial do Registro Civil,
subscrevi, assino e dou fé. Petrópolis, 14 de Março de 1923. (a) sobre estampilhas federais do valor de 1$200
– Antonio Nunes de Castilho”.

 =====================
Um dos mais exaltados admiradores de Rui Barbosa foi João Mangabeira que, definindo o grande gênio de

Rui, tudo sintetizava numas poucas palavras : “Rui foi um Mundo”. Foi jurisconsulto, foi diplomata, foi orador,
escritor, político, batalhador, herói como poucos.

Lutou incansavelmente por duas grandes conquistas : a emancipação dos escravos e a extinção do analfa-
betismo no Brasil. Da primeira, chegou a colher os louros. Pela segunda, combateu até o fim. Um dos pontos
altos de seu programa político era a campanha pela instrução popular no Brasil. Escreveu páginas admiráveis
sobre a necessidade de se conceder ao povo os meios necessários à educação e à instrução.

No entanto, por extranho capricho, a vida reservou-lhe uma das mais singulares surpresas para o final de
seus dias terrenos : o cidadão que foi registrar o seu óbito não sabia nem ler, nem escrever. Prova-o o Certifi-
cado acima.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 05/04/1973 )



194 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 V A T I C Í N I O S

 No próximo sábado estaremos comemorando mais um aniversário da cidade. Motivo sobejo para a alegria
de todos nós, filhos deste pedaço de chão, destes horizontes recortados, destes céus que não tem igual.

 Deixamos aos moços o alongarem cheios de esperanças os olhos para o futuro. Nós, coração e espírito
voltados para o passado rico e feliz de um povo laborioso, bom e ordeiro – reservamo-nos as memórias.
Memórias daqueles que fizeram a cidade chegar até aqui. Ele costumava dizer entre amigos, nos seus momen-
tos de euforia – que ele só se sentia plenamente feliz quando à sua volta se lhe juntavam ao lado da família, os
amigos – que um vaticínio o acolhera ao vir ao mundo. Na sua aldeia, a hamadriade pacientemente fiava a roca
para que se cumprisse um dia o oráculo : quando ele morresse, sete bandas o acompanhariam no caminho ao
Padre Eterno.

 Tipo mediano, redondinho nas formas, as mãos napoleonicamente cruzadas nas costas, o andar ágil que lhe
advinha de uma saúde invejável, ele encarnou até o final dos seus oitenta e tantos anos de vida, o espírito jovial
do peninsular de alma de criança. Como todo latino, sua casa hospitaleira era a casa de todo mundo. Sua mesa
farta, tinha sempre um lugar a mais, para mais um. Cedo veio da Itália para o Brasil. Ou melhor, para Botucatu.
Aqui se fixou e aqui se integrou participando como cidadão prestante na vida da comunidade.

 Soube formar uma família exemplar. Seus filhos esparramaram-se pelo serviço público, pelo magistério
primário, pelo comércio, multiplicando adiante as virtudes paternas. Participou da vida política. Foi udenista
convicto. Companheiro leal e sincero, nunca tergiversou.

 Pedro Tortorella deixou a banca de sapateiro. Visitou discretamente o humilde artezão. Verificou a gravida-
de da situação. Voltou pra casa. Juntou o que tinha. Não dava, era pouco. O mal era insidioso. Naquele tempo,
a Ciência não contava com muitos recursos contra o tétano. Percorreu os amigos. E desde então, a visita diária
de Pedro Tortorella salvou de uma tragédia a família provada. O rapazinho, assistido graciosa e clinicamente
pelo Dr. Miguel Losso e pelos remédios que jamais soube como lhe chegavam, é hoje um ativo homem de
negócios. De boa índole. Ótimo esposo, bom pai e excelente filho. Nunca veio a saber o nome de seu benfeitor.

Um dia Pedro Tortorella faleceu. Desapareceu da rua Curuzu, o espírito jovial que a animara por mais de
cinqüenta anos.

Dia estranho, aquele. Era domingo. Domingo festivo de movimentação inusitada. A cidade se regosijava na
realização de mais um concurso anual de bandas e fanfarras.

Logo após o meio- dia iniciara-se o desfile. Alternadamente passavam entre aplausos frenéticos da multidão
nas calçadas, os colégios e escolas participantes. Vinham de longe e eram muitos. Espetáculo empolgante de
uniformes alegres, garbo militar, ecos ressoando os clarins e o cadenciar dos tambores. Escolas da região
competindo ardorosamente com o nosso “La Salle”, orgulho de todos nós. Alto-falantes transmitiam aos quatro
ventos a alacridade estudantil e a alegria do povo.

 Súbito, um momentâneo silêncio dominou de ponta a ponta. Dir-se-ia um toque militar à passagem de um
herói. Herói anônimo, símbolo de uma época. Pela Monsenhor Ferrari, em demanda da Catedral, subia o
préstito compacto e reverente que levava Pedro Tortorella à última morada. A juventude postada ao longo da
Rua Amando, prestava-lhe essa homenagem.

 Do silencio profundo às clarinadas álacres, o hiato foi breve. Levada nas ondas do inexplicável a mocidade
cumpria um remoto desígnio : Pedro Tortorella, entre clarins e tambores, passava para a Eternidade.Não eram
sete, eram dezessete as bandas e fanfarras.

 Numa aldeia distante da Itália, naquele dia, a hamadríade recolheu a roca e da árvore, desapareceu por
certo. Cumprira-se um vaticínio. Nunca mais houve concurso de bandas na cidade.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 13/04/1973 )
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 UM SÓ OLHAR . . .

 Antes d’Ele, ela mercadejara sua beleza. Tivera a seus pés , os ricos, os adúlteros. Ao redor de sua mesa
abundante reunia jovens e decrépitos. Fartava-se de explorar-lhes os apetites desenfreados. Discutiam na sua
sua presença estranhas filosofias do bem viver. Naquelas bocas melosas, o amor tinha os mais desencontrados
conceitos. Ela que só tinha a dar-lhes a perfeição plástica de sua beleza invejável, saboreava-lhes as lúbricas
palavras. E ria-se deles.

 Algo dizia-lhe que na complementação da vida passageira, alguma coisa devia existir, para ela inexplicável,
impalpável, que lhe propiciaria um bem imenso, imorredouro, algo que lhe abrisse os horizontes numa visão
ilimitada de perfeição. Perfeição sobrenatural, imperecível.

 Em sua casa luxuosa , nos seus festins esplêndidos, sábios e ricos se nivelavam aos embaixadores de longes
terras ou aos opulentos mercadores. Todos decantavam-lhe a beleza, cumulavam-na de pedrarias. Mas o vazio
imenso, a ânsia por algo superior e inexprimível , isso não lho definiam.

 Algo se instilava em sua alma vazia, abrindo-lhe em brumas incompreensíveis veredas jamais trilhadas.
Algo puro, incontaminado, ideal. Até que um dia ela encontrou sobre si, um outro olhar. Diferente. O olhar d’Ele
era límpido como as manhãs de estio, sereno como os céus tranqüilos da Galiléia. Algo inexplicável varou-lhe os
arcanos. Imediatamente sentiu-se leve, uma leveza diáfana da alma de criança. Sem sombras de pecado. Uma
paz interior varou-lhe o coração ansiado. Sua vida tumultuada e desenfreada de ontem ficava para trás, para
trás, perdia-se no passado. À sua frente a esteira mal vislumbrada antes, alargava-se na plenitude de um bem
infinito. Ela fora perdoada. Sem uma palavra. Sem nenhum gesto. Apenas um olhar.

Então ela despojou-se de tudo e voltou a casa. Desde aí , ela bebia-lhe as palavras. Entendia as suas lições
e seguia seus Mandamentos.

No drama do Calvário, ela estava aos pés da Cruz. Levou-O, com os outros, ao sepulcro. Era manhãzinha.
As brumas da alvorada desfaziam-se aos primeiros albores. O sepulcro estava aberto. Dois anjos postados,
disseram-lhes : - Ele ressuscitou! Ela saiu a correr. Foi a noticia alvissareira para os doze reunidos.

Mas ela voltou, após. Queria ainda certificar-se. Por si só. Para dar expansão ao seu imenso jubilo, à
certeza da Ressureição. O tumulo vazio. Ao lado o jardineiro Seus olhos emaranhados não lhe divisavam as
feições.

- Vós O vistes? Fostes vós que O Levastes? Falai!
- Mulher, porque choras?
- Roubaram o meu Senhor e não sei para onde O levaram. . .
 Um turbilhão de lágrimas inundava-lhe o rosto lindo. Então ela ouviu nitidamente a mesma voz de outrora,

a voz d’Ele :
- Maria!
 Ela caiu de joelhos e quis tocá-lo :
- Rabbuni! Mestre!. . .
 A certeza abria-lhe os olhos da compreensão. Ele ainda falou-lhe :
- Não me toques, Maria. Vai e avisa os outros que os precederei na Galiléia.
 No rosto orvalhado do pranto, brilhou primeiro raio de sol naquela manhã maravilhosa. Ela olhou em derre-

dor. Ele ia-se pelas ramagens dos arbustos, no estreito atalho do Horto. Era a Páscoa da Ressurreição.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/04/1973 )
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 A  F L A U T A

 É o mais antigo dos instrumentos musicais. Desde que o homem das cavernas soprou num momento de
indolente marasmo o grosso caniço com que afastava os incômodos animais da boca da caverna produziu-se
um som cavo, bem grave e soturno. Daí, a surpresa, o agradável, o divertido. Nascia a flauta.

 Depois, o caniço foi escolhido com mais apuro. Era delgado e tinha perfurações inesperadas. O som saiu
mais agudo, mais doce. Combinou-se o caniço e as perfurações foram mais repetidas. O som produzido, foi
mais melódico, mais atraente. Os animais aquietaram-se. Então a flauta desde os priscos tempos foi o instru-
mento dos campos, dos rebanhos, a doce melodia que apascenta e acalma. O pegureiro fê-la sua companheira
inseparável. A terna melodia criada à luz serena das madrugadas, na sombra amena dos carvalhos seculares ou
na envolvente paisagem do ocaso, aquietou o rebanho inquieto, afastou o lobo voraz e fez poetas todos os
homens do campo.

 A flauta foi sempre a doce amiga do homem solitário, do homem da imensidão das pastagens, da beira dos
regatos, do homem da paisagem verde do tranqüilo vale, sob o céu imensamente dourado pelo sol ardente.

 Ela evoluiu com a criatura. Foi a companheira constante do guru na Índia. Na estática contemplação da
Natureza, ele soprou o delgado bambu, meditou na envolvente melodia, despojou-se das coisas terrenas e
encontrou o seu nirvana.

 Nas sombras perfumosas das tamareiras em flor, o felá repousou dos estios miseráveis, sacudiu das pernas
nervosas o barro pegajoso do Nilo e fez soar em surdina o estrídulo monótono do seu viver sem alegrias.

A flauta, sempre a flauta, sob os pessegueiros rosados onde Nahinira lendário plangeu as tristes melodias
percorrendo as veredas de Catai, amenizou-lhe a lenta agonia do coração desesperançado em busca de justiça.
Depois, na Grécia dos faunos, dos sátiros e dos zéfiros ela trilou nas doces melodias sob o sol ardente da terra
dos artistas. Com a flauta perseguia Pan as ninfas e as deidades que ele atraia pela magia dos sons suaves, na
sobra aconchegante dos bosques encantados. E Homero pôs nos lábios dos pastores da Ilíada a flauta dos
torneios pastoris e bucólicos. Sempre a flauta, a encantadora fonte da música simples, suave, poética.

Os sons cascateantes, os revoluteios graciosos das suas intermitências sonoras dão o colorido poético das
lendas e dos mitos que enriquecem o manancial encantado da Legenda Dourada. Na Bíblia Sagrada, anjos
celestes na mensagem do Céu à terra. Na noite do Advento , flautas e vozes de querubins anunciam aos
pastores dos ermos campos a chegada do Menino ao presépio. E que faziam os bucólicos pegureiros de Vergí-
lio, nos férteis vales do lendário Lácio? Tocavam ternas pastorais no amanho do rebanho terno e manso.

A flauta está no folclore riquíssimo das lendas germânicas; foi a musa dolente nos vergéis floridos da
Provença, e foi o idílico instrumento de poesia nas doces terras da Ibéria. Tão doce é o seu trilado, tão graciosos
os seus revoluteios que o órgão – instrumento grave e sonoro das meditações e as tercinas poéticas. Essa é a
flauta, a doce flauta que nos embala os ouvidos, nos dá a serenidade de espírito, nos formou a alma no emba-
lançar do berço e nos acompanha pela vida em fora.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/04/1973 )
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A FACE OCULTA DA POESIA

 Uma carta lida pelo escritor Mucio Leão, em sessão de encerramento das atividades da Academia Brasi-
leira de Letras, no ano de 1943, pôs a descoberto a faceta sentimental de Olavo Bilac e revelou a fonte de
inspiração do grande vate, autor de tantas poesias românticas e encantadoras.

 Essa carta, dirigida pelo poeta a Dona Maria Selika Pereira da Costa – sua noiva, mas que não o amava
como ele a amava – põe fim a um romance frustrado, talvez o único na vida do grande lírico. Eis o seu texto :

 “ Exma. Sra. Dona Selika M. da Costa : Creio que esta carta não poderá absolutamente surpreende-la.
Deve ser esperada. Porque vossa excelência compreendeu com certeza que, depois de tanta súplica despreza-
da sem piedade, eu não podia continuar a sofrer o seu desprezo.

Dizem que V.Exa. me ama. Dizem, porque da boca de V.Exa. nunca me foi dado ouvir essa declaração.
Como, porém, se compreende que, amando-me V.Exa. nunca tivesse para mim a menor palavra afetuosa, o
mais insignificante carinho, o mais simples olhar comovido?

 Inúmeras vezes lhe pedi humildemente uma palavra de consolo. Nunca a obtive, porque V.Exa. ou ficava
calada ou me respondia com uma ironia cruel.

 Não posso compreende-la : perdi toda a esperança de ser amado. Separemo-nos. Para que hei de eu, que
a amo tanto, fazer a sua desgraça?

 É preciso que V.Exa. saiba que a minha vida tem sido um grande combate. Já sofri fome : sobre essa
miséria criei a minha independência. Chamaram-me infame : sobre essa afronta criei a minha honestidade.
Chamaram-me estúpido : sobre essa injustiça criei o meu talento. E foi sobre esses três alicerces que eu
edifiquei o meu orgulho.

 Amo-a tanto que esta separação há de cedo ou tarde matar-me. Acima, porém, do meu amor está o meu
orgulho. Não o quebrei aos pés de meu pai,nem o quebraria aos pés de minha mãe : não posso, nem quero,
quebrá-lo aos pés de V.Exa. Creio que nos valemos, minha senhora : V.Exa. está muito acima de todas as
outras mulheres, mas não está acima de mim.

 Há de reconhecer que nunca houve um noivado cercado de tanto gelo e de tanta indiferença. Por que?
Talvez porque V.Exa. acredite que os homens devem viver esmagados pelas mulheres. Concordo. Mas isso é
bom quando se trata de homens vulgares; e eu não sou um homem vulgar.

 Quando, pela última vez, nos falamos, eu preveni V.Exa. de que tomaria esta resolução, se não se modifi-
casse o seu modo de proceder. Dessa vez, como de todas as outras, ficou V.Exa. impassível. Paciência.

 Peço, suplico a V.Exa. que me perdoe ter perturbado a tranqüilidade de sua existência. Mas, eu amava-a
muito, amava-a como ainda hoje a amo, e queria, depois de tanta luta, e de tanto sofrimento, ter um pouco de
felicidade.

 Perdoe-me, e fique certa de que, para seu sossego, nunca mais me verá.
 Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1889.
a) Olavo Bilac
Esse amor infeliz, tão ciosamente guardado pelo poeta, foi indiscutivelmente a fonte inspiradora das mais

belas páginas do nosso cancioneiro romântico, gema preciosa na nossa literatura nacional.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/05/1973 )
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MÃOS NAS MÃOS

Citar-lhes os nomes seria trair-lhes o nobre anonimato, pedra angular da alegre tenda onde se abrigam
semanalmente tecendo nas malhas de um devotamento admirável o mais belo poema da caridade, do tão
decantado amor ao próximo, daquele próximo a quem a miséria desnivelou e reduziu a pedintes de rua dos quais
a quase totalidade dos que passam, atirando-lhes uma moeda apressada, disfarçam invencível repgnância. É
um grupo de senhoras da nossa melhor sociedade. Alunas destacadas muitas delas, da escola de arte e borda-
dos do Santa Marcelina, autoras daquelas preciosidades de pintura, douração, filês, tecelagem, artesanato e
outras e outras riquezas mais que nos encantam nas exposições anuais do Colégio. Pois é : essas senhoras
assim aquinhoadas aproximaram-se das Damas de Caridade, lá do Santuário de Lourdes. Sentiram de perto o
trabalho voluntário silenciosamente executado por aquelas franciscanas autênticas e decidiram ampliar e inten-
sificar a obra assistencial que já merece de há muito o nosso respeito e a nossa admiração.

 E foram longe : recolheram das ruas cerca de oitenta pedintes, mulheres molambentas, revoltadas, blasfe-
mas, levadas ao desespero pela miséria, e pelo desamparo. Deram-lhes inicialmente – o que muitas delas
jamais haviam conhecido : carinho. Ensinaram-nas que o mundo não é totalmente mau como se lhes afigurava.
Limparam-nas, desencardiram-lhes as mãos que se estendiam à caridade pública. E puseram-lhes entre os
dedos desajeitados, agulhas e linhas. Teceram com elas – mãos finas, aristocráticas nas mãos grosseiras e
canhestras – os primeiros pontos, as primeiras teceduras. Na vasta sala de aprendizado juntaram uns berços
para os nenês de colo. Aos outros, pediram lugar na Creche que é por si só, um poema à parte de ternura e
devotamento. E não pararam. Sorriram-lhes e inculcaram-lhes ânimo. Trocaram-lhes o desalento pela confian-
ça. Extirparam-lhes do coração a revolta e em troca, insufiaram-lhes a esperança, a coragem, o amor ao
trabalho, a alegre convivência, o estímulo ao ganho honesto. Firam mais ainda essas nobres damas do Santuá-
rio: aceitaram restos de material de construção, móveis usados, tudo. E estão construindo lentamente, pequenas
casas que o pobre já reabilitado para o trabalho adquire contribuindo para um pequeno fundo econômico de
onde outras casas sairão.

 Tudo é perfeito na organização dessas damas da Caridade. Uma simples crônica semanal não lhes define
a obra extensa de amparo social. Visitamos há dias a Exposição do Artesanato executado pelas pobres ampa-
radas nos salões anexos ao Santuário de Lourdes. É algo digno de ser visto, máxime pelas nossas autoridades.
Entra-se pela sala de costura. Quatro máquinas funcionam ativamente confeccionando roupas e enxovais de
bebes que vão nascer. Depois, passa-se pela pequena farmácia onde o remédio é distribuído graciosamente.
Após, a sala do aprendizado. Lá o trabalho é racionalmente distribuído e orientado. As mulheres pobres reabi-
litadas tem inclusive sua promoção: as mais destacadas e produtivas fazem-se auxiliares das damas-mestras.
Há estímulo, há alegria, há lá o verdadeiramente autentico ambiente cristão. O trabalho produziu seus frutos. É
necessário que essa obra admirável seja conhecida e estimulada. É preciso que todos nós, grandes ou peque-
nos, atribulados ou felizes da vida participemos daquela organização levando-lhe o nosso apoio, a nossa simpa-
tia, o nosso estímulo. O artesanato das mulheres pobres reabilitadas e profissionalizadas já está dando seus
grandes frutos. A tapeçaria perfeita, artística, os trabalhos de crochê ou lã, as almofadas, estão já sendo
vendidas em Campinas, São José dos Campos, São Paulo, com apreciáveis resultados para as suas humildes
artesãs. Só nós botucatuenses, na maioria, não nos apercebemos talvez dessa obra extraordinária, digna de ser
vista e apreciada. Nesta semana que entra, estejamos lá no Artesanato. E às admiráveis damas que tudo aquilo
vem forjando, levemos, para o Dia das Mães, o nosso voto mais sincero e mais profundo : “Benditas sejam
todas, pelo imenso Bem que vem espalhando! A mais santa maternidade, não é simplesmente a maternidade
física tão somente, mas aquela pela qual, à exemplo vosso, cada ser se desvela pela felicidade dos mais
humildes, dos mais tristes e dos mais desamparados. Que Deus as abençoe pela alegria que proporcionam.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 10/05/1973 )
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MARIA FUMAÇA

 Ele veio dar uma nota pitoresca à cidade.É um trenzinho gracioso de crianças: um vagão – locomotiva com
apito e com sineta, e mais um carro. Aberto a paisagem e ao movimento das ruas. Desde que chegou está a
percorrer, sempre apinhado, um trajeto pelos altos da cidade.

 Agora mesmo, no momento em que escrevemos esta crônica, lá vem ele se aproximando. A sineta vem
anunciando a sua passagem. Ouvimo – la a todo momento, pois seu ponto de estacionamento é em frente ao
imenso Fórum vazio, na Avenida D. Lúcio.O Maria Fumaça é um presente inesperado à criançada da cidade,
desherdada de qualquer atrativo que lhe preencha a irriquieta ansiedade nos domingos e feriados escolares.
Trouxe um momento de encantamento a petizada. Só para os petizes? Não. Domingo foi dia de festa. Das
Mães e das Vovós. Todos os lares vibraram com a exuberância, com a alegria do encontro familiar em que a
Mamãe foi o centro. Depois do meio – dia fizemos nosso passeio ao sol. Aquentando os membros friorentos
numa caminhada pelo largo. E lá nos postamos divertida.

 Ficamos apreciando o movimento da estação de passageiros. Não eram só crianças, não! Com a desculpa
de acompanhar os netinhos, os pequeninos, muita vovó fez um retorno a infância, muito papai marmanjo se
refestelou nos assentos numa disfarçada regressiva aos doze anos. E estava tudo bonito, sabem? E confessa-
mos aos nossos leitores a pontinha de inveja, a sufocada vontade de tomar o trem e fazer a viagem de infância,
num retorno em que só o coração e a memória podem fazer. O apito roufenho do Maria Fumaça levou – nos ao
Rubião da nossa infância e das nossas férias. Trouxe – nos presente a imagem querida de nossa Nona que
fornecia ao Botequim da Estação , os pasteizinhos deliciosos e quentinhos, os sonhos fritos na hora, com o
delicioso recheio de goiabada ou marmelada.

 Quando o trem partia da estaçãozinha mais próxima, a sineta da Estação dava o sinal, Do Botequim da
Estação, nossa avó, gritava à casa:

- O trem partiu!... E um bando de netos ( Pedretti, Odila, Cláudio, Antoninho, Fausto, Edith – e nós tam-
bém...) corria à vasta cozinha do Hotel Varoli, todos pressurosos e vivos:

- Nona , deixa que eu levo a bandeja dos pastéis.
 - Ele não, Nona. Eu... Era uma disputa. Ninguém queria levar o bule de café.
O trajeto era curto. Passava – se pela plataforma, pulava – se vagões em manobras. Os maquinistas já nos

conheciam. E eram camaradas. Mas acontece que quando a bandeja de pastéis e de sonhos chegava ao
Botequim o conteúdo já estava pela metade... O prejuízo era evidente. A Nona nos dava de saída, um pastel ou
sonho, ou rosquinha, o que quiséssemos, para compensar o trajeto. Mas um só não dava...

Então um dia, ela saiu – se com um argumento que nos cerceou a malandrice. Chegada a hora, ela nos deu
a cada um, uma bandeja. E acrescentou , risonha e alegre, cheia de malícia... (os netos eram o seu encanto...):

 - Levem para o vovô.(Nosso linguajar, no trato aos avós, era bilíngüe: nona para elas e vovô para eles). Que
não falte nenhum pastel na bandeja, e nem os sonhos. (E maliciosa e risonha): - Vão assobiando... Quem não
souber,canta. Quero ouvir todos. Se alguém parar, já sei: está furtando da bandeja Foi a expedição – martírio.
O aroma suave dos sonhos quentinhos, os pastéis de queijo e palmito a nos tentar a gula... Oh! Sacrifício...

 Mas fomos cantando... A Nona não brincava: estava na porta do Hotel, fiscalizando a tarefa... Quando o
trem – passageiro chegou na Estação, vovô tinha o que vender...

 É ... Maria Fumaça, doce trenzinho das crianças... Não era esta a crônica que nós íamos lhe dedicar... Mas
a saudade andou na frente e com os olhos emarados nós o vemos, da nossa janela, passar apinhado de meninos
alegres, bisbilhotando a aventura da viagem.

 Não sabe você,trenzinho gracioso, a onda de ternura que suscitou no nosso coração...

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 17/05/1973)



200 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 A B L

 Para os mais céticos, a Sessão Solene regulamentar, realizada sábado último, no Salão Nobre do Instituto
Santa Marcelina, foi a constatação inequívoca de que a dúvida não mais deve prevalecer em empreendimentos
de caráter artístico-cultural onde no geral, a ocorrência de público ouvinte escasseia e mal e mal se acomoda à
oratória e à musica erudita. Tudo foi uma constatação maravilhosa e desvanecedora.

 O convite simpatíssissimo da Reverenda Madre Superiora das Marcelinas acolheu os membros da ABL
que lá compareceram devidamente uniformizados exteriorizando assim, na sua apresentação, a rígida disciplina
acadêmica.

 O nível qualitativo e expressivamente quantitativo do auditório provou de sobejo quanto foi oportuna e feliz
a fundação em nosso meio social, da Academia Botucatuense de Letras. Assim, está aberto aos simpatizantes
e aficionados das Letras e das Artes, mais um salão onde poderão periodicamente encontrar-se, no deleite puro
das coisas do espírito que tanto enobrecem.

Do programa constaram números entremeados de oratória e de música erudita. Essa, mais uma elegante
contribuição do Santa Marcelina, vanguardeiro das tertúlias culturais, que destacou seus melhores alunos do
Conservatório para a audição da noite.

Na rigorosa observância estatutária, o acadêmico Sebastião de Almeida Pinto saudou o orador da Sessão.
Felicíssimo nas suas palavras, o Dr. Sebastião traçou o perfil acadêmico e rememorou a vida exemplar do Prof.
Raymundo Marcolino da Luz Cintra, botucatuense de coração. Como ex-aluno, após, como colega por largos
anos e sempre, como admirador e amigo, o Dr. Sebastião enalteceu a figura extraordinária do velho mestre,
humanista, filosofo, profundo pensador, latinista, jornalista e escritor.

Com a palavra o orador da noite, o professor Cintra discorreu, no rígido sentido acadêmico, sobre o patrono
da Cadeira 3 – Amadeu Amaral. Dando largas ao excelente mestre que subsiste em si, o professor Cintra
sintetizou na ocasião o substancioso discurso acadêmico, proferindo verdadeira aula sobre a vida e a obra de
seu patrono.

Dentro do programa traçado para suas atividades culturais em seu primeiro ano de existência, tem a ABL já
estabelecida a Sessão Solene extraordinária que, em colaboração com o Legislativo Botucatuense, realizará no
próximo dia 9 de julho, data cívica nos anais do Estado e particularmente, primeiro aniversário de fundação da
Academia.

Será o orador oficial da solenidade, o acadêmico Antonio Pires de Campos, conhecido e renomado intelec-
tual, conferencista e ex-combatente de 1932.

Para Setembro futuro, está programada mais uma sessão Solene regulamentar da ABL. Atendendo a cava-
lheiresco e atencioso convite de Sua Excelência o Sr. Cônsul de Portugal, em nossa cidade, aquela Sessão será
realizada no Salão Nobre do vetusto e elegante prédio consular da Praça D. Frei Luiz Maria de Santana.

Dessa forma, a ABL que já conquistou uma legião de admiradores e já mereceu do Executivo Municipal
foros de utilidade pública, vem se entrosando na vida sócio-cultural botucatuense, o que já valeu, para justo
orgulho de todos nós, o ser chamada Botucatu – a Morada da Inteligência.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 24/05/1973 )
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HÁ UMA CANÇÃO ASSIM . . .

 Toca – nos profundamente ao coração de filha desta terra, a Indicação há pouco apresentada ao Legisla-
tivo Municipal pelo Vereador Dr. Antonio Gabriel Marão, no sentido de se dotar Botucatu com Hino e Bandeira
próprios.

 Na exposição de motivos com que justificou tal Indicação, o ilustre edil que já se integrou ao nosso meio
social pelas inúmeras e inequívocas demonstrações de seu amor à terra botucatuense, enaltece o papel da
Música como fator preponderantemente cívico na educação popular, máxime quando coadjuvada pela Poesia
cujas letras decantam as belezas naturais, o meio físico e as virtudes primaciais de um povo.

 A Indicação muito bem aceita já mereceu do Sr. Prefeito Municipal a formação de duas Comissões
distintas,que se incumbirão de nos apresentar o Hino e a Bandeira de Botucatu. Sabemos que os trabalhos
foram iniciados e as Comissões diligenciam para objetivar com presteza a nobre iniciativa do vereador Dr.
Marão. Botucatu possui várias composições que lhe foram dedicadas. Uma delas, a mais antiga, denomina – se
Canção Botucatuense. Essa Canção tem um valor histórico muito grande. A Poesia, ou melhor, a sua Letra, é
de autoria do Prof. Américo Veiga e a sua Música, é do Maestro Julião, que foi uma grande autoridade no
ensino, em São Paulo.

 A Canção Botucatuense é antiqüíssima. Cantaram – na gerações e gerações de estudantes. Nossa querida
Mãe cantou – a em criança, no Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida, quando era aluna da sempre lembrada
mestra do passado botucatuense: - D. Cimadocéia Torres. Nós, a nossa vez, tínhamos essa Canção, no famoso
Hinário que obrigatoriamente organizavam as alunas da Normal sob a direção competentíssima do Prof. Mat-
tos. Cantamo –la muitas e muitas vezes, pois ela fazia parte do repertório do Orfeão da Escola. Aqui reprodu-
zimos seus versos cujo delicioso teor adapta – se perfeitamente, até hoje, ao perfil da terra e de seu povo. Diz
ela, a nossa Canção, assim:

 Nossa terra pequenina
 Maravilhas mil encerra!
 O seu vulto predomina
 Majestoso sobre a serra!

 Nosso céu macio a cobre,
 Sempre azul e sempre novo!
 Nossa gente altiva e nobre,
 Alma grande deste povo!

Estribilho
 Peregrinos, filhos teus,
 Teus encantos contarão,
 Salve a terra dos bons ares,
 A Princesa do Sertão! (bis)

Se nos fosse permitido sugerir, gostaríamos de encarecer aos componentes da Comissão do Hino, que
atentassem para a perpetuação dessa canção como Hino de Botucatu, pelo muito demarcial que lhe caracteriza
a música e pelo forte conteúdo histórico que ela possui, quer pelos seus compositores, quer pela graciosa beleza
do verso, quer pela simplicidade da melodia, testemunhos do nosso Passado.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 31/05/1973)



202 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

OS DOIS MILAGRES

Estivemos em Rubião, domingo último, como o fazemos aliás, constantemente, nos nossos giros pelos arre-
dores. Desta vez, porém, fomos para a trezena, eis que a festa de Santo Antonio se aproxima e os festeiros
deste ano se esmeram em proporcionar mais brilho a comemoração do santo paduano. Havia devotos em
profusão porque a fé no milagreiro desafia os tempos. Após a missa, detivemo – nos, com os demais, junto à
gradinata. Caia a noite e o poente incendiava – se no mais lindo e indescritível pôr – de – sol. Veio – nos à
mente, a poesia dos bancos escolares:

 Esbraseia o Ocidente em agonia
 O sol.
Lá embaixo, uma ou outra locomotiva em manobras, trazia – nos familiarmente aos ouvidos o seco ranger

das engrenagens. Deixavam livre a linha, percebemos. Ia chegar o trem de passageiros para o sertão. Lá longe,
na espessura do bosque de eucaliptos, uma Diesel possante soltou seu aviso roufenho. Fechou – se a passagem
aos carros. Do alto onde estávamos foi fácil divisar a grande serpente que varava o lusco – fusco do entardecer
e avançava.

Apontou o trem de onze vagões de passageiros. As janelas iluminadas davam fosforescência ao réptil de
aço. Entrou sinuoso e lento.

Parou um minuto apenas. E após um roufenho sinal, rangeu nos trilhos e deslizou rumo ao desconhecido, ao
pra longe, ao além.

A noite foi caindo. Olhar perdido no horizonte lá longe, divagávamos diante da gigantesca mole da Faculda-
de de Ciências Médicas. Lá dentro, nos corredores sem fim, nos pavilhões enormes, o vai – e – vem dos
homens da Ciência no árduo trabalho, na pesquisa intensa, nas confabulações, na vigília constante frente aos
tubos de ensaio, na ânsia das reações que diagnostiquem, que anulem os sofrimentos, as dores, as dúvidas,as
ansiedades.

Quanto anônimo sacrifício, quanta insone vigília, quantas noites indormidas, quanto olhar perscrutador diante
das sombras das chapas radiográficas na esperança das respostas animadoras que vençam os males, aliviem
os pezares e reacendam no coração de todos as chamas da esperança e da vida! Benditos homens da Ciência
que se adestram intrépidos na luta renhida contra a morte e a desolação, prontos a servir, a se devotarem, a
minorar dores, a reavivar a alegria do viver. Alguém subiu lá nas ameias da torre.

- Venha ver daqui, o poente maravilhoso! Não subimos. Voltamos as costas para ocaso. E fitamos a Igreji-
nha dos nossos amores. A fachada iluminara-se aos clarões dos grandes holofotes. Lá dentro, em seu altar de
mármore, ladeado de inscrição latina, fulgia a imagem do Santo que foi, entre tantos títulos honoríficos de glória
celestial, o Doutor da Igreja porque trouxe infuso, brilhando muito mais do que todos os ouropéis humanos, o
perfeito e profundo conhecimento de Deus.

 Quedamo-nos pensativa na singularidade misteriosa dos dois milagres: lá longe, envolta nas sombras da
noite, a forja do saber, da ciência, da grandeza humana entregue com toda a potencialidade de sua inteligência,
da sua dedicação ao duro lutar contra os males, os sofrimentos, a morte. Cá perto, no insulamento maravilhoso
das alturas, o maior taumaturgo da Igreja, que desafiou na estamenha e no cordão de franciscano, todas as leis
dos homens, se impôs a todas as invectivas da Ciência, foi mais sábio do que os sábios e soube merecer da
Divina Criança, o dom de todos os milagres.Ali estavam os dois poderes do mundo : lá embaixo, a Ciência
Humana, cá em cima, a Ciência de Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 07/06/1973)
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 VAMOS ANDAR . . .

 Do muito pouco que nos restou do noticiário da ocasião, sabemos que o criador do método Cooper esteve
há tempo no Brasil, fez conferencias, concedeu entrevistas, ensinou a melhor aplicação dos exercícios ginásti-
cos gradativos bem dosados, houve cursos com ótimo aproveitamento e depois disso entrou o citado método no
domínio do povo.

 A televisão colaborou na difusão dos princípios elementares desse método que visa à higiene mental e à
saúde física do individuo capacitando-o – a par de uma alimentação condizente – a uma longa, longa vida sadia
e tranqüila. E apareceram-nos então, na tela, os respeitáveis obesos e pesadões exibindo em trajes ginásticos
quase adônicos a exuberância de suas curvas rotundas e suas ricas adiposidades, percorrendo longas caminha-
das de praia, num passinho acelerado, coordenados os movimentos de braços e pernas, tudo isso pelo amor à
forma física imprescindível à boa apresentação social e à saúde mental que no lufa-lufa quotidiano é o principal
fator de enfartos e tromboses.

Pois é. O método tem exercícios graduados, praticamente não difere em nada dos métodos antigos, da
ginástica sueca, mas a base mesmo, é o andar obrigatoriamente, a pé, uns quilômetros diários. A eficácia está
exatamente na constância do exercício. O andar deve ser moderado, sem a premura das preocupações de
ordem material, a mente deve estar desanuviada, embalada por imagens otimistas, os pulmões devem abrir-se
largamente na absorção livre do ar puro da manhã. Ou mesmo à noitinha, nas serenas horas do após-dia.

 De todas as formas de exercício físico, o andar é o mais sadio, o mais fácil e o mais prático. E por cima, o
mais recomendado àqueles que se submetem ao viver sedentário, presos a escritórios, repartições, ambientes
fechados, coletivos. Não há restrição para sexo, respeitadas as condições de cada um. Aplica-se ele principal-
mente, aos que já vararam a faixa dos quarenta. Nessa faixa etária, o sangue não tem mais a fluidez da
juventude, o colesterol já dá sua participação no enrigecimento das artérias, o reloginho cardíaco ensaia os
sinais de avanço não consentido ou de atrasos inesperados, a taquicardia à base de sustos torna-se molesta e
tudo isso, sem contar com a rigidez das articulações doloridas que começam a emperrar como dobradiças
enferrujadas. Está na hora de andar .. . Alias, animam-se as ruas, pela manhãzinha dos adeptos de moderno
método que a rigor, revestido de certa especiosidade, nada mais é do que antiga prática de andanças.

Quando existia o belo Bosque do Sossego nesta nossa terra, grupos de rapazes, homens feitos no trabalho
duro, partiam dos mais afastados pontos da cidade e aos grupos, demandavam lá, nos confins do Lavapés, o
respirar o bom ar do bosque de eucaliptos depois de uns bons quilômetros de pura digressão matinal. O sol
nascendo, infiltrava-se entre as árvores esguias, rebrilhando no ribeirão tranqüilo que cortava o gramado macio
coalhado de “atletas” viris se adestrando nos exercícios de barra, na ginástica, e de outros mais.

Tudo passou. Agora pelas matinas, encontramos os respeitáveis vovôs, no passo lento, fazendo a sua primei-
ra “corrida” lenta, no passo moderado, a percorrer nossas ruas, cá em cima, onde os jardins recebem pelas
copas das árvores, o primeiro beijo do sol. E à noite, ou melhor, no entardecer, lá vamos nós também, acompa-
nhando nosso velho pai, “fazer a quadra, perpassar um trecho da avenida, contornar a querida Catedral, meditar
à volta do cruzeiro” sem pressa, conversando aquela conversa que não tem fim, que é amena, que é ponderada,
que é sempre rica de lições de vida, porque é conversa de pai com filha. Aqui um encontro, ali um dedinho de
prosa cruzada com algum outro “Cooper”, e lá correm os minutos do após jantar, repousados, pausados, delici-
osos.

- Vamos mais adiante?
- Não. Voltemos. Está na hora da “Rosa com Amor”.
- Voltemos então.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 14/06/1973 )
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REACENDEM-SE AS LUZES . . .

O convite recebido impôs-nos o dever , gostosamente cumprido, de participarmos – e o fizemos em grupo
familiar, no avançado das vinte e duas horas – da grande noite de Vigília Eucarística transcorrida na última
quarta-feira, véspera de Corpus Christi, na graciosa Igrejinha do Menino Deus que polariza todos os fiéis do
simpático e acolhedor Bairro Alto.

 A incansável atividade apostólica de Padre Joaquim, sacerdote exemplar, concentrou na noite memorável
de Meditação e de Preces, legiões e legiões de católicos que lá foram dar, mais uma vez, o testemunho de Fé
na presença de Cristo na Santíssima Eucaristia, mistério perpetuado desde a Ceia duas vezes milenar da
Quinta-Feira Santa.

 Qual a intenção dessa Noite Eucarística? Preces pelas Vocações Sacerdotais. Ou melhor : ação de graças
em nossa tradicionalmente católica Botucatu, pela reabertura do Seminário Arquidiocesano João XXIII, que já
vem funcionando, provisoriamente, na Casa Paroquial da Matriz de São Benedito, lá no Largo do Rosário.

 E precisa isso? Precisa, e muito! Ação de graças, sim. Parece que para felicidade nossa e graças aos
esforços inauditos de nossa autoridade máxima arquidiocesana, D. Vicente Marchetti Zioni – Deus lhe dê
saúde, coragem e lhe confirme sempre, aquela incrível capacidade de trabalho – a seara começa de novo a
vicejar e já são, alentadoramente muitos, os operários.

 Para muita gente o assunto é surpresa. O que? Estava fechado o vetusto casarão de D. Lúcio, lá na Costa Leite?
– Estava. – E vai começar tudo de novo? – Vai. Com meia dúzia de jovens da nossa época. Rapazes que leram tudo
o que se escreve nos nossos dias. Observaram tudo o que se passa em todas as sociedades do mundo. Misturaram
tudo, turvaram e agitaram as águas e esperaram a reação : as águas se aquietaram, se aclararam, depositaram-se os
detritos da fatalidade humana e, límpida e cristalina, vivificou neles a seiva imortal da verdadeira espiritualidade. E eles
concluíram que: o que vale mesmo, é a vida com Cristo, em Cristo, e por Cristo.

- Então é uma decepção que os leva à escolha do sacerdócio?
- Não, absolutamente. Para esse grupo de jovens conscientes, a Verdade surgiu-lhes clara, nítida, insofismá-

vel. É vocação, mesmo! Escolheram a melhor parte. Ë só.
E não foram eles apenas que assim o decidiram, não. Rachel de Queiroz numa das suas mais lindas, recen-

tes e comovedoras crônicas nos anuncia a reabertura do Caraça. Para muitos o Caraça foi o mais afamado e
tradicional Colégio do Brasil, nascido do Cenóbio dos padres lazaristas, em 1774, lá nas montanhas alterosas de
Minas Gerais. Foi o mais célebre e renomado Seminário do Brasil; forja de humanismo e saber, de onde saíram
não só sacerdotes mas homens de cultura e de grandes qualidades cívicas que governaram o País. Pois bem :
por ele passou também o implacável vento de hálito de fogo e tudo destruiu. O Caraça fechou suas portas. Os
Seminaristas bandearam-se. E foi quase tudo à ruína. Agora ele se reabre. Os padres lazaristas fizeram um
apelo : povoam-se seus corredores.

 E não é só. Austregésilo de Athayde nos dá conta, recentemente, em sua crônica semanal vazada no
inconfundível estilo clássico de purista da língua, que em Fortaleza reabriu-se, em l9 de Março último, o Semi-
nário da Prainha, famoso nas páginas religiosas do País, por ter sido centro de formação admirável. Também
regido pelos padres da congregação Lazarista ( que nós tivemos em Botucatu, e que aqui regeram o antigo
Seminário São José ) esse Seminário reabre-se agora, com o nome de Seminário Regional e já tem dois cursos
iniciados : de Filosofia e Teologia, “para aqueles que se sentirem chamados para o exercício do sacerdócio, tão
penoso quanto dignificante.” Ai está : reacendem-se as luzes da espiritualidade genuína, de que anda tão falto
este nosso infeliz fim de século mergulhado na superabundância das mais avançadas conquistas tecnológicas.
Aqui, ali, lá longe, distante, próximos, esses autênticos faróis da Fé nos indicam no seu tremular de raios
titubeantes que a Verdade, apenas obnubilada, fulgirá de novo.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/06/1973 )
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DOS VELHOS MESTRES

Pediram – nos que falasse algo que fosse essencial a todos os seres indistintamente e, ato seguido, nos
propuseram discorrer sobre o direito. Sim. O direito à vida.E de onde deveríamos partir? Da longa escada
evolutiva da humanidade, para, dentro dela, determinar – se a origem do direito como prescrição legal.

 Daí partimos para a bifurcação do tema tentando esclarecer primordialmente o que fosse, no nosso fraco
entender, o direito subjetivo. Voltaram – nos à mente as velhas lições dos velhos mestres. E tomamos as
citações que mais são deles do que nossas. O direito subjetivo é, pode – se afirmar, inerente ao ser humano.
Tão enraigado é ele aos seres vivos que se manifesta aos próprios irracionais. É ele, essencialmente, o direito
à vida e em todas as manifestações que dela decorrem: faculdades físicas, biológicas, psíquicas, intelectivas, e
daí por diante. Segue – se, por conseguinte, como um direito divino que na concepção milenar nos vem do Alto.
Desde que se manifesta a vida, surge – lhe,inerentemente, o direito subjetivo. É ele um direito natural que os
latinos denominavam nata lex e decorre da própria natureza humana. É absoluto em todos os homens.

 O direito subjetivo tem caráter de universalidade. Desde o selvagem em sua tribo primitiva ao homem
civilizado e educado dos nossos dias a ele fazem jus. Origina – se daí, o direito do livre exercício das atividades
do homem a que se dá o nome de trabalho, fonte de seus imprescritíveis direitos a alimentação, a propriedade
e a família.

 Isso veio muito a propósito em nossa tertúlia familiar pois que se comentava o suave apelo de Paulo VI feito
aos artistas pintores que inauguraram numa das Galerias do Vaticano, recentemente, o Salão de Arte Moderna.

 É lícita a criação artística sob quaisquer aspectos que manifeste. Mas também é necessário que sendo arte,
a pintura moderna se comunique, se expresse. E praticamente, o que se observa nos nossos dias é que é bem
difícil entender – se um quadro de artista modernista.

 Então, surge daí que para equilibrar as manifestações humanas em qualquer das suas múltiplas e comple-
xas facetas, torna – se necessária a compilação de umas tantas normas orientadoras para que o indivíduo possa
expressar – se sem ferir a harmonia do meio social.

 Essas normas disciplinadoras constituem o direito objetivo, que se origina desde logo das normas costumei-
ras impostas pelos usos, costumes, tradição e educação do grupo social. O direito objetivo tem características
alienáveis quanto ao tempo e quanto ao espaço, o que vale dizer: um código de leis que vigoraram no século
passado não tem completa atualidade nos dias presentes e mais, as leis que regem um país não se aplicam a
outro de desenvolvimento e de cultura inferior. Se o direito subjetivo é universal e alienável, o direito objetivo, ao
contrário, é restrito e alienável. Com relação à Arte, o academismo representou sempre uma codificação de leis
de estetismo que davam o harmonioso, o belo: havia harmonia nas cores, nas formas, nos sons e o equilíbrio
esteta das linhas e dos traçados.

 Rompida a disciplina acadêmica, a Arte, nas suas múltiplas manifestações, nos dá o que isso por aí está: o
homem e o uso abusivo das suas criações artísticas no legítimo subjetivismo do seu ser.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 29/06/1973 )
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A S  M I N A S  D E  S A L O M Ã O

 O último eclipse do Sol, para nós visível apenas através do noticiário de TV e pelas radiofotos de jornais
relembrou-nos – com os comentários divulgados sobre o pavor que dominou as tribos africanas ante a expec-
tativa do escurecimento momentâneo do dia, para elas inexplicável – velha leitura que se prende literariamente
a autêntica ficção inteligente e bela, criada por Rider Haggard e tão elegantemente traduzida pelo nosso imortal
Eça de Queiroz.

 O livro nos fala de uma aventura ocorrida em pleno seio do continente africano. O barão Curtis, acompa-
nhado do Capitão John, vai no encalço de Lord Neville, seu irmão caçula que se sumiu da Inglaterra, misteriosa
e tragicamente, pois que haviam brigado ambos por causa de uma mulher. Em solo africano contratam os
serviços do caçador de elefantes e leões, o bravo Quartelmar, envelhecido no comércio de marfim. Com velho
roteiro de 1590, sempre nas pegadas de Neville, vão aos tesouros de Salomão e caem presa da tribo dos
cacuanos – primitivos selvagens – depositários das milenárias e lendárias minas diamantíferas, que bem minas
não eram, mas tesouros fabulosos de que vagamente mencionava a Bíblia.

 Mas, vá lá : falamos ao nosso clubinho de leitores que tão espontânea e carinhosamente vem se manifes-
tando, onde quer que estejamos. Bendito seja Deus! Desconhecíamos, sinceramente, o nosso dom de alegrar a
tantos!

 Pois bem : voltemos ao fio da meada : o livro é cheio de peripécias heróicas e também muito engraçadas.
O Capitão John fora surpreendido pelos ferozes selvagens, quando fazia sua toilete matinal : de botas, em
cuecas, monóculo e metade da barba feita e outra por fazer. Não pode modificar o aspecto, do contrário, seria
tragicamente morto pelos cacuanos. Daí por diante, sua figura ridícula é motejada pelos companheiros e serve
de “belo Blumel” à cândida Fulata que dele se apaixona perdidamente, vendo-o como um Adonis das selvas.

Uma das peripécias tragi-cômicas do livro é, exatamente, a simples ocorrência de um eclipse solar anunci-
ado por um Almanaque ocasionalmente guardado pelo sistemático Capitão John, da marinha inglesa dos tempos
vitorianos.

 Assim, para protegerem a vida de Umbopa e restituir-lhe a chefia da tribo cacuana cujo trono fora usurpado
pelo sanguinário Tuala, auxiliado pela macróbia Cágula que vira passarem mais de três gerações, os aventurei-
ros europeus ameaçam “apagar o sol”.

Tomados pela tribo como sendo homens brancos, seres excepcionais, vindos das estrelas ( aqui Rider Hag-
gard antecedeu de um século as afirmações de Daniken ) Quartelmar e os companheiros compõem perante a
tribo apavorada, o cenário cômico e ao mesmo tempo trágico, do desaparecimento do astro-rei. Quartelmar, há
mais de vinte anos afastado da Europa, desconhecia-lhe os mais recentes palavrões e gírias. Conhecedor do
dialeto dos cacuanos, servia na ocasião, de intérprete.

 Mas o sol estava custando a ocultar-se. Cágula ameaçava-os de embusteiros. Na sua longa vida já vira
outras vezes o Sol trazer a noite ao dia. Para os pobres prisioneiros, aquilo era uma questão de vida ou morte.
E o Sol espreguiça-se na pantomima cruel. Esgotado o repertório de Quartelmar, apela ele para o Capitão John.

Então o que sai da boca do gentleman, num inglês castiço, fluente, estarrece não só os pobres e apavorados
cacuanos. Até o Sol se amedrontou. E se ocultou, fazendo-se então – aquele eclipse, mais longo e duradouro do
que o de sábado. Durou uma hora, consoante a imaginação do autor e deu tempo a que os pobres e astutos
europeus saíssem das garras de Tuala e da nojenta e sanguinária Cágula.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 05/07/1973 )
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PÁGINA FOLCLÓRICA

Cumprindo cuidadosamente nossa tarefa na colaboração lar – escola tão apregoada pelas modernas diretri-
zes de ensino, eis – nos indigitando com paciência, ao pequeno escolar, adolescente de sexta – série , os meios
para a pesquisa em tema folclórico tão bem programado e melhor orientado nos meios ginasiais.

 O que é o lundu? Mais que ao pequeno estudante, aproveita a pesquisa à mestra particular. O lundu é
música e é dança, isto é: coreografia. Pode ser dançado a dois, em solo,como em grupo. Sua origem remonta as
manifestações africanas trazidas para cá com as levas do Congo e de Angola. É quase um batuque ou samba,
mas tem características próprias, definidamente africanas.

 O lundu, dançado primeiro nos terreiros, nas ruas, nas praças, pelos negros, evoluiu depois para os salões.
Passou a ser então, o lundu chorado, isto é, mais retocado, enfaticamente aprimorado, adquire uma certa
afetação, torna – se mais malicioso. Torna – se mais coleante, mais rebolado, mais sofisticado. Aí então, passa
a ser dançado pela classe rica, pelas elites do Brasil – Colonial. Nessa fase, é exportado: do Brasil parte para
Lisboa, com foros de dança estilizada, dança de salão. Sempre em ascenção na escala coreográfica, o lundu
enriquece – se com subsídios de origem galícia: chega a admitir certos pasos andaluzos.

 Foi considerado mesmo, lá pelos idos de 1870, como dança de brancos e de pardos o que lhe vale um
degrau a mais, para chegar aos paços portugueses. Confunde – se então, com o fandango e atinge as raias do
bolero. Nesta altura, bem comprometida está a sua enevoada origem afro – americana.

 Na sua genealogia o lundu aristocratizou – se. Já no século dezenove, como dança, começa a decair.
Perdeu sua primitiva e quente coreografia de rua e foi gradativamente desvirtuando os seus coleios de dança
quase lasciva. Em compensação, sua música – é interessante essa transformação em que prevalece a música
– vai lentamente se transformando em modinha , a delicada e romanesca modinha dos requintados salões da
Quinta da Boa Vista, dos deliciosos serões da Corte Brasileira.

 O maior divulgador, já em priscas eras, do lundu – canção, aqui e em Portugal, foi Domingos Caldas
Barbosa. E se justifica: nascido de mãe angolense e de pai português, foi ele quem levou a Portugal as doçuras
mestiças da modinha brasileira, última forma do lundu africano. Enquanto a genuína modinha descia dos salões
para as ruas e as serenatas de chorinhos, o lundu subiu as escadas sociais e conquistou a burguesia – classe de
ricos – e a aristocracia, salões imperiais.

 Segundo Mário de Andrade, apaixonado pesquisador da nossa música, responsável direto pela Semana de
Arte Moderna, grande pianista e compositor,o lundu foi a primeira forma de música negra que a sociedade dos
brancos aceitou. Foi o lundu – modinha, a porta aberta ao negro para que ele pudesse, daí pra frente e sempre
e acentuadamente em ascenção artística, conquistar as classes sociais privilegiadamente fechadas e exclusi-
vistas dos velhos tempos. Desde então, e pelo lundu – canção, pode o negro se fazer ouvir e abriu – se – lhe, em
definitivo a oportunidade de manifestar o ritmo e a musicalidade que trás, atavicamente, no sangue.

 Hoje, uma pálida idéia do lundu – coreografia e música – africano, é praticada em manifestações populares
que já se vêm rareando, e observada no Triângulo Mineiro, no Oeste Paulista e em algumas cidades do interior
do Pará.

 Atualmente, o lundu – canção é escrito em compasso binário, apresenta muitas vezes, uma estrutura decla-
matória, com valores rápidos e intervalos curtos (estrofes) a que se segue uma outra parte de caráter coreográ-
fico nítido e sincopado ( o refrão).

 A pesquisa valeu. O adolescente gostou de folhear os vários livros e apreciar as muitas fotografias ilustra-
tivas. Quem mais aproveitou foi a mestra particular.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 12/07/1973)
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AO LONGO DOS CAMINHOS . . .

Uma das mais belas campanhas, entre as muitas que a televisão nos faz, é sem dúvida, aquela em que
através de pequenos “tapes” pretende alertar e, conseguintemente, educar a população dos grandes centros no
sentido da cooperação e da cautela para se evitar desastres em pistas problemáticas, congestionadas e perigo-
sas. É o lado excelente da televisão, em que a propaganda muito bem elaborada contribui grandemente para o
civismo e a urbanidade de que tanto se ressentem as metrópoles super-povoadas e caóticas como o são, entre
nós, Rio e São Paulo.

 Hão de estar lembrados nossos leitores da figurinha graciosa de uma menininha que, no visor trazeiro de um
ônibus acena sorridente para o motorista-amador de uma – ao que parece, Variant – exaltado, cansado e
nervoso e que brecou “ali” do carro que lhe vai à frente. Nenhum flagrante é mais perfeito, nenhuma imagem
podia ser melhor captada do que aquela criança inocente retemperando o humor sombrio do motorista com o
seu sorriso inocente e o seu acenar brejeiro.

Há também um lado lindo na paisagem das estradas. Não vamos falar dos horizontes distantes azulados, nem das
serranias recortadas dos nossos arredores. Vamos falar mesmo, é da paisagem humana, daquela que se salva entre
tantos desatinos e desamores: a linguagem boa, construtiva, reconfortante, instintiva, que ainda impera.

Nossa hospede pirajuiense quis conhecer os nossos belos arredores. Para qualquer lado. Pra ver, pra apre-
ciar. O Corcel confortável, guiado com prudência , levou-nos aqui, ali, ao sabor das horas da tarde, da bela tarde
de domingo sem frio, sem sol escaldante, sem chuva.

Acompanhava-nos inseparavelmente, nosso pupilo, adolescente vivo, palrador, autoridade máxima em mar-
cas de carro, velocidade, truques de estrada. Os pais moram na Capital e ele vive rodando asfalto. Seu papa-
guear sem fim contracenava com o ronco macio do motor. Palrando por todos, atilado aos carros que passavam
ele ia cantarolando, a vez, com o radio ligado em surdina, uma dessas canções estapafúrdias de hoje que nós –
os velhos – não sabemos apreciar. Nós somos do tempo das valsas vienenses – linguagem que a juventude não
entende. “Et voilá ! ...” Os carros a cem e a cento e vinte nos podavam zunindo. Deixavam-nos o impacto
violento do motor “a toda” e o ar deslocado abruptamente a nos bater o rosto.

Vez por outra, um caminhão pesado, fazendo “da segunda” um freio regular, cruzava o caminho. Motorista
desdentado, suarento, boné ensebado jogado pra traz, rosto preocupado, mal nos encarava na tensão dos freios
e da carga.

Mas a boca se escancarava num sorriso aberto, mal divisava nosso menino a saudá-lo com o polegar pra
cima, à moda romana, ignorante da história, mas consciente do seu dever de criança compreensiva, senhora de
todos os riscos de viagem, que deseja boa sorte aos que passam, numa pressentida intuição dos perigos.

Volta e meia, o surpreso motorista riscava um buzinar prolongado, que se perdia no ar, enquanto o Corcel
corria. – O que é isso? Perguntávamos ao garoto, à guisa de incompreensão. –Ele está nos cumprimentando.
É sempre assim, sabe? Quando eu vou pra São Paulo, em toda a estrada eu cumprimento os que passam,
principalmente os motoristas de caminhão ... Por que? – Porque eles, eu sei que não passeiam. Eles estão
trabalhando . . .

E inconsciente da bela lição que nos dava, continuou cantarolando estrada afora. Nosso mano ultrapassou
sem perigo, prudentemente, um Mercedes-Bens pesadíssimo. Deu sinal de direita e entrou sem problemas, na
reta. O menino voltou-se para o visor trazeiro. Voltamo-nos também, a apreciar. A criança acenava ao velho
“chauffeur”. A buzina do Mercedes foi-nos acompanhando por muito tempo, até nos distanciarmos. Entre o
menino e o velho, duas bocas desdentadas – de um, a dentição incompleta, de outro, o peso dos anos – uma só
linguagem se entendia : o diálogo tácito, profundo e belo, da compreensão, da solidariedade, que se estabelece
ao longo dos caminhos.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 19/07/1973 )
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QUANDO FALA O CORAÇÃO

Esta crônica estava prometida há tempo. Guardâmo-la no coração. Para uma serôdia despedida. Não
tivemos a necessária coragem de ir levar-lhe nosso último adeus. Todos os seus amigos disseram dele as
grandes virtudes. E o disseram com propriedade e emoção. A Câmara dos Vereadores enalteceu-lhe as quali-
dades de homem exemplar no lar, na sociedade, neste bendito solo botucatuense que ele amou de verdade
fazendo-o seu vero berço.

Mas o “bate-papo” semanal, a ouvinte atenta que ele tanto distinguia, faltou-lhe na despedida. Era demais
para nós. Desde então, desapareceu de nosso convívio, a presença costumeira. Às segundas-feiras, lá pelas
nove horas, vinha-nos ele ao portão. De passagem, para um bom dia a todos. Às vezes um cafezinho. No mais,
o “bate-papo” alegre, cheio de colorido.

O andar térreo da casa é domínio exclusivo de nosso velho pai. Lá está ele feliz, nos seus jornais diários,
devorados em dosagens. Sempre resta algo para a leitura de cabeceira , à noite. Lá estão sua biblioteca
musical, seus instrumentos, seus alunos. Lá está, para os domingos e feriados vagabundos, a sua imensa
coleção de selos.

E sobretudo, lá recebe os amigos. Para as horas preguiçosas das conversas sem fim. O assunto? – No
geral, o passado, ora! E haverá algo melhor neste mundo louco e sem amor a nada, do que volverem-se os
velhos, do alto dos longos anos percorridos, para refugiar-se no fundo distante da memória de onde Botucatu
surge querida, a eles que a viram crescer? “Seu” Nicoletti era a presença constante.

Aos sábados, por muito tempo, formava-se o “trio”: eram “Seu” Nicoletti, tio Antonio e nosso pai. Nós
deixávamos tudo. E éramos o auditório. Que momentos maravilhosos! Na nossa eterna curiosidade largávamos
as perguntas e os três se debatiam na exatidão das datas; na completa crônica de um passado que eles viveram,
no exato local dos acontecimentos e na completa identidade dos personagens lembrados. Era Botucatu revivi-
da, sentida e amada pelos filhos adotivos que a amavam de verdade.

De freqüente, vinha-nos ele :
- Bom dia, onde está a cronista? ( Ouvia-mo-lo, ao bater da máquina )
- Aqui, Seu Nicoletti, entre.
- Você ouviu que morreu Dom Aguirre? Então anote esta : Eu fui barbeiro dele, nas várias vezes que por

aqui passou. Homem simples, bom, sabe?
 E a conversa ia longe. Ouviamo-lo gostosa e respeitosamente.
 Ou então :
- Trouxe para você , uma coletânea encadernada de Rotogravuras do “Estado”. Guarde-a. Tem muita coisa

boa. Há uma carta de Olavo Bilac, que bem poucos livros a possuirão. É coisa de literatura, só interessa pra
você. Fique com isso.

- Mas, “Seu” Nicoletti. . . E taxativo :
- É seu.
 Da última vez que ele veio ter à nossa casa, foi assim :
- Você tem “ No Velho Botucatu”, do Dr. Sebastião?
- Tenho, sim, por sinal que dois exemplares.
- Pois é : eu queria que você o lesse, mas sendo assim . . . Sabe? Eu leio esse livro constantemente. Me faz

um bem! Sabe que me parece que eu estou vivo, nas estórias que o Dr. Sebastião conta? Isso não é bobagem,
não? O que você acha?. . .

- “Seu” Nicoletti, isso é lindo demais. É sinal de que o Sr. É o próprio passado vivido de Botucatu, a nos dar
exemplo, a nós, geração diferente, desguaritada e sem rumo. O homem que ama sua terra, o seu passado, é um
homem bom, acima de tudo, um cidadão perfeito.

 Ele sorriu. E saindo, num aceno :- Você é terrível!. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 09/08/1973 )
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 IDÉIA DE DEUS

Estamos bem próxima do transcurso – ocorrido em oito deste mês – do sesquicentenário de nascimento de
Antonio Gonçalves Dias, o maior poeta do romantismo brasileiro. Em sua homenagem transcrevemos aqui, para
nossos leitores, trechos de seu poema, enfeixado na série de Hinos que ele compôs, com o nome em epígrafe :

 I
 À voz de Jeová infindos mundos
 Se formaram do nada;
 Rasgou-se o horror das trevas, fez-se o dia,
 E a noite foi criada.

 Luziu no espaço a lua! Sobre a Terra
 Rouqueja o mar raivoso,
 E as esferas nos céus ergueram hinos
 Ao Deus prodigioso.

 Hino de amor à criação, que soa
 Eternal, incessante,
 Da noite no remanso, no ruído
 Do dia cintilante!

 A morte, as aflições, o espaço, o tempo,
 O que é para o Senhor
 Eterno, imenso, que lhe importa a sanha
 Do tempo roedor?

 Como um raio de luz, percorre o espaço,
 E tudo nota e vê!
 O argueiro, os mundos, o universo, o justo,
 E o homem que não crê.

 II
 Oh! Como é grande o Senhor Deus, que os mundos
 Equilibra nos ares;
 Que vai do abismo aos céus, que susta as iras
 Do pélago fremente;
A cujo sopro a máquina estrelada
 Vacila nos seus eixos;
A cujo aceno os querubins se movem
 Humildes, respeitosos
Cujo poder, que é sem igual, excede
 A hipérbole arrojada!
Oh! Como é grande o Senhor Deus dos mundos.
 O Senhor dos prodígios!

 III
Ele mandou que o sol fosse principio,
 E a razão de existência,
Que fosse a luz dos homens – olho eterno
 Da sua providencia.
Mandou que a brisa sussurrasse amiga,
 Roubando aroma à flor,
Que os rochedos tivessem longa vida
 E os homens grato amor!

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/08/1973 )
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 A B L

 Mais uma vez tivemos, numa noitada agradabilíssima, a participação da Academia Botucatuense de Letras
em reunião de altos estudos e de cultura.

 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de nossa cidade, através da turma de Ciências Sociais, no setor
de estudos antropológicos sob a competente orientação do catedrático respectivo, Prof. Moacir Godinho, pro-
moveu a sessão que versou sobre folclore, eis que estamos exatamente na Semana do Folclore Nacional.

 O orador da noite, especialmente convidado, foi o acadêmico botucatuense Dr. Sebastião de Almeida Pinto,
ocupante da cadeira Nº 02, cujo patrono é Alceu Maynard de Araújo, folclorista renomado, bastante conhecido
em todo o Brasil pelos seus trabalhos e pesquisas relativos aos usos, costumes e tradições brasileiras.

 Lá estivemos prazeirosamente integrando uma representação acadêmica composta pelos senhores Dr.
Trajano Pupo Jr. , presidente em exercício, Sebastião da Rocha Lima, Dr. Arnaldo Moreira Reis, Dinorah Silva
e Alvarez.

 Por demais conhecido pela sua invejável cultura, pela sua palavra fluente, rica de colorido e interesse, o Dr.
Sebastião de Almeida Pinto discorreu, num rápido, porém substancioso preâmbulo sobre o folclore como um
importante fator integrante de nacionalidade, pedra angular no enriquecimento do patrimônio artístico-cultural
de genuidade brasileira. A seguir, discorreu o orador sobre a personalidade de Cornélio Pires, escritor patrício,
natural de Tiete, que é justamente apontado como o precursor do folclorismo nacional.

 Entremeando sua palestra de interessantes observações e paralelismos, recitou o Dr. Sebastião belas poe-
sias de Cornélio Pires, através das quais salientou a índole poética, a extraordinária formação moral e cultural
daquele escritor que foi, essencialmente, um autodidata. Vivendo grande parte de sua vida nesta cidade de
Botucatu, o orador que o conheceu perfeitamente, retratou num inteiro à vontade, o perfil do grande poeta
caipira que soube dignificar o nosso caboclo dando-lhe , com justiça, os méritos de sagacidade, inteligência e
finura de espírito. Cornélio Pires foi acima de tudo, um grande nacionalista.

 A conferencia foi interessantíssima , mormente para a juventude que tão encantadoramente no final da
noite, homenageou com elegância , o casal Dr. Sebastião e Lali. As palavras finais proferiu-as o Prof. Godinho
saudando o antigo mestre e a Academia Botucatuense de Letras.

Desta forma continua a ABL suas primordiais finalidades, quais sejam a difusão da Cultura, os estudos
idiomáticos, nas suas múltiplas e excelentes formas.

Já anteriormente, em Maio p. findo, salientou-se o decano Prof. Cintra discorrendo, em aparatosa sessão
solene , sobre seu patrono Amadeu Amaral.

Dest’arte, em tão pouco tempo de existência a nossa Academia Botucatuense de Letras vem firmando
fundas raízes no terreno sobejamente fértil da educação , da cultura e do civismo botucatuense.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/08/1973 )
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T I A  A M É L I A

 A bela cerimônia a que assistimos sábado último, como um dos muitos representantes da ABL na Sessão
Solene de entrega de diplomas e medalhas aos ex-combatentes botucatuenses na Revolução Constitucionalista
de 1932, trouxe-nos muito viva à memória, a imagem de Tia Amélia, figura queridíssima na nossa grei familiar.

 Ela foi a mãe de José Pedretti Tillio e a morte desse filho matou-a para o mundo. Ela sobreviveu e ele uns
vinte anos. Anos de ansiosa espera para o definitivo encontro. A dor dos primeiros anos de luto transformou-se
lentamente na fisionomia tristonha e melancólica de uma eterna busca.

 Ele foi o seu primeiro filho. Outros vieram depois, amados e queridos também. Mas ele foi o primogênito.
E ocupava no coração materno, um lugar especial. No seu linguajar alegre, descontraído, de mulher feliz. Tia
Amélia – que tinha um aforisma para cada assunto; se lhe faltasse a imagem no vernáculo correto que ele
manejava, recorria incontinenti ao dialeto de Cargala, difícil, porém pitoresco – o filho mais velho tinha o condão
de transformar em realidade o sonho de toda mulher : o de ser mãe. Ele lhe dera o cetro da maternidade. Foi um
filho exemplar e melhor irmão, ainda. Ela se mirava nele num orgulhoso narcizismo só justificado pelo profundo
amor que os unia : mãe e filho.

 Quando estourou a revolta Constitucionalista ele se alistou como voluntário. Prescindiu do consentimento
paterno. Tia Amélia desesperou-se : a mãe não entendia o rapaz feito, brioso, idealista, cheio de coragem. Ela
chorou, implorou, ameaçou morrer. Mas não conseguiu demovê-lo. Acima de tudo, o dever a cumprir.

 Então, ela refugiou-se na oração. Sua única saída de casa, era a caminho da Velha Catedral. Do alto lhe
vinha a esperança, a certeza de que ele voltaria são e salvo. No front ele combateu duros combates. Passou
frio, fome, agruras sem fim. Sobretudo, incertezas. Tudo isso minou-lhe o físico. O coração enfraqueceu. Um
dia, o hospital reconheceu : o rapaz estava cardíaco. Mal congênito, agravado agora. Moléstia grave. Deram-
lhe alta e dispensa das fileiras de combate. José Pedretti Tilio retornou a casa. Sem nada falar.

 A mãe exultou. Pronto : seu filho cumprira o dever. Agora, aqui permaneceria. Ao seu lado. Trabalhando.
Orgulhosamente, pois cumprira seu compromisso. Puro engano. O jovem não aceitou a dispensa. Seus compa-
nheiros lá longe, lutavam e sofriam. A revolução não terminara. Cumpria voltar.

 E foi. Altiva e orgulhosamente. Teimou em permanecer nas fileiras de combatentes. Com os companheiros
que sofriam e penavam. Quando a revolta terminou, ele estava longe. Com os sobreviventes de um batalhão
que contara com a fina flor da juventude daquele tempo : o batalhão da Justiça. Tudo acabado, ele regressou.

 O trauma cardíaco se agravara. Era irremediável. A mãe recebeu-o no auge da felicidade. Que foi curta.
E se acabou para sempre. Nunca mais tia Amélia vestiu roupas claras. Cobriu-se de luto para sempre. Refu-
giou-se no Lar e na Oração. Os cabelos embranqueceram mais depressa. Seu riso franco e desinibido tornou-
se tristonho e melancólico. Foi-se a sua alegria de viver. Até que um dia – tão esperado por ela – ela partiu ao
encontro do filho adorado. Para sempre.

 A bela oração proferida pelo Sr. Dr. Antonio Gabriel Marão, saudando a mulher paulista de 32, trouxe-nos
tristonhas lagrimas de saudade. Tia Amélia . . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/08/1973 )
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OS LEMAS DO IMPERADOR

 Estamos na Semana da Pátria. Transpostos os horizontes dos acontecimentos que nos levaram à Indepen-
dência, sobejamente conhecidos dos estudiosos da nossa História, recorremos hoje ao Gustavo Barroso que
nos fornece com exuberância de detalhes,certas particularidades de gostos e preferências do Imperador Pedro
I, tipo varonil, ardente, elegante, cavalheiresco, comparável, no dizer das crônicas palacianas, aos legendários
reis cavalheiros da Távola Redonda.

 Dom Pedro I tinha, para o cerimonial, gostos requintados. O uso de jóias, ele o fazia com elegância e
distinção. Duas relíquias históricas, duas jóias pessoais, marcam-lhe as diversas fases da vida aventurosa e
guerreira. Delas se extrai, quatro dísticos, ou melhor, quatro lemas que lhe definiram o perfil de homem rocam-
bolescamente romântico e heróico.

 A primeira, é um originalíssimo sinete-berloque, jóia que se prendia na corrente do relógio. Era usada
consoante as ocasiões. Consta ela – pois que faz parte do Museu Imperial – de uma bela turmalina azul,
gravada com esmero nas suas três faces. Com uma das faces, Sua Majestade, dobrando os robustos documen-
tos imperiais ( não havia na época o uso de envelopes ) lacrava-lhes o fecho e apunha o sinete que representava
o selo imperial. ( A propósito, o belo romance de Kipling “ Príncipe e o Mendigo” nos dá a história do célebre
Selo da Coroa, usado pelos meninos para quebra-nozes. E com esse pormenor nos legou um dos mais belos e
lendários episódios da Corte de Inglaterra) Essa face, destinada à correspondência oficial, tinha uma cercadura
elíptica e dentro dela, a sigla : P. I ( Pedro Primeiro ), com uma legenda patriótica : “Independência ou Morte!”

 Na segunda face, destinada à correspondência particular, ou melhor, correspondência da amizade, o berlo-
que-sinete exibe um cisne boiando em águas tranqüilas – símbolo da pureza das intenções, e o distico em
francês , tão distinto na época : “ Je pense”.

 Na terceira face da jóia, estão estampados uma pena de ganso, tradicional emblema da linguagem escrita,
e um coração. Nessa face, o lema, “Sempre sincero”.

 A segunda relíquia preciosa, é a famosa placa de Dignatário da Ordem Imperial da Rosa, criada pelo
Imperador para comemorar suas segundas núpcias com a muito formosa Dona Amélia de Leuchtenberg, que
ele realmente amou.

 Essa placa traz uma linda estrela de esmalte branco sob a Coroa do Império, repousando sobre um esplen-
dor de ouro e circulada por uma romântica guirlanda de rosas desabrochadas.Na flor está simbolizada a beleza
da Imperatriz, cuja peregrina formosura deslumbrou o real esposo. Ao centro, em monograma, as iniciais
entrelaçadas P – A ( Pedro e Amélia ). Em torno, a legenda : “ Amor e Fidelidade”.

 A importancia dos quatro lemas de nosso primeiro Imperador, repousa no fato de que cada um deles retrata,
nas poucas palavras, o sentido profundo de um caráter que foi extraordinariamente fogoso, guerreiro, impulsivo,
gentilhomem, sentimental, grande imperador, excelente pai e grande rei.

( A Gazeta de Botucatu – 06/09/1973 )
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A N C I Ã O

O calendário cívico destaca oficialmente o dia 27 de Setembro, como o “Dia Nacional do Ancião”. Em
nossa cidade, para comemora-lo, abre-se uma Semana de Estudos, cuja louvável elaboração congregou os
esforços de grandes nomes dos nossos meios científicos e educacionais, sob a supervisão extraordinária de
Irmã Marta e com a colaboração oficial da Delegacia de Ensino Secundário de Botucatu, na pessoa do Sr.
Prof. Benedito Pires de Almeida.

 O programa elogiavelmente preparado, conta com um Curso sobre Geriatria, onde destacados mestres,
cada qual em seu setor profissional, discorrerá acerca do assunto. Consta também, com um Concurso de
Cartazes, delimitado aos alunos do curso secundário dos nossos estabelecimentos locais. Haverá um Baile da
Saudade, em data e local já estabelecidos, com a participação de grandes nomes de nossas Emissoras e TVs da
Capital. Um animadíssimo churrasco será oferecido à família botucatuense e, para coroamento da grande
semana, será celebrada missa festiva, em 30 do corrente, na Capela da Casa Pia São Vicente de Paulo – ou
melhor – no nosso querido Asilo de Mendicidade “ Padre Euclides”, lá no alto do outeiro-leste da cidade,
oficiada por Sua Exa.Revma.Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano.

 Não podia ser melhor elaborado o substancial e eclético programa que reúne todas as forças representati-
vas da cidade em torno de um assunto que, pelos seus múltiplos e complicadíssimos aspectos transcedem as
raias dos países e impressiona fortemente os governos do mundo, responsáveis pela grande paz, pela ordem e
pela justiça social nos nossos dias.

Duas guerras – duas hecatombes universais – precedidas da era do desenvolvimento industrial, tiraram dos
anais médico-cientificos, a palavra “geriatria” e trouxeram-na à luz dos complexos problemas do mundo atual.
No seu estrito senso – geriatria – palavra de origem grega, é parte da Medicina que trata das doenças dos
velhos. Num sentido entológico, porém, a palavra hoje, bastante generalizada, aplica-se a todos os múltiplos
problemas da velhice.

E aí está. A ancianidade nos nossos dias é séria questão que desafia os governantes. Ela tem diversificados
aspectos, implicando mesmo em todas as muitas características relações humanas, desde a histórica à mera-
mente familiar. Do patriarca bíblico ao ancião solitário da era do lazer, temos toda uma escala de conceituações
que traduzem, no cuidado à velhice, os muitos estágios evolutivos da sociedade humana.

 O desenvolvimento da era industrial derruiu o artezanato, caminho pelo qual o homem ia longe, na pasciente
e duradoura profissionalização. A máquina simplificou e diminuiu as antigas tarefas artesanais. Os pequenos
ofícios foram absorvidos. A economia criou outros padrões de vida. O homem idoso, laborioso e calmo, desapa-
receu. A técnica recrutou braços jovens. A especialização selecionou valores. A estrutura administrativa, após
a reestruturação social, atualizou-se segundo os modernos padrões.

 Isso tudo, abordado em linhas gerais, transformou o conceito da velhice. A moderna e nem sempre relevan-
te campanha publicitária caracterizou o “coroa”, e daí por diante, a partir desse termo que já se entrosa no
linguajar cotidiano, a conceituação de velhice, alterou os limites etários e hoje, o ultrapassado, o antiquado, o
conservador, o aposentado, está marginalizado. Tudo é velho, numa sociedade que dia a dia se renova. Para o
conceito irreverente dos nossos dias, o velho é “lixo”.

 Os largos anos de supressão na escola, dos ensinamentos morais e civicos, deixou um desastroso lastro
que, pouco a pouco, urge remediar. Sejamos otimistas. Esforcemo-nos por respeitar e fazer respeitarem a
veneranda senectude.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/09/1973 )
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A N C I Ã O (II)

 Falávamos em nossa última crônica sobre o ancião e apontávamos o assunto da velhice como um dos
grandes problemas da sociedade moderna, eis que sérios fatores enraízam a questão.

 O primeiro, que se nos depara, é que nos nossos dias já não se sabe mais onde começa a velhice. O
“coroa”, o “quadrado” nem sempre estão nos níveis altos da idade madura, no ápice da linha existencial de onde
se inicia o descenso para o definitivo ponto final. Ele é o “quadradão” na irreverente linguagem familiar, no
circulo da escola, no âmbito social. Vem daí uma instabilidade que lhe determina pontas de lança de fixação : o
“passadão” deixa crescer os cabelos, as costeletas, os bigodes.Veste-se de cores berrantes – quando não,
desveste-se em bermudas e calções sumários – e hei-lo ridiculamente nem jovem, nem velho, figura grisalha e
caricata de quem não sabe manter-se na barra certa da própria idade. Lembramo-nos aqui, de frase de Calve-
ro, personagem de “Luzes da Ribalta”, em que o genial Chaplin aponta, já numa vintena de anos passados, a
luta das gerações : - “ Deixe-me envelhecer com dignidade!” O mal dos nossos dias, o grande mal, é exatamen-
te esse. É difícil manter-se o individuo – homem ou mulher – dentro dos limites da própria faixa etária.

Os jovens cabeludos e barbudos querem disfarçar a natural insegurança, a insapiência dos verdes anos
através dos séculos desproporcionados que lhes dão ares de acrídios, para impor-se como “machões” vividos.
No íntimo, cada um deles trás a ânsia de aparentar a vetustez do velho avô ou pai, ou ainda, a serena dignidade
dos mestres. Mas onde achar tais modelos? Por isso é que se justifica nessa juventude infeliz e desgovernada
o anseio de se assemelhar ao divino Nazareno.

A juventude exaltada quer um paradigma onde fixar-se e o protótipo familiar se lhe escapa. Se fisicamente
estão invertidos os valores, que se dirá então, na ordem psicológica e moral? O resultado, todos nós conhece-
mos : não se acertam pais e filhos. E o flagrante mais doloroso é esse : não há absolutamente diálogo.

Esse é o segundo fator que trás a insolubilidade ao problema da velhice. O abismo dia a dia mais se abre e
o desencontro se faz mais alarmante. Daí para o retraimento melancólico, o insulamento, o paralelismo do viver
diário – pais de um lado, filhos de outro – e a solidão, é um passo.

Se há alguma coisa de interessante no “Carinhoso”, tema gênero “água com açúcar, é realmente o problema
abordado da solidão : o caso de “seu” Arquimedes é um problema social. Grave, sério. Mas o problema familiar,
está, paradoxalmente, no Edu. O rapaz encarna para qualquer nível social, o tipo do jovem inseguro, “tudo quer,
nada sabe”, dos dias atuais. Não há onde mirar-se. Um cachorro vale ao diletantismo milionário do velho
Vasconcelos Lima, muito mais do que uma vida mal iniciada de um filho malandro e mau caráter.

Interessante. Para se falar da velhice temos que apelar para a juventude. Aí está o problema da velhice, no
âmbito familiar. Para esse aspecto é que devem acorrer todos os esforços na próxima semana de estudos a se
iniciar.

 E se justifica : para o pobre velhinho desvalido, há o recurso dos Asilos e Instituições afins. Para o ancião
milionário, há as pomposamente chamadas Casas de Repouso, ou quejandos títulos. O grave mesmo, é a crise
familiar, onde o “velho” não tem lugar. A figura tradicionalmente decantada nas antologias e coletâneas literá-
rias sobre o “vovô” de cabelos branquinhos, desdentado, meio trôpego,guiado pela mão do netinho,é arcaísmo
e figura do passado.

 O egoísmo estancou os sentimentos familiares e o triste ancião de hoje é entregue a mãos mercenárias.
Quando ainda lhe permitem as pernas, há o banco do jardim onde ele deixa escoar melancolicamente as horas
para não ser importuno na própria casa. Essa é a mais negra paisagem humana.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/09/1973 )
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 COM GIBRAN E AS ROSAS

  A gentileza amiga do casal Dinorah-Américo levou-nos a receber a Primavera na idílica Roselandia ador-
nada na manhã de domingo último para irradiar com toda sua exuberante beleza floral as mil graças da Natu-
reza.

 O céu ligeiramente enublado era a âmbula cinza-azulada a gotejar na manhã primaveril o doce orvalho do
céu.

 Roselandia nos dá as boas-vindas num concerto floral. As galerias apinhadas coam a doce claridade mati-
nal vicejando as flores que nos recebem curiosas, vaidosamente engalanadas nas suas roupagens deliciosas.
Engolfamo-nos felizes na contemplação de suas corolas sorridentes.

 As flores tem alma. Com Gibran, nós cremos. De lado a lado, tocávamos carinhosamente as delicadas
hastes sensíveis. O aveludado das folhas emoldurava a beleza grácil das violetas risonhas a se nos oferecerem
num mundo e gentil apelo : “ Leva-nos contigo!” As prímulas coloridas, ao lado,olham-nos vivazes a ostentarem
nas hastes delgadas a caprichosa corola transparente de suavidades níveo-rosadas. Pendente, do alto, a flora
maravilhosa das samambaias lisas, longas, crespas, folhudas, rendadas, conforme os caprichos da mãe-nature-
za que lhes matiza de variagado verde os longos pendões.

 Mais além, artisticamente dispostos, os largos vasos-jarrões de “hemerocallis” – os nossos simplesmente
lírios coloridos – sugerindo-nos na maciez de seus cálices escarlates, ambarinos, listrados, docemente brancos,
a bela e profunda poesia evangélica : “ Olhai os lírios do campo! Não tecem, nem fiam . . .” Ali adiante, os
gladíolos fidalgos exibem nas longas hastes do ramalhete sabiamente disposto toda a nobreza heráldica de sua
altiva beleza. Os vasos de “strelitza” assemelham-se a “pássaros de fogo” estonteantes de vermelho e frenesi.
As tímidas “angélicas” e as delicadas “gloriosas” sugerem-nos belíssimos arranjos florais. Mais adiante, os
“calladiuns” acenam-nos suas largas e variadas folhas espalmadas.

 O espetáculo multicarregado de cores e de formas embriaga-nos de tanta beleza. As galerias desdobram-
se e nós nos quedamos encantada num mundo sem igual onde as Mãos Invisíveis tecem as obras-primas da
Criação. O doce calor das flores infiltra-se-nos e nos inspira a suave humildade das coisas simples. Acorre-nos
Gibran e sua poesia inefável. E as rosas?

 Saímos aos largos tabuleiros extensos e relvosos. A manhã deliciosa entreabre nuvens e côa a doce clari-
dade matinal. As rosas nos acolhem. Sôfregas, exuberantes, na morna sensualidade de suas vívidas corolas.
Que mundo maravilhoso de vida! Gibran nos acode à mente, num verso simples e estonteante :

“ . . . E a fome de sol!”
 As corolas sensíveis desmancham suas pétalas sequiosas de luz e de calor estival. Elas se voltam em

coleantes meneios feminis, sensíveis à carícia que lhes afaga as hastes heris. Elas são as rainhas do vergel.
 Rosas vermelhas, nacaradas, o maravilhoso cetim das “Goldrauh”, a envolvente carícia das “lis assia”; as

pétalas carinhosas dos botões “carol” os pendões quentes das trepadeiras “rumba” mas sobretudo, o azul-
prateado das originais “intermezzo”.

 Mas não é tudo. Os botões porejantes de suave orvalho da manhã, acenam-nos facinantes na acolhida
gentil de príncipes de formosura.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/09/1973 )
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 OS BOINAS AZUIS

É reconfortante a presença deles. Asseguram-nos confiança, proteção, dedicação total. E como isso é
bonito e comovedor quando se lhes reconhece uma alegre juventude, rapazes-meninos, na flor dos anos. Por
traz do sorriso franco e despreocupado, a perfeita noção do dever, o extremo sacrifício de dar a própria vida
para o bem comum.

Os boinas azuis de nossa cidade merecem o nosso respeito, a nossa consideração. Estacionados à margem
da calçada na nossa rua Amando de Barros que já se torna uma via perigosa quer ao motorista como ao
pedestre; em ronda constante nos seus característicos “Wolks” alaranjados, são eles os simpáticos rapazes da
6ª Cia Independente comandada pela conhecida eficiência do Major Lima que nos asseguram a presença da
Lei e da Ordem , nestes conturbados dias que vivemos.

A menos de três horas da Capital, servida por uma auto-estrada símile às melhores do mundo, nossa cidade
já está sendo alvo dos marginais em fuga que aqui foram capazes de reproduzir suas demonstrações ostensivas
de crime organizado. Um assalto ao meio-dia, de domingo, em plena Amando de Barros, espoliando Lotérica, é
o cumulo! Roubo de carro na calada da noite, trazendo por um fio, a segurança e a vida de famílias surpreen-
didas no sono, já é o bastante para alertar-nos de que a pacata Botucatu de outros tempos engajou-se no rol dos
grandes centros onde o crime impera. Antes, conhecíamos os espetáculos de terror pelas noticias dos jornais ou
pela reportagem televisionada. Mas agora, eles aí estão. A surpreender-nos em qualquer hora, e por qualquer
motivo.

 Mas os últimos acontecimentos em nossa cidade demonstraram-nos que a autoridade policial assegurou-
nos uma vez mais, a eficiência de sua ação rápida, segura e eficiente. Em plena madrugada o quarteirão
fechado pelos boinas azuis impediu o roubo, deu caça aos meliantes e pela manhazinha já estavam presos os
malandros. Nosso voto de confiança aos homens da Lei. Estamos bem guardados e protegidos, graças a Deus.

Os boinas azuis foram destacados para servir e proteger : contra o crime, nos perigos e nas emergências.
De ponta a ponta da cidade, na periferia, no centro ou nos campos, lá estão eles constantemente prontos, em
contato permanente com a Central Radiofônica , acorrendo céleres, aqui, ali, respondendo às angustias dos
apelos. Belíssimo trabalho! Presteza, eficiência e nobreza em tão ásperas e difíceis tarefas.

 No seu adestramento fizeram cursos prévios. Em consonância com a nossa Faculdade de Ciências Médi-
cas e Biológicas , tiveram aulas, num curso prático, sobre os primeiros socorros, bandagem. Já lhes nasceu às
mãos, um bebê apressado!E além de guardas fiéis da Lei, são enfermeiros solícitos.

 Cônscios da nobreza de sua missão esses rapazes simpáticos e sorridentes tem sido o Anjo bom de nossa
gente angustiada, para quem se entreabrem as obscuras perspectivas da cidade grande.

 Para eles é justo, que dediquemos nossa crônica modesta. Crônica que é feita não sem um travo de
comoção. Porque não está só na segurança que nos inspiram o dever de exalta-los . Não, eles merecem nosso
respeito e nossa profunda gratidão mas, também, o nosso vigilante pensar pois que, dando-nos cobertura contra
o crime, contra o roubo, estão sujeitos à bala assassina que lhes ceife a vida em flor. Para eles a proteção de
Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/10/1973 )
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ADOLESCENTES

Movimentam-se as crianças nesta Semana que lhes é dedicada, no sentido da sua afirmação no meio-
ambiente que lhes tapiza os passos, quer no Lar, quer na Escola.

 Irmão Luís, do “La Salle”, conjugando o ensino do idioma com o de Geografia, pediu-lhes um trabalho sobre
a imigração na Região Sudeste Brasileira. Bela iniciativa! Os adolescentes se movimentaram em equipes. O
trabalho constou de entrevista com velhos moradores de Botucatu que deveriam responder a todas as pergun-
tas dos alunos.

As equipes se puseram ao trabalho. Primeiramente, a tarefa de arrumar um gravador. Imediatamente apa-
receram, já de inicio, dois gravadores, acautelados os riscos de avaria, quebra ou coisa parecida. E agora? E a
fita? É necessária uma fita nova, em folha . . .

- Você me compra uma fita?
A cronista aquiesceu : - “ Compro, vá buscá-la” . . .
Voltam os adolescentes. A fita já está colocada no gravador e já veio tocando o “Carinhoso”.
- Escutem, vocês não foram comprar fita nova?
- Fomos. Mas já aproveitamos e gravamos o “Carinhoso” . . .
- É. . . Está bem!
- Sabe? O Stein já tinha no gravador dele a música e eu aproveitei e já gravei. . .
- Está bem! Quem é que vocês vão entrevistar?
- Tio Vicente.
- Está certo. Que tipo de entrevista vocês vão fazer?
- É sobre os imigrantes na Região Sudeste do Brasil. Será que o tio pode nos ajudar?
- Perguntem a ele? Mas antes, esperem aí. Vocês precisam planejar o trabalho, devem organizar uma série

de perguntas que respondidas completem o assunto. Façam-nas com um pequenino entrecho, tal como o fazem
os entrevistadores de televisão. Terminem com agradecimentos.

- Pode deixar! Vai ser uma coisa nossa, bem feitinha. Nós sabemos
- Pode-se assistir à entrevista?
- Pode.
- Preparem todo o trabalho, antes. Depois acertem o local e a hora em que o tio possa atende-los.
- Está tudo arrumado.
 - Façam primeiramente, um ensaio de gravação. Tenham as perguntas escritas. Vocês lêem-nas, o tio

responde. Depois de ouvida a gravação, vocês corrigirão alguma falha que possa ocorrer com relação à pro-
nuncia das palavras, à entonação das perguntas, etc. Só depois, então, gravarão em definitivo. Certo?

- Certo.
Criançada terrível e viva! Os adolescentes organizaram as perguntas, programaram a entrevista, marcaram

o local, hora e a gravação foi feita. Ótimo resultado! Crianças inteligentes e capazes! Irmão Luis está de
parabéns!

Tio Vicente foi ouvido na mais graciosa e completa entrevista já dada. As perguntas muito bem seriadas, o
assunto satisfatoriamente desenvolvido, a história da imigração italiana foi gravada e o interesse da criançada
chegou ao cúmulo. Belo resultado. Tão encantadoramente realizado o trabalho da equipe do Stein, do Quico e
de outros, que tomamos a liberdade de requisitar a fita com o “Carinhoso” e tudo, para os nossos arquivos.

 Só nos resta terminar, enviando a Irmão Luís, a frase do movimento, que tão bem se assenta no linguajar da
juventude de hoje: Criançada fogo!

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/10/1973 )
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 L E I T U R A

 “ Rosshalde” é um fino e sensibilíssimo romance de Hermann Hesse,na tradução de Álvaro Cabral,que
merece a coluna dos clássicos nas estantes de bom gosto literário. Nem por menos, o autor foi prêmio Nobel de
Literatura em 1946.

 O título do livro, é o nome de uma mansão, naturalmente situada nas poéticas regiões alpinas, entre monta-
nhas, lagos, prados umbrosos e o “décor” natural das negras florestas-leste da Alemanha. É literatura de ficção
mas impressiona-nos o subjetivismo da mais bela mensagem de angústia e solidão.

 Na esplendida mansão, separados definitivamente, vivem o famoso pintor Johann Veraguth e sua esposa.
Longe, no internato, cursando escola superior, o filho mais velho que, consciente do drama do lar, incompatibi-
liza-se visceralmente com o pai e adora a mãe, musicista e eximia intérprete dos clássicos.

 Como flor perdida a estiolar-se na riquíssima mansão, está Pierre – um estudo psicológico infantil admirável
de Hesse – um pequenito de cinco anos, vivo e precoce, traço único que ainda existe entre os esposos que se
disputam nas preferências do amor da criança.

 A sensibilidade de Hesse transmite-se ao leitor. Reizinho absoluto do amor paterno, o pequenino Pierre é
um despotazinho entre a criadagem que lhe ameniza o mau humor decorrente da sua instabilidade emocional. O
jovenzinho – sua posse, sua tutela disputada entre o pai e a mãe – impediu o divórcio e a separação efetiva do
casal. Mas o pequenino tirano, na sua precoce intuição sente aflorar-lhe aos sentidos a incompatibilidade dos
seres que ele mais ama e adora.

 A sutileza da pena extraordinária de Hesse, comunica-nos com a realidade cruel as angustias do pequenito.
Já se disse alhures que o leitor é um, antes de lê-lo e sai-se com uma visão diferente emocionalmente, após a
leitura de seus romances. Realmente, a delicadíssima trama moral, o seu profundo conhecimento da alma
humana transfundem-se nas suas páginas, trazendo ao leitor, o amargo travo da dor, da incompreensão, do
irremediável insulamento no drama infantil do vivo menino, infeliz orfãozinho dos pais que ele adora.

 Perdido na riquíssima casa senhorial, entre os seus caramujos, suas gravuras coloridas, as borboletas do
parque e a sua dolorosa e incompreendida solidão, Pierre refugia-se no mundo infantil dialogando com as
mariposas azuis e as minhocas dos canteiros, à espera do pai, para uma pesca no lago. Tudo tão simples e ao
mesmo tempo tão impossível para ele.

 Um dia o menino adoece. Sua longa longa e dolorosíssima agonia tem momentos de lucidez e a verdade
transparece cristalina aos olhos dos esposos aflitos : seu claro personalismo, seu egoísmo incurável ferira de
morte a pobre criança que apenas lhes pedira na ingenuidade de seus tristes cinco anos um pouco de calor para
aquecer as ricas, frigidas e insensíveis paredes do próprio lar.

 O pequenino não resiste ao mal. Sepultado no parque da rica mansão, seu pobre e frágil corpinho material
cerra para sempre os pesados portões senhoriais de Rosshalde. O pintor parte sem retorno para as Índias em
busca de paisagens para seus quadros. A esposa artista e o primogênito, abafando as próprias frustações
aderem à vida dos grandes centros.

 No coração de cada um, porém, instala-se o indizível sofrimento, a grande verdade : uma imensa solidão, à
luz tênue e imorredoura de uma grande saudade : o pequenino e sacrificado Pierre.

 É obra de ficção, dissemos. Mas Hermann Hesse, autor inconfundível para os nossos dias, tece no mais
puro e estilístico linguajar literário um dos grandes dramas dos tempos modernos : a dilaceração da família.

 Sem se intitular um autor de problemas sociais, ele sempre preferiu ser classificado como um “individualis-
ta”, pois o seu mundo era o homem, o insulamento, a solidão e os sofrimentos da alma.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/10/1973 )
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 N O T U R N O

 Em homenagem ao casal Serra Neto

Seu perfil de nobre dama encastoa-se no emolduramento dourado de antiga época quando os atributos
feminis resguardavam-se no inteiro e absoluto devotamento ao Lar, ao esposo e à riquíssima prole de dez filhos.

Assim mesmo, ela ainda antecipou-se ao feminismo libertador das férreas cadeias convencionais e, mesmo
quando nem sequer o termo técnico havia surgido ela foi uma autentica dirigente empresarial.

 Discreta e silenciosa, seu procedimento habitual era a santa missa das seis da manhã, a comunhão diária, a
volta a casa para as ordens precisas e sumárias e pelas sete seu posto já era ocupado na Tipografia São José,
quer nas lides do escritório, quer na composição do material de impressão ou no encadernamento, junto aos
servidores, no trato lhano e bom, na disciplina severa e não menos humana com que a todos ela se impunha.

 Assim ela palmilhou seus longos anos de vida botucatuense, longos e profícuos anos fazendo da dedicação
integral aos trabalhos de esposa, de mãe , de operária, de religiosa, um constante e profundo holocausto.

 Aprendemos desde os verdes anos a admirar-lhe os traços de mulher extraordinária. E lhe dispensamos
sempre uma diferente e respeitosa estima. Mais do que ela poderia imaginar, conheciamo-lhe a formação
admirável.

 Éramos a ouvinte atenta e sensível aos seus prelúdios enternecedores. J. Serra Neto, o esposo, foi o grande
musicista colaborador fiel e constante dos frades capuchinhos do Santuário de Lourdes e, ao redor do harmô-
nio, lá no alto do coro, ele criou seus numerosos filhos tornando-os todos, numa certa época que já vai longe, um
conjunto harmonioso e álacre de vozes que cantavam os louvores celestes nas missas dominicais e nas ocasi-
ões solenes da Igreja. Ela, como a dedicada companheira, lá estava também entre os filhos, sempre discreta e
vigilante, uma voz a mais a cantar ou mãos hábeis a executar no teclado as glórias do céu. Seus dedos habilido-
sos para o trabalho tinham também, como privilégio raro, o dom das harmonias celestes e sensibilizavam-nos o
coração nos prelúdios, nos intermezzos, na música espiritual e meditativa que não divinamente se inspira nas
obras do Criador.

 Foram-se de há muito as místicas noites de Maio. De há muito perdemos os encantos líricos das novenas do
Natal. As gerações jovens de hoje nem sequer vislumbram os encantos melódicos das “litanias” à rainha dos
Céus. Não conhecem e nem formação tem para tanto.

 Nós conhecemos e tivemos um mundo espiritual maravilhoso. Tudo se esboroou. Restam-nos apenas me-
mórias. E, quiçá, o título de passadista patética e plangente. Que o seja. Temos um manancial precioso de
recordações encantadoras. E aos ouvidos chegam-nos os sons magníficos de órgãos, as harmonias da música
religiosa doutros tempos, a nos reafirmar, a nos reconfortar, a nos espiritualizar, a nos reafirmar a presença de
Deus nos acordes preciosos que nossos ouvidos puderam com rara felicidade captar e sentir.

 Nesse evolver saudoso, a figura de Estephania Menezes Serra Neto perpetuar-se-à numa imagem delicada
a nos sorrir o seu sorriso bom e acolhedor traduzindo um espírito admirável.

 Soubemos do seu passamento inesperado doloroso pela leitura matutina do “Estado”, no momento talvez,
em que seu corpo já baixava à sepultura. Não lhe levamos por isso, o nosso sincero e pesaroso adeus. Mas
tecemos para ela, na simplicidade desta crônica, o nosso sentido Noturno de saudade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/10/1973 )
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 O S  P A B L O S

Um toque só, de reunir, levou-os para o outro lado da vida. E eles passaram-se para a Eternidade deixando
ao mundo, numa longa e fértil existência, o clarão esplendente de sua Arte.

A mesma origem, dos três : Picasso, Neruda, Casals. Eram de latinidade espanhola. O rublo sangue inquieto
do Cavaleiro Andante, a mesma combatividade quixotesca na eterna busca do Ideal atiçava-lhes o talento
artístico.

O primeiro a partir, em Abril último, foi Picasso, o gênio das Formas. Foi pintor e esculpiu. Não lhe admira-
mos as fases últimas de sua escola multivariada. Temos sob os olhos reproduções de muitos de seus quadros
celebrando em negro e a cores, as glórias do artista. Ficamos pela nossa índole de formação, na sua “fase azul”,
mais acadêmica, mais repousante, mais compreensiva. Não obstante, entendemos a mensagem angustiada e
revoltada de “Guernica”, a aldeia basca sacrificada aos horrores dos primeiros ensaios de genocídio em massa.
Todo o báratro plastificado e informe da tela famosa retrata a dolorida sensibilidade do inquieto catalão.

Seguiu-se depois, em Setembro, o poeta chileno. Pablo Neruda era seu pseudônimo e como tal ele foi
traduzido, em setenta idiomas diferentes, lido e sentido pelo mundo literário de todo o orbe. Ele burilou a Poesia,
primeiramente na forma clássica, depois seu gênio inquieto libertou-a das cadeias rítmicas e seu verso tornou-
se livre. Tão livre, quanto seu irrequieto, revoltado e solitário viver. Cantou o Amor em harpas tão sensíveis que
a sua linguagem foi a linguagem do mundo que o admirou e o aplaudiu. Aluno de Gabriela Mistral, foi depois
dela, o segundo Premio Nobel de Literatura do Chile. Com Ruben Dario, o autor de “O lobo de Gobio” que
ouvimos e admiramos interpretado por Carlo Prina, o grande critico de Arte, Pablo Neruda formou a maior
dupla de poetas latino-americanos destes últimos tempos.

 Agora, por último, foge-nos da Literatura Musical o grande Pablo Casals. Artista e poeta da Música no que
ela apresenta de mais divinamente puro e superior : Bach. Casals dedicou-se desde os mais jovens anos ao
estudo do violoncelo. Esse instrumento, que ocupa nas grandes sinfônicas, a terceira voz,é grave, suavemente
lânguido e é, para os entendidos, o que mais se aproxima da voz humana. Na escala gradativa dos instrumentos
de corda, vem em terceiro lugar, depois dos violinos, das violas e, depois dele, só o contrabaixo. Teve Pablo
Casals por mestres, os maiores nomes de seu tempo. Depois fez por si, pelos seus extraordinários dotes
artísticos o destaque ao celo-solo, o celo de concerto. Pablo Casals foi o maior intérprete de Bach nestes
últimos tempos. Sua arte admirável era a disputa dos grandes salões reais e principescos. De uma feita, na
Casa Branca, executou belíssimo programa para o Presidente Kennedy, ressaltando seu espírito de religiosida-
de e de contemplação. Pablo Casals era um místico.

Ao contrário de seus dois homônimos , foi o homem profundamente religioso, e temente a Deus. Aceitou o
exílio da Pátria que a si mesmo se impôs, como protesto ao solo-ensanguentado pela luta fratricida. Mas não foi
paladino revoltado.

Ao contrário : encontrou na Música a sua completa identificação com o mundo superior da Bondade, da
Beleza, das esferas altissonantes da Perfeição para onde o levaram as ondas harmoniosas da música de Bach
pela qual ele viveu.

Foram três Pablos. Três remanescentes de uma época que não volta mais : o cenário magnífico do último
fim de século. Cada qual cantou, segundo seu estro as mais altas expressões da Arte e da Beleza. Todos três
deixaram na sua longa e famosa existência, o lastro de autenticidade artística que os pósteros dificilmente
suprirão. Aqueles foram outros tempos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/11/1973 )
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K O H O U T E K

 Pelo visto, o assunto vedete deste fim de ano será, preferencialmente, o enorme cometa que brilhará no
espaço por uma, parece, longa enfiada de dias. E não há mesmo, para o bisonho cronismo desta coluna, como
furtar-se ao comentário a respeito. Movimentam-se os grandes jornais, as revistas, enviando seus repórteres a
entrevistar cientistas, astrônomos, daqui, dali, para proporcionar aos leitores curiosos e amendrotados – não o
neguem – o suculento prato do assunto. Televisão, radio, comentaristas vem já dando sua contribuição ao tema
adicionando , é claro, o seu quinhão pessoal a respeito do estranho turista dos espaços estelares. Rachel de
Queiroz já explorou , há semanas atrás o já famoso cometa, enveredando, com seu estilo peculiar, entre humo-
rista e sério, no seu farto e rico folclore nacional.

Mas, vá lá. Muito se há de dizer sobre o misterioso viajante sideral, que dos confins do Infinito vem peregri-
nando sabe Deus lá, há quanto, em velocidade quilométrica de milhões por hora, numa viagem intérmina, sem
paradas de repouso, nem baldeação para outros inescrutáveis roteiros.

 O fato mesmo, é que grandes ou pequenos, sábios ou ignorantes, selvagens ou ultra-civilizados, aldeolas ou
superpotências, todos, todos que carregam consigo a misera condição humana, tremerão malgrado o disfarcem,
ante mais essa prova da excelsitude da grandeza do Universo cujo Autor, poder nenhum terreno será jamais
capaz de ultrapassar. Mistério dos mistérios!

 De onde vem , quem o fez, para onde vai, que mensagem traz, a mando de quem , quem o entenderá? São
perguntas que vararão os vazios humanos e se projetarão com o cometa no Infinito, para voltar quiçá um dia, ou
nunca mais.

 Quando Jesus nasceu, uma Estrela brilhou em Belém. “Vimos uma Estrela e viemos ao seu encalço”, assim
diz a Bíblia. Só os Magos a entenderam, porque na época, só eles vasculhavam melhor os espaços celestes num
entremeamento mais de religião do que de ciência. A poesia evangélica nos diz, que vindo eles de três pontos
distantes da Terra, foram guiados pelo mesmo astro-luminar, encontraram-se como o símbolo de três raças
diferentes – a branca, a preta e a amarela – entenderam-se sob a luz esplendente dos céus palestinenses e
seguiram juntos a viagem a Belém , onde – dizem as Escrituras – genufletiram humildemente, despojaram-se
de sua humana grandeza de Reis e Magos, e fizeram as suas ofertas diante de um Menino lindo, desnudo e
sorridente.

 Nos dissemos: a poesia evangélica e isso para os céticos e auto-suficientes causa trejeitos de tolerante
ironia para com a pobreza mística que já se faz “demodée” nesta época de robôs cibernéticos, conquistas de
laboratório e quando se fala tanto em evolucionismo da espécie.

 Mas a Estrela de Belém , que era um luminoso cometa ou conjunção de astros existiu mesmo. Temos sob os olhos
um belo ensaio de Henning que nos confirma através de historiadores, sábios e cientistas, os mais autorizados depo-
imentos sobre o assunto da famosa Estrela. História e Ciência , provam pela sabedoria asiática sobretudo a chinesa
milenar, o aparecimento de cometas – as “novas” no dizer cientifico – mesmo antes e depois de Cristo, com absoluta
precisão. A igreja , sem discutir, admite o fato à luz do sobrenatural poder do milagre.

 Não será o Kohoutek uma nova misteriosa e premonitora mensagem divina, concitando outra vez o encon-
tro das raças, numa linguagem profética de Paz? Não teria chegado o Kohoutek exatamente no momento em
que a bíblica Jerusalém concentra o maior-espetáculo de poderio bélico das superpotências ameaçando a total
destruição do orbe?

 Pensemos um pouco. Não será o grandioso cometa que aguardamos um eloqüente arauto dos arcanos
traduzindo um veemente apelo de Paz entre os homens trazendo nas rutilações feéricas do seu imenso tamanho
um grito angustiado contra as insânias humanas? Não será esse o último apelo do Senhor do Ontem, do Hoje e
do Amanhã?

( A Gazeta de Botucatu – 09/11/1973 )
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AS DUAS ESCOLAS

Enquanto percorríamos o vasto “campus” universitário – que outra coisa não é a nossa grandiosa Faculdade
de Ciências Médicas e Biológicas, que naquele dia completava o seu décimo ano de existência – iâmo-nos
assenhoreando das aulas doutorais com que o Prof. Meira, assessorado pelos catedráticos dos vários setores
percorridos, ia prodigalizando atenciosamente a um público heterogêneo, porém, interessado, verdadeiramente
surpreso – ou melhor – deslumbrado , ante a eficiente atuação do imenso complexo médico-hospitalar então
visitado, como parte integrante do belo programa elaborado para marcar aquela data.

 Percorremos entre orgulhosa – pelo que nos toca como botucatuense de corpo e alma – e vivamente
eternecida pelo que nos foi proporcionado observar naquele imenso cadinho humano – mestres , alunos, cien-
tistas em potencial, pesquisadores, ensaístas no inesgotável terreno cientifico, laboratoristas, técnicos, enfer-
meiros, pessoal administrativo, operários, um mundo enfim, tão integrado à Ciência e tão perto de Deus, velado
maternalmente, noite e dia, na benção bucólica da igrejinha de Santo Antonio, lá no alto do morro.

 Sentimo-nos por vezes confundida na terminologia cientifica mais diretamente dirigida aos inúmeros e
seletos visitantes que de todas as partes acorreram para celebrar com o Prof. Meira o significado especial da
comemoração. Mas entendemos intuitivamente que tínhamos à frente a demonstração mais clara e completa
do ensino atual de ciência médica. Desdobraram-se-nos aos olhos os diversos Setores atuantes integrando o
Homem e a Natureza no imenso complexo médico-científico. Percorremos os setores da Medicina, da Veteri-
nária, da Agronomia conhecendo-lhes os chamados “módulos” em atividade e informados, os ouvintes atentos
, do muito que ainda resta a edificar. Inteiramo-nos facilmente, através do que nos ia sendo enunciado, da
objetividade do ensino médico dos nossos dias, que se não junge ao enunciado teórico mas se complementa
evidentemente com a pesquisa , com a observação, com a análise, dando-nos os imensos e ilimitados recursos
da Ciência Experimental.

 Assenhoreamo-nos das realizações concretas que representam, se bem o fixamos, um quinto do que ainda
resta a realizar. E dentro dessa ponderável parcela vencida em dez anos no campo do ensino superior, vieram-
nos à clarividência as oitentas teses desenvolvidas e anunciadas à Ciência no ano próximo findo , e englobadas
ao acervo das conquistas puramente cientificas em prol da Humanidade.

 Deus seja louvado, que a Ciência, na sua profunda acepção filosófica e, através da inteligência do homem,
a ogiva-aberta diretamente iluminada pela luz do Alto.

 À tarde do mesmo sábado visitamos incorporados, o decano dos professores botucatuenses – o Prof.
Raymundo Marcolino da Luz Cintra, luminar dos Mestres do passado, latinista emérito que, como o Prof.
Meira, honra e enriquece os quadros da nossa jovem Academia Botucatuense de Letras.

 Aureolado pela senectude respeitável, o velho mestre com o seu vastíssimo e lúcido cabedal humanístico
empolga-nos com sua palavra serena e sábia. Jornalista , expoente da cultura clássica, escritor e sobretudo, o
exemplo dos mestres que nos guiaram os passos, recebeu-nos o grande amigo com a cortesia e a liberalidade
costumeira em meio à simpática acolhida de seus familiares. Ali estava o velho pensador, o homem afeito à
leitura profunda, versado nos antigos textos que forjaram as gerações e que equilibraram o mundo.

 Saímos verdadeiramente edificada : no jovem Prof. Meira, a Ciência , a evolução, a luta entusiasta pelas
conquistas cientificas; no caríssimo Prof. Cintra, a Cultura repousada, o espírito filosófico. Duas Escolas, duas
mentalidades, ambos o homem – entrosado nas coisas grandiosas de Deus.

( A Gazeta de Botucatu – 22/11/1973 )
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RACIONAMENTO

 Escrevendo sobre o racionamento de gasolina em seu país, em conseqüência do conflito no Oriente Médio,
afirmou o jornalista norte-americano James Reston – seu artigo atualíssimo para qualquer outro país atentos os
lapidares argumentos de ordem sociológica, foi transcrito em as colunas do “ Estado” – que a crise do petróleo,
longe de ser um fato calamitoso é, ao contrário, na ordem moral, um sinal vermelho , ou melhor, uma oportuna
e já tardia premonição a seu povo – e, no nosso entender, aos povos – que sofre, antes de tudo, as nefastas
conseqüências, no prisma econômico , do excesso de conforto. Diz ele: “ O que nos está prejudicando é
exatamente a prosperidade”.

 E mais adiante : “ A crise do petróleo poderá reverter, com facetas positivas, para que o americano encon-
tre atalhos, reduza velocidade, ande ao redor do quarteirão, tome sopa de legumes , visite velhos amigos e possa
ter, de vez em quando, tempo para ler um livro”.

 “Mutatis Mutandis” esses argumentos podem ser exatamente aplicados a qualquer sociedade atual e bem
assim, à classe média de todo o mundo. Realmente. Os tempos modernos, na chamada sociedade de consumo,
trouxeram uma radical mudança nos hábitos da família. Com o “week-end” importado, não há, entre dez mil
famílias, oito que não possuam o seu carro. Não importa que ele represente a consignação maior e mais
onerosa do orçamento mensal. Os agentes financiadores que esperem. Não importa que a renda familiar esteja
muito abaixo desse luxo milionário. O importante mesmo, é ter carro. E as quatro rodas mudaram o curso dos
costumes, dos sentimentos, das sociedades.

Esse fato é tão significativo que o número imprevisto e desabusado de carros em Brasília, por exemplo,
segundo o noticiário, pôs por terra as sabias previsões de Lúcio Costa que construiu a nova Capital livre para
um futuro distante, dos problemas de transito. A realidade hoje, é outra. O fenômeno carro , de penetração em
qualquer ângulo que se estude o problema social é uma constatação inegável.

Com ele, adicionem-se os hábitos conseqüentes, dentro da família comum, da classe média : passeios obri-
gatórios de fim de semana, almoço em restaurante ou à margem das rodovias, majoração nos gastos, descon-
troles orçamentários, nervosismo, incompreensões, desajustes, amarguras, infelicidade, tudo passado repetida
semanalmente, aos olhos atônitos de crianças inocentes. O carro, como fator dissociativo na ordem familiar.

Aí está o acerto do articulista norte-americano. A vida pura e simples da sociedade familiar perdeu seus
cordéis afetivos, tudo transformou-se numa tola e exibicionista aparência de granfinismo e vulgaridade.

 O carro absorveu os sentimentos de solidariedade e por que não? De amizade. Não se conhece o vizinho da
direita e da esquerda. Está doente? Morreu? Nós não sabemos. Passamos o domingo no “camping”. Que pena
. . .

 Tempo para livros, disse o jornalista? Piada! Vou lá passar um lindo domingo de sol, a ler. . . Ler o que? E
quem vai lavar o meu carro? De novo o carro. Descalço, bermuda, sem camisa, esguicho na mão, lá vai o
machão esnobar uma de economia provando a todos que é um homem feliz e realizado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/12/1973 )
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R A C O N T O

Saira aos primeiros sinais do dia. O lume apagado, os odres vazios, a gamela no gancho, inútil, o ar enrege-
lado da manhã silenciosa batiam-lhe em dobres de tristeza o coraçãozinho agoniado. A mãe soluçara durante a
noite e o pai, envelhecido e cansado, grunhira uma praga. Agora mesmo estaria atravessando os carreiros,
tropeçando nos regueiros,postar-se-ia junto ao cabanal, na humilde espreita que o bailio grosseiro lhe desse a
minguada posta do anho abatido de véspera – paga mirrada de suas labutas na cordoaria do castelo. Pobre pai,
quanta miséria!

 A brisa gélida batia-lhe no rosto. A neve cairia por todo o dia. Urgia atingir os olmos e encher o grosseiro camelão
improvisado em farnel das acendalhas que a neve ainda não cobrira e antes que o mateiro insolente o espantasse com
suas pragas. Com o lume aceso haveria brilho e calor na palhoça humilde, a mãe transformaria amorosamente a
escassa sêmea num pão macio e bom. Ele colheria, de passagem, as últimas amoras silvestres e ela faria então o
reconfortante licor que lhes aqueceria pelo menos, naquela noite, a fria enxerga. Enquanto as horas corressem, a mãe
lhe contaria uma linda estória e o pai, pensativo e taciturno espiaria lá fora a neve dos caminhos.

 Precisava ganhar o souto, catar as maravalhas mesmo antes que o rafeiro dos pastores avançasse ladrindo
seu mister de guarda. Foi avançando, avançando. O dia prenunciava algo que ele não sabia explicar. Havia um
quê de misterioso enleio em seu pobre coraçãozinho simples e crédulo. Na humilde choupana a mãe lhe ensina-
va as maravilhas do céu e o pai, sempre triste e taciturno rebelava-se por não lhe darem os músculos rijos e
ainda jovens, o justo ganho no trabalho, aqui e ali, onde lhe determinasse o senescal frio e cruel.

 O céu cinzento fora se fechando por sobre as agulhas dos altos pinheiros. De há muito deixara o menino a
estrada real. O silêncio do bosque entrecortava-se com os flocos níveos que caiam estalando os galhos hirtos.

 Súbito , um uivo soturno deu-lhe a proximidade dos lobos e a certeza de seu extremado e imprudente ermo.
E agora? Adiantou-se tremente, vislumbrando um choupal. Lá se refugiaria e cautelosamente tornaria aos pais.
Onde estava? Por que fôra tão longe?

Atingiu o choupal. Os pinheiros-arbustos cresciam em pequeno redor. Da clareira descia tênue opacidade
de um crepúsculo hibernal. Lá estava ao abrigo das feras que soltavam nos ares ganido voraz e incontido.

Parou surpreso. Sentada no cepo de um pinheiro abatido repousava uma jovem Senhora. A suave beleza do
rosto nimbava-se de tênue e encantadora luminosidade. As faces voltaram-se para o humilde maltrapilho que
se inclinou indeciso. Ao se reencontrarem os olhares, viu o jovenzinho oculto nas dobras do pobre manto da
Senhora, um recém-nascido que vagia. O babujar entrecortado do pequenito chorava o frio da noite que caia.
O jovem pegureiro se aproximou e disse a meia-voz :

- A criança tem frio!. . . A pobre Senhora entreabriu os finos lábios num leve sorriso e acenou uma afirma-
ção. Não hesitou o jovenzinho. Despojou-se rápido de sua pobre e surrada estamenha. Depô-la levemente, nos
joelhos da Senhora, olhando curioso o rostinho inocente que o mirava. A pobre Mãe envolveu solicita a criança
no poido e velho gibão.

Desnudo e humilde, o abegãozinho, cheio de piedade e confiança, aninhou-se junto ao cepo. E os três
adormeceram. Ao redor, fechou-se a noite e os lobos vorazes se foram.

Quando as raias da manhã trouxeram a brancura de neve ao bosque e aos caminhos, o menino acordou. Envolvia-
o a tepidez macia de uma estamenha nova. Olhou-se ao redor. Apenas a solidão e o silêncio. Regressou.

Esperavam-no os pais solícitos e alegres. Onde estivera ele que não vira o milagre? Durante a noite algo de
insólito ocorrera. O pobre catre recobrira-se de lanugem macia e quente. O lume clareava a vigília. As malgas
encheram-se de suculentas postas, os odres transbordavam o vinho puro e macio da vindima, a gamela chilre-
ava a sopa suculenta e boa. O vento não mais assobiava pelas frestas. A choupana luzia cores novas. E essa
estamenha, filho,quem t’a deu?

 Olharam-se maravilhados!
 Era dia de Natal!.. .

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/12/1973 )
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 A N O  N O V O

 Estamos no limiar de um novo ano e é chegada a hora do encontro da titular desta coluna com seus amáveis
quão simpáticos leitores.

 No decorrer destes três ininterruptos anos, nossa modesta coluna, desataviada de qualquer presunção
literária ou jornalística nos ensejou, para surpresa nossa, uma fonte inesperada de alegrias puras e de sincera
satisfação.

 Fomos trazida à “Gazeta”, num esforço admirável de nosso caríssimo amigo Dr. Adolfo Dinucci Venditto,
para que o jornal não submergisse. Tinha-se em vista o nome de Botucatu. E quando se fala de nossa cidade,
o dever se impõe, de forma indiscutível. E desde então, aqui estamos.

 Fazer jornalismo não é fácil tarefa, quando outros meios de comunicação concorrem vantajosamente, se-
cundarizando a mensagem do jornal. A televisão hoje – com a palavra e a imagem do momento – supera o
jornal.

 Ademais, jornalismo no interior é trabalho de gigantes. Temos presentes todas as dificuldades que obstruem
o idealismo, e por que não dizê-lo ? a teimosia dos que lutam pelo jornal. Jornalismo interiorano não é das mais
alentadoras e rentáveis empresas. Só mesmo o desapego, o sincero ideal de uns poucos, vence a maré contrá-
ria. Mas aqui estamos.

 Mantivemos nestes três anos, a crônica semanal desataviada de qualquer ouropel de erudição literária.
Fizemô-la simples, sincera, para Botucatu, para nossa gente, para esta querida cidade. Somos, com Rocha
Lima – o autentico acadêmico, com Minicucci – o lutador ferrenho das nossas coisas, um grupo de sonhadores.
E assim, com o idealismo de uns poucos, a cooperação de outros, o trabalho ingente do pessoal da administra-
ção, das oficinas – saliente-se aqui o querido Mingo, vai a “Gazeta” sobrevivendo, à espera de melhores dias.

 A “Gazeta” vence, a “Gazeta” se impõe dentro dos rígidos princípios que a fizeram um jornal independente
e sadio. Tudo nela converge para o continuísmo de uma tradição jornalística que se tornou já uma escola
consagrada : o jornalismo sadio, puro e perfeito de mestre Pedro Chiaradia.

 Para nós, particularmente, estes três anos consecutivos nos proporcionaram de forma alentadora alegrias e
satisfações inesperadas : o prazer imenso de servir à nossa terra dando-lhe – modesta embora – nossa contri-
buição desinteressada; a descoberta prazeirosa de novas e caríssimas amizades e, sobretudo a constatação de
reunirmos semanalmente, ao redor desta coluna, a legião sumamente honrosa de nossos leitores.

 Aos telefonemas ininterruptos, aos encontros amistosos, aos muitos cartões que temos recebido, o nosso
sincero agradecimento. Às cartas que nos reuniram a amigos diletos, às mensagens de longe que nos deram o
calor de seu apreço, enviamos daqui, num abraço de amizade e de agradecimento os nossos melhores votos de
saúde, alegrias, êxitos, neste ano de 1974 que já nos bate à porta.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 03/01/1974 )
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 NO JARDIM DO MOSTEIRO

 O carro deixa o asfalto e penetra a cidade.O calçamento côa nos interstícios a poeira vermelha que impreg-
na as velhas casas e que da ao ambiente uma figura de abandono.

 É domingo. O centro comercial descansa. É a vez das crianças. Bicicletas rodam pelas calçadas. Há
cadeiras nas portas fechando o circulo das conversas ao doce “far-niente” de fim de semana.

 O carro atinge o outro extremo e ganha uma estrada mal conservada, cheia de barrancos, poeirenta e
sinuosa. Tem-se a impressão de que estamos em plenas ruelas de cafezais.

 De repente, bem oculto na topografia de altos-e-baixos, surge lá longe, o Convento, numa visão colorida de
cartão postal estrangeiro. Estamos já, em seus domínios. Alargam-se as veredas de chão batido, bem cuidadas.
De lado a lado, com esbanjamento de espaço, o gramado esmeraldino. Primeiro, o telhado vermelho e capricha-
do, depois a fila enorme de janelas e caixilhos, por último, a visão total da casa dos frades antonianos.

 A fachada grande e bela se nos depara num autentico estilo colonial de missão mexicana. Aproximamo-nos
olhos perdidos nos tabuleiros relvosos. Tufos de flores nos canteiros, copas sacudindo pétalas, dos arbustos
agitados pela brisa estival. O sol já pende nas primeiras horas da tarde, para o seu ocaso de repouso. Lá longe,
a serrania irregular e desdentada alteia suas pontas no horizonte dourado e distante.

É domingo e há inúmeros outros visitantes. Um frade vestido de gente, nos acolhe palrador e atencioso.
Penetramos diretamente na Capela. Vasta, franciscana, perde-se na imensidão do tamanho mergulhada na
penumbra acolhedora que nos convida à oração. Silencio profundo. Os altos vitrais coam em jorros de luz, a
claridade exterior.

 À nossa frente , o belo altar-mor. Ao lado, impressionante nas proporções descomunais, a imagem do
Apostolo Paulo. A expressão do rosto transmite toda a santa energia do combativo romano de Damasco. A
imagem foi talhada a canivete, pacientemente surgida de um tronco de árvore. Trabalho magnífico de ex-voto,
que custou longos anos a seu autor. Impressiona.

 Na silenciosa absorção da prece, no alto, atrás de nós, as primeiras modulações do órgão possante nos
estremece de alegre surpresa. Vai começar o concerto. Os dedos ágeis do artista nos dão os primeiros acordes
de “Jesus, alegria dos homens”. As modulações ascendentes são contrastadas pelo grave acorde que tapiza o
fraseado. Nosso espírito se alça e revoluteia com o filigranado tema melódico de Bach. Depois, o prelúdio de
Haendel, pausado, solene, profundo. Que mundo maravilhoso de musica autentica, bela religiosa, que tanto nos
edifica. Refrigério único , de paz, meditação, elevação.

 Mas temos que prosseguir. Urge conhecer o claustro. Avançamos para o altar-mor e tomamos, sob as
arcadas floridas, a imensa galeria que a espaço, se entreabre em novos corredores sob os arcos rígidos de estilo
romano. Dali partem as escadas para os andares superiores. A perspectiva nos indica lá no fim, o imenso
parque de onde nos chegam os entusiasmos pela partida de futebol armada entre os seminaristas. Até lá, três
pátios internos nos maravilham com a visão esplendida de cenário tropical. Cactus floridos, canteiros bem
traçados, manacás, jarrões transbordando a trepadeira caprichosa, mas, lá no alto, as “loggias” dos andares
superiores nos exibem vaidosas os vasos sem fim dos gerânios coloridos. Os nossos gerânios preferidos verme-
lhos, brancos, rosa, suavemente lilases.

 A musica ao longe, nos acompanha numa peregrinação de descobertas. De repente, um frade de burel,
cordão, rosário na cintura. Grave e silencioso, fazia a meditação da tarde. Indicou-nos com um gesto atencioso,
as grades da clausura. Retornamos, cheios os olhos de uma visão esplendida de um mundo de místico recolhi-
mento, em cujas devesas o turbilhão lá fora não deveria penetrar. A grave musica do “Jardim do Mosteiro”
ouvida lá longe, na vastidão da Capela, nos dava os contornos da vida franciscana.

 Chegamos ao gradil e através de seus arabescos artísticos, alongamos o olhar para o pátio interno : frades iam e
vinham nas “loggias” lá encima, lendo e orando a dois. O crepúsculo baixava e na graciosa fonte em jorros os pombos
bebericavam a água que caia. Em gaiolas pendentes aqui, ali, os pássaros cantavam a canção da tarde.

 Musica, flores, pássaros brindaram-nos com a mais linda e profunda lição de vida franciscana.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 10/01/1974 )
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MEDICINA PARDA

-E sua irmã, Zefa? Sarou mesmo? Olhe que quando eu fui vê-la no Hospital ela já não dava acordo de si,
tinha as feições cadavéricas e lutava numa dolorosa agonia...

-Pois é. Sarou mesmo. Eu soube da doença e vim do sertão, lá do fim da linha, para ficar com ela. Acompa-
nhei por meses o seu sofrimento. Médico daqui, especialista dacolá, internamento, chapas, análises, tudo foi
feito em vão . . . Era câncer abdominal mesmo : ventre túrgido, duro, inchado. . . O Hospital dispensou-a para
morrer em casa. Então eu pedi licença a meu cunhado e aos dez filhos chorosos, argumentando : a mana ia
morrer mesmo. Valia tentar a medicina caseira, dos antigos. Resolvi dar uma das minhas, lembrando de minha
finada mãe. Acertei uma mezinha só minha. Preparei em dois litros de água fervida, uma mistura de sal de
cozinha, uma dose de óleo do bom, estrangeiro, e uma colher bem cheia de Omo total. . .

-Omo total? O que?
-Omo total, por que não? Coca-cola não desentope sifão de pia? Por que o Omo não haveria de desobstruir

as tripas? Não queira saber o resultado. . . O fato é que minha irmã duas horas depois dormiu um sono
profundo, sem dores. Acordou com uma fome desbragada, no dia seguinte deu ordens ainda na cama, uma
semana depois levantava-se. Engordou com o correr dos dias, dez quilos e hoje, minha amiga, está muito melhor
do que eu. Ela come, dorme, passeia, ri gostosamente do que ficou pra trás, ao passo que eu, não agüento as
dores da perna.

-Varizes?
-Capaz. Circulação. Sangue grosso.
-E você foi ao médico?
-Pra que?
-Há remédios vaso-dilatadores. Ainda na ineficácia deles, há o recurso da cirurgia. Você deve ver isso, há

perigo de trombose. . .
-Já chega de gastar inutilmente com médico. Lá onde eu moro, uma vizinha me ensinou um remédio que é

muito bom. A gente põe num litro de vinagre branco cem giletes das azuis. Tem que ser gilete azul. O vinagre
em alguns dias dissolve todas as laminas e dá como resultado, uma pasta grossa, escura. A gente pega essa
massa e passa na perna que dói, se possível até o joelho. É um santo remédio. Aquela massa seca fica como se
fosse uma camada de gesso. Melhoram as dores que é uma beleza! Só que esse remédio é um pouco caro. . .
Cada gilete custa hoje, um cruzeiro. . . Mas voltando pra minha casa eu vou repetir a dose. Pelo menos para a
perna direita que é a que mais dói. . .

-Seu sobrinho, melhorou da úlcera?
-Melhorou , agora ele está bom. Já está trabalhando de novo.
-Com que médico ele se tratou?
-Com nenhum. Ou melhor, nenhum que ele consultou deu volta no caso. Mas na fazenda em que ele mora,

há um curador muito bom. Com um só conselho, o rapaz sarou. O curador mandou ele tomar todas as manhãs
um ovo quente com uma pitadinha de breu moído. Foi muito bom.

-Breu moído?
-Um santo remédio para úlcera duodenal!
-O Zefa. Você não acha que o Cel. Fulano, amigo lá da nossa família, começou a ter inapetência , não

engolia mais, foi definhando, esverdeando. Em São Paulo e no Rio, não deram volta. E milhões correndo nos
consultórios e nas operações. Por fim, abriram-lhe o estomago, e por um canudo, era ele alimentado. Ia morrer
mesmo. Um dia foi visitá-lo um caboclo muito entendido em doenças. Olhou o Cel. Ficou uns minutos pensati-
vo. Nessa altura, o Cel. Já tinha perdido a voz. Sabe, o câncer de garganta tira a voz. . . O caboclo pensou,
pensou e disse, saindo:

-Cel. O Sr. não tem nada. O que o Sr. tem é que o aparelho respiratório está se acanhando por falta de
exercício. O Sr. tem que fazer exercício de respiração, abrir os pulmões, fazer a laringe trabalhar. Compre
umas cem bexigas dessas com que criança brinca. Daqui um mês eu vou voltar. O Sr. já estará bom. . .

-E ele sarou, Zefa? Qual foi afinal, o remédio?
-Se sarou! Hoje está novo em folha. Todas as manhãs ele enchia e desenchia três vezes, umas dez bexigas.

. .

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 17/01/1974)



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 231

NÓTULA LITERÁRIA

 A propósito de uma das muitas poesias que vem sendo publicadas pelo “Estadão” surgem-nos ensanchas
para esta crônica .

 Diz-nos Bilac, nos paroxismos de um soneto imortal:
 “Nunca morrer assim!
 Nunca morrer num dia
 Assim! De sol assim!
 E, aqui dentro, o silencio. . .
 E este espanto! E este medo!”

 Há mil conjecturas, mil suposições errôneas passadas de boca em boca, sobre a “causa-mortis” do Príncipe
dos Poetas Brasileiros.

 Bilac não se dava bem no clima tropical do Rio de Janeiro. Fugia sempre dos ardores estivais da metrópole
e atravessava quase anualmente o Atlântico indo retemperar-se nas caves acolhedoras de Lisboa ou mergu-
lhando em noites frígidas, no trepidante calor das noites de Montparnasse.

 Diz-nos ª Austregésilo em seu livro “Pessimismo Risonho”, que do poeta “as forças somáticas”, por um
viver boêmio, “iam-se-lhe enfraquecendo, enquanto as energias psíquicas amadureciam doiradamente, na pro-
sa tersa e brilhante e nos versos repassados de cetecismo, de filosofia e, às vezes, de verdadeiros relâmpagos”.

 Bilac de há muito vinha perdendo suas boas disposições físicas. O espantalho da morte contornava sorra-
teiro e insistente suas noites de insônia.

 Consultas a médicos eminentes em Paris confirmam diagnóstico de seus discretos médicos amigos brasilei-
ros. A verdade mal aceita, impunha-se-lhe inexorável : hipertrofia cardíaca, com prenúncios graves, ainda
longínquos, de toda a coorte de fantasmas que esse mal de origem traz consigo.

 A primeira grande guerra cerceou-lhe o caminho habitual para o Velho Mundo. Seu mal foi-se agravando.
Outros, que não seu médico assistente, quiseram examina-lo. Austregésilo, médico neurologista e companheiro
de Academia, registrou, de uma feita, em seu caderno de consultas : “Olavo Bilac, solteiro, 52 anos, brasileiro,
inspetor escolar aposentado, morador no Rio de Janeiro. Estado Geral : precário, com acentuado emaciamento.
Aparelho circulatório : coração hipertrofiado, sobretudo, ventrículo esquerdo. Arritmia. Edma crônico e notável
na base dos pulmões.

Os últimos dias do maior poeta de nossa língua foi um triste suceder de momentos agônicos , assistido
sempre e cuidadosamente pelos Profs. Miguel Couto e Rocha Faria, sumidades da Medicina no Brasil.

Bilac sofreu crises horríveis de “anelações desesperadoras entrecortadas de insônias, desassocego, irritabi-
lidade, inapetência, émeses, todo o cortejo previsto de moléstias e aflições que aos padecentes produz a assis-
tolia inamovível”.

 Como se fossem poucos esses males últimos que roubaram ao país o maior de seus poetas, sobrevieram
ainda, no testemunho do eminente Prof. Henrique Roxo, “a psicose, a confusão mental de origem auto-tóxica,
contingente, às vezes, da insuficiência cardio-renal resultante dos venenos retidos pelo organismo, traumatizan-
do o encéfalo e entorpecendo o córtex cerebral.

 Para os amigos inúmeros e fiéis que lhe acarinharam os últimos momentos de alma poética e solitária,
corporificou-se ante a sua figura inerme, pousada no esquife, morta a antiga beleza de apolíneas linhas, a
imagem da Morte que ele retraçara já, em um de seus clássicos tercetos :

 “Paz à tua ambição! Paz à loucura!
 A conquista melhor é a conquista da calma;
 Conquistaste o país do Sono e da Ventura!”

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 24/01/1974 )
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 MUSEU DOS RESTOS

 Entre as cem teses sobre as últimas e mais perfeitas técnicas da ciência odontológica moderna, realizadas
concomitantemente nas muitas salas cedidas pela USP, para a realização do V Seminário Latino-Americano e
VI Congresso Paulista de Odontologia, realizados na semana finda, em São Paulo, destacou-se uma de nature-
za original e histórica, defendida pelo cientista norte-americano Dr. Sognnaes, que procura na América do Sul
– ou melhor – no Brasil, uma parte da dentadura de George Washisgton, libertador da Nação Americana do
Norte, morto em 1799.

 Na descrição dos jornais, tal dentadura tem os dentes de marfim o que dá uma pálida visão do seu valor,
atento o valor atual do acrílico. Segundo o historiador Dr. Sognnaes, um inteiro maxilar da famosa dentadura é
peça rara no Museu Britânico, enquanto a correspondente arcada – superior ou inferior – não se esclarece –
encontra-se partida, pela metade. O Dr. Sognnaes tenta reaver a metade perdida que ele supõe tenha sido
conservada, como lembrança, por uma das filhas do libertador: Ozella Louise, casada com um dentista inglês ,
Blandy, fixado em Belém do Pará, ou então, Aline Elisabeth, que após o casamento, radicou-se no Uruguai,
onde morreu em Montevidéu. Esses, são fatos do século passado.

 O interesse do Dr. Sognnaes, na sua afirmação taxativa, restringe-se à técnica dentária já há dois séculos,
com o emprego de substâncias de origem animal, quais sejam : dentaduras entalhadas com dentes de hipopóta-
mo, gados e até de seres humanos. A dentadura de Washington, já nos afastados idos de mil e setecentos, era
de marfim, ou melhor, feita do dente de elefante!

 Francamente, o assunto mal se prestaria a uma crônica pois que, em matéria de dentes, é geral o principio
de que bons ou maus, bonitos ou feios, desde que mastiguem, são bem melhores aqueles que Deus nos deu no
que aqueles caprichosamente entalhados em oficinas protéticas.

 Mas, vá lá. A curiosa pesquisa do Dr. Sognnaes nos levou a velhas leituras e surge-nos à memória o terrível
Papini, criador da mais impressionante ficção que nos foi dada conhecer. No seu “Livro Negro de Gog”, o A
nos leva aos incríveis meandros de Constantinopla, no Museu dos Restos, que o bizarro Muzaffer mantém
caprichosamente, mazoquista sádico das impressões que ao visitante causam as filas interminas de olhos de vidro
azuis, verdes, castanhos, sinistros na imobilidade das vitrinas. Mais além, num misterioso sorriso alvar, uma riquíssima
coleção de dentaduras, com seus ganchos de ouro, palatos de gutaperche, restos álvares de caveiras ridentes. Noutro
compartimento, as cabeleiras – ou melhor, as perucas! – davam ao visitante, com seus coloridos gastos pelo tempo,
a visão monstruosa de cultos religiosos, sanguinários onde o escalpelo seria o clímax. Mas não! Eram cabeleiras de
gente celebre, pagas a peso de ouro! Mais adiante, faixas herniárias, seios de borracha, muletas, aparelhos ortopédi-
cos os mais estranhos, espartilhos de metal, mãos artificiais, braços mecânicos . Só não havia, pois Barnard estaria
ainda nos anos ginasiais – a válvula moderna do “marca-passo”.

 Museu horrível dos restos da criatura humana decepada, mutilada ora pelas doenças, ou pelas tragédias,
pela Vida! Mas o satírico Papini punha nesse desfile encardido pelo tempo, o museu das vaidades humanas!

 Aquele Museu, criado na imaginação viva e mordaz de Papini era o espelho da infinita miséria humana. Era
uma pálida reflexão sobre a precariedade da vida ante o mistério da morte. A Morte implacável e envolvente
que vai aos poucos derruindo aqui, ali, o pobre e frágil organismo humano para depois, de um só golpe abate-lo.

 Como o “homem das multidões” de Poe, Papini nos mostrava na crueza do Museu dos Restos, o homem –
criatura enfermiça e fraca, diante do Infinito.

 Mas voltemos à dentadura de Washington . Que o Museu de Londres a conserve, no setor técnico-cienti-
fico, como testemunho da perícia odontológica de uma época, que o seja.

 Mas conservar, familiarmente, dentadura como lembrança!?. . .

( A Gazeta de Botucatu – edição de 31/01/1974 )
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PRIMEIRO DIA DE TRABALHO

 Era o seu primeiro dia de trabalho. A primeira conquista e só Deus sabia o que lhe valera essa luta por um
lugar – não ao sol, como diz a expressão comum – mas num dos milhares de cubículos sombrios e abafadiços
do prédio imenso que se ombreava com os demais, na “selva bruta” da cidade caótica.

 Competira com um cem- número de concorrentes, todos no justo anseio por uma colocação. Satisfizera à
todas as exigências da firma contratante, que essas, não são poucas. Primeiro, a documentação relativa à
habilitação, depois os famosos testes. E daí, correra a fotografo, recorrera a xerox para as cópias sem fim de
documentos e atestados. Na cidade grande essa busca representa filas, poças d’água, chuva, táxis, táxis! Isso
é para quem pode! – já é uma aventura heróica que emancipa a duras penas a juventude lutadora. Por fim, sua
ficha linda, completa, novinha, sem um senão, dando-lhe a clareza de seus vinte anos cheios de vida, de espe-
ranças, de sonhos! Como foi duro obter tudo isso, num prontuário que onera qualquer bolso minguado e que
exige peregrinação de asceta!

 Mas por fim, tudo pronto. Tudo, não! O teste final, o malabarismo do nível mental. Já o deixam para o final,
numa satisfação mazoquista de provar a capacidade de resistência do candidato. Mas ela se saira bem. Muito
bem. O emprego era seu.

 Já estivera há dias na firma. Fora já orientada sobre a seção onde trabalharia. Já conhecera as companhei-
ras de serviço. Já travara conhecimentos. Conhecia sua mesa de trabalho. Estava feliz!

 Tudo saíra bem. Feliz e contente, sexta-feira última, apresentou-se no serviço. Seu primeiro dia. Dia tão
lindo, tão cheio de significação que só o saboreiam os que passaram pelas duras provas do acesso. Inaugurou
sua mesa nova. Tudo em ordem : bloco de anotações, fichas a preencher, esferográfica novinha, bico-fino.
Cadeira anatômica, giratória, último tipo. Ela deve ter olhado pelas persianas a cidade-cinzenta, lá fora, ou
melhor, lá embaixo : a larga avenida transformada em estreita pista onde milhares de carros corriam à louca, em
concorrência com o formigueiro humano. Todos, na busca desesperada do pão de cada dia.

 Ela agora já estava garantida. Em casa, ficaram as bênçãos paternas. Mais um ordenado iria melhorar o
orçamento familiar. Já se podia pensar em algo mais do que o rígido viver de até então. No futuro, quem sabe?
Seria possível a aquisição de uma mobília melhor. Ou então, uma televisão. Nada disso, telefone, que sobre ser
imensamente útil, paga-se por ele, uma fortuna! Quem sabe?

 Nada disso! A menina iria prosseguir nos estudos. Aperfeiçoaria o secretariado. Relações Públicas, tão do
momento. Custearia seus próprios estudos!

 Quantos projetos! . . .
 De repente, o forte cheiro de fumaça. Correria nos corredores. Um colega em desespero abre a porta, de

sopetão : - Gente, incêndio! A principio, alheiamento. – O que foi que ele disse? – Gente, cheiro de fumaça,
abram a janela!

 O corredor lá fora, invadido em gritos, confusão, pela fumaça – Lá embaixo não dá, tem fogo! Vamos subir!
O elevador não funciona! Corram!

 A menina aturdida volta-se do corredor. A bolsa, os documentos! Quando retornou à saída, já perdera os
companheiros. Uma nuvem cinza e as primeiras labaredas, tontearam-na. O calor desmaiou-ª Pisoteada, aban-
donada no desespero coletivo do “salve-se quem puder”, lá ficou a jovem de vinte anos, vitima inocente entre
tantas, do fatalismo, da incúria, da irresponsabilidade, sabe-se lá o que mais, de um dos muitos e trágicos delitos
da cidade grande, da Metrópole sem alma, Moloch moderno que para sobreviver tritura, em nome de um
progresso desapiedado e desalmado, milhares e milhares de vitimas inocentes.

 Para ela, para a funcionária do primeiro dia, a nossa compungida homenagem às vitimas sem número, sem
nome e sem culpa do maior incêndio que já abalou o nosso Estado.

 Para o repouso de sua alma, para as lágrimas dos familiares, para o confrangimento da grande cidade,
nossa prece silenciosa.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 08/02/1974 )
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NÃO BRINQUEM . . .”

 Conhecemos Carolina Ribeiro nos idos de quarenta, nos tempos saudosos de D. Luķs Maria de Sant’Ana,
o bispo de nossa juventude. Realizara-se o Congresso Eucarķstico Nacional e ambos foram, dentre outros,
oradores oficiais da abertura da grande semana, na Capital.

Em Botucatu fundara-se sob o incentivo do grande bispo, a Liga do Professorado Católico e, a convite do
querido Antķstite, Carolina Ribeiro veio falar no Auditório Sćo Luis – o Salćo da intelectualidade da época –
uma das suas conferźncias em que transbordava na voz cheia e vibrante, “O Papel da Mulher na Sociedade”.
Era hóspeda oficial de D. Luis que naquela noite, pelo desastre que roubava ą Igreja no Brasil D. José de
Afonseca e Silva, pode apenas apresenta-la aos ouvintes e partir imediatamente para as exéquias do Cardeal,
em Sćo Paulo.

 Carolina Ribeiro, figura simpįtica, oradora de méritos invulgares, detentora de uma cultura polimorfa e
profunda, era precedida pelo seu incontestįvel renome de mulher perfeita, grande educadora e mais ainda,
senhora de uma atividade invejįvel, com todos os atributos de lideranēa. Era jį – se nćo nos enganamos –
Diretora do Instituto de Educaēćo “Caetano de Campos” através de cuja cįtedra diretiva refletia suas qualida-
des de mulher enérgica, integra administradora, diligente e ativa, inteiramente dedicada aos problemas educa-
cionais e ą orientaēćo da juventude numa sociedade em constante evoluēćo. Participante de todos os movimen-
tos cķvico-culturais e religiosos, Carolina Ribeiro impunha seu carįter nobre, sua soberba energia e, com a
palavra fįcil, incisiva, franca e leal movia os poderes superiores em prol das grandes campanhas em que o
objeto era sempre o império da justiēa, o beneficio do desamparado, a felicidade do povo, enfim, o bem comum.
Entregue desde os verdes anos ao magistério, Carolina Ribeiro esqueceu-se de si mesma pela vida em fora e
trilhou seus admirįveis oitenta anos – sua idade atual – dedicada ą juventude, ao seu povo, ą sua cidade.
Vencida a cįtedra, retirou-se para a vida privada, onde foram tira-la hį dias, para liderar uma vez mais, com a
sua coragem, com a sua energia e sobretudo pela sua respeitabilidade de grande dama, um movimento de todas
as instituiēões cķvico-sociais-assistenciais-comunitįrias, em favor da infeliz populaēćo de Sćo Paulo. Era o
matriarcado paulista, era a alma da cidade sofredora clamando contra os horrores do inferno dantesco do
edifķcio Joelma. A nobre dama ergueu-se e apresentou-se com um pugilo de mulheres da Sćo Paulo tradicional
e lutadora para falar aos vereadores da Cāmara Municipal. O Protocolo regimental da Casa, nćo permitiu que
Carolina Ribeiro assomasse ą tribuna, o que muito a magoou. Nćo só a ela, mas ą famķlia paulista.

 Ali estavam representadas cinco mil mulheres paulistas, da fibra das lutadoras, das defensoras do direito
dos infelizes, dos enlutados, das vitimas inocentes da maior hecatombe destes śltimos tempos. Ali estavam por
uma lei sobre a regulamentaēćo de medidas mais severas e mais eficazes de prevenēćo contra incźndios na
grande cidade.

 A luta do matriarcado paulista liderado pela ancić de oitenta anos é mais uma das grandes pįginas perpetu-
adas na grandeza de alma, na fibra enérgica e lutadora e sobretudo, no coraēćo maternal da mulher paulista tćo
bem representada por Carolina Ribeiro.

Ao sair da Cāmara , lanēou ela um repto que é a mais eloqüente e incisiva premoniēćo contra a desķdia, a
superfluidade com que assuntos de natureza preferencial e séria sćo procrastinados numa lenta e rotineira
tramitaēćo burocrįtica : “Nćo brinquem com cinco mil mulheres. . .”

Carolina Ribeiro representa neste momento a maior defensora entre tantos, daquela infeliz juventude mer-
gulhada no inferno das labaredas, vitima inocente da incśria dos nossos tempos.

Que a sua voz, ecoando entre tantas que agora se elevam emocionadas e confrangidas, obtenha para a
populaēćo paulista a breve legislaēćo cuja omissćo foi a causa do mais triste dos episódios destes tempos. E que
o eco dessa voz ressoe para todas as latitudes espalhando a seguranēa, a confianēa e tranqüilidade para
aqueles que lutam pelo pćo de cada dia.

 Serį para Carolina Ribeiro, a mais linda coroa para os seus nķveos cabelos de oitenta anos.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/02/1974 )
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“ DAQUI  NÃO  PASSAM !. . .”

 Em dezenove deste mês completou-se mais um aniversário de morte de Frei Fidélis, o patrono desta coluna.
Justo portanto que lhe tributemos embora modesta, nossa homenagem saudosa e reverente.

 Assistimos à missa que lhe foi dedicada e à leitura da Epístola ouvimos comovida a bela meditação que tão
bem se ajusta na sua milenária verdade à vida extraordinária do humilde capuchinho : “Todo dom perfeito vem
do Alto”. Feliz depositário de uma fé profunda que era a pura essência do seu viver, ele carregou pela vida em
fora a rude estamenha como símbolo de humildade; cingiu-se do cíngulo como prova de mortificação e ascetis-
mo e do terço pendente à ilharga fez a arma poderosa da oração. Ele correspondeu às raias da santidade ao
chamado divino.

Frei Fidélis foi aquele capuchinho franzino, apagado, das poucas figuras que subsistem nestes dias e que tão
bem representam o franciscanismo talhado nas regras severas de mortificação como fonte perene de humilda-
de e santidade.

 Vida plasmada na vigilância constante, entregue inteira à meditação e à penitência, foi Frei Fidelis o fiel
discípulo de Povorello. No limiar de seus oitenta anos os olhos azuis já enevoados pelas vigílias deixaram uma
manhã estival as páginas do Breviário e se voltaram em definitivo para a figura do Mestre que lhe indigitava a
última peregrinação. Encontraram-no frio e exânime. Discretamente como vivera, despedira-se do mundo
mansa e santamente como o fazem, por mercê de Deus, os justos e os puros de coração.

 “Paz e Bondade” sob tal lábaro ele espalhou a bondade e a paz aos corações. Sepultou-se naquele corpo
macerado uma das mais vivas e rútilas inteligências destes tempos. O estudo constante, a eterna ânsia de
devassar os primórdios da vida fé-lo um filólogo e pelos meandros da palavra construiu uma página a mais na
hoje ciência paleontológica, abrindo para o futuro o capítulo surpreendente da pré-história ameríndia.

 Ele mesmo o confessa logo nas primeiras páginas de seu volume “A América Prehistórica” : “Desde
criança acalentávamos o ardente desejo de chegar à misteriosa origem de nossa história. Remontamo-nos às
eras passadas; chegamos ao século XVI e lá fomos intimados : “Daqui não passam!”

 Ele não só ultrapassou os limites do conhecido como varou com incríveis clarões a noite escura das origens
atlântidas.

 Frei Fidélis conhecia o sumério que, no entender da Filologia é a língua primitiva, a mãe de todos os idiomas.
Com seus aprofundados estudos que lhe consumiram anos e anos de paciente e laboriosa pesquisa, Frei Fidélis
abriu novas sendas às especulações modernas sobre a origem dos povos.

 Fazendo-lhe justiça, nosso caríssimo Hernâni Donato em sua mais recente obra : “Dicionário das Mitologias
Americanas” inclui vários verbetes em que se mencionam Botucatu e Frei Fidélis. Aliás, o saudoso, capuchinho
é citado mesmo sob seu mais conhecido pseudônimo – Peregrino Vidal e é destacado como um dos mais
dedicados pesquisadores das fundações pré-históricas ou mitológicas do continente americano.

 Alma simples e humilde, sábio e modesto como bem poucos, ele calcou sua imagem na memória dos que
tiveram a felicidade de conhecê-lo e de admirar-lhe as virtudes.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 21/02/1974 )
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PROF. ALCEU MAYNARD ARAUJO

 Esta coluna presta hoje sua reverente homenagem a Alceu Maynard Araújo, falecido domingo último, na
Capital do Estado. Nascido em Piracicaba, considerava-se o ilustre extinto botucatuense de coração, pois que
passara sua infância e juventude nesta cidade, onde era grande o número de amigos que lhe admiravam a
inteireza moral de caráter, o trabalho intelectual intenso, o carinho dispensado à juventude e sobretudo, seu
amor às coisas e aos costumes de sua terra.

 Diplomado em 1930 pela Escola Normal Oficial de Botucatu, partiu o Prof Alceu para a Capital do Estado
onde aprimorou seus estudos, bacharelando-se em Direito pela USP. Posteriormente graduou-se pela Escola
de Sociologia e Política, doutorando-se em Antropologia Social. Daí partiu para os estudos e pesquisas de
caráter social e folclórico que lhe grangearam notoriedade tendo sido considerado uma das mais credenciadas
autoridades nacionais no assunto.

 Professor, jornalista, antropólogo, escritor, conferencista, seu nome ganhou ressonâncias internacionais,
tendo sido de 1948 a 1956, assistente respectivamente dos Profs. Emilio Willens e Donald Pierson em Pesqui-
sas de Comunidades Rurais. Participou de Equipes e Comissões patrocinadas pelo Governo do Estado e pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, em pesquisas sociológicas, destacadamente na “Operação Caiçara” e no
“Perlustro do Nordeste”.

 Técnico em Administração na USP, função pública efetiva, aposentara-se em 1961. Participou de todos os
movimentos referentes a estudos e pesquisas sobre o nosso folclore que ele enriqueceu com a valiosa contribui-
ção da obra em três volumes : “Folclore Nacional”. Ultimamente lançara o livro “Cultura Popular Brasileira”,
pela Melhoramentos. Nesse volume traçara as regiões folclóricas do país, dividindo-as em área da pesca, da
agricultura, da mineração, pastoril e amazônica. Viajara muito, colhendo “in loco” suas ricas observações sobre
os nossos costumes sertanejos. Seu depoimento é uma valiosa contribuição aos estudos etnográficos do país.

 Jornalista, organizou a página dominical do “Correio Paulistano”, mantendo por muito tempo a coluna “Cor-
reio Folclórico”. Foi sócio correspondente de Sociedades Folclóricas não só nacionais, como estrangeiras,
correspondendo-se com as da Bolívia, Peru, México, Tucuman e Buenos Aires, da Republica Argentina.

 O Prof. Alceu Maynard Araújo foi membro da Sociedade Paulista de Medicina e Diretor da Secção de
Medicina Folclórica. Foi membro-titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ocupando a cadeira
cujo patrono é Cornélio Pires.

 Entre os inúmeros prêmios conquistados em sua brilhante vida de escritor e conferencista notável, destaca-
se a Medalha de Ouro obtida no Concurso “Arnaldo Vieira de Carvalho”, da Sociedade Paulista de Medicina e
o grande premio “ Giuseppe Pitré” em concurso internacional de folclore, obtido com o livro : “Medicina
Rústica”, em 1961.

 Das trinta e cinco medalhas conquistadas pelo seu destacado valor cultural, o prof. Alceu era detentor das
medalhas : “ Rui Barbosa”, “Imperatriz Leopoldina”, “Marechal Rondon”, “Pirajá da Silva”, “Força Pública do
Estado de São Paulo”, “Associacion de Pesebristas” de Barcelona-Espanha, “Infante Dom Henrique”, “José
Bonifácio”, “Medalha Jubileu de Prata de Fundação dos Clubes dos Menores Operários” e “Gratidão Escotei-
ra”, pelo muito que realizou em prol dos menores e da juventude de seu país.

 Como congressista , o Prof. Alceu Maynard Araújo participou oficialmente de inúmeros encontros no País,
tendo sido sua tese unanimente aprovada, quando da realização do III Congresso Panamericano de História da
Medicina, no Rio de Janeiro.

 Fez palestras e conferências sobre folclore em todos os Estados brasileiros,inclusive nas grandes cidades
de Santos,Campinas, Tietê, Araraquara, Bauru, Itu e Botucatu. Colaborou ativamente com o governo do Estado
e do Município de São Paulo, sendo redator da Divisão de Folclore e Turismo do Estado.

 O desaparecimento do grande paulista enluta as ciências antropológicas a Arte e a Cultura não só do
Estado de São Paulo, como do Brasil.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/03/1974 )
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O BRONZE DAS GLICÍNIAS

 A Academia Botucatuense de Letras, comemorando o seu primeiro aniversário de instalação, prepara-se
para duas grandes recepções em que reunirá a intelectualidade não só local, como da região.

 A primeira, em 20 do corrente, no Salão Nobre do Instituto Santa Marcelina, gentilmente oferecido pela
Revma. Madre Superiora, quando então será conferido à escritora Maria José Dupré, o diploma de Membro
Honorário da Academia para a qual já fora eleita quando da fundação daquela Agremiação Cultural.

 A segunda, marcada para o próximo mês, constitui-se numa homenagem especial a Sua Exma. Revma.
Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano que alia a seus incontáveis méritos de sacerdote e
dignatário da Igreja títulos de grande intelectual e orador sacro.

 A recepção à escritora nacional oferece à sociedade botucatuense momentos prazeirosos de brilhante intelectu-
alidade ensejando a que, uma vez mais se ressalte a tradicional cultura da terra dos bons ares e das boas escolas.

 Maria José Dupré, que todos conhecerão em várias solenidades que lhe estão sendo preparadas, é escrito-
ra de nome firmado na constelação dos grandes romancistas brasileiros. Tem obras publicadas no estrangeiro.
A critica severa da Suécia abriu largas e entusiastas expressões sobre seu livro : “Éramos Seis” afirmando “ é
pois um livro que decididamente oferece ao leitor, o prazer de se encontrar e isto é profundamente humano.” E
mais adiante : “ a intima solidariedade entre os membros da família portuguesa, a rigorosa educação dos jovens,
os santos católicos, as revoluções, os doces exóticos, as manifestações sentimentais são de um colorido mais
vivo em São Paulo que em Estocolmo. No entanto, somente isso é que distingue a família Lemos ( do livro) de
uma família Bergiund ou Ludhberg da Suécia”.

 Quando do primeiro centenário de Botucatu, a Sra. Maria José Dupré aqui esteve, falando à mocidade
estudantina sobre : “A Responsabilidade do Intelectual na Sociedade”, conferência vivamente aplaudida pela
profundez dos conceitos emitidos através dos quais se manifestou, uma vez mais, a inteligência, o talento
literário e a perfeita formação moral da conferencista.

 Maria José Dupré nasceu em Botucatu. Aqui se fez criança, freqüentou nossos grupos escolares, foi jovem
palmilhando nossas ruas, freqüentando nossos clubes. Foi aluna de pintura no Colégio dos Anjos, nome tutelar
do atual Instituto Santa Marcelina.

 Morava na antiga chácara , nos altos da cidade, mais tarde cedida para a construção do Colégio Técnico
Industrial, hoje um dos nossos justos orgulhos.

 A trepadeira em flor, as glicínias primaveris, as manhãs estivais, os céus sempre azuis, a viração constante,
os sinos da Matriz sedimentaram, sem que ela o percebesse, as impressões da futura grande escritora. Um dia,
seu talento literário incentivado pelos carinhos do esposo Eng. Leandro Dupré, surgiu como num toque mágico
se abrem as corolas das glicínias e das rosas, espalhando o perfume sutil de sentimentos nobres e idéias lindas.

Nascera a escritora.
Suas mais graciosas vergônteas foram dedicadas à infância. Escreveu livros infantis que povoaram de

imagens delicadas a mente sempre fértil das crianças de sua Pátria, o pais mais maravilhoso do mundo.
 Depois veio a fase da reafirmação de um talento que lhe era nato. Surgiram os romances lidos avidamente

pela juventude estudiosa e inteligente. Esses livros estenderam-se ao gosto da família paulista, da família brasi-
leira. E ganharam muitas versões em muitos idiomas estrangeiros, inclusive o sueco.

 Por último,a sua mais recente obra “Caminhos”, onde Maria José Dupré, numa terna evocação reativa o
vulto de seus pais, da sua gente, da família botucatuense nas primeiras décadas deste século. Colorindo e dando
brilho às imagens, numa leitura fluente e agradabilíssima, tão ao sabor do gosto do nosso povo, surgem as
glicínias leves, sutis, perfumadas.

 O ramalhete espiritual de suas memórias vai se consubstanciar num bronze que a nossa Industrial fundiu e
onde se inscreverá uma frase poética, de autoria do acadêmico Trajano Pupo Jr. Esse bronze perpetuará no
Saguão do belo prédio da Industrial, a homenagem conjunta daquele modelar estabelecimento técnico-industrial
e da Academia Botucatuense de Letras, à notável escritora que é nossa.

 Essa é uma das muitas homenagens com que a cidade, através da Academia, dos Estabelecimentos de
Ensino e do Legislativo Municipal vai lhe tributar.

 Seja bem-vinda a Botucatu, grande e nobre dama, traço indestrutível da tradicional e histórica família
botucatuense.

 ( Gazeta de Botucatu – edição de 14/03/1974 )
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A ESCRITORA E O LIVRO

A visita honrosa da escritora Maria José Dupré a esta cidade, homenageada pelo Poder Civil em sessão
Solene do Legislativo Municipal, pela intelectualidade botucatuense através da Academia Botucatuense de
Letras e pelas Escolas de nível superior como, entre outras, o Instituto Santa Marcelina e o nosso Colégio
Técnico Industrial, foi, para a legitimidade de nosso justo orgulho, um dos pontos altos em que a cidade mais
uma vez demonstrou, surgido o asado momento, seus altos fôros de civismo e de tradicionalidade histórica.

 Nem o mau tempo que assola como calamidade geral impediu que a nossa melhor sociedade, de rijo cerne
botucatuense se exteriorizasse levando à nobre e talentosa escritora, o testemunho de sua admiração e de seu
apreço.

 As cerimônias programadas tiveram a assistência à altura do valor intelectual e moral da homenageada,
rodeando-a da carinhosa e afetiva cordialidade que é apanágio da nossa gente. Remanescentes da Botucatu
antiga, descendentes de ilustres famílias, lá foram ao Santa Marcelina, à Industrial e à Câmara , levar-lhe o
calor da sua admiração e da sua amizade.

 Às portas de mais um aniversário da cidade, a passagem da senhora Maria José Dupré por Botucatu veio
reavivar os fecundos, os extraordinários anos das primeiras décadas deste século.

 “Caminhos”, que outro nome poderia ter um livro biográfico, cheio de recordações das décadas de dez a
trinta, desta terra tão poeirenta, avermelhada, sugerindo a energia latente a reclamar lances de heróis para
abrir-lhe os degraus do Progresso? E vem à tona a acirrada luta política entre os membros da própria família da
escritora : Amandistas e Cardosistas : luta de homens idealistas que se digladiavam em campanhas eleiçoeiras
mas que deixavam o rastro de seus trabalhos, de suas lutas por uma Botucatu maior.

 Escrito com o coração, as paginas de “Caminhos” retratam a sociedade local da época, as lutas da profes-
sorinha primária, seus estudos de música iniciando-se no violino e piano; a vida heróica dos pais – retrato fiel de
tantos pais que se sacrificaram por conferir aos filhos um diploma cultural e profissionalizante. Tudo isso está
no livro rico de imagens comuns finamente buriladas com emoção e elegância.

 Sobretudo, as linhas minuciosas de descrição da antiga “chácara” local onde se assenta hoje o soberbo
edifício da Escola Industrial. Vejamos : “A chácara era todo um quarteirão, na frente havia muro, dos três
outros lados, cercas com estacas, arame e plantas entremeadas com trepadeiras. A Casa era longe da rua,
entre um bambuzal de um lado e jardim do outro.” E mais adiante : “. . . mas ficava no alto da cidade, sem
vizinhos, com arvoredos e rosas”.

 A fina sensibilidade da escritora nos prende no enredo poético de suas descrições filigranadas : “e eu me
sentava no terraço, olhando à toa o pedaço do mundo que eu via. Vinham duas rolinhas meio cor de terra,
andavam pelas alamedas do jardim como se estivessem passeando. “... Num vôo só, chegavam as pombas e
trocavam impressões sobre a beleza da tarde. Eu só olhava. A glicínia deixava cair os cachos roxos, como
indiferente à beleza que espalhava. Chegava um beija-flor verde como esmeralda, sugava o jasmim, parado no
ar, ia embora.”

 Toda essa beleza poética , retrata o mundo encantador que dourou os verdes anos da grande escritora,
amealhando-lhe impressões de fina sensibilidade, agora vertidas em “Caminhos”.

 Botucatu que lhe é grata fixou-lhe a alma de artista no bronze que a Industrial perenizou e que a Academia
Botucatuense de Letras, pela voz poética de Trajano Pupo Jr. a imortalizará para a gratidão e a admiração dos
pósteros.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 21/03/1974 )
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 O MENINO GEISEL

 Nos traços biográficos que nos definem o caráter do novo Presidente da República, empossado em 15 de
março último, destacam-se os depoimentos de seus concidadãos e contemporâneos que prazeirosamente per-
filaram para a reportagem falada na televisão, a infância do simpático e tranqüilo General Ernesto Geisel cuja
formação espartana lhe assegura um homem de princípios sólidos, de invejável cultura e de grande capacidade
de trabalho o que lhe valeu os inúmeros e importantes cargos públicos que já ocupou.

 Vida severamente talhada no rigor da disciplina, os meninos Geisel tinham sérias tarefas a cumprir. A
exatidão nos horários da escola e a freqüência ininterrupta às aulas cronometravam o trajeto, de forma a não
malbaratarem com amigos e palestras dispersivas, o tempo que tinham para retorno a casa. Na intimidade da
família, colaboravam com a mãe nos arranjos domésticos, horta e jardim. Tinham hora para tudo, preferencial-
mente, para os estudos e deveres escolares, executados ao redor da mesa grande, sob os cuidados e supervisão
materna.

 Acabados os exercícios da escola, tinham por obrigação, a lavagem de selos. Desse modo, colaboravam
com o pai, um filatelista apaixonado que tinha na coleção de selos, em organização, seu passa-tempo preferido.

 A Filatelia é, em qualquer tempo, um fator disciplinar, educativo, é uma forma inteligente de lazer, é ciência,
é arte e, se o quiserem, em casos depressivos, inclusive fator terápico. Um dos maiores colecionadores norte-
americanos fez-se filatelista sanando horas depressivas de insônia.

 Na figura do adolescente Geisel, lavando, com os irmãos, selos para o pai colecionador, vimos uma das
imagens mais belas de intimidade familiar, de afinidades no lar, fonte de diálogo, de orientação, de formação
filial.

 Isso nos encantou particularmente, pois que conhecemos, muito perto de nós, a tarefa meticulosa e paciente
de lavar selos. É, no mundo filatélico, a parte prática do colecionador, é o passo inicial : lavagem e desinfecção
do selo usado, carimbado, servido, que nos chega como taxa postal em correspondência recebia. É trabalho que
exige paciência, método, cuidados especiais mas que nos compensa com horas tranqüilas, sossegadas, realiza-
do em silencio entrecortado apenas com a luz do sol lá fora, e o chilrear dos pássaros nas árvores.

 Há uma pia especial, circundada de azulejos brancos na parede. A tarefa é simples : com dose certa de
desinfetante, enche-se a pia d’água e ali deitam-se os selos usados, destacados das cartas e invólucros. A ação
da água descola as estampas onde se achavam aderidas. Após alguns minutos o selo solta-se. É a hora da
secagem. É ele retirado com pinça , um a um , e colocado em lençóis de mata-borrão ou no azulejo. A umidade
é absorvida no papel e se consuma pela corrente de ar que areja o ambiente. Em pouco tempo estão os selos
lavados, nítidos nos seus dizeres e valores, nas suas cores e nuances.

Depois disso começa a seleção, outra tarefa meticulosa, atraente, divertida, instrutiva. Segue-se depois, o
colecionamento em envelopes especiais, para o chamado estoque filatélico, destinado às trocas no intercâmbio
com outros filatelistas. Por último, a colocação esmerada, caprichosa, geométrica, artística, dos exemplares,
um de cada espécie, nas páginas do álbum.

Na pessoa do novo e simpático General Geisel nós vemos o antigo e fiel colaborador paterno, filho bom,
obediente, inteligente, haurindo reservas varonis para a sua futura vida de cidadão seguro, integro, perfeito.
Aquela antiga disciplina deu-nos hoje o timoneiro plácido, seguro, capaz.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 28/03/1974 )
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 R E C O N S T R U I R

 Dois médicos da Republica Dominicana apelaram para o governo de seu país, no sentido de uma séria
revisão nos programas de televisão, pelos calamitosos efeitos psiquiátricos observados em crianças seriamente
afetadas pelo medo, pela angústia, inquietude e por sonhos apavorantes, mercê de filmes assistidos sobre os
inenarráveis sofrimentos de uma pequena órfã, personagem de novela de horário permitido, e as aventuras de
uma aldeia infestada por vampiros.

 Lentamente, assim, vem se desvirtuando um dos mais belos e arrojados inventos deste século em declínio,
invento esse que pelo alcance de sua penetração poderia, bem orientado, modificar a face do mundo. É incon-
teste.

 No entanto, as finalidades propagandísticas, o imediatismo dos interesses, o medíocre e, em certos casos, o
baixo nível dos programas, vem prestando um desserviço à formação moral da nossa juventude a ponto de,
conforme se constata, afetar, quer no campo psíquico, como no campo social a própria estabilidade da socieda-
de familiar. Muito facilmente tais malefícios evidenciam-se e pode-se numa rápida visão, avaliar a sua profunda
extensão.

De ordem geral, os canais exibem filmes policiais onde a violência é a constante. Certo que em horários
avançados. Criança não os assiste. Mas o jovem, sim. Depois vem os terríficos filmes de pavor. Lá se foi o
sono tranqüilo, reparador. Num balanço, horas perdidas sem aproveitamento qualquer para um ensinamento
sólido.

Depois vem as novelas. Ah! As novelas que a todos empolgam. Muito embora calcadas mais na realidade
da vida moderna, acompanhando portanto, a evolução e a mudança dos costumes tradicionais, vem elas apre-
sentando padrões que não edificam absolutamente nada. Há antes, uma disfarçada propaganda de independên-
cia juvenil que fere profundamente os nossos tradicionais e históricos princípios de família. Em o “Carinhoso”,
a neurótica Marisa não tolera a convivência com os pais e a avó, apodando de “mau soleo” a própria mansão
em que mora. O desenrolar da novela apresentou-a sempre fora do lar, como caminho seguro de libertação e
auto-afirmação.

 Que estão fazendo os nossos novelistas para reajustar o equilíbrio, para focalizar de novo o eixo da família?
 Mais do que as aulas de educação moral e cívica, muito mais do que os ensinamentos da escola, a televisão

hoje é o mais eficiente meio de formação. E onde encontrar o bom ensinamento?
 Uma verdade se evidencia. O bom assunto, o tema literário escolhido, a moral conservadora, a boa forma-

ção, tudo vai indo de roldão, sacrificado no afã de conquistar ibopes e quejandos meios de propaganda comer-
cial.

 Fala-se tanto em reconstruir. Reconstruir por todos os meios. Pelos que mais atinjam às massas. Mas onde
está o pessoal abalizado para tanto? Existem ótimos programas e ótimos canais. Mas não tem audiência.

 Nos dias de carnaval fizemos uma visita. A dona da casa muito gentil, deixou a reportagem de rua, e
ofereceu-nos o canal 13, para assistirmos a “Édipo-Rei”. Quando acabou o filme, exclamamos :- Que belo
trabalho!

 Ninguém respondeu. Percebemos, então. Todos estavam dormindo.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 04/04/1974 )
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 R A C O N T O

A tarde caia. Os últimos raios do sol poente estendiam-se pela amplidão além, num leque de cores douradas.
Na vasta campina, o verde aveludado das pastagens tinha ondulações macias. Lá longe, o trigal maduro,
margeando o caminho poeirento, inclinava seus colmos alourados, ao leve perpassar da brisa.

 A refeição da tarde acabara. No humilde alpendre e oficina, José repousara a ferramenta. Pombas inocen-
tes iam e vinham assustadiças colhendo por entre as maravalhas do chão, a côdea esmigalhada para elas.
Sentado no degrau liso e polido circundado por trepadeiras em flor, o Menino, entre risonho e balbuciante, tecia
gravetos em cruz. José derrama seu olhar enternecido nos gestos da criança. Era tão infantil e pura! Os
cabelos encaracolados emolduravam-lhe a fronte de olhar límpido e cristalino. Agora, as mãozinhas rosadas
descansam do brinquedo, nos joelhos, e acenam ao revolutear das abelhas que sugam nas corolas vermelhar, o
doce e perfumado mel. Seus olhos cândidos se entretem olhando cismadores as rolas saltitantes que ciscam
aqui, ali, entre o voejar arrulhante das lépidas columbas.

Lá dentro, no interior modesto, Maria ultima a arrumação do vasilhame. Sua voz tranqüila e melodiosa
traduz num salmo antigo, a doce paz do lar.

As sombras da tarde mais se adensam. No violáceo infinito brilha uma estrela.
 José deixa o tripé e vem ter junto ao Menino.
-Agora elas se vão, as abelhas e as avezitas. A noite desce.
 O Menino sorriu-lhe. Não há diálogo melhor, mais intimo e profundo entre os que se amam, do que o puro

entendimento dum olhar.
-Teceste um brinquedo, filho?
-Não é brinquedo, pai. Vós o entendeis. Será este sinal, o meu último repouso terreno, um dia.
 O Infante volveu sua face radiosa para o espaço infinito. A noite descia suavemente sobre a humilde aldeia

de Nazaré. Ele prosseguiu ante o silencio do tutor.
-Vim para cumprir a Vontade do Pai, vós o sabeis. Dia virá em que Eu terei, segundo as Escrituras, que

derramar meu Sangue e dar a minha Carne para que outros dêem, pelos milênios em fora, testemunho do Céu.
 José fitou-o enternecido. Lágrimas cristalinas dão brilho intenso aos negros olhos comovidos. Inclina a

fronte sem protesto. E ouve em silencio :
-A Redenção do gênero humano virá por Mim, pai. A cruz que aqui vedes em meus joelhos, um dia se

agigantará no Calvário. E Eu serei pregado nela. Esse é o único traço visível, pelos séculos alem, que se
levantará entre a terra e o Céu. Eu unirei, pelo supremo sacrifício de minha vida, a criatura a Deus.

 José mal disfarça a comoção. O Menino de há muito conhece as Escrituras. Toda a Verdade Ele já trás
Consigo. Quando seus lábios aprenderam, no regaço materno, os primeiros balbucios, Ele já trazia infusa, a
palavra do Senhor. Nos joelhos da Mãe se confirmara pela leitura dos Livros, o que lhe fora predito no começo
dos dias.

-Obscurece-me o entender, filho. Não alcanço as tuas palavras. Simeão, um dia, no Templo, falou-nos da
Redenção. Tu dormias em seus braços cansados. Minha mente, filho, não ousa apreender o que dizes . . .

 O Menino olhou-o no fundo dos olhos. No rosto infantil, que ainda não deslumbrara os doutores do Templo,
havia um brilho irradiante, profundo, sobrenatural.

-Vós não estareis presente, pai. Mas de onde estiverdes, o entendereis. A Cruz é símbolo perecível na fraca
memória dos homens. O drama do Calvário não sobreviveria à passagem dos séculos. Mas Eu reavivarei, todos
os dias, o sacrifício do Golgota. Eu me transubstanciarei, pai, na Divina Eucaristia : serei pão e vinho. Serei
alimento que sacia, serei água que dessedenta para a Vida Eterna. Por Mim, os homens subirão ao Pai. . .

-E como entenderão as gerações o teu sacrifício, filho?
-Pela Fé.
-Cruento demais, filho! Como o explicarás à tua Mãe?
-Ela já sabe, pai. E guarda estas verdades em seu coração. . .
 A noite veio. No avançado das horas, Maria acorda. José, inclinado sobre o berço do Menino, embala-lhe,

à luz do candieiro, o sono inocente.
-Que fazes, José? Não dormes?
-Adoro a Divina Eucaristia!. . .

( A Gazeta de Botucatu – edição de 11/04/1974 )
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 C I D A D Ã O  B O T U C A T U E N S E

  Em solenidade especialmente programada, estará a Câmara Municipal de Botucatu reunida neste sábado,
às 20 horas, no Legislativo, para conferir a Sua Excelência Reverendíssima D. Vicente Marchetti Zioni, dignís-
simo Arcebispo Metropolitano, o título de Cidadão Botucatuense.

 Não fora ser essa uma praxe convencional do poder administrativo, a expressão em si, seria mera redun-
dância. Porque cidadão botucatuense já o é o ilustre homenageado não só em função do múnus episcopal que
lhe irradia por todos os méritos e por todos os atos o justo título de autoridade máxima religiosa e ponto alto de
espiritualidade na vida católica botucatuense, como também por se haver D. Zioni integrado inteiramente à
nossa gente e à nossa cidade tornando-se nestes cinco anos decorridos de sua posse a figura incomparável e
muito querida de todos os seus diocesanos, incluídos aqui, num largo sentido ecumênico, os seus grandes
amigos conquistados entre outras seitas e religiões .

Sob os títulos que o distinguem na hierarquia eclesiástica está antes de tudo o sacerdote zeloso e diligente
que dando largas à caridade, sai discretamente do palácio nas manhãs do rigoroso inverno serrano, atravessa os
bairros longínquos e visita, casa a casa, a pobreza sofredora e abandonada das redondezas. Não o conhecem,
as mais das vezes. Para todos é ele simplesmente – o padre.

 Essa é a imagem real do grande sacerdote designado por Paulo VI para representa-lo numa das maiores
arquidioceses do Brasil. Organizador e incentivador dos Cursilhos de Cristandade na sede e por toda a vasta
região sufragânea, D. Vicente Marchetti Zioni reuniu ao seu redor a jovem família botucatuense que solicita e
sob orientação sua, desenvolve intensa e meritória obra social. Sua palavra fervorosa, dedicada à juventude
atraiu para si a mocidade que lhe dispensa verdadeira estima.

 A obra das Vocações Sacerdotais que parecera extinta, como o é infelismente nos grandes e antigos cen-
tros de vida religiosa do País, refloriu em nossa cidade e aberto está de novo, e povoado, o Seminário Arquidi-
ocesano que representa trinta e tantas promessas de sacerdócio.

Voltado aos estudos de nossa gente, D. Vicente Marchetti Zioni é o pesquisador meticuloso, o caprichoso
restaurador de nosso passado que tanto tem enriquecido nossa história. Museólogo entusiasta, em seu palácio
sempre acolhedor aos que lhe reclamam a palavra, lá estão, por ele recolhidos do fundo dos porões do antigo
Seminário, verdadeiros lavores restaurados, em entalhes e imagens antigas, remanescentes da passagem dos
Revmos Padres Lazaristas nas gloriosas décadas de vinte e lembranças queridas da Velha Matriz.

 Ordenado em Roma, trouxe D. Vicente Marquetti Zioni, há trinta e oito anos comemorados há dias, o grau
máximo em Teologia e Direito Canônico.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 18/04/1974 )
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D E F E S A  D E  T E S E

 Levada pela insistência carinhosa decorrente da amizade com que nos distingue o casal Prof. Assistente
Idevar Mombrun de Carvalho, estivemos segunda-feira última, num dos estúdios da FCMBB, onde, exatamen-
te às catorze horas lá estaria o ilustre professor enfrentando as agruras terríveis, à mercê da argüição cerrada
e implacável de uma Banca Examinadora composta das mais lídimas expressões da ciência biológica atual,
para defesa de tese que, só pelo título encabula e amedronta o espectador leigo e bisonho : “Contribuição ao
estudo da membrana basal – Estrutura e ultraestrutura da membrana basal do Tegumento da Geoplana carinata
Rister, 1938 – ( Platyolminthes Turbellaria )”.

Anteriormente, confiara-nos a tese – um calhamaço de mais de quatrocentas páginas, ilustradas com um
suceder de fotografias coloridas e uma série de desenhos realizados por retrato falado, que muito honram os
desenhistas técnicos da Faculdade – para uma leitura de avaliação de um longo, longuíssimo trabalho de anos
a fio, na pesquisa, no estudo, na comprovação, nos testes de laboratório, de mais um não acabar de labutas
ininterruptas dias e noites, exigindo cada vez mais esforços, sacrifícios, um absoluto dedicar-se de corpo e alma,
com prejuízo da saúde, num abandono de casa, esposa, filhos, tudo, tudo, em nome de um estudo cientifico cujos
resultados serão magnífica contribuição para novos sucessos da ciência médico-experimental, no amanhã.

 Chegara ao fim uma tese elaborada há mais de cinco anos, num suceder sem fim de dias e de noites.
Chegara ao fim, o sacrifício do grande estudioso. Mas o Prof. Mombrun estava inquieto, pálido, expectante. A
Banca Examinadora deu ingresso no estúdio. Não há quem não trema, nessa ocasião. Profs. Dr. Eugenio
Zerlotti Filho; Prof. Dr. Walter Augusto Hadier; Prof. Dr. Luiz Augusto Magalhães; Prof. Dr. Arli de Campos
Pacheco; Profa. Dra. Carminda da Cruz Landim. Como suplentes : Prof. Dr. Mario Rubens Guimarães Mon-
tenegro; Prof. Dr. Robert Holland. Confundida no auditório, estava uma equipe do Instituto Butantã, cujos
elementos endossavam a tese pela colaboração prestada na sua elaboração : Dr. Adolfo Blunner Jr. Chefe do
Laboratório de M. Eletrônica; Hercules Menezes e Clara Yukie, todos do Laboratório de M. Eletrônica daquele
Instituto.

Após as formalidades regulamentares, iniciou-se o bombardeio. Não pouparam ao candidato o mínimo de
observação. A tese foi analisada com um rigorismo de espantar. Não se poupou nem sequer erros datilográficos
os mais comezinhos e elementares. O problema gramatical foi abordado com uma critica implacável o que em
muito nos edificou, considerando o atual abandono a que se vê exposto, mesmo nos mais altos níveis intelectu-
ais, o nosso pobre idioma. Merece aqui menção especial, a analise critica desenvolvida pelo ilustre Prof. Dr.
Walter Augusto Hadler, senhor absoluto do assunto da tese, demonstrando uma segura autoridade didática,
revelando uma longa e profunda prática dos problemas de cátedra.

 Dada a palavra ao examinando, transfigurou-se o amigo Mombrun. Era a hora da réplica. Um a um, foram
os argumentos rebatidos. Iniciara-se o torneio. Saborosíssimo aos ouvidos leigos. Nada mais agradável do que
o combate entre os donos da palavra, senhores da inteligência viva.

 Após quatro ininterruptas horas de debates, o resultado fez vibrar toda a numerosa assistência. Ao Prof.
Assistente Idevar Mombrun de Carvalho era concedido o título honroso de Doutor em Ciências, com Nota Dez
– Distinção com Louvor.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 25/04/1974 )
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 R E N A S C I M E N T O

 A última crônica de Austregésilo de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos mais
destacados jornalistas da velha guarda, traz-nos uma nota verdadeiramente prazeirosa pelo que anuncia com
relação a uma recente renovada curiosidade pelo estudo da língua francesa.

De Minas Gerais, ou melhor, de Belo Horizonte, através da televisão em reportagem, sabe-se do inusitado e
crescente interesse dos jovens pela língua italiana, em conseqüência do mercado aberto de empregos, com a
instalação das fábricas FIAT em território mineiro.

Muito bem. Abre-se, com ambas as noticias alviçareiras um novo horizonte pelo qual tenhamos talvez um
recrudescimento na procura da cultura geral mais aprofundada e melhor alicerçada, caminho seguro para a
renovação de costumes, tão suspirada nos dias que correm.

 A influência benéfica do estudo de tais idiomas é fácil de pressentir se estudados não só no imediatismo dos
empregos, porém, consciente e inteligentemente, como à procura de um alargamento espiritual, tão bitolado
hoje dentro da fria esquemática do cientificismo e da técnica árida e desumana.

 De 1914 para cá abriram-se os campos da industrialização que passou a ter procedência no desenvolvi-
mento das nações. A técnica, a especialização, a racionalização do trabalho abriram caminho e a cultura, ou
melhor, o humanismo passavam-se a plano inferior. Modificaram-se os programas de ensino, as línguas latinas,
melhormente, neo-latinas, assumiam posições facultativas. O latim, com grande prejuízo para a cultura univer-
sal, foi quase inteiramente abolido dos currículos.

Obscureceu-se a cultura geral, bitolou-se o ensino técnico superior de tal forma que uma nova mentalidade
criou-se fria, indiferente, materialista.

O resultado está aí.
 Nós dissemos serem tais notícias fator promissor para um renascimento espiritual da juventude. Sim. Assim

o entendemos porque, por exemplo a “douce langue” é caracteristicamente a língua das boas maneiras, da
linguagem diplomática, e trás, inerente a seu uso, um certo refinamento de expressões que levam o bom
estudante a atitudes e comportamentos que lhe conferem elegância no falar e um pronunciado bom gosto no
sentir. O italiano por sua vez, sonoro, fluido, abre-nos horizontes de uma comunicabilidade contagiante. É
idioma musical dos versos e frases sonoras. Contagia, seduz e conquista.

Isso em nada alterará o dever, acima de tudo, de bem estudarmos e conhecermos nosso próprio idioma.
Essa é uma primordial obrigação impostergável e inalienável. Quem sabe mesmo, com o estudo paralelo de
idiomas afins, despertará a nossa mocidade para um interesse mais carinhoso, um estudo mais consciente,
penetrando encantada nos arcanos nunca defesos das maravilhas da nossa língua pátria?

 Italiano ou francês ou espanhol, não se fala mascando gomas e com trejeitos de moleque. Há sempre que
se assumir atitudes elegantes.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 03/05/1974 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 245

 R A I N H A  T R I S T E . . .

 Não por ser uma rainha. Nem tampouco por partilhar com o esposo um dos mais heróicos tronos da
Europa. Não. Nossa admiração por ela vai além, muito além. Ela atinge no nosso respeito, a todas as cordas
sensíveis do coração humano.

 É por ser ela Fabíola, a melancólica rainha sem herdeiros, a personagem estupenda de um dos mais como-
ventes dramas que a história moderna registra.

 Nem beleza estonteante, nem feia. Apenas modesta, mas inconfundivelmente – distinta – ela viu transcor-
rer sua juventude no austero solar paterno, onde o regime excepcional do país não chegou jamais a modificar os
rígidos princípios nobiliárquicos em que se educou. Vida de lar, freqüência diária aos sacramentos, educação
em colégio católico, discreta, quando imprescindível, a aparição em sociedade. Assim cresceu Fabíola, de nome
lindo, a rememorar as heróicas e místicas virgens do Cristianismo. E por atávica herança, fê-la o nome, uma
das mais estupendas mulheres dos nossos dias. Sim, porque esquanto ainda houver Fabíolas no mundo em que
vivemos não se pode descrer da humanidade.

Um dia , em casa de amigos comuns, conheceram-se ela e Balduino, o jovem rei solitário. Foi um romance
dos mais comentados porque a alta nobiliarquia européia em franca e escandalosa decadência, transposta hoje
ao “jet-set” internacional não podia admitir que um rei legítimo, indiferente ao mercado de jovens fulgurantes
princesas, se voltasse cativo a uma nobre . . . apenas piedosa. O amor deles não foi cinematográfico. Foi
afeição profunda. Amor tranqüilo. Cotejaram-se afinidades espirituais e estéticas. Ela lhe revelou timidamente
suas propensões literárias, consoantes com sua índole maternal. Estórias infantis, de profunda penetração
psicológica, de grande conhecimento dos arcanos surpreendentes da almazinha das crianças.

 Balduino, jovem rei esteta, herdeiro de avós letrados, cultores da música e da arte, amou-a ainda mais.
Comungavam dos mesmos ideais. Uniram-se indissoluvelmente aos olhos de Deus e do mundo.

 O malogro, veio inexorável e abateu-se sobre o jovem casal. A fragilidade orgânica de Fabíola, a mestra
ideal, a escritora voltada à infância, a rainha seduzida por uma só coroa - a da maternidade – recebeu da
Ciência o veredicto frio e seco : se houver maternidade concretizada, um dos dois morrerá : ou a mãe , ou o
filho. Fabíola não hesitou : que viva o filho! Mas o esposo e rei, não aceitou a decisão. Jamais! E propôs , terno
e amoroso, um holocausto a dois : a abdicação em favor do irmão do rei, em beneficio da continuidade da
dinastia belga.

 Aí, a família real se manifestou coesa pro-Fabíola. Ninguém sacrificará a preço nenhum, a mais terna, a
mais suave e delicada das rainhas que já teve a Bélgica.

 Unidos ainda mais, com o correr dos anos, ambos os esposos espelham ao mundo inteiro um magnífico
exemplo de amor e compreensão.

( A Gazeta de Botucatu – Edição de 09/05/1974 )
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 V A N D A L I S M O

 Há dois anos atrás, precisamente em Maio,o húngaro Laszio Toth golpeava furiosamente – numa cena de
loucura justificada como exacerbação doentia – a única escultura, dentre tantas, assinada por Miguel Angelo,
mutilando-lhe em firmes golpes de martelo o antebraço, o nariz, a pálpebra esquerda e o pescoço da Madona.
A cena, ocorrida numa das galerias do Vaticano foi presenciada pelos inúmeros circunstantes que se prepara-
vam para assistir à Missa de Pentecostes e suscitou no mundo inteiro arrepios de estupefação. Destruía-se ou
tentava-se destruir um dos mais ricos valores artísticos do passado e – o que é mais grave – insuperável para
a época que vivemos.

 A “Vênus”de Velásquez, do Museu londrino, e “A Ronda da Noite”, de Rembrandt, do Museu flamengo,
foram inutilizadas a golpes de faca. Por que?

 De fevereiro a estes dias o noticiário jornalístico nos dá conhecimento das agruras pelas quais passa a
Prefeitura de Londres para reaver, de um modo ou de outro, a célebre tela “A Guitarrista” de Jan Vermeer,
mestre holandês do século XVII. A tela, dizem, é preciosa : retrata uma adolescente da época, vestida, pente-
ada e adornada segundo os costumes de então. A excelência da obra, segundo a escola pictórica, está na
suavidade das cores onde prevalece o azul, de grande importância para os gênios da pintura, e a expressão
fisionômica da jovem cujos olhos irradiam uma luminosidade e uma beleza interior que só os mestres atingem à
captação. Ademais, a perfeição técnica com que as mãos executam o dedilhado das cordas evidencia o traba-
lho de penetração artística. Pois bem : cartas, ameaças de destruição, foram enviadas ao Museu, incluindo-se
numa delas, um pedaço da tela famosa, já recortada, pelo menos, nos seus bordos junto à moldura. O quadro, no
dizer de peritos é de valor incalculável.

Por que essa destruição? Quem substituirá, para regalo dos olhos e prazer do espírito, uma tela dessas?
Nos últimos dias de abril findo, a famosa “Gioconda” de Da Vinci, emprestada pela França ao Japão, foi

exposta em Tókio, no Museu Nacional. Entre os milhares de visitantes, uma jovem paraplégica atirou contra a
tela, quantidade bastante de tinta vermelha, no intuito declarado de inutilizá-la , sob alegação de revolta pela sua
deficiência física, impedida na ocasião, de ver “Monalisa”, com os demais admiradores. O gesto não teve
conseqüências, porque o quadro famoso está muito bem protegido por vidro especial.

 Anteriormente, em março deste ano, “Guernica” de Picasso, sofreu idêntico atentado, quando um maníaco,
dizendo-se artista incompreendido, inverteu-lhe, em aerosol, jatos vermelhos adrede preparados.

 Cada um desses atentados tem uma só repercussão : o materialismo frio e impiedoso dos nossos dias
armando as mãos de suas vitimas para fazê-las instrumentos da mais inominável das iconoclastias : a destruição
da idéia de Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 18/05/1974 )
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SENDAS LUMINOSAS

“Ne me laissez pás tellement triste : écrivez-moi vite qu’il est revenu. . .”, assim termina Exupéry , num
comovente apelo , seu “Petit Prince” que é a mais eloqüente prece da natureza humana, perdida no deserto
árido do mundo contemporâneo mumificado e poluído, em busca do maior Bem.

Acabamos a leitura do “Menino do Dedo Verde”, de Maurice Druon, em tradução de Marcos Barbosa. E
sua fase final encerra a mesma angustiada súplica, na simplicidade de quatro palavras : “Tistu era um anjo!”

Dois autores irmanados pelo solo-pátrio dilacerado e violentado pelas grandes hecatombes; ligados pelas
mesmas experiências cruentas num mundo em convulsão; donos dos mesmos anhelos, na busca sincera de
uma clareira do Alto, por onde possa manar, em torrentes de luz vivificante e renovadora uma senda de Paz
para a humanidade.

Medeia entre ambas as obras, um espaço cronológico de vinte e cinco a trinta anos. A humanidade não
melhorou. O apelo agora, é o mesmo : o retorno dos homens para a verdadeira trilha da harmonia universal, tão
decantada sempre e paradoxalmente tão afastada das criaturas, pelos próprios homens.

 Ambos os autores trazem no intimo a dolorosa experiência da falência das qualidades superiores do ser
humano, em benefício das concepções rasteiras e materialistas de um existencialismo maléfico e condenável.
Saboreiam ambos, a seu tempo, a amarga decepção no confronto chocante entre a realidade do mundo subje-
tivo de sua formação sensível onde a perfeição é um sonho; seus anhelos são a pureza espiritual, e sua mensa-
gem é a verdadeira paz universal.

 Escolheram ambos, o mesmo mensageiro : a criança, imagem viva e perene de Deus presente. Na almazi-
nha infantil, como um elo espiritual de candura, inocência e pureza, abriram clareiras luminosas para reconduzir
o gênero humano à sua verdadeira fonte de origem : o retorno a Deus, seu destino certo e indestrutível.

 “O Menino do Dedo Verde” é agora, uma renovada bela e comovente mensagem de paz. É um veemente
apelo à abominação da guerra, é o mais angustiante libelo contra as armas nucleares. Tistu é o geniozinho alado
inventivo das coisas simples. É o zéfiro fagueiro que adora a Natureza e sente através dela o Senhor Invisível
do universo. Se Deus pôs na terra o gérmen de todas as flores, soltou em cores múltiplas as borboletas que
brincam no espaço cristalino, se deu o azul às águas correntes, espalhou os raios do sol que dão nuances às
planícies e aos montes, porque haverão os homens de cerrar à gratuidade das coisas lindas seus olhos malicio-
sos e abrí-los ao negrume da destruição?

 “O Pequeno Príncipe” veio das estrelas. De uma estrela ignota. E voltou a ela, quando sentiu os areais
ardentes e desérticos de um mundo mau.

 Tistu construiu uma escada vegetal, com seus dedos verdes – “sés pouces verts”, no original – e as árvores
cresceram e ele subiu por elas na busca infinita do grande amigo. Deixou na terra, no prado verde, os chineli-
nhos, sinal sensível da sua presença.

 Belas figuras literárias ambas, a luzirem simplicidade, candura, pureza de expressões, numa selva densa e
garatujada dos livros maus que por aí enxameiam. Com elas, ambos os autores nos deixam num arroubo de
esperança e de Fé, a mais alentadora das mensagens : Deus existe!

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 23/05/1974 )
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NO REINO ENCANTADO DA MÚSICA

 O Brasil acaba de adquirir, por um sistema de crédito especial, e por um preço miliardário, algo que não tem
mais do que sessenta e nove centímetros de comprimento; cinco, de altura e que não pesa mais do que quinhen-
tas gramas : um autentico violino Stradivarius, cujos únicos remanescentes exemplares no mundo são raríssi-
mos. Esse instrumento, como programa de divulgação cultural, será exibido em todo o País, executado pelo
músico brasileiro, concertista e regente : Cussy de Almeida.

 Oxalá pudéssemos nós contar, numa noite de gala no Santa Marcelina, com a presença insigne do maestro
e desse rei original dos instrumentos de corda.

 A repercussão da compra despertou nos meios artísticos um – Oh! – de admiração e já antecipado prazer,
à vista das possibilidades de se ouvir numa Sonata de Brahms, tendo ao piano um Klein, a raríssima caixa
acústica, jóia musical milagrosa, donde jorram torrentes de harmonias celestiais. Sim, porque o som do Stradi-
varius é único e inigualável. Nem a técnica mais moderna de fabricação atual de violinos atingiu às singularida-
des misteriosas dos seus sons. Todo o segredo de sua fabricação repousa, para uns, na formula preciosa do
verniz. Tendo por mestre único, o celebre Nicolau Amati, a linha dos fabricantes de violinos italianos compõe-
se de Antonius Stradivarius, Andréas Guarnerius e os Rizzi, de Genova, cujos violinos eram inicialmente testa-
dos por um jovem adolescente miserável, feio e sonhador, cuja alma, mais do que a mão, brandia o arco mais
maravilhosamente do que Orfeu modulava sua flauta. Esse jovem, era Nicoló Paganini, que veio a ser o maior
violinista de todos os tempos.

 Antonio Stradivarius, fundador da dinastia restrita e celebre de fabricantes de instrumentos de corda, foi
discípulo de Amati, de quem recebeu os segredos básicos da manufatura. Com o correr dos tempos, atingiu sua
fase áurea de fabricação – entre 1701 a 1720 – alterando a fórmula inicial e dando-lhe mais ricas e amplas
possibilidades de vibração. O violino ora adquirido pelo Brasil, é, segundo os jornais, desse período. Os instru-
mentos atingiram então, o máximo em perfeição, quer na estrutura material como também, o que é muito
importante, na sonoridade inigualável do som. Levavam tradicionalmente o nome do fidalgo que os encomenda-
va, ou do artista famoso que os tangia. O nosso, é um Hammerle, nome do colecionador que o adquiriu em
1709.

Duzentos e trinta e oito anos já se passaram da fase de Stradivarius, mas até hoje, o segredo que ele
aprimorou desafia as técnicas de pesquisa mais profunda e as análises mais rigorosas e modernas da composi-
ção.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 31/05/1974 )
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 O CAMINHO DO CÔNEGO

A Campinas que muito o estimou coube a última piedosa tarefa de ministrar-lhe os últimos sacramentos e
proporcionar-lhe, no término de uma sofrida existência, o jazigo derradeiro.

Referimo-nos a Monsenhor Agostinho Colturato a quem esta crônica presta sua reverente homenagem,
presente o seu passamento em primeiro deste mês .

Monsenhor Agostinho Colturato representou em nossa cidade o período inesquecível da Igreja nos idos
longínquos de 1938 a 1946. Oito anos apenas, período brilhante de intensidade apostólica e de enriquecimento
de vocações para a seara do Senhor.

 Aqui chegou quando assumia a nau em mar proceloso da Diocese, Dom Frei Luís Maria de Sant’Ana, no
século, frade-bispo da Ordem Franciscana.

 Coube-lhe já de início o pesado encargo de Secretário do Bispado, acrescido de Vigário da Sé Catedral,
antiga Matriz de Sant’Ana.

 Sacerdote exemplaríssimo, conduziu desde logo a Diocese com pulso seguro, atento principalmente ao
revigoramento, até então combalido, da religiosidade no seio da imensa grei.

 No mais nobre sentido da expressão, foi a “eminência parda” do governo diocesano. Dom Frei Luís Maria
“alma intelectual” de uma extensa e trabalhosa Diocese, era de índole voltada à meditação e ao recolhimento.
Ademais, era doentio, como prova seu curto governo de oito anos. Pesava-lhe nos ombros o reerguimento da
Diocese. O então Cônego Agostinho foi o seu pulso firme. Diligente, numa ampla visão das inúmeras tarefas a
encetar de rijo, pôs-se ao trabalho.

 Desenterrou os alicerces soterrados da nova Catedral, deu-lhe as paredes, o arcobotante, delineou as
torres. Os estudantes reunidos ofertaram-lhe o Cristo Redentor que encima a cidade, e, em cinco anos – de
1938 a 1943 – facultou a benção solene do templo.

 Fez da Sacristia sua cátedra. Com exemplos, heroísmos, com palavras e numa contínua atividade governou
a Paróquia da Catedral. Dos albores da madrugada às deshoras da noite, lá estava ele zelando desde o brilho da
limpeza das alfaias à nobre tarefa de apostolado e orientação. Reafirmaram-se as Irmandades que formavam
os melhores centros de encontros. Faltava uma, que desse ao Divino Tabernáculo uma dedicação constante,
então, ele fundou e elaborou os Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento que dá às Catedrais a
moldura solene dos homens graves e piedosos.

 Povoou-se a Sé. Jovens, moços e moças reuniam-se sob a fita azul Mariana e davam o colorido vivaz da
sua irriquieta solicitude. Surgiram daí muitas vocações de rapazes e moças que hoje oferecem seu holocausto
a Deus. Cônego Agostinho era a imagem do querido Cura D’Ars neste recanto interiorano.

 Bondoso, alegre, comunicativo, jovial, reanimava sempre a chama da esperança junto àqueles que sofriam.
Sua obra grandiosa não cabe numa crônica.

 Quando passou-se para a Casa Paroquial da General Telles, era-lhe penoso contornar o vasto taboleiro do
jardim fronteiro, para atingir nas madrugadas escuras o seu posto na Sé.

 Solícita aos seus afanosos trabalhos que não tinham fim nunca, a Prefeitura determinou a abertura de um
atalho, contornando o lago e que ia dar, em linha quase direta à porta da Catedral.

 Esse atalho, denominou-se entre os seus fiéis diocesanos, o “Caminho do Cônego”, que dará para os
pósteros, numa imagem singela de vereda sinuosa, a significação da passagem de um grande homem, de um
sacerdote integral, pelos caminhos estreitos e extenuantes da seara do Senhor. Paz à sua alma.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 13/06/1974 )
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TRADIÇÃO HISTÓRICA

 O mal é geral. Os jornais diários nos dão freqüentemente o protesto dos que se arrepiam emocionados
contra a onda avassaladora de uma revolução técnica que insensível às coisas do passado vem já marcando o
reverso negativo de uma tecnologia que lentamente destrói a tradição histórica.

 Envolvemo-nos lentamente nessa onde e muito nos ressentimos disso : a morte de nossa tradição, o desa-
parecimento do período áureo – jamais suplantado – da história botucatuense tão rica de tradição, de heroísmos
e de civismo.

 Vimos em menina jorrar a fonte da Gruta de Lourdes e inclinamo-nos tristemente quando o cimento frio e
inexplicável estancou a água das abluções que por si só contava a história do Santuário. Vimos resplandecerem
os peixinhos vermelhos,trêfegos e brejeiros a comer as migalhas que lhes dávamos, no lindo complexo de lagos
do Jardim Público frente à Catedral., adornado pelo grupo escultórico do efebo e das duas sereias que nos
domingos e dias de festa jorravam às alturas a água cristalina. Testemunhamos a cerca-viva que contornava
pela calçada os vastos tabuleiros risonhos de flores coloridas. Nenhuma fonte moderna suplantará aquele
grupo.

 Alguém estará lembrado disso? Nós, os tradicionalistas, constituímos uma reserva humana que se vai
escasseando frente ao forasteiro seduzido pelo nosso clima, pela nossa água, pelo nosso céu de serrania pura.

 Quem se lembrará dos lagos conjugados do Seminário São José, hoje vazios, secos e solitários? Jorravam
água que espadanava raios de sol matinal. Íamos ao Grupo Escolar, mas, de furtivo, entravamos a ver os
cavalos marinhos que contornavam a bacia d’água entre os dois lances da escadaria hoje recoberta melanco-
licamente pela patina do tempo. Como tudo era lindo, histórico e sugestivo! Sentimos nos ouvidos o coro dos
seminaristas que ecoava pelas tardes os salmos das Vésperas.

 Que resta disso tudo hoje? Quem reavivará o borborinho cantante da água da pequenina e graciosa gruta
do Palácio Arquiepiscopal?

 E agora meu Deus, o Fórum! Paredes vetustas que guardam em si, o eco das grandes sentenças, dos
serenos julgamentos! Onde senão lá, para se reavivar na memória dos pósteros, o debate de titãs da criminolo-
gia paulista : Alfredo Pujol e Antonio Covelo : “ Sinto-me honrado em saudar V. Exa., um astro de primeira
grandeza na constelação jurídica brasileira . . .”

“. . . de microscópico tamanho frente a V.Exa. retrucou liminarmente Covelo.”
 Quem guardará para a história, senão aquelas paredes respeitáveis, a oratória vibrante de um botucatuense

ilustre, o Dr. Alcides Ferrari, que escalonou pela força de seu talento e de sua inteligência, os postos de
advogado, promotor e juiz da cidade que o viu nascer?

Santuário da Lei e do Civismo, o templo, de Ramos de Azevedo ainda ressoa aos debates, a oratória de um
Laurindo Minhoto (pai) e um Laurindo Minhoto Jr., juiz preclaro. Chegam-nos aos ouvidos nas sessões de Júri
a eloqüência de um Sebastião Vilas Boas, de um Zaé Carvalho do Nascimento, de um Mario Rodrigues Torres,
para só falar dos que são hoje memórias. . .

 Como admitir que esse acervo histórico de coisas e de gente desapareça sem um protesto?
 Se não podemos reanimar o Passado, não o destruamos. Deixemô-lo para a memória do Futuro. Há mais

nobreza no culto sereno e respeitoso ao Passado do que grandeza na inovação insensível e tecnológica do
Presente.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 21/06/1974 )
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 DONA CEGONHA

 O telefone tilintou e atendemos. Transmitiam-nos a noticia do falecimento de Dona Amália Lorenzetti,
ocorrido na Capital, na noite anterior. Seu corpo já se encontrava em velório na pequenina igreja de São José e
o sepultamento seria logo mais às catorze horas. Um grupo de senhoras que se revezavam continuamente,
velava a grande senhora, olhos marejados de lágrimas, coração em fervidas preces de gratidão e de saudade.
Fora lúcida, eficiente e grande dama, até o fim!

 A jovem a quem recebíamos no momento, nos perguntou o recado e ao tomar conhecimento da causa de
nossa tristeza, usou de uma expressão sincera que resume toda uma época :

-Que pena! Foi-se a minha querida Dona Cegonha!. . .
-É, Lu! Você diz bem : ela foi, como da nossa, a grande amiga de sua mãe. E queria muito bem a todos vocês

. . . Todos nós somos devedores dessa grande alma de mulher e de profissional.
-Você a conheceu bem?
-Tanto quanto você. Vimo-la em criança, adentrando a casa, no entardecer de dias agitados, para nós , um

enigma. Nessa noite, geralmente, passavamo-nos para a casa dos avós. No dia seguinte, ganhávamos, como
você, mais um irmãozinho . Na casa em festa, Dona Amália nos deixava assistir ao banho do nenê. Dias e dias,
lá chegava ela, às horas tantas, para os cuidados com o recém-nascido. De uma feita, ao se aproximar da casa,
deu ela com um bando de crianças de seus dois a seis anos, traquinando na calçada :

-Que coisa linda! Quanta criança! Disse ela afagando o mais próximo.
-De certo, é a senhora que trás! Replicou-lhe vivazmente um ruivinho – o Fausto, seu primo. Ela guardou o

chiste, para o seu anedotário já rico em graças.
 Era assim, naquele tempo. Não entrava no mundo infantil a obrigatoriedade nefasta dos princípios moder-

nos da educação sexual. Os mistérios da vida, a intuição resolvia com o desenvolvimento natural do ser huma-
no, e nunca, ou rarissimamente falhou. Mas eram outros tempos.

 Assim foi, em todos os lares botucatuenses, diuturnamente servidos aqui e ali, por Dona Amália, no incrível
espaço de cinqüenta e tantos anos. Foi a obstetriz de uma cidade inteira, ou mais popularmente, foi a parteira de
Botucatu por meio século de existência. Como bem o disse o Sr. Prefeito Municipal em sua feliz oração de
exéquias, perante um sem número de rostos comovidos e gratos, aquelas mãos abençoadas trouxeram ao
mundo nosso, uma população inteira de meninos e meninas.

 Dona Amália Lorenzetti aqui chegou por volta de 1920, vinda de Jaú. Nascida na Itália, fizera seu curso
superior na Universidade de Padova , uma das mais antigas e conceituadas Escolas da Europa. Após gradua-
ção, firmou-se na Suíça, em Berna, trabalhando na especialidade, com os mais renomados mestres da época.
Depois, transportou-se com o marido e filho, para o Brasil.

 Profissional eficientíssima, estudiosa e inteligente, Dona Amália, só aqui em Botucatu, serviu por mais de
cinqüenta anos. Atenciosa, dedicada, de uma consciência profissional inexprobábel, salvou vidas sem fim. Os
casos clinicamente perigosos ela os submetia de imediato à alçada médica, sem contudo retrair sua assistência
devotada e amiga.

 Dentro de sua árdua e difícil missão, ela foi uma autentica vestal : a sua ética profissional não lhe permitia
cobrar honorários. Quando já no fim da vida, aposentada com minguada aposentadoria, tomava conhecimento
dos escorchantes honorários aplicados à revelia, costumava rir e comentar : “Quanta gente, de pai a filho e a
neto, me deve ainda sua entrada no mundo. . .”

 Não enriqueceu é verdade. Mas soube criar ao seu redor, o mundo maravilhoso da verdadeira estima, da
gratidão imorredoura, que não cessa nunca. Seu vulto ficará para a memória dos pósteros.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 27/06/1974 )
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SUBSÍDIOS PARA O SINODO DIOCESANO

 Segundo o noticiário jornalístico destes dias, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos porá em circu-
lação em todo o País, um selo comemorativo de mais um Congresso que reunirá em Brasília representantes de
todas as atividades relacionadas no plano das comunicações.

 De conformidade com o Edital publicado a respeito, a alegoria constante do citado selo de quarenta centa-
vos, desenhada por Gianni Calvi, é uma homenagem aos pioneiros, aos homens do passado, mais curiosos que
cientistas, que ousaram iniciar a era da Comunicação com os seus experimentos e a sua aparelhagem mal
delineada e incipiente.

 Desses desbravadores, o III Congresso Brasileiro de Comunicações, ora a realizar-se, abrirá um destaque
todo especial ao brasileiro Padre Roberto Landel de Moura, nome intimamente ligado, em certa época, à vida
religiosa de Botucatu.

 Em 1905, partia Padre Ferrari para Roma, onde avistar-se-ia com o então Papa Pio X, advogando a criação
do bispado em nossa cidade. Aqui deixava como seu substituto, Padre Roberto Landel de Moura, que passou a
morar em prédio da época, onde hoje se situa a residência de José Paolini.

 Padre Landel, segundo o depoimento dos que o conheceram, era um padre exemplaríssimo, cônscio dos
seus deveres sacerdotais. Orientava a vida religiosa dos paroquianos com um tanto de energia, a ponto de
dispensar da obrigatoriedade das missas, as mães cujos filhinhos de colo, bebes chorões , dispersavam a aten-
ção dos fiéis durante o culto religioso e durante os sermões.

 Naquele tempo, o ponto de atração social era o Jardim Público da Matriz. Nas tardes de domingo, havia
retreta no belo Coreto que desapareceu para dar lugar à construção do prédio da Diretoria de Correios e
Telégrafos.

 Padre Landel, dizem seus contemporâneos, era homem de bela aparência física, forte, louro, dinâmico.
Tinha verdadeira mania de estudos com eletricidade. Mal cumpridos seus deveres de sacerdote, afundava-se
no silencio de sua moradia, para seus estudos e ensaios.

 Sobre Padre Landel, há já livro escrito ressaltando suas excepcionais qualidades de físico estudioso, inteli-
gência avançada para a época em que viveu. Foi ele que em 1892 e, pela primeira vez no mundo, transmitiu e
recebeu a voz humana através de ondas radio-elétricas.

 Agora, para honra nossa, revive a alta cúpula do Ministério das Comunicações o vulto para nós quase
lendário de Padre Landel de Moura, sem duvida nenhuma o precursor, em época tão pouco propícia, do mais
eficiente e rápido meio de comunicação.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 12/07/1974 )
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 EM APT, NA FRANÇA

 Dos nossos tempos de estudante guardamos esse relato – mais tradição cristã que depoimento histórico –
ouvido do grande pregador, então Padre Morais, hoje Bispo do Rios, quando para aqui vinha aquele luminar da
oratória sacra, pregar a novena anual de Sant’Ana, orientada por Padre Salustio Rodrigues Machado, vigário
da Catedral.

 Mais tarde, belíssimo livro de Monsenhor Ascânio Brandão, sobre Sant’Ana, nos forneceu os subsídios
verdadeiramente encantadores dos muitos e veros milagres daquela que é para nós, a Santa Padroeira da
cidade e da Arquidiocese, cuja festa máxima teremos na próxima sexta-feira.

 Conta-nos Monsenhor Mermiliot, autor do livro “O Culto e o Patronato de Sant’Ana” que, vitimas das
primeiras perseguições, atiraram-se ao mar, em leve e precário batel, Maria Madalena, Marta e Lazaro. Leva-
vam consigo, como precioso tesouro, uma relíquia inestimável : o corpo de Sant’Ana, mãe da Virgem Maria. As
águas levadas milagrosamente, conduziram os fugitivos e os deixaram, sem o saberem como, nas costas de
Marselha. Mal aportados, os despojos sagrados foram divididos : uma parte foi para a Bretanha e outra,
entregue a Santo Auspício, Bispo de Apt, cidade principal de Avignon. Na cidade episcopal, foram eles religio-
samente depositados na Catedral e objeto, pelos tempos em fora, da veneração não só do povo, como também,
de reis, imperadores e Papas e dos grandes Cruzados da Fé cristã.

 Por ocasião das invasões bárbaras, Santo Auspicio, ameaçado pelos sarracenos, teve que abandonar a
cidade. Antes, porém, ocultou nos subterrâneos defesos de sua igreja as preciosas relíquias. Depositou-as,
deixou ao lado uma pequenina lamparina acesa e mandou após, murar, em segredo, o discreto acesso da cripta
e partiu. A cidade foi invadida, mortos os seus habitantes, tudo destruído. Não ficou pedra sobre pedra.

 Os séculos correram. A antiga Igreja foi reconstruída. Mas das relíquias de Sant’Ana só a lenda falava.
Acreditava-se que o santo bispo as havia escondido, mas onde?

 De volta de uma de suas pelejas, Carlos Magno veio ter ao templo de Sant’Ana para prestar-lhe os seus
louvores e a sua ação de graças. Hospedou-se no castelo de um nobre da época, de nome Simiane, cujo filho,
já moço, era cego, surdo e mudo.

 Era um dia de Páscoa. Recitava-se o Oficio Divino. Rodeavam o Altar, os Pares e os Cavaleiros de
França.

 Subitamente adentra o templo, o jovem cego, surdo e mudo. Enxergava, ouvia e falava balbuciando. À
todos, insiste com gestos, para que o seguissem. Admirados todos, formaram um cortejo. O jovem milagrado
desceu as escadarias interiores do templo reconstruído. Apalpou as paredes e deu ordem para que abatessem
a argamassa de determinado ponto. A argila cedeu como por encanto, deparando a todos uma galeria jamais
suspeitada. Um vivo clarão, inexplicável e cálido, alumiava o corredor. Ao fundo, uma tosca parede filtrava uma
luz radiosa.

 Tocaram-na às apalpadelas e ela caiu maravilhosamente. Lá dentro, constataram os cristãos boquiabertos,
uma urna preciosa, recoberta pelo pó dos anos. Trazia na tampa, uma inscrição feita um dia, por Santo Auspício
: “Aqui repousa o corpo de Sant’Ana, Mãe da Gloriosa Virgem Maria”.

 A humilde lamparina deixada acesa, séculos atrás, irradiava suave claridade no abrigo sombrio que tresca-
lava odor de rosas.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 18/07/1974 )
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ORAÇÃO À SANT’ANA

 Eis-nos aqui, Senhora, de joelhos em terra, o coração posto nos lábios, os olhos erguidos às Alturas onde
viveis, para dirigir-vos nestes dias a Vós consagrados, a mais contrita das preces, tecida, toda ela, num misto de
agradecimento e de petição.

 A Vós, que desde seus primeiros dias foi-vos tão sabia e profeticamente consagrado nosso torrão natal,
volvemo-nos hoje, para renovar-vos os nossos hozanas pelas miraculosas graças que por vosso intermédio nos
vem cumulando o Todo Poderoso, e suplicar-vos que do vosso terníssimo coração jorrem sobre nossa alma,
como de fonte perene, as vossas bênçãos de Padroeira e Mãe.

 A este pedacinho do Brasil, que por predestinação histórica tomou dos cimos de uma serra as alturas
arrojadas e o próprio nome; a este solo bendito que com menos de um século já consubstanciara sua crônica em
paginas de ouro e impôs-se pelo valor de seu povo crescido à sombra da Cruz, renovai, Senhora, os vossos
maternais cuidados sempre tão preciosos! Abençoai o solo ubertoso e fértil, estes vales e planícies donde
brotam as riquezas da lavoura. Defendei os seus píncaros donde o vento áspero e bom sopra varrendo os ares
desta terra.

 Sobretudo, Senhora, renovai os vossos maternais cuidados para com os filhos que são vossos!
 Sois Protetora e Mãe! Protegei-nos, Senhora, contra os erros e contra os males que de toda a parte surgem

procurando solapar-nos em vão, o trabalho, o progresso e a Fé! O momento que passa tem a plúmbea cor do
céu nos dias de tormenta. E a duvida que se dissemina, a confusão que se espalha no inteiro orbe, reflete-se
também neste pedacinho de firmamento, de ordinário tão azul e tão ameno!

 Protegei-nos, Senhora!
 A Vós que além de Mestra, Sois sobretudo Mãe, se prostram hoje, a infância, a juventude e a ancianidade,

pedindo-vos não os desampareis um instante sequer! Como Mestra, ensinai às gárulas crianças, através das
paginas suaves do Catecismo, os caminhos da Honra, do Dever e da Religião! São elas inocentes; firmai-as
neles para que possam, já no inicio da jornada, trilhar a senda que leva a Deus. Esclarecei a juventude das
escolas. É nessa etapa Senhora, assas delicada, que disfarçadas em curiosa ingenuidade, implantam-se, às
vezes, as paixões, os vícios e os erros nefastos. E vós, Senhora, bem sabeis quantos males semeiam os sofis-
mas que corroem as fibras do Civismo e os laços da Fé, em detrimento da Pátria e da Religião!

 Esclarecei e guiai, Senhora, a Juventude que é vossa.
 Progenitora nossa, velai pelas nossas famílias, livrando-as das constantes ameaças que tentam, em vão,

afrouxar-lhes os laços indissolúveis! Levantai vossa dextra para abençoar as Mães. Vós sabeis que são elas a
célula-mater que distribui ao redor de si, a seiva de que se alimentam os membros do Lar. Da profundeza do seu
coração, herdam os filhos os seus sentimentos, forma-se-lhes, o caráter. Movei-vos do trono onde vos assentais
e vinde uma vez mais ensinar-lhes, a essas mães, a pratica austera que vós mesma seguistes na vossa vida
terrena e que as páginas bíblicas eternizaram. Santificai o lar cristão e com vosso olhar vigilante afastai dele os
males terríveis que desgraçam os esposos, infelicitando os próprios filhos.

 Senhora! Conduzi ao redil as pobres ovelhas tresmalhadas. Iluminai-lhes a estrada que vai dar ao vosso
templo, aquele que vossos filhos um dia vos erigiram graças à pujança da sua fé, dos seus sonhos de conquista
e do valor dos seus trabalhos.

E que do zimbório argentado desça-nos do Redentor, por vossa intercessão , o consolo nas tristezas, a
coragem nas lutas contra o mal, a perseverança na oração, a tranqüilidade em todos os lares e, sobretudo, a Paz
em todos os corações. Amém.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 25/07/1974 )
 ( jornal Monitor Diocesano, julho, 1944 )
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NUM TEMPLO ORIENTAL

 O título sugere-nos a música descritiva de Ketelbey por onde os gongos enchem-nos os ouvidos em acor-
des bizarros da característica música oriental.

 Roubamos um dia de nossas férias tumultuadas e aceitamos o convite :
-Quer ir amanhã conhecer um templo oriental?
 E fomos. Levamos nosso menino. Sempre que possível, temo-lo ao lado, acostumando-o a passeios provei-

tosos, acordando-lhe a inteligência viva, porém, infantil. A larga estrada asfaltada, os campos entremeando as
cidades intermediárias, a velocidade batendo-nos as golfadas do vento áspero e bom, e por fim, chegamos.

 O templo fica do outro lado da cidade. Atravessamo-la desafiando um transito estúpido e desenfreado. O
carro ajuda-nos a viver, é certo, mas não deve apressar-nos a morrer. Defrontar um motorista irresponsável é
comprometer seriamente o minuto seguinte da existência.

 Atravessamos o pontilhão e lá surgiu-nos, de repente, na imponente silhueta de linhas típicas, o templo.
 Um frêmito percorreu-nos a espinha. Trazemos da infância curiosa e ledora, um inexplicável recôndito mal-

estar pelas figuras típicas orientais. O rosto esbranquiçado, os olhos oblíquos amendoados, frios e perscrutado-
res, os cabelos lisos e luzidios do óleo de camélia, a gesticulação angulosa e sem ritmo, causavam-nos, nos dez
anos,calafrios. Mais tarde, o teatro esclareceu-nos as sutilezas da caracterização traduzindo temas de vergel,
romances idílicos, lendas e tradições milenares.

 O antigo inexplicável mal-estar, amenizado pelo raciocínio, melhorou. Mas não sumiu. Agora. . . Bem:
“noblesse oblige. . .”

 O carro contornou a área exterior. Um jovem universitário, “nissei” acolhedor e gentil, nos introduziu no
vasto parque interior. Percorremos os minúsculos tabuleiros. Árvores anãs, de contornos caprichosamente
recortados, acolhiam-nos por entre os pequeninos monólitos de pedra raspada e polida, no duro artesanato
mulheril. Todo o templo, até o mosaico do piso das alamedas, à escadaria de granito,foi trabalho manual dos
fiéis. Os estreitos e sinuosos caminhos de pedrinhas polidas, caprichosamente dispostas, lembraram-nos os
pezinhos mimosos das gueichas sorridentes. Mas ali, não! Desfilavam-nos ao encontro, as sombras de samu-
rais aguerridos, nas estranhas vestimentas talares.

O pânico interior cedia à força da nossa fantasiosa imaginação. O nosso “eu” soprava-nos zombeteiro :
“Lembre-se de Butterfly”. Idéia salvadora! Um raio dourado encheu-nos o espírito. Quase jovialmente soletra-
mos à meia-voz, “Unbel di vedremmo. . . .” A doçura melódica de Puccini, nos tirava do mal-estar.

Sim. Era preciso sacudir as vagas impressões da infância.
Penetramos o amplo salão religioso. Olhamos à frente! Um alto tablado em forma de palco era ladeado por

escadinhas laterais. Como fundo de palco, cortinas pesadas, ondulavam aqui, ali, sem nenhuma viração ambien-
tal. Não havia, no dia lá fora quente e abafado, corrente de ar, e muito menos, aqui dentro. . . Nosso “eu”
descobriu logo : das dobras das cortinas, olhos amendoados e oblíquos fitavam-nos indecifráveis, longínquos,
misteriosos, místicos, quem sabe?

 Inesperadamente, três monges estavam no palco. De onde saíram? De preto até os pés, meias brancas
apenas, cabeça raspada e reluzente como guru. Das dobras da cortina um respeitável Mestre integrou o grupo.
Puzeram-se no chão, sentados à moda oriental. Nenhum murmúrio de prece. Sombras místicas, silenciosas. . .

 Segredou-nos aos ouvidos o “nissei” atencioso : “É a hora dos mortos. Rezam quatro vezes ao dia. Nesta
hora, dirigem-se às almas dos antepassados”.

 Eram três horas da tarde. As vassouras impassíveis, varriam o chão limpo.
 À noite, em casa, nosso pequeno sentou-se no chão, à moda dos bonzos. Flexibilidade e senso de observa-

ção, incríveis.
-Você gostou do templo?
-Não vi santo na parede. . .
Feliz e santa ignorância . . .

( A Gazeta de Botucatu – edição de 01/08/1974 )
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A MISTERIOSA NESS

 Os jornais anunciaram. Um motivo a mais de sobressalto para o já sobressaltado e inseguro paulistano
sufocado pela poluição que de todo o lado lhe ameaça o atribulado viver. Mas o fato aí está : puseram – alguém
o fez, aparentemente sem autorizações e testemunhas – um jacaré nas águas barrentas e insalubres do lago do
Ibirapuera, um dos únicos recantos onde a gangrena poluidora ambiental permitia ainda uns minutos ao sol
moderrento das retardadas matinas da Paulicéia.

 Agora as mamães e as babás alarmadas não sabem como permanecer naquelas paragens e como afrouxar
a vigilância sobre as crianças levadas ali para umas poucas horas de folguedo, livres das prisões irresponsáveis
dos sombrios apartamentos.

 Mas o pior é que a surpresa pelo conhecimento do morador intruso das águas do Ibirapuera já acionou o
mecanismo sutilíssimo da imaginação popular. Malgrado “focas” da imprensa já estejam lá postados em plantão
permanente para a confirmação do fato, houve quem tivesse visto – em lugar de um – dois filhotes já crescidi-
nhos do malcheiroso “caiman” dos nossos pantanais e lagoas.

O jacaré é, de todos os animais conhecidos, o que mais lembra a primitiva fauna do começo do mundo. Seu
aspecto nada agradável, sua enorme cabeça fixamente ligada à coluna óssea, seus olhos bovinos e as mandíbu-
las rasgadas, trazem-nos a idéia dos fósseis sáurios das priscas eras. Sua periculosidade passa a ser, daqui por
diante, um espantalho a aguçar a trêfega curiosidade das crianças e os já numerosos sobressaltos de uma
população permanentemente inquieta.

Isso , muito a propósito nos leva às águas-escuras e profundas das terras escocesas onde o Loch Ness, um
lago de trinta e seis quilômetros de comprimento, e de uma profundidade de mais de duzentos e cinqüenta
metros é, desde 1933, motivo do fantasioso interesse do povo europeu que dele faz atração turística, motivada
pelo aparecimento de um monstruoso animal visto numa cinzenta madrugada de inverno. Ao contrário do
“caiman” do Ibirapuera, lá posto por mãos humanas irresponsáveis, a serpente marinha de Loch Ness tem uma
história misteriosa. Provada está, a sua autenticidade, frente à fantasiosa imaginação inglesa que cultua seus
fantasmas. Não. O monstro escocês já foi objeto de pormenorizada pesquisa do “Times” que, à semelhança do
nosso “Estadão” não se prende às irrelevantes notícias sensacionalistas. Sondagens foram feitas logo ao se
divulgar o seu aparecimento. Feita a vedação das águas, para se evitar a mistificação do fato, o monstro
desapareceu. Em épocas posteriores foi visto sempre pela manhãzinha.

 Os cientistas, mais interessados nas origens e hábitos do esquisito animal, reuniram provas, ouviram teste-
munhas responsáveis e insuspeitas do inexplicável aparecimento. Aventou-se a idéia de dar-lhe caça, matá-lo, para
classificá-lo . Classificado, segundo o depoimento dos que o viram, entre lontra gigantesca marinha baleia ou foca,o
curioso animal, mais realisticamente descrito pelo estudante Grant que o viu numa madrugada, fora das águas, à
margem do lago, tem de seis a dez metros de comprimento. A cabeça de serpente, minúscula quanto ao corpo, tem
olhos enormes afundados nas órbitas. As mandíbulas são rasgadas, patas pequenas, cauda espessa e anelada e a cor
cinzenta como a da baleia. Tem protuberâncias no dorso, o que o faz mais semelhante a um remanescente remoto dos
plesiosáurios das águas ainda incontaminadas do começo do mundo.

 Sensível ao menor ruído exterior, o misterioso animal atirou-se às águas do Loch Ness, gorgolejando um
protesto roufenho ao auvir o som da sereia de um barco pesqueiro. A sua origem, o seu “habitat” talvez abissal,
a sua estranha morfologia dão-lhe aspectos misteriosos e catalogam-no dentre os muitos e inexplicáveis enig-
mas do Universo.

 Enquanto o nosso nojento, porém conhecido “caiman” do Ibirapuera se constitue num evidente perigo a
mais aos paulistanos ameaçados, a popularmente Ness, carinhosamente apelidada de serpente, com todos os
ademanes da feminilidade, pelos escocêses que dela fizeram turismo e pelos europeus curiosos, enfrenta como
monstruoso animal a pesquisa acurada dos naturalistas que se esmeram em dar-lhe origem, idade e espécie.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/08/1974 )
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SUBSÍDIOS PARA O SÍNODO ARQUIDIOCESANO (II)

 Nos seus provectos noventa e seis anos de idade, o Sr. Turíbio Vaz de Almeida, velho amigo da família e
caríssimo vizinho de quarteirão, conserva uma invejável e sadia lucidez de inteligência aliada a dotes de cava-
lheirismo e cortezia, enunciadores de esmerada educação, padrões hoje que rareiam e pouco subsistem no
açodado e oportunista viver dos nossos dias.

 Consultâmo-lo sobre o passado botucatuense de que se fez ele “memória viva” e ele nos abriu um manan-
cial de reminiscências dignas de uma gravação particular, tal como já o fez a iniciativa brilhante do Dr. Arnaldo
Moreira Reis que neste ano iniciou no Centro Cultural o Museu – senão na amplitude do Museu da Imagem e
do Som, de São Paulo, pelo menos, uma coletânea restrita e selecionada das vozes remanescentes do passado
botucatuense.

 No intuito de prestar a Sua Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, que merece
de todos nós, indistintamente, a colaboração devida e aguardada, para os trabalhos especiais de levantamento histó-
rico-diocesano, do Primeiro Sínodo ora em realização, recorremos à gentileza do Sr. Turíbio, que, embora professando
crença protestante, acolheu-nos gentilmente, pondo-nos às mãos, já de pronto, um exemplar do Almanaque Botuca-
tuense, organizado em 1919,de cujo conteúdo nos ocuparemos numa crônica especial.

 No momento queremos destacar daquelas páginas, uma biografia de sacerdote cuja intensa e inteira vida
deve a Cúria possuir já em seus Registros, mas que parece, uma vez mais, divulgação e conhecimento daqueles
a quem a pesquisa interessa como fator de cultura histórica destas plagas.

 Referimo-nos a Monsenhor Pascoal Ferrari, cujos dados biográficos faziam parte do acervo do historiador
Dr. João Nogueira Jaguaribe, que os forneceu ao aludido Almanaque.

 Nasceu Pascoal Ferrari em Corfino, província de Massa-Carrara, Itália. Foram seus pais : Luiz Ferrari e D.
Thereza Ferrari. O menino cedo despertou para o sacerdócio. No seminário Menor de Castelnuovo, fez os
primeiros estudos e, em Massa-Carrara, em 1879, proferiu os votos. Em seguida veio para o Brasil.

 Em Sorocaba, inicialmente, foi coadjutor por dois anos. A seguir, por três anos, foi Vigário de Bom Sucesso.
Vigário após, de Itapeva de Faxina, permutou o lugar com o Vigário de Botucatu – Padre João Rodrigues
Lopes. A partir de 6 de maio de 1886, fixa-se Paschoal Ferrari em Botucatu, terra que amou como sua e onde
deu largas ao seu ministério sacerdotal. De índole tolerante, extremamente bom, de grandes virtudes, integrou-
se à família botucatuense. Dois irmãos seus – Estevão e Elias, aqui se radicaram também, constituindo família.
O Dr. Alcides Ferrari, filho de Estevão, foi uma das glórias botucatuenses : advogado, promotor, juiz e por
último, desembargador, uma honra da magistratura paulista.

 Nos seus trinta e seis anos de vida botucatuense, Monsenhor Ferrari lutou – pela Igreja e pelo progresso de
Botucatu. A época áurea da cidade, onde se efetivaram tantas conquistas, contou com seu entusiasmo, e seu
trabalho incansável . Organizou a vida religiosa, com as associações que formou. As atividades sociais, de
caráter filantrópico estavam entregues às Damas de Caridade e aos Vicentinos. À juventude, à infância , ele
volveu olhos cuidadosos e paternais. Elas estavam confiadas à associação das Filhas de Maria e à irmandade
da Santa Infância.

 Ao honorável patriarcado botucatuense entregou a Guarda de Honra, origem primeira da Irmandade do
Santíssimo Sacramento. Construiu a Velha Matriz, que interceptava a larga avenida Sant’Ana com a Dom
Lúcio. Essas obras iniciaram-se em 1887 e terminaram em 1893. Um ano antes foi dada a benção solene à
Capela Mor, sob a qual, mais tarde, repousou o corpo de Dom Lúcio.

 Monsenhor Ferrari viajou, em 1905, para Roma e em peregrinação aos lugares santos. Foi agraciado com
vários títulos honoríficos : Camareiro Secreto, em 1907. Em 1908,recebeu o título de Monsenhor. Dom Lúcio
fê-lo Vigário Geral, Visitador Diocesano e Diretor da Oração. Graças a seus esforços, Botucatu era elevada a
Bispado, em 1908.

Foi um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia. Por ocasião de sua morte, era Vigário da Matriz de
Botucatu, um outro grande sacerdote : Pe. Euclides Gomes Carneiro, que acolitou as solenes exéquias.

( A Gazeta de Botucatu – edição de 15/08/1974 )
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 V I L A  A L P I N A

 Vila Alpina, na Capital, está na pauta dos assuntos, suplantando quase o inesgotável e problemático tema da
poluição que por todos os lados e meios ameaça as condições de vida naquele confuso mercado de trabalho.

 Agora, na crista da onda, está a cremação. Naquela Vila foi instalado o primeiro forno crematório do País.
E já funciona. Basta que para o ato da incineração do cadáver haja o cumprimento das rigorosas medidas
acauteladoras que a Lei impõe. É natural. Se de um lado, para as grandes metrópoles, essa é uma acertada
medida, ela tem também seu aspecto negativo de conseqüências dramáticas e imprevisíveis. Se os sindicatos
organizados do crime lançarem mão de um forno crematório sumário que seja, defrauda-se um sério capítulo do
Direito que demanda as formas do assassinato pelo exame médico-legal, ou melhor pela necropsia. E daí, quem
matou quem? Na linguagem sumária de hoje.

O ato de cremar é da História. O fogo, ou melhor, para nossos dias – o elemento térmico, no caso, os fornos
crematórios – é meio de purificação. As religiões primitivas adotaram-no para os sacrifícios. O corpo, matéria
corruptível e causa das danações que atormentam o homem deve ser purificado nas chamas e o pecado, o fogo
reduz-o a cinzas.

Joana D’Arc, num processo infame, foi condenada à fogueira para purgar-se do maligno que dela se apos-
sara. Hoje, está prestes a ocupar lugar de destaque na constelação dos santos de França.

A Bíblia, por outro lado, nos afirma e nossa Fé o confirma que, “do pó viemos e para ele tornaremos”.
A Historia registrou muita incineração solene. Atila consumou-se numa enorme pira ardente. Maatma Gan-

di, líder espiritual dos hindus, foi cremado em praça pública e suas cinzas lançadas ao Ganges.
Muitos países adotam a cremação. O maior genocídio da História foi cometido pelo nazismo, na última

guerra mundial. Milhares de judeus foram cremados , na maior barbárie de todos os tempos.
A cremação tem características igualitárias. Não só a morte iguala. Daqui por diante os enterramentos

reduzem-se a trinta minutos de altos fornos, umas pouquíssimas gramas de cinza clara guardada em urnas
iguais e reduzidas, empilhadas, como arquivo, em muros frios e inexpressivos. É o fim. Prático, igualitário, sem
senões. Com isso, desaparecem os cemitérios famosos, os túmulos riquíssimos, as esculturas em verdadeiras
obras-primas. É pena, porque elas representam a saudade, o último adeus, a derradeira homenagem.

 A cremação não atinge e não abala os princípios religiosos. Se do pó viemos, para ele, tornaremos. A
filosofia cristã responsável pela sepultura cristã em cemitérios nos assegura e cremos fielmente – que a alma
é o sopro divino de Deus na concepção do ser e dele se evola no nosso último suspiro.

 Por isso, não devemos temer. É só fazer a opção, assinar a formula devida, registrá-la devidamente teste-
munhada e aguardar o último dia.

 ( A Gazeta de Botucatu – edição de 22/08/1974 )
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 S E C A

Já se prolonga demais a seca. Agosto envolve suas manhãs no tênue nevoeiro das queimadas. A brisa
matinal toca-nos as narinas com o hálito morno que nos sobe dos vales e das encostas.

 O fazendeiro amigo nos diz que ainda haverá geada brava até para o fim de setembro. Mas o que sentimos
agora, é que estamos em pleno estio, dentro da estação hibernal.

 A transparência cristalina de nosso ar de serra torna-se opalescente nos crepúsculos. Malgrado respiremos
o bom ar das alturas, falta-nos até o momento que escrevemos, uma boa descarga atmosférica para restituir-
nos a pureza de nossos céus claros e lavados.

 Mas o que entristece é observar a terra. Os canteiros, que pecado! A temporada não permite e nem nos
permitimos esbanjamentos de água. O pouco que se dá à terra é nada. As plantas estão sedentas. Assemelham-
se-nos a gargantas febris pedindo mais e mais o sorvo d’água dessedentadora e refrigerante. Pobres planti-
nhas. Algumas ainda resistem.

 As árvores já exibem suas primeiras flores ocultas na ramaria envergonhada da poeira que as cobre. As
fruteiras começam a florir. Tufos de flores de laranjeira deixam se beijar pelas borboletas e pelos beija-flores.
Sim, que no nosso quintal eles enxameiam. Não um. Mas diversos.

À tarde, no vasto quintal, eles aparecem aos pares e enquanto o esguicho acaricia as árvores em flor, eles
se digladiam nervosos, entre borboletas e pardais, num banho improvisado.

 Essa bruta estiagem nos leva à rua Curuzu, nas tardes de Nhá Gabriela. Ela era a rezadeira do Lavapés.
Boa e querida senhora, simples, atenciosa, prestativa, remanescente das famílias patriarcais dos fazendeiros de
outrora. Ela fazia chover. Com rezas, com orações, com Fé.

 Nesta estação do ano, ela fazia um apelo à criançada e à gente de seu rol. Depois das oito da noite, ela
organizava a procissão. Sempre chovia antes de acabar a novena. Velas acesas cantando ladainhas à Virgem
Mãe dos campos, às almas do Purgatório, lá iam as longas filas em caminho do rio, para lavar o Santo.

 Vistas de noite, lá no fundo da rua, pelas alturas do Nhô Quim Batista, parecia-nos um desfile de duendes.
A criançada irrequieta corria para ver Nhá Gabriela.

 Descia-se pela Visconde do Rio Branco, mas já na altura da casa de dona Camila, a criançada debandava
em correria e algazarra. Nhá Gabriela e seus acompanhantes, graves, compenetrados, chegavam sozinhos à
ponte que leva ao Asilo. Desciam à direita, pelo barranco. Atingiam a margem do Lavapés. Os homens toma-
vam respeitos a imagem do Santo das mãos de Nhá Gabriela. Calças arregaçadas, descalços, entravam n’água,
enquanto uma chuva de respingos tudo encharcava. A seu modo, em ruidosa alegria, a molecada lavava o
milagreiro. Não raro, entre uma invocação e outra ao Santo, um ou outro, mais a jeito, levava um bofetão.

 A volta era uma debandada.
 Nhá Gabriela já não existe. E a rua Curuzu já não é mais a mesma.
 Tudo passa. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 29/08/1974 )
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 FLORES CRESTADAS

Conhecemos, a principio, o vago movimento educacional representado ainda em classes de Grupo Escolar,
pelas professorinhas que se adestravam por penetrar no mundo enevoado e estagnado do excepcional. Louvá-
vamos o trabalho dedicado e diligente da Professorinha Maria Stela Gurgel, indo e vindo com seu arsenal de
material didático, sempre afanosa em criar e recriar jogos para a lúdica educação dos anormais, aquelas
criaturinhas que, por um insondável mistério genético não tiveram a ventura de receber inteiro, o sopro divino da
Criação.

O movimento pro-educacional dos excepcionais foi crescendo e tomando vulto. Alugou-se após, casa par-
ticular. As matriculas foram aumentando. O menor excepcional estatistificado. O resultado assustou. Na pe-
numbra dos lares, a criança anormal era um fardo doloroso e cruel. Chaga viva a sangrar nos ais, nos suspiros
abafados, nas lágrimas incontidas, na blasfema desalentadora. Peso morto no orçamento doméstico, as mais
das vezes, minguado e irrisório. Visão tenebrosa de um futuro infeliz e incerto.

 Despertou-se por meio de campanhas educativas, o interesse geral. Dos mais felizes, dos sem-problemas.
 Poucos acorreram a cerrar fileiras de trabalho voluntário em prol dos excepcionais. Poucos, mas extraor-

dinários lutadores. Escolhidos por Deus, para uma vocação sobrenatural : cuidar, acarinhar, mostrar a luz do sol,
o riso do céu, o calor de uma meiguice àqueles de olhar vago, de cerebrozinho tardo, insensível, alheio à vida.
Muitos dos voluntários traziam no cerne, o aguilhão atroz que lhes consumia os dias : tinham no próprio filho, no
irmão, um retardado, um anormal. Que cruz pesada! Não titubearam. Confundiram a própria dor, à dor dos
outros. Exemplo magnífico! Gesto abençoado!

 E o voluntariado se arregimentou. À frente do grupo, um casal a quem Botucatu inteira deve o mais
profundo e reverente respeito : o casal Dr. Camilo Dinucci. Visão ampla do problema social do excepcional.
Filosofia maravilhosa de bem-servir. Compenetração profunda do trabalho individual em prol de uma coletivida-
de até então marginalizada e proscrita. Conhecimento cristão do Decálogo revigorado por Cristo em suas
parábolas, objetivas sentenças que milênios repetem : “O que fizerdes ao menor dos meus irmãos,a Mim o
fareis”.

 Empolgado com a obra a levantar, o casal viajou. Percorreu mundo. Visitou metrópoles, adentrou hospitais
e estabelecimentos especializados na educação e na recuperação do excepcional. Trouxe a experiência obser-
vada. Reuniu esforços. Organizada a Diretoria da APAE botucatuense, iniciou-se a grande obra que aí está
para admiração de todos.

 É preciso percorrer o que já foi feito. Presenciar o que lá se realiza diuturnamente. Sentir com o pessoal
administrativo e voluntariado exemplar que lá acorre, para que se tenha uma idéia menos amarga do mundo que
nos rodeia. Lá, o mundo maravilhoso da fada Morgana : devotamentos extremos, carinhos que as mais das
vezes sentidos, não atravessam à luz da compreensão exterior porque lá dentro da cabecita mongólica a flor
crestada da inteligência não tem a desejada receptividade.

 É imperativo de nobreza, visitar e conhecer a APAE de Botucatu, conhecida e admirada porque não há, na
região e no Estado, obra similar tão completa.

 Leitor amigo, mulher ou homem, a APAE aguarda sua visita. Vá sentir lá, a dura realidade. Vá sentir lá, a
vida reflorir pelo sortilégio da Bondade. Vá conviver um minuto que seja, com aquelas florzinhas crestadas pelo
sol da fatalidade. E você sentirá como é feliz seu lar de filhos sadios.

 Deixe lá, sua doação : de um sorriso, de uma palavra, de um estímulo. Lá tudo é despreendimento. Depois,
você verá como é supérfluo, o terninho a mais que deveria ser comprado, que é tola vaidade uma peruca a mais
que você deseja. Você, homem, não perderá noites insones, nos malabarismos do Imposto de Renda.

 Dessa forma, estarão colaborando com a assistência social e juntando méritos aos olhos de Deus.

( A Gazeta de Botucatu – Edição de 06/09/1974 )
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 P Á S S A R O S

 Já não se pode combater com o dedo em riste, sendo franzido e com sentenças anatomáticas, aqueles que
se dedicam aos pássaros, colecionando-os em viveiros e gaiolas, cuidando-lhes da alimentação e protegendo-os
contra o meio exterior com carinhos de uma paternidade levada às vezes, às raias da paixão.

 Se a poluição pelos germicidas mortíferos que dizimam aos milhares as nossas avezitas; se a caça e a
comercialização dos pássaros já preocupa os governos; se a destruição indiscriminada e solerte das nossas
matas para voracidade das caldeiras industriais nos rouba o rico patrimônio da mais opulenta e variada fauna do
mundo – que é a nossa - porque apodarmos de impiedosa e desalmada a paixão daqueles poucos que ainda tem
tempo – no massacrante lufa-lufa da vida moderna – de se dedicar às avezitas canoras?

 Sempre gostamos dos temas da Natureza e neles, dos pássaros. Já fizemos há anos atrás, com nossos
alunos, uma linda exposição de aves. Concorreram na ocasião, lindos pássaros de Tietê e de Porto Feliz. Foi
tudo encantador!

 Temos entre os primos, um aficionado, o José Nigro. Desde a sua meninice fez ele das aves, as suas
melhores amizades. Era-lhe desconhecido ainda o doce cantar do Povarello de Assis que nas manhãs apeninas
ou nas tardes de Alverne convocava os pequeninos cantores alados para ouvir-lhes os gorjeios ou falar-lhes a
linguagem da humildade que trazia, entre a criatura e os pássaros em festa, a presença de Deus. Com o primo,
nós entendemos melhor esse amor às aves. Sempre admiramos nele a capacidade incrível de lidar, de cuidar, de
falar com os passarinhos. Menino ainda, o reduzido quintal paterno era um reino encantado e aprazível de
ordem, limpeza e alegria. Temporada havia em que os pequeninos cantores eram sabias, pintassilgos, canari-
nhos alegres.Volta e meia, renovava-se tudo e víamos então, maravilhada, sua coleção de soberbos pombos-
correio. A paixão ornitófila ampliava-se em sociedade, com inter-câmbios, certame e cremos até, em concursos
inter-municipais. Pombos-correio eram levados aos mais distantes lugares e aguardava-se em ansiosa expec-
tativa a revoada febricitante dos pássaros que voltavam vencendo em muitos quilômetros os espaços, até o
pouso final, a gaiola.

 Não sabemos se nosso primo conserva ainda, agora que é casado e bancário, o “hobby” sadio e encanta-
dor. Mas que dava gosto ver, dava.

 Na tépida temperatura do último domingo de sol, quase de estio, descemos para um giro vadio. A manhã
radiosa atraia-nos para uma digressão sem compromissos. A andar daqui, dali, num papaguear ameno com
nosso pai, constante companheiro, atraiu-nos a atenção o trilo brejeiro de avezitas em festa.

 Era realmente uma festa. Simples, sem propaganda, quase sem repercussão. O que é pena. No centro de
nosso bosque centenário, à sombra das venerandas árvores da Praça Comendador Emilio Peduti, de tão reve-
rente memória, realizava-se o V Concurso de Pintassilgos. Encantâmo-nos com o certame. Os aficionados
rodearam-nos com atenciosa simpatia, inteirando-nos desse jogo dos pintassilgos.

 Tudo tão simples, tão aberto, tão entusiasta. O Carlos Stein foi-nos desvendando as sutilezas do concurso.
O vereador amigo Mario Perini, completou os esclarecimentos dando-nos o histórico do concurso.

 O Campeonato de Pintassilgos nasceu em 4 de setembro de 1970, na conhecida e aprazível Vila Pinheiro,
idealizado pelo colecionador Narciso Santini. A ele juntaram-se outros aficionados : Antonio Campos, Irineu
Rodrigues, Duvillio e Antonio Fioretto.

 A promoção é de caráter estritamente esportivo, sem finalidades lucrativas.O julgamento é sério, e encan-
tador. Não se contam : a “chamada”, o “gorjeio”, a “surriada” que é um canto longo, melódico, envolvente. Vale
mesmo “a corrida” cronometrada e avaliada em sua extensão, ou melhor, duração.

 O domingo, para nós, encheu-se de colorido. Retornamos a casa, feliz no ensinamento que trazíamos.
Quando os homens e pássaros se convocam, a harmonia universal ainda existe, a paz é uma realidade e Deus
está presente.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 13/09/1974 )
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 O ÚLTIMO RAPSODO

 Findou-se melancolicamente em nossa cidade, em dia da semana última, uma das mais expressivas figuras
representativas de nosso áureo passado musical.

 Entregue ao mundo fantasmagórico dos descrentes e desiludidos que leva ao nihilismo incréu e decadente,
ele foi o último rapsodo botucatuense das serenatas e das improvisações à lua, nas cálidas noites serranas.

 Nossa história musical não foi ainda profunda e satisfatoriamente pesquisada e registrada. Talvez porque
não sejam nossos historiadores, de formação musical. Falta muito de substancialmente informativo nas páginas
que Hernâni Donato, Sebastião de Almeida Pinto e Macedo Lopes já escreveram a respeito.

 Guido Bissacot, boêmio das ruas, alma notívaga e solitária foi um músico de alma e educação. Não como o
víamos nos seus últimos dias, casmurro, andejante, cabisbaixo e melancólico.

 Pertencente à conceituada família de José Adalgisa Bissacot, teve uma infância feliz, cercado pelo carinho
dos numerosos irmãos e dos amigos habituais, freqüentadores da patriarcal Mansão de Vitoriana.

 O pai, integro e abastado comerciante, fornecedor das fazendas circunjacentes, foi membro influente na
coletividade de Vitoriana, ali debaixo da serra, quando aquela Vila era florescente e prospera Estação da
Sorocabana, enaltecida pela nobiliarquia rural dos Condes de Serra Negra.

 Família benquista e respeitada, foi em certa época, o ponto obrigatório das reuniões da sociedade botucatu-
ense que fazia, nas décadas de 1910 e 1920 seu “weekend” na alegre e vicejante Vitoriana.

 O menino Guido recebeu, como os demais irmãos , esmerada educação. Muito cedo iniciou-se na Música,
como aluno do Prof. Andrelino Vieira, Lente de Música da Escola Normal Oficial.

 Inteligentíssimo, de alma privilegiadamente votada à Arte, o jovem Guido tornou-se ótimo flautista. O am-
biente musical de então estimulava-lhe as aptidões. Guido foi executante e intérprete da música erudita. Nos
salões da época nas grandes festas, ele brilhou executando, de parceria com outros músicos e companheiros
brilhantes programas de responsabilidade não só quanto à técnica flautistica, quanto à interpretação.

 Sua cultura musical prosseguiu e aprofundou-se. Fez cursos de Harmonia e Composição. Criou música de
alto quilate, de grande expressão artística. Não foi compositor vulgar. Possuímos seu “Noturno Op. 1 – 1940”
– oferecido a nosso pai.

 Na Vitoriana dos áureos tempos, propôs a ensinar música aos camponeses lavradores. Gesto altamente
significativo grandioso e nobre. Formou uma Banda Musical capaz de competir, naqueles tempos em que eles
existiam, com os melhores conjuntos de então.

 Com o casamento dos irmãos e a morte sucessiva dos pais, dispersou-se a Família Bissacot e a ridente Vila
campestre de Vitoriana caiu em declínio.

 Guido fixou-se definitivamente em Botucatu. Já nesse tempo, a flauta fora substituída pelo violão, inicio de sua vida
boêmia. Professor de música eficiente,notável e capaz. Teve muitos alunos. De flauta, de violão, de violino.

 Dentre seus discípulos, muitos notabilizaram-se no cenário radiofônico do Interior e das Capitais. Dentre
esses, sobressaiu-se Og Soares que ouvimos sempre, com prazer admirativo e renovado, pois vem ter à nossa
casa quando por aqui passa e nos distingue com sua visita amável. Og é extraordinário artista de violão. Violão
bem executado, interpretando Bach, Schubert, Handel e outros clássicos. Já fez parte do “cast” da Radio
Nacional e conquistou louros nas Emissoras de São Paulo. Hoje, casado, abastado, faz da música simples
derivativo, rodeado de amigos e admiradores.

Guido Bissacot participou da antiga Orquestra do Cine Espéria, onde conheceu outro grande músico, Rudolf
Landmann. Juntos, ofereceram memoráveis audições naquela sala de espetáculos.

Com o pianista Salvador de Almeida Assunção, Guido Bissacot realizou uma “tournée” de flauta e piano,
pelo interior do Estado, trazendo no seu retorno novos louros pessoais. Os tempos modernos mediocrizaram a
Musica e relegaram os verdadeiros artistas. Guido foi arrastado para a boêmia e o incurável desencanto.

Em dia da semana finda, despediu-se de nossas ruas, o último rapsodo.

( A Gazeta de Botucatu – Edição de 19/09/1974 )
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 DE UM VELHO CADERNO DE NOTAS

 Naquele tempo, os domingos de sol davam à rua Amando o espetáculo sempre repetido, da missa das dez.
 O Santuário de Lourdes reunia para o último horário da missa paroquial. Horário pratico para os jovens que

prolongavam um pouco mais o sono sempre atrazado. Lá dentro, o órgão de Serra Neto preludiava a religiosi-
dade de Bach. Era um prazer e ao mesmo tempo eram minutos de unção fervorosa – o que já não existe –
porque a musica do mestre alemão não tem palavras e exige concentração. Por isso ela falava a todos numa
linguagem só, que eleva às Alturas.

 Os velhos capuchinhos rezavam em latim. Parece que a universidade do idioma quase extinto dava mais
sentido de união, de fraternidade, de espiritualidade.

 Depois da missa, começava o vai-e-vem da mocidade, pela rua Amando. O ritual variava, mas era ainda
influência da Igreja. Um olhar aqui, um sorriso ali, o namoro começava e, para dar graças à Senhora de
Massabielle, a benção nupcial era no Santuário.

 Todos os domingos era assim : o comércio fechado, as vitrines em exposição, as moças passavam e os
rapazes faziam seu ponto nas portas dos bares.

 Aos poucos o movimento cessava. Chegava a hora do almoço. As calçadas jaziam solitárias. Os rapazes se
agrupavam no Restaurante do Fuad Chaguri, para o aperitivo domingueiro.

 No interior do Restaurante, o rebuliço fervia. O vasto salão, largo e espaçoso, tal como o deixara o setor
postal da antiga Diretoria dos Correios e Telégrafos, mal continha os habituais da “batida”. Fuad Chaguri,
cavalheiresco e atento, regia a equipe de garçons prestativos.

 Lá fora, na esquina, parou um carro. Três capuchinhos desceram. O “clergy man” não trouxera ainda a
indisciplina nas Ordens. Penetraram o Bar e pediram o salão reservado, para um almoço rápido e simples.
Reforçaram com uma “faixa azul” da Antártica, para se dessedentarem. Uma só. O bastante.

 Nada de mais, se não fosse a observação de um dos rapazes, no aperitivo do balcão:
-Eu já vi aquele padre. . .
-E, rapaz! Você não ouviu eles pedirem o almoço? Falam espanhol. Não são dos nossos.
-Mas eu já vi, em algum lugar, um daqueles padres.
Um do grupo, mais prático, foi à esquina e observou. Voltou logo :
-O carro é de Agudos.
O primeiro, insistia, saboreando o “Martini”.
-Mas eu já vi o maior, o mais robusto e moreno, o de cabelos grisalhos. . .
-Está bem! Você viu, está certo! E a nossa conversa morreu, por causa disso? Rapaz curioso você é, hein!. . .
-O jovem observador insistiu :
-Garçon, quando você for servir lá dentro, recolha a cortina da porta, disfarçadamente. O garçon foi e

obedeceu.
 No bulício do Bar, num domingo de sol, no tagarelar sem fim do aperitivo, o rapaz foi, olhou lá dentro e

volveu aos companheiros, radiante :
-Eu não disse a vocês? Lembrei-me daquele padre. Eu me lembrei do filme “Entre a Cruz e a Espada”.

Vocês também assistiram. No entanto, não ligaram. . .
A notícia correu célere. Todas as mesas tomadas como que por encantado respeito. Cessaram os negócios,

cessaram os comentários da política, acabaram as risadas da última piada.
O rapaz teve uma idéia. Chamou o Fuad e ele consentiu prontamente. Improvisou-se uma coleta. Rendosa

e boa. Todos contribuíram.
Quando os três capuchinhos deixaram o Refeitório e se dirigiram para o caixa, o almoço ligeiro já fora pago.

Todos se levantaram e cercaram-nos.
Um dos habituais do Bar adiantou-se e se dirigiu ao frade maior, mais trigueiro e grisalho. Ensaiou uma

palavras, tartamudeadas, e rematou :
-Para os seus órfãos, padre.
Alto e sorridente, olhos tranqüilos de sabedoria e de santidade, o frade acenou a todos, num gesto de benção:
-Muchas gracias, senores! Dios los bendiga!. . . Adió!. . .
O carro partiu. No Santuario de Lourdes, os sinos anunciavam o meio-dia.
Um sopro leve, repousante e bom restou no ambiente.
Frei José de Guadalupe Mejica, passara por Botucatu.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 26/09/1974 )
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 E D M O N D

 Na longa estrada percorrida, o olhar saudoso volta-se por momentos e lá longe, perdidos na distância,
surgem-nos dois olhos verdes tranqüilos e cristalinos a nos repisar na sucessão dos dias e das aulas, seu
estribilho nostálgico :

-Já retournerai um jour! . . . Oh! Si, que je retournerai. . .
Era um rapaz de seus vinte e tantos anos. Sadio, porte atlético, varonil, de fisionomia leal, decidida, ensom-

brada por indisfarçável melancolia.
Abria-se com a mestra. Por insistência amorosa dos que haviam emigrado antes, ele fora arrancado de seu

país natal. Pai, mãe, irmãos, trazidos foram ao Brasil para aqui, com os demais, estabelecerem-se e adotarem
nova pátria. A transição, para ele, jovem estudante, de nível intelectual superior, fora brusca demais. Prostrou-
se a incrível nostalgia.

 Ele deixara a Universidade de Beirute no quarto ano de engenharia civil. Mas isso não lhe pesava tanto. A
qualquer momento, em qualquer ponto do ocidente poderia retomar os estudos e, se o quisesse, concluiria o
curso.

 A paisagem tropical não era a que ele amava. Filho do Líbano, amava a aldeia, as sebes floridas, as pedras
dos caminhos que lhe traziam à mente as pegadas dos ancestrais. Nas tardes serenas, a brisa do Mediterrâneo
cantava-lhe aos ouvidos as corredeiras sussurrantes a caminho do mar. Lá longe, nos horizontes perdidos, as
brumas estivais recortavam a silhueta dos altos picos orientais. Em cada alpendre as roseiras em flor embalsa-
mavam os crepúsculos com seus odores perfumosos. Na praça, aos grupos, a juventude alegre e buliciosa lia
Gibran a as meditativas falas do Mestre.

 Ele veio ter conosco para iniciar-se no estudo de português, fase primeira para sua adaptação. Aprendia
com facilidade. Conhecia profundamente o latim e a gramática não lhe dava tropeços. Mas não aceitava a
conversação.

 Gentil e maneiroso, de atitudes que serviriam de manual aos nossos pilantrinhas pretenciosos, ele nos
propunha de freqüente :

-Vous me parlerez em portugais. Mais jevous répondrai em français, e’est bien?
-Non. Il faut parler le portugais. Au contraire, je ne peux pás comprendre à que vous venez chez moi.
Ele nos sorria um largo sorriso de dentes miúdos e sadios, nos olhava longamente. E continuava falando

francês.
Vencida a gramática e os exercícios diários, ele se punha a narrar. Fora-se o constrangimento dos primeiros

dias. Agora ele se abria, coração largado às recordações do país distante. Nós nos rendíamos à sua prosa.
Tinha o dom de narrar. Conhecia todo o litoral mediterrâneo e alguns países europeus. Nas férias, o avião

levava os estudantes a excursões. Sabia expor. Entremeava suas observações com uma narrativa brilhante e
inteligente. Seu francês era encantador. Detinha-se, explicava, elucidava. E prosseguia. Estivera no Cairo e em
Alexandria. Subira uma parte do Nilo. Falava-nos de Malta e de seus penhascos.Conhecia Creta e os mean-
dros da Mitologia. Fora muitas vezes à Grécia. Discorria dos clássicos como um catedrático. Descrevia os
Dardanelos como se conhecêssemos já seus recortes pitorescos.

 Levava-nos aos templos e aos palácios como cicerone encantador, como se viajássemos por tapetes mági-
cos. De uma feita, nos disse com ar malicioso e provocador :

-Maintenant je vous enseigneral I arabe.
Rimo-nos : - C’est trea difficile . . .
 Chegou a dar-nos o alfabeto árabe e explicar-nos seus intrincados fonemas. Mas só.
 Já preparado, deixou as aulas. Os anos correram.
 Um dia fomos encontrá-lo num arremedo de mercearia, num dos “boques” do Mercadão :
-Edmond, etez- vous iei?. . .
Ele sorriu-nos. O mesmo sorriso sadio, entrevelado e melancólico :
-Il faut vivre!. . .
Voltou ao Líbano, como dissera.
Hoje, quando os jornais nos anunciam as guerrilhas e as vinditas de uma luta que leva o anetema bíblico,

mais do que as deliberações humanas, nós nos entristecemos pensando no destino de Edmond. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 04/10/1974 )
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 A  A B L  E  O  S I N O D O

  Em sua última Sessão Solene realizada em 28 de setembro p. findo, a Academia Botucatuense de Letras,
fiel aos seus desígnios de cultivar o idioma pátrio, as letras e a cultura nacional, saudou, pela palavra da oradora
da noite, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, como
o idealizador, o planejador, o executor e o mais incansável obreiro do Sínodo Arquidiocesano, o maior aconteci-
mento cívico-cultural e religioso jamais registrado nos anais históricos da cidade de Botucatu.

 Dessa forma, segundo nos parece, é a Academia Botucatuense de Letras, a primeira entidade cultural que
assim se manifesta publicamente para um acontecimento de tal vulto.

A realização do Primeiro Sínodo Arquidiocesano não é um acontecimento restrito unicamente ao âmbito
religioso. Ela deve interessar a todos, de um modo geral. É o maior levantamento histórico programado para, de
futuro, registrar, em seu Anuário, a mais completa e perfeita pesquisa sobre o nosso Passado. Não se restringe
à esfera eclesiástica. Devem todos cooperar, levando cada setor o seu contributo especial. Mesmo aqueles que
nada tenham para oferecer, devem levar à volorosa equipe local e regional que já está em plena atividade, o seu
estímulo, a sua palavra de entusiasmo e de Fé.

O Sínodo marcará um dos mais empolgantes marcos de nossa vida social. Planejado e organizado tal como
foi, começam já a se manifestar os seus primeiros e esplendidos resultados que em si, não expressam ainda os
já previstos benefícios finais, dirigidos não só à Religião, mas à cultura, ao povo e à sociedade.

O último “Boletim Pastoral”, de setembro/outubro, destaca a repercussão do nosso Primeiro Sínodo , na
esfera internacional. De Roma chega mensagem congratulatória do Prefeito da Sagrada Congregação dos
Bispos, enaltecendo a personalidade invulgar de Dom Vicente Marchetti Zioni que “desde o vosso primeiro
Relatório Diocesano Quinzenal dedicastes todas as energias para que, como Bom Pastor, defendêsseis esse
Rebanho do Senhor, dos perigos que o ameaçavam e para que o pudésseis levar a mais férteis pastagens”.

 O Primeiro Sínodo oficialmente inaugurado na Noite de Natal de 1973, atingiu já os mais importantes
setores da imprensa mundial e o “Observatore Romano”, órgão oficial do Vaticano, por duas vezes já, ocupou-
se em suas colunas, do grande acontecimento.

 Da Alemanha, a Organização “Adveniat” interessa-se especialmente em conhecer em detalhes, o anda-
mento dos trabalhos aqui realizados. Povo inteligente, na grande maioria profundamente católico, tem seu
interesse particularmente voltado para o nosso primeiro grande Sínodo Arquidiocesano.

 Historicamente, o Sínodo firma-se no Concilio Vaticano II que inaugurou a reformulação e atualização da
Igreja sem ferir-lhe as sólidas raízes profundamente firmadas na espiritualidade religiosa dos primeiros tempos
do cristianismo, orientando-a, na atualidade, para ombrear-se com o moderno viver humano preso às leis tecno-
cratas deste século de revelações sem fim desencadeadas pela Ciência moderna.

 Temos que nos atualizar. A Igreja de Roma iniciou os primeiros passos. Os sínodos realizados seguem suas
diretrizes. Nosso Sínodo é regional, arquidiocesano. As bases em que se assenta revelam um planejamento
digno de ser lido e estudado. Abrange todos os setores de atividades. Ainda nos seus primeiros inícios, pesqui-
sas estão alcançando os setores de saúde, de educação, de cultura, de Arte, setor esportivo, sugerindo estudos,
exames, que atingem a todas as classes sociais, numa larga visão para todas as idades e situações sociais.

 Sentimo-nos vivamente entusiasmada em constatar que através de seu Presidente, o Dr. Antonio Gabriel
Marão, a Academia Botucatuense de Letras, a mais nova e incipiente de nossas entidades culturais, seja a
primeira a saudar com seu entusiasmo e com seu apoio, o Primeiro Sínodo Arquidiocesano de Botucatu, na
pessoa de seu realizador, Dom Vicente Marchetti Zioni.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 11/10/1974 )
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 F A R O L  A L T O

 Restou-lhe uma nesga de razão, nas poucas horas que conseguiu sobreviver ao impacto. Nesses poucos
instantes pode compreender, entre dores, a trágica realidade. Conseguiu despedir-se dos que lhe velavam a
agonia e expressar entre gemidos, a última vontade :

-Levem-me para Botucatu. Enterrem-me com papai.
 E aqui, há menos de um mês, nossa imensa grei familiar pode reunir-se num conselho grave, aguardar-lhe

o jovem corpo mutilado e dar-lhe a definitiva morada terrena. Glorinha Moscogliato Lobo pagou, e com ela a
grande e ramificada grei, o seu tributo à máquina.

 O farol de luz alta de um caminhão conduzido por algum malosso inconsciente e impune, engavetou-lhe o
“Volks” na carroceria de um pesado transporte em plena Avenida de Campo Grande.

 Era no lusco-fusco do entardecer. O impacto arrancou-lhe o braço direito e esmigalhou-lhe o parietal,
prostrando-a paralítica e cega. Sobreviveu horas, numa indescritível e penosa agonia.

 Vida em flor. Trinta e oito anos de esplendente existência. Foi-lhe dado tudo, de sobejo : saúde, beleza,
riqueza e incrível alegria de viver.

 Motorista de caminhão ou de jipe, de volks ou de karman-guia, não lhe importava, os confins do Paraná
nunca lhe foram defesos. Os caminhos do Paraguai não lhe impediam os ímpetos de juventude irrequieta. Com
o marido ou os filhos, trazendo sempre um deles a tiracolo, lá ia e vinha ela, sempre radiante, afanosa das
próximas horas na estrada. Demandava anualmente a Aparecida do Norte. Era a sua grande devoção. Aqui
parava apenas para ver os tios a quem dedicava o carinho que não pode dar ao pai, roubado em seus verdes
anos de criança.

 Era firme no volante que manejava desde os anos juvenis de ginásio. Seu rosto encantador tinha o feitiço
envolvente herdado do sangue materno, trazido das ardentias da Andaluzia salerosa.

 Casou-se quase menina, mal a idade legal o permitiu. E foi feliz. Quatro filhos completaram-lhe a ventura.
Pode assistir há menos de três meses o matrimonio do primogênito.

 Na tarde trágica, ela era a convidada no carro sinistrado. Não estava guiando. Era a passageira.
 O CETRAN do Rio de Janeiro instituiu um concurso sobre o melhor “slogan” para coadjuvar os esforços

que se vem fazendo oficialmente para educar o povo a dirigir.
 Saiu vencedor um jovem cabeludo e barbudo, em cujos olhos bonitos fulge a chama de uma inteligência

lúcida. Sua frase é um compendio de sabedoria :
“ O CARRO É MÁQUINA , MAS VOCÊ É GENTE!”
 Bela e expressiva síntese do nosso viver moderno, que encerra uma bela e profunda lição de vida.
 O farol alto é um crime. Vêmo-lo a toda hora, nesta cidade ou nas estradas, aqui ou nas metrópoles : é o

mais hediondo atentado contra a vida do semelhante. É a mais despudorada proposta de acidente inevitável : a
luz viva e feérica dos faróis altos por cima do pobre e cauteloso motorista que se lhe depara.

 E os irracionais passam em desabrida, indiferentes ao que possa suceder. Não lhes importa a vida do
semelhante.

 São animais no volante.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 17/10/1974 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 267

 O N D A  N O S T Á L G I C A

 Todo mundo acreditou na técnica e a ela se submeteram todos os credos que regulam o viver humano.
 Mais uma vez, na milenária história da criatura o homem deixava o invisivel o que realmente importa, para

submeter-se ao palpável e material que oferece a ilusória visão do bem-estar terreno.
 E a era da ciencia absorveu e dominou o século dezenove com as inventivas sem fim que nos abriram este

corredor confuso em que nos enfurnamos – aos que ficarem – para aguardar a chegada do dois mil.
 De todas as maravilhas de invenções que iluminaram o século dezenove, a locomotiva de Stephenson abriu

a grande estrada paralela de trilhos de aço puxando consigo a sucessão gradativa do Morse, do telefone, do
fonógrafo, da iluminação eletrica. E não parou a Ciência, indo caminhando, conquistando, para chegar às quase
insanas promessas de realização cientifica que transformarão, no futuro, nosso imenso planeta numa casa de
loucos.

 Com a evolução vertiginosa a máquina suplantou a máquina. O trenzinho de ferro, que já era uma encanta-
dora e poética maravilha, foi secundarizado pelo domínio quase absoluto do quatro rodas. E começou o declínio
da locomotiva. As rodovias absorveram as ferrovias. O próprio homem, bicho-insaciavel de auto-suficiencia e
orgulho, tornou obsoletas as lindas “demoiselles” importadas da França ou da Inglaterra, relegando-as, na sua
esguia figurinha de altas rodas, chaminés elegantes, estridulo sino dourado ao sol, como “demodées” de mu-
seus.

 As aristocráticas e bem talhadas locomotivas a fornalha que faziam no bulício das “gares” bem freqüenta-
das sua entrada espetacular resfolgando em suores de valsista de Straus a caldeira estuante de vida e juventu-
de, essas, marcaram com as cenas sempre coloridas e alegres dignas de um Taulouse-Lautrec, o embarque e
desembarque das saias longas, dos chapéus de “aigrettes”, dos cavalheiros de casaca e terno escuro, os
ângulos encantadores da “belle époque”.

Depois chegou a vez das Mallets pesadas e rotundas como mãe-prolifica, trazendo nos cilindros e turbinas
a potencialidade para grandes velocidades a vencer grandes distancias em tempo recorde.

E vieram as deselegantes e esquematizadas Diesel. E as elétricas. E se sucederam as linhas aero-dinâmicas
dos grandes comboios em que as locomotivas, ou melhor, a máquina unixesuada não volta, tem duas frentes. É
a monstruosidade teratológica da ciência .

Acabou-se o encanto do trem de ferro. A era romântica dos trens de luxo, de passageiros. Hoje, gente e
animais se confunde nos grandes comboios.

O tempo foi recuando e roubou ao grande invento a pitoresca aureola de domesticidade. Bem poucos hão de
se lembrar do apito roufenho e prolongado que saudava primeiro o próximo lugarejo. E quando, rangendo nos
trilhos, era dada a partida, na curva do caminho era esse apito o último adeus nostálgico e melancólico.

Eram composições agradáveis de oito a mais vagões. Poltronas de palhinha macias e confortáveis. Vidraças
facilmente manejáveis com puxadores dourados, abertas à paisagem lá fora, que só em ver, pelos nossos
sertões sem fim nos amenizavam a canseira das horas no desfilar de quadros vivos de uma natureza caprichada
por Deus.

 E o trenzinho ia andando, ia resfolegando, rodando sobre os trilhos, abrindo veredas, levando a mensagem,
unindo núcleos, incentivando as vilas, transportando gente, despejando na volta, para os grandes centros, os
celeiros fartos das lavouras ridentes.

 Foi o trenzinho de ferro o elo sem igual no fator do progresso.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 25/10/1974 )



268 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 R E F L E X Õ E S

 Estamos às vésperas de Finados e enquanto esse dia ainda perdurar no calendário civil dos povos, ele
sugerirá sempre uma parada na atribulação diária e nos proporá, consoante nossa formação, uns instantes de
reflexão, de elevação aos níveis transcendentais da espiritualidade.

 Dissemos enquanto perdurar no calendário civil porque, na onda atual da incineração oficialmente adotada
nas grandes metrópoles, já se vem observando uma significativa alteração e mudança no ritual que, mal esbo-
çada hoje, influirá na sociedade amanhã, abrindo as veredas para um comportamento futuro, imprevisível nas
suas conseqüências filosófico-religiosas.

 Quem lê os jornais diários, deve estar ciente do que se vem observando na Capital, mais especialmente em
Vila Alpina, onde dos quarenta e quatro corpos incinerados até agora, quinze tiveram as cinzas espalhadas ao
vento e um, ao mar.

 O fato não é inédito. Einstein manifestou em vida, esse desiderato. E foi atendido. Enquanto violinos chora-
vam em surdina o seu desaparecimento, suas cinzas eram espalhadas ao vento, numa última mensagem de um
abraço universal.

 Mas a generalizar tal gesto, define-se a indiferença, a frieza, a insensibilidade.
 Se a esse gesto se elevassem os sentimentos de evocação e de saudade, refletindo-se ainda na espirituali-

dade religiosa de seus descendentes, tudo seria compreensível. Estaria aí uma das mais belas lições que os
Evangelhos nos ensinam : “Do pó vieste e a ele retornarás. . .”

 Mas a nossa civilização se desvincula dos liames da tradição religiosa e a ciência materialista e fria alardeia
: “Depois da morte, o nada. . .” Daí a duvida hoje, o abandono e o esquecimento das lições do passado, e para
o incerto futuro, o nada.

No crepúsculo de uma civilização que já se desvincula da espiritualidade herdada de um passado milenar, a
incineração imposta pelo imediatismo dos nossos dias é um marco definitivo. Onde estará Deus, no futuro?

Os cemitérios serão eternos, Deus o permita. E será lá, o nosso encontro com os que se foram. Na reveren-
cia a seus sagrados despojos, na conservação material de sua última terrena morada, nas peregrinações piedo-
sas em que pela Fé, estaremos trocando as nossas flores, as nossas preces, as nossas ternas evocações com
seus vultos imaterializados que nos acenarão na memória os seus sorrisos, a sua ternura, e o amor que nos
prodigalizaram em vida.

( A Gazeta de Botucatu - Edição de 01/11/1974 )
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 M O N T’ A L V E R N E

 Sua vida inteira foi uma ascensão. Escalada difícil, porém, consciente. Desde a infância a contradição :
mãe protestante, pai profundamente católico. Seu batismo entregou-o, ainda no berço, à proteção de Maria,
invocada sob um título profético à inocência do recém-nascido : Nossa Senhora Mãe dos Homens. Por padri-
nho, um humilde pobre, cujo nome se perdeu.

 Essa luminosidade cercou a infância do menino. Essa mesma luz irradiante de sobrenatural foi-se intensifi-
cando e na juventude abriu-lhe uma só esteira brilhante : o caminho do Poverelo.

 Inteligência viva, personalidade definida e sempre determinada, abandonou os bancos universitários. Dei-
xou a matemática das formas para uma única Realidade palpável e imorredoura. Cantava-lhe no intimo sôfrego
da Verdade, um fervente apelo : a imolação total por algo imperecível.

 “Sursum Corda” foi o seu lema. Elevou-se acima do mundo e dos homens, por uma contraditória e plena
entrega aos próprios homens. Olhou ao seu redor : viu órfãos, no triste abandono das ruas; viu velhos, na
solitária tristeza do abandono; sentiu apelos inconfessáveis aos olhos do mundo e sentiu o pulsar imenso da
seara do Senhor.

 Então sonhou com a Casa dos Meninos, deu-lhe alento, realizou-ª Foi entre os pequeninos que seu olhar
reteve a última visão do mundo. Foi aos Asilos, confortou os pobres, visitou os doentes nos longos retiros dos
Hospitais. Acolheu a Ordem das Servas do Senhor quer no apostolado rural, humilde e mal sentido, quer nos
recolhimentos da Casa do Senhor, lá, na Boa Vista, espalham as magnificências de sua bondade sem par.

 Apostolo dos dias modernos. Usou a palavra – oral e escrita – e lançou o apelo da Humildade. Visão larga,
atitudes desassombradas, sua voz vibrante pregou em todos os quadrantes, a palavra Caridade. Nos confins da
Bahia, entre os ricos da Guanabara, na tribuna das “Vozes”, discutindo com intelectuais autênticos , ouvindo à
beira do poço em ruínas – numa evocação bíblica de outros encontros – a nossa pobre lavadeira Augusta,
sempre lembrada, Dom Henrique nos deixou entre tantos, um eloqüente exemplo : a ânsia incontida de um
verdadeiro Encontro, o único, o definitivo Encontro com Deus.

Foi subindo. Houve pedras no caminho. E muitas. Não se acomodou. A um tropeço, novas tentativas.
Sangrassem embora. Não esmoreceu.

Escritor lúcido, propugnou na Imprensa. Escreveu páginas de estilo encantador, em que ao vigor caracterís-
tico de seu feitio juntavam-se as imagens líricas de pensamentos cristalinos, numa mensagem em que a figura
central era a Caridade circundada pela Humildade, num só apelo : a elevação do homem para Deus.

 “Sursum Corda” – o lema difícil, sempre presente.
Nessa hora de compunção e de tristeza, quando lhe rendemos todos que nestes vinte e seis anos privamos

de sua onipresença, o nosso derradeiro adeus, evoquemo-lo com gratidão e respeito galgando sereno o púlpito
da Catedral de São Pedro, em Roma . Impávido, sereno, perante os Bispos do mundo inteiro, reunidos em
Sessão do Concilio Vaticano II, faz-se ouvir apregoando profeticamente a todo o Orbe, as lições evangélicas da
Pobreza, num abraço imenso aos povos sacrificados pela fome.

Moderno Francisco de Assis, visão imensa dos problemas universais, sentindo a falibilidade humana ante a
grandeza do Altíssimo, ele foi um pregoeiro da Paz.

 Temos neste momento sobre a mesa, seu pequenino opúsculo “Subida ao Mont’Alverne”. Em sua homena-
gem, de há muito, vertemos a obra encantadora para o francês. Foram momentos de recolhimento, de medita-
ção em que, a par do estudo, penetramos seus pensamentos franciscanos.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 08/11/1974 )



270 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

N O V E M B R O  M U S I C A L

 Um dos canais de TV de dois do corrente, trouxe-nos às cinco horas da tarde, a irradiação da Missa Solene,
de Giuseppe Verdi, diretamente da Catedral de São Pedro, em Roma, executada por grande Orquestra Sinfô-
nica e belíssimo Coral em que participaram como solistas, nomes do mundo lírico atual.

 Foi, para os que realmente apreciam e entendem, um espetáculo raro, puramente religioso e artístico. A TV
focalizou o auditório numerosíssimo e seleto, atestando, uma vez mais o alto nível da cultura do velho continen-
te. Jovens confundiam-se com a respeitabilidade dos cabelos brancos dos velhos apreciadores. Fato inconteste
de que a juventude bem orientada não se desvincula dos padrões tradicionais da cultura e do bom-gosto.

 Não nos cabe comentar o valor inegável da grande “Messa” de Verdi. Ela deve ser ouvida, estudada e
entendida como composição tecnicamente liberada das formas anteriores de composição no gênero. Verdi deu-
lhe um alto sentido naturalista. Defrontou o homem, criatura humilde, consciente de sua ínfima condição, com
o Deus Onipotente, grande, forte, poderoso, mas como Deus, compreensivo, bom e justo. Os trechos ouvidos
foram empolgantes : “Sanctus”, “Dies Irae” deram-nos uma pálida compreensão da criação verdiana. O
“Réquiem”é o mais lindo e comovente diálogo entre a criatura e o Criador. A obra inteira é, segundo seus
biógrafos, uma esplendida mensagem de Fé.

 Assim, num raro quão belo espetáculo, Novembro chegou-nos trazendo-nos o breve lembrete de que, nos
moldes tradicionais da agiografia religiosa, é o mês dedicado à Música. Há justificativa para essa especial
qualificação : celebra-se em vinte e dois do corrente, o Dia de Santa Cecília, padroeira desde a Igreja Primitiva,
da Música e das Artes.

 Essas considerações nos trazem memórias do que já possuímos nesta velha Botucatu de passado tão rico
de música e de orquestras. E de Corais brilhantes.

 Verdadeiros espetáculos musicais foram levados na Catedral. Era então a música religiosa com destaques
de erudição, de grandes ensaios, e de brilhante difusão.

 Fizemos parte dos sucessivos Corais que brilharam então. Havia vozes lindas. Uma só contralto, de voz
profunda, grave, fascinante. Seus graves cheios, dominavam as arcadas da Velha Catedral, reboando os tre-
chos piedosos. Era a Professora Elvira Maranhão. Outras vozes havia, de sopranos, tenores, enquanto eram
mais raros os baixos. Mas organizava-se o conjunto e ele valia. Época em que a direção do Coro Santa Cecília,
da Catedral, esteve a cargo de João Quintanilha, seminarista egresso do Seminário Menor São José. Bela
formação, gosto apurado.

 Antes dele, o Prof. Aécio de Souza Salvador conseguiu pleno êxito com as Missas que levou. Num ano, na
festividade de Sant’Ana, padroeira, cantamos sua belisssima obra sacra, a missa “Mater Puríssima”. Fizeram
época as suas “Sete Palavras”, que secundaram a brilhante oratória de Dom Frei Luis Maria de Sant’Ana.

 Com João Quintanilha, a Catedral continuou por muitos anos, as suas audições sacras. Em Novembro
especialmente, o programa era feito com carinho e riqueza de números sacros. Era a festa de Santa Cecília.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 14/11/1974 )
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 N O V E M B R O  M U S I C A L ( II )

 Na seara musical de Botucatu, fizemos questão de projetar o Dr. Olívio Stersa convidando-o a executar um
número de órgão, na última Sessão Solene da Academia Botucatuense de Letras. A ABL, fiel a seus princípios
de Cultura e de Arte, vem propugnando para restabelecer no ambiente citadino, o antigo nível litero-musical que
foi já, há tempos, o apanágio da cidade. Não que não haja movimento musical brilhante em nosso já renomado
Conservatório Musical, porém, deve ser incentivado o nível de amadorismo de há muito relegado.

 Vencendo a natural modéstia que lhe é atributo, justificando-se como simples aficionado da Arte, sem
pretensões a virtuosismo brilhante, o Dr. Stersa acedeu cavalheirescamente e a gravação agradável de seu
número musical provou-nos que estávamos certa. A Música é elemento essencial no aprimoramento da Cultu-
ra. Devemos incentivar e aplaudir os estudiosos.

 Charles Duhamel, escritor, romancista, critico de Arte, membro da Academia Francesa, deixou-nos um
extraordinário pensamento que nos serve à meditação e ao estímulo : “Cultive a boa Música. Não a inferiorize
preterindo-a à vulgaridade. Estude e execute os clássicos. Não importa que não seja um virtuose. A verdadeira
Música, mesmo entre amadores, eleva o espírito e nos aproxima de Deus”.

 Estamos voltando neste momento, de uma audição clássicos, tão rara quão preciosa entre nós. Um convite
atencioso levou-nos à Igreja Presbiteriana Independente em que é Pastor, o Revdo. Nilson Salles, para ouvir-
mos nosso caríssimo conterrâneo Prof. Luiz Carlos Rigato, seminarista egresso de nosso antigo Seminário São
José, hoje um grande e conceituado organista, executar um acurado programa de inauguração do órgão eletrô-
nico “Whinner”, recém-instalado naquele templo.

 O programa constou de música religiosa, tão ao nosso gosto, tão convidativa a uns momentos de recolhi-
mento e de elevação.

 A “Tocata” e “Fuga” em Ré Maior, de Johan Sebastian Bach trouxe nos lágrimas de saudades. Nosso
“long-play” dessa famosa “Tocata” foi um belo presente do sempre lembrado Padre Pisani a papai. A “Tocata”
nos trouxe de volta seu vulto de quase-menino, ocultando um dinamismo e um apostolado sem par, através da
Musica para Deus.

 Essa mesma “Tocata” estudou a Shwaitzer no retiro de Lambarene. Na calada da noite africana, sob um
céu marchetado de estrelas, envolto no murmúrio misterioso da jungle, o grande benemérito abria seu órgão,
preludiava o teclado e orava levando ao Alto a música de Bach que só ela, é uma eterna Oração. Naquele
momento, um homem, uma grande alma, falava com Deus.

 Era Schweitzer quem tocava! O órgão tinha uma mensagem a transmitir. O instrumento integrado em seu
exato ambiente, tinha eloqüência profética. O concerto era de Schweitzer que vinha à Europa arrecadar fundos
materiais para sua grande obra benemérita do Hospital-Colonia de Lambarene. Era com os concertos europeus
que ele assistia os negros carcomidos pela fome, pela miséria, pela doença.

Mais do que a cítara de David, mais do que os salmos meditativos, Schwaitzer dedilhava os grandes órgãos
das Catedrais para o mais nobre, o mais altruístico diálogo com Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 21/11/1974 )
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 V O C A Ç Õ E S

O assunto é amplo e pode ser enfocado sob vários ângulos. Começaremos por um deles. Uma das últimas
revistas católicas lidas, publica em diminuto noticiário, uma nota que muito significa : na grande e pequenina
Bélgica, tão grande na vanguarda de movimentos culturais quão pequena em sua extensão territorial compara-
tivamente a imensos paises em amplitude quanto em população, reuniu-se de agosto a setembro últimos, a II
Conferencia de Religião e Paz, congregando centenas de participantes de todos os credos sob o patrocínio da
Rainha Fabiola e com a presença de Ministro de Estado, Presidente do Senado e Câmara belgas e do Cardeal
Primaz daquela Nação. O assunto da Conferencia transcende as áreas humanas e atinge esferas superiores
religiosas. Quer dizer : a Paz no mundo não se submete, como se pensou, ao poderio das nações, mas a algo
intangível e substancial que é do domínio da religião : o destino sobrenatural do homem, criatura de Deus.

 O noticiário em si, não impressiona os doutos e os chamados intelectuais desta nossa atualidade, a não ser
aqueles que, realmente intelectuais, venham se preocupando agoniados, com o declínio dos nossos tempos no
que eles – a nossa devastadora atualidade – apresentam de impressionantemente desastrosa derruição dos
fundamentos da Moral e dos Costumes, a caminho de um negativismo de imprevisíveis conseqüências.

 Prendemo-nos à noticia. O equilíbrio do viver humano preso teimosamente a leis puramente humanas,
descontrolou-se e os próprios governos – aí está a Bélgica, pela sua Rainha e seus governantes, a atestar que
a Paz social subsistirá alicerçada nos valores e conceitos de Ética e de Religião. E a conduta religiosa alicerça-
da nos sadios ensinamentos de que se fez a Igreja Católica a mestra de dois milênios , atesta uma civilização
grandiosa, hoje ameaçada de derruição e desaparecimento.

 É este o ponto crucial que a Igreja de Cristo vem defrontando como um dos seus magnos problemas : a
apostolicidade, a mensagem evangélica levada a todos, pelos apóstolos modernos que são os seus padres tão
fugidios hoje da mais nobre e grande missão. Como soltar os clarins da Boa Nova a uma multidão apática, quer
por uma intelectualização racionalmente fria e negativista, quer pela inteligência total de socorros humanos e
espirituais?

 Dizem uns que foram as duas últimas hecatombes mundiais ; dizem outros, que foi o avanço desmedido da
Ciência criando novos padrões e “estatus” vivenciais; dizem ainda outros entendidos – sociólogos e psicólogos
– que a transformação das estruturas sociais era inevitável em decorrência da Evolução.

 Seja já o que fôr. Embora obnubilados, embora estudados com curiosidade bravia e irônica, ninguém jamais
deixou de reverenciar aqueles modelos de heróis que viveram o circo romano, que desafiaram os imperadores
bárbaros, os que se imolaram nos eremitérios. Esses bravos alicerçaram o mundo. Onde se encontram hoje,
heroísmos tais? Existem, sim. Procuremos a crônica das missões no desértico e imenso continente africano. Ou
nas regiões asiáticas. Ou melhor : nas selvas amazônicas. Pulsa neles uma chama, um ideal que os engrandece
e os santifica. A legião desses heróis da Fé, é imensa. No entanto, para as necessidades prementes de uma
civilização em decadência eles escasseiam. O germe da deserção infiltrou-se na seara apostólica. Rareiam os
padres, os mantenedores fiéis e impertérritos da unidade, da fraternidade universal. As vocações sacerdotais
estiolam-se. Elas existem, sim. Mas são a semente caída em chão pedregoso. As seduções do mundo devoram-
nas. Uma vez despertas, mal apontadas, não encontram o tépido calor para vicejarem.

 Esse é um grave problema. Por isso, a Igreja Universal vai mal. E com ela, o mundo inteiro.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 28/11/1974 )
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AS ALEGRIAS DO NATAL

 Chegamos uma vez mais, ao limiar de um novo ano litúrgico que se abre, segundo o calendário da Igreja,
com os quatro domingos que precedem as festas do Natal do Senhor.

 A atmosfera envolvente destes dias, o açodamento no término das atividades rotineiras que nos ocuparam
um inteiro ano de trabalhos continuados, a partida dos alunos vitoriosos na escalada de uma escolaridade
vencida, as crônicas patéticas e lindas daqueles que na Imprensa diária nos trazem, com um sempre renovado
encanto o sabor límpido das íntimas alegrias, tudo nos leva a reflexões que tanto mais sentidas mais nos
evidenciam a transitoriedades e a passagem dos anos.

 O Natal não muda, quem muda somos nós. É sempre assim. A magia envolvente destes dias começa a ter
fulgurações diferentes. As ilusões se transformam aos poucos, fixamo-nos como expectadores emocionados e,
à margem da correnteza da Vida, assistimos à passagem dos que nos vêm em pós.

 Os convites sobre a mesa dão-nos uma realidade comovedora. Luiz Antonio e Keila. Crianças, ontem.
Hoje, adultos, amadurecidos pelo trabalho, pelo estudo consciente, pela maravilhosa disciplina dos que soube-
ram vencer o tempo, vencendo a própria juventude. Crianças que souberam e quiseram absorver da maravilho-
sa formação do lar, os exemplos dos pais.

 Dr. Luiz Antonio Perez. Ontem, ele era um menino. Vimo-lo na intimidade familiar absorver com os cari-
nhos maternos a enérgica fibra paterna. Ótimo filho, melhor estudante, diligente, cavalheiresco, gentilhomem.
O garotão se fez homem. E hoje nos traz, com palavras carinhosas, o seu convite de doutorando. Que lhe
diremos? Seja feliz, jovem doutor Perez.

Keila. Sua presença, através de seu atencioso convite, nos traz lágrimas aos olhos. Você bem sabe, por que.
Naquele tempo, estudávamos ( seu pai e eu ) de três a cinco horas diárias. Repassamos juntos, o inteiro

programa ginasial de francês. Insistíamos para que ele procurasse professor mais atualizado. Ele se negou.
Deu-nos uma prova cabal de confiança e de firmeza de caráter. No exame prestado, ele obteve a primeira
nota. Sedimentamos com isso, uma amizade profunda e cordial que transcende o tempo e a própria morte. Ele
está tão presente em nossa memória como se vivo ainda fosse. Um dia, ele nos arrancou uma promessa:

-Quando a Keila se formar em Música, você irá ao seu recital?
-Claro. Eu gosto de Música.
Nós iremos à sua festa, Keila. Porque nada melhor do que a Música para um íntimo e mudo diálogo. Seu pai

tinha orgulho de você. A menina de ouro, a filha querida que só lhe dera alegrias. Uma tarde ele chegou-nos a
casa, anunciando orgulhoso :

-Este ano, os três, passamos em primeiro lugar : Nina, na Faculdade de Filosofia, Keila, no Colegial, eu, na
Faculdade de Direito de Bauru.

Não era novidade o que ele dizia. O lar era o mais lindo ambiente de estudos com norma habitual de
trabalho. Pai, mãe e filha, estudavam. Transformavam o Saber, numa norma de Perfeição cristã. De onde quer
que esteja, o espírito do Jarbas sorrirá contente.

 A sua Keila, a sua filha, estará recebendo, naquela noite, seu diploma máximo : graduação em piano.
 O espírito do Natal paira em tudo. A alegria dos amigos é a nossa alegria também.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 06/12/1974 )



274 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 O NATAL NO FOLCLORE NACIONAL

 Uma das mais, senão a mais completa obra sobre o folclore nacional é o grande legado que o Brasil herdou
de Alceu Maynard Araújo, e nosso familiarmente muito querido “botucatuense de Piracicaba”, que aqui viveu,
diplomou-se professor-normalista e foi após, por este País afora, devassar-lhe todos os quadrantes, conviver
com a gente simples dos sertões sem-fim, estudando-lhes as crenças, os usos e os costumes tradicionalmente
ricos de ingênua crendice, de deliciosas usanças de onde ressalta a índole sentimental e amorável de uma das
mais originais e complexas etnias americanas.

 Em seu livro “Cultura Popular Brasileira” considerado clássico no gênero, Alceu Maynard Araújo pesqui-
sou, estudou e coligiu fatos e coisas sobre o Natal, nos vários setores regionais do País. E nos deixou páginas de
leitura saborosa e sedutora.

 O Natal, no-lo diz, é a principal festa do solstício do Verão. É, como o sabemos, festa importada e univer-
salizada. Festa importada no Brasil colonial, trouxeram-na os jesuítas catequisadores, que para melhor fazê-la
compreendida, dramatizaram-na entre os índios, tornando-se por isso, os precursores no nosso teatro nacional.

 O Natal integrou-se ao folclore nacional pela grande contribuição afro-portuguesa. Muito embora alicerça-
do no sentimento religioso, de vasto sabor ecumênico, tem manifestações típicas originais que falam mais a um
sentido paganizante do que propriamente religioso.

 Em todo o Brasil, três coisas se evidenciam nas celebrações natalinas: o presépio, as danças e as músicas
populares.

 No Norte, no Nordeste e interior baiano, o povo se extravasa de uma forma quase profana pelas ruidosas
manifestações que perdem muitas vezes, o sentido religioso. São as “folias de reis”. De 24 de Dezembro até 6
de Janeiro ou 2 de Fevereiro, os sítios e cidades são percorridos por bandos de músicos populares que saem
cantando à noite, louvando o Deus-Menino e os Santos Reis Magos. Uma das canções nitidamente populares
é graciosa na sua poesia :

 O galo canta, nasceu Jesus
 O mundo inteiro encheu-se de luz

 Acordai quem está dormindo
Levantai quem está acordado,
 Na sua porta parado.

 O galo canta, nasceu Jesus
O mundo inteiro, encheu-se de luz.

 A par das “folias de reis” há sempre o peditório de prendas, em favor da festa. Esses peditórios são
secundados por danças que assim homenageiam o Deus-Menino. Em geral se desenvolvem frente aos presé-
pios. No interior de Pernambuco e demais região açucareira, ainda subsistem as Pastorinhas, um tipo de rancho
popular que, vestidas a caráter, saúdam nas ruas o Deus-Menino. É muito comum em tais ranchos engajarem-
se figuras grotescas de palhaços, viva reminiscência de folclore europeu, em seus trajes vermelhos, chapéus
cônicos e relho nas mãos. É a figura de Satanaz dentro do lirismo natalino. A cantoria monótona de cantochão
popular, ressalta mais os Reis Magos, a Estrela de Belém, secundarizando a Anunciação e o Nascimento do
Menino.

 O presépio, nos sertões longínquos, é armado em forma de simples “lapinha” rudimentar tábua retangular
cujos cantos são unidos ao alto por fio de arame, e revestidos de papel prateado enfeitado por flores artificiais.
No seu interior é colocada a imagenzinha do Deus-Menino.

 O Sul do País empresta às festas do Natal, mais acentuada religiosidade. Os presépios aqui são armados
com as figuras tradicionais : Deus-Menino na manjedoura ladeado por São José e Maria. Ao alto, o Anjo
anunciando o “Glória in excelsis. . .”. O presépio-caipira assim folcloricamente chamado, compõe-se de vinte
e tantas figurinhas onde se destacam os pastores. Há sempre um, com a ovelhinha ao ombro e outro, tocando
o rude pífano. Os Reis Magos são, no geral, colocados posteriormente, em 6 de Janeiro. Essa é a clássica
figuração fiel do Evangelho.

 Em Minas, os presépios são mecanizados, com características propriamente regionais. Neles aparecem os
remanescentes de um estágio de vida rural: o monjolo, alçapremas, pilões, carros de bois.

 Seja, porém, de caráter popular ou profundamente místico-religioso, o Natal é, na universalidade de sua
mensagem celeste a festa máxima na vida dos povos e das nações.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 13/12/1974 )
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OS CREDORES DE JESUS

( Conto Argentino de Severine )

  Tudo repousava no silencio da Noite Santa. Deitado o Menino na pobre Manjedoura, adormeceram, ao
lado da Criança, os santos esposos. O cansaço e o frio os abatera.

 O pequenino Infante babujava insone. Tinha frio também. O terno corpinho enregelava. Lá fora, a planície
nevada perdia-se sem fim. O canto dos anjos deixara harmonias na brisa do amanhecer. Entre as frestas da
rude gruta, penetravam os reflexos da Estrela que do Alto, apontava para a Humanidade o caminho de Belém.

 Tinha frio o Pequenito. Súbito, na obscuridade silenciosa do Presépio, sentiu, à sua direita, um hálito quente,
reconfortante. Ergueu-se a mãozinha gelada e sentiu a maciez de umas orelhas grandes contornando um par de
olhos mansos, tranqüilos e bons.

 - Quem és? Perguntou. Ele era o Deus-Vivo. Entendia os animais.
-Sou o asno, respondeu-lhe o olhar tranqüilo do gerico.
À sua esquerda, áspera porém, carinhosa e quente, uma língua enorme lhe acarinhava os pezinhos enrige-

cidos pela friagem da noite.
-E tu, quem és? Indagou o Menino.
-Sou o boi. Moro aqui. O Infante sorriu agradecido.
Ao doce conchego daqueles tépidos e acariciadores cuidados, dormiu o Redentor.
 As horas da madrugada corriam.
-Como vieste até aqui? Perguntou o boi. O asno respondeu :
-José cuida das cocheiras de meu amo. Maria sempre o acompanha na faina. Sempre me acariciou o

focinho e reservou-me sempre tenras alfaces. Compreendi a aflição do casal, na iminência do Nascimento do
Filho e na necessidade de viajarem, a pé, para Belém. Então corri, ganhei meio caminho, a não permitir que, em
me achando voltassem para devolver-me. Ao retorno, se houver, voltarei ao meu curral.

-Por que, se houver?
-Porque Herodes mandou matar as crianças, e só eu sei como varar os desertos, a caminho do Egito. . .Já

pertenci às caravanas de meu amo . . .
-És sábio, hein? Retrucou o boi.
-Minha espécie inteira é assim. A Bíblia conta que Sansão se livrou dos inimigos com uma queixada de um

antepassado meu . . .
O Menino acordara e, no tépido conchego das palhas, olhinhos semicerrados, ouvia a conversa dos animais.
Disse o boi :
-Você sabe quem é este Menino?
-Sim. É o Messias! Pobrezinho! Sendo Deus, se fez Homem. Vai derramar Seu Sangue pela Humanidade.
-E!? . . . Então, se Ele é Deus, por que não lhe pedirmos que melhore nossa espécie?
-Não devemos pedir-lhe nada. Dir-se-ia que lhe estamos cobrando o suave calor da Manjedoura. . .
-É certo. Mas nem eu, nem tu queremos cobrar-lhe nada. Apenas pedir-lhe que se compadeça da nossa

pobre espécie. Olhe : nós, os bois, perdemos de há muito, a nobreza dos dias da Criação. Degenerou-se-nos a
raça, e caímos nas mãos cobiçosas dos homens. Somos suas vitimas. Exploram-nos em vida e, pior ainda,
depois de estarmos mortos. Eles nos condicionam à sua desmedida cobiça. . .

-E nós? Retrucou o asno. Não passamos de infatigáveis alimárias. Não temos direito ao repouso. . . Onde
são ínvios os caminhos, ali nos põem arquejantes e sofridos. . .

 Jesus ouvira tudo e adormecera.
 Os anos passaram. Jesus se fizera o Pregador. Realizara milagres sem fim. Mas os homens não O salva-

ram da Cruz. No Alto do Calvário já agonizante, Ele ouve que se aproxima o sincerro estrídulo de uma alimária.
 Seu olhar dolorido encontra com outros olhos mansos, tranqüilos e bons. Um frêmito sacode-lhe as entra-

nhas.
 Fizera tanto pelos Homens e ali estava . . .
 Esquecera-se de redimir os pobres animais da humilde Gruta de Belém. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 19/12/1974 )
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 V E N I T E

 No desenrolar do noticiário tele-jornalistico desse fim de 1974 destacaram-se, para nós, dois fatos que
muito dizem de forças superiores maravilhosas que nos planos espirituais – mal grado a densa neblina poluidora,
caracteristicamente materialista – sustentam como sólidos alicerces o já inseguro equilíbrio do mundo em
convulsão.

 O primeiro, como obviamente se expressa, patenteou o Perdão. Palavra terrível de se realizar no confronto
com a natureza humana mais propensa à ostensiva manifestação de desforços e de recriminações. E por ser o
Perdão um sentimento que, mais do que atributos outros quaisquer nobilita e exalta o Homem, partiu ele do
Sumo Pontífice.

 “Venite” foi o tema em que pautou Sua Santidade a Mensagem de Natal. Na vasta Basílica de São Pedro,
na presença das autoridades e do Corpo Diplomático credenciado junto ao Vaticano, o que vale dizer, represen-
tação de todo o mundo cristão, ele falou “urbe e orbe”. Controvertido irrespeitosamente e humilhado tantas
vezes, dentro e fora da Igreja de Cristo, ele fez um apelo só. Único e universal na magnífica expressão de um
abraço fraterno, amigo e paternal : “Venite”.

Firmemente impávido ante a procela derruidora que ameaça destruir as até então sólidas bases da disciplina
eclesiástica consubstanciadas no respeito e na obediência, Paulo VI vem conduzindo com serenidade e firmeza
a Barca de Pedro. As tormentas se sucedem. O desenvolvimento cientifico e tecnológico tem sacudido em
vagalhões a ordem do mundo pondo em horizontes instáveis o edifício-base da família. Uma conceituação
filosófica de vida tem destruído o cerne da Moral e da Ética.

 Sereno e humilde, vigilante e mortificado na inteireza admirável da dignidade de Pontífice Máximo, Vigário
de Cristo na terra e seu Representante entre os homens, Paulo VI foi ouvido com deferente acatamento na
Noite Santa. Abriu os braços num gesto protetor de amparo e fraternidade e a todos convocou para o retorno
à simplicidade do Presépio , vereda única para o encontro pleno da criatura com Deus feito Criança, um Rei
envolto em palhas e onde o Amor se humanizou para perpetuar pelos milênios sem fim uma só filosofia de
vivência sem técnicas e cientificismos, sem estruturas humanas e delimitações temporais : “Amai-vos uns aos
outros. . .”

 O segundo fato, transmitido mais com um sentido critico de promoção pessoal, de esnobação granfina, não
mereceu a interpretação devida como um ato de pública humildade governamental, de aproximação sincera do
governo de uma das mais nobres Nações da terra, Pátria do Humanismo,berço da declaração dos direitos do
Homem, vanguardeira do Catolicismo e chamada filha predileta da Igreja – a França. O Presidente Giscard
D’Estaing, numa demonstração de cavalheirismo e compreensão humana acolheu no Palácio dos Campos
Elíseos, na manhã da Véspera do Natal, os lixeiros encarregados da limpeza pública nas imediações do palácio.
Com eles tomou a primeira refeição e com eles falou de igual para igual, numa nítida manifestação de confra-
ternização. Seu gesto foi impar e inesperado. Mas ressoou não só no coração dos franceses mas de todo o
mundo.

 Quando nos alti-baixos da paisagem humana dois lideres autênticos se manifestam, um irradiando o doce e
diligente apelo – “Venite” de celebração de Glória ao mais alto dos Céus e outro – descendo do supremo
pedestal do Estado para abraçar num só abraço a todos os pobres, simples e humildes, numa espontânea oferta
de fraternidade e justiça social, algo se nos evidencia : o Bem ainda existe sobre a Terra e fácil será aos homens
realizarem a Paz Universal.

 ( A Gazeta de Botucatu – Edição de 31/12/1974 )
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 DOIS ANIVERSÁRIOS ( I)

Duas comemorações este ano inspiram a vocação saudosista desta coluna para uma feliz oportunidade de
reatar velhos liames de amizade que o tempo e as distâncias foram enevoando sem contudo sacrificar-lhe os
contornos.

Em primeiro lugar está o transcurso dos setenta anos de vida de “ A Cidade” de Ribeirão Preto. Conhece-
mos de há muito e sempre admiramos aquela magnífica Metrópole, traço de união e entroncamento dos sertões
goianos, dos sem-fim mineiros em demanda da nossa capital. Desde distantes idos passamos a querer-lhe
como cidade hospitaleira e grande. Grande, num progresso inusitado, grande na laboriosidade de um povo
extraordinário, grande na polarização do alto ensino universitário, grande pelo seu aspecto turístico encantador.

 Em férias sucessivas demandávamos então a casa de nosso tio e saboreávamos a acolhida gentil de seu
povo comunicativo e bom. Lá fizemos muitos amigos.

 Saída de uma altitude de oitocentos e tantos metros, desta cidade de ventos constantes, enfrentávamos
intrepidamente o calor, para nós depressivo, daquele clima tropical.

 Mas valia a pena. Ciceroneada sempre de forma fidalga e acolhedora, exploramos todos os seus encantos
turísticos. Há entre Ribeirão Preto e Botucatu, um traço comum. O nome de um grande sacerdote : Padre
Euclides Gomes Carneiro. Lá, também existe um Asilo de Mendicidade para velhos. No pedestal da estátua do
grande sacerdote, consta o nome de Botucatu.

 À noite, ficávamos horas e horas no pequenino vergel da casa. O multicolorido luminoso colocado no alto
do Umuarama tecia de arabescos o piso, filtrando-se pela ramaria perfumada que amenizava o tórrido calor. A
conversa ia longe e tudo era plácido e delicioso.

 Naquelas repetidas viagens conhecemos Orestes Lopes de Camargo. Toda fidalguia ribeiropretana se
encontrava no homem de mediana estatura, vibrante, dinâmico, agradável e simpático. Saboreamos em seu
gabinete o delicioso cafezinho acolhedor. Depois, percorremos o Jornal. O linotipista compunha o diário e
respondeu atencioso às nossas curiosas perguntas. Era uma ótima folha diária, entre outros jornais locais.

 De Orestes Lopes de Camargo recebemos o amistoso convite para colaboração. Reservou-nos insistente-
mente uma coluna. Verdadeiramente, foi em “ A Cidade” daquele longínquo rincão do norte que tivemos pela
primeira vez uma coluna de crônicas. Rabindranath Tagore e o Gitanjali enchiam de divagações oníricas o
entusiasmo da juventude. Sob pseudônimo passamos a escrever, por algum tempo, para aquele Jornal. Peque-
ninas crônicas românticas, sonhadoras, leves.

 Os anos correram.Nosso tio, coletor estadual por vinte anos naquela bela cidade, aposentou-se. Mudou-se
para Campinas.

 Perdemos contato com Ribeirão Preto. O conto literário atraiu-nos. Rumamos para a “ Alterosa” de Belo
Horizonte.

 Hoje uma nota jornalística do “ Estado” nos lembra os setenta anos de “ A Cidade”.
 Impõe-se-nos o dever gratissimo de saudar na pessoa de Orestes Lopes de Camargo, cabeça e alma do

Jornal a vitória brilhante desses setenta anos.
 Não é fácil, no jornalismo quotidiano, escalar tão altos degraus. Conhecemos muito bem as dificuldades

que se antepõem ao jornalismo interiorano. Não é fácil vencer. Só muito ideal e grande espírito de sacrifício
levam um jornal à frente.

 Orestes Lopes de Camargo conquistou essa formula mágica. Por isso, está de parabéns. Desta coluna,
Nora Nardini lhe envia seu amistoso abraço.

 ( A Gazeta de Botucatu – 09/01/1975 )
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L I C O

 Escrevemos hoje nossa crônica, com lágrimas de consternação e saudade. Já na infância conhecêmo-lo
como um grande amigo da família . Ele e o Dr. Alberto Rocha Lima, seu irmão, eram mais ou menos contem-
porâneos de nossos pais, saboreando a mesma vida citadina da Botucatu dantanho. Ambos os irmãos estudio-
sos, ambos dedicados ao jornalismo e à pesquisa.

Mais tarde, na juventude, fixamos dele uma imagem que jamais se alterou : corpo e alma do Centro Cultural.
Trabalho silencioso, quotidiano, perseverante. Com o Dr. Arnaldo Moreira Reis, numa Diretoria perene, foram
os executivos da obra monumental que aí está.

 Depois, encontramo-nos unidos no mesmo ideal : dotar Botucatu de uma Academia de Letras. O tratamen-
to cerimonioso foi abolido. E ele continuou para nós, o mesmo Lico de nossa meninice, apelativo familiar
estendido aos amigos mais chegados.

 Em sua casa acolhedora, muitas vezes, a serviço da própria Academia, éramos recebida pela Evan, centro,
objetivo, razão do próprio viver do esposo dedicado e amoroso.

 Não faz um ano ainda. Numa tarde quente de verão, saboreamos, nas tórridas horas do dia, a laranjada que
ela nos preparou. Foram horas de cálida alegria.

 Depois veio sua morte quase repentina e imprevista. E naquele dia, o querido Rocha Lima começou a
morrer. Um cisne se fora, urgia que o outro o seguisse. . . Sua morte hoje é a consumação. Com Evan, fora-se-
lhe a alma. Perdemos em tão pouco tempo dois grandes amigos.

 Pena que a mocidade de hoje, extertórica nos seus complicadíssimos e vazios complexos, imersa numa
cultura balofa arranhada aqui e ali, não tenha querido ou sabido aproveitar-lhe o manancial de sabedoria tão
modesta e ciosamente armazenado.

 Rocha Lima foi um sábio. Um profundo pensador. Um homem de cultura polimorfa. Um “causeur” admi-
rável. Felizes os que puderam aproveitar-se de sua autentica mestria.

 Quando nos encontrávamos, nós lhe dirigíamos a invariável saudação amiga :
- Salve o mais acadêmico dos acadêmicos ! Ele modesto e tartamudeante nos contradizia num velho e

amigo sorriso.
 Ele foi realmente um autentico acadêmico. Burilador da frase. Garimpeiro brilhante na mineração do ouro

de lei. Amante incondicional dos livros. Sua biblioteca é um tesouro. Obras selecionadas. De cada livro desta-
cava os pensamentos para ele, preciosos, catalogava-os por assunto. Escoimava a oração, sublinhava a frase
poética, escandia o estilo, vivia a leitura. Obra admirável de sábio!

O estudo literário era a sua constante. Organizado, tinha sempre prontos os artigos para a sua coluna
semanal da “ Gazeta”. Era realmente, o cantinho mais válido deste jornal.

Ninguém como ele, cultivou o gênero epistolar. Correspondia-se com os escritores não só do Brasil, como
com os latino-americanos e os de além-mar.

Mostrava-nos sempre, a última carta recebida. O trato epistolar amigo, alviçareiro, a troca de impressões
literárias, a analise das obras discutidas, eram o fio dourado com que ele tecia – modesto e humilde, a mais rica
trama de sólidas amizades.

 Compareceu à todos os encontros literários ocorridos na capital. Foi o grande confidente de Fidelino de
Figueiredo, uma das penas mais ilustres que Portugal possuiu nestas últimas décadas.

 Lá longe, em Moçambique, Montezuma de Carvalho há de ter sentido uma agulhada funda no coração,
nesta manhã sombria de um sábado triste. Terá perscrutado os céus e as águas do Indico, a indagar – quem
sabe? O que estará acontecendo?

 É que Rocha Lima, em espírito, há de ter por lá passado em busca de Evan e há de ter-lhe deixado um
último abraço amigo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/01/1975 )



280 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

D O I S  A N I V E R S Á R I O S (II)

 Em crônica anterior celebramos prazeirosamente nesta coluna os setenta anos do jornal “ A CIDADE”
reavivando os laços que jornalisticamente nos ligaram, num certo tempo, ao jornal de Orestes Lopes de Camar-
go que tanto diz da imprensa ribeiro-pretana.

 Hoje, cumpre-nos celebrar, à moda nossa, sem o pragmatismo das formulações correntes, o centenário de
fundação de “ O Estado de São Paulo” . Dizemos “à moda nossa”, porque há um traço especial, profundamen-
te sentimental, que nos une de certa forma, ao grande matutino. Ele faz parte integrante da nossa formação.

 Do fundo de nossa memória, numa retrospectiva familiar que atinge os mais profundos arcanos de nossas
recordações, surge-nos a imagem paterna tal como a que até hoje, diuturnamente se repete aos nossos olhos :
recostado na maciez dos travesseirões bojudos e arejados, sob a luz de modesto quebra luz de cabeceira, nosso
velho pai não adormece sem antes passar sob os olhos, para uma leitura atenta e avidamente saboreada, página
a página do também velho “Estadão”.

 Hoje, nos seus oitenta e três anos lúcidos e bem vividos, cansa-lhe, de repente, a vista. Os óculos derreiam-
se-lhe, a pagina resvala-lhe das mãos e o sono sobrevém. Madrugadinha ainda, ouvimo-lo já desperto, dobrar as
páginas. A leitura de ontem, continua ao amanhecer.

 Foi sempre assim. Crescemos, os cinco filhos, com essa imagem familiar. O velho jornal, que envelheceu
com ele, é seu inseparável amigo. E tornou-se para a família toda, o mais fiel e constante companheiro.

 De longa data cultiva nosso pai, o hábito dos recortes.E esse hábito ele no-lo transmitiu. E como valeram,
pela vida em fora, as coleções de recortes!

 Em menina, na idade ainda das bruxas de pano, íamos à sorrelfa, ao “quartinho”, um misto de despensa e de
sala de costura, na saudosa casa da rua Curuzu. Lá, devassávamos, bem dispostos em espaçosa prateleira os
rolos de rodapés que nos inculcuram desde então, o gosto pela leitura de romances. Íamos pelos dez ou doze
anos e já lêramos “ Madame Sans Gene”. Descobrimos depois, “Os Dois Garotos”. Misturamos nossas tarefas
de grupo escolar com os rodapés em três volumes encadernados de “Vinte Anos Depois”. O “quartinho” abriu-
nos à curiosidade infantil as paginas de “Natureza ed Arte”, revista ilustrada italiana que nos apresentou às
ilustrações de Doré. Com a tesoura, iconoclastamente, nos recortamos e inutilizamos a bela coleção. De per-
meio, descobrimos como “in-folios”, os rodapés colecionados, de Oscar Guanabarino. Lêmo-los todos.

Quando já na Escola Normal Oficial, uma reforma de ensino impôs-nos quase abruptamente o estudo da
Sociologia, o “ O Estado” nos salvou de muitas dificuldades. Os livros sobre a matéria eram escassos e os
poucos que nos chegavam às mãos, eram em inglês. A classe não tinha habilitação para tanto. Muitas vezes
voltávamos da aula com as anotações feitas e elas não eram suficientes. Ao jantar comentávamos a dificulda-
de. Nosso pai vinha-nos em auxilio :

 - O “ Estado” de tal dia, fala desse assunto. Corríamos ao velho Estadão. E ele sempre nos valeu. Hoje, o
caso se repete. Nosso mano maior fez Economia, em Escola Superior. Um dos professores, discorrendo sobre
matéria de currículo, acrescentou aos alunos:

 - Leiam o “Estado” de domingo. Lá vocês encontram tudo.
 Foi dessa forma que desde a juventude lemos indistintamente Plínio Barreto e Guilherme de Almeida,

Picarolo e Gustavo Corção, “Memórias das Arcadas” e “Sociedade” de Luiz Martins. Arraigou-se-nos o hábi-
to. Para muitas das leituras, estávamos muito aquém da compreensão. Mas o “Estado” seduziu-nos pela sua
linguagem. É cátedra do nosso vernáculo. Quem lê o “Estado” tem uma longuagem diferente do comum das
nossas rodas habituais.

 Outros jornais entram em nossa casa. Assinamos todos os matutinos da Capital. E as revistas semanais são
lidas habitualmente. Todos tem seu valor. Mas os editoriais do “Estado”, dentro dos princípios cívicos de uma
tradição secular que educou gerações, defendeu a família, alicerçou a sociedade e serenamente vigiou e con-
duziu os destinos da Nação, os editoriais, esses, formam mentalidade.

 O “Estado” faz cem anos.Nós também festejamos. É festa familiar.

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/01/1975 )
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 A P O C A L Í P S E

 Esporádicos embora, esses fatos sempre existiram para provar-nos a condição de “mundocanismo” em
que submerge o homem entregue ao seu “status” animal. Mas volta e meia um acontecimento desses é venti-
lado e propõe-nos uma séria reflexão. Que é o homem sem Deus?

 Assim, há anos atrás sucedeu um episódio desses nas entranhas do Paquistão. A noticia veiculada pelos
jornais ocupava, a medo, pequeno noticiário do Exterior.

 Depois sobreveio o drama impressionante do avião sinistrado nos Andes. Houve, a respeito, tácito acordo
jornalístico em não explorar com pormenores o inenarrável acontecimento, chocante demais para todos, máxi-
ma para os que retornavam ao seio da sociedade.

 No primeiro caso, poder-se-ia justificar o desvalimento das populações de regiões subnutridas em que o
Paquistão era e continua sendo um elo na cadeia sempre crescente dos paises vencidos pela fome. Ali, a lei de
sobrevivência levava à antropofagia como imperativo da preservação da espécie. O primarismo da vida paquis-
tanesa justificou o canibalismo. Justificou, não. Explicou.

 Nos Andes, mais forte do que o estágio cultural dos ocupantes do avião, impôs-se também, a fome. Só um
dos sobreviventes preferiu à morte a deglutir, em postas cruas congeladas, os nacos de carne dos companheiros
mortos. Cinco ou mais em quarenta e cinco dias de abandono nas solidões desérticas da altitude andina, acaba-
ram por abdicar de seus foros de civilizados e, como diz tão acertadamente o aforismo italiano : “ l afame é una
bruta béstia”, submeteram-se ao macabro ritual sob o guante imperativo de um companheiro mais enérgico e
frio. Sobreviveram. Voltaram ao convívio social. Mas sabe-se lá o que se passa no subconciente desses estra-
nhos jovens levados a tão cruel experiência?

 O crime veiculado há dias pela imprensa, nos põe novamente sob os olhos mais uma cena dramaticamente
pungente e revoltante sobre a morte das crianças de Bragança. Não nos parece que esse delito se cinja à
esfera puramente policial. Não. Demente e amoral o autor ressalta dentro da hediondez dos atos praticados a
incoercível animalidade que sedimenta o ser humano desnudado da aura espiritual de animal nobre que o
distingue na escala racional.

A malograda expedição de Padre Caleri, há anos atrás e o total aniquilamento de seus integrantes ressurge
agora, nos dramas sucessivos que vêm abalando a organização da Funai, no interior amazonense. A antropofa-
gia é ali justificada pelo instinto guerreiro, ou melhor, espírito defensivo, legitimidade de posse territorial, descré-
dito do homem civilizado, vingança. Nada disso porém, disfarça a misera condição do homem animal.

 Numa de suas brilhantes obras “A Ronda dos Séculos”, Gustavo Barroso previa os arrancos espetaculares
da inteligência humana a serviço da Ciência. Mas nessa progressão ele afirmava que enquanto avançaria a
técnica e o poder de inteligência, regridiria o homem – então transformado em máquina – aos estágios primá-
rios da evolução.

 Em apoio de sua especulação, ajuntava o Autor o pensamento brilhante de antropólogos de nomeada : “O
dia em que o homem descobrir quão saborosa e tenra é a carne humana, esse dia, o mundo ter-se-á convertido
no mais degradante da escala da animalidade”.

 Os fatos que se repetem, ou melhor, que vêm se repetindo com tanta freqüência estão a nos revelar o
Apocalípse?

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/01/1975 )
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 C A R T A

 Caríssima Ana : pela janela de nosso pequeno gabinete de trabalho entram-nos os respingos da chuvinha
miúda e mansa que ameniza neste janeiro chuvoso e quente os vinte e oito graus de calor à sombra. O verde
das árvores contrasta com o gramado do jardim da Catedral, renovado e lindo. O telhado vermelho e novo da
casa da esquina, reformada e clara em suas tintas novas, dá-nos um aspecto ridente de bucólico cartão prima-
veril. Na opacidade do dia macilento, o sol côa sua exuberante claridade e o ar tem maciez translúcida. O
constante vai-e-vem dos ventos botucudos traz-nos os odores adocicados de uma roseira em flor, em nosso
jardinzinho ao lado. Estamos ainda em férias escolares, por isso, a rua deserta de estudantes, dormita modor-
renta. Quando em vez, carros agitam-na descendo a Monsenhor Ferrari ou “na mão” da General Telles.

 É o verão botucatuense. Geograficamente, para este hemisfério é o solstício de verão enquanto para vocês,
nos States, é o solstício do inverno, daí os contrastes.

 Estamos numa tarde de segunda-feira preguiçosa e calma. Sua carta sobre a mesa, relida uma vez mais,
sugere-nos esta crônica . E muitas outras.

 Você atravessa, mercê da latitude oposta, mais um inverno americano. A paisagem aí, é tristonha e depres-
siva. A neve recobre os gramados, as árvores se enrigecem à temperatura abaixo-zero. Os recônditos da terra
cambridgeana hibernam sua seiva exuberante para rebentar em florada rica e colorida quando março chegar.
Seus lindos cartões ciosamente colecionados dão-nos prova disso. O vermelho das tulipas, o doce violáceo dos
arbustos, o verde esmeraldino dos parques bem cuidados compensa-la-ão dentro em pouco da morbidez melan-
cólica da reclusão hibernal.

 Seu ótimo estilo põe-nos aos olhos, em três páginas de saboroso conteúdo, sua rica formação de sentimen-
tos nobres onde aponta, sem que você o aceite, um traço romântico que a custo quer disfarçar.

 Na tranqüila tepidez do apartamento acolhedor, vendo lá fora os caminhos esbranquiçados, aguça-lhe a
saudade da mãe-pátria, dos familiares e dos amigos. Isso é muito nobre Ana, e nosso terraço aguarda-lhe o
regresso, para ouvirmos de viva voz que os melhores momentos aí vividos foram aqueles de afivelar malas para
o regresso. Não se esqueça da canção inglesa : “ Não há no mundo nada igual ao nosso lar”. Lar, aqui, é a
nossa terra brasileira.

 No entanto, invade-lhe lentamente o inevitável “spleen”. Não se deixe dominar, Ana, pelo seu envolvente e
depressivo abraço. Aproveite-se da estação. Crie atividades dentro do lar. Escreva seu diário. Consigne em
páginas para o futuro, as suas impressões, hoje vividas em seus já longos e prolongados anos de Harvard.

 A neve, Ana, sempre foi, através das páginas da literatura e da Arte, um jorro de inspiração. Não é neces-
sário que sejamos artistas consumados. Todos nós trazemos no intimo, algo de sonhador e belo. Escreva hoje,
páginas que seus filhos lerão um dia. Ilustre-as com fotos. Entregue-se a esse “hobby”. E verá mais tarde,
quantas imagens lindas, quantas impressões de inigualável sabor você registrou.

 Não faça da neve um fator depressivo. Ao contrário. Combata-lhe os efeitos com algo criativo. E verá
como a paisagem lá fora esmaece e se transmuda.

 Nós falamos de inspiração hibernal? Pois sim. Os mais belos “lieds” ( faça o Jarbas traduzir ) de Schubert
escreveu-nos o artista sob o impacto mórbido das gélidas tardes hibernais de seu cantão. Enquanto a neve
tambolirava a vidraça do “chateau” de George Sand, na Maiorca, Chopin improvisava seus imortais prelúdios.
Das mansardas sombrias e frias dos subúrbios de Paris, Henry Murger teceu as páginas românticas da “Sce-
nes de l avie boheme” de onde mais tarde Puccini, imortalizando Mimi, inicia a ópera com a cena hibernal num
sótão miserável. Lá dentro, o poeta Rudolfo, o músico Schaunard, o pintor Marcelo e o filosofo Colline, quei-
mam os rascunhos de “ sés petites pièces d.art” para se acalentarem na noite frigida.

Vê, Ana, como a neve acalenta o espírito?Um cálido abraço amigo à todos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/02/1975 )
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 V O C A Ç Õ E S

 É o tema apropriado para este começo de Quaresma. Aliás, sua amplitude não se circunscreve a uma
simples e modesta crônica semanal. Deveria ser assunto de natureza preferencial e ocupar constantemente as
colunas dos grandes jornais sempre empolgados com as crises mundiais e impotentes para propiciar-lhes solu-
ções desejáveis. Sim, o problema de vocação religiosa é algo tão grave que não se restringe tão somente às
esferas espirituais mas incide fundamentalmente na sociedade. Já dizia o Cura D’Ars : “ Deixem uma paróquia
sem o respectivo vigário e observem o que dela resta tempos depois”. Quem duvida que está nas mãos do
sacerdote virtuoso e integro a Paz Universal tão desejada?

 Hoje o assunto nos empolga. Porque é assunto local. Representa na nossa vida citadina uma grande e
brilhante vitória. Foram-se os nebulosos tempos que trouxeram à nossa vida comunitária tantos motivos de
constrangimento e de deserções. Os maus anos passaram e a vida religiosa refloresce de forma esplendente.
Dentro dela, apontam aqui, ali, alhures, promessas de vocações.

 Quem tem ouvido a voz de nosso Pastor e lido as recentes publicações decorrentes de trabalhos sinodiais
deve estar ciente das nossas deficiências que não sendo de todo desoladoras, indicam-nos contudo o sério
problema sacerdotal na cidade e na Arquidiocese.

 Mas agora, como sinal de reflorescimento espiritual, surgem-nos vinte e tantas vocações. Jovens inteligen-
tes, capacitados, instruídos, que optaram num descortino consciente e firme pela vida sacerdotal. Bendito seja
Deus! Essa é uma notícia que deve ensejar nossa verdadeira ação de graças, e despertar-nos a consciência
sobre os frutos advindos para nossa Comunidade, com a promessa não muito remota de contarmos em breve
com esse rico contingente de vinte jovens sacerdotes para a Arquidiocese!

Praza aos céus que essa florada frutifique. Praza a Deus que nada lhes possa obstar tão nobres desígnios.
Que na ordem espiritual – a formação, e na ordem material – a manutenção, nada lhes falte.

Não é difícil perder-se às vezes, uma vera e sincera vocação, pela falta de meios materiais. Ninguém
desconhece hoje, o “ quantum” de um diploma superior. Os estudos, atualmente, quaisquer que sejam, não são
fáceis. Há, em todos eles, sejam curriculum cientifico, técnico ou de especialização, o flagrante problema
material. Essas dificuldades se multiplicam em se tratando de curso de seminário.

É fato comprovado que as vocações explodem as mais das vezes em meios modestos, e por que não dizê-
lo? em meios pobres.

Esse é o problema angustiante de nossa Comunidade. Os vinte jovens que se iniciarão no seminário neces-
sitam de recursos. Entra aqui, a nossa parcela de responsabilidade. Esses jovens serão um dia sacerdotes, se
nós os ampararmos não só com o nosso entusiasmo e com nossas preces. Há algo mais, de imediata e impos-
tergável solução. Devemos acorrer em seu auxilio, com a nossa participação material.

 Infelizmente para nós, não podemos contar tão cedo com a reabertura de nosso querido e sempre lembrado
Seminário São José. Nossos atuais seminaristas irão estudar em outros seminários. Dentro da região e do
Estado, é certo. Mas por isso mesmo, seus estudos se acrescerão com despesas decorrentes de internato,
enxoval, livros, etc. . .

 A Campanha da Fraternidade – 75, inicia-se agora com um lema sugestivo : “ Repartir o pão”. Tomemo-lo
como programa de nossas ações. As bolsas para seminaristas pobres estão abertas. Estendamo-lhes a mão.
Façamos um sério balanço em nossas possibilidades. Há tanto de supérfluo que se escoa pelos vãos dos dedos!
Por que não pensar um pouco nesses jovens que nos pedem o alimento material para sua vida espiritual?

 Invertamos um pouco do que nos sobra, numa poupança que, segundo nos asseveram os evangelhos,
“renderá cento por um”. Formemos a nossa economia espiritual que tem muito mais raízes que a poupança dos
homens. Estas passam. Aquelas firmam-se para a Eternidade.

 Saibamos repartir com esses vinte jovens o que nos é sobejo. Aqueles que mais possuírem, repartam o
supérfluo.

 É tão substancialmente sério o nosso quinhão de responsabilidade na formação sacerdotal desses jovens,
que parafraseando Raquel de Queiroz repetimos um apelo seu, objetivo e direto aos ricos : “ Dêem para as
vocações sacerdotais e descontem no Imposto de Renda”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/02/1975 )
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 O  N O M E  D E  B O T U C A T U

 Se nos empolga, com justo orgulho cívico, a citação de nomes brasileiros emprestando sua inteligência e
talento em terras estrangeiras, muito mais nos envaidece o natural espírito bairrista e o grande amor à terra
botucuda, o sabermos da presença de botucatuenses em longes plagas. Enumerar fatos assim, seria um sem
fim de citações.

 Mas guardamos ciosamente e o repetimos sempre que nos vem ao caso, uma série de ocorrências que
muito alimentam o nosso ilimitado orgulho citadino.

 A colega recém-diplomada normalista fazia sua primeira excursão em caráter turístico internacional : Uru-
guai, Chile, Bolívia, Argentina. Inteligente, observadora, prática, saboreava as delicias das andanças daqui
pr’ali, registrando impressões, fixando fotografias, aproveitando a moeda brasileira forte, fazendo compras.
Numa casa de calçados portenha, revirou o estoque. Seu pezinho delicado, característica da mulher brasileira,
calçava numero 33, e em contrapartida, o comum do pé feminino “de lãs bandas del Plata” era de 36 pr’a cima.
Para ela, só desciam das prateleiras, sandálias de adolescentes. Não havia calçado salto alto, para seus pés
gordinhos e delicados. O espanto foi geral. A balconista chamou o chefe de vendas, este chamou o sub-gerente,
aquele apelou para o gerente, e a confusão se fazia, porque havia dificuldade no diálogo. Às tontas, Judith
esforçou-se por “se hacer entendida”. Seu portenho sofrível causava mais distúrbios. Aí então, acorreu, de
outro lado da grande loja, uma vendedora morena e sorridente. Atalhou e resolveu o empasse :

- Pode falar português , senhorita, eu sou paulista do interior.
 Visitando Jerusalém, numa certa ocasião, a dama gaúcha Carmem Annes Dias Prudente e o grande médi-

co-cientista brasileiro Dr. Antonio Prudente, seu marido, eram acompanhados em visita ao lado da Mangedou-
ra, por um guia, velho capuchinho de longas barbas brancas, extrovertido e alegre como um querubim. Logo às
primeiras palavras, ele indagou : “ Brasiliani? Anche io . . . Io sonno da Botucatu.”

 Esse fato, narra a escritora em seu livro : “ Marajás, Beduínos e Faraós”, ressaltando o trecho : “ E num
gesto eloqüente, esticou o corpo, bateu no peito com ênfase e exclamou sonoramente : “Botucatu!”.

 Corria o Ano Santo de 1950. Peregrinos afluíam a Roma em caudais humanas. O giro pela Itália turística
fazia parte do programa. Um grupo de brasileiros percorria Piza e fazia a tradicional visita ao Batistério e à
Torre Inclinada, maravilha arquitetônica em mármore cuja contextura, mil vezes estudada não encontra expli-
cação do seu extranho mistério. Os turistas subiam os degraus que levam ao mirante. Para falar com o guia
usavam o precário italiano mal pronunciado. Ás tantas, uma senhora botucatuense e a filha, viram-se junto ao
zelador da Torre. Ele lhes disse em bom e corrente vernáculo :

 - Podem falar comigo em português. Sou do Brasil. Moro aqui há muitos anos.
Todos esses fatos nos despertam justa satisfação. A capacidade extraordinária do brasileiro em adaptar-se

em longes terras irradiando sua incrível comunicabilidade e sua talentosa inteligência, causa-nos grande orgulho
e ufania. Agora, por último, Jarbas Bauer prolonga sua estada na Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos, por mais seis meses de aulas, entre cientistas.

Por tudo isso, a noticia lida de que o jovem Dr. Luiz Carlos Amando de Barros permanecerá por dois anos,
na BBC de Londres, irradiando programa para o Brasil vem justificar nosso entusiasmo sincero pelos que
levam lá longe, o nome de Botucatu. Conhecemo-lo num flagrante de sua vida profissional. Acompanhava junto
ao setor local, do Ministério do Trabalho, um cliente seu. Estávamos na extensa fila e presenciamos o seu
deferente trato para com o humilde operário. A par de sua eficiência profissional, estava ali um cavalheiro e um
causídico humano, atencioso e bom. Conquistou-nos.

 Não sabemos a razão de seu apelido Veludo, mas na certa é por possuir todos os atributos de um gentilho-
mem.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/02/1975 )
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 C R Ô N I C A  C I T A D I N A

 Permitimo-nos usurpar aqui, de M. da Glória, nossa apreciada cronista social por nós carinhosamente
apelidada “nosso Tavarinho de Miranda”, a linguagem peculiar às reportagens de alto cunho social, tão avida-
mente saboreadas pelos leitores curiosos da “society” botucatuense.

 Sim, porque outra linguagem não acharíamos para classificar o alto nível social e cultural que reuniu na
noite de 28 último, no Centro Cultural de Botucatu, a família do rijo cerne botucatuense.

 Liderada pelo Sr. Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, Botucatu “ de A a Z” acorreu pressurosa, de braços
abertos, para festejar num agradabilíssimo encontro, o venerando e querido mestre Raymundo Marcolino da
Luz Cintra que, fiel ao lema que norteou sua vida intelectual : “ Nulia die sine línea”, desafia seus provectos
oitenta e oito anos de existência, dedicada ao ensino e à cultura, e lança, com finalidades filantrópicas, seu
interessante livro : “ Até as Pedras se Encontram”, revelando-se na contextura elegante de um romance
tipicamente brasileiro, o memorialista fiel das páginas ainda não suficientemente racontadas da crônica sempre
interessante e rica de heroísmos, do São Paulo doutros tempos. O livro, enriquece-se sobremaneira, porque
prefaciou-o, Rosa Maria Nepomuceno, artista inconteste, alma vibrátil, jornalista e cronista que exerceu já,
funções junto à Manchete e ilustrou-o João Nepomuceno Jr., desenhista com pendores herdados da sempre
saudosa Dona Sinharinha, nossa regente querida da antiga Escola Normal. Ambos, jovens sonhadores, aureo-
lando a velhice gloriosa do vovô Cintra.

 Os muitos ex-alunos, hoje respeitáveis figuras do nosso escalão social botucatuense, deram ao Salão do
Centro Cultural o terno colorido da saudade, revivendo cada um, a sua época na Escola Normal doutrora,
quando o insigne latinista entreabria na vetustez do idioma de Cícero, os ásperos caminhos dos difíceis vestibu-
lares à Cultura superior.

 Verdadeiramente reavivaram todos, fidalgamente aquinhoados com finíssimo “buffet” de salgadinhos rega-
dos a “wisk” com que os surpreendeu a família Cintra Nepomuceno, a velha frase-chavão que a cinematogra-
fia moderna lançou há pouco com Sidney Poitiers como professor : “ Ao Mestre com Carinho”.

 A “Gazeta” vem de reafirmar uma vez mais, o alto padrão de seu estilo jornalístico, trazendo para suas
páginas dois nomes que por todos os títulos falam da cultura botucatuense.

 Como membro da família diretora do Jornal, cumpre-nos saudar respeitosamente a Dom Vicente Marchetti
Zioni, que manterá pela sua invulgar cultura humanístico-religiosa o alto nível que foi sempre apanágio da
coluna deixada por Sebastião da Rocha Lima. Verdadeiramente é para esse o cantinho mais válido deste Jornal,
cujo texto, semanalmente empresta a “Gazeta” um autentico Editorial.

 À Pedro Chiaradia, velho e querido mestre, o jubilo da cronista pelo retorno sempre desejado, sempre
aguardado, ensejando-nos uma vez mais as lições de sadio, culto e verdadeiro jornalismo.

 Botucatu centenária, quase às vésperas de seu 120º aniversário de cidade, recebendo jubilosa os membros
da Congregação dos Padres de Nossa Senhora das Mercês , vindos da longíngua e catolicissima Espanha de
Dom Fernando e Dona Isabel. O passado distante, perdido entre as páginas de gloria religiosa e esplendor
cultural, aqui deixadas pelos Lazaristas, ressurge agora, reabrindo dentro em pouco o Seminário São José.

 Entre nós, para maior glória de Deus e alegria jubilosa nossa, Padre Cristobal e os quatro seminaristas
mercedários.

 Sejam benvindos, homens de Deus.
 Botucatu católica recebe-os em jubilo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/03/1975 )
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E S T U D O S  B I B LI C O S

 Nada mais oportuno dentro das celebrações pascais que se aproximam do que a programação de uma
Semana para os estudos bíblicos sacudindo em cada um de nós aquele dever sempre postergado mas que é
imanente aos nossos foros de católicos de fundas e sólidas raízes religiosas, indiscutivelmente nosso maior
patrimônio espiritual.

 Sempre oportunas são essas lições que vem do tempo dos tempos e que sempre atuais serão palavras
vivificantes das verdades eternas na “selva escura” dos dias do presente.

 Os “Livros”, no seu primitivo grego, ou o “Livro dos Livros” como a denominaram os séculos, “ a Bíblia
encerra a palavra inspirada pelo Espírito Santo” e compõe a Mensagem Divina transmitida pelos Profetas e
Evangelistas.

 A Bíblia é a “Palavra”. E essa palavra é indeformável no seu contexto físico, melhor dito, na seqüência de
suas páginas. Nada se lhe pode omitir ou acrescentar. É ela também incorruptível, quer dizer, não se lhe dá
interpretação outra senão a que dimana da sua própria essência divina. Assim, ela não se submete ao sabor dos
tempos e à maleabilidade das investidas humanas. Em vão querem os cientistas dos nossos dias arruir-lhe o
sentido profético adaptando-o às avançadas presentes cada vez mais catastróficas para a ordem divina e
humana.

 Na sua imutabilidade perene ela se faz incognoscível ao orgulho dos homens e se torna cristalina e pura à
compreensão dos humildes.

 Nisso reside a sua misteriosa e indestrutível perenidade.
 A inspiração é um dom do Alto, já o registrou a Bíblia em suas páginas. Por isso, suas narrativas foram

sempre fontes das mais puras e belas criações. O grande acervo cultural dos povos, hoje ameaçado em todos
os quadrantes de roubo, seqüestro e destruição, marca para glória do Passado os jorros inspiradores que
iluminaram a história dos grandes Museus e das Bibliotecas famosas.

 A plasticidade da Arte fixou na cor, na forma e no som, a grandiosidade do Antigo e do Novo Testamento.
 Gustavo Doré foi o mais famoso ilustrador bíblico. No seu misterioso aprendizado só poderia ter recebido as

bênçãos do Céu, para realizar com a rigorosa fidelidade com que o fez, a inteira ilustração dos livros sagrados.
 O Renascimento traz da Idade Média, o traço preponderante da Fé. Dir-se-ia ser o período tocado pelos

desígnios do Alto. O pincel, o cinzel, a esquadria movem-se ao sabor mais do que humano – divino – e tecem
nas telas, nos mármores e nas abóbodas sempre buscando o Infinito a grande inspiração, o grande sonho dos
artistas : fixar para a imortalidade dos séculos, as narrativas e momentos bíblicos.

 Estamos exatamente nos dias comemorativos do quinto centenário de nascimento de Michelangelo Buona-
roti, o gênio latino que deu ao Renascimento Italiano as luzes esplendidas do mais brilhante período da Arte
mediterrânea. Com Da Vinci e Correggio, de Rafael a Botticelli, as cenas bíblicas enriquecem as “ loggias” as
abóbadas, as galerias e os palácios, revelando na beleza das cores, no frazeado marmóreo das composições
estéticas o lirismo pastoril do Gênesis à profunda mensagem da Ressurreição.

 Na Música, no entanto, os céus se abrem à percepção humana do divino. Há na linguagem musical algo de
profundamente avassalador e emotivo que nos enleva e nos conduz a diálogos brotados d’alma e que se tradu-
zem na prece. Desde a suavidade melódica da “Ave Maria” aos Oratórios que trazem na sua contextura a
dramatização das páginas narrativas. Desde os prelúdios aos “Pange Língua” aí estão as vozes eternas que a
Bíblia recolheu, para a perpetuidade dos tempos, e que os compositores tocados pelo condão divino souberam
transmitir pelos sons.

 Essa é a grandeza humana do Livro dos Livros. Na Sua própria composição, está a própria Literatura em
sua essência.

 E sendo a essência divina, nos modelado barro humano para a perfectibilidade espiritual a que fomos
criador.

 Pena que não entendemos convenientemente a sua mensagem.

( A Gazeta de Botucatu – 13/03/1975 )
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O B E R A M E N G A U

 O minúsculo e já tecnicamente superado aparelhinho tridimensional põe-nos sob os olhos, num simples
“tlic” do indicador direito, o vasto cenário de Oberamengau, pequenina aldeia alemã., hoje famosa, de uns cinco
a oito mil habitantes, que conquistou o mundo inteiro, desde 1634, quando, em ação de graças, a inteira popula-
ção mobilizou-se para o cumprimento de voto solene feito em circunstancias dramáticas.

 O pequenino Burgo fora assolado por cruel e fatídica epidemia. O vírus desconhecido desafiava os limita-
dos recursos da ciência e a morte ceifava impiedosa, espalhando o luto e a dor em todos os lares.

 Confiantes na palavra divina, dando um testemunho eloqüente de Fé, os moradores da aldeia fizeram um
voto : se a peste desaparecesse de vez, representariam, dentro de suas modestas possibilidades artesanais e
culturais, a Paixão de Cristo.

 A peste cessou milagrosamente. E os fiéis aldeões puseram-se ao trabalho. Paulatinamente, dia a dia, nas
escassas horas de lazer, afundaram-se nas páginas bíblicas e foram elaborando a dramaturgia religiosa.

 Temos sob os olhos a cena inicial da Expulsão do Éden. O Anjo, com espada flamejante, transmite a Mensagem
Celeste. O grupo dramático revive o cenário, a roupagem, e mais ainda, o trágico momento do castigo divino. O triste
casal acabrunhado e arrependido, afasta-se para sempre do Paraíso terreal. Seguem-se outras cenas muito bem
representadas : a partida do jovem Tobias; José no Egito; os filisteus zombam de Sansão. A concatenação das cenas
é um manual precioso para o aprendizado e a interpretação bíblica. O teatro é puro, consciente, religioso. Seguem-se
cenas do Novo Testamento, culminando com a apoteótica Ressurreição.

 A dramaturgia local tornou-se tradição. As gerações se sucederam e tomaram a si, o cumprimento dos
votos primitivos. A leitura bíblica tornou-se um complemento indispensável às horas de descanso dos humildes
moradores da aldeia. Reunidos na praça, velhos e moços, crianças e mulheres, todos tinham a sua participação.
Ouviam religiosamente a leitura explicada e meditada, feita pelo maioral, ancião compenetrado e respeitoso da
leitura sagrada.

 As representações, segundo a promessa, faziam-se de dez em dez anos. Nesse interregno, movimentam-se
os artesãos. Tudo é feito com compenetração e seriedade. Era necessário um local : o vasto auditório, o palco
amplo e fiel à perfeita encenação, tudo foi construído na mais patética e exemplar cooperação e fraternidade
entre os aldeões .Os ensaios foram rigorosamente cumpridos. A escolha dos personagens, acurada.

 Assim, esses espetáculos foram se tornando famosos, dando celebridade à pequenina Oberamengau. Em
1934, ao se completar o terceiro século de representações, a dramaturgia bíblica foi repetida durante o ano
todo, perante um auditório sempre numeroso e sempre renovado de turistas.

 O mundo inteiro inclinou-se ante a grandeza desses espetáculos, que tem na sua essência, o profundo
espírito religioso.

 A idéia incentivou outros países. Atualmente, no Brasil, em Pernambuco e em Minas Gerais, as represen-
tações da Paixão tem sido atrativo turístico na Semana Santa. Lamentavelmente, porém, a propaganda mal
orientada e a falta de conscientização para espetáculos dessa natureza, tem sacrificado em muito tais represen-
tações. No ano próximo findo, na dramatização de Pernambuco, foi convidado o costureiro Dener, para repre-
sentar o Rei Salomão. O figurinista apresentou-se de tal modo e ricamente vestido, que desvirtuou a mensagem
bíblica. O exagero de sua parte e a irreverência dos turistas causou um verdadeiro malogro.

 Nós assistimos, nesta semana , na nossa Catedral, ao trabalho de nossos jovens telecistas orientados pela
Equipe Bíblica que aqui realizou a Semana da Bíblia como preparação para as solenidades pascais.

 Vivacidade, compenetração, espiritualidade tudo se pode notar na representação que outro intuito não teve
senão, a transmissão da palavra de Deus aos homens.

 Que mais esta manifestação da inteligência, dos sérios intuitos religiosos, da compenetração das represen-
tações sacras sejam novas credenciais que atestem a formação moral da nossa brilhante juventude. Parabéns!!

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/03/1975 )
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S O L I D Ã O . . .

 Ela sabia que seria assim. . .
 Desde que se inclinara às palavras do Anjo, sentira no íntimo do seu ser, a participação na obra Redentora.

– “ Faça-se em Mim”, dissera, e desde então intuira o aniquilar-se, o despojar-se totalmente, para a consuma-
ção do sacrifício da Cruz.

 Ele viera alegrar-lhe os dias. Fizera-se o Dom Supremo de seus anseios maternais. Nem o miserável
Presépio, nem o exílio desprezado num país de bárbaros anuviara-lhe a felicidade. Apertara-O em seu regaço
e realizara seus sonhos de Mãe. Quando Simeão lhe predisse as grandes dores ela inclinara humildemente a
fronte. Cônscia do mar de angustias que lhe sobreviria um dia, ela era feliz. Dera seu consentimento aos
desígnios do Alto, aceitara os sofrimentos, mas agora apertava, nos braços a tepidez macia de seu Divino
Infante.

 Um dia, num regresso, assentira pela primeira vez a amargura intensa da grande Ausência. O menino
ficara em Jerusalém. Um abismo de dores apunhalara-lhe o coração. Um vazio imenso antolha-se-lhe. Que
faria sem seu Menino? E se não O encontrasse? As lágrimas cobrem-lhe a visão e seus olhos devassam em
vão, o caminho. Onde encontra-lO? Finalmente, espectro maternal de angústia e sofrimento, lobriga-O no
templo, entre os Doutores da Lei :

 - Por que fizeste assim conosco, Filho? Ele olha-a com ternura, numa muda interrogação de surpresa e
ansiedade :

 - Não sabíeis, Mãe, que Eu devo cuidar das coisas de meu Pai?
 Agora, Ele partira . . . E não haveria retorno. Desfigurava-se a pobre casa de Nazaré. Dor e solitude

invadem-lhe o coração. Ela sabia. Imagem viva do abandono, ela se recosta no humbral humilde.
 Não houvera despedidas. Soavam-lhe aos ouvidos as cálidas inflexões da voz meiga e amorosa que lhe

repetia sempre :
 - Devo partir, Mãe!
 Peneirada de intenso sofrimento repercutem-lhe no coração as marteladas dos cravos, a inenarrável agonia

da Cruz. Ela é Mãe e seu coração é o coração do Filho. Mas agora, neste momento, a casa está vazia.
Deslizam-lhe as lágrimas do abandono, da solitudine. . . O Filho partira, Imagens amorosas repassam-lhe pela
mente. Ela O revê na doce intimidade da modesta casinha onde foram os três tão esquecidos e tão felizes.

 Nas tardes de estio, à luz ainda mortiça do sol poente, ela Lhe ensinara as primeiras letras, Recostado em
seu regaço, os macios anéis de seu cabelo escuro acariciavam-lhe as faces amorosas. Não lhe fora difícil a
tarefa. O Menino aprendia facilmente e Lhe era infuso o profundo sentido das Escrituras. Ele repetia as lições,
olhava-a com ternura e lhe acrescentava, para admiração sua :

- Foi dito “ Amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas”. Mas Eu acrescentarei um dia, Mãe . .
. “ e ao próximo como a ti mesmo”.

 Depois da perda e do encontro no templo, Ele voltara ao lar e tomara a Si os labores da oficina. José
envelhecia. Arquejava e os anos pesavam-lhe. Manejava inseguro o formão, a plaina escapava-se-lhe das
mãos. A serra ferira-lhe os dedos nodosos. A vista negava-lhe a simetria das formas.

 O Adolescente toma-lhe amorosamente as tarefas, executa as encomendas e provê o lar. E num amanhe-
cer tranqüilo, quando os pássaros anunciavam um outro dia e as estrelas ainda sorriam no céu, Ele cerrou lhe os
olhos numa benção.

 No pobre lar de Nazaré Ele amparou com ternura de Filho bom a mãe em cujas faces riscavam já as rugas
do cansaço e os fios de prata aureolavam a augusta fronte. Agora, era Ele quem lia as Escrituras. Muitas vezes, na
paz serena do viver tranqüilo, quando bruxoleava a lamparina aos vagalhões do vento nas noites hibernais, ela o
surpreendera absorto sobre a última palavra lida, olhar vago, pensamento distante, a fitá-la num doloroso adeus.

- Que tens, filho?
 Ele lhe afagava as faces, beijava-lhe numa caricia, os olhos cansados :
- Devo partir, Mãe.
 Completara trinta anos.
 Agora, num doloroso soluço, ela olhava ao derredor.
 Ele lhe varrera o chão de pedra. Polira a mesa tosca. Lavara o vasilhame simples. Juntara gravetos para

muitos dias. Afofara o leito e dobrara a manta. A lamparina de barro avivara a chama com azeite renovado. Em
potes bojudos o trigo fora guardado. As bilhas grandes tinham água bastante. A roca tinha mais novelos.

 Tudo Ele fizera para atenuar-lhe a separação. No rosto molhado, os soluços entrecortam a prece muda. No
fundo de seu coração fazia-se a mais negra e acerba noite.

 Ela estava só.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/03/1975 )
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N O S S O  G R U P O

 Escola de nossos pais. E também nossa. É tão bom sentir que nossa mãe, em menina, trêfega e brejeira,
ocupou suas carteirinhas tresandando a verniz novo, haurindo na doce ingenuidade das primeiras letras as
sábias lições de suas primeiras mestras. Quem sabe? A mesma carteirinha, já corroída e riscada pelos anos,
abrigou mais tarde, a filha, criança rebelde e indócil, garatujando nas brochuras de tostão, as primeiras cópias
da Cartilha de Laurita?

 Nossa escola completa agora seus oitenta anos de existência. Quantas gerações deve ter ela acolhido no
perpassar dos tempos, ministrando o simples e básico aprendizado primário para espalhá-las depois, nesses
oitenta anos, para a vida e para a instrução?

 Essas ternas evocações de grupo escolar vêm-nos à memória trescalando o suave odor do mundo encan-
tado da infância, fazendo-nos saltar à memória, como num quebra-nozes melódico a dança saltitante dos pri-
meiros prêmios, das últimas bonecas, dos livros infantis de contos e de lendas que nos acompanharão, pespe-
gando-nos à retina, pela vida em fora.

 Reformado e belo, exibindo à claridade do sol e das noites azuladas sua vestimenta de tintas e cores novas,
o Grupo Escolar “ Dr. Cardoso de Almeida” ocupa a programação da festa magna da cidade neste Abril,
reformado, embelezado e rejuvenescido para novas e mais ampliadas definições. Desdobra-se em grupo e
ginásio e abriga em suas novas e modernas instalações, a Inspetoria Auxiliar que atende às Escolas Isoladas (
Estaduais comuns e de Emergência ); às Escolas Municipais e aos Cursos de Serviço de Educação Supletiva.

 Como velha e frondosa árvore de rijo cerne, a nossa escola estende seus braços amorosos e maternalmen-
te abriga os que lhe buscam o amor.

 O velho prédio traz ainda no estilo elegante de seus dois andares, nos pavilhões laterais que o enfeitam, a
aparência solene de velho castelo francês emergindo em verde gramado. E para confirmar, as flores de liz que
lhe adornam a cumieira dão-lhe a soberba natural de velha estirpe. Antigamente, eram quatro as flores dispos-
tas nos quatro pontos cardiais do prédio, abrindo à passagem dos anos, nas ardentias do calor estival ou nos
frios crepúsculos outonais suas quatro pétalas de pedra, a recontar eternamente sua história exibindo-se vaido-
sas à curiosidade dos que lhe perscrutam o simbolismo. Hoje, inexplicavelmente arrancadas por mãos profanas,
restam aquelas duas que a recente reforma inteligentemente conservou. Duas apenas. E lá permanecerão
aguardando e testemunhando a passagem dos tempos.

 Não se muda estilos. Seria amputar-lhes os membros, marcar-lhes a fisionomia. Há de se conservar para
a perenidade dos tempos, as linhas clássicas que lhe traçaram o perfil.

 Criado em 1895, foi o “ Cardoso de Almeida” a primeira escola estadual oficial da cidade. Já nasceu com
o corpo docente organizado. Ela arrebanhava os professores, os três mestres que regiam o Colégio Particular
“São Paulo”. A educação requintada, o ensino básico, eram ministrados com proficiência e arte. Talvez tenham
sido esses mestres os que orientaram o estilo palaciano do prédio que é até hoje, um dos mais finos ornamentos
da cidade.

 Um ano depois, era-lhe imposto o batismo : Grupo Escolar “ Dr. Cardoso de Almeida” , um nome de
botucatuense ilustre que já honrava nos foros político-administrativos do País, a terra pequenina que lhe fora
berço.

 O Dr. José Cardoso de Almeida, nasceu em Botucatu, em 08 de setembro de 1867. Deputado aos vinte e
sete anos de idade, iniciou-se na vida política onde deu mostras de inteireza e retidão de caráter. Político de
grandes méritos, foi Presidente da Câmara do Legislativo Estadual, Secretário da Justiça do Governo Campos
Salles; Secretario dos Negócios da Justiça e do Interior; Secretário da Fazenda, por dois governos. Como
Deputado Federal foi seguidamente reeleito e onde, como líder da maioria, deu mostras de seu tino político
inexprobrábel.

 Foi grande benfeitor e muito lutou para as lídimas conquistas de sua terra, nos planos educacionais e
religiosos. Foi o benfeitor do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e seu grande devoto.

 Faleceu em Paris, em 06 de Outubro de 1931.
 No transcurso dos oitenta anos de nossa escola, é-nos grato recordar, repisando fatos já conhecidos e

registados, que tanto engrandeceram nossa Botucatu do primeiro século.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/04/1975 )
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A N A  R O S A

 Muito se tem dito de Ana Rosa. O crime ocorrido no longínquo 21 de junho de 1885, lá pelas imediações do
ribeirão Lavapés, logo na entrada da cidade, ocupa muitos capítulos de nosso folclore regional.

 Nossos escritores teceram sobre a triste sina da formosa cabocla vitima do ciúme feroz de um marido
brutal, as mais ricas e coloridas páginas das tradições de nossa terra.

 Temos em mãos agora, um opúsculo tão raro quanto original. São cento e tantas páginas sobre o drama
passional de Ana Rosa, escrito por João Correia das Neves, pernambucano de Salobro, que por aqui andou por
volta de 1922. Entusiasmou-se pela tragédia botucuda, ouviu relatos, teve em mãos, por gentileza dos escrivães
da época Francisco Dias Ferraz e Altino de Campos Toledo, o processo-crime. Depois teceu, num estilo poé-
tico e fantasiado, graças à fértil imaginação nordestina, um desses romances de cordel que fazem as delicias da
literatura popular.

 Mas em nenhuma das narrativas já lidas sobre Ana Rosa encontramos menção sequer, de um dos últimos
capítulos dessa tragédia sertaneja. Relatou-nos tia Imas, dando-nos o testemunho inconteste de sua excelente
memória.

 Em 1924, os jovens Joanim – Imas Vendito, recém-casados, tentavam estabelecer-se com armazém, na
Fazenda Boa Vista, em Avaré, de propriedade do velho José Giraldi.

 Lá, tia Imas conheceu, entre tanta gente boa do campo, a tia Florência, preta velha remanescente da
longínqua escravatura, que de déo-em-déo, acabara na Boa Vista. Beirando seus noventa anos, resistia á vida,
espalhando o bem.

 Velhinha , tristonha, olhos perdidos no passado distante, tia Florência tinha ainda memórias. Vivia só, na
casinha em ruínas.

 Ela criara Chicuta. Conhecera a coisa ruim que se abrigava no corpo endemoninhado do carreiro. Conhe-
cera também Ana Rosa. Logo que eles se uniram tia Florência se tomara de carinhos para com a nova filha.
Testemunhou o começo de vida deles, na fazendola do Rio Novo. Quando os diz-que-diz que começaram a
rondar a vida da cabocla, tia Florência renegara as calúnias.

Até que se deu o crime. Chicuta perseguido, fugiu. Andou por matos, vadeou córregos e rios. Sumiu-se
pelos caminhos. Uma tarde, tia Florência estava a fazer farinha, que colhia na gamela. Socava o milho com
lentidão. Boatos vinham de longe, trazendo em fiapos de palavras a extensão do crime. Seu coração se entris-
tecia. Pobre Ana Rosa!

De repente, ouviu trotear ao longe. Eram muitos os cavalos. Seus ouvidos apurados, o seu viver solitário,
ensinaram-na a perceber ao longe. Continuou o trabalho. Nisso, num turbilhão, entra-lhe porteira a dentro, o
afilhado em desespero :

- Bença, madrinha. M’isconde que tão me perseguindo!. . .
Tia Florência sentou-se rápida no cepo ao lado. Seu único bem. E disse, sem alterar a voz :
- S’isconde aí atrás.
Não tardou muito, entraram-lhe pela casinha a dentro, uns três milicianos. Outros rodearam o casebre.

Procuravam o carreiro do sitio do Rio Novo. Era cria sua, não era? Não o vira?
 A preta velha não se abalou. Mexia a farinha da gamela com dedos firmes. Revistaram, num relance, o

pardieiro. Olharam-na com desconfiança. Hesitaram um pouco. E depois saíram. Nada tinham visto.
 Tia Florência deixou passarem os minutos. Calma, impassível, a remexer a gamela. Quando o trotear dos

animais perdeu-se à distancia, ela , sem se virar, perguntou em voz serena :
- O que ocê féis, fio?
- Matei Ana Rosa, lá para as bandas do Botucatu . . .
 Ela levantou-se. Havia escondido o foragido debaixo de sua longa saia rodada engomada. Ao sentar-se,

arredondara o franzido. Ninguém percebeu nada.
 Agora, os olhos da velha preta chispavam raios frios e metálicos. Nada comentou. Não verberou ao afilha-

do, o hediondo crime. Não chorou nem se exasperou. Disse apenas, numa voz fria e rápida, uma sentença
irrevogável:

- Saia! E não vorte nunca mais! . . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/04/1975 )
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 A  D O C E  F R A G R Â N C I A

Hernâni Donato Falou-nos às tantas, nos despercebidos e cálidos momentos com que nos brindou no sábado
último, em onda nostálgica. Um exemplo apenas, para ilustrar sua saudação aos Vereadores de nosso Legisla-
tivo, na abertura muito feliz desta semana de celebrações aniversárias da cidade. Mas resvalou no sentimenta-
lismo mal disfarçado que lhe é latente e despertou-nos sentida e indisfarçável emoção ao transformar nosso
campo santo de Portal das Cruzes num horto para onde nos levam sempre os passos da saudade e de onde
ainda retornamos, por quanto tempo meu Deus? Sentindo o coração mais leve “porque de lá trazemos bem
vivas a imagem e as lições dos que nos precederam.”

 Sentimental Hernani. Não lhe sufocaram as andanças e os lauréis os carinhos sempre amorosos para com
o berço caro. Ontem, o “Achegas” consumindo-lhe os arroubos juvenis na busca, na estudiosa pesquisa, no
apurado cotejo de depoimentos, na leitura apaixonada dos alfarrábios, dos arquivos, dos processos. E aí está o
mais alentado e preciso repositório da nossa história.

 Depois veio-nos o Brasão. Novas pesquisas, outros estudos, muitas consultas, dúvidas, incertezas e por fim
a Heráldica tece com o trovadoresco Hernani os fios poéticos que entesouram nossa origem na figura bucólica
da pequenina ermida plantada à margem dos carreiros, rios e serra, na agreste paisagem dos sertões.

 Hoje, apaixona-o a Bandeira de nossa terra. Ele e Gastão debuxando formas, temperando tintas, perscru-
tando nuances para eternizar no símbolo drapeante os nossos céus, os nossos horizontes, a nossa paisagem
natural.

 Não houve nunca, nem haverá maior amor. Quem herdará esse potencial de amor telúrico? Onde encon-
trar, e com quem? Essa continuidade de terno desvelo para com o nosso destino?

 O Livro, o Brasão, a Bandeira.
 “. . . a imagem e as lições dos que nos precederam”.
 Um outro jovem amou e cantou na cadencia do verso, a terra que lhe foi berço. Tratava-se de celebrar o

primeiro centenário da cidade com o ritmo cantante da musica genuína. Melodia que traduzisse nos sons a
poesia da serra, o eco da conquista, a grandeza do amor telúrico. E nasceu a “Suíte” brotada do lírico verso :
“Na verde paz das solidões agrestes” num melodioso Andante Cantabile. Depois, o Allegretto, ritmado na
“Cadencia de passos”. E o Adágio entoou o Angelus, seguindo o verso : “Caminhos da terra, caminhos do céu.
. .” Escrito foi, o “Acalanto em ritmo de saudade”, “Ideal e Fé, tangentes do Infinito” e os clarins entoam por
último, em Marcha vibrante, “A marcha da Glória na estrada da História”.

 Pedretti se foi. É hoje evocação. Mas na música de seus versos e na composição belíssima de Aécio de
Souza Salvador, hoje nosso conterrâneo por direitos e titulo, aí se fixou em ritmos e sons, a nossa história.

 Tudo isso desfilou-nos aos olhos, enquanto nos chegavam aos ouvidos as palavras do orador : “Deixemos
que a nossa cidade seja sempre esta; que não se transforme nunca; que se conserve, para intimo orgulho nosso,
a hospitaleira, a acolhedora e simples Botucatu de nossos sonhos, das nossas aspirações, cultuando sua gente
e seu passado, o nosso indubitavelmente maior tesouro, o nosso imenso patrimônio moral.

 E à memória saltou-nos, como indelével e doce fragrância a alegria incontida de Pedretti, num dos nossos
memoráveis diálogos:

- Como é lindo seu poema!. . .
 E ele revoluteando-nos ao redor, no largo terraço acolhedor :
- Você gostou?

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/04/1975 )
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 F E M I N I S M O

 A ONU proclamou 1975 como o Ano da Mulher. E a tese feminista já antes motivo de tanta celeuma,
ganhou dimensões maiores incendiando auditórios, jornais e “meetings”, na acirrada luta das filhas de Eva por
nivelar-se de vez, com os privilégios masculinos, no primado universal.

 Essas discussões, as mais das vezes, têm acabado num emaranhado de dúvidas insolúveis ; num estéril
“bate boca” ridículo , pela televisão, em que ambas as partes perdem o domínio das conveniências , culminando
num clima desagradável de alta tensão comprometedora.

 Que falta mais à Mulher? A conquista do governo dos povos e a cátedra máxima no primado das religiões.
Convenhamos que é ir longe demais. Tudo o mais, ela já conquistou.

 Não lhe falta, é claro, inteligência e arrojo para essas culminâncias. Mas praticamente algo falseia nessas
ascencionais reivindicações que, longe de conservar-lhe as prerrogativas feminis, enfeiam-lhe e masculinizam-
lhe o perfil.

 É principio básico, filosófico irrefutável que ao homem e à mulher foram estabelecidos planos vivenciais,
verdadeiros “status” de fundas raízes inamovíveis desde que o mundo é mundo : a ele, a força, o privilégio do
discernimento; a ela, a fragilidade, o sentimentalismo. Isso fundamenta-se desde a própria estrutura biológica.
E a ambos, em intima união, o poder divino da procriação.

 Inverter a ordem desse plano é subverter o mundo em seu alicerce básico fundamental. Claro está, que no
plano psicológico provada foi, e tem sido, senão a igualdade em índices de inteligência como também, a superi-
oridade feminina exaltada pela sua extrema capacidade emocional, que lhe dá profunda sensibilidade e lhe
empresta intuições que o homem não tem.

 Mas daí, a se inverterem valores, não.
 Socialmente tratando, a mulher já galgou todos os planos ambicionados na sua progressiva e renhida luta de

primados : nas Artes, nas Ciências , no complexo mundo econômico-industrial, e também, nas raias políticas,
máxime na política internacional, em tudo ela já está. Mulheres ocupando o alto escalão de Primeira Ministra
em Israel e na Índia; mulher na chefia de departamentos superiores da ONU; mulher na maioria trabalhista, na
Inglaterra; mulheres na Magistratura, na Alemanha, e outros paises; mulheres “Business-Woman” nos Estados
Unidos, tudo isso já se constatou e no entanto, nada mudou no panorama aflitivo das nações : a guerra é um
fantasma real, e periclitante ainda é a Paz Universal.

 Lamentavelmente é que à medida que tais conquistas se verificam vai a mulher derruindo de si, atributos
maravilhosos que lhe eram imanentes.

 Primeiramente, a docilidade que lhe enxornava tanto a beleza moral. Jovens submissas às leis familiares,
deixando-se orientar pelas deliberações paternas, prontas a uma profissionalização julgada a mais acertada, a
mais coerente. Posteriormente, com esposo e filhos, entregue ao próprio lar e à maternidade, num dedicar-se
inteiramente, sem pretensões e sem quaisquer aspirações senão a paz e a felicidade doméstica. Quando assim
era, nimbava-a uma auréola de santidade e de heroísmo sem par. Do fundo da História, elas se sucediam.
Cornélias redivivas, ciosas de suas virtudes feminis, matronas inatacáveis forjando no regaço materno homens
viris. Nenhuma coroa lhe emolduraria os níveos cabelos com mais brilho e real grandeza do que a santa
maternidade, a doce feminilidade.

 No entanto, admitamos que os tempos atuais são outros e outro, o caráter feminino.
 É a evolução, vem a justificativa. O caráter feminino evoluiu para a emancipação de fórmulas arcaicas que

lhe sufocavam o viver, lhe tolhiam as aspirações, lhe cerceavam a liberdade. Hoje, sua participação na ordem
econômico-social é um fato real.

 De acôrdo. Sua participação é proporcionalmente maior na sociedade do que no lar.
 E a sociedade melhorou? E a família?

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/04/1975 )
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 H E L E N A

 Dizem seus biógrafos que ela, sendo celta, nascera em solo primitivamente druida, portanto, seu berço fora
– no complexo cadinho genético do Império Romano do Ocidente – a Britânia, que, através das sucessivas
alterações topônimas vem a ser a Inglaterra de hoje. Em antiqüíssimas eras, os mesmos bosques sagrados
haviam presenciado os cultos estranhos prestados ao deus Sol, nos altares circulares de Stonehenge, ao iniciar-
se o solstício de verão, ou melhor, na entrada da Primavera.Agora, porém,vencidos os séculos, herdara e
cultuava ela, de Coel, seu velho pai e visionário Chefe tribal, o culto dendrólatra em cujo o carvalho era já, na
sua antevisão profunda, a concretização da Árvore da Vida. Essa preciência, essa intuitiva certeza de encon-
trar a Verdade, antecede de séculos a filosofia de um outro iluminado cuja essência era “ Crê antes compreen-
der depois”.

 Nas brumas cinzentas do Canal, ela encontra um dia o Centurião que a fará, pela força misteriosa de um
poder Superior, a Imperatriz de Roma. Da união de ambos, nasce Constantino, a quem o velho avô visionário
daria as chaves enigmáticas de um lábaro.

 Filha e esposa de guerreiros, Helena encarna por incríveis pendores, a mulher guerreira. Ela mesma orienta
e acompanha a formação militar do próprio filho.

 Conhece mais tarde o repúdio do esposo e a solidão inconsolável. Apega-se ao filho que se torna seu único
arrimo, sua razão de continuar vivendo. No longo exílio voluntário em Verulan, ela conhece Albano, cristão
fervoroso que exerce no reino o apostolado da nova fé. Ele conquista seus próprios servos e Helena é servida,
sem o saber, pelos escravos cristãos. Ela não os entende mas os respeita. O velho Coel não lhe dissera que a
grande árvore estenderia seus ramos e a agasalharia um dia ? Assiste cética, ao novo ritual e recebe nas mãos,
do agonizante Hilário, o cálice consagrado com as divinas espécies.

 Contudo, quando pressente a morte do esposo reacende-se o amor conjugal cuja chama não se extinguira.
Corre-lhe ao encontro e dele recebe os últimos alentos. Soubera perdoar. No leito de morte, o César do
Ocidente faz do filho seu herdeiro e seu último decreto, já tocado pelo martiriologio cristão, honrando a própria
esposa, determina a abominação imperial à perseguição dos iniciados.

 O cristianismo chegara ao trono de Roma, levado pela nobreza de uma mulher. Mas o velho Coel lhe
predissera que a ramaria da árvore da vida lhe agasalharia os momentos de tormenta e as inenarráveis dores
que lhe acutilariam um dia o coração.

 E a tormenta chegou. Viu periclitarem as virtudes másculas do filho amado. O incenso da corte imperial
obnubilava-lhe o perfil de homem e de guerreiro. A dúvida cegara-o e ele se torna homicida. Então o cristianis-
mo não afastava os erros? Que filosofia era essa? Erra-se, perdoa-se, torna-se a errar. . .

 O Bispo Osius orienta-a. Para todo crime se faz necessária uma reparação. Um sacrifício ingente, so-
brehumano, mas sacrifício.

 Ela se impõe a si mesma, para remissão dos pecados do filho, uma busca em Jerusalém . O velho Coel
predissera, ao neto : “ E viverá até ver a Árvore da Vida”.

 Septuagenária, doente e claudicante, ela parte. Revoluciona Jerusalém. Tem plenos poderes imperiais. Não
descansa. Insone, noite e dia, ela determina escavações . Não importam os desacertos. Ela encontrará o
Lenho, a Madeira preciosa, onde Ele morreu na Cruz.

 Um dia, da terra revoluta da que fora a coluna do Golgota, três cruzes são exumadas. Sob uma delas, fiapos
de um pergaminho, com caracteres quase ilegíveis hebraicos. Mas , qual delas era a Árvore de onde dimana o
Perdão, a Vida?

 Helena não titubeia. Chama para junto de si, Simão, o jovem companheiro de pesquisas, de mão mirrada.
Aproxima-o de um dos lenhos. A mão do jovem, por milagre, se restabelece.

 Helena abraça-se à grande Cruz.
 Ela entendia por fim, as palavras do velho e querido pai. Ela encontrara a Árvore da Vida.
 Ao seu retorno a Roma, o Império imenso era já cristão.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/05/1975 )
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 DIA DAS MÃES

Da Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima de Fortaleza – Ceará , recebemos uma Coletânea de “Trovas para
Mamãe”, compiladas dos trovadores, uns conhecidos e famosos, outros anônimos e apagados, que enriquecem a nossa
Poesia Popular. A coluna hoje, é deles, ou melhor, de alguns deles, entre as mais de duzentas trovas :

 A mãe que a um filho acalenta
 - Tal o seu amor profundo –
 Tem a impressão que sustenta
 Em seus braços todo um mundo.

 Belmiro Braga

Enquanto dormes sorrindo,
Entre lágrimas, procuro
Ver se vejo um céu mais lindo
Nos longes do teu futuro. . .

 Belmiro Braga

Amor de mãe... és profundo
E essencialmente cristão :
- Único amor neste mundo
Que tem por lema o perdão!

 Batista Nunes

 Ela é a melhor mãe que existe
 Com seu grande amor profundo.
 Pena é que eu também seja
 O melhor filho do mundo.

 Waldemar Pequeno

 Vejo as mães sempre indulgentes
 - Sejam tristes ou joviais.
 Os rostos são diferentes,
 Os corações são iguais.

 Vasco de Castro Lima

 Minha mãe , minha velhinha,
 Deus te abençoe e acompanhe,
 Porque uma mãe , neste mundo,
 Quanto mais velha, mais mãe.

 Adelmar Tavares

 Há, doce mãe, eu bem sei,
 Mistérios em nossos laços!
 - No teu ventre não pese!
 E não me pesas nos braços!

 Benny Silva

 Mãe – é palavra sem rima
 Buscá-la é inútil, não tente,
 Pois mãe está muito acima
 De tudo, coisas e gente.

 Luis Otávio

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/05/1975 )
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 C A R T A

 Caríssima Ana : Sua carta alegre e provocadora e os cinco exemplares do “ Enquirer” chegaram-nos às
mãos em 29 último, ensejando nos, como resposta, “ to mix wine and water”, ou melhor : “vinho”,como o rubro
da tragédia de Dallas num cenário permanente de um dos mais estranhos e sombrios mistérios deste fim de
século ; “água”, na espera tranqüila do retorno feliz do casal amigo, para os pagos familiares.

 Com o subsídio das traduções suas nas expressões populares correntes, e mais as numerosas fotografias
sensacionalistas da morte de Onasis, foi-nos salutar o teste sobre o adormecido inglês dos bancos escolares.

 Tudo veio à baila, agora.
 Estão ainda bem presentes, as palavras do discurso de Kennedy, em sua posse como Presidente da grande

Nação americana. Foi ele o idealizador da Aliança para o Progresso, num plano quase perfeito de auxilio
material aos países subdesenvolvidos latino-americanos. Jovem, idealista, batalhador pela Paz Mundial, fez,
com sua atitude desassombrada, que se desmontassem as bases russas de foguetes mortíferos, na Cuba de
Fidel.

 Tudo isso, mais os pequenos flagrantes de âmbito familiar, publicados pelos grandes jornais e revistas do
globo, davam-no como homem integro , político inteligente e humano, chefe de família extraordinário, guia de
um inteiro clã, cristão autentico, trabalhando em seu Gabinete, na Casa Branca, enquanto o pequeno John,
debaixo de sua escrivaninha, brincava sob suas vistas. Ao receber um dia, missão diplomática soviética, fé-lo
dando a mão ao garotinho que quebrava qualquer disciplina protocolar e lhe dulcificava, com a presença e as
diabruras dos quatro anos, as durezas do “affaire”.

 Essas recordações suscitadas agora pela reportagem sensacionalista enviada, mostram-no como o prototi-
po do estadista, perante a opinião pública mundial.

 Tivemos oportunidade de ver, Ana, uma cédula que, dias após a sua morte pranteada no mundo inteiro
circulou pelo guichê da nossa extinta e querida DRCT. Fôramos postar correspondência e no momento, foi-nos
mostrada referida cédula. Trazia no seu bordo posterior, escrito por alguém, com letra bem legível : “ Neste
momento, 5 horas da tarde, os rádios e TVs anunciam a morte de Kennedy. O mundo perdeu um Homem.SP.
22.XI.63”. Anonimamente, alguém fixava, talves sem outro intuito senão externar consternação momentânea ,
a mais bela frase-fecho para a vida que então se encerrava. Temos para nós, Ana, que Kennedy foi o primeiro
mártir cristão da Nação americana. O tempo o dirá.

 Talvez você desconheça este fato : Em março de 1972, o correspondente Henry Leridon, publicava na
revista italiana “Oggi”, uma fotografia que pelo seu surpreendente ineditismo iria convulsionar o mundo jorna-
lístico : poderosíssimas teleobjetivas haviam surpreendido na ilha de Skorpios, um homem inválido, que ocupava
lá, aposentos defesos à própria numerosa criadagem da Vila grega : cabeça envolta em bandagem, paralítico
numa cadeira de rodas, cercado por guarda-costa e enfermeiros, ali jazia Kennedy, não morto em Dallas, mas
farrapo humano, na ilha particular do armador grego Jackie, ao lado, preparava-lhe, ao que parece, a refeição.
Grande mistério. Leridon citava ainda, em favor da documentação fotográfica, a freqüência inusitada e inexpli-
cável de Ted Kennedy na ilha milionária.

 O fato vem apaixonando a opinião pública. A televisão brasileira já convocou há tempo, os aficionados do
assunto. Houve discussões e afirmações as mais desconcertantes sobre a sobrevivência do herói da última
guerra, após a tragédia texana.

 Algo de misterioso e, como tal, facinador, existe a respeito. Os muitos “best sellers”, do momento enfaixa-
dos nos “ arquivos do insólito”, apontam as centenas de vezes que Jackie visitou de forma aparentemente
injustificada, o hospital de Dallas para onde foi Kennedy levado no infortunato dia.

 O que haverá de verdade sobre Skorpios?
 Agora “the water”, para amenizar : por incrível que pareça, Ana, já estamos praticamente nos dias frios que

precedem Junho. E o cajueiro do quintal continua vertendo por entre a ramaria verdejante ( livre já, da ferrugem
) cajus amarelinhos, polpudos e doces que dão água na boca . . .

 Mas em fevereiro haverá outra safra. Nós os aguardamos, a vocês quatro, com a cajuada familiar. Tcháo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/05/1975 )
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T E M A  P R O I B I D O

Impuseramo-nos total proibição ao tema divorcista. Por dois motivos : um, porque é assunto que não nos diz
respeito. Egoísmo profundo, é certo! Outro, porque o divórcio é a dissolução do lar e nós, pela nossa formação
cristã, entendemos que só há uma porta para a dissolução da família : a morte. Principio arcaico, religioso,
piegas, sabemos!

Por isso, não desejaríamos abordar, de forma alguma, nesta coluna, o assunto divorcista.
Mas, uma poesia recebida, ou melhor, um soneto singelo, gracioso, patético, de autoria de Rosa Amélia,

impõe-nos entrar de rijo nesse tema que visceralmente nos alheia. A mensagem profunda que esses versos
encerram não pode restringir-se a uma coletânea de poesias inéditas. Sim, porque não é esse soneto, o primeiro
que possuímos de Rosa Amélia. Desde os tempos de repartição, deliciávamo-nos com as suas trovas e seus
sonetos repentistas. Rosa Amélia é dona de um inato estro poético. Não estudou para versejar. Vem-lhe a rima
espontânea, e se prende à cadencia , num sorriso, numa frase, num raio de luz.

 Eis o soneto, na pureza de sua inspiração :

 DIVÓRCIO

 O divórcio é uma coisa indesejável
 Desune o que Deus uniu na Terra!
 Para mim, essa Lei é inaceitável ,
 Quanta tristeza essa palavra encerra!

 Aos filhos, traz uma tortura infinda
 habituados a vê-los sempre unidos,
 saber que estão em plena vida ainda
 e não ver juntos, os pais sempre queridos!

 Por enquanto o perigo está afastado,
 A esperança está ao nosso lado,
 Deus afinal, ouviu nosso pedido!

 Da outra vez, será do mesmo jeito,
 há de vencer aquilo que é direito . . .
 veremos o divórcio repelido!

 Pois bem, Rosa Amélia, na patética mensagem que aí está, você nos põe de lado o personalismo e obriga
nos a entrar na liça. E a contra-gosto embora, gastamos um pouco mais de papel, esta coluna, e um pouco mais
de palavras, as desta crônica , para reforçar o grupo anti-divorcista. E expendemos teoricamente as nossas
razões que se prendem a elos remotos para chegarmos à tese divorcista. A causa fundamental da onda divor-
cista no mundo inteiro, é a Psicologia mal entendida. Como Ciência, devera cingir-se a consultórios de especi-
alistas altamente credenciados. Na Psicologia o problema fundamental é a liberação do “ego”. Quando esse
assunto se estendeu à mediocridade, revestiu-se de tais aspectos que a psicanalise , em doze lições, se tornou
mais vulgar que livro de receitas culinárias. Aí, então, a mulher se transformou, surgindo em decorrência esse
feminismo desenfreado que a alijou do pedestal mais nobre que lhe aureolava a feminilidade : ser mãe . Mãe,
com os atributos indeclináveis de sacrifício, heroísmo, grandeza, maternidade.

 Há uma conhecida anedota, ouvida pela TV, que exemplifica esse poema contido numa só palavra. Pergun-
taram a um garotinho :

- Como se diz “mãe” no seu país?
- “Mamma!”
 Isso já ficou pr’a trás. E em favor do chamado “direito à felicidade” vem a enxurrada de argumentos : é a

evolução, é o avanço cientifico, a mulher tinha que sair da estagnação. Precisava elevar-se intelectualmente,
emancipar-se, competir com os mesmos direitos do homem, e assim por diante. Tudo isso ela conquistou. Mas
saiu-se mal. Abdicou voluntariamente do único cetro que lhe aureolava a fronte : a de rainha do Lar. Não é
frase, não! É realidade.

 O divórcio, Rosa Amélia, é o fim.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/05/1975 )
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 D O A Ç Ã O

 Tivemos em mãos, o cartãozinho modesto, que nuns poucos dados escritos representa o solene compromis-
so por você assumido de doar futuramente seus olhos para um cego, dentre os cem mil existentes suspirando
pela luz do sol. Assim, num dia que chegará – é inevitável para todos nós – fechar-se-ão à luz da vida seus olhos
de sonhadora e abrir-se-ão, de imediato, para alguém que suspira pela paisagem do mundo.

 Simplesmente choramos em silêncio. Didi, medindo a grandeza de seu desprendimento, que não nos surpre-
endeu não, porque já lhe conhecíamos de há muito, a nobreza do viver!

 Você não colecionou diplomas. Não amealhou conhecimentos. Mas acrisolou seu coração na escola da
Vida.

 Sua inteira existência que é ainda tão moça conheceu vicissitudes. Discreta e silenciosamente você trans-
pô-la com heroísmo inusitado para a sua juventude. Depois, restou-lhe a mãe enfermiça e triste. Você foi filha
de um devotamento sem par, que é hoje raro e difícil. A ela você dedicou o melhor de suas horas de moça
sonhadora, cheia de planos e projetos. Entre o trabalho e a casa, você foi a companheira fiel, carinhosa e
unipresente. Depois, por fim, deu-lhe a derradeira morada. Sem queixas, sem ostentações.

 Um dia você viu-se só. Ao seu redor, a solidão de carinhos e de compreensão. Trocou o interior pela Capital
: o trabalho, o mesmo, a integral dedicação, sem esmorecer. Suas horas vazias, você as passa junto aos enfer-
mos do Hospital do Câncer . Silenciosa, discreta, prestativa, colaboradora. Como é linda uma vida assim!

 Nenhum livro de ciências ou de cultura nos faz assim, Didi, se um sopro interior, bratado de um coração tão
generoso não nos despertar para o mundo ao redor. Você, dentre tantas, é verdadeiramente uma heroína :
heroína do dia a dia, vencedora na Vida do que ela tem realmente de grandioso e dignificante : dar-se aos que
necessitam. Somando uma dose profunda de vivência humana, você, Didi, fez brotar do fundo d’alma, para
edificação nossa, um lírio esplendido de brancura e perfeição : a Bondade, esse sentimento que dia-a-dia se
petrifica e insensibiliza.

 O pequenino cartão em nossas mãos, Didi, foi a comprovação mais eloqüente de grandeza humana. E você,
nos deu essa maravilhosa lição!

 Em abril de 1971, escrevíamos nesta mesma coluna uma pequena crônica em homenagem ao Prof. Archi-
mede Bussaca, antigo médico oftalmologista que morou em Botucatu por largos anos e se tornara luminar no
mundo da cirurgia e dos transpantes oftálmicos. Falecera em 03 daquele mês , em São Paulo. No limiar da
morte, pronto para encerrar uma vida admirável de dedicação aos desvalidos, ele ofereceu num último holo-
causto, algo de si mesmo : doa seus olhos e dois clientes seus, homens em plena maturidade, vitimas da
cegueira. Fez mais : ao médico que o atendia, deu as últimas recomendações sobre a melhor técnica cirúrgica
oftálmica para o transplante do córnea. Assim, nem bem seu corpo deixava o mundo dos vivos, seus olhos
abriam a um operário eletricista e a um vendedor de feira, a luz radiosa do sol.

 Igual exemplo já anteriormente, o saudoso Padre Gnocchi, na Itália. Esse sacerdote, após a Segunda Guer-
ra Mundial, percorreu seu País, recolhendo órfãos e inválidos abandonados à negra sorte, restolhos sobreviven-
tes dos campos e das cidades incineradas pelos bombardeios. Percorreu outros países em busca de compreen-
são e de socorros. Afanou-se na dura lida. E veio a falecer. Antes, porém, fez também sua doação suprema.
Pediu que lhe fossem extirpados os olhos e fossem eles transplantados para que outros vissem as maravilhas de
Deus, nas cores da Natureza.

 Nessa galeria você se intercala agora, Didi. Nem grandezas terrenas, nem sabedoria acumulada, nem
vaidade humana.

 Apenas, bondade!

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/05/1975 )
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 A S  S E T E  C I D A D E S

 Erich Von Daniken, indiscutivelmente o Autor mais lido na atualidade, detém em suas obras a primazia de
sacudir o comodismo estagnado dos arqueólogos de todos os tempos e propor-lhes, numa série quase infantil de
curiosas questões até hoje insolúveis , as figuras excêntricas de um quebra-cabeças que a Ciência não conse-
guiu armar, no mais difícil jogo das especulações do macro e do microcosmo.

 Há nas suas andanças para os mais longínquos e quase inacessíveis grotões terrestres a sofreguidão de
evidenciar que a civilização ora vivida não foi a primeira deste planeta. No Tibet ou nos Andes, nos recônditos
africanos ou nas gélidas estepes siberianas, lá está ele cavando, sondando, comparando, na teimosa insistência
- para comprovação e afirmação arqueológica – de que as pirâmides maias tem conotações com as egípcias ;
de que a esfera de ouro existente na Câmara dos Tesouros Cosmológicos da Igreja de Maria Auxiliadora, em
Cuenca, na região andina, tem sua matriz cinzelada em pedra, guardada ciosamente no Museu Turco de Stam-
bul.

 Na sua quase ingênua curiosidade, à espera que lhe venha a exata resposta afirmativa ou negativa às suas
elucubrações, Daniken não tem irreverências denigridoras contra as religiões . A Bíblia á sua principal fonte de
procuras e, no âmago de todas as suas ansiedades está mesmo o sentido profundo da revelação da essência
divina, Assim o diz.

 Sua leitura atrativa e insólita, nos dá o plâncton geológico dos tempos atuais como o resultado de fragorosas
hecatombes ocorridas em eras remotas quando então, o deserto do Saara era viridente pradaria e as estepes
siberianas guardavam paisagens edênicas de vegetação luxuriante e de vida animal. Então, naqueles incogno-
civeis milênios a Lemúria era um continente entre Madagascar e Sumatra : Gondwana estendia-se entre a Ilha
de Páscoa e a África do Sul. Mu era uma imensa ilha perdida entre o suleste africano e as costas ocidentais
latino-americana! A legendária Atlântida, então, era um continente vastíssimo que, segundo o Prof. Paul Lê
Cour, interligava, na estansão atlântica de hoje, desde as cercanias do Pólo Antártico às imediações, da qual
Groenlândia. Essas passagens submersas devem ter sido, em eras imemoriais, a razão da aculturação das
tribus ameríndias, por civilizações tipicamente orientais. Além desses caminhos, são delineados, outros subter-
râneos que as profundas águas do Pacífico acobertaram remanescendo poucos indícios.

Mas a série fantasmagórica de suas revelações, vem culminar agora, na sua última obra já traduzida para o
português desde 1972 : “ Semeadura e Cosmo”. Ali desenvolve a Astrobiologia propondo o conhecimento
controvertido e suposto da existência de vida inteligente extraterrestre. Nesse labirinto de suposições e de
perguntas, ele destaca um grande capítulo especialmente dedicado ao “ Brasil País dos Extremos” apresentan-
do-nos o enígma das Sete Cidades, ruínas misteriosas. Situados a 3.000 Km – via aérea – ao norte de Teresina,
capital do Piauí, localizam-se esses achados misteriosos. São sete vilas ou cidades sabiamente dispostas num só
conglomerado, regidas supostamente pela cidade-castelo, na certeza, a sua capital. A primeira citação das Sete
Cidades, foi feita em 1928 em livro do prof. Austríaco Ludwig Schwennhagen, radicado em Teresina, onde
lecionava Filosofia e História. Esse professor morreu empobrecido e esquecido, como simples mestre-escola.
Não lhe deram atendimento diante de revelação tão importante.

Segundo Daniken, “ Sete Cidades constitui um só caos enorme, igual a Gomorra, aniquilada pelo fogo do
céu. Ali, as pedras foram destruídas, torradas, fundidas por forças apocalípticas. “ E mais adiante : “ Sete
Cidades tem dois passados, um antiqüíssimo que, bem provavelmente jamais poderá ser reconstituído, e outro
“moderno”, porém, de data pré-histórica”.

 As pinturas rupestres de Sete Cidades, são originalíssimas e raras amarelo-avermelhadas, o que indica
evidente sinal de sinalização : Pra que? E pr’a quem? Há em suas ruínas, patrógrifos lembrando a arte hindu,
numa linguagem ideográfica semelhante á Música : nove notas abaixo, e duas acima.

 Tudo é mistério fascinante que a Arqueologia, no Brasil, não procurou desvendar, ou melhor, estudar, con-
tribuindo assim, com as preciosidades que lhe são jacentes, para a solução de um dos mais empolgantes e sérios
problemas da atualidade : “ De onde viemos, e para onde vamos?”

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/06/1975 )
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 F I L A T E L I A

 Sobre ser arte e ciência, é a Filatelia fator grandemente associativo e como tal, exige dos colecionadores
atributos que os agrupam numa classe de cavalheiros, dotados de ademanes distintos que vão desde os gestos
pausados e elegantes até a impostação de voz que os faz normalmente tranqüilos e graves.

 Vez por outra, agrada-nos á noite, um giro pelo Centro Cultural à procura de livros para consulta. Da
Biblioteca à Sala de Filatelia é um passo. Lá estão em torno da mesa, três ou quatro colecionadores. Inclinados
sobre as peças que analisam e avaliam, não se ouve uma voz alta, não se surpreende displicência de postura. O
manuseio dos selos os absorve. E os alheia para um mundo encantado.

 Como é prazeiroso deparar então dentre as graves e refletidas fisionomias de cabelos brancos o rosto
imberbe de um rapaz. Bom sinal. Para o futuro haverá mais um conspícuo cidadão, mais um apaixonado da
Filatelia.

 Porque ela age também, como fator educativo. A Filatelia aprimora o individuo. É como o jogo de xadrez.
O esporte dos reis não admite dubiedade de caráter : ou se é honesto ou não se entra na competição. É
condição “sine qua non”. Os usurários, os simples mercadores de selos, esses não se sentem bem numa
autêntica roda filatélica. O refinamento de educação e de caráter, falha-lhes. Saem logo do círculo.

 Como no xadrez, a Filatelia exige firme atenção, válvula milagrosa de distenção neuro-muscular. É por isso,
fator terápico. É conhecida a história do neurótico insone que se curou radicalmente de ambos os males,
entretendo-se nas horas vazias da noite, com a seleção de selos de uma coleção iniciada não por gosto ou
prazer, mas por determinação médica. Tornou-se após, apaixonado filatelista.

 Individualmente, o colecionador se confina, não como um misantropo anti-social, porém, para, num ambiente
afastado do bulício caseiro, no seu tranqüilo cantinho, entregar-se ao estudo e análise dos selos. Advém-lhe daí, um
salutaríssimo insulamento de horas tranqüilas em que a mente repousa das preocupações e mazelas do quotidiano.

 Ali então, inicia-se a primeira tarefa : o selecionamento. Trabalho meticuloso e apaixonante. Se usados, os
selos submetem-se a rigorosa assepsia, cujo banho é já um ritual delicado para que se lhe não comprometa a
integridade da forma e da cor. Isso feito, segue-se o exame detalhado, ou melhor, a análise meticulosa da sua
morfologia. Limpos, secos, reavivados em seu colorido de nuances delicadas, os selos vistos sob a lupa ofere-
cem então, um mundo maravilhoso e descritivo de seres e de coisas, constituindo-se uma das mais interessan-
tes e autenticas fontes informativas que abrangem a todos os setores da Historia.Há anos atrás, foi-nos dado o
prazer de admirar, pertencentes a riquíssimo colecionador, dois alentados volumes de uma extraordinária cole-
ção. Eles condensavam em selos toda a história da ascensão e queda do nazismo, gravada tão somente nas
belíssimas emissões da Alemanha no período restrito à dominação svástica.

 Do exame detido e inteligente do selo, surgem, às vezes, episódios imprevistos e pitorescos que conferem
à emissão postal um súbito e surpreendente valor. Foi o que aconteceu no Brasil, quando da morte de João
XXIII. O Departamento de Filatelia do antigo DCT emitiu emissão-relampago marcando o triste acontecimen-
to. E os selos estamparam então, a sorridente figura do Papa do século, com o chapéu cardinalício , em vez da
insígnia papal. Grave erro de cronologia e hierarquia sacerdotal que revalorizou extraordináriamente a emissão.
A corrida foi grande para o recolhimento dos selos. Em vão. Sumiram-se eles dos guichês e do correio. Nem
sequer chegaram a circular normalmente. Os clubes filatélicos e os colecionadores particularmente, açambar-
caram a restrita emissão. Os selos revestiam-se de uma surpreendente peculiaridade.

 Ali estava uma crônica a mais para ilustrar a coleção de originalidades já registradas.
 O assunto filatélico é apaixonante e inesgotável. Sempre que se nos enseja, a ele voltamos. Esta crônica

destina-se muito particularmente ao adolescente que encontramos no Centro Cultural há dias, entre os graves
colecionadores. Juventude bem começada, menino!

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/06/1975 )
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 DEPOIMENTOS CRUÉIS

A imprensa noticiou há dias o julgamento de rumoroso crime ocorrido há cinco anos no interior paulista,
como desfecho fatal de uma tragédia passional : esposo aviltado chegara ao desesperado gesto de assassínio da
própria esposa após tormentosos dezesseis anos de casamento infeliz.

O mais comovente do julgamento foi a revivescência cruel dos antecedentes do drama tragicamente acaba-
do, na presença da filha menor do casal. Sendo o réu conceituado magistrado e configurando-se o crime nas
duras características de tragédia grega, movimentou-se a opinião pública, e o Foro campineiro debateu em
atmosfera tensa, em vinte e seis horas de júri, de que resultou a sentença de absolvição.

 Para a adolescente, chegara ao fim um drama em que ela, nos seus inocentes doze anos de idade, vira-se
envolvida, testemunhando, através de imagens imprecisas para sua mente infantil, o desfiguramento de um
rosto que jamais devera deformar-se : o da própria mãe.

 Segundo a Lei, o testemunho do menor pode ser dispensado. A jovem, porém, agora com dezessete anos,
quis voluntariamente depor. E fê-lo para salvar o pai, de condenação. Entre o réu em julgamento e a vitima
desaparecida há anos, o coração amargado e ferido de uma adolescente.

 Que mais resta a essa jovem, de ilusão, de confiança, de segurança no futuro? Que guardará sua memória
dos anos vividos no inferno que fora outrora o próprio lar? Que máguas, que desilusões guardará seu coração-
zinho jovem arrancado abruptamente da infância inocente para as mais pungentes recordações de cenas entre
pai e mãe em que a infidelidade conjugal era a dura realidade?

 O julgamento dos homens terminou agora. Resta para a adolescente daqui por diante, o seu próprio tribunal,
seu foro íntimo. Não bastassem as evidencias que asseguraram a absolvição paterna, ela contribuiu, com
espontânea determinação para, com o próprio testemunho – memórias perdidas na infância descuidada –
retraçar o perfil denegrido da própria mãe ! É duro e cruel!

 Imagem hamletiana rediviva, seu subconsciente imergirá para sempre no trágico e mortal dilema do “ser ou
não ser”! Quanta tristeza sufocará nas noites insones essa infeliz menina a quem os duros fados marcaram
com o estgma cruel de um depoimento.

 O simbolismo universal do drama shakespeareano aí esta para reacender uma vez mais a comovente e
atroz angustia de que se fazem herdeiras, as vitimas inocentes das tragédias humanas. . .

 Nos escaninhos universais em que se guardam os grandes processos da História, páginas há, da Revolução
Francesa, que se transformam na mais pungente e dolorosa dramaticidade. Dessas páginas ressurge como que
acrisolada pela dor materna, a figura bela, grande e enigmática de Maria Antonieta. Vitima da política reinante,
da sociedade de sua época e de um casamento desastroso, a princesinha austríaca que sonhara um dia ser a
rainha de França, concentrou em si, no final doloroso de seus dias, todo o ódio do povo francês.

 Submetida a um dos mais discutíveis processos da História, tendo “a priori” sido julgada, anatematizada e
condenada à morte, respondeu com a dignidade que lhe aureolava a fronte real. Mas ao ouvir, para defender-
se após, as acusações que se lhe deparavam, proferidas por um inocente, limitou-se a protestar com veemente
emoção “ . . . essas, a própria natureza se recusa a aceitar, pois que são dirigidas a uma mãe !”

 Tão tocante foi a sua resposta que um profundo silencio assoberbou a turbamulta que invadia o recinto.
Uma onda de emoção dominou entre os presentes, as mães que ali se encontravam.

 A ofensa ao amor materno, tão profundo, tão humano, atingira não só à mísera rainha, mas a todas as
mulheres que a ouviram.

 Esse lance trágico do processo redimiu uma infeliz rainha. E mãe.

( A Gazeta de Botucatu – 19/06/1975 )
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CONCEITO REDIMIDO

 No momento em que a sociedade botucatuense se reúne para em Sessão Solene da Academia Botucatuen-
se de Letras homenagear os cem anos transcorridos de um Jornal que editou no dia-a-dia de sua longa existên-
cia os grandes capítulos da história político-administrativa da Nação e que forjou a epopéia grandiosa de um
Estado pioneiro no desenvolvimento e na cultura de um povo, é-nos prazeiroso ressaltar aqui, a vinculação
remota que Botucatu teve, já nas origens distantes da velha “ Província de São Paulo”, confrontando-a agora
com o alto nível da festividade litero-musical que oferece à Delegação da Família Mesquita, no encontro
acadêmico de 27 do corrente.

 Serodiamente embora, vem-nos a redenção muito oportuna de um acre e injusto conceito assacado, em
idos tempos, não como frio apoucamento de um povo pacato e laborioso, porém, na certa, como intencional e
depreciativo aleive político-partidário.

 A carta ora transcrita remonta-se a cem anos passados. Seu signatário, mineiro aqui chegado em 1847,
distinguiu-se pelo tino com que se houve em apaziguar a ferrenha contenda de então. Casa–se com a filha de
Gomes Pinheiro, o chefe do clã doador das maiores porções de terras à freguesia nascente e concilia os
remanescentes posseiros mineiros do clã dos Costas. Torna-se com o suceder dos anos, fazendeiro abastado e
cacique regional nas lutas políticas do fim do século. Temperamento combativo, foi político destemido, liberal.

 Em 1874, o grupo idealista que sonhava com um jornal independente, procurava vinculações no interior,
capazes de nutrir, na capital, a imprensa liberal. Américo Brasiliense, um dos fundadores, apela para os amigos
do sertão. Em Botucatu, o Capitão Tito Correa de Mello, responde prontamente ao apelo. Firmou-se desde
logo, como o primeiro agente comercial e correspondente da “ Província”, que se transmudaria ulteriormente,
no “Estado”.

 Sua carta, ora transcrita “ipsis literis”, finaliza, na pena do político sertanejo, com duro e acre parecer
expedido sobre a apatia e desinteresse da pobre freguesia do Cimo da Serra, em termos de instrução e leitura
de jornal. Leiâmo-la :

 “ Botucatu, 24 de Novembro de 1874. Amo. Sr. Dr. Américo Brasiliense. Acabo de receber o prospecto do
jornal – Província de São Paulo, que enviou-me, que deve vir à luz no dia 1º de Janeiro futuro, jornal que, sem
duvida, vem suprir uma lacuna a muito tempo sentida, lavar a nodoa que a tempo também mancha-nos, a falta
de um orgam de publicidade, que exprima a verdade dos nossos sentimentos, que pugne pelos enteresses reaes
da província . Felecito, cá do meo degredo e ostracismo a esses nomes sympathicos, a essa plêiade de cidadãos
válidos e úteis, plalange patriótica que vem colocar-se a frente dos negócios d’ esta heróica Prova, que teve o
animo viril – n’aqueles tempos nefastos, que se enforcava o patriota, de soltar o magnânimo grito de – indepen-
dência ou morte! Quem sabe se a esta mesma prova; em época não remota, caberá a gloria de gritar pela
segunda vez – esse grito ingente, poderoso, unânime, que importe a nossa redmissão?

 A redação do jornal não podia recair em melhor pessoal, teremos bellas páginas, leitura aprasivel e fasci-
nante, e o que é mais – propaganda de idéias : reunindo-se d’este modo o útil com o agradável.

 Conte-me, pois, como assinante, como correspondente, embora sem a capacidade e aptidão precisas, como
agenciador de assinantes o que é difficil, pr. Que em parte alguma, como nesta comarca, se achará gente mais
refractaria a instrução. Mande sempre em quem é com a maior estima. S. Amo. Affmo. Crdo, a) Tito Correa
de Mello”

 Os primórdios da freguesia de San’Ana, que só em 1855 seria elevada a Vila, primavam-se pela vida agrária,
fluindo sua rarefeita população, que já contava com 495 eleitores – entre o amanho da terra e a criação de gado.

 A avinagrada asserção do Cap. Tito, figura histórica em nossos anais, só poderia inspirar-se, em seu espírito
irrequieto e combativo, dirigida frontalmente à facção inimiga de então. Para contradizer-lhe, “Achegas” nos
aponta, já em 1851, uma forte representação em que se reclama dos maus serviços do Correio local” . . . pouco
zelo que pouco se importarão (sic) com extravio de cartas, papeis, jornais”. Logo, não era, já anteriormente, a
população refrataria à leitura e à instrução.

 Os cem anos passaram. Na longa enfiada dos decênios Botucatu tornou-se um centro universitário. E à
amarga asserção do velho cacique de lembrada memória, responde hoje sua sociedade com uma Sessão de alto
nível cultural em que a Academia Botucatuense de Letras, já firmada em sua missão intelectualizante e a
Faculdade Superior de Música, segunda no Brasil, oficializada pelo Governo Federal, rendem ao centenário
matutino paulista, sua Noite de Gala. Estamos redimidos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/06/1975 )
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 TRIÊNIO VITORIOSO

A Academia Botucatuense de Letras está cumprindo o seu primeiro triênio de existência e justo é que se lhe
saliente o decisivo e preponderante papel na difusão da Cultura e da Arte que de melhor e mais erudito possue
a nossa intelectualidade artística.

Malgrado previsões pessimistas, transcorreram vitoriosos seus três primeiros anos de atividades. Amargado
e desiludido quando da tentativa frustrada da primitiva Academia por ele sonhada, Pedretti Neto deixou uma
frase assim : “ Instituições culturais e artísticas, aqui, tem a precária duração da eleição e posse da primeira
Diretoria. Morrem de inanição porque faltam-lhe dois elementos vitais : um, o entusiasmo e o trabalho ativo de
seus membros, outro, o desinteresse público”.

Pena que Pedretti Neto esteja morto. A nova ABL trabalhou com empenho para apagar tão triste vaticínio.
E em sua memória, realizou-se.

Idealizada já há decênios , quando pontificavam na imprensa local, quer através do “ Monitor Diocesano”, “
Folha de Botucatu” e, posteriormente, “ Gazeta de Botucatu”, nomes como Monsenhor José Melhado de
Campos, Milton Mariano, Pedretti Neto, Hernâni Donato, Trajano Pupo Jr, Vanice de Andrade Camargo, Fran-
cisco Guedelha, cogitou-se de sua instalação solene. O Prof. Raymundo Marcolino da Luz Cintra, deu-lhe
inclusive, o lema : “ Non omnis Moriar”. Foi eleita a primeira Diretoria. No entanto, por maus fados, a entidade
não chegou a sobreviver. Daí, a frase amarga de Pedretti Neto.

 Os anos correram. Na posse de Hernani Donato na Academia Paulista de Letras, ocorrida em maio de
1972, para lá moveram-se Sebastião da Rocha Lima, Arnaldo Moreira Reis, Olavo Pinheiro Godoy, Trajano
Pupo Jr e outros. E trouxeram daquela posse festiva o incentivo para reabrir em Botucatu, a tese acadêmica.

 Em 09 de Julho subseqüente, o Centro Cultural de Botucatu abria suas portas para uma primeira reunião presidida
pelo Dr. Antonio Gabriel Marão. Lá estavam presentes Raymundo Marcolino da Luz Cintra, Oswaldo Minicucci,
Sebastião Rocha Lima, Arnaldo Moreira Reis, Elda Moscogliato, Olavo Pinheiro Godoy, Trajano Pupo Jr e outros.
Reaviva-se a idéia de uma Academia. Ao redor desse primeiro movimento juntam-se outros nomes : Vieira Novelli,
Domingos Alves Meira, Francisco Guedelha, Dinorah Silva e Alvarez, Antonio Pires de Campos, Aleixo Delmanto e
outros.Forma-se por aclamação, a primeira Diretoria. Cogitou-se após, da elaboração dos Estatutos que dependeu de
estudos,consultas, discussões. Formou-se o grupo dos acadêmicos efetivos, depois, o grupo dos honorários e corres-
pondentes. Tudo pronto, foi marcada a data da instalação solene : 17 de março de 1973.

Imediatamente, às primeiras notícias da fundação da Academia, formou-se um grupo. Não muito numeroso,
porém, seleto e apreciador da Literatura. O que faltara a Pedretti Neto, como segundo elemento vitalizador,
coube à novel instituição cultural. Nunca lhe faltou público para suas Sessões. Esse, foi o seu maior incentivo.
Constituído por famílias , por elementos de todas as idades, desde o jovem curioso ao ancião conservador das
velhas eras do romance e da serenata, lá estão todos, circunspectos e atentos, nas Sessões públicas da Acade-
mia, dando a seus acadêmicos o incentivo da sua presença, da sua palavra, das suas palmas.

 Sem Sede própria, a Academia jamais se preocupou com o local da realização de suas festas de gala. A
cooperação extraordinária que vem recebendo nesses três anos da parte da Câmara Municipal através de seus
sucessivos presidentes, de S. Exa. O Sr. Cônsul de Portugal, nesta cidade, e principalmente, da direção superior
do Instituto Santa Marcelina, tem-lhe valido como sólido alicerce de sobrevivência. No Centro Cultural tem sido
a permanente sede de suas reuniões ordinárias.

 Quando, por sugestão brilhante do acadêmico José Antonio Sartori se decidiu intercalar em seus programas
literários números de Arte com a Música e a Poesia, completou-se para a ABL um grande círculo de colabora-
dores valiosos, através dos Corais, dos instrumentistas e solistas que tem acorrido pressurosos para dar às suas
Sessões Solenes públicas anuais, o brilho invulgar de seu talento artístico.

 Enraizada assim, no contexto cívico-cultural da cidade, a Academia Botucatuense de Letras cumpre feliz,
pela sua primeira Diretoria eleita, os seus três primeiros anos de existência.

 Na evocação saudosa de Pedretti Neto, ela se realizou.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/07/1975 )
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 A  M Ã O  D I R E I T A

 Um presente de Mimi, pela Páscoa, só agora sob nossas vistas, nestes dias terríveis em que os Andes nos
mandam à distância , seus hálitos gélidos, ajuda-nos sob os cobertores, a suportar, por longas horas, a artrose
que já se faz hóspeda dolorida e indesejável, obstando-nos sádicas caminhadas saboreadas, se fossem possí-
veis, ao sol hibernal.

 Estamos pois, de certa forma, sob castigo suave, enquanto aguardamos o retorno do Dr. Perez, para umas
aplicações de ultra-som que nos devolvam a flexibilidade comprometida.

 Enquanto isso, afundamo-nos gostosamente, uma vez mais, na leitura. Muito a propósito, num retrospecto
à maravilha do conto universal. Páginas breves, outras numerosas, trazem-nos de novo o encanto de um flori-
légio de autores de todas as terras e de todas as épocas, evocando-nos os encantos da pequena obra-prima que
é sempre, um conto bem escrito. Muitas dessas pedrarias reluzentes já foram lidas e relidas, ensejando-nos
uma vez mais, os encantos imcomparáveis da boa leitura. Dizemos pequeninas obras-primas, porque a beleza
do conto não se condiciona a um maior número de páginas. O segredo do conto está exatamente no seu poder
de síntese.

E esse dom de escrever, mais uma vez se manifesta num grande escritor do momento.
Mimi conhece nossos gostos literários e presenteou-nos com um pequeno exemplar de Soljenitsin : “ A Mão

Direita” enfeixa cinco pequenos contos e uma novela do Autor russo.
A temática russa, comum aos escritores que levantaram a literatura slava, é o misticismo impregnado da

suavidade poética com que tecem seus enredos tirados do dia-a-dia. Nenhum outro autor, de país qualquer
soube desenvolver o virtuosismo com que o autor russo extrai do quotidiano, seus temas emotivos.

 E aí está Soljenitsin que se fez o herdeiro dessa mística slava. Lemos seu “ A Mão Direita”.Concentra ele
numas poucas páginas a caudal imensa de angustias revelando, no fundo de cenas prosaicas de um hospital a
sua imensa tragédia de segregado das gélidas estepes siberianas. No entanto, entre uma frase e outra de
genuíno valor, ele imprime pensamentos tais : . . . “o autêntico sabor da vida não está no desfrute de inúmeras,
mas de poucas coisas”. Tão simples, tão elementar o pensamento e no encadeamento de suas idéias tal frase
adquire resplendências de ouro puro, porque é a admiração, o goso de um convalescente das masmorras
siberianas, ante o sol primaveril, o verde das árvores, a simplicidade de um parque austero, numa pura manhã
estival.

 Não é ele quem fala, é a alma saudosista e mística do povo russo ante a felicidade perdida. Não é ele quem
escreve. Esse mergulho em si mesmo, já o disse anteriormente Edgard Cavalheiro, é o característico do escri-
tor slavo. Tanto ele se expande muito e facilmente, como se recolhe em um introspectivismo que enflora um
saudosismo quase doloroso que se converte em páginas de imortal angústia.

 Há em Soljenitsin traços marcantes de Gogol, de Puchkin, de Turgueniev. Até as suas observações alegres
transpiram, como em Tschecov, um riso que desafoga tristeza.

 Do prosaico, das cenas as mais vulgares do quotidiano, Soljenitsin extrai aquela quintessência sofredora
que Tolstoi tão bem traduziu em seus romances.

 Como Autor sofrido, que de perto conheceu o padecimento de seu povo e nas próprias carnes sentiu os
horrores da perseguição e da proscrição, ele se faz o arauto da Pátria, em busca da redenção.

 Em seu conto “Procissão da Páscoa”, ele transmite com um realismo tocante levado a pinceladas nostálgi-
cas de antigos tempos, a alma nihilista da juventude russa atual. É um conto impressionantemente descritivo e
que revela a formação da juventude de sua pátria sem as fontes espirituais da religião.

 Como seria bom que os jovens de todo o mundo lessem ao menos, esse conto de Soljenitsin!

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/07/1975 )
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 JANTAR  NO  ESPAÇO

No momento em que esta crônica chegar aos nossos leitores, todo o mundo terá assistido já, por noticiários
de jornal e de radio-televisão, à grande façanha russo-americana de acoplagem no espaço, com as conseqüen-
tes saudações aos governos de ambas as potências promotoras do encontro e o jantar festivo, a bordo, na mais
clara e bem intencionada confraternização cientifica Oriente-Ocidente.

Aí está, ao que se anuncia, a última etapa de gloriosas conquistas espaciais num gradativo e lento período de
dezesseis anos de afincados trabalhos e estudos, através dos quais, é incontestável, ascendeu o ser humano ao
nível máximo de sua incrível capacidade de inteligência e talento, voltado à especulação cientifica.

 Nesse entremeio, veio o mundo a conhecer com ampla divulgação, os êxitos da arrojada aventura espacial,
guardando-se em segredos hermeticamente lacrados, as evidentes constatações, os fracassos e os grandes
desastres proibidos ao conhecimento popular, como ferrenha defesa dos escaninhos responsáveis resguardados
com isso, de uma não de todo descabida e inesperada explosão de loucura coletiva. Porque já o dizia Shakes-
peare, numa visão quase profética do futuro da humanidade : “ há entre o céu e a terra mistérios que ao homem,
jamais, será permitido desvendar”.

 O feito desta semana é chamado o “vôo do século” e, não o podemos impedir, vem-nos à memória, dos idos
tempos escolares, o vôo de Ícaro.

 Conta-nos a mitologia grega, que invejoso da luminosidade esplendente do sol, quis Ícaro alçar-se para
atingi-lo . Tomando asas artificiais e amoldando-as às costas com a pura e sagrada cera das abelhas do Olimpo,
subiu às alturas. À medida que avançava rumo ao Infinito, divisando lá embaixo, num panorama jamais descrito,
as belezas iridentes do mar, das montanhas, dos campos, das aldeias brilhando às irisações dos céus mediterrâ-
neos, foi Ícaro se aproximando dos dardos flamejantes de Febo. O calor impiedoso derreteu-lhe as asas e ele,
pobre e primitivo aventureiro do espaço, voltou tragicamente à terra.

 Há nessa pequenina e graciosa lenda a transparência cristalina de uma verdade : é a eterna ânsia do
homem em galgar, por si mesmo e com os meios materiais de sua inventiva, as alturas. A imaginosa trama dos
filhos da Hélade debuxa, nas pretensões de Ícaro, as arrojadas investidas do homem.

 Que há no imenso espaço azul? Qual é o significado oculto da grande atração de que os homens, desde o
fundo remoto dos milênios olham curiosos e indagadores para os céus imensos? Restringindo-nos ao que foi até
agora revelado pelos setores do Baikonour e de Cabo Kennedy, de que valeu ao homem chegar até a Lua,
percorrer-lhe as solidões infinitas e assoberbar-se do seu estranho e irreal silencio ?

 Patrice Gaston, autor francês , traduzido pela Livraria Bertrand, através de Maria Teresa Ramos, menciona
em seu recente livro : “ Desaparições Misteriosas – O Cosmo nos Observa”, em o cap. V – “ Os desaparecidos
no Espaço”, episódios que não foram dados à publicidade e que os setores responsáveis guardam ciosamente
em seus arquivos secretos.

 Há grandes mistérios no espaço, até agora não desvendados. Um casal lançado de Baikonour, em 17 de fevereiro
de 1961, lançou à Terra, um brado estranho. Ela : “ Vou agarrá-lo e apertá-lo em minha mão direita! Olhe pela vigia!
Olhe! Olhe!. . . Eu. . .”. A cosmonauta entre surpresa e amendrontada não terminou a frase : Algo anormal, que
flutuava no espaço, próximo à cápsula, embasbacou-a. Seu companheiro exclamou de súbito : Pronto! Eis qualquer
coisa! Existe qualquer coisa! Se não regressarmos, o mundo nunca o saberá! É difícil!. . .”

 Ambos perderam-se após, na imensidão flutuante dos espaços vazios.
 Praza aos céus que o jantar opíparo e primeiro, realizado agora no espaço infindo frutifique senão em novas

e benéficas experiências à espécie humana mas que pelo menos traga do cosmo imprevisível, como presente
único e ambicionado, a sementeira almejada da Paz Universal.

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/07/1975 )
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JUBILEU DOS JUBILEUS

O assunto filatélico ocupará com prioridade esta coluna sempre que o ensejo se der, eis que somos verdadei-
ramente admiradora do tema cujos imensos benefícios e reais subsídios tanto favorecem a cultura geral.

Agora, dois motivos sugerem-nos esta crônica. O primeiro, é que nos dias 1,2 e 3 de Agosto vindouro, abre-
se nos Salões do Centro Cultural, a Primeira Mostra Filatélica do ano, organizada pelo Departamento de
Filatelia daquela Casa, de que é Presidente o Dr. Benedito Nóbrega do Canto, conhecido e conceituado filate-
lista botucatuense.

Lentamente reorganizado, vem aquele Setor agregando às sextas-feiras, apreciável número de aficciona-
dos, dentre os quais já se faz sentir promissoramente, a presença de jovens estudantes que atraídos pelas altas
finalidades da reunião, eminentemente educativas, deixam seus vagares juvenis e se inclinam interessados
diante dos painéis , das quadras e dos selos então estudados.

 Essa Primeira Mostra do Centro Cultural marcará naqueles dias, o transcurso de mais uma data aniversária
da emissão do primeiro selo brasileiro, ocorrida em Agosto de 1843, ato seguido à emissão inglesa que em 1840
lançou, pela primeira vez, no mundo, o selo-papel.

 A segunda motivação desta crônica é apreciar, com verdadeira satisfação, a importância histórica de re-
cente emissão lançada pela EBCT, com a dupla finalidade de comemorar o transcurso do Ano Santo de 1975 e
o Tricentenário da Província Franciscana da Imaculada Conceição, no Brasil.

 Concomitantemente ao único selo da emissão, foram lançados, subsidiariamente, dois carimbos e uma
folhinha filatélica que, reunidos, dão um valor inestimável ao acontecimento. O primeiro carimbo, trazendo as
insígnias franciscanas do braço chagado de Cristo unido ao braço missionário, lembra-nos o lema de Assis : “
Pax et bonum”. O segundo carimbo, marca o dia da Primeira Circulação do Selo : 15/julho/1975.

 O selo, de um único valor, traz, colorida em fundo azul, a reprodução fiel da imagem de Nossa Sra. Da
Conceição, talhada em madeira de lei, por autor anônimo, pertencente ao Convento Franciscano de Vitória
(ES) fundado em 1501.

 Completando a emissão, a folhinha filatélica traz o histórico do lançamento, em três idiomas : português,
francês e inglês.

 Convidou a EBCT a Frei Virgilio Berri, O.F.M., Secretário-Provincial – ad hoc – da Ordem Franciscana do
Brasil, para a motivação. E, em resumo, ali está uma autentica lição histórico-religiosa, que tanto realça o valor
cultural da Filatelia.

 O Ano Santo era, no Antigo Testamento, celebrado de 50 em 50 anos. Na Era Cristã, conforme Bonifácio
VIII, passou a ter finalidades unicamente espirituais. Em 1470, Paulo II estabeleceu que o Ano Santo fosse
celebrado de 25 em 25 anos. A partir de Bonifácio VIII, o Ano Santo que agora transcorre é o 25º da longa série
já registrada. Por isso 1975 que agora vivemos, é o Jubileu dos Jubileus.

 Muito importante e significativo para a vivência cristã, a data que ora já se faz em meio ano. O atual Ano
Santo realiza-se sob um duplo e profundo programa de Renovação e Reconciliação. E vem exatamente formu-
lar-se sob o grande intuito espiritual franciscano : “ Paz e Bem”.

 Particularmente ao nosso país, a obra franciscana iniciou-se logo na era do descobrimento. Em 1500 aqui
aportaram os primeiros filhos do Poverello. Tão grande foi seu trabalho missionário nas terras desconhecidas
deste Ocidente sem fim, que já em 1600, informado das boas obras franciscanas o Papa conferiu-lhes compe-
tência permitindo-lhes a organização de duas províncias : a do Norte e a do Sul, abrangendo esta última, os
Estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

 A grande obra meritória dos Frades de São Francisco é a evangelização do povo, inclusive os índios; a
instrução ( mantém escolas de 1º e 2º graus ) Faculdades, Instituto de Musica de onde se sobressaem os
Canarinhos de Petrópolis. Possuem 59 paróquias, 28 capelanias de hospitais, emissoras de radio e uma Editora
– A Vozes de Petrópolis que divulga anualmente centenas de livros e 6 revistas educativas, dentre elas a Studia
Ertomologica de âmbito internacional, com estudos científicos em seis idiomas.

 Aí está, em síntese, o valor cultural da Filatelia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/07/1975 )
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 A acurada pesquisa para realizar o cenário de “Senhora”, ora levado ao vídeo numa louvável tentativa de
reabilitar a novela radiofônica, trouxe-nos a imagem de um artista há muito superado pela aluvião da música
medíocre que mais e mais fere-nos os ouvidos numa sucessão de tan-tans e violões pessimamente afinados,
onde quer que estejamos, frente à TV ou fora dela.

 Um dos fundos musicais, exatamente aquele em que o Seixas recorda a imagem perdida de Aurélia, traz-
nos suavemente aos ouvidos, um solo de artista raro, tão desconhecido de nossa juventude desherdada em
matéria musicais : o assobiador.

 Em italiano se diz “ fischietare” ( assobiar ); “ fischio” ( assobio ).
 O assobiador é também um bom cantante. Não é fácil , não, assobiar. É uma arte. Rara e linda. Exige

propensão física e um bom pulmão. Ouvidos apurados e conhecimento musical. Um solo de assobio é coisa
linda de se apreciar.

 Estamos decorando a musica do Seixas. Valsa dolente, melódica, linda. Depois, nosso pai transcreve-la-á
para a pauta. E teremos solo de flauta com acompanhamento de piano. Depois, os meninos da “ Vila dos
Meninos” irão tocá-la em flauta alemã, de madeira. Tudo doméstico, lindo, como passatempo. Mas vem ai o
disco, tão fácil. O disco não interessa.

 Quando a Academia Botucatuense de Letras realizou a Sessão Solene destinada a José de Alencar, fize-
mos a mesma pesquisa e gravada foi a inteira solenidade onde se destacou o “ Tão Longe de Mim Distante”.
. . e os trechos de “ O Guarani” que deram fundo musical apoteótico à palestra sobre o grande Autor cearense.

 Com o assobiador ora rememorando, vem-nos à lembrança um tipo popular que passou, há distantes déca-
das, por esta Botucatu rica de um passado musical encantador. Bem poucos hão de se lembrar dele. Mas nós
temos sua memória vivida. Diríamos mesmo, memória auditiva. Evocar-lhe a figura um tanto esquesita é
sobrevir de imediato uma cascata cromática de uma suavidade melódica inesquecível.

 Apareceu-nos um dia na cidade, procurando pelo pai. Aqui permaneceu um certo tempo, sumindo-se mete-
oricamente, tal como surgira. Deveria ser um super-dotado mal adaptado numa educação errônea. Não fez
amigos. Nem inimigos. Fechado em si mesmo, ostensivamente independente.

 Chamava-se Nathan. E possuía um dote raro, excepcional : tinha um ouvido apuradíssimo e um assobio
fascinante. Tornou-se por isso, popularíssimo. Pelas manhãs afora, a caminho da Normal, íamos ouvindo até
perder-se na distância, seu assobio mavioso. Postava-se à porta da casa, no consultório de dentista do pai.
Horas e horas, enquanto a cidade se levantava para o labor do dia, lá estava o Nathan, indiferente a quem
passasse, alheio ao vai-e-vem costumeiro, olhando à distância, perdido no seu assobio de patativa. A época era
de Vicente Celestino, Orlando Silva, Estefânia de Macedo. E ele reproduzia, “ fischietando”, o cantor, o contra-
canto e a orquestração. Jamais se propôs assobiar, acompanhado. Era um tipo solitário. Se não o fosse, poderia
ter-se tornado um artista de rádio. Nunca soubemos do aproveitamento desse seu dom.

 Naquele tempo a Paramount lançava Jeannette Mac Donald e Nelson Eddy nas grandes “premiéres” de
música e de Arte. Martha Eggerth, pela UFA, divulgava as operetas alemãs. E era mais pelo cinema, que pelo
rádio, que se aprendia as melodias imortais dos grandes mestres. Quem não se lembra ( da nossa geração ) da
“Princesa das Csardas”, do “ O Barão Cigano”; “ A Viúva Alegre”, “ A Grande Valsa”, e tantas outras como
“ A Grande Parada”? Saia-se do Casino ou do velho Espéria com uma carga romântica de estourar corações.

A composição da opereta, longe de dramalhão da ópera, é leve, graciosa, humorística. Além do tema român-
tico, tem a opereta uma grande parte burlesca. Em seu inteiro potencial artístico-musical, ela instrue, educa e
diverte. Naquele tempo, os jovens de quinze anos sonhavam numa atmosfera irreal, é certo, mas formadora de
caracteres. A pornografia era palavra distante e não entrara ainda, na diluição dos costumes.

Pois bem : numa noite, tivemos a opereta “Paixão de Zíngaro”. Charles Boyer,travestido num cigano dos
cantões húngaros , compunha na serenidade dos campos, a melodia, ao violino, para a festa dos segadores. A
melodia surgiu, inspirada, linda, viva, brilhante. Era o “axaxá”. Quem não se lembra?

 Terminado o espetáculo, esvaziava-se o Casino, superlotado. A sucessão dos temas, um mais lindo do que
o outro, refletia-se nas fisionomias alegres dos espectadores encantados.

 De repente, lá fora, atravessando os tabuleiros do jardim, ouviu-se o assobio sonoro, lindo, provocante do
Nathan : ele aprendera inteiro o “axaxá”, e levava, pela noite a dentro, rumo da casa, a melodia imortal do amor
cigano. Ele era, realmente, um artista. Um grande e extraordinário assobiador.

 Bons tempos, aqueles. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/07/1975 )
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O botucatuense, como o Dr. Aleixo Delmanto, que estiver na Europa gosando os benéficos ares ensolarados
da Parma bela, não há de crer que tivemos há nem bem uns quinze dias passados, uma semana terrível de forte
geada e de quase neve. Não nos referimos à imensa extensão do território brasileiro, esmagado sob o impacto
dos estragados da baixa temperatura. Referimo-nos a esta Botucatu maravilhosa que alterna, num dia só, o frio
do inverno e o calor do verão.

Sim. Os que rompendo a manhã brumosa, viajaram em ônibus para o trabalho em Bauru, constataram, como
novidade, a fina garoa de neve que mordia impiedosa as lavouras sepultando-as na madrugada sob os três graus
abaixo de zero.

Aí está. Agora, sobrevem dias ensolarados, céus azuis e transparentes, uma tepidez ambiental excitante e
muito trabalho a executar. O difícil é a mão de obra. Os quintais oferecem uma faxina em regra. Porque a
semana de rigor hibernal não respeitou nada. Lavouras e quintais, hortas e jardins, tudo sentiu a sua mão
enregelada.

 A geada atingiu as árvores frutíferas. Nosso pé de laranja lima ( nosso mesmo, não do Mauro de Vascon-
celos ) “mignon” e gracioso, ainda nos seus metro e vinte de alturinha, foi marcado. Uma poda elementar
livrou-o da galharia nova, crestada e sacrificada. Mas vai resistir. O pé de “cabeludinha” ( a frutinha mais rica
em vitaminas, segundo os dietistas ) foi queimado em sua ramaria mais afoita restando os galhos centrais, mais
abrigados do frio. Até as jabuticabeiras sofreram os horrores da queimada do frio. Agora, já se refazem :
surgem num verde mimoso e envolvente, as tenras folhinhas novas e macias. Os cajueiros alagaram-se na
queimada.

 As folhagens, nos vasos, foram-se quase todas. As que não se queimaram, jazem inertes e desfalecidas
pelos bordos. Dá até pena! As samambaias de metro, lançam seus ramos longos e pretos, secos e sem vida,
pedindo o afofamento da terra, o corte dos galhos, o transplante.

 Foram-se todas as flores vermelhas e hilariantes dos bicos-de-papagaio. Elas são as alegrias do inverno
tristonho. Temo-las ao longo dos muros em dez, quinze ou mais arbustos alinhados, fazendo a inteira cercadura
do jardim. Nas frias manhãs da estação elas nos saúdam com suas pétalas espalmadas, vertendo o rubro da
alegria dos pássaros que vem debicar-lhe o orvalho oculto nas sementes adocicadas. Pois bem, a geada pros-
tou-as todas, numa só madrugada. Através dos caixilhos enevoados do frio, vímo-las pretas, pendentes, secas,
asfixiadas. A tesoura podadeira reduziu os arbustos a varas. Agora, já ao sol de uns poucos dias, a seiva
vivificante enodou-lhes as hastes longas, e breve teremos nova florada de folhas verdes e flores escarlates.
Que esplendida Natureza! Os gerâneos vermelhos e rosa, desmaiaram com o frio. Urge replantá-los. Essa é a
flor que se vivifica mais do sol e do calor. Mas para Setembro eles explodirão suas umbelas olorosas.

 Muita planta, contudo, resistiu. A limeira nova, indiferente à catástrofe, exibe suas primeiras florinhas
brancas e perfumadas. Breve teremos lima amarelinha e doce. Uma laranjeira prolífera, nem bem perdeu seus
frutos da última florada, já perfuma os arredores com sua coroa de florinhas ubertosas e perfumadas.

 Que mistérios da Natureza! Os caladiuns dormem há meses tranqüilos sob a terra. Não viram nada, não
sentiram nada. Hibernam. Os amaralis começam a despertar. Seus cálices bojudos abrem-se aos primeiros
beijos do sol vivificante e as primeiras flores, os lírios vermelhos e amarelos, despontarão nas manhãs claras.

 Apesar da grande devastação, o jardim já ensaia seus dias primaveris. Foi só fazer um outro dia de sol e
calor, eis a Natureza em festa.

 As margaridas replantadas irrompem nas manhãs, sedentas de água e de sol. Neste ano, multiplicar-se-ão
as margaridas argentinas, diferentes das nossas nativas. São de pétalas recortadas e finas, mais se asseme-
lhando a rainhas-margarida. São lindas, brancas e macias. Houve o replante de rosas. Mais vinte e tantas
mudas foram plantadas. E como gostam de água! Cada uma exibe já seus nódulos vermelhinhos. O replante
acertou a minguante de julho.

 Breve todas exibirão seus ramúnculos cheios de botões. E os lírios, então? Os tubérculos que antes eram
apenas treze, multiplicaram-se em vinte e três. Quando a primavera chegar, alegrar-se-á o jardim com as
emanações deliciosas de seus perfumes e os pássaros em sarabanda, cantarão em festa com a Natureza, os
dons do Criador.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/08/1975 )
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 Nosso menino pediu-nos tudo, sobre Abraham Lincoln. Quer conhecer esse grande vulto das Américas, a fundo,
no seu fogoso dizer de adolescente que mal desperta para os estudos colegiais. Devagar! Vamos por partes. Lincoln
não é personagem para estudos sumários. Sua estatura humana não se condensa numas poucas linhas.

 Vamos atender ao nosso jovenzinho. Dar-lhe-emos gradativamente os subsídios de que se possa munir para
conhecer um dos maiores vultos do século XIX, na complexa história das Américas. Escolhemos o livro que
melhor satisfaça, no momento, sua curiosidade juvenil. É o “Lincoln, esse desconhecido” de Dale Carnegie, em
tradução, é claro. O menino afundou-se nas primeiras páginas e, hèlas! Surgem-nos as torrentes ininterruptas
de curiosas perguntas.

Entendemos que ele deve conhecer, de inicio, o lado humano do imortal pensador. O livro de Emil Ludwig,
em suas alentadas quatrocentas e tantas páginas, poderá ser, por ora, de leitura insípida e cansativa. É melhor
que o menino fique com Carnegie. Mas Emil possue uma série de ilustrações que muito ajudarão o estudante
penetrar o mundo lincolniano. Dentre elas, lá está a fotografia da moldagem em gesso da mão direita de
Abraham Lincoln, segurando o pergaminho enrolado da Lei da Libertação dos negros, essa mão empunhou a
pena de ganso para lançar, séculos em fora, numa letra garatujada de trabalhador braçal – e ele o foi – o seu
gigantesco postulado humano : “Todos os homens a quem Deus dá a vida, nascem e vivem livres, por força da
lei”. Foi seu pensamento político, que se complementou mais tarde, no memorável discurso de Getysburg,
universalizando a definição de democracia “ como governo do povo, pelo povo, para o povo”.

 Mas nós queremos iniciar nosso adolescente, oferecendo-lhe os palhetinhos de ouro que se sobrepuseram para
formar um dia, o bronze imarcessível da máscara mortuária do grande estadista. Abbe, como carinhosamente se
perpetuou na memória dos pósteros, foi uma criança infeliz e paupérrima. Cedo perdeu a mãe, de quem um dia,
relembrará assim “ Tudo o que sou – tudo o que ambiciono ser, devo-o a minha mãe”. Ajudou o pai, no trato da terra.
Desbravou floresta, arou os campos, arreou animais, tangeu os bois, torou madeira. Na escola primária, só cursou
alguns meses, o primeiro ano. Amou de forma invejável, os livros. Nos momentos raros de lazer, ele os tinha sob os
olhos. Emprestava-os. Para tanto, chegou a percorrer milhas e milhas, em demanda de um volume. Disso lhe veio a
afirmação : “Eu já li todos os livros que existem por aqui, dentro de um raio de 50 milhas”.

 Descarte, surge para a mocidade, com um potencial cultural extraordinário. Leu toda a obra shakespeare-
ana, muitos dos quais volumes- Julio César, por exemplo, sabia de cor. Dias antes de falecer, vitimado pelas
mãos assassinas de John Booth, relera por mais uma vez, o Macbeth do imortal inglês .

 Sua vida sofrida deu-lhe uma fisionomia tristonha, olhos profundos e tranqüilos. Era um tipo introvertido,
mais dado à melancolia. Não obstante,taciturno e pouco palrador, revelou-se paradoxalmente um grande orador
político traduzindo num linguajar fluente e incisivo, uma inteira filosofia extraordinária, humana e justa.

 Muitos adjetivos exornam-lhe o perfil. Mas o que perdurou pela sua gloriosa vida em fora, foi o de “Abbe”,
the honest”. A propósito, contam seus biógrafos que, sendo em certa época, balconista num armazém , enga-
nou-se no troco e devolveu menos seis cents ( seis centavos ) a um freguês apressado. Ao cair do dia, verifica-
do o engano, Lincoln mal deixou o armazém, esquecido da fome e da canseira, palmilhou duas milhas para
acertar e restituir o dinheiro ao interessado. Exemplos desses formam caracteres.

 Ainda adolescente, solitário e triste, insulado no casebre miserável às margens do Sangamon, no vale do
Illinois, Abbe devorava os livros que lhe caiam às mãos. Nos trechos mais brilhantes, sem cadernos ou lápis
para a cópia, improvisava em pranchas de madeira a sua caderneta, com pluma de gavião acertava a caneta e
com suco de amoras silvestres, preparava a tinta com que gravava, indiferentemente, tanto a fala de Antonio
sobre o cadáver de César como os Discursos de Cícero, tanto as Fabulas de Esopo, como o Robinson Crusoé.

 Mas o seu grande livro, a sua leitura preferida, a que lhe abriu os caminhos de uma existência juncada de
justiça e de humanismo foi a Bíblia, donde lhe adveio uma conduta heróica e exemplar.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/08/1975 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 309

A NETA DO PROFESSOR

 Quando o truculento Ermínio Aversa traindo um coração de ouro, pôs à venda sua propriedade que ocupava
um terço do quarteirão – rua a rua – ele impôs como condição de compra :

 - Só fecho o negócio com quem se comprometer a conservar D.Mimi e Alice, como inquilinas.
 Elas pouco pagavam. Ou nada. Nosso tio concordou. Dessa feita, o imóvel subdividido em três residências

destinou para a doce velhinha e sua filha, um cômodo apartamento simples, amplo, com reserva de espaço no
quintal comum, para uns canteiros de cravos e margaridas, e uma parreira de uva preta.

D. Mimi e Alice. Com elas findou-se um dos mais belos capítulos da crônica pitoresca da rua Curuzu. Entrozaram-
se ambas, no contexto, há uns cinqüenta anos . De mãe a filha, uns quinze anos de diferença. Por isso, envelheceram
juntas. Eram remanescentes da educação da “belle-époque” citadina. Conheceram a sociedade senhorial do fim do
século. Não que a freqüentassem. Mas porque serviam-na. D. Mimi foi costureira de roupas masculinas. Os “dandy”
da época só vestiam camisas de linho e de palha-de-seda impecáveis no colarinho e punhos. Alice foi bordadeira de
enxovais aristocráticos. Anos e anos, frente aos altos bastidores italianos, tecia o emaranhado artístico das colchas de
crivo e “richelieu”. Ia desde os “ stores” de linho, às “brise-brise” alvas e rendadas, até o fino lencinho de cambraia
com monogramas em ponto “cheio” irrepreensível.

Sua casa foi freqüentada pela hierarquia patriarcal da época. Agora, de freqüente, um carro de luxo, empla-
cado de São Paulo ou Rio, parava-lhes à porta. Eram medalhões herdeiros de velhas famílias que lhes traziam
a prova inequívoca da amizade, envolta num auxilio-material discretamente deixado em mãos de ambas. Os
velhos tempos tinham passado.

Há memórias de que um velho mestre da Normal, por implicância política, obstara a Alice o diploma, nas
vésperas da formatura. Ela jamais tocou nesse assunto. Jamais lamentou o que quer que fosse. Possuía sólida
e ampla cultura. Isso sim.

Atenciosas e educadas, integraram ambas a família da Curuzu. Viver de Monjas, onde a oração constante
era o rodar da maquina de costura alemã, tocada à mão, e o perpassar da agulha no bastidor de bordado. Não
saiam nunca. Um só passeio, aos domingos : ao cemitério, com uma braçada de flores. Até isso, um dia,
acabou. Estavam velhas, cansadas.

Viram nascer gerações de crianças do bairro : bordaram-lhes o primeiro “babador”, coseram-lhes a camisi-
nha da primeira comunhão; viram-lhes a primeira lancheira, o diploma de contador e de normalista; assistiram
ao noivado e saborearam o bolo nupcial. Nesse permeio, foram mudas testemunhas das “peladas” na calçada;
dos jogos da amarelinha; viram quem besuntou de pixe a fechadura do sobrado; sabiam quem cotara, a desho-
ras, a campainha, e quem quebrara, sem mira premeditada, avidraça do vizinho. Surpreenderam muitas vezes,
o beijo furtivo, trocado na despedida de namorados.

 Abancadas no peitoril da janela, tudo viram. Limitavam-se a beliscar os malandros quando lhes caiam às
mãos. Nunca porém, depuseram contra. Não vimos nada!. . .

 Pertenciam ao maravilhoso contexto quotidiano. D. Eugênia levava-lhes os docinhos, as frutas. Tia Imacu-
lada reservava-se a macarronada domingueira. Tia Mélica provisionou-lhes sempre a magra despensa. Tia
Imas fornecia-lhes os sacos alvejados para os lençóis . No fogão, jamais faltou a lenha para o eterno e solitário
lume. Porque elas eram pobres.Paupérrimas.

 A única paixão? A leitura. Alice lera no original Dumas e Victor Hugo. Tinha memória prodigiosa. Devora-
va jornais e revistas. Recitava Castro Alves e Gonçalves Dias. Liderou o clubinho das meninas., iniciando-as
em Alencar, Bernardo Guimarães, Camilo, Garret, Delly, Ardel, George Ohnet. Vez em quando, um cinema.
Entrada ganha, para ver Alma Rubens, William Farnum, Tom Mix.

 Suas memórias constaram de artigos do “Estado” e de páginas sobre a cidade. Eram a crônica viva do
brilhante passado botucatuense. Jamais o poder oficial lembrou-se de dispensar-lhes modesto subsídio. Mas a
família da Curuzu amparou-lhes os dias e deu-lhes carinho. Até o fim.

 Então, a esclerose chegou implacável. Foi necessária a enfermagem permanente e dedicada. As Irmãs do
Asilo cuidaram-nas carinhosamente. D. Mimi não subsistiu. Foi-se logo. Rodeada pelos seus meninos.

 Alice, agora. Duas daquelas crianças que ela viu crescer, acompanharam-lhe o esquife solitário. Ba e
Antoninho fecharam-lhe o sepulcro. Aos 85 anos de idade, faleceu em 19 último, no Asilo Pe. Euclides, Alice
Knuppel da Silva – única neta do professor Carlos Constantino Knuppel, primeiro mestre botucatuense.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/08/1975 )
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N Ó T U L A S  L I T E R Á R I A S

 Assistimos ao Macbeth, de Polanski. Bela realização, sem dúvida, digna de ser vista e apreciada. Mas não
absolutamente fiel ao texto shakespeareano, e portanto, imperfeita. Temos para nós que o famoso cineasta da
juventude, trazendo em si o potencial dramático que lhe marcou a própria existência , transpôs para o filme um
oceano de sangue capaz de empalidecer a mensagem essencial da tragédia escocesa. Sua preocupação maior
foi impressionar, não pelo roteiro literário, mas sim, pela movimentada dramatização. Muito embora preso ao
texto, o cineasta leva ao espectador a abismar-se na trágica encenação em que os pontos altos são o corte
horripilante da jugular de Duncan e no ato, final, a decepação grotesca da cabeça do trágico herói guerreiro.
Essas e outras cenas, tomadas como técnica de realização, são perfeitas. Mas Macbeth, de Shakespeare, não
é um relato policial. As cenas de Polanski conferem ao espectador uma tensão que o leva a secundarizar a
mensagem da tragédia.

 Toda a inteira obra do gênio de Stradford-on-Avon contém na essência uma premonição. Em Macbeth,
ressalta a “felonia monstruosa dos imperantes”. É a ambição desmedida que leva ao crime, apagando na
consciência do guerreiro vinte vezes vitorioso, defensor inconteste do rei Duncan suas virtudes viris. Shakespe-
are é, no contexto global, essencialmente humano e, como na velha dramarturgia grega, de que se serve, tem
perene atualidade. A essência filosófico-literária do autor não pode ser suplantada por detalhes, no caso, essen-
cialmente técnicos.

 Orson Wells, em filmagem preto-e-branco, foi mais fiel. Ademais, os textos traduzidos da tragédia – e são
três os que já pudemos conhecer e apreciar, não mencionam um dos pontos fantasistas do filme de Polansk :
Macbeth não bebe o licor asqueroso das megeras. A excessiva criatividade do filme comprometeu exatamente
o sutil da obra de Shakespeare. As crendices e superstições de que está eivada a tragédia, retratando o ambi-
ente cultural de 1039 – ano da ocorrência do drama de Inverness – permanecem, nas traduções, num nível de
característica espiritualidade e não, como o fez o cineasta, grotesca e nauseante, na cena do Ato IV.

Sendo o atual filme uma versão consoante os tempos correntes em que a pornografia adultera até os
clássicos, o filme exibe nus em evidente contradição com Gustavo Doré e John Gilbert, os mais famosos
ilustradores de Shakespeare. Mal colocada e friamente destacada, a nudez pornográfica do filme é chamarisco
para os menos conhecedores do poeta inglês.

A alma daninha do drama é Lady Macbeth. O desenrolar das cenas sacrificou-lhe o perfil. Lady Macbeth é
literariamente o símbolo do mau conselho. É a alma pérfida que envenena com seu hálito malsão, o espírito
nobre do esposo, já perturbado pela profecia do pântano e acicatado pela concorrência ao trono.

 Ela não pratica nenhum dos hediondos crimes da tragédia. Mas concorreu para eles iluminando tragica-
mente os caminhos.

 Historicamente, ela existiu. Abeberou-se Shakespeare de velhas crônicas medievais, sagas dinamarquesas
e dos Novellieri italianos. Ela foi na realidade, Lady Gruoch, viúva de Gilcourgain, Príncipe de Moray. Os
antepassados do rei Duncan, mataram-lhe sucessivamente, pela posse do trono escocês , o avô, o pai, e o
marido. Ela salvou-se pela fuga precipitada, levando um filho único, adoentado, que morreu pelo caminho.
Macbeth é seu segundo marido : nobre, bom, valente. Ela é, na peça, mais amadurecida em anos. O filme nos
dá uma quase adolescente . Através de Macbeth, ela satisfaz sua sede de vingança.

 Lady Macbeth, na galeria das mulheres trágicas da História, ocupa papel relevante. Um movimento literário
francês, tentou levantar-lhe um processo rehabilitatório. Não obstante a defesa brilhante de Henry Robert, seu perfil
não se alterou : ela continua a encarnação trágica da perfídia. A obra shakespeareana tornou-a um mito.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/09/1975 )
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C O R R E S P O N D Ê N C I A S

 Ana e Jarbas – Universidade de Hervard – USA – O longo hiato que deve tê-los surpreendido tem uma só
causa que nos toma inteiros os minutos e nos leva a relegar aparentemente amizades queridas : Fausto e Cida
deram-nos como presente de Natal de 1974, uma florzinha humana, ponto centralizador do imenso clã. Os
velhos salgueiros debruçados à beira da correnteza da vida despertam agora para a luz radiosa dessa estrelinha
brilhante que lhes adeja com mãozinhas rosadas e macias. Sentimos agora, a legitimidade do título que nos vem
de longe. O velho coração não se alterou, Ana. Apenas enriqueceu-se mais. Tem ele reservas inalienáveis de
ternura para o Henrique e a Érika. Estejam certos. Aliás, ele vibra para todas as crianças que o cercam.

 É linda? Perguntará você . Como todos os bebês. Com um toque especial. É nossa. O nome? Ana Lúcia.
Era o doce anseio da mãe, filha única , em seus tempos de bonecas.

 Tem já oito meses, Ana. E a corujice da tia lhe grava as gracinhas. Não, Ana, não ria. Não há exageros
aqui. A distancia entre Bauru e Botucatu cifra-se no corredor da ternura. Todos os veículos servem. Até
carona. Só pelo prazer de assistir-lhe o despertar. Ana, creia : os telefonemas semanais já são uma ou duas
vezes interrompidos, porque a bonequinha toma o fio e desliga na ânsia de babujar sua deliciosa algaravia. O
décimo-primeiro andar do edifício Tókio, é-lhe prisão. Ela nos espera, nos braços da mãe, olhos redondos e
circunvagantes, certa de que alguém a levará para a Praça. Os cabelinhos vermelho-ferrugem surgem-lhe no
alto, em forma de escalpelo. Um amigo muito engraçado chama-a “ a ultima das mohicanas. . .” Dorme e
acorda ao som de Brahms. Claro que a caixinha de música acionada por fios de nilon, que ela mesma puxa, é
presente da tia. . . Toma as refeiçõezinhas em espreguiçadeira e ao som distante de valsas de Strauss,que é a
constante do escritório do pai. No colo dos adultos, junta a cebecinha e face-a-face se deixa embalar aos
acordes do bandonion. . . O pai não dispensa fins-de-semana ao som de tangos orquestrados.

 A mãe, que passando pelos níveis universitários não se deixou contaminar pelo ateísmo filosófico dos sábios
mestres, conserva à sua cabeceira, em peanha feita pelo esposo nos tempos da Normal, ob orientação do Prof.
Barbosa, uma linda imagenzinha de Sto. Antonio, em delicado bisqui. Dedicada e cuidadosa, ela ensina a
filhinha a olhar o santinho, inclinar a cebecinha e ouvir a prece matinal : “ Bom dia, Santo Antonio”.

 A bonequinha aceita tudo isso. Mas suas mãozinhas elétricas, o que querem mesmo, é brincar com o
Menino que está nos braços do frade. . .

 É lindo, não?
 D.Rina e Dr. Aleixo – Parma – Itália – Recebemos seus últimos postais. Gloria tem-nos trazido as fotogra-

fias. Turismo inteligente e consciente. Passeamos pelas Galerias e Museus, como se estivéssemos com cicero-
ne próximo. Temos em mãos , seu último saudar : “ O verão europeu 1975 levou-nos às montanhas”. Dos 1534
metros de altitude, nos Alpes Italianos, veio-nos o último cartão. Os dolomitas cinzentos ferem o azulado do céu
sem nuvens. A paisagem é belíssima. O verde domina as encostas, abrindo clareiras para os “alberghi” engri-
naldados da multiplicidade variada das flores coloridas. Os gerânios , nos beirais, alegram a visão. A serena
superfície do lago, reflete a inteira linha do horizonte. O postal, de cabeça para baixo, nos mostra lindo e sereno,
o mesmo tranqüilo panorama alpino. Segredos da técnica fotográfica.

 Obrigada pelos seus cuidados. Todos aqui, passam bem, graças a Deus. E aguardam-lhes o alegre regresso.
 Hernani Donato – São Paulo – Gratissima pela “ piedosa maçonaria da rua Curuzu”. É sempre um prazer

intuir, já pelo sobrescrito, a sua presença amiga. Máxime agora que nos falta o doce elo que nos repetia sempre,
olhos azuis úmidos de emoção, largo sorriso amoroso e bom, à indefectível pergunta :- Como está nosso carís-
simo escritor? Muito cansado. Foi passar umas férias na Foz do Iguaçu. . .

 Um abraço a todos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/09/1975 )



312 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

U M  M E S T R E

 “ A estatura de um homem só se agiganta após a sua morte”. Assim falou Rui Barbosa, referindo-se a José
Bonifácio.

De uma árvore só se avalia a altura, depois de abatida, assim diz a sabedoria popular.
No entanto, a vida de Othoniel Mota é uma contradição : ele foi grande em vida, antes de sê-lo depois de

morto”.
Essas foram as palavras com que o Prof. Francisco Guedelha começou sua oração, na noite de sábado, em

que a Academia Botucatuense de Letras realizava mais uma das suas Sessões Solenes anuais. Ocupante da
cadeira 17, discorreu o orador sobre seu patrono – Othoniel Mota – que em vida ocupou também, coincidente-
mente, a Cadeira 17 da Academia Paulista de Letras.

Naqueles momentos, não vivia a tribuna apenas o homem culto e manipulador da palavra; não orava tão
somente o ministro evangélico. O panegírico não visava a impressionar elegantemente pela grandiloqüência,
um auditório restrito e exatamente como deve ser – seleto.

 Antes do orador fluente e persuasivo, falava um ex-discipulo sobre a inteira vida de um grande mestre.
 Cremos que nisso culminou a beleza da noite. Cremos que nisso se resume a obra do educador. Os louros

imarcessíveis da ação educativa repousam na gratidão dos ex-alunos. A perenidade de um verdadeiro aposto-
lado consubstancia-se na integral formação de seus discípulos.

 Ali estava exatamente a perfiguração de um sonho de todo educador : um mestre discursando sobre o
antigo mestre.

 As imagens poéticas que teceu o acadêmico Trajano Pupo Jr. – que apresentou o orador da noite, tocaram
fundo o auditório constituído em sua maioria de professores e alunos do IEECA que foram levar ao Prof.
Guedelha o penhor de seu respeito e de seu acatamento.

 O poeta Trajano Pupo Jr. Ilustrou suas palavras com a poetização da parábola do semeador. Foi muito feliz.
Como o são todos os seus versos.

 Pouco ou quase nada conhecíamos da vida de Othoniel Mota. Mas seu perfil retraçado por um antigo
discípulo nos edificou sobremaneira. Saímos do Legislativo com uma das mais impressionantes e completas
biografias de um grande homem. De um espírito verdadeiramente ideal. De uma grande alma.

 Othoniel Mota foi professor de Português e de Literatura. Filólogo apaixonado conhecia profundamente a
Filologia Românica . Foi, no seu tempo, considerado o maior conhecedor das culturas clássicas. Conhecia
Latim e Grego. Não só transmitiu ambos os idiomas em classe, como escreveu compêndios entusiasticamente
criticados no Brasil e fora dele. Incrível apaixonado pelo idioma pátrio não admitia o seu perfuntório estudo,
mas sim, a meticulosa leitura, caminho certo de penetração aos mais intrincados e belos problemas de Lingüís-
tica e de Literatura. Era exímio conhecedor dos terríveis arcanos da Sintaxe, capitulo da gramática que ame-
dronta os colegiais.

 Católico de origem, Othoniel Mota converteu-se ao protestantismo tornando-se ministro. Serviu no Seminá-
rio Evangélico de São Paulo quando então orientou uma plêiade brilhante de futuros ministros de sua Igreja. Na
Bíblia encontrou a fonte de seu acendrado espírito religioso. E dali adveio o seu grande espírito humano e bom.

 Semeou o Bem a mancheias : pela palavra oral e escrita, pelas ações. Seu nome intitula obras beneméritas
em Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba. Dedicou-se em vida ao amparo aos tuberculosos sem recursos. Era
o anônimo consolador de corações oprimidos pela visita da morte em família : enviava-lhes o impresso que
continha seu poema “ Pelo Vale Escuro” assinado com simples abreviaturas. Ninguém sabia quem era o
benfeitor que em tão boa hora lhes infundia novo alento, novas esperanças.

Gostaríamos de possuir esse poema que, musicado por Mira Roch, constou do belíssimo programa organiza-
do por Márcia Guedelha de Lara. Foi Othoniel Mota apaixonado defensor da natureza. Lutou pela preservação
das nossas matas. Antecipou-se aos nossos dias, tendo a visão apocalíptica da poluição ambiental.

Enviava a quem lh’as pedisse, sementes de árvores brasileiras. Belo Horizonte possui em suas praças
jequitibás enormes que lembram o grande homem. Othoniel Mota foi jornalista e literato.

O “Estado de São Paulo” contou por largos anos com sua colaboração preciosa. Deixou ainda o mestre,
vasta obra de cunho didático-filosófico. Dentro de sua integridade austera, deixou um livro de contos que lhe
trai a veia humorística. Ele mesmo o confessou : se não fosse mestre, seria por certo, um escritor humorista.

( A Gazeta de Botucatu – 18/09/1975 )
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 PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS

 Precedendo o vasto programa organizado para a Semana das Vocações Sacerdotais, houve até ontem, na
Catedral Metropolitana, antecipadamente à Santa Missa das dezenove e trinta, a Recitação do Santo Terço
meditado, aplicado às intenções Vocacionais Religiosas.

 Participamos prazeirozamente, quase todas as noites, da Meditação. Um grupo reduzidíssimo, não mais
nem menos de vinte pessoas, em média, reuniu-se assim, frente ao Santíssimo Sacramento, para implorar-lhe
vocações para Sua Messe. A cada noite, entre religiosas e leigos, alguém incumbiu-se da oração.

 Coube-nos uma noite. Escolhemos justamente o dia consagrado a Nossa Senhora das Dores, atendendo em
nossa devoção, à sua participação na Obra Redentora. Quizemos oferecer-lhe a nossa própria meditação
recitada mesmo sem a prévia : “ nihil obstat”. Fizemo-lo de coração. Era segunda-feira : mistérios gosozos :

Primeiro Mistério – A Encarnação do Verbo
 Contemplemos neste mistério, o Anjo do Senhor anunciando à jovem Maria, imersa na ( leitura dos Livros

Sagrados, o mistério da Encarnação. Ela não hesita em submeter-se, e ao dar o seu asentimento prevê o
oceano de dores em que mergulharia seu amoroso coração. Invoquêmo-la aqui, como a Rainha dos Mártires.

Segundo Mistério – A Visitação
 Sangrando os pés pelos caminhos, percorrendo estradas e outeiros, vencendo dificuldades e perigos, Maria

vai em auxilio da prima Isabel. O encontro de ambas, iluminado pelas luzes do Altíssimo , é a primeira manifes-
tação de Cristo entre os homens. O “ Magnificat” inspira-se do Alto. Meditemos o vulto de Nossa Senhora
como a Rainha dos Apóstolos.

Terceiro Mistério – O Nascimento de Jesus
 Tenhamos em mente o cenário do Presépio. Meditemos nos sofrimentos de Maria entre o frio, a pobreza,

o desamparo dos semelhantes. Tudo ela aceita com humildade, a alma em êxtase ante a mística melodia
daquela noite. Invoquêmo-la aqui, como a Mãe de Deus, do primeiro Sacerdote.

Quarto Mistério – A Apresentação no Templo
 Ao apresentar seu Filho Unigênito no Templo, Maria recebe em seu coração as palavras proféticas de

Simeão. Maior que seus sofrimentos seria a Obra Redentora do Calvário. Na antevisão do sacrifício da Cruz,
ela se põe, de alma e espírito, junto ao Filho. Invoquêmo-la aqui, como a Mãe das Dores, neste dia que lhe é
especialmente consagrado.

Quinto Mistério – A Perda do Menino Jesus
Contemplemos as angustias mortais da pobre Mãe ao perder seu Único Filho, no mistério daqueles três dias

de ansiosa procura. Meditemos o seu inconsolável desespero iluminado tão somente pela esperança do reen-
contro. Tomemos para nós, a meditação desse reencontro da alma em Cristo e invoquemos Maria com humil-
dade, como Mãe dos Pecadores.

Gota d’água no oceano imenso das preces que tem sido elevadas em favor das Vocações Sacerdotais no
mundo, e, mais particularmente, na nossa Arquidiocese, essa foi nossa sincera participação.

Na sua louca e desenfreada vida literária, conta-nos Papini que muitas vezes, irreverente e mordaz, qualifi-
cara as “beatas” da Praça da Santíssima Anunciata, de seu torrão natal, de “ formigas atrazadas em demanda
do buraco do formigueiro”. Um dia, porém, para melhor ferir-las com seus dardos, ele sorrateiramente seguiu-
as pelo templo a dentro. Lá, enquanto o órgão tecia hinos harmoniosos ao Criador, ele sentiu a gravidade
meditativa daquelas velhas frontes em piedosa oração ante o Sacrário. Tocado de inexplicável e súbita compre-
ensão, ele saiu à rua, mais leve e menos infeliz, murmurando de si, para si mesmo : “ Elas crêem em Deus, eu,
O procuro em vão . . . Elas sabem orar . . . Eu, nem sequer O conheço . . .”

Essa foi uma das muitas veredas que o conduziram a Deus.
Nas belas noites do Terço Meditado veio-nos à mente o autor famoso de “ Meu Encontro com Deus”.
Cremos que na singeleza dessas preces esteve o grande sentido preparatório da Semana a entrar.

( A Gazeta de Botucatu – 25/09/1975 )
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 O  O Á S I S

“ O que mais impressiona nos dias atuais é o evidente abandono a que o homem relega as coisas simples e
essenciais que lhe circundam o viver, como o desabrochar da flor, o cantar mavioso dos pássaros , o murmurar
sussurante da correnteza, para entregar-se ao báratro artificioso das contingências desgastadoras da vida
moderna”

Esse foi o pensamento que nos deixou, em sua profunda mensagem, a Semana que passou. E ele nos surge
muito a propósito, quando estamos iniciando o mês destinado às celebrações franciscanas e quando muito perto
de nós, na risonha cidade de Agudos se celebra um quarto de século de existência do Seminário de Santo
Antonio, da Província Franciscana da Imaculada Conceição do brasil.

 Conhecemos aquele remanso espiritual onde a juventude é recebida para a formação sacerdotal. De fre-
qüente, o asfalto em que rodamos nos faz um apelo e deixamos a tormentosa autoestrada para nos embarafus-
tar pela pacata cidade endomingada e mergulhar na penumbra convidativa da Capela do Convento. É um oásis
de paz, de recolhimento interior, de doçura espiritual.

 Não chegam até lá, os rumores confusos e turbilhonantes do mundo exterior. Tudo é silencio e oração. No
alto, um órgão solene dá o concerto dominical de mestre : os sons travessos da flauta nos trazem aos ouvidos os
sussurros alados primaveris da música de Mendelson. Á direita, lá na frente, a imagem impressionante do
cavaleiro de Damasco, talhado num “ex-voto”,a canivete, num tronco de nogueira, nos chama à memória o
Apostolo dos gentios. A tepidez ambiente arrepia-nos. Cremos mais, que é comoção interior. O níveo altar-mor
tem acesa a lâmpada do Santíssimo. “ Pacem at bonum” respira o ambiente.

 Por uma das galerias, adentramos as arcadas. Os jardins internos levam-nos a um mundo de encantamento
quase profano. Dir-se-ia estarmos nos pátios floridos das missões mexicanas, tão comuns nos filmes “missione-
ros”. Pendem os gerânios em flor das balaustradas. Jarrões altos esplendem seus perfumes agrestes. Há
plantas exóticas e toda a gradação dos nossos bosques em flor. Aqui e ali, sob a escada que leva aos andares
superiores, os armários rescendentes a verniz, exibem mapas, rolos, in-folios, jornais, revistas. Nos quadros, os
horários, as disciplinas, os regulamentos. Tudo leva à disciplina franciscana. As salas, os laboratórios de línguas
de ciências físicas e químicas. Uma rica biblioteca sedimenta a formação humanística dos jovens.

 De longe nos chegam os urros da torcida. É uma vesperal domingueira e os alunos disputam uma partida de
futebol. Numa das três quadras de esporte os jovens treinam os nervos e os músculos. Há mais : piscina,
quadras de voleibol. Há o futebol de salão. Hoje, podem já contar com um rico Museu.

 Os seminaristas menores fazem lá o antigo ginasial e as três séries do segundo ciclo. Educação e preparo
moderno, dentro das regras franciscanas.

 O sopro desolador que esvasiou os grandes seminários não contagiou o Colégio de Agudos. Esse é o grande
significado dos vinte e cinco anos de vida daquela Casa. A espiritualidade franciscana canta no ambiente em
uníssono com a passarada no arvoredo. A vida do jovem ali deslisa entre o amor à palavra do Evangelho e às
coisas simples : cultivar o jardim que é um oásis de paz na melodia dos pássaros e da doce brisa estival. Os
jorros d’água rebrilham ao sol da tarde transformando em gotinhas de luz o doce murmúrio da prece vespertina
que balbuciam na clausura os místicos filhos do Poverello de Assis.

 Na paz da tarde, a voz do órgão lá dentro, é um doce apelo ao coração. Tudo que é simples assume
contornos de grandiosidade divina : a beleza das flores, o cantar festivo dos pássaros, o doce sifiar da aragem
no galho multicor das trepadeiras, as suaves emanações da Natureza primaveril, tudo nos leva à meditativa
prece que nos empolga a alma.

 Lá dentro vozes graves ao compasso cadenciado da Oração em coro nos delineiam os místicos encontros
da fraternidade nos acolhedores bosques da Úmbria.

 Voltamos à Capela . No silencio da última prece, sentimos leve a alma, alegre o coração, reconfortado o
espírito. O órgão preludia Bach. Deus está presente.

( A Gazeta de Botucatu – 09/10/1975 )
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 PROGRAMAÇÕES DE TELEVISÃO

 Não é nossa voz isolada que premiará a iniciativa. Mas ela poderá integrar o coro já formado pelos nume-
rosos cronistas especializados que vem aplaudindo a feliz decisão de alguns Canais de TV ao se proporem a
melhorar, em índices nacionais, e num mais amplo sentido educativo, nossos programas de vídeo.

A lição de Roque Santeiro foi salutar. Sabe-se lá a enxurrada desmoralizante que nos entraria pelo lar a
dentro, deteriorando pela imagem e pelo som , o já precário e discutível processo educativo do povo através
desse meio de comunicação.

Ouvimos há pouco, através de brilhante conferencista, a opinião de certos Juizes de Menores, á cerca dos
fatores negativos que a televisão oferece : “Nossa Constituição Federal nos assegura a inviolabilidade do Lar!
Ninguém entra em nosso domicilio sem a prévia permissão ou justificação legal, e, no entanto, os maus progra-
mas entram-nos às escancaras, anulam o processo educativo, sem que nem sequer haja, de nossa parte, uma
conjunta e vigorosa reação!”

Aí está um sério, grave, bem fundamentado e indiscutivel arrozoado.
Nós queremos aplaudir aqui, na área das letras nacionais, as boas programações, já que é impossível, em

nossa cidade, a receptação integral da TV Cultura, educativa, por excelência. Outros canais poderão espalhar
os bons programas. Já pudemos assistir e aplaudir, há anos, Minas de Prata, de Alencar, no Canal 7. Foi uma
bela realização. Digna de comentários e discussões em classe. O levantamento histórico da novela foi admirá-
vel. Seguiu-se depois, A Muralha, de Helena Silveira, peça escrita para o quarto centenário de São Paulo. O
Perfil do varão bandeirante, o traço vigoroso das mulheres da época foram trabalho notável de interpretação.
Seguiu-se após, Os Inconfidentes, uma bela e brilhante lição de história-patria , tão entrosada ao civismo e à
educação moral.

 Agora vem-se assistindo a Helena, de Machado de Assis; O Noviço, de Martins Pena; Senhora, de Alen-
car. Logo mais teremos a Moreninha, de Macedo; a Pata da Gazela, de novo, Alencar, o mestre de nosso
romantismo, e outro romance seu : Lucíola. A Tupi, anuncia para breve, O Moço Loiro, de Macedo.

 Ótimo! Nada melhor e mais elucidativo para essa geração que se dirige aos vestibulares!
 Obtemperar-nos-ão que não se educa tão somente pela Literatura. Certo. Mas a contribuição é ponderável

não só sob o ponto de vista cultural como também, no aspecto formativo do jovem. Além de despertar o gosto
artístico da juventude, é a Literatura fonte inspiradora de futuros escritores e poetas. Além dela nos retratar
perfis humanos admiráveis , ela revive épocas e costumes que, embora ultrapassados, refletirão a nossa soci-
edade de então. Tudo aí é fator educativo. Só assim, pelo vídeo, nossa mocidade voltar-se-á melhor interessada
para o riquíssimo panorama literário nacional, sem supervalorizar o que vem de fora. Nosso manancial cultural
é inesgotável.

 Cremos ser mais previsível e producente formar-se uma outra geração : a dos dez anos em diante, que vem
por aí, do que modificar a geração sacrificada pela transição destes últimos tempos, na faixa etária dos dezoito
aos vinte e cinco anos.

 Para mal nosso, e triste constatação, essa vem já, na sua quase totalidade, dominada pelos terríveis efeitos
do realismo livresco da atualidade; contaminada pela pornografia dos filmes cinematográficos e cética, quanto
aos verdadeiros valores éticos denegridos pelos falsos conceitos da moral vigente. A geração dos dez anos tem
muito mais possibilidades de uma herança melhor.

 Nós cremos num processo regenerativo de educação. Não tanto retroativo, isso não, que a avançada
tecnocrática já não o permite – mas uma volta à revigoração dos preceitos básicos atuantes na esfera familiar
e que se refletirão na sociedade para o amanhã.

 Essas primeiras manifestações de uma realização no campo educativo, já se estão concretizando.
 Façamos votos que se ampliem e se acertem os rumos seguros para um futuro melhor.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/10/1975 )
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QUEM DOA UMA FLAUTA ?

 Uma feliz oportunidade deu-nos o ensejo de ouvir uma rara e completa aula proferida em Bauru, pelo
Exmo. Sr. Mario de Morais Altenfelder Silva, dias antes de sua visita a esta cidade. Conhecíamos já, o perfil
moral desse brilhante médico dedicado desde há mais de vinte anos à Pediatria Social. Ele aqui estivera há
decênio faz, e proferira no Fórum local, edificante e patriótica palestra sobre os problemas da adolescência.

As duas horas e meia, acrescidas de debates altamente elucidativos não podem ser resumidas numa simples
crônica semanal. Mas ficou-nos para sempre, a projeção de um vulto extraordinário, de um autêntico homem
público que, a par de uma formação técnico-cientifica completa, e de uma visão cabal e profunda dos proble-
mas sociais, tem a sedimentar-lhe as ações de Secretário atual da Promoção Social o acendrado sentimento
cristão e humano imprescindível nos programas governamentais.

Sua Exa. Definiu o problema do “menor”, ressaltando com mais ênfase o problema do “maior”, a seu ver
muito mais grave, insolúvel e ameaçador, em decorrência de fatores complexos modernos como o superpovo-
amento, a migração, o pauperismo o completo desvalimento das chamadas áreas “ do cinturão da miséria”,
onde grandes e pequenos, no panorama mundial ( pois que esse cinturão registra-se em todo o mundo ), sofrem
o abandono, a alienação menosprezante, relegados à condição de parias infelizes e revoltados.

 Abordou ainda o orador – e teceu a respeito uma página antológica ( de comovente e contristadora consta-
tação – o problema da velhice desamparada. Com pinceladas de um realismo tocante e brutal, demonstrou-nos
S.Exa. o indiferantismo consciente e frio com que são relegados à condição de asilados aqueles que no ciclo
natural da vida, atingiram a velhice, depois de haverem contribuído na idade útil, e às vezes com verdadeiro
heroísmo, para a formação e a manutenção da família. Não lhes importam as condições do recolhimento : de
ricos ou de pobres, de descanso ou de recuperação. Não lhes importa nada. O que desejam e é-lhes tão
substancial – são ouvidos que lhes ouçam as memórias; a presença amiga que lhes amenize o lento declinar.
Falta-lhes o calor humano de se sentirem ainda queridos e amados.

 O Dr. Altenfelder arrancou-nos lágrimas de emoção. O mesmo se dando com o menor, nada mais lhe é tão
vital como o sentir-se o adolescente útil, participe da sociedade onde possa sentir-se célula ativa e operante.

 Ressaltou o orador, secundarizando a ajuda material, que é necessária, nas instituições de amparo social, a
participação ativa, espontânea , cheia de calor humano, dos mais felizes, dos mais abastados. Ás vezes, um
sorriso vale mais do que o auxilio material.

 O apelo de S. Exa. Foi altamente significativo e emotivo.
 Em aqui chegando, dias após, recebeu-o no recinto da Municipalidade local, o Conjunto Orfeônico das

crianças da Casa das Meninas “Amando de Barros”, que o saudou num acorde vivo e alegre, cantando a duas
vozes : “ Seja benvindo, Amigo”, ao que S.Exa., fortemente emocionado, respondeu no mesmo tom carinhoso
e afetivo : “ Sejam benvindas, Amigas!”.

 Cumpria-se aqui, de forma surpreendente e inesperada, o apelo fundamental com que ele sedimentara sua
aula magistral.

 O Conjunto Orfeônico da Casa das Meninas “Amando de Barros” vem se organizando lentamente, graças
ao denodado esforço, ao nobre e altruístico programa a si mesmo imposto pelo prof. Aécio de Souza Salvador
de cujos méritos artístico-profissionais ninguém desconhece.

 Tem sido ele o lutador solitário, na formação de Corais e de Conjuntos Orfeônicos . Botucatu não despertou
ainda, de que temos conosco um mestre solicitado por outros centros ciosos de seus ensinamentos.

 Paralelamente ao Conjunto Vocal, o prof. Aécio vem ainda ministrando em colaboração com outros profes-
sores, o ensino da flauta doce, ou melhormente chamada : flauta alemã, diatônica, primitiva, encantadora, às
meninas do “Amando de Barros” e aos meninos da “Vila Sagrada Família”.

 É um prazer ouvir já, entre essas crianças, os primeiros duetos : simples, harmoniosos, meio claudicantes,
um errinho aqui, uma interrupção ali, mas viva, linda, atraente, a melodia barroca que já se manifesta em
número musical.

 Essas crianças só tem quatro flautas. Serão necessárias umas quinze para cada grupo : das meninas e dos
meninos.

 Quem doará uma flauta às crianças, no transcurso do primeiro aniversário de morte de Dom Henrique?

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/10/1975 )
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UNIVERSO EM AGONIA

Três fatos da semana última, levam o leitor comum, dono de mediana formação, a uma única e inconteste
conclusão : o homem do século XX caminha solitário para a autodestruição a que o levou o desenfreado
tecnicismo da época, criado e desenvolvido à sombra protetora do materialismo cientifico.

Uma das perguntas feitas às crianças, numa média de oito a onze anos de idade, foi a seguinte :
- O que você pensa do céu? O que você julga que encontraria lá?
As respostas, na reticência infantil, pobres de palavras, desencontradas de um para outro menino, foram as

mais impressionantes :
- Ora, eu acho que o céu, ora o céu é essa coisa lá encima, onde estão as estrelas, o sol, os outros mundos.

. . para onde vão os satélites, os astronautas, ora . . .
 E o programa que tem, primordialmente, caráter recreativo, deu ensejo à continuidade de perguntas vazias

e paliativas.
 Nenhuma das crianças argüidas deu mostras de um leve principio de formação religiosa. Nem sequer, uma

vez, falou em Deus.
 Todas vivas, espertas, mal disfarçando o prévio papaguear.
 Um inquérito universitário recente, realizou uma pesquiza para definir na atualidade, o modelo francês. Ou

melhor, para equacionar, dentro dos modernos padrões de vida, o tipo comum da classe média, estudando-lhe o
comportamento, as inclinações, hábitos, gostos, ambições. E o resultado foi fixado na mulher francesa pois que
a mulher mais se liga ao lar, à família. Grau comum de instrução, educação religiosa da qual nada ou quase nada
sobrou. Reza quando lhe vêm as aflições, no caso, um filho doente. Ainda conserva em casa um crucifixo. Não
crê em paraíso nem no inferno. Vai à Missa pela Páscoa e Ramos porque são festas feéricas.

 É empregada em um escritório e o esposo é motorista de caminhão. Os ordenados de ambos propiciam
relativo conforto. As preocupações cifram-se no aluguel de casa, nas prestações da geladeira, TV, móveis e o
automóvel. Economia? Sim : para os divertimentos e o restante, poupança. Admite os anticoncepcionais. Vai ao
cinema e já se acostumou com os filmes pornográficos . Só que por causa deles o amor sentimento, amor-
romantico, morre aos poucos. A vida não tem mais encantos.

 Faleceu há pouco na Europa, um dos grandes nomes da História Universal : Arnould Toynbee, inglês de
nascimento, nome ilustre na galeria dos grandes homens da Humanidade.

 Não lhe conhecemos a inteira obra. Mas pudemos seguir, pelos jornais, a série de conferências proferidas
há anos, quando visitou nosso País, rumo à Brasília que ele desejou conhecer de perto e admirar-lhe o arrojo de
construção.

 Chamam-no os críticos “ o historiador clássico do século XX”. Ele transformou a História pela revolução
de seus métodos. Estudou as civilizações dando-lhes um desenvolvimento somático : gênese, crescimento,
declínio, desagregação. Secundarizou o fator geográfico para se dedicar com mais empenho ao espírito das
civilizações. Dentre seus extraordinários conceitos está a “ denuncia das ilusões do Progresso”. Chegou a
afirmar, no fim da II Grande Guerra que “ nós mesmos ( o homem ) produzimos nossos bárbaros”.

 Embora agnóstico, conclui sua obra com uma frase de grande sentido espiritual e religioso : “ No Cristianis-
mo está a salvação espiritual do homem na nossa Civilização petrificada”.

 Deus que agoniza na Criança e na Mulher, neste Universo em declinio, revive na obra extraordinária de um
grande Pensador.

 Só o espírito sobrevive para a Eternidade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/11/1975 )
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C O R R E S P O N D Ê N C I A

D. BRANQUINHA NEIVA – ROMA – Seu cartão amigo chegou-nos como o endosso, uma vez mais
renovado, de sua inequívoca e valiosa amizade. É o belo postal dos subterrâneos do Vaticano, transformado
agora num centro de peregrinação onde a piedade do mundo cristão e não cristão se inclina reverente ante o
túmulo de um dos maiores – senão o maior – Papa da Cristandade. Em meio às flores sempre olorosas – como
são os suspiros da Natureza que ele tanto amou na paz serena de seu “paese” natal, e as chamazinhas votivas
como tem sido a constante e piedosa oração dos fiéis por quem ele tanto orou, ali repousa o Papa que revolu-
cionou este fim de século pela ilimitada amplitude de sua obra pastoral. Iniciou o Concílio em que se fundamen-
tou seu curto e tão explendido reinado mas não pode terminá-lo, legando a outro a tarefa importante de um
santo e real acumenismo. Seu cartão, D. Branquinha, traz-nos a tumba de Joannes P.P.XXIII, o homem santo
que na bondade imensa de um apostolado fértil, no sorriso angelical de uma alma de criança, reconduziu a
Cristandade às fontes perenes de sua origem. Dele guardamos entre outras, algumas frases que refletem sua
humanidade alicerçada numa fé profunda.

 Gozando, em 1938, por uns breves dias de repouso junto aos irmãos, percorria as vinhas olorosas de frutos
doces e apetitosos, as mesmas que ele, em menino, manuseara nas madrugadas estivais, na companhia dos pais
agricultores. De longe, vinham-lhe as vozes do campanário Della Madonna Dei Boschi onde ele atendera à
primeira chamada celestial para a vocação. À noite, recolhido no convívio dos seus, à luz mortiça do humilde
lume familiar, vem-lhe aos lábios a frase que dignifica a humildade cristã e santifica a paz da família : “ Durante
a noite, em Sotto il Monte, meus irmãos me fazem companhia. Ela me é mais cara que a dos príncipes”. Em
1940, ele escreve em suas notas intimas : “ O amor humano, com exclusão de Deus, leva a todos os excessos
e acaba na tristeza”. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial ele se transforma no “Cônsul de Deus”,
estendendo seus braços fraternos a todos os sofredores da terrível hecatombe. Sem distinção.

 Suas palavras, caríssima amiga, são um grande conforto aos que se enriquecem com a sua amizade: “
Venho trazer a vocês todos, um grande abraço e o cumprimento da promessa que fiz de ir ver e rezar pela
família. Já estive lá ( junto ao mausoléu do Santo Papa ) umas dez vezes, e continuarei a ir, enquanto estiver
aqui”. Como é grato constatar o grau intenso de uma amizade que nasceu de uma simples vizinhança e se
enraíza graças à sua irradiante simpatia, graças ao seu amoroso e grande coração onde se aninha a afetuosa e
fraternal cordialidade. Gratíssima, D. Branquinha. Sejam-lhe os dias romanos cheios de paz interior, de saúde
tranqüila e de invejável e ativo fervor religioso. Grata.

 D. RINA – DR. ALEIXO – PARMA – Cremos ser esta a última mensagem que lhes enviamos. Os idos de
Novembro se aproximam. É hora, no linguajar social, de “ afivelar as malas” para o regresso. Regresso aguar-
dado, de coração. Recebemos sua carta de 16 último, e agradecemos o belo presente que nos fizeram, assegu-
rando-nos do Touring Club de 76. Gratíssima. Perguntam-nos se desejamos alguma coisa? Que podemos dese-
jar? Escrevemos-lhes sob um dia esplendido de verão que já se avizinha. De nossa janela, em plena tarde, vem-
nos o hálito puro das copas centenárias do Jardim da Catedral. O céu, hoje, irradia o seu mais belo e luminoso
azul. Diríamos “mediterrâneo” que é assim o céu da Itália. Certo? Sobe-nos bem próximo, o perfume adocica-
do de uma roseira em flor. Tão bom e saboroso, como são os perfumes dos tabuleiros floridos dessa Parma
bela. Certo? Desejariamos , estejam seguros, saborear junto de ambos, a paisagem alpina, os céus mediterrâne-
os, a doce brisa marinha, as amenidades “delle rive”, para melhor compreender Goethe – eterno enamorado
dos poéticos céus da Itália; sentir junto de Como, a beleza tranqüila descrita por Lamartine ou então, em
Certosa, ouvir espiritualmente, as arcadas celestiais a reviverem, sob as frondes tranqüilas do claustro, o gênio
sem par de Paganini. Mas isso tudo, são miragens. Já encomendamos, via bancária, um exemplar dos “Museus
do Vaticano”, edição especial deste Ano Santo. Gratíssima pelo oferecimento gentil. Não mais lhes escrevere-
mos. “ Arrivederci presto”. Um abraço a todos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/11/1975 )
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 M E M Ó R I A S

 Este mundo é uma roda viva, assim o diz a sabedoria popular como a confirmar que a trajetória curvilínea,
por longa que seja, volta sempre ao seu ponto de partida. E aqui estamos nós, entre sensibilizada e comovida, a
rememorar episódio de que fomos ouvintes há muitos anos passados.

 A entrevista da Dra. Jandira Planet do Amaral, sobre o Ano Internacional da Mulher vem-nos reavivar recorda-
ções provando-nos da limitação deste grande mundo onde todos, grandes ou pequenos, tem sua evidente participa-
ção. Médica há quarenta e cinco anos, a simpática doutora conta-nos as grandes dificuldades que se antepuseram
para imperdir-lha a formação profissional. Com ela, cita, havia outras duas feministas : Elza Rejane de Aguiar e Ema
de Azevedo. O preconceito contra mulheres médicas, na época, era tão arraigado que ia ao ponto de os mestres
ignorarem-lhes a presença em classe. Faziam mais : nas aulas práticas de Anatomia eram elas ostensivamente
dispensadas do laboratório.

 Ema de Azevedo, tivemô-la presente há meses, nas comemorações do 80º aniversário do Grupo Escolar Cardoso
de Almeida. Foi ela professora primária por largos anos, na Escola Modelo anexa à Escola Normal de então. Fre-
qüentar o quarto ano de D. Ema era a credencial maior de inteligência e de exemplaridade. A seleção fazia-se não por
testes mirabolantes, mas mediante prova de aritmética e redação.

 D. Ema surgiu-nos um dia, em casa, para uma conversa séria. Nossa primogênita era a primeira aluna de sua
classe. E a mestra manteve com os nossos pais um dialogo incisivo :

- Sua filha deve prosseguir os estudos. Nosso pai alegou temeroso, dificuldades de vida. Ademais, havia outros
filhos a encaminhar para uma profissionalização rápida e capaz. D.Ema, porém, decidida e animadora, refutou-lhe os
argumentos :

- Se o senhor não puder custear-lhe os estudos, eu o farei.
 A réplica despertou rápida e séria reação. Nosso pai decidiu então. Com um pouco mais de sacrifícios nossa

primogênita cursaria o ginasial e após, o Normal.
 E assim, atrás da primeira filha, seguiram-se os outros. E os cinco, diplomaram-se pela querida Normal.
 Os argumentos de D. Ema haviam frutificado.
 Um dia, ela removeu-se para São Paulo. Quase no fim de seus anos de magistério ela iria dar vazas a um velho

sonho : seu ideal era a Medicina. Dona de vasta cultura, senhora de grande inteligência, dona de uma decisão
indomável, ela prestou os vestibulares e matriculou-se na grande escola de Arnaldo Vieira de Carvalho.

 O Dr. Renato Locchi, assistente e depois catedrático de Anatomia, matéria em que pontificara o Prof. Bovero,
grande mestre no seu tempo, costumava passar as férias de janeiro-fevereiro em casa de nossos avós, em Rubião
Junior. Quando aqui em Botucatu, passava horas no terraço de nossa casa, num alegre e descontraído bate-papo com
nossos pais. A par de irradiante simpatia, o Prof. Locchi enriquecia-nos pela sua vastíssima cultura e pela grande
simplicidade com que atraía a todos para a sua conversa.

 Eram momentos agradáveis e inesquecíveis.
 D. Ema de Azevedo, já no terceiro ano de Medicina, sabia da amizade que ligava o Prof. Locchi a nossos pais.

Uma ocasião ela procurou por papai. Vinha pedir-lhe uma fineza especial :
- O Sr. Conhece o Prof. Locchi, de quem é amigo. Quero que o Sr. Lhe peça um favor. Não preciso de notas, pois

já tenho as médias fechadas para este ano. Só desejo que ele vença a ojeriza pelas alunas mulheres. E nos trate a nós
como alunas e não como inimigas figadais. Que desapareça o preconceito de que mulher não pode ser médica.

 Papai sentiu-se constrangido. Entre a grande senhora digna do maior respeito e o grande professor de Anatomia
situado em tão alta cátedra, como agir? Não hesitou.

 O pedido foi feito. E a resposta não se fez esperar. O professor Dr. Renato Locchi era um cavalheiro. D. Ema
mereceu-lhe as simpatias.

 A entrevista da Dra. Jandira Planet do Amaral trouxe-nos a certeza de que este mundo é uma roda viva.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/11/1975 )
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 S C K L O D W S K A

 Perguntamos, por brincadeira, ao querido e jovem professor :
 - O que lhe lembra o nome de Scklodwska?
 Ele sorriu, intrigado, e apenas acrescentou :- Esse nome não me é desconhecido. . .
 -Claro, o Sr. Menciona-o constantemente, embora sob outro apelativo. . .
 Já neste fim de ano internacionalmente dedicado à Mulher, muitos e muitos vultos passaram-nos sob os

olhos na diuturna leitura de jornais, revistas e livros. Nada, porém, mudou-nos o primado feminino, onde con-
quistou-nos de há muito a admiração, um só nome de mulher : Marya Scklodwska.

 Aureolada por excepcionais atributos que lhe dimanam a suave luminosidade de ser frágil, leve, lindo,
inteligente, sua vida tem, no entanto, a firma-la no panorama mundial o traço do trabalho dinâmico, sem desfa-
lecimentos ou intermitências, voltado sempre para a nobre causa da felicidade humana.

 A Ciência foi o seu campo útil. E dela não se arredou por instantes sequer, nem nos árduos momentos da
juventude desherdada e infeliz, nem nos instantes de glória, bafejada por duas vezes, pelas láureas do prêmio
Nobel de Física e Química.

 Desafiou na adolescência, a prepotência do invasor de sua Pátria. Na Polônia invadida, era proibido o
ensino da língua polaca. Nas escolas primárias a resistência fazia-se num mutuo entendimento entre mestres e
alunos. De uma feita, a patrulha invade-lhe a classe. A mestra empalidece. Hornberg, bruscamente, ordena à
tímida lourinha que se oculta entre as colegas :

 - Reze! Maria Scklodwska murmura límpido e perfeito, o Pai Nosso, em russo. Na mesma língua responde
a todas as perguntas de História.

 Quando se retiram os russos, a classe respira aliviada. A jovenzinha desata em choro. Fora lhe demais, a
humilhação.

 Mas salvara a Escola.
 Na juventude, conhecera os horrores da miséria, num humilde tugúrio da rua Flatters, em Paris. Três

francos diários, somam o aluguel mensal, as refeições, a compra de livros. Vestidos? Um só, trazido da Polônia.
Dura anos. É só aquele. No entanto, a jovem ama a solidão do quarto e vive entre cálculos matemáticos e
formulas químicas. Freqüenta a Sorbonne, onde será um dia catedrática, malgrado o chauvinismo intransigente
que lhe barra em todas as bancas, o gênio indisfarçável.

 No jovem cientista, encontra o amor. Amor tranqüilo, sereno, de dois seres que se encontram na intimidade
do lar e no laboratório. A viagem de núpcias se faz em bicicleta, num limitado périplo pelos campos onde
crescem as perfumadas boninas coloridas. Urge voltar. A pesquisa encurta-lhes os devaneios. Depois, os
filhos. Uma, seguir-lhe-á a trilha cientifica.

 Um dia, trazem-lhe da rua, as roupas ensangüentadas do marido. Atropelado numa travessa, pelos animais
enraivecidos do tilburi, nada mais lhe resta do grande companheiro. Meses e meses, entre lágrimas de desespe-
ro, ela desdobra o paletó manchado, onde ainda restam fragmentos do cérebro decomposto.

 E através das lágrimas desenrolam-se as cenas por ambos vividas, quando numa noite, incapazes de con-
ciliar o sono, deixam a casa e se dirigem para o barracão da rua Lhomond. Abrem-no cautelosamente, e, no
escuro, espetáculo raro, há tanto ambicionado por eles : nos pequeninos tubos presos a tabuas, por falta de
armários, lá estão os vagalumes feéricos . . . as pontazinhas do radium que ambos deram ao mundo . . .

 Na solidão de uma viuvez sem consolo, ela dedica-se aos alunos. Passam-lhe às mãos, os pequenos gênios
que um dia irão fulgurar no firmamento cientifico do mundo inteiro. Anos e anos na cátedra, acolhendo, dando
pareceres, estimulando a pesquisa, a experiência, os resultados.

 Por fim, o seu laboratório. E as suas rosas. Os anos passaram rápido. Ela não os percebeu. O cansaço que
a anemia profunda lhe causa já representa transtorno sério. Deve espaçar suas atividades. Entrega-se ao
cultivo das flores. Rosas, principalmente. Flor humana de perfeição, ela se sente atraída pelas rosas.

 Vai se retirar, naquele dia, para casa. Antes, porém, recomenda ao auxiliar, o cuidado á tarde, com as rosas.
Dê-lhes mais água.

 E sai. Para não voltar nunca mais.
 Novembro celebrou o nascimento de Marya Scklodwaka, tornada mundialmente famosa como Madame

Curie.
 Lembrou-se, professor?

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/11/1975 )
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O L H A I  O S  L Í R I O S  D O  C A M P O

 A exata cronologia não importa. Era lá pelos idos de 1940, mais ou menos.
 Jorge Amado explodia na Bahia revelando ao mundo a complexidade social de um Estado que mais conser-

vou, ao que parece, os liames afro-ameríndios de um colonialismo não muito remoto. Seus livros revelavam o
folclore bahiano, destacando a mulata de saia rendada, do acarajé, das danças do Senhor do Bonfim, ritual de
crença, de colorido, de ritmo.

 No Ceará, Rachel de Queiroz dava-nos as agruras da seca nordestina e o “Quinze” revelava no cenário da
literatura brasileira uma pena feminina que iria desde então exercer o primado da crônica nacional.

 Ainda no Norte, José Lins do Rego, paralelamente a Rachel, informava-nos o extranho romance social
regional. “ O Moleque Ricardo” explodiu em todas as bancas.

 Surge-nos então, de inopino, no Sul, o “Olhai os Lírios do Campo”. Érico Veríssimo tomava em definitivo
um lugar, não só na Literatura pátria, como nas letras universais. Dizem-no, os críticos, ter sido um seguidor de
romancistas do porte de Aldoux Huxley. Nós diríamos mais, para nosso uso, um seguidor de Charles Morgan,
inglês . Não importa.

 As artes tem sua escola. Tehaikowsky foi compositor proscrito da Rússia, porque sua escola era inteira-
mente clássico-germânica. Mas sua música era e é, para todos os tempos, musical. Quem superará na orques-
tração requintada, na composição romântica e sutil os trechos melódicos de “Apenas um Coração Solitério” ?
Na criação artística está a alma de seu Autor.

 E Érico Veríssimo foi um artista da palavra. Conhecêmo-lo pelo seu grande romance. Seguiram-se depois,
“Clarissa”, “Um Lugar ao Sol”, “Caminhos Cruzados”, “Musica ao Longe”. Um dia, Delio Hermes de Oliveira
Coragem, presenteou-nos com “O Resto é Silencio” e, acrescentou :

- Você precisa conhecer esse escritor gaúcho. Depois, dir-me-á se gostou.
- Já o conhecemos. Nada que já escreveu ou que venha a escrever, superará, para nós, o enredo belíssimo

de “Olhai os Lírios do Campo”. E ficamos na primeira fase da obra literária de Érico. Para nós, bastou.
 Um dia dispusemos de todos esses volumes. Mafra Carbonieri, nosso primo, iniciava-se na vida literária.

Demo-los todos. Menos um. O primeiro, o que nos revelara o Autor. Conservamos para nós, o “Olhai os Lírios
do Campo”.

 O romance prende-nos já de inicio, na sua composição original : a primeira página, o inicio da viagem do
doutor, é já, dir-se-ia, o fim do enredo. Olívia , a doce companheira de estudos, de sonhos da juventude, está à
morte. O recado vem, chamando-o com urgência. O trajeto é longo, até o hospital. Ele não a vê desde há muito,
desde que, por ambição e egoísmo a abandonara para um casamento de conveniência. Egora, intriga-o o
chamado. A velocidade do carro não supera a sua angustia, a aflição. O ronronar do motor traz-lhe uma
dormência e ele se entrega à recordação. Fora seu casamento uma aventura estúpida e desastrosa. Trocara o
amor puro e simples, limpo e honesto de uma criatura como Olívia, pelo brilho dourado de uma herdeira rica.
Casamento frustrado, posição social definida, hei-lo vazio de sentido, enojado da própria posição. Era tarde
demais, para refazer o jogo. Olívia estava à morte.

 Mal chegado ao Hospital, a doce companheira desprezada estava morta. Mal deixara-lhe uma lembrança :
a filha de ambos, Ana Maria, florzinha em botão. Nesse botão esplêndido de vida, ele recomeça a viver.

 Érico Veríssimo entremeceu suas concepções, seus vôos literários, a ânsia em busca do Bem e da Verdade,
com o céu rio-grandense marchetado de estrelas. A cada passo de sua obra da primeira fase, encontramo-lo
olhando o céu, indagando no brilho das estrelas, a eterna busca de Deus.

 Desapareceu o homem. Morreu o escritor. Mas sua terra natal, a vida quotidiana riograndense, das coxi-
lhas, dos pampas, dos bairros pobres, das ruas da Capital, rigurgitantes e feéricas de luminosos, tudo ele retra-
tou para o Brasil e para o mundo, com sentimento de beleza, com arte, com um profundo conhecimento da
dramatização do homem entrozado no mundo absurdo e real dos nossos dias.

 Fica-nos dele, o pensamento de Olívia, a heroína trágico-romantica de nossa juventude : “ A vida é um
eterno comboio em viagem para o Infinito. Os que se postaram na terceira classe jamais atingirão o vagão de
luxo.”

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/12/1975 )
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 E X C E R P T O S

Não era a crônica escrita para a semana. Mas desapareceu um homem publico. Não no sentido extrito da
Política partidária, ideológica, extremista. Essa faceta ultrapassada que se constituiu mais tarde num constante
“meã culpa”, não alterou a fisionomia serena do pensador, do literato, do filosofo, do educador.

Como tal, reverenciamos aqui, a memória do professor. Morreu Plínio Salgado. Autor de vários livros entre
romances, história, filosofia, poesia, didática, educação moral e cívica. E outros mais.

Morreu o escritor e pensador católico. Basta-nos, para merecer-nos admiração profunda, sua obra imortal
: “Vida de Jesus”. Não a autografou tão somente o humanista de vastíssimo cabedal, mas também, o cristão
autentico, de plena vivencia e permanente presença na Mesa Eucarística. Fiel aos ensinamentos que há dois mil
anos traçam as diretivas seguras do bem viver na terra, como em caminho para o “aldilá”. . .

Seguíamos seus artigos semanais pelo “Diário”. Os domingos eram-nos preciosos para sua leitura amena,
tranqüila, em que os ensinamentos profundos diluíam-se numa linguagem apurada, elegante, castiça, única.
Colecionávamos essas crônicas domingueiras. E agora, temo-las sobre a mesa, numa reverente saudade. Em
classe, ficam-nos seus manuais de Educação Moral e Cívica, completos e ressembrantes de seu acendrado
amor à Mãe Pátria.

 Não nos atemos à sua vibrante participação no movimento da Semana de Arte Moderna. Não lhe exaltare-
mos os méritos de romancista autentico. Queremos apenas destacar aqui, em memória do paladino da Cultura,
do Humanismo, do Filosofo cristão destes tempos conturbados, alguns de seus pensamentos, escolhidos aqui,
ali, sem cronologia :

 Em 16/02/1975 – Sobre o Artigo 153, 8º ,Parte Final da Constituição Federal : proibição de publicações e
exibições de caráter pornográfico : “ O trabalho principal de combate ao que leva à desmoralização dos costu-
mes, do apodrecimento da juventude, inclusive meninas e moças, e à destruição das famílias para o enfraque-
cimento da nossa Pátria, é esse, para o qual o Governo e especificamente o Ministério da Justiça, devem
devolver sua atenção.”

 Em 29/05/1966 – Crônica : “ A Virgem e a Serpente” – Na simplicidade e na serenidade de Maria reside uma
coragem tranqüila que todo aquele dominado pelo espírito das trevas não pode compreender : é a coragem dos que
não se armam com as mesmas armas do mundo, dos que buscam na terra satisfazer apenas à vontade de Deus, não
se incomodando com o juízo ou a ação dos semelhantes à respeito.” “ Maria ensina-nos a não esperarmos de nós
mesmos a solução dos problemas humanos, mas a esperar tudo de Deus, cooperando com Deus.”

 Em 06/02/1966 – Crônica – “ Bandeira dos Novos Tempos” : “Vivemos a dizer que sustentamos e defen-
demos a civilização cristã. Mas onde está, nos dias que vivemos e nos aspectos sociais que temos diante de nós,
o espírito do cristianismo?”.

 Em 01/05/1966 – “ A última exclamação de Goethe” – “ O nervosismo mórbido do mundo moderno traduz-
se em gargalhadas histéricas. Basta folhear as revistas e jornais : em todas as fotografias há risos mostrando os
dentes. Os próprios homens públicos deixam-se fotografar às gargalhadas”. “ Sim, os espectros gargalham”. “
E por trás das gargalhadas, há tragédias obscuras : tragédias conjugais, sociais, nacionais e humanas. Correm
no céu tenebroso os fogos fátuos das ilusões. Eis que acendem e apagam. Eis que a Humanidade retorna à
densa treva. . .”

Em 24/12/1972 – Noite de Natal – “ Que pode o Homem oferecer-vos, Senhor, em homenagem ao vosso
Nascimento, na noite tradicional?” “Aqueles que sofrem na Noite de Natal, ou a desconfortante pobreza, ou a
dolorosa enfermidade, ou as angustias dos sofrimentos, das inquietações, da tristeza, esses podem , Senhor,
imitar o Rei que vos ofereceu a mirra amarga”. É o brinde dos que, nada tendo para vos dar, trazem, nas suas
mãos , em vossa homenagem, a sua própria dor. “ E isso fazendo, parece dizerem : Eu vos ofereço Senhor, a
vossa própria Imagem”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/12/1975 )
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 O  M E N I N O

Nascera também, num estábulo. Contara-lh’o a mãe, ao embalar-lhe amorosamente os anos de infantis.
Sufocavam-na as dores e a criança não nascia. Inesperadamente penetrou a mansão, dirigiu-se à câmara onde
sofria, um ser desconhecido e velado. Deu uma só ordem, ás camareiras : “ Levem-na ao estábulo. Lá é que
deverá nascer o filho de Pedro Bernardone”.

Obedeceram, pressurosas e assustadas, as açafatas da dama. E Francisco nasceu entre palhas, numa
manjedoura.

Lá fora, pelas ruas estreitas de Assis, o mesmo desconhecido mensageiro proclamava entre os aldeões
incrédulos : “ Paz e Bem!” . . . “Paz e Bem!” E sumiu-se.

No fundo de seu coração sempre puro, guardou Francisco o estribilho da narrativa materna:
- “Como o Filho de Deus!. . . Você nasceu, como o Filho de Deus!”
 Pelos anos em fora foi-se-lhe gravando a humildade da Manjedoura, a simplicidade tocante de um Deus nascido

entre as obras da Natureza: o silencio da noite, a esplendente beleza dos céus, a passividade dos animais, a humildade
e singeleza dos pastores. A narrativa materna encouraçava-lhe o casto coração contra as seduções do mundo.

 No entanto, foi rico, inteligente, herói. A mocidade despontou-lhe pródiga e feliz. O jovem Bernardone era
o alegre menestrel das noites de Assis. Tudo lhe sorria : os bens da fortuna, os dotes do espírito, a improvisação
artística nos acordes do alaúde, a palavra fácil, o riso franco e leal.

 Mas a lúcida inteligência alicerçada na pureza do coração, provava-lhe a inconstância dos bens terrenos, a
falácia dos poderosos, a insegurança do saber e a infinita grandeza da alma imortal.

 Destro nas armas, ei-lo em campanha na defesa do torrão natal. Num amanhecer radioso, ouve entre as
brumas do dia, uma voz que lhe segreda : “ Não o heroísmo terreno, mas o heroísmo por Mim!. . . Vai Francisco,
abandona tudo e luta pela minha igreja!. . .”

 Levanta-se um outro homem. Já não é o descuidado e rico jovem da brilhante sociedade de Assis. Suaviza-
lhe o olhar o semblante da humildade. Despoja-se dos bens terrenos como se alijasse de um fardo. O trovador
dos saraus galantes, percorre os caminhos saudando a mãe Terra, o irmão Sol, as avezitas do céu e o fero lobo
de Gobio. Ao pestilento mendingo da estrada, não tem mais o que dar. Na luta intima entre o Homem e o Anjo,
vence o último. Francisco beija o miserável. E sua alma alça-se leve e diáfana, como um ser celestial.

 É o ósculo supremo da Caridade.
 Quem o entenderá? É o homem das contradições! Desherda-o o pai enfurecido, afastam-se os companhei-

ros de festas, desertam os amigos.
 Ele sai a percorrer os bosques, meditando as narrativas maternas. Sempre a cantar-lhe aos ouvidos, o

mesmo lindo estribilho :
 - “Como o Filho de Deus! Você nasceu como o Filho de Deus!”
 Invade-lhe a alma a mística alegria dos anjos. Despojou-se, para se enriquecer. Humilhou-se, para alçar-se.

Aniquilou-se para dominar por toda a face da Terra. Sua voz de cancioneiro de Cristo, seduziu e atraiu.
 Dominou o mundo e exaltou o Homem. Para Deus. Em pouco eram já muitos os que lhe seguiam a voz

vestidos da estamenha e do grosseiro cordão.
 De uma feita, regressava de Roma. O Papa abençoara-lhe a Ordem Seráfica. O frio enregelava. A neve

caia em flocos pelos caminhos. Era Dezembro. Nas terras de Greccio, ele quis pernoitar. Pede a João Velita,
franciscano também, o bosque umbroso que circunda o castelo tornado agora convento. No bosque há uma
gruta.Na gruta, abrigam-se animais : o boi e o jumento. Há feno, também.

 O eterno estribilho canta-lhe na brisa do anoitecer :
 -“Como o Filho de Deus!”. . .
 Francisco reúne os frades e o povo das aldeias. Todos seguem cantando, pela noite a dentro, em caminho

da gruta de Greccio. Há harmonias misteriosas no silencio dos caminhos. Há perfumes no ar. Gorjeios velados
de avezitas friorentas. Lá longe, o balido de ovelhas que se juntam.

 Francisco os leva à Manjedoura. E fala-lhes do Deus que se fez Menino e veio habitar entre os homens.
Arde-lhe o coração em chamas de amor ao Recém-Nascido. Como quizera apertá-lo em seus braços amoro-
sos. E sentí-lo no aconchego de seu coração.

 Súbito, um estranho murmúrio irrompe dentre os que o escutam. Volvem-se os olhares para o Presépio. Lá
está a imagem do Menino. À luz mortiça das pobres tochas, a Criança se agita e sorri.

 Alvoroçado, Francisco se aproxima. Mal compreende a força extraordinária de seu Amor. Inclina-se ante
o Presépio, olhos úmidos, voz embargada, o coração em êxtase. .

 O Menino sorri-lhe. O franciscano inclina o rosto em oração. As tépidas mãozinhas afagam-lhe as lágrimas.
 Naquele Presépio humilde, pela vez primeira, Deus-Menino estava presente.

( A Gazeta de Botucatu – 23/12/1975 )
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 F I M  D E  A N O. . .

 Estamos chegados a mais um fim de ano.E no limiar de outro, a se iniciar dentro em pouco. A frase é cediça
e nos fere os ouvidos no intermitente suceder do vídeo, nas paginas propagandísticas, na ensurdecedora arenga
dos locutores radiofônicos.

 Mas é bem uma verdade : o velho ano se apaga e um outro, resplendente, nos bate à porta. Velho, o
primeiro, porque nos leva muito de nós mesmos. Todos nós lhe outorgamos sonhos, planos, ilusões. Muita coisa
se realizou, muita coisa nos surpreendeu, nem sempre para alegrias nossas. Ele nos leva desilusões, amigos,
entes queridos, para sempre. E sem o percebemos, sem que o queiramos, lá vai para o “nunca mais”, uma fase
de nossa existência.

 Aí está. É a vida.
 Com o novo ano, tudo se renova. São as novas promessas para um recomeço a que nos levam as experiên-

cias frustradas, os planos derruídos, os sonhos mal sonhados. O novo ano nos bate à porta com miragens
alegres e promissoras.

 É sempre assim. E ninguém foge ao fascínio das ilusões que nos acenam.
 Para você, leitor desta coluna, o nosso “Feliz Ano Novo”. Sejam-lhe propícios os dias de 1976, e que as

alegrias puras, as alegrias do lar feliz, do trabalho profícuo, da vida fielmente vivida à luz das bênçãos de Deus
iluminem a trajetória lenta e tranqüila do novo calendário.

 Para nós, cronista deste cantinho honroso da querida “Gazeta”, o transcurso de mais um ano se reveste de
um significado especial. Estamos completando aqui, o nosso primeiro lustro de crônica semanal. Aqui viemos
trazida pela Direção do jornal, na pessoa do Dr. Adolfo Dinucci, que nos pediu um só compromisso : a perma-
nente e impostergável presença semanal.

 Acedemos gostosamente. Não que nos alimentasse qualquer presunção intelectual ou jornalística. Nunca
fomos nem uma coisa, nem outra.

 O impulso que nos levou ao compromisso foi o acendrado amor a este torrão bendito. Nosso amor à nossa
cidade e às coisas nossas não tem limites. Não é acendrado,só. É terrivelmente obsessivo e possessivo. Egoís-
tico, ciumento. Não há lugar nenhum do mundo que se compare a estas serranias, a este céu sem jaça, a estes
ares cantantes que nos enebriam de santo e puro orgulho de sermos botucatuense.

 Era preciso que a “A Gazeta” sobrevivesse, para Botucatu. E nós nos pusemos em forma, na primeira
chamada. Neste cantinho, que um dia foi ocupado pelo mais sábio dos capuchinhos que por aqui andou e se
tomou de amores também, pela terra maravilhosa e aqui desejou repousar : Frei Fidelis, o saudoso Da Mota.

 Todo fim de ano somos levada a esta introspecção. Procuramos perante nós mesma, justificar esta nossa
presença no jornalismo citadino. Outros há, com maiores méritos e credenciais insofismáveis, que poderiam
dotar nossa cidade com o brilho invulgar de sua pena autentica. Infelizmente, não é assim.

 Façamos nós, cada um na medida de seus recursos,algo pela cidade. E estaremos cumprindo com nosso
dever cívico. E satisfeitos com nós mesmos.

 A crônica aborda todos os assuntos. Menos o político-partidário e muito menos o faccioso. O cronismo se
faz do dia a dia. Uma rápida mirada pelo mundo em fora, aí está a crônica presente. O mundo dos livros, a
atualizada leitura, o lento transcorrer das datas que a cronologia nos dá em destaque, eis a crônica semanal
atuante. O nosso micro-cosmo citadino, esse tem as preferências da colunista. Porque é o nosso mundo. A
nossa cidade a nossa gente.

 A tarefa não é fácil, não. Porque, por incrível ventura nossa, os nossos leitores são inteligentes. E por isso,
exigentes. Mas nos sentimos grandemente compensada. Desta coluna granjeamos um rol de amizades maravi-
lhosas. Muitos dos nossos leitores ocupam um “status” superior ao nosso. E temos que contentá-los. O que é
difícil para nós. Mas o fazemos, com alegria. A amizade de todos nos é preciosa demais. E nos sentimos muito,
muito feliz.

 Há um agradecimento especial para estes cinco anos de crônica. É para o pessoal da redação : ao Mingo,
ao Santo, ao Jáia, ao César, ao Gamito.

 Obrigada, rapazes. Não é fácil agüentar a cronista, não.
 Aos nossos companheiros Minicucci e Fadel, e à Glorinha, que se há de dizer? Avante, amigos! Tudo por

Botucatu! A Dom Zioni, pedimos que nos dê seu benévolo beneplácito.
 Um feliz Ano Novo a vocês .

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/12/1975 )
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 R E T R O S P E C T I V A, 75

Nem por serem tardios são eles menos justos e sinceros. Tivemos um final de ano digno dos melhores
elogios. A cidade despertou de sua letargia, engalanou-se devéras e celebrou condignamente as festas natali-
nas. O Departamento de Turismo da Prefeitura, na pessoa de seu dinâmico dirigente, o Dr. Agnelo Audi, fez
acionar o comércio ou melhor, a classe comerciaria, e da dupla cooperação resultou uma cidade engalanada e
alegre. Parabéns!

 A ornamentação das ruas e praças, dos templos e residências, é um velho e tradicional costume europeu de
que se beneficiaram os países do Novo Mundo. Londres e Paris, saem-se anualmente na vanguarda das
manifestações de fim de ano, iluminando feericamente a imensa “urbs” e levando à população as alegrias
contagiantes do Natal. Corais e grupos-cantores já se destacam nos portais gigantescos das catedrais, nas
escadarias dos teatros e salas de concerto para que o povo, a grande massa de gente sinta, nas harmonias
grandiosas dos mestres clássicos, a mensagem de Cristo-Menino. Tudo é lindo e comovente!

 Neste ano de 1975, as iniciativas oficiais determinaram a formação de corais para a “humanização de
varias classes burocráticas”. Os corais quase que improvisados, porém, muito bem ensaiados, movimentaram-
se do Interior para a Capital entoando hinos, canções e o folclore nacional, na mais elevada e irmanada confra-
ternização. O êxito despertou a euforia ridente para novas motivações de largo sentido popular, no próximo
Natal de 1976.

 Esta crônica destaca especialmente os trabalhos, nesta cidade, da Hidroplas, da Replorenda e da Profa.
Wilma de Souza Freire, grande musicista e regente de quem muito nos orgulhamos.

 Quem percorreu a Marechal Rondon entrando pelo Lavapés, neste final de ano, deparou, encantado, com
a mensagem de Boas Festas com que a Hidroplás saudou a todos os itinerantes da estrada. Mais emotivo ainda,
foi o belíssimo Presépio armado na relva, sob tenda especialmente levantada. Ao longe, as figuras clássicas da
Sagrada Família eram, mal divisadas à distancia, o doce e tranqüilo aceno aos que se lhe aproximam. Perdidos
na relva, sob a cúpula radiosa dos dias de sol, ou sob o nevoeiro serrano das chuvas de verão, ou na umbela
brilhante das estrelas, lá estava a típica paisagem evangélica lembrando a todos que : “ não havendo para eles,
lugar na cidade, refugiaram-se nos arredores”.

A Reflorenda, logo na entrada da cidade, ergueu, junto aos seus portões de ingresso, outro gracioso e belo
Presépio. Ambas as firmas, usando material fluorescente, deram aos recantos da cidade uma nota extraordiná-
ria de participação e religiosidade. A ambas, ficam aqui nossos calorosos aplausos. Botucatu precisa muito de
gente assim.

A Profa. Wilma de Souza Freire, preparou com requintes de dedicação e boa vontade, um excepcional e
grande espetáculo natalino. Realizou com originalidade, um Retábulo do Presépio. O retábulo, é a dramatização
de cenas bíblico-evangélicas. Isso em se falando em termos de representação.

Esse espetáculo já foi originalmente realizado, há anos atrás, nas escadarias da Catedral da Sé, em São
Paulo. Texto poético de Guilherme de Almeida e coros das igrejas da capital. Foi um espetáculo popular até
então inédito. A profa. Wilma reuniu mais de quarenta vozes, das Igrejas Presbiteriana e Batista, da Vila dos
Lavradores. Encenou diuturnamente, não contando as horas da noite, num belíssimo trabalho de cooperação e
despreendimento. As vozes deram o melhor de seus esforços. E o resultado foi a encenação da História do
Natal, segundo textos bíblicos.

 Além da encenação, a Profa. Wilma e seu Coral, alegraram as noites natalinas levando às ruas, praças e
quarteirões , a musicalidade de seus números encantadores. Com a colaboração do Coral de Márcia Guedelha
de Lara, essas vozes unidas pelo espírito do Natal, encheram as noites botucatuenses de poesia.

 A Prefeitura Municipal também, aderindo a tais manifestações, cedeu o Trenzinho da Alegria para que as
harmonias do Natal fossem espalhadas pela amplidão das noites botucatuenses. O Coral da Wilma cantou para
os enfermos do Hospital das Clinicas, em Rubião Junior. Isso foi profundamente humano e comovente.

 A Banda Municipal, sob a batuta do maestro André de Almeida Machado, participou, alegrando na garoa
das noites, os entusiásticos compradores dos mimos natalinos. Assim transcorreram, para alegria geral, as
Semanas do Natal. Para o próximo 76, esses exemplos frutificar-se-ão, para satisfação do botucatuense.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/01/1976 )
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A G A T H A

 Morreu Agatha Chistie, levando para a imortalidade das letras universais, o título em nada coerente com o
seu natural feminino tímido, modesto e retraído : a Rainha do Crime. Alguma coisa lemos de uma vastíssima
bibliografia. Assistimo-la, também, através dos filmes que Hollywood encenou, baseados em suas obras de
maior repercurssão. Alías, são bem conhecidos “ Testemunha de Acusação” e o “Assassinato no Expresso
Oriente”. Agatha valia-se do “suspense”, ou melhor, do artifício tão explorado por Alfred Hitchicok, por Clou-
zot, para manter em pânico de começo a fim do enredo, as platéias em agonia. O argumento, às vezes, como no
célebre filme francês “Os Diabólicos”, era um motivo banal, comum, rotineiro. Mas a capacidade da trama
romanesca, do roteiro de filmagem, enredavam um assunto por demais absorvente, explorando do espectador
as suas existentes ou não, faculdades intuitivas para deslindar o crime.E o final era sempre , surpreendente.

 Agatha Chistie traz infusa, em sua obra, a característica inglesa : a atração pelo mistério, para a trama
infernal da paisagem humana nem sempre restrita à ambientação saxonica dos nevoeiros londrinos, dos arca-
nos insondáveis das madrugadas sobre o Tamisa, dos fantasmagóricos solares ingleses. Ela foi além : condici-
onou sua riquíssima obra às paisagens estranhas de outras terras e de outras gentes. A ganância pelas grandes
heranças, a vingança de amores traídos, tudo se relaciona, inclusive os seqüestros de excusas maquinações
político-raciais, tudo tem excelente entrelaçamento e criatividade no repasto de sabor exótico da cozinha literá-
ria da grande dama das letras inglesas.

 Ela foi, consoante seu estilo e, a seu modo, a herdeira de Poe e de Conan Doyle. A literatura Universal não
destacou ainda um capítulo especial para a Novela Policial. Edgard Allan Poe e Conan Doyle ocupam os
primeiros lugares no rol já numeroso dos novelistas do crime. São tidos apenas como ficcionistas criativos. A
linha extrutural do enredo, obedece empre às clássicas figuras : o narrador que é sempre o autor, e o investiga-
dor : em Poe, é Dupin; em Sir Conan Doyle, é Sherlock Holmes, em Agatha, é Poirot.

 Agatha sempre duvidou da imanência de sua inteira obra. Modestamente colocava-se muito aquém de Poe
ou de Conan Doyle, seu compatriota. Ela mesma chegou a afirmar que seus livros não sobreviveriam mais que
dez anos, depois de sua morte. O futuro dirá. Seus milhões de leitores choram hoje o seu desaparecimento. E
a “Ratoeira”, peça teatral que vem desafiando vinte e três anos de representações ininterruptas, contradiz a
própria autora.

 As novelas de Poe e Sir Conan Doyle desafiam os tempos. A chamada trilogia : “ Duplo Assassínio da Rua
do Morgue”, “ O Mistério de Maria Ruget” e, sobretudo, “ A Carta Roubada” estabelecem, numa forma
Literária elegante e atraente, as deduções que irão sedimentar, na Perícia Técnica os fundamentos para a
Psicologia do Crime. Edgard Allan Poe foi poeta e literato. As suas especulações metafísicas sublimam-se em
“ Berenice” . Espírito inquieto, boêmio , sofredor, cria os mais excêntricos dramas, arma as mais horrendas
tragédias e analisa impecavelmente o crime. Suas novelas policiais correm mundo.

 Sir Arthur Conan Doyle, médico e literato segue-lhe as passadas. Escreve as mais extraordinárias novelas
onde pontifica o investigador Sherlock Holmes. Através de suas páginas, deixa-se o leitor levar pelo fio fasci-
nante do raciocínio indutivo-dedutivo, acompanhando, maravilhado, a fria análise das tragédias armadas. “ O
Cão dos Baskervilles”, “ A Companhia Branca”, “ Aventura da Banda Salpicada” são livros fascinantes que
não faltam nas grandes e selecionadas estantes.

 Agatha assassinou com punhais e venenos. Poe movimentou animais e sutis fragrâncias . Mas Sherlok Holmes
deslindou segredos insondáveis. Com seu violino tocando em surdina enquanto o cérebro maquinava as analises mais
absurdas, com seus imensos disfarces e recursos figurativos, com a dose costumeira da cocaína, ele assombrou o
mundo deste começo de século com as suas mais extraordinárias e inéditas aventuras policiais.

 E seus métodos, passaram-se da criação literária para os programas de formação de peritos para a Policia
Técnica de todo o mundo.

 O admirável em Agatha é que, sendo mulher, teceu na criminologia, uma série sem fim de crimes perfeitos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/01/1976 )
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 SOBRE O VERDE

 Sob os auspícios da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, o Prof. Ângelo Camin realizou, em
18 do corrente, um concerto ao ar livre, no Ibirapuera, para proporcionar às crianças ali reunidas, um pouco da
boa Musica que ele tão brilhantemente defende. Há nesta crônica , o objetivo de ressaltar nesse acontecimento
– que só nos foi dado saborear em frações mínimas de segundos, quando levado ao noticiário televisivo da
segunda-feira subsequento – o ambiente, o publico ouvinte e o querido e famoso mestre Camin.

 Se são sombrias as perspectivas deste fim de século – ou melhor, fim de milênio – a causa e o agente, é um
só, dos seres vivos, o pior – o próprio homem.O desajuste da Natureza, quando decorrente de fatores naturais
da própria terra; se refaz e se recupera pelas conseqüentes forças sísmicas, num segredo admirável de com-
pensação de que os humanos não são nem conhecedores, nem depositários. Mas o desgaste decorrente da
corrosiva ação destruidora dos homens, esse aí está, destacado do aflitivo panorama mundial, numa pálida e
esquemática visão, na Capital de nosso Estado. O asfalto, a poluição decorrente do surto industrial irrefreável,
a volúpia de habitações coletivas pomposamente empilhadas umas sobre as outras, na ostensiva e ilusória
denominação de “apartamentos” roubaram de há muito, da Paulicéia feliz dos primeiros decênios do novecen-
tos o provincianismo que poetizava o tranqüilo viver. Hoje, a megalópolis é um Moloch apavorante que ameaça
o cidadão normal com os terríveis tentáculos de um exotismo bárbaro. No báratro infernal, a criança.

 Nesse contexto terrifico lutam as autoridades por restabelecer, com prementes aprestos, o verde natural
devorado pela máquina e pela pedra. Em cada árvore poupada, em cada parque plantado está o alvéolo de
oxigenação e saneamento aos pulmões contaminados da sua população sacrificada e humilhada.

 O concêrto reuniu na área arborizada do Ibirapuera, a população infantil da Capital. Aquela população que
não tem praias nem acampamentos campestres. Aquela população periférica – e por que não? Aquela formada
pelo bancário, do braçal, do limpador de vidros, do ambulante, do feirante, da comerciaria, do operário metalúr-
gico, que acorreu ao Parque para gosar num domingo de sol, o convívio transitório dos filhos, da família .

À sombra de uma árvore, numa visão idílica de um lirismo quase que utópico, no bojo de um “chassis” ou
coisa semelhante, o Prof. Ângelo Camin executou num órgão eletrônico, música selecionada, trechos clássicos
de sabor fácil, nítida compreensão, sedutor e envolvente encantamento.

Música de estilo para uma população sofredora. Música de formação, para a triste criança solitária dos aparta-
mentos sem sol, das paredes opressivas, das horas do abandono. Cabecinhas angelicais, coraçõezinhos puros.

Ao redor do mestre, os adultos descontraídos gosaram seus justos momentos de criaturas humanas integra-
das à Natureza radiosa, naquele domingo de sol. Enquanto sob os olhares complacentes do mestre as gárrulas
crianças, a infância descuidada e alegre, expandia na inocência de seus poucos anos, a pureza irradiante de
alminhas ainda não deturpadas pelo bafejo maligno do “homo-lupus”. O Prof. Ângelo Camin realizou o milagre
cada vez mais raro da Bondade e do Amor cristão.

Dois são, na atualidade, os grandes mestres dos teclados, no Brasil. Ambos residem, se estamos certa, em
São Paulo : o Maestro Furio Franceschini, de quem recebemos há tempos atrás, atencioso agradecimento por
modesta crônica nossa, e o sempre querido e renomado Prof. Ângelo Camin, que aprendemos a admirar de
longa data.

No vasto repertório musical de nosso velho pai, constam as composições profanas : valsas, choros, serena-
tas, de autoria de Nimac, o que bem poucos conhecem. Essas composições faziam parte do repertório musical
da Orquestra do Casino, nos velhos tempos em que Botucatu possuía uma orquestra.

Ademais, Camin embalou as nossas noites. Noites de juventude e de sonhos quando ele executava o último
programa musical da Radio Record. Era a “ Hora do Repouso”, Meia-hora de musica erudita, executada em
órgão Hammon e interpretada por Ângelo Camin. O prefixo musical era o “Souvenir” de Drla.

E nós mergulhávamos, noite a dentro, nas ondas envolventes desse mestre do teclado. Não só, não. A
família inteira aguardava em vigília, a apresentação do grande mestre.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/01/1976 )
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 UMA AMIGA . . .

Permitam-nos que não lhe mencionemos o nome. Não chegaríamos ao final desta crônica. Ao impasse
dorido de seu desaparecimento, sobrevem-nos irrefreáveis, rasgos esparsos de memórias que devem ser uma
vez mais reavivadas para serem após, cristalizadas numa só palavra : Saudade.

 Essas memórias povoam-nos o recolhimento deste sábado subitamente triste e cinzento. Sua figura sorri-
dente, de colega brejeira e brincalhona reaviva-se ao nosso lado, trazendo-nos, neste fim de tarde, o seu
derradeiro adeus.

 Encontramo-nos pela primeira vez, frente ao binômio de Newton. Éramos vizinhas de carteira, no primeiro
ano Complementar, da querida Normal.

 Reinicio de aulas, fim de um verão ardente. Lá fora, o sol esplendido dourava a transparência radiosa do
dia. Nosso pensamento ia longe, levado pelo chilrear das cigarras ocultas na ramaria secular do Grupo Cardoso
de Almeida. O Prof. Afonso Celso Dias, com sua proverbial eficiência , lutava contra a modorra da classe,
explicando as relações do ( x + y )2.

 Ela virou-se na carteira, e sussurrou-nos num sorriso malandro :
- Preferia bem, uma aula de Trabalhos Manuais...
 Olhamo-nos e entendemo-nos. Na inconseqüência de adolescentes, inclinamo-nos, ambas, na carteira, e

rimos desafogadamente.
 O Prof. Celso sermoneou-nos. Voltamos, a duras penas, à seriedade. O mestre querido não tinha dons de

paciência . Ali estavam duas alunas que, pela vida em fora, seriam eternamente : ela, de um feminismo encan-
tador e completo, nós, eterna divagadora, ouvindo encantada e alheia, o boêmio chilrear das cigarras.

 Por motivos de saúde, ela abandonou o ano escolar. Nós prosseguimos. Ela diplomou-se depois.
 Reencontramo-nos muitos anos após. E no suceder dos dias, estabeleceu-se uma corrente de longos vinte

e cinco anos de convívio diário. Na repartição. Na primeira Secção, formada só de mulheres, da chorada e
inesquecível Regional que levou com seu desaparecimento, o melhor de nossa existência. Pequeno grande
mundo burocrático sedimentado num convívio humano, tépido de anseios, de emoções, de lutas, de esperanças,
e de conquistas. Cadinho maravilhoso onde se amalgamavam, de cada uma de nós, índoles, temperamentos os
mais dispares, ao terno calor de uma camaradagem sem par.

 Ela pontificava com seu quinhão de alegria. Temperamento extraordinário de compreensão, de emotivida-
de, em grau profundo, humano . “ Não falemos de tristezas! De amarga, chega a vida. E, por falar nisso, você
sabe o que é bicho longado?

 Tomava-nos sempre, no nosso natural alheiamento ao prático, ao experimental, ao material. Desfilávamos
nossa arenga, procurando, etmologicamente partir para uma explicação acertada. Não tínhamos conhecimento
do linguajar silvícola. Nem ela. Mas fazia-o, para manter a jovialidade ambiente.

 Até que uma terceira colega, mais vivida e experimentada nas lides do campo, nos atalhava em cheio : “
Não é nada disso. Bicho longado. . . e a explicação vinha-nos lógica e acertada. Uma vaia geral acabava com
a brincadeira dela. Era assim. Às atribuições de cada uma, estavam muito aquém das aptidões pessoais. E
sobrava-nos tempo para gazetear.

 Muito poucas vezes vimo-la chorar. Lágrimas quentes, sentidas, que lhe traçaram fundamentalmente o perfil.
 O irmão acidentado estava em estado grave, na Capital. Fomos mudas testemunhas das suas aflições, do

seu sentir amoroso e terno. Logo depois, a intuição filial fê-la presentir uma nova e profunda dor. A velha
mestra e mãe despedia-se heroicamente da vida. A filha, presa aos deveres funcionais, não lhe podia assistir
inteiramente, aos minutos que céleres corriam para o derradeiro fim. A dor e o sentimento represados explodi-
ram então, num repente de mágua sentida e profunda.

 E nós, colegas, pranteamos em silencio, seus soluços doloridos.
 Mais tarde, ela surpreendeu-nos um dia, num inicio de expediente, com uma torrente de lágrimas inconso-

láveis . Deixara em casa, ardendo em febre, a primogênita , entregue em mãos mercenárias.
 Seu amor materno, profundo, humano, inigualável, explodiu numa frase que desafia todos os poemas buri-

lados pelos poetas : “ Daria tudo para não abandonar um minuto sequer, meu lar e minha filhinha. . .”. Mas o
dever chamava-a.

 Suas últimas disponibilidades de aposentada, ela as despendeu a serviço das Damas de Lourdes. Aos
pobres. O último natal, tão próximo irradia ainda, o calor de seu desprendimento. Uma alma assim, Deus recebe
liminarmente no Céu.

( A Gazeta de Botucatu – 05/02/1976 )
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 O  M U D O  D I Á L O G O

 Todos o sentem umas três ou quatro vezes, à noite, nos intervalos do comercial, entre uma novela e outra.
É o mudo diálogo. Estabelecido entre o piloto e a doce velhinha passageira.

 Não lhe conhecem o nome e muitos, como nós mesma, tínhamos dúvida fosse ele realmente um oficial
graduado da aviação civil ou um artista de televisão ou simples membro da complexa e vastíssima “entourage”
das empresas de propaganda.

 Agora, sabemos. Seu nome profissional é Ivanco. Um dos comandantes mais íntegros das muitas equipes
da Viação Aérea São Paulo. À sua simples entrada, reexaminam-se tensos, os membros sob seu comando,
prontos para a inspeção preliminar : brilho do calçado, vinco impecável da calça, dolman bem posto, botões
dourados luzindo, camisa de uma alvura imaculada, mangas compridas, abotoaduras nos punhos, nó da gravata
irrepreensível, quépi assentado ligeiramente inclinado na testa. Cabelos cortados – não raspados – unhas apa-
radas, dentes brilhantes, sorriso constante.

Aparência pessoal, saúde, alegria, otimismo. A viagem vai começar. Ali se inicia a completa exação de sua
nobre, difícil e extraordinária missão. Novo Ícaro, à procura do Infinito. Sonho máximo do homem moderno.
Pouco fala. Seriedade e compenetração. Noção profunda do dever.

Ele mesmo – o que lhe é precípuo – dirige a aeronave, super jacto que invade as alturas, galga o azul do
espaço qual branca e fabulosa alcione pairando soberana à luz do sol, ou sob a tormenta, ou sobre as nuvens a
dez mil metros de altura, rolando serena na macia e nívea alfombra infinita.

 Lá dentro, no bojo refrigerado, os corações repousam tranqüilos, na serena confiança em suas mãos hábeis.
 Esse é o comandante Ivanco, da VASP.
 É o comercial mais lindo, mais intrinsecamente humano, que nos foi posto sob os olhos. É a mensagem do

mudo diálogo, É explicita. Não há palavras trocadas. Há gestos da dama. Suas mãos tecem entre cautelosas e
precisas, uma recomendação. Que se traduz assim :

 - Olhe, meu filho. Estou aqui. Cuidado viu? Muita atenção!
 O olhar do comandante, comodamente sentado na cabine, expressa lindamente uma resposta de conforto :
 - Pode estar confiante, minha senhora! Eu estou aqui! O vôo vai ser seguro!
 O sorriso que se trocam é indefinível. Sai a gaivota pelos céus em fora. No pouso, a doce velhinha octoge-

nária, bem alinhada e elegante, a cabeça de brancos bandos adornada pelo “capelo” de florzinhas, lembra
aquelas aristocráticas figuras da “belle-époque”, de educação refinada .

- Foi lindo o vôo! Obrigada, meu filho! Quero oferecer-lhe com o meu reconhecimento, esta pequenina flor!
Ele toma-lhe a flor, num gesto de cavalheiro.

 Conhecemos todos os recursos da propaganda. A cabine, segundo sabemos, está em terra. É de laborató-
rio. O interior do avião, não foi tomado em vôo . A aeromoça, que reconduz o menino aos pais, é funcionária da
VASP. A cena foi tomada ainda, em terra. O vôo distante, as circunvoluções da aeronave, são fotografias
interpostas completando o comercial. Mas ele é perfeito. Seu conteúdo é a inteira promoção da Companhia :
segurança, serenidade, perfeição. O que é sobretudo, admirável, é o profundo sentido humano que encerra esse
comercial.

 Aquela anciã é uma figura perfeita. É a passageira-simbolo. Porque todos nós sabemos o que representa,
de precariedade, a ousada e atrevida pretensão humana, de voar. Mas em mãos hábeis, querendo-o Deus,
chega-se ao término da viagem.

 Se tivéssemos que votar, seria esse o comercial premiado do ano.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/02/1976 )
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O PORTADOR DE FORTUNA

O número de janeiro, 76, de “QUI”, revista mensal distribuída pelo Touring Clube Italiano a seus abonados,
traz na capa, uma figura pitoresca sob muitos aspectos. Trata-se de um homem de insólita indumentária :
jaquetão pesado e negro, cartola de estilo, lenço de seda brilhante ao pescoço. O rosto jovial e rubicundo, traz
uma quase máscara fuliginosa que mal lhe descobre as maças do rosto, rosadas e rugosas.

É o “Spazzacamino”, que em nosso bom vernáculo se traduz por “ o limpador de chaminés”. Ele se enqua-
dra bem, pelas suas funções, no ambiente tipicamente europeu, onde o inverno rigoroso mantém acesos os
fogões domésticos.

O “Spazzacamino” se integra ás tradições folclóricas dos países da Europa, máxime na Itália, Suíça e
Alemanha. O seu aparecimento, descendo pelo interior das chaminés e invadindo o ambiente familiar se traduz
como portador de boas novas, ou melhormente, “il portafortuna” : “ Buono anno! Buona fortuna!

 Por isso, ele ilustra a revista de Janeiro, expressando na sua risonha aparência , os augúrios do Touring
Clube a todos os seus associados do mundo inteiro.

 É interessante notar como nascem, crescem, vigoram e melancolicamente desaparecem as palavras. Como
organismos vivos e expressões, elas sofrem os mesmos ciclos biológicos da existência humana. Para se fossi-
lizarem depois, nas páginas alfabéticas dos dicionários, trazendo após si, em abreviaturas, o sinal de arcaísmo.

 Como palavra e significativo, “o limpador de chaminés” está em declínio. Não tanto nos cantões , vilarejos
e aldeias européias, mas, sintomaticamente, nos paises industrializados. O inverno rigoroso impõe hábitos pró-
prios ao europeu dos burgos ou da campanha. As interpéries da neve, os perigos das noites glaciais, convocam
numa quase obrigatoriedade, a reunião familiar. Ao pé da lareira, repousa o pai dos labores do dia. A mãe
infatigável remenda e recompõe as roupas. Os filhos, estudam! Há quadros que imortalizam esse flagrante : ao
doce lume familiar, o filho lê para a família atenta. O silencio meditativo do ambiente, cada qual entregue ao seu
cuidadoso mister, deu à humanidade o legado insubstituível dos grandes gênios do passado. Goethe meditou seu
“Egmont” sob as tranqüilas miradas da mãe amorável. Se a família é de musicistas, o serão está formado.
Nesse ambiente doméstico fizeram-se Mozart e Schubert.

 A doce lareira familiar é a expressão máxima da união, da tranqüila operosidade, é o elo miraculoso que
centraliza no lar, toda a afetividade. Em torno da lareira, na meditativa reflexão sob as línguas do fogo, corpo-
rificam-se no passado, os pensamentos profundos que se converteram nas grandes conquistas do homem. Tão
arraigado é o inglês , a essa intimidade doméstica que há um ditado corrente que assim se manifesta : “ Meu lar
é a doce lareira”. Dickens, na sua obra-prima “ Um grilo na lareira” nos dá esse flagrante encantador.

 E para que a lareira crepite sempre o bom fogo acolhedor e doméstico, há mister, esteja sempre limpa a
chaminé. É aí que se faz preciso e querido, o “Spazzacamino”.

 O humilde e operoso limpador de chaminés desapareceu, nos paises super-avançados e progressistas, como
atividade profissionalizada. A era industrial, o surto energético, o advento dos aparelhos de utilidade doméstica, muda-
ram a face do mundo familiar. As cozinhas hoje, tem, no aparato propagandístico ,a pomposa denominação de
“cozinha-social”. Na brancura imaculada de suas paredes e seus pertences sorve-se o doce lume familiar.

 A chama do fogão a gaz não se expande e o fogão elétrico não aquece os corações. A cozinha é hoje
dependência transitória. Os aparelhos de calefação levam o calor ambiente aos quartos e salas. Tudo tão bom
e completo! Porém, nasceu daí, o arrefecimento da doce ternura familiar, congelou-se de vez, a estrutura
doméstica. Desde aí, nasceu o esfacelamento da família.

 Mas a humanidade progrediu muito! Está cada vez mais, controvertidamente, mais adiantada e mais burra.
O homem mais evoluído e mais solitário. Desapareceu a doce chama, o terno lume que aquecia e humanizava
os corações. Não há lugar mais, para o “portafortuna”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/02/1976 )
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 A QUEDA DE UM ANJO

Todo mundo leu a notícia. Em 27 de Janeiro último, a menina Ana Paula, de um ano e dez meses de idade,
caiu do vigésimo andar do edifício São Vito, na Capital. Da janela do apartamento – para onde fora buscar a boneca
– ao chão, são setenta metros de altura, segundo os jornais. Na queda, pelos cinqüenta metros abaixo, a menina
enroscou-se num dos fios de alta-tensão da Light, carregado de uma corrente de 3.800 volts. Do impacto do frágil
corpinho acrescido de peso proporcionalmente à distancia percorrida e, em razão da gravidade, o fio pertiu-se desli-
gando imediatamente a corrente mortal. Do fio ao chão foram outros tantos vinte metros de altura.

 A menina saiu-se incólume da queda terrível. A voltagem elétrica que pulveriza em frações de segundos,
nem sequer chamuscou-a. Nem fraturas,nem hemorragia interna, nem choque traumático. Nada. Socorrida
imediatamente, foi levada a hospitalização onde os médicos puseram-na sob rigorosa observação. Passado o
período prescrito, foi-lhe dada alta. Como explicar isso?

 Indagados médicos, ortopedistas, psicanalistas, engenheiros, as respostas procuraram ser objetivas e lógi-
cas. Porém, nenhuma convincente. O Assessor de Relações Públicas da Light, nada conseguiu explicar. O
Diretor do Pronto Socorro para onde fora levada Ana Paula, não esclareceu, como médico, o ocorrido. Porém,
como homem de Fé, cristão convicto, atribuiu o fato a um milagre.

 Pois sim. Foi milagre mesmo. Ana Paula é uma criança inocente, um anjo, portanto. Mãos invisíveis amor-
teceram-lhe a queda. Essas mesmas mãos aladas cortaram a corrente elétrica e que almofadaram a queda
abrupta no duro lajedo da calçada.

 Ante fatos como esse, esboroa-se toda a sabedoria humana. O homem de ciência não crê em milagres.
Suas especulações objetivas que no caso, nada concluem. O homem comum, fica basbaque. Ocorrências
dessas, só a Fé elucida.

 Infelismente , porém, o nosso fim de século traz em si o esmorecimento desse precioso dogma. A própria
Igreja o reconhece, na palavra de seus insignes Pontífices. O maior e mais grave pecado do homem moderno,
é o da omissão. A Ciência tudo pode e tudo explica. O mundo mergulha conscientemente nas ondas nihilistas de
uma filosofia malsã e derruidora que leva, inevitavelmente à destruição total. A propósito, o escritor Frebcaist,
citando um verso de Benet , confirma a assertiva : “ Não sabemos para onde vamos, mas estamos a caminho”.

 Perdemos Deus, pelos caminhos. Assim, o acontecido com Ana Paula não é aceito como milagre. Milagre,
para o ceticismo reinante, é algo ridículo e incompatível com o homem-sábio dos nossos dias. É mais fácil crer
no acaso. Está explicado.

 Houve uma criatura excepcionalmente mística que realizou milagres como o de Ana Paula. Foi há sete
séculos. Privilegiadamente dotado como homem ele recebeu o toque divino de Taumaturgo. Ainda criança,
açodado pelo demônio, traçou no mármore rígido o Sinal da Cruz. E a matéria plasmou-se indelevelmente ao
contato de seus dedinhos etéreos. Mais tarde, vestiu a estamanha e disse adeus ao mundo nobre que o cercava.
Trazia em si, infusa, a doutrina de santidade. Teve o dom da ubiqüidade que hoje a Parapsicologia pretende
reduzir a simples desdobramentos da mente. Por não quererem ouvi-lo os homens, falou aos peixes. E estes,
submissos, o escutaram. Fez uma simples alimária curvar-se, faminta, diante do Deus-Vivo nas espécies euca-
rísticas. Colecionou tantos milagres, que seu nome atravessa os séculos.

 De uma feita, uma pobre mãe viu deslizar pelo postigo dum tugúrio, num sótão infecto, o filhinho que se
precipitou para a rua esburacada e pedrenta. Num grito de dor, ela invocou o frade que há pouco morrera. E
desceu célere pelas escadas inseguras. Ao chegar, ofegante, à rua, viu que a criança se levantava normalmen-
te, sem um arranhão . Grata pelo milagre, dirigiu-se imediatamente à igreja mais próxima. Ao entrar, deparou o
menino com o quadro de Santo Antonio, na parede. Apontando-o, disse à mãe, banhada em lágrimas :

- Olha, mamãe ! Aquele frade me amparou nos braços, enquanto eu caia!. . .

( A Gazeta de Botucatu – 26/02/1976 )
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 NOSSA BOTUCATU

 O que distingue e engrandece o homem não é, nem tanto a soma de atributos que lhe definem o perfil
intelectual ou artístico, nem tampouco, os traços fundamentais de uma robusta energia que lhe determina as
atividades pessoais, marcando-lhe um “status” inconfundível na vida comunitária. Todos esses, são fatores
ponderáveis que o indentificam no grupo social, dando-lhes relevos de nobreza, sensibilidade, idealidade. Tudo
isso leva a um centralismo personativo de que resultam auréolas de um renome, é certo, porém, unilateral.

Uma só virtude – e basta essa – máscula, impar, nobre, austera, marca o homem, através dos tempos,
dando-lhe uma das mais honrosas e imperecíveis coroas de imortalidade : o grande, profundo e acendrado amor
ao solo-pátrio. Ou melhor dito, amor puro e simples, ao torrão natal.

 As grandes civilizações que preenchem os maiores e mais determinantes capítulos da História da Humani-
dade destacaram-se pela grandeza de seus varões ilustres, que, subestimando a própria vida já de si ilustre,
glorificaram pelos seus feitos, a causa-Patria. A grandeza do pobo hebreu firma-se pela aureola de pureza de
seus varões . Na Antiguidade grego-romana as páginas imorredouras de sua crônica assentam-se no perfil de
seus homens públicos. O passado brasileiro, tão novo em anos é, contudo, tão rico em fatos, no relato puro e
singelo de seus notáveis patriarcas.

Pequena ou grande, remotíssima ou recente, rica ou pobre, a história de um povo conta-se pela vida de seus
cidadãos, daqueles que tudo deram pela grandeza de seu torrão natal. Em vésperas de mais um centenário de
nossa Botucatu querida – queremos nesta crônica homenagear, dentre os vultos de nossos antepassados, aque-
le que ainda tão perto está de nós e de cuja vida tantos exemplos e lições soubemos aprender de amor a este
solo que é nosso : Emilio Peduti.

 Velho e querido amigo da família, não lhe retraçamos aqui, os fortes liames cordiais que uniam nossos
ancestrais. Ressaltamos antes, e sobretudo, sua alma aberta, seu grande amor ao povo de Botucatu. Era um
enamorado destes céus e destas praças. Sorvia o ar puro de nossas manhãs alegres como o único e eficaz
tônus de vida e saúde.

 Teve aos seus pés, o mundo inteiro a percorrer.Preferiu as nossas veredas. Teve postos, os mais honrosos,
para desempenhar lá fora, a potencialidade de sua inteligência e a capacidade de seu trabalho. Preferiu traba-
lhar por Botucatu, em Botucatu. Sozinho , ele se fez compêndio de civismo. Moldou a intimidade familiar e sua
vida pública pelos cânones irrepreensíveis de uma austeridade patriarcal que lhe advinha dos pagos ancestrais.
Fez da política uma escola pela qual se bateu, com a legitimidade de um proceder irrepreensível e exemplar,
para as grandes conquistas desta terra. Sua dialética eram as forças telúricas que ele ressaltava ao extremo.
Esgrimiu com lealdade no jogo sempre inseguro das grandes reivindicações.

Foi o Prefeito de nosso primeiro centenário. O eco daquelas festividades ressoa ainda, como algo jamais
alcançado por Botucatu, em todos os setores de sua vida política, social, intelectual e artística.

 Desenvolveu dentro de suas atribuições administrativas, o mais perfeito plano de municipalismo, estenden-
do a todos os recantos de nossa região privilegiadamente geográfica , a cordialidade paternalista de seu espírito
altamente democrático. Lutou como herói lendário para a conquista de nossa Faculdade de Ciências Médico-
Biológicas que é, sem duvida alguma, a coroa de louros de sua vida exemplar.

 Neste dealbar de um centenário melancólico e lamentavelmente esquecido, nossa sincera e profunda ho-
menagem ao homem que mais amou esta terra querida.

( A Gazeta de Botucatu – 06/03/1976 )
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 NOSSA HOMENAGEM

 O sol brilha sempre, não obstante lhe toldem a luminosidade as sombras da noite ou a tênue ou espessa
cortina de nuvens, assim se traduz, em cristalino pensamento, velho adágio da sabedoria oriental.

 Na ordem humana, atua sabiamente esse provérbio, porque somos levados muitas vezes a sobrepor ou
superestimar acontecimentos particulares ou de ordem coletiva, de ralativa ou nenhuma relevância , em detri-
mento de outros que, revestidos de suas excepcionalidade histórica e social, mergulham num doloroso e decep-
cionante alheamento, perdendo, no seu evento, por causas meramente circunstanciais, sua brilhante e única
oportunidade.

 Temos presente, neste momento, a radiosidade inconfundível do transcurso do primeiro centenário de ele-
vação de Botucatu-vila para Botucatu-cidade, ocorrida, em 16 de março de 1876, pela Lei N.18, do então
Presidente Provincial Conselheiro Sebastião José Pereira.

 Que fariam outras cidades, mais novas, menos ricas no seu patrimônio-histórico-cultural , se pudessem
usufruir das ressonâncias político-administrativas, sociais e culturais de um centenário desses?

 Só se inscrevem na galeria dos varões ilustres, aqueles que, levados pelos extremos de seu amor telúrico
dedicam o melhor de sua vida e honram pela sua nobreza e pela altruística exaltação de seu devotamento, o solo
natal. Nossa crônica de hoje, exalta, dentro das limitações desta coluna e de nossos modestos pendores, a
S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, digníssimo Arcebispo Metropolitano.

 É cidadão botucatuense por ato do Poder Executivo, atentas as suas invulgares virtudes de sacerdote e de
cidadão. Antes mesmo, do poder oficial, ele se impusera já à estima profunda e ao respeitoso acatamento da
sociedade botucatuense, ciosa de suas conquistas, orgulhosa de seus reais valores.

 Precederam-lhe a vinda a esta cidade, há pouco mais de um lustro, os excepcionais atributos no ministério
sacerdotal que o elevaram, por Bula Pontifícia, numa lista tríplice, ao Arcebispado de Botucatu.

 Ao empossar-se logo mais, S.Exa.homenageado noLegislativo local, dava-nos numa surpreendente e ma-
ravilhosa lição de civismo, numa peça oratória antológica, o mais belo e profundo perfil da cidade que o recebia.
Não eram palavras meramente formais, não era simples pragmática. Dom Vicente integrara-se, de corpo e
alma, ao solo e à gente botucuda.

 Essa foi a sua grande conquista. O velho coração botucatuense sentia-se inteiramente dono de uma alma
de escol, de um espírito altamente privilegiado, de um sacerdote integro e dedicado, de um cidadão do feitio
invulgar de seus mais destacados vultos históricos.

 Dom Vicente passou desde então a ocupar a liderança máxima na vida botucatuense. De uma incrível
capacidade de trabalho, seu dinamismo atuante projetou-se numa continua pastoral em cuja complexa e incrível
amplitude ele se faz tudo para todos. Quer em sua Sede Arquiepiscopal; quer nos mais recônditos pontos da
vastíssima região metropolitana, sob suas mãos hábeis e firmes revigora-se a vida espiritual trilhando as rígidas
normas ditadas pelo Vaticano. A religião retoma, nestes ingratos tempos de transição e de jornadas inseguras,
o seu rumo certo e firme em direção ao supremo bem.

 O Sínodo Arquidiocesano, primeiro, planejado e executado com precisão e minúcias surpreendentes con-
centrará, sob sua brilhante direção o maior e mais perfeito levantamento histórico jamais sonhado para os Anais
desta cidade centenária.

 Seu infatigável labor, seu dinâmico trabalho, escudos indevassáveis de uma incrível modéstia ocultam-nos,
de um perfil completo, sua brilhante intelectualidade. Orador dos mais envolventes, mestre de uma doutrina
inexcedível , seus sermões dominicais transformaram em cátedra o púlpito da Basílica Menor de Sant’Ana.
Nesses momentos de reflexão cristã, que passam tão rápidos e que tão avidamente são vividos, está uma das
facetas mais ricas e belas desta Botucatu tradicionalmente católica e fervorosa.

 Como se não lhe bastassem as obras já realizadas, abre-se agora, num momento altamente significativo
deste centenário botucatuense, o tradicional Seminário São José, gloria do passado botucatuense.

 O esforço inaudito e jamais devidamente aferido em sua ampla significação confere a S.Exa. Revma. Dom
Vicente Marquetti Zioni a auréola imarcessivel dos grandes medalhões de nossa tão nobre galeria de varões
ilustres botucatuenses.

 Pelas largas portas do Seminário São José entrará doravante o sol explendente deste primeiro século da
cidade dos bons ares e das boas escolas. Nuvens passageiras não lhe toldarão o brilho. Deus abençoe a obra
meritória que aí está.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/03/1976 )
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 SOMOS NÓS, AGORA

 Estamos vivendo nestes dias, nós os membros da comunidade cristã desta Botucatu abençoada, momentos
de grande significação, quer sob o ponto de vista espiritual – o que é transcendental – mas sob todos os
aspectos humanos : histórico , social, cultural, moral.

A reabertura do Seminário São José, após uma crise generalizada de muitos anos, que atingiu os maiores e
mais conceituados seminários do País, traz-nos agora, novos alentos, uma suave e esperançosa brisa de reno-
vação que vem afastar para longe, momentos angustiosos de crises e deserções que só enlutaram e enxovalha-
ram a maior instituição civilizadora destes últimos vinte séculos : a Igreja Católica.

Aqui e ali, perto ou distantes, novos rebentos de espiritualidade vislumbram-nos os primeiros sintomas de um
reerguimento admirável para a Igreja de Cristo.

E aqui estamos nós, entre comovida e admirada a externar o profundo sentimento de gratidão de toda
Botucatu consciente, que vê renascida e fortalecida uma das glórias máximas de seu passado histórico, ante o
esforço inaudito e extraordinário que foi, até agora, o de um só homem : S. Exa. Revma. Dom Vicente Mar-
chetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano.

Revive sua figura impar, os vultos que enriqueceram Botucatu com o denodo de sua obra, com o lastro
profundo de seu amor telúrico, com o ilimitado devotar-se de sua própria vida : Monsenhor Paschoal Ferrari e
Dom Lucio Antunes de Souza.

 Outras obras se agigantam aos nossos olhos. Elas não suplantam, contudo, na presente conjuntura histórica,
o reavivamento do Seminário São José, fundado e erigido para a formação sacerdotal, um dos lídimos legados
de nosso grande passado religioso.

 Doravante, essa nova escola de cultura, civismo, religiosidade e formação, estará oferecendo à nossa
juventude desvigorada e lassa, o forte esteio para as grandes escaladas nos altiplanos da plena sabedoria que
não advém dos homens, mas de Deus.

 Por isso, nosso preito de admiração e respeito profundos a quem, retomando com pulso firme o curso da
vida botucatuense, nos restitue o Seminário, que é um dos marcos mais importantes de nossa evolução.

 Discípulo fiel do grande apostolo-martir dos nossos dias – Paulo VI – Sua Exa. Revma. Dom Vicente
Marchetti Zioni, numa visão extraordinária dos problemas aflitivos que atingem a Igreja Universal, situou ,
como é facilmente compreensível, o problema das Vocações Sacerdotais como o fulcro do reerguimento espi-
ritual e religioso., tão importante no mundo inteiro, mormente no Brasil, de extensão imensurável , tão necessi-
tado da obra missionária.

De sua completa pastoral destacou como ação prioritária a reabertura do Seminário São José. As bênçãos
divinas coroaram-lhe os sacrifícios e aí vemos entre comovida e com real orgulho, obra de Deus, não dos
homens, restaurado em parte, o vetusto palácio onde mourejaram, á mercê de que sacrifícios! Dom Lucio
Antunes de Souza e Dom Frei Luis Maria de Sant’Ana. Lá está ele a abrigar vinte e três promissores rebentos
da Seara do Senhor. Sejam eles os iniciadores de uma intérmina legião de futuros padres restauradores das
virtudes sacerdotais que outros malsinaram.

 O ato solene da reabertura oficial do Seminário é, para todos nós, individualmente, uma tomada de consci-
ência. Está nas nossas mãos, a perpetuidade desse renascer. Cada um dará de si, na medida justa de suas
forças, o seu quinhão de orações, trabalhos e doações.

 Aos seminaristas, principalmente, na plena consciência de sua verdadeira vocação. Seu compromisso não
é com os homens, é com Deus. Sacerdotes verdadeiros, cônscios da magnitude de sua missão. São o sal da
terra, não o esqueçam. A eles, a coroa maior de glórias e louvores. Deus lhes ilumine as veredas nem sempre
suaves e os leve à santificação de seu nobre mister.

 Aos Revmos. Padres Mercedários, liderados por Pe. Cristobal Jimenez Román, cabe complementar dora-
vante, a grande obra deixada pelos Revmos. Padres da Congregação Lazarista. Sob a égide de “ Ver, Julgar,
Agir”, aqui estão conosco os Mercedários de Espanha, detentores de 50 gloriosos anos de ação missionária no
Brasil, enriquecendo sua belíssima pastoral de cultura, apostolicidade e extremada e santa dedicação. Botucatu
os recebe carinhosamente, de braços abertos.

 A nós, à sociedade botucatuense, cabe-nos a grande tarefa : manter o equilíbrio estável dessa obra renova-
dora, através de um esforço comum, pela oração, pelos trabalhos e doações. Orações e vigílias, pela perseve-
rança desses jovens que serão um dia, o sal da terra; trabalho, pela diligente tarefa da Obra das Vocações e
doação pela contribuição mínima do que nos é sobrejo. Somos de ordinário, levados a aparentar aquilo que não
somos. Voltemos à temperança dos costumes, limitemos os gastos de aparência e teremos, facilmente, os
meios materiais capazes de sedimentar essa grandiosa obra-espiritual. Somos nós, agora, a nos comprometer.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/03/1976 )
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 ANIVERSÁRIO DA ABL

 Não regateamos nossos aplausos, sinceros, comovidos, aos que realmente dão de si, em gestos espontâne-
os revestidos de um grau profundo de humilde e atenciosa solicitude. Ao se esboçarem os primeiros preparati-
vos para a celebração do quarto aniversário da Academia Botucatuense de Letras e ao se anunciar a intenção
de sua Diretoria em reunir datas de absoluta significação para a cidade, dentre elas, a do transcurso dos 40 anos
de ordenação sacerdotal de S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, diri-
giu-se-nos o Prof. Aécio, que sempre encontrou amigos entre os acadêmicos, numa demonstração altamente
desvanecedora, propondo-nos :

- Se a Academia o aceitar, desejaríamos participar da festa, levando a Dom Zioni e ao Dr. Marão nossa
modesta colaboração.

 Aliás, nesse sentido, a A.B.L. tem sido alvo das melhores atenções da parte de todos os ótimos conjuntos
orfeônicos da cidade : do Coral do Santa Marcelina, de Márcia Guedelha de Lara, de Wilma Souza Lopes. É
esse gente, e mais os solistas já apresentados, que tem cooperado, com sua parcela de manifestação de Arte
emotiva, para a beleza dos saraus litero-musicais.

 Claro, que aceitamos cheios de prazer. Referimo-nos a todos os elementos da Diretoria. Conhecemos a
estrutura do Coro Santa Cecília, de Pe. Cláudio, de Vila Maria. O prof. Aécio, fiel ás normas orfeônicas , teima
em denominá-lo Coro. Nós, sensibilizada pelo trabalho artístico daquela gente, teimamos em classificá-lo de
Coral. E assim o será, enquanto derem-nos os seus componentes, a demonstração altamente sensibilizadora de
sábado último, no Legislativo Botucatuense.

 Nem a chuva inclemente, nem as descargas elétricas que comprometiam a iluminação pública impediram
os componentes do Coral de lá comparecerem á hora certa, impiedosamente desprotegidos de uma condução
coletiva. Foram com os seus próprios recursos, saídos dos confins de Vila Maria, chegando muitos deles,
encharcados e deprimidos. Molhados até a medula, cansados, lá estiveram, simples, disciplinados, atentos,
participando de uma verdadeira festa cívico – cultural ao nível elevado de uma Academia.

 Bela lição, para os que se acastelaram numa fria e comodistica insensibilidade, como soa acontecer de
ordinário, com as festas de alto nível intelectual e artístico que aqui ocorrem.

 O Coral Santa Marcelina é um desafio. Em todos os sentidos. Seus componentes, em cerca de quarenta
figuras, vão desde a idade mínima de oito anos, aos oitenta anos de idade. Ninguém, a rigor, conhece música, no
sentido puro e simples do solfejo elementar á vocalise. O conjunto se integra num só abraço fraterno e coeso,
desde o médico, estudante em Ribeirão Preto, ao artezão, ao operário, á professorinha, á costureira, á domés-
tica.

 Um todo invejável, sedimentado numa boa-vontade que desaponta os grandes, que dá lição ao nosso pedan-
tesco orgulho de pseudo beletrismo-musical. O programa foi preparado com esmero. “ Vem Libertar-nos”,
cânone a duas vozes, de Pretorius; “ Pregões Cariocas”, arranjo de peça folclórica, pelo Maestro Fabiano
Losano; “ A Orquestra” antigo quodhbet; “ Bella Bimba”; cantada em italiano, peça popular da Alta Itália,
dedicada especialmente a D. Marieta Zioni; “ Canção do Gaúcho”, de Hernani braga e “Asa Branca”, de Luis
Gonzaga, foram números de raro e inexprimível encanto. Ritmo, afinação, equilíbrio das vozes, colorido e
interpretação, receberam, como merecidamente deviam, os mais calorosos aplausos.

 Conhecemos o Prof. Aécio de Souza Salvador e sabemos, sobejamente, dos seus atributos musicais. Exal-
ça-lo aqui, seria redundância . Esta crônica destaca, porém, comovidamente, o milagre de realização de seu
pasciente labor, sua inteira dedicação e o seu altruístico e puro despreendimento em favor da música. Não
falamos por nós, tão somente. A Academia Botucatuense de Letras agradece ao Coral Santa Cecília, de Vila
Maria.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/03/1976 )
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 ARQUEOLOGIA

 Fomos ver de perto, a causa daquele constante silvar que em muito se assemelha aos impressionantes tic-
tic-tic dos marcianos invasores de “Guerra dos Mundos” que a cinematografia realizou de uma novela ficcionis-
ta de Wells.

 O engenho pequeno e simples, trabalha incensantemente, até nos domingos, socando firmemente, a ar
comprimido, os intérminos tubos de concreto, de cinqüenta quilos cada um, que sedimentarão, pela técnica
moderna, no curto espaço de apenas sessenta dias, todo o sólido e extenso alicerce do Fórum.

 Serviço pesado e duro! Os operários trabalham a uns quatro metros de profundidade, em galerias sombrias,
à luz escassa de lâmpadas fracas, pois do contrário, fundir-se-lhes-ia o cérebro. Ar úmido, mofento, de antigo
cemitério. Vimos inclusive, as ossadas lá encontradas, jacentes há quiçá , quanto tempo? Desde os primórdios
da cidade, perdidos no século que passou.

 Um operário atencioso deixou o trabalho, subiu a rude e precária rampa para mostrar-nos o crânio exuma-
do. Explicando-se na sua simplicidade de nortista humilde, repassávamos mentalmente as falas de Hamlet á
caveira solta de Yorick : “ Houve tempo em que esta cabeça tinha língua e cantava; agora, este rústico fá-la
rolar pelo solo como se fosse a mandíbula de Caim, o primeiro homicidia . . . Assim deve ser! Agora pertence
aos vermes; não tem pele, nem sangue, nem carne . . . Eis uma estranha revolução, assim a compreendêsse-
mos. . .”

 Camadas sobrepostas que o rolar dos dias acumula, eis um espetáculo que deveria interessar aos nossos
estudantes. Assistir á exumação de um passado histórico. O local lembra-nos as antigas crônicas que descre-
vem o primitivo cemitério de Botucatu, cuja extensão abarcava inclusive as ruas laterais, adjacentes. Nossos
antepassados foram lá enterrados. Depois, houve a transladação para a atual necrópole . De quem seria aquele
pobre crânio que lá vimos? De algum índio? Ou de um pobre negro fugido ao jugo da senzala? Ou do feitor
cruel? Não seria de algum rico senhor, dono de terras e de gente?

 Shakespeare ainda nos responde : “ As moradas que o coveiro constrói duram até o dia do juízo”. Só a Deus
pertence o único e exato arquivo. A USP tem frequentemente organizado comissões que exploram o interior, a
região dos sambaquis. Livros recentes, que cuidam das últimas explorações cientificas apontam Pirajuí como
um grande manancial dos tempos primitivos destas terras meridionais. Há pouco, foi lá descoberto e explorado,
antigo cemitério dos índios. O material encontrado constitue-se num valioso contributo para estudos antropoló-
gicos. A cada passo, novas descobertas acrescentam outros argumentos sobre a etnia americana. Nossos
índios trazem em sua primitividade traços seguros que os prendem às primeiras raças ameríndias. Hoje, a
Arqueologia e a Antropologia são fortes sustentáculos da Ciência que procura ansiosa, a origem do Homem.

Quem acompanha os suplementos semanais do “O Estado”, viu naturalmente, num exemplar recente, a
afirmação de que São Paulo, a nossa Capital, foi já construída três vezes : a São Paulo-colonial, a Capital da
“Belle Époque” e a metrópole atual. Sobrepostas uma á outra, seu solo, num milênio futuro, oferecerá à curio-
sidade cientifica um manancial surpreendente da taipa batida, da alvenaria e a do cimento armado. De permeio,
a muda eloqüência da epopéia de um povo que nasceu à sombra de um Colégio e cresceu tanto, evoluiu tanto,
que se confinou numa selva de pedra corroída pela impureza do ar, pela putrefação das águas, e pela materia-
lização de sua gente.

Nada admira. A lendária Tróia foi subjulgada por outras seis cidades que no correr dos milênios se lhe
sobrepuseram.

 Temos para nós, que as recentes escavações do “nosso Fórum estão desvendando, não o antigo, mas um
cemitério bem anterior, dada a profundidade agora atingida. Quem o afirmaria?

 Por ora, resta-nos recitar piedosamente um “Requien” para a alma desvalida desse pobre crânio exumado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/04/1976 )
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 DUAS CANÇÕES

 No transcurso de mais um aniversário de elevação de Botucatu a vila, ocorrida nos priscos tempos de 1855,
queremos renovar, nos versos que lhe foram já, dedicados, toda a exaltação que nos sobe d’alma, para com esta
terra querida e abençoada.

 Em todos os tempos, cantaram-lhe os filhos, os inúmeros encantos com que a brindou a magnanimidade do
Altíssimo. Nos primeiros anos deste século, as crianças das escolas, sob a batuta de Américo Veiga, cantavam-
lhe a :

 CANÇÃO DE BOTUCATU
 Botucatu tem primores,
 Tem belezas naturais!
 É mui bela e são gerais
 Os seus encantos e flores!

 CORO
 Devemos amar nossa terra
 Como se ama a própria mãe!
 E dizendo sempre
 E sempre : Amparai
 As belezas que ela encerra!
Mais tarde, um outro rapsodo, filho destas plagas, teceu-lhe em versos, uma outra canção. Era Astrogildo

César de Oliveira, que com João Gomes Jr.; deixou-nos a :

 CANÇÃO BOTUCATUENSE
 Nossa terra pequenina
 Maravilhas mil encerra
 O seu vulto predomina
 Magestoso sobre a serra!

 Nosso céu macio cobre
 Sempre azul e sempre novo
 Esta gente altiva e nobre,
 A alma grande deste povo!

 ESTRIBILHO
 Peregrinos, filhos teus,
 Teus encantos, contarão!
 Salve terra de bons ares
 És princesa do sertão(bis)

Caminhamos na vanguarda,
Fulgurando em toda a parte,
O Progresso é o nosso guarda,
O Saber – nosso estandarte!

 Patriazinha, berço lindo!
 Ó jardim primaveril!
 De São Paulo orgulho infindo,
 Glória imensa do Brasil!

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/04/1976 )
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L A Z E R

 Estão se tornando cada vez mais raras, e por conseguinte, mais avidamente saboreadas, aquelas horas que
nos proporcionam momentos inefáveis de uma proveitosa e bela conversação, oriunda, as mais das vezes, de
encontros inesperados, por isso mesmo, surpreendentemente prazeirosos.

 Estamos saindo das férias da Páscoa, ou melhor dito, dos dias santificados da Semana Santa em que, por
espírito disciplinarmente cristão é-nos proibido o trabalho material. O lazer assim surgido nos proporciona
instantes encantadores entre as graças infantis dos sobrinhos que nos colmam o coração de puras alegrias;
entre a leitura escolhida de um livro certo, destacado da estante o que pode parecer insólito e vaidoso dilante-
tismo – e, mais ainda, com a visita inesperada e sempre agradável de amigos caros. Esses dias, vazios das
rotineiras atividades, resultam-nos paradoxalmente os mais ricos e proveitoso.

 Não excluímos aqui, o cumprimento do dever religioso, eis que esses dias bem vividos, levam-nos a todos os
atos litúrgicos programados na Basílica Menor de Sant’Ana, centro de nossa vida espiritual citadina. Este ano,
por milagrosa realização da abertura do Seminário São José, tivemos a revivência evocadora da saudosa
liturgia de outros tempos.

Não fomos talhada de outra forma, por isso “ces jours de congé”, na lídima expressão francesa, subsidia-
ram-nos as alegrias espirituais e dulcificaram-nos o coração ao terno acalanto de um agradabilíssimo “farnien-
te”.

Na Quinta Feira Santa visitou-nos, num dos mais agradáveis encontros, Lourival de Oliveira, desde há tanto
afastado do nosso ambiente botucatuense. A mesma jovialidade, o eterno cavalheirismo inato que lhe distin-
guem o elegante proceder. Um dos poucos remanescentes do fascinante “proseur” monopolizador das aten-
ções nas tertúlias literárias. Dono de cultura poliforma e profunda, o que já se faz raro nos nossos dias, sua
conversação brilhante dimana magnetismo sedutor. Latinista apaixonado, poeta inato enveredou hoje, para o
Direito e expende seu saber concretizado em livros. O amor aos netos italianos, abriga-o atualmente, a longa
permanência em Milão. Transformado num vovo deslumbrado, mergulhou firme na Literatura e no estudo da
língua italiana. E hoje, ele vem de presentear-nos com a recitação algo surpreendente e encantadora, dos
sonetos de Dante. É de se ver e sentir o cuidadoso esmero com que assimila as sonoridades do “idioma
gentile”. Não contente, Lourival de Oliveira verte atualmente, para a lingua peninsular, os sonetos de Olavo
Bilac. Ao redor do “capuccio” oloroso e fumegante, vieram-nos à baila, velha recordações.

 A figura de hoje Dr. João Quintanilha, dominou a conversação. Fazíamos parte do “ Schola Cantorum Santa
Cecília”, da Catedral. Os ensaios diários, agrupavam-nos no velho coro, ao redor do mais bravo maestro que já
tivéramos então. Lourival de Oliveira, era nosso tenor-solo. E como se cantava! As celebrações de Maio eram
especiais. As litanias, as mais lindas e difíceis, nós as dominávamos de primeira vista. Quintanilha abrigava-nos
ao solfejo. E era para valer! Vários anos celebramos, com programa solene, o tríduo de Santa Cecília. A velha
Catedral vibrava! Os ecos dessas comemorações enchem-nos o coração de tão gratas recordações!

 Passados mais de trinta anos, eis-nos às mãos neste momento da crônica , a última carta de Quintanilha,
enviando-nos sua atenciosa mensagem pascal. O tempo rodou, o mundo girou, a alegre e descuidada mocidade
passou mas prevaleceu acima de tudo, o liame sutil de uma grande e profunda amizade. Obrigada Lourival,
Gratíssima , Quinta.

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/04/1976 )
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DO PEABIRU AOS MAIAS

Sob os auspícios do Centro Cultural de Botucatu, estarão nesta cidade, a partir de 30 do corrente, três jovens
universitários de São Paulo, que realizarão nesta cidade palestras aos estudantes e intelectuais sobre o palpitan-
te assunto que hoje suplanta qualquer gênero literário nos grandes centros mundiais, convocando o interesse
geral, para os intrincados meandros da Arqueologia.

São eles os irmãos Mirza e Milton Pelliciota e Paulo Zanetini, aqui trazidos pelas mãos do Prof. Agostinho
Minicucci, insigne professor botucatuense, hoje prestando sua inestimável cooperação nas Faculdades Metro-
politanas da Capital.

Dotados de largos recursos, esses mini-arqueológos vêm a Botucatu empolgados pelos seus sucessivos
êxitos no campo internacional. Já percorreram os países mais adiantados da Europa na ampla e diversificada
área da Arqueologia. Estiveram no México, na Guatemala, demandaram os países da dorsal andina e trazem-
nos pela sua tese ilustrada por “slides”, o exemplo extraordinário de seu trabalho de jovens estudiosos, apaixo-
nados da ciência, persistentemente voltados para a pesquisa. Disemos “mini-arqueólogos”, porque tem os três
a idade total de 45 anos, em parcelas iguais : cadaum tem quinze anos. Quando outros, dessa mesma faixa
etária pensam ainda, em gibis e motonetas, esses três jovens extraordinariamente dotados, encetam uma das
mais brilhantes e difíceis atividades : perscrutar, pela pesquisa geológicas e através delas, caminhar pelos
ásperos sendeiros da história, a origem das civilizações ameríndias .

 Já na Guatemala, esses rapazes tiveram conhecimento da obra importante deixada pelo nosso bom velhinho
e sábio Frei Fidélis. Apaixonaram-se pelas suas teorias e estudam-no afincadamente, razão pela qual estarão
entre nós, por três dias, fazendo preleções à nossa juventude estudantil e pesquisando as mesmas sendas do
saudoso capuchinho tão incompreendido em vida e tão grande após sua morte. Os rapazes sobrevoarão o
“Gigante Deitado”, essa formação estranha e misteriosa situada ali no Anhembi, dentro de nossas fronteiras
municipais que nos acompanha por longo percurso, à margem da rodovia, impressionantemente estática na
imobilidade de seu misterioso sono. Mitos, lendas, cercam o “Gigante Deitado”. Aos seus pés, o remanescente
de um aldeamento perdido num cerrado indevassável. Ali,segundo a tradição, o paraíso de serpentes veneno-
sas, como que a confirmar, desde tempos imemoriais, perdidos na nevoa do enigmático, o milenar Culto da
Serpente.

 Seu profundo misticismo franciscano alimentou-lhes os estudos bíblicos de onde partiu para os estudos
sumérios devassando desse primitivo povo o alfabeto que ele analisou. Daí, os estudos do culto negro em que a
serpente é o grande Mal. Abeberou-se de Platão e defendeu a tese de que toda civilização ameríndia é herdeira
dos Atlantes. Ao receber o castigo divino pelo desregramento e luxúria de seu povo, a Atlântida submergiu em
seus extremos orientais, sobrevivendo o extremo ocidental representado pela extensa cordilheira andina. Os
remanescentes de seu povo foram os Maias e os Incas.

 Assunto apaixonante que Daniken vem propondo à Ciência hoje em dia, a lendária ou palpável Atlântida
vem sendo objeto de sérios e profundos estudos. Enriquece-se dia a dia, a vasta bibliografia de autores desde
que “ Eram os Deuses Astronautas?” lançou o repto à discreção da Ciência.

 No entanto, já em 1973, o satélite Isagex, marcava nitidamente uma revolução na ciência terrestre. Quem
assistiu à ultima exibição do “Fantástico”, pode compreender o progresso na pesquisa submarina e os resulta-
dos comprobatórios da existência do “Continente Perdido”. Mesmo envolta ainda, na teia sutil da mitologia a
Atlantida ressurge de seu passado de milhões de anos.

 Frei Fidelis, o sábio e santo velhinho deveria estar presente, entre nós, nos nossos dias. Então, far-se-lhe-
iam inteira justiça, a ele que foi tão incompreendido entre os seus. Hernâni Donato em sua “Antologia Amerín-
dia”, cita-o com freqüência . Lá fora, ele é conhecido. Menos entre nós.

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/04/1976 )
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 VELHA CRÔNICA

 A medida que o movimento emancipador da Mulher atinge as raias do mais avançado e arrojado feminismo,
empalidece melancolicamente no recesso do lar, a figura excelsa da Mãe. É a evolução dos tempos, a iminência
da expansão demográfica ameaçando o equilíbrio sócio-econômico, trombeteiam os sociólogos inflados; são as
conquistas da Ciência , ousam friamente os laboratórios experimentais; é a necessidade de se criarem, no
mercado de trabalho, consentâneos com a época, novos padrões e conceituações existenciais, acrescentam,
nem sempre moralmente credenciados, os filósofos improvisados dos nossos dias.

Esbatida está há muito, amarelecida pelo tempo a figura bíblica matriarcal que orientou as nossas queridas
mamães de oitenta anos que ainda irradiam a suave e cálida auréola de uma vida de heroínas. Ninguém lhe
apaga os contornos de recatada virtude, de firmeza de caráter , de rija disposição e, sobretudo, o belo apanágio
de companheira fiel e orientadora segura do esposo, de principal educadora dos filhos e inculcadora do seu
caráter, pela nobreza do próprio coração. O velho padrão romano de Cornélia, nem sempre é hoje, pelo menos,
literariamente conhecido. Os textos latinos excelentes em seu conteúdo moral, foram banidos do ensino pelas
imperativos modernos. Quem foi Calpúrnia? E quem sabe? Foram-se os padrões comuns do matriarcado que,
onde quer que o estudemos, deu brilho às épocas legando à posteridade o vulto imarcessível dos heróis. Eram
as velhas mães decantadas nas crônicas , votadas unicamente ao Lar, à dedicação total ao esposo, na plena
imolação aos filhos.

Um vulto desses impregnou com o nardo do sacrifício, uma página de nossa crônica brasileira. Ela não fulgiu
nos salões de festa, nem se distinguiu nas letras ou nas artes. Não se impôs pelo talento, nem alimentou
pretensões emancipadoras. Não ultrapassou os limites modestos do lar. Nada fez para ser heroína. Mas o foi,
para admiração dos pósteros.

A vida feliz, subitamente tornou-se lhe adversa. A prematura viuvez roubou-lhe os momentos curtíssimos de
ventura, deixando-a só com uma criança nos braços. O esposo honesto e lutador não lhe legou haveres. Jovem
e bela, ela poderia ter facilmente reconstruindo a vida. Não o fez. Sepultou no coração, entre as memórias
felizes, a imagem querida. Deixou a casa da ventura e refugiou-se num bairro modesto. O menino crescia.
Inteligência viva, era imperioso dar-lhe estudos. Amigos dedicados facilitaram-lhe por doações e empréstimos
jamais reclamados, livros ecadernos.

Em pouco, as dificuldades aumentaram. Um só cômodo de porão, úmido e mal iluminado, serviu-lhe anos a
fio, de moradia. Para lá carregou o único bem que lhe restara : uma pesada e antiquada máquina de costura.
Desde então, por preços irrisórios, num longo suceder de anos,varava as noites costurando.Por iluminação,
uma pobrelamparina a querosene que enfumaçava o teto.

O filho foi crescendo no amor dos livros. Seu ídolo único, era a mãe cujos cabelos encaneciam. Já cursara
o Liceu. Iria para o curso superior. O sorriso materno dava-lhe alento.

Noites e noites continuadas, sentado perto da mãe querida, o jovem devassou os compêndios . Era-lhe doce
estar junto dela, aproveitando no silêncio das horas, o único bico de luz. Ele lendo e estudando, ela arrematando
as costuras, a mão, para não perturbar com o girar da máquina, o estudo do filho. Os anos passaram. Na festa
da diplomação, ela não pode ir. Estava doente.

Ele ganhou logo renome. Seu gesto primeiro : adquirir a velha casa em cujo porão habitara. Reformou-a.
Deu-lhe aparência confortável de mansão.Não alterou, porém, o porão. Deixou-o como sempre fora. A mãe já
não existia.

Dizem as crônicas da época, que já famoso internacionalmente, o médico e cientista que veio a ser uma
glória nacional, nas suas horas de angustias e de incertezas, em vésperas de simpósios e de conferências,
descia na calada da noite ao velho porão acendia a lamparina velha e, olhos brilhantes, fisionomia em prece,
permanecia horas e horas olhando a máquina silenciosa . . .

Esse médico foi o professor doutor Miguel Couto, glória da ciência médica do Brasil.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/05/1976 )
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 L A  S A L L E

A Agiografia da Igreja comemora a 15 de maio o transcurso do dia dedicado a São João Batista de La Salle,
sacerdote de virtudes raras, fundador da quase tricentenária Ordem dos Irmãos Lassalistas, educadores por
excelência, proclamado por Pio XII – o Padroeiro Universal dos professores.

 Isso de padroeiro é, lamentavelmente, algo ultrapassado e superado pela superinteligência dos nossos dias,
ávida sobretudo, em desgastar padrões antigos de regras de bem-viver e guias celestiais de conduta humana.
Estamos imersa numa das leituras mais absorventes e sedutoras, saboreando página por página, a vida desse
paradigma admirável de educador e mestre.

 De nobre origem, teve por berço o solo francês e por ambiente um dos mais brilhantes períodos das Letras,
Artes e Ciências de então. Tudo concorria para que o jovem inteligente e bem dotado fosse, na corte do Rei-
Sol, o continuador de nome ilustre na linhagem dos pares de França. E o foi. Não pelas armas, como os
ancestrais, porém, no mais renhido e adverso campo de lutas : o da educação popular.

 Na febricitante e movediça paisagem do ensino, o vulto de La Salle, sua vida e sua obra, impõem-se hoje
como forte imperativo. Há mister repassar métodos e didática para se refazer o que se esborou pelas contínuas
e instáveis alterações mais na ordem tecnológica do que humana. O desenvolvimento intensivo dos métodos
educacionais de hoje, malgrado uma bem intencionada sistemática coerente com a expressão dos tempos, não
atingiu contudo, os sonhados índices perfeicionais. Muito do que se utilizou outrora, com real proveito, deveria
ser revisto e posto novamente em prática, no sistema educacional. Nem tudo se perdeu definitivamente, no
perpassar dos séculos. Há muito a restaurar.

 Na visão admirável desse homem de Deus e grande pedagogo, a educação era um apostolado. Essa é a sua
essência . O aluno era matéria plasmável em mãos seguras e o mestre, o artista escultor, de traços firmes e
decididos, não apenas de caracteres, mas de almas. Aí está o mérito intrínseco e indelével do excelso educador.
Antecipando-se em muito às reformas sociais que sobrevieram séculos sucessivos após, La Salle, como soci-
ólogo precursor, definiu e nobilitou a profissão de mestre. Essa auréola de inteireza e dignidade ele a assegurou
para a posteridade. Foi historicamente, o fundador da primeira Escola Normal. Sua “Conduite dês Écoles
Chretienne”, traz no frontispício, palavras epistolares : “ Prenez-garde à vou set ayez soin d’ enseigner lês
autres; preferez dans ces exercises, car par ce moyen vous ecoutent”.

 Traçou um códice para o mestre, que transfunde, na singeleza e simplicidade das palavras, um espírito
profundo e clarividente. Ensinou, orientou, fiscalizou e aconselhou aos mestres conduzindo-os branda e firme-
mente à dignidade do mister. Ao seu cuidadoso zelo nada escapou: desde a indumentária, à severidade dos
gestos, desde a sábia e difícil arte de transmitir até a mais difícil ainda, a da disciplina, tudo ele previu e
regimentou.

Estabeleceu a prioridade do idioma pátrio e avançou no ensino profissional. Duas pautas que por si sós,
valem por um programa. Ele foi mais ainda : submisso ao ideal superior da perfeição cristã, estatuiu entre
tantas, em suas Meditações, uma regra cristalina ao mestre : “ Tendes o dever de subir todos os dias a Deus
pela oração, a fim de aprender d’ele tudo o que lhes ( aos alunos ) deveis ensinar; descereis, em seguida, a eles,
pondo-vos ao seu alcance, para ensinar-lhes o que Deus vos houver comunicado”.

( A Gazeta de Botucatu – 13/05/1976 )
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 F I L A T E L I A

 O assunto não é novo nesta coluna. Já o citamos por diversas vezes, dando-lhe prioridade em nossa pauta
de trabalhos. Algo nos atrai nessa Arte que leva, bem sentida, a puro estetismo. Se sondarmos essas raízes,
encontraremos pendores herdados, pois nosso venerando pai sempre se dedicou, em suas horas vagas, que
ainda são raras, aos jogos lúdicos que os selos lhe proporcionam.

 A Filatelia é sempre tema interessante, mormente quando a encaramos como sadio entretenimento capaz
de atrair para si, amadores de todas as idades, máxime a juventude, cujos tenros anos são os mais propícios
para inicio de coleção. Ela é considerada como Ciência e como Arte, não sem deixar de caracterizar-se
também como fator ponderável de capitalização. Sob este aspecto, pode-se considerá-la com o mesmo valor
sonante das grandes fortunas acumuladas em jóias e objetos de arte. Há coleções de selos que valem, realmen-
te, milhões incontáveis. O seu segredo reside, essencialmente, em sua antiguidade. Iniciadas nos verdes anos,
firmam-se elas na continuidade das heranças,transmitindo-se de pais a filhos, herdeiros uns e outros da mesma
tendência estética.

 Antes porém, de seu valor material, devem ser as coleções de selos olhadas principalmente, pelo seu
aspecto cultural. A Filatelia , como é já sabido, tem intrínseco valor histórico. As próprias emissões, bem
programadas e melhor executadas, conduzem-nas a testemunharem pela imagem e pela cromática e atraente
coloração, os grandes eventos da História. Agora mesmo, como frisante exemplo, prepara-se a Inglaterra para
a emissão filatélico-numismática comemorativa do transcurso do 25 aniversário da sagração de Sua Majestade
Britânica, a rainha Elizabeth II. Essa coleção de três ou cinco selos, de valor, cor e efígie diferentes, marcará
para os aficcionados, uma página de grande interesse. Aliás, é a Coroa Britânica detentora do primeiro lugar, no
mundo, como a mais perfeita e completa colecionadora de selos. De soberano a soberano, a coleção filatélica
inglesa é herdada e, possui desde o surgimento do selo, em 1840, todos os selos de todos os países do mundo
segundo livros específicos.

 Os aficcionados da arte, agruparam-se em sociedades e clubes. Há os que só colecionam selos
nacionais.Dentre esses colecionadores, existem os que só se interessam por temas vários : esporte, literatura,
folclore ( lendas, costumes, mitos, etc ) turismo, assim por diante. Esse é o tipo mais comum de coleções
filatélicas. Outros há, que colecionam selos de determinados países. Há, pois, muita diversidade de pendores.

 As sociedades comunicam-se entre si, estabelecendo fortes liames. É este fator associativo da Filatelia : ela
une, estabelecendo laços de amizade, ela distingue o colecionador. Entre estes, como no xadrez, estabelece-se
uma elite. A Filatelia educa, aprimora e eleva o nível cultural de seus aficionados.

 O Departamento Filatélico do Centro Cultural de Botucatu e a Academia Botucatuense de Letras estarão
marcando, no próximo dia 30 do andante, mais um Encontro Filatélico na cidade. Estarão presentes muitos
Clubes Filatélicos da região, entre eles, o grande Clube de Marilia , Araçatuba, Lins, Bauru, São Manuel, que
trarão a esta cidade, mostras filatélicas de grande interesse.

 Estamos certa de que estará presente, a nossa representação botucatuense, chefiada pelo Dr. Benedito
Nóbrega do Canto, conhecido filatelista e esteta, presidente de nosso Centro Filatélico e possuidor de uma das
mais lindas, antigas e valiosas coleções de selos já vistas. Oxalá compareça entre nós o Comendador Ângelo
Zioni, irmão de nosso digníssimo Arcebispo, que já em mostras passadas colaborou com parte de sua incalcu-
lável coleção.

 O Presidente Ernesto Geisel é um grande aficcionado da Filatelia. Desde criança colaborou com o pai, na
organização da coleção de selos, da família, dizem seus biógrafos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/05/1976 )
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 CURIOSIDADES FILATÉLICAS

 A propósito do “ Encontro Filatélico” a ser realizado domingo próximo nos salões do Centro Cultural de
Botucatu, por iniciativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através da Diretoria de Bauru, apraz-
nos entremear nossa crônica semanal com alguns itens contidos na bela Mensagem especialmente elaborada
pelo Exmo. Sr. Dr. Antonio Gabriel Marão, DD. Presidente da Academia Botucatuense de Letras, convidada
como Entidade Literária de projeção a patrocinar o “Encontro”.

 “O selo postal, criado por Rowland Hill, em 06 de Maio de 1840, na Inglaterra, iniciou, em todo o mundo, o
sistema de postagem oficial”

 “O primeiro colecionador de selos, conhecido, foi o Dr. Gray, do Museu Britânico. Essa coleção iniciou-se
em 1841 – 1942”.

 “O hábito de colecionar selos foi-se irradiando pelo mundo todo e oferece hoje, um salutaríssimo e raro
“hobby” cujas Associações e Clubes traduzem o alto nível cultural de um povo. Só nos Estados Unidos, dez por
cento da população dedica-se à Filatelia. Em São Paulo, os aficcionados reúnem-se aos domingos, pela manhã,
na Praça da Republica, numa autentica “feira do selo”.

 “O primeiro álbum de estampas foi organizado por Justin Laurier, em Paris, em 1862. Logo depois, Stanley
Gibbons lançava o catálogo “Gibbons Catalogue”, de grande atualidade em todo o mundo, por ser até hoje, o
mais completo e informativo livro sobre Filatelia”.

 “Nosso Departamento Filatélico, do Centro Cultural de Botucatu, foi fundado em 1º de Março de 1945.
Recebe e comunica-se com os maiores colecionadores do Brasil e de outros países.”

 A esses interessantes itens da Mensagem da ABL, é-nos prazeiroso acrescentar algo mais, para nossos
leitores. Por ocasião do transcurso do Sesquicentenário de nossa Independência , a EBCT emitiu, entre outros,
um precioso selo de um cruzeiro, que fez parte da 4ª Exposição Interamericana de Filatelia. Esse originalíssimo
selo, um verdadeiro postal, reproduz o célebre quadro de Pedro Américo, denominado “ O Grito do Ipiranga”.
Estudar esse selo, é aprofundar-se em um dos mais belos episódios históricos não só de nossa emancipação
política, como também das Artes Plásticas brasileiras.

 A tela em si, tem 7,60 m por 4,15m e está exposta no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Foi pintada em três
anos, na paz serena de uma Biblioteca de um mosteiro de Florença, na Itália. Sua inauguração, “vernissage”
solene, mobilizou reis e imperadores, efetivando-se em 31 deJaneiro de 1888, marcando um encontro de inte-
lectuais e cabeças coroadas. Estavam presentes, naquela grande e famosa cidade da renascença italiana, Dom
Pedro II e Dona Tereza Cristina, do Brasil; a rainha Vitória, da Inglaterra e Vitor Emanoel, rei da Itália.

O encanto singular do quadro está na grandeza do pincel de Pedro Américo que soube conciliar a harmoni-
zação das cores vivas e fortes, segundo a Escola Italiana, com as expressões particulares de cada personagem
- destacadamente Dom Pedro I – e com as dificuldades peculiares de movimentação de massa constitutiva do
celebre painel : guardas de honra; cavalarianos do séqüito, carro de bois,carreiro e outros elementos figurativos
do quadro imortal. Tudo isso, um só selo nos conta. Daí, o valor cultural e histórico da Filatelia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/05/1976 )
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 U M A  P O E T I S A

 Temos em mãos os trezentos e sessenta e nove poemas de uma vida em flor. É um volume. . . O mais belo
e original diário que nos foi dado ler, com privilégios de amiga, admiradora e – presunção nossa! De confidente.

 Sua autora? Uma quase menina, estudante ainda, mas, no tempo róseo de seus vinte anos, esposa já e
agora, mãe.

 Não seríamos nós, a mais indicada para apreciar-lhe o estro. A linguagem poética afigura-se-nos como
obra de lapidaria. Percentemos à geração dos alexandrinos e sempre pendemos para as extritas regras do
academismo na plasticidade da forma, da cor e do pensamento. “Mais voilá”! Dessa menina-quase, o verso
solta-se-lhe assim, como se despetalam as flores em botão, ao leve soprar das brisas cariciosas. Versos soltos,
rima livre, e o lirismo se transfunde na delicada e perfumosa essência que exalam as frases como frutos
polpudos e capitosos onde as abelhas evoluem e cantam seu sussurro misterioso na procriação da Natureza-
Mãe. Eis a poetisa em quatro tempos :

I –
 Da morte está próxima
 A flor que eu vi,
 Hoje, no meu jardim.
 Rosa rósea
 Quase etérea
 No fundo triste do jardim
 Rosa rósea
 ( nascer , rir, doer. . . morrer )
 Rosa morta do meu jardim.

 II –
 Tomou-me o braço
 E caminhei.
 Errante
 Bailante
Volatilizei-me.
 Seu nome?
 Não sei.
 Apenas feliz.

 III –
 O vento levantou a saia da menina
 E ela correu pr’o lugar, assustada.
 - Vento malvado!
 - Menina assanhada!

 IV –
 Como o sonho azul,
 Brilha o sol em você.

Quem é essa poetisa?
Uma mimosa figurinha em biscuí : na forma, na cor , no talhe, na voz.
Carmen Silvia Martin Guimarães.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/06/1976 )
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 A CEIA DOS CARDEAIS

 Pena é que a Nação Portuguesa – hoje nos estertores de um agitado período político em busca de rumos
democráticos – não tenha celebrado com as honras a que faz jus, o transcurso do primeiro centenário de
nascimento de uma das mais insignes penas de suas letras nacionais : Júlio Dantas.

 Escritor dos mais eruditos, nascido em 19 de Maio de 1876, foi Júlio Dantas médico, servindo nas Forças
Armadas e pela ciência , pertenceu à Academia de Ciências de Lisboa, da qual se tornou presidente muitas
vezes reeleito.

 Mas não as ciências, e sim as letras atraíram-no e dele se apossaram revelando no já erudito cenáculo
lusitano o excelente escritor.

 Sua bibliografia é fértil em obras famosas. Pontificou no jornalismo, na política, na crônica , na poesia e,
sobretudo, na dramaturgia do “fin-de-siècle”, quando o teatro português, que ressudava ainda o romantismo de
Garret, partia para as novas estruturas estéticas de um poético simbolismo onde se vislumbravam já as penetra-
ções psicológicas.

 Suas obras teatrais, mais conhecidas e divulgadas no Brasil, são “ A Severa” levada ao cinema, e a famo-
síssima “ A Ceia dos Cardeais”. Não há, dentre os da geração da “demi age” quem não se lembre, em seus
tempos de liceu, da imortal : “ Tão longe, a mocidade. . .” “ Caiu-nos sobre a fronte a neve dos caminhos. . .”
“ Envelhecemos tanto!”.

 O transcurso dessa data levou-nos a reler o pequenino e velho libreto impresso em Lisboa lá pelos idos de
1923. Sua sobrecapa traz o retrato do autor e seu autógrafo. É peça rara, para os bibliofilos.

 O poema, em verso, em apenas um ato, foi representado pela primeira vez, no antigo Teatro Dona Amélia,
em 24 de Maio de 1902. Daí ganhou mundo. Em todos os palcos europeus de requintada platéia foi ele encena-
do pelos melhores atores da época. Passar pelo crivo da “ A Ceia dos Cardeais” era consagrar-se o artista,
mundialmente.

 Cada qual, num torneio poético, relata uma aventura de sua mocidade. O Cardeal Rufo, de origem espa-
nhola, reanima seus setenta e três anos ao rememorar, com a ardência galega, um desafio entre estudantes :

 “ ... contra uma Faculdade inteira, expondo a vida.
 A capa ao vento, a espada em punho a pluma erguida”

 “ E se não os matei a todos em verdade.
 Foi p’ra não se fechar a Universidade!”

 A seguir, fala o Cardeal Montmorency, que, olhos brilhantes, perdidos no fundo de sua longa vida de sessen-
ta anos, rememora :

 “. . . Em fim, o amor, pensando bem,
 Não é só a bravura, é o espírito também . . .”

 Depois da aventura do combativo espanhol e do gentilhomem francês , aguardam ambos, a narrativa do
Cardeal Gonzaga, doce velhinho de oitenta e um anos, que, olhos perdidos, semicerrados em patético alheia-
mento, sugere-lhes a pergunta que imortalizou o poema :

 “ Em que pensa Cardeal?”

 E ele, cismarento e saudoso :

 “ Em como é diferente o amor em Portugal!. . .”

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/06/1976 )
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 COMPUTADOR

Estivemos, por duas vezes, em Rubião Junior, nesta trezena de dias que tumultuam tradicionalmente a paz
serena daquele bucólico recanto de nossa paisagem serrana. Levada por dois motivos diametralmente antagô-
nicos, trazia cada qual em si, um potencial soberbo de Fé : nos homens, e o que é primordial, em Deus.

 Nos homens, porque uma vez mais pudemos adentrar aquele cadinho efervescente e auscultar entre aulas
e pesquisas, orientação e cálculos estatísticos o que se faz – mestres e alunos – preocupados todos com as
conquistas que a Ciência se permite efetivarem em razão de um só e nobre objetivo : lenificar o sofrimento
humano. Em Deus, porque no final de todos os caminhos, na resposta última a todas as perguntas, Ele se faz
onisciente.

 A convite especial, estivemos primeiramente, na FCMBB, permanecendo por mais de duas horas junto ao
Setor Especializado de Computação Eletrônica. Não que seja esse nosso pendor, se é que tenhamos algum.
Não. De Matemática, fomos nos tempos de estudante, até o Curso Médio de Trajano. Sabia-se então, muito
bem, a tabuada e os princípios fundamentais das quatro operações. De medidas, conhecia-se as em vigor e as
antigas. Hoje, a montagem eletrônica , a subdivisão do átomo e a matemática espacial revolucionaram tudo.

 Recebidos os visitantes gentilmente pelo Sr. Marcilio Gomes, fomos logo introduzidos à presença do Prof.
Flávio Abranches, mestre e cavalheiro, que atento e prestativo nos manteve à vontade.

 O computador, tal qual mulher bonita e desejada, estava num dos seus momentos de caprichoso humor.
Para entender-lhe os enconsos mecânicos e tomar-lhe a sutil e epidérmica suscetilidade, deveríamos assistir a
uma programação completa. Mas não. A máquina emperreara em programação anterior da qual não concorda-
va com alguns dados. Muda, impassível a qualquer aproximação carinhosa e diligente de seus técnicos – jovens
irradiantes de simpatia – ela se limitava friamente a emitir mensagens de erro. Mas pudemos intui-lhe o nervoso
mecanismo. As claras e proverbiais explicações do mestre fizeram-nos os vários centros motores : a primeira
máquina ingere pantagruelicamente os cartões e os programas. Transmite para a UCP ( Unidade Central de
Processamento ) que efetua os cálculos a velocidades incríveis. Um terceiro centro comporta a unidade de
discos magnéticos e uma quarta peça, a impressora, enorme como a primeira, deglute quilômetros de largas
faixas de papel, apresentando em síntese, inexpressíveis à leitura comum, os resultados de trabalhos científicos,
de valiosas pesquisas, de aulas,. Não nos fatigou a curiosa vigília. Enquanto os demais tramavam seu diálogo
em linguagem técnica, embarafustavamo-nos na maravilhosa criatividade humana capaz de delegar às maqui-
nas, a rapidez e a infalibilidade que faltam a nossos cérebros além da sobrecarga de trabalhos. A tarde não
terminara. Passamos a seguir, ao Departamento Estatístico, a cargo do Prof. Messias Carlos Galvão Gomes,
que dispensou-se de importante reunião para atender-nos com desusada gentileza e simpatia. Fomos levada
frente às incríveis máquinas calculadoras. Num linguajar tranqüilo, de profundo conhecedor do oficio,ele nos
deu uma demonstração eficiente e uma aula completa, manejando com os dedos leves de virtuose, aqueles
estranhos mecanismos. Aqui, disse ele, completam-se os emaranhados cálculos para a complementação das
pesquisas e elucidação das teses. Cifra-se tudo, num apertar leve de chaves e botões , e o resultado dos
cálculos antes irrealizáveis , se nos apresenta numa fração de segundos. Ao final, limitamo-nos a agradecer,
incapazes de nos manifestar ante a nobreza daquelas criaturas debruçadas diuturnamente, em estritos cubícu-
los, na eterna busca de soluções cientificas para debelarem o Mal.

 Outra vez, voltamos a Rubião. Para cultuar Santo Antonio, na humildade de nossa devoção. Ali, domingo,
na missa das dez horas, foi-nos propiciado ouvir, o que de há muito não ouvíamos, um vero panegírico. O
verdadeiro sermão da vida do grande Taumaturgo. Como nos fez bem à alma!

( A Gazeta de Botucatu – 19/06/1976 )
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S A U D A D E

Não sabemos se o tema se entrosa hoje, com a mesma precisão antiga, como o coroamento de um inteiro
programa gramatical. Hoje, a estrutura dos programas interpolou a matéria e entremeou-a de tanta frase
literária e textos a interpretar, que os alunos, no geral, acabam não sabendo sequer, a mais elementar regra da
Gramática. E nem mesmo os professores. Veja-se, por exemplo, a triste contingência a que chegaram, na
primeira fase, os milhares de candidatos reprovados no último concurso para preenchimento de vagas na
cadeira de Português , do segundo grau. Salvou-se uma diminuta e digna elite.

 No nosso tempo, quando se chegava ao Idiotismo, a classe já tinha apontados em seus índices de aprovei-
tamento cabal, os nomes dos futuros literatos, poetas e oradores.

 Por Idiotismo, entenda-se aqui, a vera acepção da palavra, não a terminologia psicanalítica e nem mesmo,
o calão popularesco.

 Nas priscas eras, estudava-se a Etimologia, a fundo. Sem mesmo conhecermos o grego, as leis do ensino
obrigavam-nos a mergulhar sério, na infra-estrutura idiomática e, com Ramiz Galvão, o dicionarista das raízes
gregas, conhecíamos a contribuição clássica ao nosso idioma. Sob sua exata acepção sabia-se que o idiotismo
é a expressão, termo ou dicção existente numa língua sem correspondente em outros idiomas.

 A palavra “saudade”, situa-se dentre os idiotismos do nosso vernáculo. Martin Heidegger, filosofo alemão
há pouco falecido, deixou, este, entre seus muitos pensamentos : “ Um individuo que não sabe o que é saudade
não pode filosofar”.

 Saudade é, como dissemos, uma peculiariedade de nosso idioma. Sua significação não tem substrato em
outras línguas. Não é exatamente o “remember” inglês , nem o “souvenir” francês , nem o “recuerdo” espa-
nhol, nem mesmo o sonoro “riccordo” italiano. Essas palavras, semanticamente, tem um sentido quase físico,
palpável. Tem algo de mecanismo mnemônico. É dicotomia onde vibram as fibras nervosas, que acendem
memórias e idéias.

 Saudade, para nós, é algo mais profundo. Nasce primeiro no coração. Saudade , para nós, dói . Machuca.
E paradoxalmente nos alimenta, nos envolve, nos alenta e faz viver. Ela se infiltra no coração, se esgueira no
espírito, se imiscui na mente, e nos alcandora às doces regiões do sonho. Por isso, nosso cancioneiro é rico em
improvisações e tem um profundo sentido filosófico :

 Saudade, palavra doce
Que traduz, tanto amargor. . .
Saudade é como se fosse
 Espinho beijando a flor . . .

( A Gazeta de Botucatu – 26/06/1976 )
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 O FEIJÃO E O SONHO

Entrou no ar, pelo horário das dezoito horas, a partir de ontem, nova e interessante novela, sob o título em
epigrafe. É esse, na seriação de clássicos da literatura brasileira, mais um tema de alto nível, extraído de um
romance de Orígenes Lessa, que foi, há uns trinta anos atrás, famoso lançamento nacional.

Seu autor é vizinho nosso, de nascimento. Nasceu em Lençóis Paulista. Quem adentra aquela ridente
localidade enquadrada na paisagem esmeraldina dos canaviais sem fim, depara encantado, com um belo ajar-
dinamento que conduz à Praça Central. Lateralmente, em destaque, há uma placa onde se lê : Biblioteca
Municipal Orígenes Lessa.Não atinamos, da primeira vez que lá estivemos, com a denominação. Posterior-
mente, tivemos a explicação.

 Filho de um Ministro Evangélico, Orígenes Lessa, nascido em Lençóis Paulista, deixou ainda criança, o
torrão natal, acompanhando o pai em suas peregrinações pelo Norte, em missão evangelizadora. Em São Paulo,
já adolescente, iniciou-se em Teologia, matriculado que estava num Seminário protestante. Cursou ainda, no
Rio de Janeiro, a Faculdade de Filosofia e a Escola Dramática .Contudo, nem ministro protestante e nem
filosofo, tornou-se o rapaz. Nem ator teatral, sequer.

 Muito jovem, decidiu-se pelas Letras. Ingressou no jornalismo paulista e no setor de publicidade. Tem sido
um incansável “globe-troteur”. Percorreu o mundo, em todas as latitudes. Trouxe experiências novas, firmando
em seus livros, as impressões colhidas aqui e ali. Sua bibliografia é rica quantitativa e qualitativamente falando.

 Teve sempre especial carinho para com o torrão natal. Em suas lembranças de infância, merece pinceladas
especiais de amorosa ternura, a figura original de seu bisavô materno, entrosado no folclore local, pela sua
esquisitice em manter vivas, na casa, as cobras que lhe traziam, e por ser exímio curandeiro da região.

 De todos os seus livros, o que mais se impregna de suas memórias é “Rua do Sol”, onde , esbatida pela
saudade, sobrepaira a figura da mãe , que ele perdeu aos sete anos de idade.

 Para os que não leram o romance e gostarão de conhecer o conteúdo da novela, eis o tema : é a história de
um professor que com dificuldades mantém a família com seus minguados vencimentos. Enquanto a esposa,
presa aos deveres domésticos, discute os preços dos gêneros e mal da conta do orçamento caseiro, preocupada
com os filhos, principalmente as filhas, para as quais deseja um bom casamento, o mestre escola, sonhador e
idealista, gasta o minguado dinheiro na compra de livros e objetos de arte. Desses desencontros resultam
episódios humorísticos que a televisão, por certo, explorará ao maximo, comprometendo, quem sabe, a própria
estrutura do romance. Tivemos disso, um exemplo, no caso da novela “Moreninha”, de J.M.Macedo. Quem leu
o romance e assistiu à novela, pode constatar os recursos da televisão para um maior índice de audiência.

 O romance foi premiado pela Academia Paulista de Letras, pelo inconfundível estilo do escritor, pela des-
tacada mensagem que ele contém. É uma critica deliciosa em que se mesclam o materialismo da esposa,
voltada às coisas praticas e o alheiamento cômico do marido, eterno sonhador, voltado às belezas do espírito de
artista. Vale a pena seguir essa novela.

 ( A Gazeta de Botucatu – 1º /07/1976 )
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 GLÓRIA BOTUCATUENSE

Em 1974, a Fundação do Madrigal Renascentista, de Belo Horizonte, lançava o Concurso Nacional sobre
tema folclórico de canção de ninar. O acontecimento teve grande repercurssão, pois é o Madrigal, na atualida-
de, uma força renovadora no panorama da música brasileira.

Dentre os muitos autores concorrentes, sagrou-se vencedor, em brilhante classificação – com a composição
“Dorme, Suzana” – um jovem botucatuense que, malgrado sua conhecida modéstia , vem se impondo desde há
muito como consagrado artista : Antonio Lunardi bechelli.

Nascido em Botucatu, o jovem professor Antonio Lunardi Bechelli é filho de Leopoldo Bechelli e de dona
Margarida Lunardi, tradicionais famílias botucatuenses. Desde muito cedo iniciou-se no estudo pianistico. Sua
primeira mestra foi a saudosa dona Branca Serra Neto. Na adolecência tornou-se aluno distinguido do curso do
Prof. Aécio de Souza Salvador que tantos nomes ilustres deu já à Música, nesta cidade e no Estado. Pelas mãos
do Prof. Aécio, ingressou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, diplomando-se em piano.
Posteriormente, fez o Curso de Canto Orfeônico , habilitando-se honrosamente como professor secundário de
Canto Orfeônico , cargo que vem exercendo já há anos.

 Compositor dos mais inspirados, seus trabalhos trazem os traços de seu talento. Sua harmonização, sem
trair os cânones do classicismo, tem características avançadas, destacando-o dentre os grandes compositores
modernos. Sua bibliografia musical é rica, malgrado seus poucos anos, impondo-se pela delicadeza e alto
sentido poético da composição. É autor de graciosa opereta infantil, levada à cena, há anos atrás, com grande
sucesso e aceitação. Tem em seu acervo brilhante, a autoria do Hino do Tiro de Guerra 123, desta cidade. Em
suas composições sacras, distingue-se belíssima “Ave-Maria”, de admirável conteúdo , capaz de competir com
as mais renomadas peças no gênero litúrgico-religioso. É ela de inconfundível inspiração.

O “ International Who’s Who in Music”, da Inglaterra, há 41 anos não reeditava seu famoso compêndio,
chegado então, à 7ª edição. Esse compêndio é na essência , uma enciclopédia de gente importante na Música.
Essa organização, sediada em Cambridge, é o maior Centro Biográfico Internacional e seu caráter enciclopé-
dico serve de fonte abalizada de referências, no mundo inteiro.

Pois bem : acaba de ver incluído seu nome, na 8ª edição, a sair em dezembro p.f. o jovem e querido
professor Antonio Lunardi Bechelli. Essa distinção é-lhe conferida, através de uma atenciosa comunicação que
lhe foi feita pelo Editorial – Director – Ernest Kay, de Cambridge, Inglaterra. Seu nome e dados biográficos
constarão doravante das páginas daquela Enciclopédia Musical, que reúnem cerca de 10.000 a 11.000 nomes
ilustres no cenário artístico mundial, incluindo todos os setores musicais, inclusive, empresários.

 Ferindo embora, a incrível modéstia do professor Antonio Lunardi Bechelli, a quem nos ligam laços profun-
dos de amizade e admiração sincera,fazemos hoje, nossa, essa noticia que apresentamos a nossos caríssimos
leitores.Há uma nota honrosa nesse acontecimento. O jovem Bechelli não se candidatou a tão brilhante título.
A menção foi-lhe outorgada por discreta pesquisa a que se submetem os trabalhos realizados em todo o mundo,
pela “International Who’s Who in Music”. Daí o significado maior, dessa conquista.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/07/1976 )
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 BOTUCATU NA FILATELIA

 A filatelia recebe atenções especiais nesta coluna : uma, por ser incentivo à nobre Arte, visando diretamen-
te à juventude, numa abertura de aprimoramento educativo-cultural, outra, porque nos ligamos cordialmente
aos muitos e distintos membros que compõem o Departamento Filatélico do Centro Cultural desta cidade.

 São três volumes muito bem organizados. Dignos de serem lentamente manuseados, vistos e lidos. Vistos,
pela inteligente e elegante disposição dos selos, das sobrecartas, carimbos e impressos. Lidos, porque cada
página compõe textos elucidativos, precisos, que se constituem verdadeiro guia numa penetração histórica dos
idos de Botucatu, desde o lendário Peabiru até as nossas últimas conquistas. De permeio, um roteiro sentimen-
tal às fontes do nosso justo ufanismo de povo herdeiro de uma tradição honrosa e inconfundível. Nossa história
não se fundamenta em conquistas fáceis ao sabor dos caprichos humanos e nem em arrancadas aventurosas
de lideranças abruptamente assumidas.

 Não. Há bênçãos divinas guiando nosso destino. Fomos plantado no Alto da Serra. Nossa visão topográfica
invejável, alimentada pelos ventos constantes que nós dão uma luminosidade só igualada aos mais destacados
climas europeus, assegura-nos uma posição de centrismo irradiador insofismável. Somos, por isso, a afirmação
de uma liderança inata e temos a supremacia do espírito e o primado da educação. Esse álbum filatélico é a
justa comprovação.

 Organizado com a paciência e meticulosidade própria de um artista, o Álbum Filatélico em três volumes, de
autoria do Sr. Ângelo Albertini do Amaral, transpôs , pela originalidade e fundamento histórico, todas as regras
usuais das coleções de selos. Ele se transformou – de apenas filatelista – em um autentico repórter fazendo
com os selos, jornalismo.

 Bastar-nos-ia simplesmente mencionar aqui, alguns dos vários capítulos que inteiram, cronologicamente, os
três volumes preciosos : Cap I – A Cidade : A origem do nome; B- Um pouco de sua história; C- O nome da
cidade e seus slogans; D- A cidade dentro do selo.

 Para ilustrar esses itens, o inteligente e meticuloso colecionador juntou numa só pagina de selos arqueológi-
cos, desde o primeiro centenário do Museu Goeldi, ao selo de Pedra Lavrada do Ingá –PB, até o resplendor do
Karajá. Completando tais estudos, notas sobre os trabalhos de Frei Fidelis acerca da influência suméria nas
inscrições primitivas encontradas nos sertões do Brasil e especialmente, na nossa região.

 O segundo volume abre-se com um sub título: Botucatu – berço de heróis. O interessante álbum focaliza
com detalhes primorosos, a contribuição da cidade ao Movimento Constitucionalista de 1932. Segue-se depois,
a heróica arrancada do Pracinha Botucatuense, no trágico episódio da Segunda Guerra Mundial. Encerram-se
essas páginas, com um texto : “ O solo italiano de Pistoia recebe os despojos dos heróis brasileiros mortos na 2º
guerra mundial. Botucatu homenageia um seu filho, dando-lhe o nome a uma rua : Expedicionário Almiro
Bernardes.”

 Assim sucessivamente, desenvolvem-se os três volumes caprichosamente organizados. Desfilam nossas
industrias, nossas datas cinqüentenárias e centenárias . Há destaque especial para o glorioso capítulo da Edu-
cação. Tem sentido histórico nossas jornadas de Atletismo. Contém suas páginas, o desenvolvimento da Odon-
tologia em nossa cidade.

Abre-se o terceiro volume, com um título sugestivo : O selo, janela para o mundo – e um sub-título : Do
mundo para Botucatu – De todas as procedências : Vaticano, Israel, Malásia, Londres, Espanha, Estados
Unidos, Itália, há, num suceder interessante de páginas, o entrosamento inteligentemente organizado para des-
tacar a importância de nossa cidade, nas relações internacionais.

Está de parabéns , o Sr. Ângelo Albertini do Amaral. Seu paciente trabalho é de um alcance extraordinário.
Os três volumes filatélicos por ele organizados podem-se considerar como um autentico compêndio histórico da
nossa cidade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/07/1976 )
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 FLOR DO LAR. . . FLOR DO CLAUSTRO

 O título não é nosso. É de velho e delicado romance juvenil que se ainda existe, não pertence às estantes
das “femmes savantes” dos nossos dias, amadurecidas precocemente ao bafejo demolidor da conceituação
educacional atuante que estancou, já no nascedouro, as fontes genuínas dos verdadeiros atributos feminis.
Hoje, se tal livro existe, deve estar perdido em alguma estante bolorenta de velhas e abandonadas bibliotecas
abaciais.

 Mas vigorou um dia. Quando a educação feminina fazia-se primordialmente no Lar. Com mães-exemplo e
mestras. Que dotavam após, a sociedade de então, com aqueles perfis extraordinários de mulheres que se
emolduravam em medalhões ilustres cujos remanescentes raros, são ainda encontráveis .

 Um desses medalhões desapareceu-nos há pouco. Irmã Henriqueta deixou-nos para sempre, num crepús-
culo serrano, lá no pequenino, bucólico e acolhedor Convento das Servas do Senhor. Uma longa existência
admirável que esparziu ao longo de seus passos a suave fragância da inteireza de sólidas virtudes.

 Antes do claustro, foi a menina porto-alegrense a quem não faltaram todos os magníficos dotes comumente
almejados : origem privilegiada, nome ilustre, bens de fortuna, saúde e beleza sedutora, inteligência. Sua educa-
ção como no-lo contou pessoalmente, foi primacialmente a do Lar. Sua mãe , sua primeira mestra. A pequenina
e perfumada flor desabrochou num lar rico de filhos, de sabedoria e de bondade. Sua inteligência vivaz enrique-
ceu-se desde cedo, no estudo dos livros, das lições de piano, da agulha de bordar. Para coroamento da instru-
ção, o estudo aprimorado do idioma pátrio e como complemento, o alemão. Trato social, desembaraço, eis a
jovem dantanho. Na prática contínua dos sensinamentos cristãos, a obediência , o respeito, o recato e o grande
e profundo amor ao lar. Ali, a florzinha em botão trescalava já, o forte aroma de uma vida grandiosa.

 Com vinte e quatro anos, senhora da relatividade dos bens terrenos e segura da estrada a encetar, adere à
causa de Cristo, num consciente holocausto. Abdicava de seus direitos de jovem e de mulher, para integrar o
silêncio da clausura. É difícil, para a compreensão hodierna, um voto desses. O irreverente Papini, deixa-se
permanecer absorto, para definir a vida religiosa, pesando cada palavra : “ A criatura religiosa é aquela que se
imola conscientemente, a ti mesma, para seguir o ideal da Perfeição”.

 Irmã Henriqueta professou na Congregação Religiosa da Divina Providência de Munster ( Alemanha ),
cuja casa no Brasil, situa-se em Florianópolis. Brilharam no claustro aquelas pétalas excepcionais de virtudes.
Mulher-forte, segundo o Evangelho, coube-lhe logo e por muitos anos, o encargo de Superiora. O Governo de
Santa Catarina reclamou-lhe a cooperação eficiente. E ela foi, sucessivamente, Diretora do Colégio em Joinvi-
lle e em Ginásio Estadual. Aliando incríveis qualidades de administração e direção, com os atributos de vida
santa e perfeita, ela se revela, surpreendentemente, no decorrer do Segundo conflito Mundial, como a encarna-
ção da patriota e da Caridade. Como Superiora do Hospital de Caridade de Florianópolis, seu devotamento,
suas iniciativas prudentes e firmes mereceram a confiança e os elogios do alto comando do Exercito Nacional
e do Governador do Estado.

 Um dia, chamou-a seu irmão Dom Henrique, para que visse dirigir a incipiente Congregação das Servas do
Senhor, por ele fundada. Relutou a religiosa. Uma resposta de Pio XII, a consulta nesse sentido, fê-la , por
obediência , assumir suas novas funções. E assim, desde 15 de setembro de 1952, ela fixou-se nesta cidade,
transmitindo às irmãnzinhas Servas do Senhor, os exemplos admiráveis de sua alma de eleição. E aqui se
integrou, rodeando-se da admiração respeitosa e da geral estima de que se fez credora.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/08/1976 )
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 O  C O N T O

 Trazido carinhosamente pela Academia Botucatuense de Letras e pelo Centro Cultural desta cidade, que
tanto lhe devem, Hernani Donato, nosso caríssimo amigo e não menos afanismo de nossos foros culturais,
anuncia-se para este fim de semana, lançando em especialíssima Noite de Autógrafos , seu último livro de
contos modernos, de que tivemos até agora, a visão apenas, da sobrecapa colorida com perfis estilizados dos
grandes ditadores e com dizeres revolvidos, em italiano e alemão. O título “Babel”. Nessas duas sílabas estará
com certeza, e o talento do Autor o assegura, toda a embriologia dos tempos modernos estampada no conto
modernista em que o Autor se apresenta modestamente, como ensaísta.

 O conto moderno é a sublimação da antiga e longa trajetória. Não seria tão somente o último conflito
mundial responsável pela sua dinâmica que nos chega despojada de todas as tradicionais regras acadêmicas .
Mas queremos crer que Donato haja fixado ali, a cronologia temática de seus últimas páginas já lançadas na
Capital, com grande êxito. Realmente, o último pós-guerra refundiu-na dirigibilidade das armas nucleares, na
convulsão da crosta terrestre redatada pelo carbono catorze, na reestruturação genética da sociedade, nas
profundas transformações conciliares, - o perfil de homem moderno, recalcado em seu “ego”, mais homem-
lobo,saudoso de uma herança espiritual de há muito perdida.

 “ Babel” , intuímos, trará em seu bojo essa trágica visão dos nossos dias. Misto de drama, de humorismo, de
contradições, de dúvidas. O Autor é consagrado. Essa é nossa certeza.

 O conto é a mais antiga e a mais curta história do universo. Sua trajetória através de todos os povos, fez a
riqueza de todas as literaturas. Defini-lo, é difícil. Conceituá-lo num enunciado, é toldar-lhe a compreensão.
Restringi-lo a umas poucas palavras, é cercear-lhe a amplitude. Mario de Andrade, fazendo gracejo, definiu-o
“Conto é tudo o que o Autor diz que é conto”.

 Sua evolução vem desde a narrativa oral dos povos primitivos. A Bíblia é uma coletânea de contos. É
história e confunde-se com teatro. Shakespeare fez teatro e suas peças transformaram-se em contos primoro-
sos. Uma de suas primitivas formas foram as fábulas, passando para as “chansons”, “baladas”, “tales”, de
sentido popularesco, de que subsistem para nós, as paginas de literatura de cordel.

 O conto clássico pelo qual passaram em todos os países e em todos os tempos, os grandes escritores,
caracteriza-se pela linearidade, pela fabulação cursiva, que oferece ao leitor toda a fácil explanação levando-o
a fremir, vibrar, comover-se, alegrar-se, com o “finale” grandioso. Desenrola-se o tema naturalmente, onde os
personagens desfilam impondo-se ao leitor que é o público, e lhe assiste às aventuras.

 O conto literário está colocado como o primeiro e, diríamos o primordial degrau, na fácil ascensão à vida
literária. Qualquer escritor, do mais bisonho ao gênio, nele se detém como o mais emocionante e atraente teste
decisório de sua veia literária. O conto moderno deixou as regras clássicas . E como a musica moderna,
desvinculou-se da harmonização. Não é fácil escrevê-lo. Nem mesmo aceitá-lo . Cultivá-lo é tarefa para os
grandes talentos.

 O conto moderno é breve. Sua forma exige portanto, a sublimação do tema. Esse é, preferencialmente,
dramática. Deve prender o leitor, na extrita formulação de umas poucas linhas. A condensação, o impressionis-
mo exigem muito do escritor. Prende-se-lhe o fio narrativo aos imperativos da concisão sem que se lhe sacrifi-
que a sedução do enredo.

 Alegre, triste, nebuloso, claro, o fio narrador do conto moderno detém-se no desenlace que tem de ser
sempre surpreendente. Aí está o encanto da obra.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/08/1976 )
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O FILHO DE DONA JÚLIA

 Era outra, a crônica desta semana. Mas a Globo interrompeu um filme de Cantinflas – o cômico muito mais
humano que Carlitos, o mais sentimental de todos os histriões famosos, que atravessa a melancólica solidão de
seus sessenta anos na viuvez sem filhos, dedicando seus fartos haveres na manutenção de escolas, orfanatos e
asilo de velhos – para anunciar em poucas e incisivas palavras, a morte de um jovem-ancião de setenta e tantos
anos, num estúpido acidente rodoviário : Juscelino Kubitschek de Oliveira. Desligamo-nos do visor. Acabara-
se-nos a noite.

 Um travo amargo secou-nos a garganta. Morrera primeiramente um ex-colega. Depois, um homem públi-
co. Que a arrostou da vida, a miséria dos primeiros anos e a acerba e impiedosa crítica draconiana em toda a
existência de político dedicado à Pátria.

 Quem palmilha uma carreira na vida burocrática conheceu e alimentou no Serviço Público Federal uma
profunda admiração e uma sincera gratidão a esse homem que acreditou nos valores humanos e enalteceu as
virtudes da burocracia perseguida e sacrificada, pois que conviveu com os humildes servidores postais-telegra-
ficos e ajustou-lhes as capacidades prodigalizando-lhes como amigo e protetor, a dignidade funcional.

 Filho de Mestra Primária, alfabetizadora sem outros títulos rompantes, pelas suas mãos amorosas passa-
ram as crianças de Diamantina do começo do século. Viúva e pobre. Dona Julia tinha um casal de filhos. A
menina, morreu-lhe na adolescência . Restou o garoto, a percorrer descalço, solitário e sonhador, as ruas
tranqüilas de sua cidade. Trazia no intimo, os apelos de uma inteligência viva e precoce : queria ser médico.

 Mãos amigas levaram-no ao Caraça. A educação do lar completou-se aos cuidados dos padres-mestres
responsáveis por uma plêiade de estadistas. O Caraça formou os antigos varões do nosso Panteon. O jovem
egresso trazia de lá, anos depois, novas e soberbas ambições. Sentia latentes os rumos que a Pátria dele
reclamava. Seria uma vida de arrojo e de heroísmos. E sacrifícios também. Para manter-se nos estudos supe-
riores, ingressou na carreira de telegrafista da DRCT de Diamantina. Foram anos de plantão à noite. Morse e
radiotelegrafia. Vida miserável de vigília e canseiras. Conheceu todos os anônimos sacrifícios da pobre e
apagada classe telegráfica. Pior ainda, se teve a escarmentar-lhe as tarefas, chefes de turma ou de secção
medíocres inferiorizados pelo seu talento em potencial. O funcionário público guardou no fundo de suas retinas
as grandezas e as misérias de seus colegas. E jamais de esqueceu disso. Médico, pouco clinicou. Iniciou-se na
política que dele aguardava grandes coisas. A classe burocrática cria nele. Foi seu ardente defensor e protetor.
A reestruturação de 1950 foi trabalho seu, penosamente defendido na Câmara . Era um passo apenas, abrindo
campo para a já delineada reclassificação que até hoje não se concretizou de todo. Mas era trabalho seu, onde
pusera a par de sua capacidade técnica, um profundo senso humano.

 Ascendendo na vida pública, galgou o mais alto escalão governamental. Nem lá se esqueceu de seus
antigos colegas. Pelo Natal, tradicionalmente, chegava a cada um sua mensagem cristã, agora de esperança
nos destinos da mãe-patria .

 Havia muito a fazer. Desde a primeira Constituição os sertões perdidos do Planalto Central – menos dos
brasileiros do que de alienígenas aventureiros – clamava pela sua visão patriótica.

 Em cinco anos fez Brasília. Contra tudo e contra todos. Mudou não só o eixo político tradicional litorâneo ,
mas avançou arrojadamente para o total e sadia conquista de nossa integração. Puro e acendrado nacionalismo
de que não havia anteriores memórias. Estabeleceu trinta metas prioritárias para o desenvolvimento nacional.
Quando o Presidente Geisel há menos de seis meses visitou a Europa, foi recebido como o Chefe da maior
Nação sul-americana. O filho de Dona Julia abrira-lhe, de há muito os largos portais do Palais dês Champs
Elisés e do Buckinghane Palace.

 Como o César romano, ele não acreditou nos idos de agosto. Uma falsa noticia de oito dias atrás, aterrori-
zou os meios familiares. Ele riu do peságio. Seja-lhe a gratidão dos pósteros o louro de sua imortalidade.

( A Gazeta de Botucatu – 27/08/1976 )
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 A MENINA DA GINCANA

 Vem-nos ás mãos a tese vencedora de Mestrado apresentada ao Departamento de Zoologia e Parasitolo-
gia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, pela brilhante bióloga Maria
Aparecida Barbosa, diplomada pela nossa FCMBB. O tema “Migração e assincronismo evolutivo do Schisto-
soma mansoni – Sambon, 1907 – em camundongo albino ( Mus musculus ) infectado transcutaneamente “ não
seria assunto para esta crônica, tão alto se situa ele, não fosse o que de surpreendentemente desvanecedores
nos chegam, a nós botucatuenses, seus extraordinários resultados.

 A autora, hoje cientista, é a nossa querida Maria, filha do casal colega e amigo Sr. José – Dona Carola
Barbosa, única menina entre cinco meninos. Acostumamo-nos a acompanhar-lhe o crescimento assistindo a
toda sorte de diabruras que, no convívio sadio dos irmãos traquinas, eram-lhe peculiares. Alegre, descontraída,
destemida, esportiva, no volante ou na corrida de moto, no afã de gincanas estudantis, lá estava a garota
engarupada com um dos meninos, a levantar todas as provas e a conquistar todos os prêmios. Não nos dávamos
conta de que a garota irrequieta, viva e folgazã, trazia em si maturidade para estudos profundos, prenunciadores
de uma tocante responsabilidade.

 No primeiro vestibular a jovenzinha assegurou brilhante aprovação. Desde então, dedicou-se, na preciência
de um futuro ascencional, aos acurados estudos da Parasitologia. Estudo sério, concentrado, paulatino, que
gradativamente se transformou numa apaixonada vocação. Diplomada, recebeu bolsa de estudos, com distin-
ção. E se transferiu para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde conquistou mestres e colegas, que lhe
reclamam insistentemente a volta.

 A esquistossomose é sério e grave problema nacional. É vulgarmente chamada “a doença do caramujo”.
Dizima, anualmente, milhares e milhares de brasileiros : desde a criança sua principal vitima, ao adulto. É mal
endêmico. Grassa nas zonas ribeirinhas alagadiças e depauperadas. Transmite-a o parasita Schistosoma man-
soni.

 Anteriores e importantes estudos foram já realizados a respeito. A Ciência avança num sentido de luta sem
tréguas. Cientistas de todo o mundo contribuem para debelar o mal. Muito já se fez nesse sentido, mas nem
tudo, e o mais importante.

 Até aqui, a divulgação cientifica nos traz o assunto ao pleno conhecimento. Mas a contribuição de nossa
conterrânea , é particularmente especifica e altamente valiosa. Ela se coloca, pela sua tese, dentre aqueles que,
passo a passo, em parcelas mínimas, contribuem para a ereção do todo. Malgrado somem essas conquistas
anos e anos de sacrifícios e abnegação.

 Seu trabalho notável oferece uma real constatação, vale dizer, representa um decidido avanço, uma grande
arrancada dentro do estudo da contaminação. Mesmo limitando seu campo experimental a cobaias ( camun-
dongos albino ) ela abre, para o ser humano, perspectivas promissoras, no tocante à luta renhida contra a
infestação. O que, por teses anteriores de outros cientistas, não se positivara, nossa bióloga realizou e provou,
entre tantas asserções positivas ampliando no campus experimental as possibilidades futuras de uma erradica-
ção do mal. Foi além : determinou o índice evolutivo percentual de esquistossomulos recuperáveis quantitativa-
mente em sua penetração cutânea ou ainda no interior do organismo, nos órgãos toráxicos ( coração e pulmão)
e nos viscerais. Para tanto a bióloga não mediu a intensidade das horas de vigílias e de sacrifícios.

A menina da lambreta cresceu ainda mais, no nosso coração. Ela se fez Mulher. Não para si. Mas para as
vitimas indefesas da esquistossomose. Grande. Comoventemente grande, uma vida assim.

 ( A Gazeta de Botucatu – 02/09/1976 )
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 B A L L E T

Tivemos a oportunidade de assistir em 11 último, num belíssimo espetáculo de gala no Cine Nelli, à primeira
apresentação das alunas da Escola de Dança do Prof. Décio Alcântara, nome consagrado cenário artístico do
País, mescê de seus já indiscutíveis méritos de bailarino clássico.

A desenvoltura, a graça e a delicadeza das risonhas participantes dessa noite artística excederam às mais
otimistas expectativas. Foi um extraordinário espetáculo, digno das melhores platéias como o foi a que ocupou
literalmente o seleto auditório.

O eclético programa desenvolvido constituiu-se de números de grande sabor acadêmico, qual seja o “ Pás
de Deux”, executado de parceria com o próprio professor e dançarino famoso, que se encontra entre nós,
iniciando aqui, com a “jeunesse dorée” de nossa melhor sociedade, o movimento artístico do ballet.

Décio Alcântara iniciou seus estudos de Ballet no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a profa. Maria
Olenewa que, integrada aos meios artísticos brasileiros formou uma das melhores escolas de dança no Rio e
em São Paulo. Tendo se destacado muito, foi o bailarino convidado por Dalau Aschar, para integrar o famoso
Ballet da Juventude. Lá, Décio Alcântara distinguiu-se como solista.

 A convite de Halina Biernaka, passou a integrar o Ballet São Paulo, ali atuando como primeiro bailarino e
assistente de coreografia. O jovem artista lecionou na Academia de Halina Biernaka, tendo sido professor de
Cecília Boto, que participa hoje do famoso London Ballet, da Inglaterra.

 Décio Alcântara foi ainda primeiro bailarino e coreógrafo e formar um Conjunto de danças folclóricas
brasileiras que excursionou, com grande êxito, pela América do Sul. Quando da inauguração da TV Cultura –
Canal 2 , ingressou o jovem bailarino como coreógrafo do referido Canal, dando aulas de bailado pelo vídeo.

 Como artista renomado, já recebeu Décio Alcântara dois troféus sucessivos “ Anna Pavlona”, pela sua
brilhante interpretação no “Lago dos Cisnes”, no Municipal de São Paulo. Essa peça, como se sabe, é o teste
máximo que abre ao bailarino clássico, as portas da celebridade.

 Em concurso estadual, ingressou Décio Alcântara na Faculdade de Artes de São Bernardo do Campo, atual
importante centro artístico do Estado, lá atuando como professor e orientador de danças. Nesta atividade,
distinguiu-se ainda o jovem bailarino na recuperação de paraplégicos e deficientes físicos, através de aulas de
expressão corporal e bailado. Em tal difícil e especial atividade, foi apontado pela imprensa especializada com
o Troféu “Governador do Estado”.

 Atualmente, leciona o Prof. Décio Alcântara na Escola Dinâmica Ativa Renovada, em São Paulo. Em suas
aulas semanais, tem proporcionado à mocidade botucatuense as lições da difícil arte da dança como uma das
mais extraordinárias manifestações do Belo.

Da nossa coluna expendemos as nossas melhores impressões sobre o espetáculo raro que nos foi dado
assistir. Que se desenvolva nesta cidade a Escola de Ballet que sem duvida entusiasmará os nossos jovens para
um aprofundamento aos meios de disciplina, educação, cultura e Arte, sobretudo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/09/1976 )
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 I N É D I T O

 “Quando se atinge o topo da montanha vislumbra-se do alto, a amplitude dos horizontes em derredor e dali,
num olhar evocativo pelas encostas grimpadas em cincoenta anos de união e de amor, rende-se ao Deus Todo
Poderoso uma profunda, sincera e comovida ação de graça”.

 Foram essas as palavras de Monsenhor Violante, há uns poucos anos atrás, na Missa congratulatória de
Bodas de Ouro de nossos venerandos pais.

 Fazemos nossas, Dr. Jayme – Dona Ina, as palavras que evocamos nestes momentos para levar-lhes nosso
abraço de alegria pela data feliz que ambos hoje transpõem em intima união com os filhos e o imenso clã. A
festa não é só da família. É dos amigos, também. Porque é festa do coração.

 Quisemos oferecer-lhes um mimo. Não em ouro nem em cristais palpáveis apenas aos sentidos. Algo mais,
que lhes tocasse o intimo, na evocação saudosa dos anos palmilhados em estrita e amorável união de amor e de
ternura. Subiram ambos as encostas, e lá na planície ficaram as memórias, os amores, o passado, a tradição.

 Com rara felicidade, acabamos de receber de um amigo botucatuense, de seu velho cerne, Dr. Jayme , uma
patética e linda Ode á terra de nossos pais. Vem de Antonio Paes de Almeida, de há muito radicado em Santo
Anastácio . É um poema, Edição única e rara, feita apenas em vinte exemplares. São versos de inconfundível
lirismo, de uma tocante ternura aos pagos familiares :

 “ De longe vim, feliz, pelos caminhos,
 Na ansiedade de quem quer chegar,
Rever a minha casa, os meus vizinhos,
 E um por um, alegre abraçar.

Abraçar toda gente da cidade,
 Feliz, Botucatu, por ter chegado.
O primeiro abraço é pra você , querida,
 Um abraço bem forte, prolongado.

A métrica não tenho em minhas rimas,
 E é desnecessária entre nós.
Você, querida, dispensa as obras primas
 Quando estamos conversando a sós.

Aquela gente que vivia outrora,
 Fazendo a harmonia da cidade?
Não vejo mais ninguém. . . foram-se embora?
 Saudades dos amigos. . . que saudade!

E o Capitão Zé Paes? O José Paes de Almeida,
 Irmão de Pedro Paes, que foi meu Pai?
O Zé Paes que trazia, lá do Mato Grosso,
 Boiadas de mil bois e com todo alvoroço
Ia despejar bem pertinho daqui,
 Na sua invernada, lá no Alambari?

 E o Sebastião Pinto, o Pinto Conceição,
Pai do Carlos, do Jayme, da Eunice, do Tião?
 Aquele que tocava flauta em sua casa
 E eu o acompanhava, feliz, ao violão?”

 São estes poucos excertos Dr. Jayme – Dona Ina, que lhes oferecemos nesta crônica semanal. Cinqüenta
anos de sonhos, de alegrias familiares, de intimas e ternas recordações. Aceitem-nos, com o nosso grande
abraço.

( A Gazeta de Botucatu – 23/09/1976 )
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V I D A S  Ú T E I S

 Os fartos cabelos curtos aureolam-lhe de prata o rosto onde os olhos vivos e brilhantes, de uma jovialidade
imanente, se circundam de rugas indisfarçadas. Simples e comunicativa. A destreza do andar, o talhe delgado
negam-lhe a idade que realmente tem. Esposa de industrial, com filhos e netos criados, ela olhou um dia, em
derredor, e invejou o dinamismo do vigário de seu bairro elegante, jovem de vinte e nove anos, cerceado entre
tantas atribuições, de eliminar o problema de um denso analfabetismo que lhe campeava em torno.

 Na faixa periférica do bairro residencial operários enxameavam as grandes construções de ferro e cimen-
to. A maior parte deles, jovens de dezoito anos pr’a mais, acorridos dos mais distantes pontos do norte-nordeste
brasileiro, iludidos e atraídos pelo sonho mirifico da grande e já tenebrosa metrópole paulista.

 Entre o ir ou ficar, ela permanecia indecisa. As amigas instavam por um périplo de largas caminhadas. Mais
uma volta de oitenta dias. Irem todos juntos – cinco ou dez casais – verificar aqui, ali, o mundocanismo já fixado
pelo filme que correu todos os sucessos de bilheteria. Ou então, rever as praias helênicas sob o céu deslum-
brante do Helesponto. Atravessa uma noite no Cairo. Comungar no Santo Sepulcro. Penetrar o Tag Mahal.
Debruçar-se na muralha chinesa. Aspirar por uns minutos nas lojas de Tóquio o oxigênio que lá falta nas ruas.
Rever Honolulu, passar por São Francisco, subir ao Titicaca, palpar incrédula as ruínas de Machu-Pichu, entrar
via aérea por Manaus, percorrer sob tropeços a Belém Brasília e procurar, por fim, de volta, o balançar tranqüi-
lo da cadeira de vime, frente à televisão.

 As amigas insistiam tanto. Ela se decidiu por fim. Ficaria. O melhor do turismo, para quem já percorreu o
mundo várias vezes, é o afivelar as malas de volta para casa. Ficaria. Uma idéia lhe tomava a mente. Havia
algo, de melhor, a fazer.

 Foram doze, a principio. Vieram contrafeitos e desconfiados. Largavam o serviço suarentos, sujos e cansa-
dos. O largo sorriso da mestra contrangia-os. Desconfiavam de sua afabilidade. Pr’a que uma velha se preo-
cupar com a gente? Pr’a que uma ricaça se dedicar a uns pobres coitados sem eira nem beira? E o aperitivo da
esquina, de volta ao barraco? E a morena rebolante, de vassoura em punho, a varrer os degraus exatamente
quando o ônibus apinhado parava na esquina? E agora essas aulas de fim de tarde. . . Mas vá lá, vamos ver o
que quer essa velha com a gente!. . .

 Ela organizou em cartolina, pequenos cartazes. Em cada um, desenhou uma vogal colorida. O método era
seu. Já alfabetizara pelo antigo processo, os filhos e depois, os netos. E todos liam muito bem e escreviam,
também. Às segundas, quartas e sextas-feiras, por uma hora ininterrupta, ela misturou o suave perfume de
lavanda, seu predileto, com o suor daqueles nordestinos encardidos, canhestros e humildes.

 As primeiras conquistas do B mais A igual a BA notou-lhes um sorriso vencedor. Tomavam gosto : A sala
de aula era no próprio jardim da residência . de velhas pranchetas lisas e limpas, fez mesas confortáveis. Os
bancos solitários das alamedas, serviram aos rapazes. Veio depois a cartilha.

 Uma tarde, os netos irromperam. Um deles, pequenito, trazia o caminhãozinho quebrado. O nortista pres-
tativo arrumou-lhe as rodas. Nasceu daí, uma amistosa camaradagem. Irmanaram-se alunos e familiares. Já no
fim da aula, havia sempre um lanche para todos.

 Uma tarde, sob os olhos marejados da velha Mestra, o primeiro aluno leu, ainda tartamudeante, a primeira
cartinha que escrevera e enviaria, à mãe , no Norte.

 Essa é a mais bela página do MOBRAL, escrita por Dona Clara Homem de Melo Azevedo, filha do famoso
médico psiquiátrico Dr. Homem de Melo, fundador da primeira Clinica especializada, em São Paulo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/09/1976 )
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ACADEMIA DE LETRAS

 Para quem assistiu sábado último, no Salão Nobre da Câmara Municipal, à Sessão Solene anual promovida
pela Academia Botucatuense de Letras, deve ter-se destacado nitidamente o ponto alto atingido na vida intelec-
tual que faz desta cidade um dos mais sólidos, tradicionais e conhecidos centros de cultura do Interior paulista.

 A nobre e sobejamente marcante assistência que acorreu ao convite da mais nova Instituição citadina
ressaltou com especial destaque o conceito merecido e justo que firmou os já cinco anos de academismo na
vida local.

O velho juiz Marão, reeleito por unanimidade para mais um triênio, soube transformar suas invulgares
atividades forenses para uma total dedicação à vida pública botucatuense de que se fez há muito, cidadão
integrado à coletividade que lhe dispensa simpático e atencioso acatamento. Suas disponibilidades de homem
abonado, despondeu-as em prol de atividades sociais onde esplende seu dinamismo realizador e profícuo num
alto sentido polarizador das conquistas de ordem especificamente culturais.

Eis o sucesso da Academia Botucatuense de Letras, à qual ele imprimiu a seiva de seu trabalho de homem
estudioso e ativo, o gosto pelas manifestações da Literatura e da Arte, e o entusiasmo inconteste pelas realiza-
ções que enriquecem de sucesso os anais acadêmicos . Lógico , pois, que se concretizasse no requintado
ambiente daquela Sessão, o ponto alto das Letras e da Música de um belíssimo programa cívico-cultural.

 Um dos traços originalmente peculiares das Sessões Acadêmicas são seus programas litero-musicais.
Estabeleceu-se liminarmente entre seus efetivos que a Academia, órgão fundamentalmente cultural, deveria
também estimular as Artes, incentivando artistas, conjuntos orfeônicos , de modo a congraçar solistas, regentes,
grupos corais que tão fidalgamente tem dado até aqui, à Academia, o colorido harmonioso da Música, da boa
Música educativa e motivadora. Assim, a par da Literatura, a ABL em seus já cinco anos de existência , tem
sido prestigiada de forma a mais desvanecedora pelos meios musicais que a rodeiam.

 Eis que uma vez mais o famoso e tão seleto Coral da Escola Superior de Música do Instituto Santa Marce-
lina deslocou-se elegantemente para preencher com um eclético e belíssimo programa a Sessão Solene daquela
noite.

 As sólidas diretrizes cívico-culturais da querida Congregação Marcelina tão sabiamente dirigida pela Rev-
ma. Madre Irmã Lourdes tem oferecido à Academia com a fidalga manifestação de apreço e simpatia a mais
calorosa e entusiasta cooperação. Por isso, puderam todos aplaudir a eximia regência da Profa. Vera Marcon-
des de Castro dirigindo cerca de cinqüenta vozes brilhantes e agradáveis . No vasto auditório, a presença de
Irmã Lucia , digna Diretora da Escola Superior de Música deu a nota graciosa de sua irradiante e gentil
participação.

 O discurso acadêmico ocupa, de praxe, quarenta e cinco minutos. Que não foram sentidos. Ecoaram-se
breves ante a aula magistralmente proferida pelo acadêmico Luís Peres que se desincumbiu, numa fluidez
correntia, agradável , salpicada de belas imagens de extraordinária coloração e nuances, da biografia de Afrâ-
nio Peixoto, seu patrono da cadeira 01, da nossa Academia.

 O homem e médico, o higienista, o político, o humanista – e sobretudo – o grande mestre, edificaram-nos
numa das mais belas páginas acadêmicas até agora desenvolvidas . À oratória de Peres, juntou-se a de Aleixo
Delmanto que em quinze minutos nos vislumbrou a sua polimorfa cultura clássico-humanistica.

 Og Soares preencheu plenamente a segunda parte do programa. A técnica violonística do grande concer-
tista apresenta peculiaridades que lhe revelam a riquíssima criatividade. Sua interpretação é pessoal e agrada.
Os harmônicos oitavados da “ Caixinha de Música” com que ele encerrou a Sessão, asseguraram-lhe não só os
fartos aplausos, como a gratidão da Academia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/10/1976 )
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B I B L I O T E C A S

Este é um assunto que não se prende à extrita limitação de uma crônica .É tema de profunda complexidade
que abrange ângulos vários que vão desde um intrincado mecanismo até ao fator humano a começar pelo
bibliófilo. Mas vamos nos limitar apenas a um só aspecto. Dos mais alentadores e encomiásticos .

 Chega-nos ao conhecimento agora, a doação de toda a biblioteca de Alceu Maynard Araújo, num total de
mil e quinhentos volumes , ao Departamento de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de São Paulo. Constituirão
tais livros mais um acervo de assunto especializado, no computo já riquíssimo, da Biblioteca Mario de Andrade,
daquele município.

 A doadora, é a Sra. Cecília Maynard Araújo, viúva do saudoso e grande folclorista. Segundo a noticia,
completam a coleção Maynard,cerca de oitenta e duas valiosas peças folclóricas que representam as andanças
e pesquisas de Alceu, nos seus apaixonados e úteis vinte e cinco anos de estudos, percorrendo o Brasil de norte
a sul, convivendo com os mais estranhos grupos étnicos e regionais do País. Expostas em Agosto – mês do
Folclore – ao público visitante, tais valiosas peças foram após recolhidas, ocupando vitrinas especiais, onde
ficarão permanentemente, na Biblioteca Pública Municipal.

 Além dos livros e citadas peças, a biblioteca de Alceu Maynard Araújo constitue-se de cinqüenta rolos de
filmes; dois mil cento e setenta e dois “slides”; sessenta e cinco microfilmes; vinte e seis fitas gravadas; dez
gravuras; dez bandeiras e uma grande caixa com papéis de anotações de viagem. Tudo ali concentrado. Uma
vida – que se extinguiu tão cedo – dedicada aos usos, costumes, crenças e tradições de nosso povo. Para
completar esse riquíssimo acervo, um busto de bronze, do grande imortal.

 Registramos esse fato com justo orgulho, pois que embora piracicabano de nascimento, Alceu Maynard
Araújo, que para aqui veio nos primeiros anos de vida, integrou-se ao nosso meio e considerava-se, com ufania,
um botucatuense de coração. Feliz Alceu que viu seu trabalho resguardado de deteriorização e decomposição,
de tão preciosa obra. Bem agiu sua viúva destinado-a inteira, a uma entidade oficial.

 O destino das bibliotecas não tem sido o mais afortunado. Isso aplica-se, especialmente, às coleções parti-
culares.

 Há anos atrás – já vão muitos anos – o grande ator Procópio Ferreira procurava, desalentado, herdeiros
para sua famosa biblioteca teatral. Eram, se não nos falha a memória, cerca de dois mil volumes incluindo
peças raras em encadernação, singularidade de impressão e raridade de autores. Era uma obra completa
quanto à historia do teatro, desde as primeiras manifestações cênicas passando pela antiguidade grego-latina,
aos clássicos franceses e ingleses, incluindo toda a evolução do teatro brasileiro. Pois bem : para infortúnio do
grande artista não se apresentaram herdeiros e ninguém, até então, entidade particular ou oficial, se habilitara
à posse. Herança jacente e importuna!

 Outro triste drama vive atualmente, a celebre coleção “Brasiliana” de João Fernando de Almeida Prado, do
cerne da história paulista, historiador e bibliófilo consagrado. Há quinze anos, segundo jornais, luta por conse-
guir que o mais rico acervo em livros raros tenha lugar certo, na Biblioteca Pública da Municipalidade de São
Paulo. A herança singular do ilustre bibliófilo forma-se da mais completa coleção especializada em livros,
documentos e manuscritos relativos ao Brasil, quer do ponto de vista histórico, social, geográfico, cientifico e
artístico do País.

 Por semelhante drama passou também, a famosa biblioteca de Prestes Maia, ex-prefeito, dos grandes, que
São Paulo teve. Morto o proprietário, lutou sua viúva por destinar a entidade pública, a coleção valiosíssima de
livros. O que mais assusta é que, por descaso ou desconhecimento muitas bibliotecas particulares tem sido
vendidas a colecionadores extrangeiros, como foi a famosa biblioteca “ Oliveira Lima” a um apaixonado bibli-
ófilo inglês.

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/10/1976 )
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 F R E I  A R N A L D O

 Foi um sacerdote comum. Nem lideranças, nem ação social, nem martirológio. Quis servir a Deus, espa-
lhando o bem. Dose pequenina de sal, dando sabor à comunidade em que trabalhou humilde, apagado, ativo,
laborando pelo exemplo, a mais difícil das glebas : a alma. Dos que o amaram. Daqueles aos quais ensinou a
doutrina excelsa da predestinação do homem.

 Morreu Frei Arnaldo. Mais um sacerdote que deserta, lavado de chofre, num desastre. Já são tão poucos,
Senhor, aqueles que perseveraram. E logo esses, tem que dar seu testemunho, no litígio de posseiros, como alvo
de coronhadas de milico, no encontro de ônibus desgovernados senão pela máquina, mas pela inconsciência do
motorista? Um impacto, gemidos, ferimentos, sangue. Os outros sobreviverão. Ele se foi. Calado, humilde,
franzino, piedoso. Como sempre fora.

 No século, José Castilho. Irmão de colegas e amigos nossos. Conhecêmo-lo um dia, na Repartição. Meni-
note de uns quinze anos. Vinha de Itaporanga para Botucatu pedir matricula no Seminário. Um físico pobre, de
ossos miúdos , carnes enxutas. Além do mais, lábios leporinos. Humilde, de fazer pena. Desses que Deus olha
com especial carinho, porque Sua predileção é insondável. Tão rude ânfora continha a mais fina essência de
espiritualidade e de Fé. O menino queria ser padre. Nem universitário, nem técnico. Nem talentoso, nem rico.
Só padre.

A matricula foi-lhe negada. Com sérias razões. Foi nessa hora, que o conhecemos. Recebera o contra. Na
fisionomia juvenil sorridente e modesta, os olhos mal ocultavam o brilho das lágrimas represadas. Na teratolo-
gia, o lábio leporino é problema de há muito, comezinho. O Dr. Antonio Delmanto soube do caso. Chamou-o.
Examinou-o. E a primeira fase operatória foi executada. O menino exultou. Já podia falar corretamente, sem
aquele sopro fanhoso que lhe dificultava a prolação.

Retornou ao Seminário. Mas era, além de tudo, candidato pobre, sem vintém. Nova e incisiva recusa. Bem
fundamentada, mas recusa. Nessa altura, o menino mostrou firmeza de uma decisão. Não titubeou. Bateu às
portas da Ordem Franciscana.

 Dizia-se nascido para servir a Deus. É difícil, neste mundo rasteiro, entender-se tal afirmação. Mas ele,
desde criança, tinha tal meta. Foram seus brinquedos, na primeira infância , a mesa litúrgica feita de um pobre
caixote de armazém. A mãe amorosa e enternecida, fornecia-lhe toalhinhas alvas de crochê, como alfaias. A
Hóstia , eram tampinhas de garrafa. O toque de Deus ali estava. A Ordem aceitou-o. Seria Franciscano. Na
pura indigência franciscana. No sertão. Entre os mais desvalidos. Como se explica nestes dias avaros de
espiritualidade, uma tão linda e perseverante determinação?

 Uma vez aceito, sumiu-se o rapazinho. Para retornar anos depois, vestido da estamenha parda. Que ele
sempre usou. E Dignificou. Somos sensíveis e profundamente reverentes aos poucos que ainda, no clero,fazem
da batina, seu escudo. São mais nobres. Mais dignos, é indubitável. Quem disse que o habito não faz o monge?

 Frei Arnaldo, na Ordem, afundou-se pela Ilha Solteira e derredores. O campo era maninho. Conquistou-o.
Estendeu as passadas e suas sandálias conquistaram Votuporanga. Que exigiu seu corpo, como uma relíquia
santa. Um dia ele visitou-nos. E levou-nos todas as flâmulas que nossos alunos, pelos anos, haviam colecionado.
Para ele, elas eram motivo de evangelização. Para suas crianças. Como prêmio. Nas bemaventuranças onde
repousa sua alma, Frei Arnaldo, ore por nós.

( A Gazeta de Botucatu – 21/10/1976 )
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 V I D A . . .

 Tristes preságios ensombravam-lhe de freqüente, o espírito sempre aberto à alegria, à Vida. Nada de grave,
pensavam os familiares. Trabalha em demasia, isso sim. Ele também o pensava. Sua inquietação aflorava-lhe
de inopino nos gestos, nas conversas, nas perguntas. Quantas vezes reunidos todos os primos – e eram tantos!
– ele, em meio à alacridade que a sua exuberante vivacidade provocava, nos saia entre um dito chistoso, uma
pilhéria e os risos, com uma pergunta angustiante e extemporânea :

 - É, está muito bem! Mas vocês já pensaram, quem de nós aqui reunidos, partirá primeiro? Protestos, vaias,
e tudo acabava em alegria.

 - Lola fez um cuscus que está provocante. Vamos lá saboreá-lo .
 - Agora? Hoje é quinta-feira santa. Logo mais, iremos à cerimônia do Lavapés. Não quer deixar para outra

ocasião?
 - Não. O cuscus é introdução diplomática. Quero dar-lhe um presente. Você vai gostar.
 - Mas já está dando flores?
 - Criatura de Deus, só dentro de seis a oito anos você as terá. . .
 - Que belo presente!. . . E iremos alcançar vê-lo florir?
 - Incrédula e pessimista criatura! E se diz piedosa e cristã autentica. . . Nossa vida está nas mãos de Deus.

Deixêmo-lo agir. Por ora, eu lhe dou a arvorezinha. Ela representa, na exuberância do seu alento, uma benção
de Deus. As árvores já estavam no Éden, antes de Adão. Elas vieram antes do homem. E sobreviverão a ele.
Elas transpiram essas forças misteriosas que aos homens foi negado controlar, pois que pertencem ao Senhor
de todas as coisas. Elas nos comunicam algo que se sobrepõe ao nosso próprio espírito. Suas flores, são as
mensageiras que bem poucos de nós, as captam. . . Entendeu, incrédula criatura?. . .

 - Bela lição. Vamos ao cuscus. E à plantazinha do ipê.
Aqueles que amamos não morrem. Sua lembrança permanecerá sempre, enquanto sua imagem se nos

desenha ao espírito em contornos tão nítidos que nossos ouvidos sentem-lhe as vozes e os risos. Sua presença,
sentímo-la entre nós. Ao abrirmos a venesiana ao bom sol matinal, um álacre colorido despertou-nos o olhar. O
ipê floriu. Descemos e fomos vê-lo de perto.

Nada lhe denunciava a floração. As folhas sumiram-se de repente. Os tenros galhos escuros e esguios
pareciam tristes varetas mortas em espasmódica agonia. Nem sequer um sinalzinho de vida. De tanto em tanto,
uns nozinhos pretos, duros, insensíveis. Estaria morta a plantazinha? Secara-se-lhe a seiva?

Entristecemos. Era um tão grande e significativo presente. Fora-se de há muito, o doador. Levara consigo,
uma vez aclarada, a angustiante e intermitente pergunta :

 - Quem será o primeiro?. . .
 Com sua memória, só restara o arbustozinho lerdo, preguiçoso, a ganhar corpo de ano a ano. Flores? Nem

vestígios. O tempo as definiria.
 Oito anos já se foram de sua partida. Elas agora nos aparecem. Definindo um diálogo interrompido. Que

ficou para sempre numa interrogação muda. São delicadas corolas em cálice. Uma tessitura tal como os lírios
dos campos. Acarinhamo-las nas faces. Tem a maciez de arminho. Aspirâmo-las É um sutil, delicioso e discreto
perfume.

 Sua cor amarelo-canário, vivo, exultante, lembra-nos as magnificências do ouro dos templos. Há algo de
inatingível em sua graça, que criatura alguma dominará. São flores que Deus criou. Elas nos trazem o seu
último diálogo, Pedretti. E fazemos delas, a nossa prece para você , neste dia de Finados que se aproxima.

( A Gazeta de Botucatu – 28/10/1976 )
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 UM MESTRE DO CIVISMO

 Transcorreu em 5 do andante, o Dia da Cultura que tem como patrono, no Brasil, a figura de Rui Barbosa.
Nenhum vulto, dentre tantos insignes que enriquecem o patrimônio cultural brasileiro do que o desse grande
patriota merece tal distinção. Quando se lhe pesquisa a vida dedicada inteiramente à causa pública, sente-se-
lhe a varonilidade do caráter sem jaça.

 E dele que desejamos destacar nesta crônica pensamentos admiráveis que só poderiam fluir de um homem
que resumiu uma existência nestas simples e profundas palavras “ Estremeceu a Pátria, viveu no Trabalho e
não perdeu o Ideal”. Estamos em vésperas de pleito eleitoral. Ninguém como Rui para sentir na própria carne
os aguilhoes dos ódios, da rivalidade mesquinha, da falsidade e da incompreensão. De todas essas lutas ele
saiu-se mais enobrecido, mais agigantado, mais soberanamente grandioso, embora vencido.

 Falando à Mocidade, ele legou à posteridade frases de profundo conteúdo, de um exaltado amor-patrio, de
um extremado equilíbrio, de uma indiscutível grandeza. Colhamos alguns : “ Desconfiai dos rótulos , que men-
tem, e habituai-vos a contrastear a mercadoria com o critério vivo do vosso bom senso”.

 “ A Pátria é a família amplificada. A Pátria não é de ninguém : são todos; e cada qual tem no seio dela o
mesmo direito á idéia , á palavra, á associação. A Pátria não é um sistema, nem um monopólio, nem uma forma
de governo : é o céu , o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o tumulo dos
antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que a servem são os que não invejam, os que não
infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que
não se acobardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a
justiça, a admiração, o entusiasmo”.

 “ Habituai-vos a obedecer, para aprender a mandar. Costumai-vos a ouvir, para alcançar a entender. Afa-
zei-vos a esperar, para lograr concluir”.

 “ Mocidade vaidosa não chegará jamais á virilidade útil”. Não delireis nos vossos triunfos. Para não arre-
fecerdes, imaginai que podeis vir a saber tudo; para não presumirdes, refleti que, por muito que souberdes, mui
pouco tereis chegado a saber”

 Encerrando esses excerptos, nunca é demais lembrar a mais linda entre tantas lindas frases dirigidas por
Rui, à mocidade brasileira : “ Não há glória maior do que a glória de ser bom “.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/11/1976 )
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LER É VIVER

O Grupo Unibanco e a Editora Abril Cultural, coadjuvados pelo Canal 5 – Rede Globo de Televisão, lança-
ram a louvável campanha de educação popular através da leitura, cujo “slogan” é o titulo em epigrafe . Conco-
mitantemente lançou essa campanha a divulgação de obras nacionais selecionadas entre os clássicos de nossa
língua. Vimo-lo pelo vídeo, numa interessante difusão.

A Academia Botucatuense de Letras que tem sua biblioteca em formação, foi aquinhoada com os primeiros
volumes já editados, entregues nesta cidade por gentileza especial da Agencia local do Unibanco.

Entre os exemplares recebidos há um volume que desperta imediatamente nosso justo orgulho. Trata-se de
“ Xingu – Os Índios, Seus Mitos”, de autoria dos irmãos Vilas Boas : Orlando e Cláudio. Uma vez mais projeta-
se no cenário cultural brasileiro a tradicionalidade da inteligência botucatuense que já se assenhoreou, com o
primado de seus inegáveis e sempre reconhecidos dotes, de todos os setores culturais do País. Aliás, os Vilas
Boas, sertanistas, tem renome internacional.

Agora é a vez das letras indianistas, que se enriquecem com a contribuição valiosa desses autores, que
impregnam a narrativa com o testemunho de sua vivencia de mais de trinta anos entre os primitivos habitantes
deste país-continente.

São duzentas e trista e duas alentadas páginas editadas pela Abril-Edibolso. Edição prática, de bolso já se
percebe, dividida em duas partes. Na primeira, estudam nossos conterrâneos a vasta área do Parque Nacional
do Xingu – uma das maiores reservas florestais do mundo – cuidadosamente preservada em seus extraordiná-
rios e quase lendários aspectos de primitivismo, que mantém a pujança da paisagem edênica do Descobrimen-
to.

Em narrativa pura e simples, os irmãos Vilas Boas transmitem-nos o testemunho de sua longa permanência
entre os nossos autóctones. É uma obra realística , bem explanada, que nos faz viver pela leitura, os encantos
nunca jamais superados da vida plena, simples, entre a mataria cerrada de um verde sempre igual, o murmúrio
das águas e as surpresas do mundo animal.

 Os autores detem-se a descrever a flora multivariada da selva brasileira. Caminham passo a passo, pelas
estações do ano, descrevendo-nos a realidade das águas, das cheias, do crescimento dos rios e os exploradores
que ali traz o verão. Esse é o marcador do “Status” da selva. O carinho especial de ambos, é para com o nosso
silvícola. Estudam-lhe os grupos, os hábitos, os usos e costumes preparando-nos, sob o aspecto sociológico , um
autentico volume em que os depoimentos inserem-se na vida de ambos, dedicada aos índios.

 A Nota introdutória do volume, traz em síntesse, toda a vivencia dos sertanistas no coração verde da mata:
 “ Se fizermos uma comparação com os índios poderemos dizer que os civilizados são uma sociedade

sofrida. O índio, por sua vez, parou no tempo e no espaço. O mesmo arco que ele faz hoje, seus antepassados
faziam há mil anos. O índio em sua tribo tem um lugar estável e tranqüilo”.

 A segunda parte do volume é uma coletânea de mitos, através dos quais decorre o comportamento vivencial
dos silvícolas . Suas paginas antológicas aliam a simplicidade narrativa ao relato da imaginosa, rica e fértil
criatividade do índio. Desde a lenda do primeiro homem, a do destino dos mortos, à estória da formação dos
rios, tudo é realmente um desfilar encantador de cenas que fazem da leitura um verdadeiro prazer. Realmente,
ler é viver.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/11/1976 )
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 E X C E R P T O S

 Paulo Fraletti, é um médico. E como grande parte dos médicos, homem voltado à Poesia. Em sua “ Lira
Triste”, opúsculo gentilmente recebido através do Centro Cultural de Botucatu, lemos lindos versos dentre os
quais se destacam :

 CHUVA

 Não sendo criança, embora,
 Tenho a vontade estranha
 De, sob a chuva, lá fora,
 Fazer mais uma façanha
 Como fazia em criança :
 Soltar n’água da enxurrada
 Que corre pela sargeta
 Novos barcos de papel!
 Mas no espelho de minha alma,
 Os meus olhos marejados,
 Porto do meu coração,
 E cais da minha saudade,
 Permanecem ancorados,
 Desfeitos e descorados,
 Os meus barcos de papel!

Nos meus olhos marejados,
Dois espelhos da memória,
Desfeitos descoloridos,
Permanecem ancorados
Os meus barcos de papel,
Como em tarde de verão,
Depois de chuva e enxurrada,
Céu azul e arco-iris!. . .

 Que vontade de embarcar
 Neste instante, sem demora,
 Somente com meu amor
 ( Todas as minhas tristezas,
 Muitas das minhas saudades! )
 E viajar o mundo afora!

Cai, lenta, a chuva lá fora,
Dando vida à plantação!
Eu tenho vontade ( embora
Seja idéia descabida ),
De machucar meu coração
Na chuva que cai agora,
Para lhe dar nova vida!
Ah! Se pudesse quem chora
Curar a própria ferida!

( A Gazeta de Botucatu – 19/11/1976 )
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EXPOSIÇÃO DE ARTES

Quando esta crônica chegar aos nossos caríssimos leitores, já estarão quase chegando ao fim os dias
programados para a visita à Exposição de Artes do Instituto Santa Marcelina. Essa Exposição é o que chama-
mos tradicionalmente, “ a prata da casa” entendida aqui – prata de lavores, cinzelada, artística, não a sofistica-
da prataria de quatro ou mais banhos que emprestam á baixela ou ao faqueiro emanações fortemente insupor-
táveis de nitratos e artifícios outros que tornam as peças – talheres, pratos, inaplicáveis ao uso comum.

Ao contrário : a prata que representa o trabalho lento, diuturno, de Irmã Helena transpira a solene grandeza
de uma vida inteira dedicada, desde os mais verdes anos, à arte cada vez mais rara e preciosados genuínos
atributos femininos : peça por peça, aquilo que se nos desdobra aos olhos é um verdadeiro rendilhado em linhos,
cerâmica, ferro, madeira. É obra de artista. É o genial ourives ensinando, orientando, compondo, corrigindo a
legião em fim de discípulas arregimentadas dentre as senhoras de nossa sociedade. Nossa tão somente, não.
Dos arredores, de longes pontos, aqui acorrem as alunas.

E Irmã Helena? Dias e dias sem contar as horas, inclinada ante os riscos, refazendo, recompondo, escolhen-
do, lendo, estudando, e daí sai a motivação para os ricos enxovais das mansões, das noivas afortunadas, dos
bebes aguardados. Destacam-se das estantes os livros, as revistas, os largos cadernos italianos ou franceses
com motivações clássicas do “richelieu” ou de medalhões antigos. Ela sozinha, Irmã Helena, é uma inteira
enciclopédia dos lavores feminis. Há uma equipe que com ela colabora. Mas ela, é o centro. A alma. De todas
aquelas preciosidades que nos enriquecem a vista e o espírito.

 Mas não é só. E a tapeçaria? Perde-se o visitante ante as disposições artísticas que compõem as vastas
salas, os recantos aprazíveis, o “hall”, as escadarias dos vários andares da ala nova do Santa Marcelina. Mais
adiante, Irmã Helena já se transmudou em novas facetas de sua incrível e brilhante criatividade. Estamos nas
douraduras, são as molduras filigranadas, os quadros, o marfim velho das imagens e estatuetas, dignas de um
antiquário credenciado das galerias sobre o rio Arno.

 Já agora nos extasiamos com a modelagem, a pintura á mão, em ouro e prata. E novos arabescos e
desenhos estilizados complementam-se das louças para os finisimos linhos das toalhas em crivo. E os entalhes?
É possível que mãos femininas façam tal composição empunhando entalhadeiras horas e horas para resultar daí
rosas, ramalhetes, volutas? Como citar só Jesumina Domene Dal Farra, Hilda Camargo Bauer, Mercedes
Monteferrante Zacarias – detentora, anos atrás , de todas as medalhas de ouro do certame? E as outras? Não
caberiam todas nesta coluna, tantas e tão prendadas são. Citamos esses três nomes, num tributo às incríveis
abelhas dessa colméia extraordinária onde a alma feminina se extravasa fazendo da agulha, do pincel, da
entalhadeira, do martelo, do novelo, do fio de ouro ao fio de lã, esses poemas de ternura, de amor, de Arte, que
depois irão ornamentar nossas ricas e incontáveis mansões.

 A Exposição de Arte do Santa Marcelina foi e é visitada por artistas, por artífices, por admiradores que
levaram longe, a tradicionalidade do estabelecimento. A filmagem dessas galerias de Arte e bom gosto, foi
motivo de uma carta, recebida há tempos : “ Numa sessão cinematográfica da meia noite, assistimos, no
complemento nacional, à Exposição de trabalhos do Santa Marcelina. Tudo o que vimos, é realidade? Incrível
e maravilhoso!”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/11/1976 )
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 T R Ê S  M E N I N O S

 Ao nos desincumbirmos, ainda neste ano, de honrosa tarefa que nos fora proposta, relativa a uma enume-
ração de botucatuenses ilustres – de ontem e de hoje – que honram o patronímico em todos os quadrantes de
atividades levando tão alto os brasões das águas lustrais, desta terra querida, mal intuíamos que por escasses
informativa deixávamos lacunas profundas no grande rol que já sendo rico em sua apressada elaboração era,
não obstante, deficiente. Dia a dia isso se nos confirma.

Os três meninos nasceram em Botucatu. Na rua Curuzu. Onde o casal Germano-Adelásia Hansen cons-
truiu seu ninho de recém-casados. Ele, pianista de formação clássica. Ela, de ricas prendas na costura. Casal
pobre e sonhador. O Prof. Hansen teve alunos e desses, muito nos honramos em apontar o jovem desembarga-
dor Mafra Carbonieri, nosso primo, grande promessa na magistratura brasileira, escritor, contista muitas vezes
premiado, artista. Os meninos cresciam e as atividades paternas impunham largueza de ambiente, rumo à
Capital. Para lá mudaram-se.

Lá cresceram os rapazes. Trabalhando e estudando. Um só, enveredou para o teclado. Os outros demanda-
ram outros setores. O primogênito alcançou as esferas internacionais. Como engenheiro, estagiou nos Estados
Unidos. Hoje está radicado em Paris, onde desenvolve a grande industria farmacêutica, sua indiscutível capa-
cidade de trabalho.

 O caçula, João Henrique Hansen,fez Humanidades, Comunicações, pela Faculdade São Luis. Filosofia,
Ciências e Letras, pela Oswaldo Cruz. Pós-graduação na USP, em Literatura. É atualmente, professor de
Português e de Inglês , do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Assistente da Oswaldo Cruz, na cadeira de
Literatura. Pintor nas horas de ócio, e teatrólogo. Teve premiada, como primeiro lugar, sua peça “Apocalipse”,
no Teatro Universitário em 1970. Duas outras peças “ Noturno” e “No Elevador” estrearão, no próximo ano, no
Teatro Paulista.

 A “ 1ª Coletânea Ilustrada de Poesias Inéditas” editada pela Grafik, sob orientação de Bernd Kurt Haseloff,
neste ano de 1976, com ilustrações de nomes credenciados entre artistas plásticos, Diretor de Arte, pintores e
publicitário, traz a manifestação poética de quarenta e um novos poetas de nossa língua, numa extraordinária e
rara poliantéia.

 A seleção acurada tem um entrecho de Gioia Junior. As tantas, assim se expressa o preâmbulo : “ Numa
época em que a tecnologia e a tecnocracia sufocam a criatura humana e o materialismo torna o vale de pó seco
e árido, a poesia é a água fresca, sombra, seiva, luminosidade, espiritualidade e paz”.

 Dentre todos os autores coube , por classificação, a João Henrique Hansen, o primeiro lugar. É sua poesia
que abre o precioso e raro volume. São três poesias suas. O provençalesco manifesta-se na repetição dos
versos que ele compõe, “ Na Calada da Noite” a dolente cantata da “ tirana”, forma poética bastante graciosa,
um quase “ritornello”. Seus versos fluem agradáveis aos ouvidos, numa rima sentida em que o amor é o “leit-
motiv”, a constante. Registramos o acontecimento com grande ufania. João Henrique Hansen insere-se no
contexto cultural botucatuense, provando uma vez mais, as raízes tradicionalistas da “ Morada da Inteligência”.

( A Gazeta de Botucatu – 02/12/1976 )
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 AFONSO LIGUORI

 Fizeram ambos, parte do dia-a-dia, do citadino Homens do comércio, relacionados, portanto. É bem possí-
vel que muita gente deles não se apercebesse. Temos hoje uma população mais densa e mais heterogênea
constituída grande parte dela, daqueles que aqui aportaram mercê das faculdades. Professores, alunos, famílias
inteiras, que já trazem consigo outra tradição, outras raízes. Gente que deu nova face à Botucatu dos nossos
dias. Que muito nos honra. Mas que não conhece. Não sabe das nossas tradições. Não conheceu nossa gente,
o cerne de nosso povo. Ambos eram o cerne. Na vida comercial, no ambiente social. Naquilo que temos de raro
e lindo para contar.

 Neste domingo almoçamos ao som de operetas. É quase um pedantismo. Mas acontece que fomos afeitos
à boa música. O cassette escolhido pelo mano trazia-nos uma gravação rara e exclusiva. Era uma seleção de
operetas executadas pelo Conjunto Orquestral Botucatuense na noite da posse de sua primeira diretoria, nas
vésperas da abertura oficial do ano centenário de nossa cidade.

 Afonso Liguori, entre os cinco violinos, fazia o solo. Era o “spalla”, embora ele repudiasse modestamente o título.
Preferia ser o violino-condutor. Dá na mesma. Cabia-lhe a execução de todas as árias. Na opereta, não se admite
cochilos. Sua entrada “cantabile” trazia-nos arrepios de emoção, de encantamento. Arcada firme e leve, afinação
precisa, arco sensível, macio, deslisava gracioso, dando-nos uma interpretação bela e perfeita. E os cinco violinos
corriam os “sautillé” graciosos enfeitando a noite com a música rendilhada e incomparável da opereta.

 Agora, sua figura vem-nos à memória sempre alheiado, postergando seu real valor, despojado de qualquer
pretensão a musicista , ele sempre foi o amigo, o companheiro de nosso venerando pai, desde os tempos
gigantes e quase lendários da famosa Orquestra do Casino. Aqui nasceu e aqui se fez músico. Altamente
credenciado na técnica violinistica, cujo instrumento dia a dia capitula frente a outros menos preciosos. Conve-
nhamos. Não se estuda violino “de ouvido” e muito menos se obtém aprimoramento técnico em horas. É
preciso uma vida inteira para bem interpreta-lo . E Liguori passou a maior e melhor parte de seus anos, estimu-
lado pela doce companheira de sua juventude, estudando, ensinando e executando ao violino. E contribuiu – e
como! – para que nossa musica levasse longe, o brilho da orquestra botucatuense. Quando a Lalai se foi, ele
fechou o instrumento e encerrou a música.

 O cassette desfilou “ A Princesa das Czardas” “ A Geisha”, “ A Casta Suzana” e ouvíamos o “pout-pourri”
da “ Vendedora de Pássaros” quando nos veio a notícia de que Bahige Hachuy encerrara também sua vida
terrena.

 Espírito original, cavalheiro perfeito, homem da Casa Confiança. Líder por muitos anos, no comércio de
tecidos. As melhores sedas,lãs, os finos linhos, lá estavam as prateleiras atulhadas para os gostos os mais
apurados.

 Aqui aportou não sabemos quando, e por aqui se fixou. Espírito sociável, jovial, atencioso. Bahige Hachuy
foi antes de tudo, um filho sem senões. Guardião e companheiro da velha mãe , figura simpática de mulher
bíblica .

 Um espirito original, dissemos. E ele o foi realmente. Foi o precursor das modernas “ville-cotage”. Cons-
truiu lá encima, na linha do horizonte, sua bela herdade para os fins de semana. E lá colecionou, anos em fora,
as mais belas flores, as mais originais folhagens, que emolduravam o seu viver bucólico.

 Columbófilo apaixonado, possuía um rico viveiro de pombos-correio. Que lhe deram prazeres e medalhas.
Os pássaros os mais lindos em plumagem e em cantares,Bahige Hachuy os possuiu.

 Os pombos, levados para longe, para aqui aportavam trazendo sob as asas, a mensagem de amizade, de paz
e de alegria. Ele viveu num mundo encantado. E raro.

 ( A Gazeta de Botucatu - 09/12/1976 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 369

 C R Ô N I C A  D E N A T A L

 Os meninos cantam :
 “ Ó Belém abre teus braços
 Ao Pastor que a ti vem . . .”

 Enquanto a frase musical chega-nos à memória auditiva, embala-nos lá em baixo, na exígua salinha de aula
de nosso venerando pai, a melodia sempre linda e enternecedora das flautinhas tocadas pelas meninas do “
Amando de Barros” :

 “Noite Feliz! Noite Feliz!
 Ó Senhor, Deus de Amor!
 Pobrezinho, nasceu em Belém,
 Eis na lapa, Jesus nosso bem!”

Essa é a essência do Natal. Que se faz da santa e pura espiritualidade do Deus conosco. Entre os homens
de boa vontade.

Os meninos cantam. Aíestão eles em sua batininha clara. Alegres, sorridentes, trazendo no olhar aquela
especial meiguice dos coraçõezinhos puros, firmes. Padre Corino, visitando-nos, afirmou-nos que o verdadeiro
milagre de Dom Zioni encontra eco lá fora. Por todos os quadrantes deste imenso Brasil brotam vocações de
forma surpreendente e inusitada.

É o ressurgimento, a floração espontânea da Fé. Ao hedonismo, à materialização brutal e dominadora do
homem, responde agora, o grito de uma quase ressurreição onde o espírito resvala pelos desvãos na busca do
transcendente, do imaterial, de Deus. Os meninos cantam neste Natal. É o ressurgimento de nossa vida religi-
osa. Nesses cantares de simples linearidade, de vozes desiguais, de registos ainda inseguros, está a resposta
maravilhosa a muito espírito de sacrifício, a muita oração, a um quase aniquilante devotamento que atinge às
raias de imolação.

Nosso Seminário está de pé. Atuante. São bênçãos para a cidade.Não o duvidem. O doce orvalho celeste,
o “ Rorate Coeli Desuper”, que renova e vivifica a nossa herança religiosa sufocada e obnubilada no roldão de
longos anos de crises e desacertos.

 Estamos escrevendo esta crônica na véspera do natalício de S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni.
Que nas nossas respeitosas felicitações encontre ele a reiteração de nossos protestos de profunda estima, de
grande admiração pelos seus exemplos maravilhosos de despreendimento, de trabalho incessante para a res-
tauração de nossa indestrutível tradição religiosa.

 O ano que passa pode levar-nos frustações de ordem social, política ou administrativa. Não importa. O
Seminário viceja. Deus seja louvado. Valtamos à nossa religiosidade histórica. Que é o essencial.

 As flautinhas embalam-nos os ouvidos. São velhas canções tradicionais do Natal. Chega-nos agora, “
Adeste Fidelis”. O ambiente é restrito. Faz calor. As meninas tocam no jardim. Aqui, ali, trêfegas, e irrequietas,
elas estridulam a doce melodia que vai direto ao coração. Papai faz o contracanto. Elas rodeiam-no compen-
sando-o da longa espera pelos netos que agora chegam. Um ancião , rodeado de crianças.

Vemos o Natal nessas simples e passageiras cenas. As flautinhas são doação. Fizemos uma campanha há
tempos. E a resposta não se fez esperar. A Família botucatuense respondeu presente. Vamos declinar o nome
dos doadores, porque o Natal representa o espírito cristão. E cristão se demonstra por atos de fraternização. O
dr. Mario Altenfelder, em brilhante conferência, assegurou que não se dá o amparo material tão somente. É
necessário à criança desvalida, o carinho, o amor que lhes faltou no berço. E aqui estão nossos amigos, grandes
e caríssimos amigos. Cada família fez uma oferta. A melodia que agora ouvimos, é para eles : casal Dr.
Francisco – Dona Mila Blasi; Dr. Neto e Maria Amélia; Prof. Inácio Loiola-Lucia Novelli; nossa caríssima
colega e amiga Profa. Maria Miguel Vilas Boas; Luiz-Lenita Baptistão. O leitor mais assíduo desta coluna,
Padre Iannes, ofertou às crianças do “Amando de Barros”, um belíssimo violão que acompanha as flautinhas,
tangido por uma das Servas do Senhor. Isto, prezado leitor, é o Natal.

( A Gazeta de Botucatu – 16/12/1976 )
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 CARTÕES DE NATAL

 Perde-se num passado distante, a origem dos cartões de Natal. O termo, em sua exata acepção prende-se
a esboços de pintura. Usaram-no já no século XVI, os grandes pintores renascentistas, Michelangelo, da Vinci,
Rafael, deles se utilizaram para seus primeiros ensaios, e valiosos, de seus murais e esculturas. Seria esse seu
aspecto utilitário.

 Os cartões sociais propriamente ditos, teriam sua origem com o advento dos correios. A industria inglesa da
“imprimerie” desenvolveu com arte a confecção de tais cartões. Temos sob os olhos a reprodução de vários
tipos deles. De tamanhos diversificados, em preto e branco, coloridos, com alto e baixo-relevo com flores,
crianças e mulheres; traziam as mais diversas mensagens inclusive a de tão divulgada hoje promoção da
industria tipográfica. Davam tais cartões, mais para o humorismo, para a critica .

O Cristianismo assenhoreou-se dos cartões. Transformou-os em mensagens de fraternidade universal, em
amor. Vêmo-lo estampados no papelão, no fino setim bordado a fio de seda, dourado e artístico. Reproduzem
pinturas célebres, paisagens tradicionais. Muitos deles estampam inclusive, melodias natalinas. Há, em fina
celulóide , a reprodução inteira, do “ Chistmas Carol”, canção popular inglesa, a quatro vozes. Vinhetas as mais
lindas e coloridas completam os antigos cartões, adornados muitos, com artísticas iluminuras que representam
riquíssima criatividade.

Hoje prevalece mais, a simplicidade evangélica do Presépio. Pastores, magos, cordeiros, a Estrela de Be-
lém, o perfil da Sagrada Família, os areiais, tocam-nos mais a sensibilidade. Tudo que diga da autenticidade do
Advento. As mensagens cifram-se numas poucas e ternas palavras. Os melhores augúrios.

 Temos recebido todos os anos a mensagem dos Artistas Pintores aleijados. Enviam-nos a reprodução de
seus belos trabalhos. Artistas sem mão , que pintam com os pés, e a boca num esforço inaudito de sobrevivên-
cia com dignidade. Infundem-nos profunda admiração. São dignos de serem incentivados. Há grandeza em
seus quadros de grande beleza.

 As crianças da APAE enviaram-nos suas lindas mensagens. Uma onda de ternura invade-nos o coração ao
sabê-las tão singelas, tão carentes de amor e de compreensão. O que dizer das mestras abnegadas que se
dedicam a esses cerebrozinhos embotados, incapazes de externar tudo que lhes vai n’alma?

 Elas mesmas, as crianças, pintaram e desenharam. Tudo tão simples, tão lindo, e tão comovente!
 Há dois anos já, recebemos os cartões confeccionados pelas Servas do Bom Pastor, de São Paulo. É uma

congregação religiosa das antigas penitentes. Essas irmãs tem o mais árduo e belo trabalho missionário : a
rehabilitação dos que perderam a Fé e os caminhos do Bem.

 Vivem do trabalho. Sua especialidade é o cartão. Em fino papel-pergaminho. Nele, elas tecem, com uma
paciência de artistas, os mais delicados bordados, com a ponta de alfinete. Quanto tempo levarão para confec-
cionar uma só das vinhetas que produzem, não o podemos nem sequer avaliar.

 Cada cartão, é um, rendilhado precioso. Além do entremeio, fazem também, as rendas de ponta. São lindos.
Como se não bastasse, pintam-nos também. Com delicadeza invulgar. E em manuscrito, estampam as mais
lindas frases em simplicidade e beleza.

 Neste Natal, todos os nossos amigos vão receber um cartão desses.

 ( A Gazeta de Botucatu -22/12/1976 )
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 A FOLHA DE PLÁTANO

 Esta crônica, como tradicionalmente o fazemos, é para nossos leitores. Nenhum assunto, nenhum tema se
sobrepõe hoje, ao direito inalienável que adquiriram todos de receber, na última crônica do ano, a manifestação
carinhosa da cronista, na reciprocidade de tantas atenções prodigalizadas no ano que se vai. O espaço não nos
permite a citação de tantos nomes, mas impõe-se-nos o destaque daqueles que nos vieram ao encontro aumen-
tando neste cantinho de jornal, a grande fresta luminosa da amizade.

 Sentindo-se doente e combalido, o velho filosofo redeou-se dos discípulos e pediu que lhe trouxessem o
último quadro pintado. Acorreram pressurosos. Era um quadro singelo demais : uma simples folha de plátano,
espalmada e brilhante. O limbo irradiava o doce verde primaveril e as tremulas nervuras refletiam maravilhosa-
mente a seiva estuante que a alimentava.

 - Que beleza, mestre! Parece ter vida!
Sorriu o sábio : - “ Vós a vedes com olhos de amor. As mãos trêmulas já não fixaram as nuances e uma

análise mais profunda, ressalta os borrões. Só a amizade, meus discípulos, que tão bem a cultivais, transforma
essa folha em Vida! . . . Vos sois muito bons!. . .”

É pra vocês, caríssimos leitores, o pensamento de Liu Yutang. Só vocês, na manifestação espontânea dos
gestos amistosos conseguiram ver na simplicidade de nossas crônicas, o clarão que alenta e vivifica. O dever
impõe-nos destacar sem cabotinismos, e a gratidão supera nossa simplicidade natural – nomes muito respeita-
dos e episódios em si, pitorescos :

A jovenzinha do Mercadão, que não conhecemos :
 - É a senhora que escreve a crônica da “Gazeta”?
 - Não. É minha irmã .
 - Que pena! Queria conhecê-la . Antes de embulhar os frangos, eu a leio, todas as semanas.
As balconistas de nossas casas comerciais, tão graciosas e risonhas :
 - A senhora assina esta nota, por favor!
 - Pois não!
 - Eu estou certa? É a senhora a cronista da “ Gazeta”?
 - Sim.
 - Oh! Legal!. . .

 - Leio a senhora todas as semanas. Da última gostei demais. Não a conhecia pessoalmente. Muito prazer!
A velha filosofia napolitana, herdada “atavicamente, despertou rápida :
 - Pensou que fosse uma mocinha? , respondemos rindo . . .
 - Capaz! Quem a ensinou a escrever?
 - Vivência!
De longe, nos vem a palavra amiga :
Dr. Rivaldo de Assis Cintra – São Paulo – Agradecemos sua constante manifestação de apreço. Para nós

é uma honra.
Hernani Donato – São Paulo – O que é evidente – ensinaram-nos – não carece de demonstrações. Gratis-

sima pelas suas renovadas atenções. A amizade, é como o vinho : quanto mais velho, melhor.
Dr. José M. Caricati – São Paulo – “ A fiel discípula de Eça, nosso abraço de admiração. Muito grata, à sua

carta. ̀ A todos, caríssimos leitores, um feliz ano de 1977.

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/12/1976 )
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 A RONDA DA NOITE

Temos recebido nestes últimos tempos – precisamente ao inicio de um novo ano – a oferta honrosa com que
a “ Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A.” distingue seleta clientela nacional.

Estaoferta consiste numa folhinha-calendário. Como meio propagandistico, a folhinha comercial é um velho
chavão ultrapassado já, pelos “slides” e “tapes” que enxameiam a televisão. Aliás, meio não só ultrapassado
como desmoralizado eis que a tiragem de folhinhas pornográficas rança e embrutece nossa pobre juventude e,
sabe-se pelos jornais, anualmente se editam coleções de nus para se presentear discretamente figurões da
nobiliarquia inglesa.

Mas à tradicionalidade e à respeitabilidade de seus multivariados produtos, á “Hoechst” mentem a nobreza
de sua conduta comercial que caminha paralelamente à divulgação do mais alto nível de cultura e conhecimen-
tos. Suas folhinhas são editadas na Holanda e cada exemplar é caríssimo. A cada ano, a Hoechst divulga os
grandes museus e coleções de arte célebres. Á parte a seleção pictórica ( cada ano são vinte e quatro quadros
famosos ) há a divulgação histórica da origem e formação dos museus e pinacotecas universais.

 Temos à frente o Museu de Arte Ohara, de Okayama, o Museu de Arte Bridgestone e o Museu Nacional,
estes últimos de Tóquio. Lá encontramos todo o acervo do grande Kojima ( não há só pintura ) como também
monumentos do antigo Egito e as celebres porcelanas do Oriente Médio.

 É no Museu Ohara que se encontra a “Anunciação” de Domenkos Theotocopulos, nascido em Creta, mais
conhecido por “El Greco” de Toledo – Espanha.

 Uma das belas folhinhas contém as mais famosas telas do Rijksmuseum, um dos mais complexos museus
europeus, situado em Amsterdam. É o Louvre holandês. Seu acervo riquíssimo abrange tanto pinturas e dese-
nhos quanto objetos de escultura, artesanato e história neerlandesa. Seus imensos e vastos salões funcionam
em razão da “Ronda da Noite” uma das mais celebres telas de Rembrandt, que se cerca não só da notoriedade
do pintor, como da interessante história que a criou. Foi feita para adornar o salão de reuniões da Corporação
de Atiradores de Amsterdam. Contratado o trabalho, cada componente do grupo deveria pagar proporcional-
mente a sua colocação no quadro. A extraordinária beleza da tela está no belíssimo emprego da luz. Assim,
Rembrandt colocou sob o foco de luz mais forte, os que pagaram mais, dispondo em outros dois planos, meio na
penumbra, os que pagaram menos pela sua incrível arte. Como toda pintura holandeza da época, o quadro é
uma movimentação de grupo, onde se estampam com a absoluta fidelidade, as mutações fisionômicas de seus
integrantes. Arte célebre e imortal.

 Tão significativo é o valor desse quadro, que o Rijksmuseum sofreu várias reformas para melhor situá-lo à
visibilidade e à admiração dos que o contemplam.

 A riqueza desses exemplares que afortunadamente possuímos não nos permite contê-la só numa crônica.
 Recebemos por último, as Coleções dos Príncipes de Lischtenstain, em Vaduz, e as da fundação E.G.

Buhrle, de Zurique. Avolumam-se dentre os quadros, os melhores trabalhos de Rubens. Retratos, especialmen-
te. Em “Retrato de uma Menina”, o artista soube fixar, com parcíssimos recursos pictóricos, o semblante mais
atraente e sedutor, de uma menina de doze anos. Sua filha : Clara Serena.

 Para a nossa já grande coleção de museus e quadros célebres, anexados à História da Arte, tais folhinhas
constituem-se numa contribuição maravilhosa.

 ( 07/01/1977 – A Gazetade Botucatu )
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 A PRIMEIRA COLISÃO

 Por muitos motivos lamentamos não estar presente à tarde de autógrafos em que Zaíra Moura Campos
lançou seu terceiro livro intitulado : “Reencontro”.

 Primeiramente, a oportunidade muito feliz de abraçar uma contemporânea e botucatuense que difunde lá
longe – e onde, Santo Deus! Em Ribeirão Preto, o maior e mais brilhante centro de cultura do interior paulista
– o fulgor de sua inteligência e de seu indiscutível talento. Depois, deparar-se-nos-ia o prazer imenso de rever
a terra de Sinhá Junqueira, a Ribeirão Preto que nos conquistou desde que lá estivemos pela vez primeira,
saboreando o encanto das descobertas de uma cidade fidalga cujos filhos souberam doar-lhe não só amor,
como o potencial de seu trabalho e de suas riquezas.

 Ribeirão Preto, como Botucatu, tem origem nobre. Irmanam-se ambas pela tradicionalidade de sua história
nimbada de heroísmos, de arrancadas difíceis , para a conquista sobretudo da educação, da cultura e do pro-
gresso. Tem ambas, em comum, uma localização privilegiada – que essa ninguém usurpa – pois são entradas
históricas do interior – norte e sul – do grande sertão.

 Ademais, foi em Ribeirão Preto, pelo jornal “A Cidade”, que um dia entramos para a vida literária, através
da crônica .

 Para corresponder ao gesto cordial de Zaíra, enviamos-lhe um exemplar de “Selva Trágica” gentilmente
autografado, a pedido nosso, pelo Autor.

 Enquanto aguardamos que a prezada amiga nos envie um exemplar reclamado de seu novo livro, mergulha-
mos os olhos em seu “Retalhos d’alma” que Zélia Meira Delmanto nos propiciou. É uma coletânea de crônicas
, pequenos contos e poesias. Ali, a alma botucatuense da Autora se extroverte e, antes da escritora, transforma-
se numa terna evocadora da infância e da juventude botucatuense. O seu depoimento sentimental sobre a terra
dos bons ares que ela carinhosamente chama de “a cidade das serras” retrata antes de tudo,a jovenzinha
crescida à sombra das memórias de seus ancestrais que tanto deram de si, para o engrandecimento da cidade.

 Ela nos revela com um sabor todo especial, momentos até então inéditos na vida botucatuense, que fugiram
mesmo á memória de Hugo de Avellar Pires, Sebastião de Almeida Pinto e do próprio Donato. Nem Pedretti Neto,
em seu livro inédito, cujo teor conhecemos , retratou os episódios que Zaíra, com tanta graça e encanto nos dá.

 Vejamos. Narrando o encontro do trólei de seu avô o Capitão José Elias de Barros, com o carro do Sr.
Bispo Diocesano, na estrada poeirenta do Capão Bonito, ressalta a autora, a repercurssão que teve essa
primeira colisão de veículos, na cidadezinha pacata da Botucatu dantanho. No alvoroço do fato, perguntaram
ao motorista de S.Exa. Revma. O que dissera o prelado, naquele transe angustioso. Ao que, respondeu, titube-
ante, o interpelado : “Ah! Ai, Jesus! É que ele não falou. . .”

 Sobre as serenatas, conta-nos Zaíra : Havia no grupo de serenateiros, um ex-seminarista. Naquela noite de
pleniludio, todos do grupo deveriam cantar. Chegou a vez do ex-noviço. Do mundo, ele nada conhecia, tão
pouco os “chorinhos”. Instado a participar, não teve outro recurso. Lançou, no silencio da noite, a sua potente
voz de barítono, cantando “Tantum Ergo Sacramentum. . .”

 Com extrema ternura Zaíra nos oferece, uma faceta a mais, do grande médico Dr. Antonio José da Costa
Leite : Após anos e anos de dedicada assistência, uma cliente reclamou do médico, a conta. Era demais. Toda
vez que lh’ a pedia, o clinico saia-se com evasivas. De tanta insistência , ele resolveu então, manda-la . Num
papel simples e quase vazio, estavam três palavras : nihil . . . nihil . . . nihil . . .

 Desesperada a cliente, sem entender, resolveu penhorar suas jóias para pagar tão alta conta. Antes, porém,
foi consultar um primo. A resposta não se fez esperar:

- “Deixe de bobagens! Você não deve nada, Nihil, em latim, quer dizer : Nada!

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/01/1977 )
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 RETORNO SENTIMENTAL

 Muita razão tem os que criticam acerbamente a chamada “onda nostálgica” atribuída à pobre juventude de
hoje, desherdada dos reais valores emocionais que alimentaram outrora uma mocidade sadia, capaz de criações
que lhe fixaram a época. Hoje, que tem em si, para recordar, os jovens que encontraram já no berço a violência
abertamente declarada, o sensualismo e a pornografia extratificada na formação educativo-cultural que lhe
coube?

 A “onda nostálgica” é pois, bem definida alhures, um recurso propagandistico malicioso para impor “o
velho” ao “novo” reconhecido este último como incapaz de superar em amplitude, arte e bom-gosto, os valores
relegados.

 Está pois, de parabéns, a Empresa Teatral Pedutti, em exibir, como o vem fazendo ultimamente, os grandes
sucessos da cinematografia passada. É essa uma das muitas formas de se demonstrar às gerações presentes,
o acervo educacional que se perdeu pelos caminhos reformulados pelo materialismo cientifico que sacrificou
definitivamente as gerações supervenientes.

 Fizemos um retorno sentimental. Abancamo-nos gostosamente numa das poltronas do Nelli, em vesperal
dominical. Não faltou nem o canudinho azul do tradicional “Lacta” com os doze bombons envoltos em papelzi-
nho prateado. Tudo como outrora. . .

 As luzes se apagaram. Começou uma vez mais, em cópia nova. . . “E o Vento Levou”.
 Voltamos a 1940, data do lançamento mundial do filme. As cenas se desenrolaram para nós, sem nenhum

ineditismo. Conhecêmo-lo de cór, bem como o livro em que se baseou, por isso não houve nem expectativas
nem surpresas. Na tela e ao nosso redor, um desfile de sombras. Circunvagamos, na meia-luz, o olhar pela
platéia. Uns poucos contemporâneos remanescentes, e o resto, casa lotada, a juventude espraiada aqui e acolá.
Silencio absoluto, prova evidente que os jovens estavam realmente “sentindo” o filme. Algo assim como um
tácito protesto ao que lhes foi negado de forma irrecorrível. Vivendo em disciplinada atitude de atenção e
sensibilidade todas as cenas do filme, esses jovens cobravam de sua época e de seus mentores aquilo a que
tinham direito. O direito de sonhar.

 Quando se esgotaram as longas quatro horas de projeção da película, e Scarlett trágica e chorosa, porém,
resoluta e firme, nos diz na força expressiva de sua arte : “Amanhã é um outro dia. . .” as luzes se acenderam
de repente e muita menina em flor, enxugou às pressas as lágrimas que lhe corriam dos olhos.

 O eterno feminino. . .
 O filme em si, é uma das mais brilhantes produções hollywoodiana. Nada mais dele resta em sua riquíssima

extrutura : a Metro desapareceu melancolicamente, levando consigo o famoso leão de porte majestoso; Victor
Fleming, o grande Diretor, também se foi. Do elenco, a maior parte é hoje, sombra : só restou a meiga Olívia de
Havilland, a doce Melânia , sentimental e afetiva.

 É o filme, o mais minucioso e verídico relato da guerra de seccessão, aquela que valeu, de um embaixador
americano no Brasil, a celebre frase “ O Brasil acabou com a escravatura por meio da poesia de Castro Alves
e da eloqüência de Nabuco. No meu país, o mesmo fato, deu uma guerra civil separatista”.

 Escrevendo à tradutora do romance, escritora Francisca de Basto Cordeiro, Margareth Mitchel Marsh,
autora do livro, cita os “irredutíveis sulistas” que, inconformados com a derrota, emigraram para o Brasil,
escolhendo justamente, o Estado de São Paulo, como nova Pátria.

 Três desses nomes famosos, deixaram seus ossos, esua vida, na história de nossa cidade : Major Burton,
cujo túmulo foi já tombado pela municipalidade; Major Merriwether, e os Lee.

 Eis porque esse filme deve ser visto por todos os botucatuenses.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/01/1977 )
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 A  G O T E I R A

O que Fadel nos contou, em sua última crônica , com aquela maneira toda sua, não é novidade. Aliás, o que
ficou nas entrelinhas, é que a ética e a profissão andam cada vez mais distanciadas uma da outra, quando se
sabe que, imanente a toda atividade existe a moral do trabalho.

Mas divagar nesse sentido, seria caminhar um atalho muito sério. Nós não vamos enveredar para esse lado.
Fiquemos na goteira e contemos ao caríssimo Fadel, um caso de Tio Ângelo, de Garça. Ele gostava de coleci-
onar esses fatos.

O bom homem, seguindo a regra do êxodo rural, desde a primeira polpuda safra do café, bandeou-se para a
cidade. Comprou um belo bangalô, lá pelos lados do futuro ginásio e instalou a família. Ia ao sítio pela semana
e aos domingos, cidade.

Na primeira chuva, apareceu uma goteira na cozinha. Valeu-se de um compadre, pedreiro e entendido em
goteiras.

 O compadre subiu ao foro. Demorou-se. Fez barulho. Quando desceu, afirmou :
 -Pronto. Agora não chove mais. Está tudo arranjado.
 -O que era?
 -Uma telha resvalada. Nada de mais.
 -Quanto lhe devo, compadre?
 -O que é isso? Nada! Somos amigos.
 - Pois bem. Quando for ao sítio, trago-lhe um frango. Para um assado, no domingo.
 Outras chuvas vieram. Agora uma goteira no quarto do casal. Logo em cima da velha cômoda. Ia estragar

toda a roupa.
 Novamente foi chamado o compadre. Subiu outra vez pelo alçapão . Demorou-se. Mexeu aqui, ali. Quando

desceu, a mesma resposta :
 - Outra telha resvalou. É o vento. Telha francesa, mal colocada, é um negócio. . . - E o pagamento,

compadre?
 - Não se preocupe.
 Mais um frango, em agradecimento.
 Assim foi. A cada chuvinha, uma goteira aqui, outra ali.
 O bom homem já estava desanimado. Pensava em uma próxima reforma. Mudar tudo. Quem sabe a telha

paulistinha resolveria esse negócio. Casa de construção recente. Boa. Confortável. Mas o diabo era esse
telhado. Sempre as goteiras.

 Num verão, as chuvas chegaram mais fortes. Trovoada a toda hora. Os pingos começaram a sua sinfonia.
No canto da sala, no pequeno terraço, lá fora. Uma outra na cozinha. E no quarto dos rapazes. Escorria pela
parede, manchando a pintura.

 O bom homem apelou, uma vez mais , para o compadre. Foi procurá-lo.
 O compadre havia viajado. Mas estava o filho, pedreiro também, justamente, o afilhado.
 - Pois não, padrinho. Vou já.
 Foi o moço. Esmerou-se por uma revisão em todo o telhado. Demorou no trabalho. Quando desceu, deu a

mesma garantia:
 - Pode ficar tranqüilo, padrinho. Agora não vai chover mais. Arrumei tudo.
Quando o pai voltou da viagem, o filho abordou-o :
 - Ó pai. Fui ver o telhado da casa do padrinho. Como é que o senhor não deu jeito naquilo? Casa nova, não

podia chover daquela forma.
 - É filho! Cada vez que eu consertava uma goteira, deixava outra, no lugar. . .
 - Mas por que isso?
 - É que agora, quando você quiser frango assado, nos domingos, você vai comprar!. .

( A Gazeta de Botucatu – 27/01/1977 )
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 U M  C E N T E N Á R I O

De José Zorrilla y Moral, poeta e dramaturgo espanhol, vem-nos muito a propósito nesta crônica, a frase
acertada : “ Sou desses velhos que nunca são velhos”.

Nosso vizinho e caríssimo amigo Sr. Turíbio Vaz de Almeida, completa na próxima semana, exatamente
daqui a três dias – 7 de fevereiro – cem anos de existência. Uma aura de solene respeitabilidade lhe ilumina o
vulto esguio, o porte ainda viril, de brancos cabelos coroando-lhe o olhar tranqüilo de homem justo.

 Sim. Justo na exata acepção da mensagem bíblica. Cem anos religiosamente vividos à sombra da palavra
do Senhor. Das raízes do lar firmado na primeira mocidade, despontaram no correr dos longos anos, as onze
gemas preciosas – os filhos – que lhe coroaram a bela existência, filhos que refletiram e refletem pela vida em
fora, as luzes serenas hauridas na morada paterna.

 O Sr. Turíbio Vaz de Almeida faz anos. Cem anos maravilhosamente vividos. Cem anos que o Senhor lhe
concedeu para exemplo e edificação dos que dele auferem a amizade cordial, o peculiar e sempre atencioso
cavalheirismo e – sobretudo – para aqueles a quem ele distingue com o depoimento extraordinário de sua
memória invejável. Lúcido, sereno, tranqüilo de falar, Turíbio viu a cidade crescer. E se tornou dela, a crônica
viva. Seu testemunho inconteste.

 Quando ele nasceu, recebeu-o já no bercinho singelo, uma menina-moça de apenas vinte e dois anos. Fez-
se dele, a sua madrinha. Era a Botucatu-povoado. Sempre se amaram. Amor platônico, recíproco, espontâneo.
Até hoje é assim. Para edificação nossa.

 Era menino de oito anos, quando ouviu, sem o entender, o povoado aturdido :
 - Mataram Ana Rosa, lá para os lados do Lavapés!. . .
 Foi, como todos foram. Mas pouco lhe deixaram ver. Era uma criança. Com as bênçãos eólicas da madri-

nha-serrana, suas pupilas de menino inteligente foram retendo nos dias sem fim, as paisagens sempre vivas e
sempre novas da cidade que surgia.

Ouviu, de longe, o eco vibrante da Republica. Aqui, a vilazinha tomou novos contornos : Câmara , prefeitura,
ruas traçadas, largos surgidos, a primeira imprensa, a Casa Bracke, a Casa Carlos, o primeiro fotógrafo, as
escolas particulares, Vital brasil e a caça aos ofídios. Grimparam as veredas. Conquistaram o platô . Vieram os
Capuchinhos. Derruiu-se a Igrejinha de São Benedito da Praça Moura. Surgiu a Matriz, lá encima!. . .

Conheceu Monsenhor Ferrari e deu as boas vindas a Dom Lúcio. Viu instalarem-se os Lazaristas e as
Marcelinas. Teve por amigos, Raphael de Moura Campos, os Cardoso de Almeida e os Amaral de Barros.
Assistiu às Revoluções de 1924, de 1930, à epopéia gloriosa de 1932. Sofreu, como todo mundo, com as
hecatombes de 1914 e 1945. Testemunhou a política renovadora e sadia de Emilio Peduti e vibrou com ele, na
conquista de nossas Faculdades.

As bênçãos do berço deram-lhe uma perene mocidade que se traduz no seu eterno rememorar, entre
comovido e saudoso, os fastos da cidade que cresceu com ele e se engrandeceu. Ele sim, pode dizer às
gerações que se sucedem : “Meninos, eu vi”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/02/1977 )
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POR TRÁS DA LETRA

 Transcorreu em 07 do andante, o dia nacional do gráfico, ou melhor dito, do tipógrafo. Nada mais justo, que
serodiamente embora, se lhe preste cordial homenagem, partida principalmente, daqueles que lhe fomentam as
atividades.

 O desenfreado progresso tecnológico a que assiste o homem, nos dias atuais, não o descinculou de todo e
nem o desvinculará jamais, do manejo da máquina. O sonhado robô , de cabeça pensante ,não lhe dará nunca
a emancipação sonhada e o homem continuará sempre a executar programações que o computor mastigará,
deglutirá e equacionará – tudo dependente, é certo – das faculdades humanas. Assim também, o jornal.

 Por trás das páginas impressas que a humanidade folheará habitualmente com sofreguidão e avidez, como
vitais abluções matinais, ali está o tipógrafo. Nenhum frontespício de jornal ou revista lhe aponta o nome, ou
nomes. É ele o anônimo artezão, mãos sujas e calosas, tecendo as palavras, alinhando as frases, formando o
pensamento.

 Não nos referimos às modernas e ultra potentes máquinas, que hoje, em seu complexo, fazem de uma
oficina de jornal uma autentica cidade fremente na complexa urdidura dos matutinos.

 Não. Nossa homenagem é para os nossos gráficos, muito carinhosamente para os gráficos de nossos
jornais que lamentavelmente se encontram ainda, em período mediavalesco. Esses gráficos sim, são verdadei-
ros artistas – e arteiros também – na paginação de nossos hebdomadários.

 Por que artistas? Porque sua oficina nos dá ainda a primitiva paisagem de lá pelos anos do novecentos. Nós
cremos que a caixa de tipos, a rama com aperto por meio de parafusos, os rolos, as pinças, as espátulas sejam
ainda as mesmas que as manusearam os Levy de Almeida e o velho e querido Pedro Chiaradia. A única linotipo
que possuímos um dia, pertenceu ao Monitor Diocesano que já desapareceu há tanto!

 A coleção de tipos já gasta. Vez por outra engasgam as automáticas. Falta de tinta. Excesso de tinta, e lá vai
uma paginação inteira comprometida. Em meio ao trabalho, solta-se uma roldana. E lá fica o artezão-artista,
mais obreiro braçal, incompreendido e nervoso, sofrendo horas de solidão na noite, roubada ao convívio da
família, para reparar a máquina cansada e esclerótica.

 Tudo, para que o jornal saia bem, limpo, lindo, a tempo e à hora. Vemos nesse anônimo trabalho de batalha-
dor apaixonado de sua arte, o dia-a-dia de um Mauro e de um Gamito. Esses nomes sintetizam todos os nossos
valentes gráficos.

 Mas são arteiros também. Principalmente, os principiantes. O artigo revisto, corrigido, volta para a última
demão : corrigir a divisão silábica errada; mudar o acento agudo pelo grave, nas crases; intercalar a palavra
omitida; completar as reticências de três pontinhos, tudo isso vai bem, enquanto o radinho de pilha ao lado, não
incendeie os ânimos, com o primeiro gol do time predileto da seleção. Aí, Deus nos acuda! Vai tudo de roldão!

 Ai, Mingo! Celso! César!
 Ás vezes, são eles o “bode expiatório”, aquele que na linguagem do caboclo nosso é chamado “o boi de

coice”. Todas as coisas ruins da crônica, do noticiário ( Deus nos guarde ), da poesia, tudo, tudo, tudo, até os
erros gráficos, a semântica truncada, a concordância ( um horror ), a miscelânea pronominal, a todos as queixas
dos leitores atentos, só há uma única e fácil descartada:

- Ah! Você não repare! Foi erro do tipógrafo. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/02/1977 )
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DR. ANTONIO PIRES DE CAMPOS

 Ele foi profundamente humano. E um grande humanista. O que o distinguiu na estima e consideração do
imenso mundo amigo que ele desertou. Pode-se ser humano, bom, apenas. Ou humanista, sábio, isolado, fecha-
do em seu egocentrismo. Mas ele foi ambas as coisas, sem ferir a discreção do dia-a-dia. Sempre que solicita-
do, distinguiu-se na elegância oratória que o destacava pela sua imensa cultura.

 Na grande fauna humana – e principalmente entre seus pares – foi um exemplar raro de eficiência ,
sabedoria e atualização cientifica , tão sábio quanto bom.

 Era humano no exato sentido da palavra. Temente a Deus e fiel ao juramento médico. Mais que isso : fiel
à sua profunda convicção de homem medularmente bom. De índole e de formação. Do consultório ao plantão
infantil que ele mesmo criou e vivificou na Santa Casa, para atendimento à pobreza. Ali, ele deixou seu último
exemplo. Ali, durante mais de trinta e cinco anos, ele trabalhou até o seu último dia.

 Laborou no mundo infantil. Tudo, dedicado à infância. A fama de sua eficiência centrifugou uma vasta
região deste e dos Estados sulinos. Nenhum bebê de berço ou criança manhosa da primeira infância escapou às
suas mãos macias e a seus ouvidos. Consciencioso e estudioso. Suas observações consubstanciaram-se em
teses de grande alcance. E a Medalha “ Imperatriz Leopoldina” foi-lhe concedida por seu amor à causa infantil
brasileira. Exaltado e citado nos grandes certames internacionais e brasileiros ele deixou nome na Pediatria
Brasileira.

 Humanista e bibliófilo. Rodeou-se de livros. Sua imensa biblioteca – que pudemos gostosamente manusear
– ocupa varias das maiores dependências de sua residência. Para as horas de estudo e de recolhimento, dizia-
nos ele, a de lá de cima. Para o sossego tranqüilo das madrugadas calmas de pesquisa. Manejou o idioma pátrio,
como poucos. Por longos anos, fez critica literária, como mestre.

 Admirado como conferencista, nenhum tema lhe foi adverso. Nos áureos tempos de Dom Frei Luiz Maria
de Sant’Ana, proferiu na Cúria Diocesana de então, e a convite do grande Antístite, conferencias brilhantes.
Cultura vastíssima em profundidade e extensão, qualquer tema era-lhe familiar. De uma feita, abordando o
titulo “ Da felicidade”, soube conquistar um auditório atento e exigente, preso por longo tempo, ao fascínio de
sua dialética. Palavra fácil, rica, elegante, torneada. Entremeou o assunto com imagens alegres, picarescas até,
sabendo dosar o humorismo à seriedade ambiente.

 Poeta dos mais inspirados, colaborou no jornalismo botucatuense, no tempo em que nossos jornais traziam
três idiomas : português , francês e o inglês , sem contar mesmo, com o italiano. Pertenceu aos melhores
círculos literários das mais famosas do tempo, onde lideravam Levy de Almeida, João Thomaz de Almeida e
Pedro Chiaradia. Colaborou no jornalismo carioca, enquanto estudava, através, principalmente, do jornal o
“Globo”.

 Serviu na Revolução Constitucionalista de 1932, como voluntário botucatuense. Não de versos, jornalismo
ou oratória. Mas de armas em punho. Serviu no setor sul do Estado, sob o comando do General Taborda.

 Coube-lhe na receminstalada Academia Botucatuense de Letras, a primeira conferência . Pertencia à
Cadeira N.10, sob o patrono Humberto de Campos. Naquela noite que já se faz memória, ele recordou, com a
elegância de um sábio, a saudade de um herói e o entusiasmo de um grande, as glórias e as misérias da maior
epopéia paulista.

 Reverenciando-lhe o vulto, a Academia Botucatuense de Letras chora sua ausência e se orgulha de seu
nome. Dr. Antonio Pires de Campos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/02/1977 )
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VIGILANTE RODOVIÁRIO

 Tomamos a Rondon, logo de manhãzinha, para ir buscar as crianças a fim de passarem conosco, os feria-
dos do Carnaval. Oitenta quilômetros horários. Nem com a lei e dentro da lei.

 Nada de excessos. Á nossa frente e à retaguarda, uma fila intermina de carros. Era sábado, com a provisão
de três gostosos dias de descontração e descanso. A demanda para o Interior era intensa. Carros de todos os
tipos e volantes de todos os quilates. A maioria, era prudente. Havia os fiéis às ultimas determinações governa-
mentais. E havia também, os que ainda teimam em fazer do asfalto sua pista de corrida. Carros cheinhos de
crianças e malas. O que vale dizer : famílias se deslocando das agruras da Capital. Muitos carros de São Paulo.
E esses, os afoitos. Para esses, o Interior ainda representa a bisonhise dos tímidos, dos canhestros, dos caipiras.

 Mal sabem eles que não passam de amadores cafonas, cheios de si, donos da estrada, e da vida dos
vizinhos. Para eles, a lei, ora a lei! O que vale mesmo, é fazer exibição de machismo, de equilíbrio, dos reflexos
cretinos, podando caminhões de carga pesada, podando de uma só vez, cinco ou oito carros particulares. E as
lombadas? Isso é para motorista bisonho. Para eles, não!

 Logo à saída de Botucatu, no primeiro posto, uma equipe diligente de guardas rodoviários conscientes de
sua extrema responsabilidade. Sob a chefia de nosso amigo Sargento Figueira. Só à vista dessa gente de escol,
alinhada numa conduta exemplar de fiscalização, orientação e vigilância, sente-se o viajar tranqüilo. Há alguém
que cuida, noite e dia, da segurança de nossas estradas. Como é bom isso!

 Outras equipes vamos encontrar pelo caminho. Fazem parte dos oito mil homens que a Detran colocou no
asfalto, assegurando a preservação da vida de milhares e milhares de viajantes. Por que não houve essa
determinação há mais tempo? Quantas vidas teriam sido poupadas!

 Esses guardas magníficos , luneta de longo alcance nos olhos, postados nos pontos nevrálgicos da rodovia,
nunca serão suficientemente louvados pelo muito de bom que espalham ao seu redor. Fica nesta crônica mo-
desta, a mais sincera louvação de que se fazem merecedores.

 Na marcha regular dos oitenta quilômetros, vamos vencendo distancias . Á altura da Castelo Branco, há
um verdadeiro formigueiro de carros. Uma só fila. Nós estamos por baixo. Sob a passarela. Mas lá encima, a
disputa das primazias e da ultrapassagem é feroz.

 Uma surpresa. Todos os carros que nos ultrapassaram, estão agora, parados no acostamento. Foram mul-
tados. Os guardas que de longa distancia vinham-nos acompanhando, detiveram-nos. Fiscalização dos docu-
mentos, anotações. Multas. Toda a louca corrida transformou-se agora, em cara de frustração e desaponto.
Bem feito!

 Os volantes japoneses são os que mais se arriscam. Há em seu sangue, as borbulhas febricitantes dos
“kamikases”. Na última guerra mundial, eram os “kamikases” aqueles aviadores treinados para destruir o
inimigo com a própria vida. Acertado o alvo, eles se projetavam – avião, piloto e carga explosiva – sobre o
inimigo. Foram heróis, não resta duvida.

 Hoje, há os “kamikases” de terra. Não mais do ar. Mas do asfalto.Benezinho na testa, rosto frio e impassí-
vel, olhos pequenos e vivos, põem eles o pé no acelerador e se esquecem do resto. Voam na estrada. Fazem
toda sorte de ultrapassagem. Depois, na próxima curva, a multa. A frustação.

 Para nossos guardas rodoviários, o nosso agradecimento. Fomos e voltamos com a tranqüilidade dos que se
sentem protegidos. Por Deus e pelos vigilantes do asfalto.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/02/1977 )
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E S T I O

 A terra está sedenta. O forte estio ameaça queimar as plantas. Entre os dois extremos – geada e calor – lá
se vão as maravilhas da Natureza. Só extremos cuidados asseguram-lhes a sobrevivência. Entendemos bem
nessas horas, as angustias do jardineiro solitário do Gitanjali. É preciso acarinhar a terra. Sente-se-lhe a sofre-
guidão, aos primeiros borrifos d’água. São tragados vorazmente e uma forte emanação nos diz que da noite
para o dia, tudo se transformou em chão poeirento e duro. O sol dardeja impiedoso, desde as primeiras horas
matinais. Na transparência de um céu sem nuvens, seus raios queimam.

 A trepadeira escarlate está exangue. Suas pequeninas e múltiplas campânulas pendem as cebecitas, em
agonia. Mas como? Fizemos a última rega ontem, ao cair do sol, já nas sombras da noite! A brisa vespertina –
que sempre a temos sob o céu estrelado – não lhes trouxe refrigério! O pequenino quiosque em formação,
suspira pelos borrifos abundantes.

 Já fizemos o primeiro replante das margaridas. Na última minguante, D. Conceição nos preparou a terra
dos canteiros, rastreando-os da grama daninha que se entremeia ao adubo animal. Tudo limpo, procedemos o
replante. Primeiro, das margaridas argentinas. Por que esse nome, não o sabemos. Elas são sim, heráldicas,
delgadas, brancas e macias, como se tivessem por berço, a corola dos crisântemos do brasão de algum samurai
exilado. Não se misturam com as nossas burguesas e caras margaridas nativas. Aceitam lhes passivamente a
vizinhança. E só. Nós as conservamos assim, como são. Amamos as nossas simpáticas, discretas e acremente
perfumadas margaridas campesinas. Vicejam esplendidas e dominam o canteiro, dando-lhe a graça de suas
longas hastes finas, eretas e floridas. Mas o sol castiga as delicadas mudas. Temos que vigiá-las dando-lhes
continuo e carinhoso cuidado.

 Os amarílis esplendem deliciados. Vicejam ao sol e ao calor, multiplicando as raízes enramadas sob a
camada rasa do canteiro. São efêmeros e inodoros. Seu encanto está nas corolas soberbas de lírios-açafrão.
Não sobrevivem ao corte. Morreriam logo, nos vasos da sala de jantar. Ornamentam apenas, o recanto do
jardim.

 Os “calladiuns” estão na sua floração total. O calor – o forte calor da estação – netre-lhes o limbo colorido.
Invadiram os canteiros. A cada verão mais e mais se multiplicam. São os “tinhorões” da denominação popular.
Da Roselandia trouxemos há tempos, alguns espécimes só. Falta muito da sua multivariada estirpe. Vamos
redobrar os bulhos que tanta beleza emprestam ao jardim. Há alguns deles que, dir-se-ia, serem papel colorido
a agitar-se no meio dos canteiros.

 E as rosas então? Estão ébrias de tanta luz e calor. A estação favorece-lhes a floração. Ávidas e sedentas.
Damo-lhes a farta ração hidrante que extingue a sede insopitável. E como sabem agradecer o carinhoso trato!
Aqui e ali, abotoam-se as hastes tenras no colorido encantador de suas corolas perfumadas. Está crescendo
para um próximo e fechado caramanchão, a rosa silvestre, branca, olorosa, linda. Já alcançou uns vinte centí-
metros e os botões arrebentam, dois, três , muitos para a primeira florada.

 As orquídeas entrelaçam suas aéreas raízes, no tronco das árvores. Apanhamos aqui e ali, umas mudas
viçosas e as pregamos, displicentemente ao tronco dos bico-de-papagaio, quase certa de não vingarem. Bendi-
ta e santa Natureza! Esquecemo-las. Lá estão elas esplendentes! Para breve, teremos, sem o imaginar, uma
cascata de “chuva de ouro”, uma floração espontânea de “caras de gato” e a fidalga, solitária e linda orquídea
lilás, símbolo brejeiro da pujança dos nossos bosques!

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/03/1977 )
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 A  G R A N D E  F U G A

 Era uma família tipicamente italiana. Tal como o eram, naquele tempo, à esquerda e à direita das calçadas
da sempre querida e saudosa rua Curuzu, os Tortorella, os Damatto, os Faconti, os Fioravanti.

 “Nonna” Angelina presidia as refeições, enquanto “papá” Baptista, caixeiro-viajante, percorria os longos
itinerários comuns aos cometas comerciais, pelos sertões abruptos das primeiras décadas do século. Mas
invariavelmente, a cada fim de mês , retornava ele ao pequeno reino familiar cujo patriarcado era exercido no
santo temor de Deus, na grande paz oriunda do amor recíproco entre os esposos. Iluminando-lhes a vida, uma
coroa gloriosa de filhos trêfegos e ruidosos, espadanava a santa alegria no lar verdadeiramente cristão.

 Então, as refeições eram um grande concerto de vozes, onde se alteavam desde o alvoroço infantil à voz
grave do Tio Beppe, sempre magnânimo e carinhoso para com as crianças que lhe iluminavam os dias já longos
de um celibato irredutível. “Mamma” Carolina ia e vinha da cozinha à “tavola” imensa, iluminada na alva
brancura da toalha bem posta. Seu rosto, jovem ainda, sadio e carinhoso, ia do esposo aos filhos, brilhante o
olhar por entre a fumegante e apetitosa terrina dos “taglarini” e as travessas suculentas das “braciolas” reche-
adas ao toucinho saboroso e perfumado. E todo o alarido infantil se interrompia, ao apelo mais amoroso e
deliciado do que enérgico e firme do “papá” : “Preghiamo”. . .

 Hermenegilda, na flor da idade, de maças rosadas num rosto de olhar mais límpido do que a aurora, olhava
comovida a cena doméstica tão cara ao seu coração. Sofria no intimo, pela suprema decisão tomada. Como
dizer-lhes – ao “papá” e à “mama” que seria talvez essa, a ultima refeição com eles? O amor à italiana não
admite separações bruscas. À “nonna Angelina, ela confessara todo seu grande desafio. Sempre compreensiva
e boa, “la nonnina”, olhos rasos d’água, calcara a dor profunda da separação e ainda insistira : tinha que ser
mesmo? Seu grande amor chegara dominante possessivo, espontâneo? – “ Guarda, figlia mia”, este é um
propósito “si grave, si profundo!. . .”

 - “Si, nonna caríssima! Io voglio!. . . Este amor se apossou de mim definitivamente! É o único de minha
vida! Não quer partilhas!. . .Devo ser d’Ele, exclusivamente d’Ele! Desde há muito, Ele já o disse : “ Deixa tudo
e segue-me”. “Ma il babbo e la mamma non vogliono capire!. . .”

 Às primeiras e tímidas consultas, os pais amorosos, cada qual à sua vez, protestaram aflitas :- “Não!
Nunca! Temos Deus conosco e basta! É demais o que nos pede!. . .

 Não havia outro argumento. A única saída, a definitiva, seria uma só : a fuga.
 Foi a última refeição. No dia seguinte, pela manhãzinha , saiu Hermenegilda para a missa matutina. E não

mais voltou. Na penumbra do quarto, “nonna” Angelina desfiava, entre lágrimas, o rosário.
 Os umbrais do então Colégio dos Anjos, abriram-se para recebê-la. Ela entrou pálida, serena, olhos brilhan-

tes a transbordarem as santas alegrias da jovem que se entregava numa só e única promessa, ao Esposo
Divino. Bodas místicas, entrega total, abandono completo ao mais nobre e grande destino : Irmã Marcelina.

 Difícil de entender. O mundo de hoje não aceita. Foi em março de 1927. Completam-se agora, neste mês,
os cinqüenta anos de uma fuga que abalou e comoveu uma cidade. Hermenegilda, filha primogênita de Baptista
e Carolina Dal Farra, fizera-se a esposa espiritual de Cristo, para servi-lo nas fileiras admiráveis das virgens
prudentes, que com as luzes da Fé, iluminam o tálamo nupcial, assegurando-se na trilha do verdadeiro e único
Caminho, a imortalidade feliz.

 Hoje, é ela a Revma. Madre Superiora do Colégio Santa Marcelina, na Capital do Estado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/03/1977 )



384 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 FRATERNIDADE

 Irmã Helena foi viajar. O longo percurso seria realizado em parte , por avião. Cônscia da sempre inseguran-
ça natural do aparelho, mesmo supersônico, fez um voto : grande demais para a fragilidade angelical de uma
criatura, sublime demais para a grandeza material da intenção : trabalhar de corpo e alma, para a reforma total
da Igrejinha de São José,lá na pracinha mais linda e mais bem cuidada desta cidade. Mas como?

 Foi dito há quase dois mil anos que Fé remove montanhas. Nem a ciência mais avançada, nem a incredu-
lidade mais cética conseguiram destruir esse poder. São José é, na obra da redenção humana, a serena figura
do homem justo. Pai adotivo do Menino e protetor da suave e castissima Esposa,recebeu da Igreja, através dos
séculos, os mais nobres títulos : patrono da Igreja, protetor do lar, santo dos Operários, invocado nos momentos
extremos da criatura agonizante. No mundo inteiro é grande a devoção ao santo Carpinteiro de Nazaré.

 Em São Paulo, Tavares de Miranda – que também é José – destaca neste mês de Março as celebrações e
encontros dos que pertencem à Confraria dos Josés. São festividades de caráter social com grande repercus-
são às glórias do ilustre homem da Casa de Davi.

 Irmã Helena apenas esboçou, entre suas discípulas do Artezanato Santa Marcelina, o seu – agora – grande
sonho. Foi o bastante. Como se tocadas por cânticos celestiais dispersaram-se as zelosas alunas e já de pronto,
começou uma azáfama sem precedentes entre elas : agradar, cada qual, a seu modo, a mestra muito querida.
Num abrir e fechar de olhos, organizaram já em fins de Novembro último , um Bazar beneficente. Voluntárias
saíram para as visitas domiciliares :

- Pra São José? Pois não! Assino, sim!
As agulhas de tricô se movimentaram; novelos de lã e linhas, as mais variadas, foram desmanchados, mãos

ativas desempoeiraram, lustraram, burniram, tudo se transformou, do dia para a noite. A arrecadação de utilida-
des : peças de vestuário, sapatos mal usados, vasos e floreiras, relíquias de casa velha, quadros, tudo teve um
valor redobrado. Por trás dos balcões , as senhoras se revesaram num afã de comover. Disputavam-se na
permanência por longas horas a fio, atentas em amealhar mais um cruzeirinho para a campanha de Irmã
Helena. Ou melhor, para São José.

 Na portaria do Colégio, soava a campainha logo diligentemente atendida. As pessoas desconhecidas trazi-
am o pequeno embulho ou o envelope fechado :

- Entregue, por favor, à Irmã Helena. É para São José.
E lá se ia , sem deixar o nome.
 Um dia, Irmã Helena se comoveu às lágrimas. Uma senhora de outra seita, protestante convicta, apresen-

tou-lhe sua oferta :
 - Nosso Deus é o mesmo! Isto é para sua Igrejinha.
 Só quem se aventurou a uma construção, pode avaliar o que seja o voto de Irmã Helena, no tocante à sua

materialidade. Não é fácil meter-se com projetos, plantas, obras de engenharia, material, coleta de preços,
papelada burocrática, operários.

O traço característico da obra marcelina ( vejam a capela do Colégio que é, dizem os que viajaram, a
reprodução fiel da Capela principal da Ordem, em Milão ) é a beleza severa, a simplicidade artística, o ambiente
místico.

Avaliamos daí, o que será a futura Igrejinha de São José.

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/03/1977 )
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 GENTE DA CURUZU

 Você nos pede, carissima amiga, ao telefone, que lhe fale mais e mais sobre a rua que ambas tanto amamos
porque nela tivemos nossa vivência maior, malgrado você nela se fixasse praticamente quando dela saiamos em
definitivo. Seu apelo foi mais longe: sugeriu-nos carinhosamente que escrevêssemos um livro sobre a sempre querida
e saudosa rua Curuzu. Não. Esteja certa que não o faremos nunca, porque – falha humana – somos ciosa por demais,
do que amamos e jamais consentiríamos em partilhar nossas mais recônditas e puras emoções.

À sua insistência, porém, que sabemos sincera e quase persuasiva, um mundo maravilhoso aflora-nos à
memória e nos detemos um instante para recolher do escrínio sentimental que é só nosso, umas pérolas que
daqui lhe oferecemos, Jesumina, para ressaltar em rápidos clarões, a grandeza de uma comunidade que hoje se
nos apresenta como tendo sido uma feliz e grande família.

Naquela rua, a fraternidade era uma constante e atuante realidade. Não tão exercida assim, com o ostensi-
vo título, mas impregnada no quotidiano, como uma decorrência natural do encantador, simples e grandioso
espírito comunitário que a todos unia.

Aprendemos na infância , entre o jogo de amarelinha e a corda de pular, exemplos estonteantes praticados
com uma naturalidade indescritível que só mais tarde viemos a compreender, era pura vivência evangélica .

Por isso, estranhamos tanto que hoje se apregoa a fraternidade com uma programação anualmente repetida
como norma de conduta social – religiosa. Teria mudado tanto assim o homem que não tem vistas para a sua
direita e sua esquerda?

 Ela levou vida airada. Conhecera homens, amores e fortuna. Quando a velhice chegou, trouxe-lhe o séqüito
de misérias : solidão, doenças, desamparo. Bateu como último recurso, às portas de Dona Mimi, tão pobre
como Jô.

- Não tenho onde ir. Estou doente e com fome.
- Entre, você fica por aqui.
- Mas nada tenho para dar-lhe em troca. Nem trabalhar, posso!
- Entre, já disse!
- Como viveremos?
- Deus é grande!
Assim morreu Nhá Joaquina. Num leito limpo, rodeado pelas crianças da rua Curuzu.
 O velho negociante se desorientara. Logo seu filho, lhe dera tão grandes prejuízos? Recebera todas as

contas do mês e gastara o dinheiro, sabe-se lá, aonde? E as duplicatas a vencer? O velho desesperou-se. Um
ladrão na família ? Mataria o filho. O rapaz percebeu a conturbação do pai. Refugiou-se rápido, na casa do bom
homem, seu vizinho. O pai foi-lhe no encalço, armado de revolver :

- Meu filho está aí dentro?
- Está. Mas armado, o senhor não entra.
- Mas ele é meu filho!
- E eu sou seu amigo : Acalme-se, meu velho! Volte à sua casa. Deixe o menino aqui, eu falarei com ele.

Não irá errar nunca mais! Asseguro-lhe!
Não errou mesmo! Deu um ótimo rapaz, exemplar chefe de família!
 A noticia estourou como uma bomba! Não podia ser! Ele era o arrimo da família pobre e numerosa! O pai,

após a epidemia do tifo, perdera o emprego. E agora o filho primogênito, com manchas no pulmão? O tratamen-
to era um só : repouso absoluto e boa alimentação com leite e frutas. Mas como?

 A jovem saboreava seus primeiros vencimentos. Iria ter o anel solitário com que sempre sonhara. Ouviu o
comentário dos pais e sentiu-se, subitamente, amesquinhada. Foi à Casa Peduti e desfez o compromisso.

 Enquanto o Afonso viveu, numa longa agonia, não lhe faltou jamais, o leite. Nem as frutas diárias.
 Esse Jesumina, o mundo maravilhoso que nos formou a alma.

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/03/1977 )
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CAMPANHA DA CARIDADE

 É em momentos assim, que sentimos as compensações de oficio de escriba. Esta coluna alarga prazeirosa-
mente, mais e mais, seus muitos círculos que se traduzem numa cordialidade envolvente, amiga, e sobretudo,
encorajadoura.

 A semana que passou embriagou-nos com a beleza e o perfume das flores. Recebemos, profundamente
comovida, duas “corbeilles” maravilhosas. À originalidade e à fragancia dos ramalhetes, juntou-se aquele “subs-
tratum” magnífico que parte do coração humano. Vale a pena lutar pelo que é nosso. O amor que temos pela
nossa cidade não tem limites. Essa é a razão desta coluna.

 Da redação nos veio um belíssimo ramalhete de rosas vermelhas, caule esguio, perfumadas. O mais jovem
gráfico, que se inicia agora nos tratos da profissão, o Celso Rosalém, tímido, simples, tartamudeante :

- O que é isso, menino? P’ra que isso?
- É para a senhora. “Seu” Gamito diz sempre que a senhora é muito legal, com o pessoal da oficina.
 Domingo lindo, de sol. Entre uma tocata do Og Soares e outra, do prof. Aécio ao piano, recebemos a visita

de Irmã Helena. Esguia, simples, de fala suave, refletindo nos olhos o brilho de um grande ideal, ela nos traz
duas magníficas orquídeas brancas, soberbas em suas pétalas recortadas e alvas, em meio a rosa e uma “chuva
de ouro” em cascatas.

- Não as comprei, não! São do jardim do Colégio, para a senhora. Não imagina o bem que tem feito à nossa
campanha. Várias famílias leram sua crônica sobre a reforma da Igrejinha de São José. Os maridos assinaram
tacitamente os cheques e as senhoras no-los levaram à Portaria da Casa.

 Estou tão contente, que a senhora não imagina!
 Um anjo falando!
 Levaram a Tavares de Miranda, em São Paulo, com expressiva carta, o contexto de nossa crônica de 17

último. O grande colunista social no Brasil inteiro – sobre ser cronista ele é, antes de tudo, grande intelectual,
autor de livros, homem integro e profundamente cristão – tomou a si, cooperar efetivamente na campanha de
Irmã Helena. E teremos em breve a expressiva resposta daquele grande José.

 Sugerimos a Irmã Helena, tão meiga, tão afável, subjugada pelo nosso arroubado entusiasmo, uma iniciativa
: fundar, imediatamente nesta cidade, com a anuência superior, a Confraria dos Josés, que trabalharia pela
Igrejinha do Carpinteiro de Nazaré, lá no Largo Dom Lucio, e consequentemente, também, pela Obra das
Vocações Sacerdotais; empossar – se possível, antes – ou então, no dia da inauguração da Igrejinha,a respec-
tiva Diretoria. Por isso, daqui parte um apelo : todos os Josés da cidade, e as Marias Josés também, procurem
Irmã Helena e levantem, ufanos, essa Confraria. Vocês verão, como faz bem à alma, ser José.

Por ultimo, pedimos a Irmã Helena : traga Tavares de Miranda a esta cidade. A idéia está registrada.

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/03/1977 )
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 ORIENTAÇÃO DE VIDA

Nascida sob o signo da Cruz Missionária que lhe encima o alto das torres góticas da imponente Basílica
Menor de Sant’Ana, Botucatu centenária está celebrando seus cento e vinte e dois anos de existência , aqui-
nhoada com um dos mais dignificantes galardões que lhe assegura em grau maior, o sempre renovado e jamais
superado título de detentora de sólida Cultura, guarda fiel de histórica Tradição e agora – êxedra serena a
dimanar as luzes do Alto.

 Chega-nos às mãos, por nímia deferência de S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo
Metropolitano, a versão, em português , do oficio 615/76/77, de 15 de Março p. findo partido da Sagrada
Congregação para a Educação Católica, de Roma, vale dizer, do Vaticano.

 O inteiro teor do mesmo, transcrito em coluna especial deste número de “GAZETA”, é assinado pelo
Cardeal Gabriel Maria Garrone, que é, hierarquicamente, o mais alto dignatário daquela Congregação, fato que
confere ao documento uma distinção especial.

 Seu contexto manifesta a aprovação tácita e entusiasta das “Normas e Orientação de Vida para o Seminá-
rio Arquidiocesano São José”, desta cidade. Lido e analisado criteriosamente, manifesta-se o Prefeito daquela
Congregação com palavras que nos enaltecem sobremaneira, eis que esse Estatuto representa em sua elabora-
ção, um trabalho ingente, profundo, traçado “ex-animo” por S.Exa. Revma. O Sr. Arcebispo. É o único, atual-
mente no gênero. “Estamos realmente contente em dizer que não é freqüente encontrar-se um Regulamento
para Seminário Menor – que obviamente comporta distinções e subtilezas pedagógicas e organizativas diferen-
tes da formação ministrada num Seminário Maior – tão amplo, completo e preciso na sua evidente compendi-
osidade”, assim o afirma Sua Eminência, o Cardeal Garrone.

Lemos anteriormente o texto integral do aludido Estatuto e já no número de 03 de Fevereiro último, a
“Gazeta” manifestava-se numa especial reportagem ao Seminário São José, marcadamente, numa homenagem
à Autoridade Arquidiocesana Dom Vicente Marchetti Zioni, em se aproximando o primeiro aniversário de
reabertura daquela Casa de formação sacerdotal.

 Quando no mundo inteiro as instituições educacionais lutam pela sobrevivência num ambiente subitamente
transformado e materializado, onde a premência de um “status” derrue o ensino tradicional, solapa feramente
o modo de viver e conturba a paz universal com a transigência e a acomodação por vezes desastrosa, surge-nos
no revivescimento dos Seminários Menores, um sadio e revigorado alento para o sério estudo tão somente “dos
sinais de uma vocação”.

 Esforço inaudito, trabalho de exaurimento físico, ele é o resultado de horas insones, de um total e quase
aniquilante devotamento a uma causa ideal, que traduzindo as seguras diretrizes da Igreja no amanho das
vocações sacerdotais, apresenta-se para nós, leigos no ramerrão do dia a dia, como o revigoramento de nossas
tradições religiosas profundamente enraizadas no contexto histórico desta terra de eleição.

 O Vaticano, através da Congregação para a Educação Católica, solicitou de S. Exa. Dom Vicente Mar-
chetti Zioni, mais exemplares das referidas “Normas de Orientação” que, traduzidas nos muitos idiomas de
extensão da Cristandade, irão fundamentar os Seminários Menores que brotam, aqui, ali, por toda parte, numa
eloqüente floração cristã.

 Cumprimentando a S.Exa. Revma., esta coluna sente-se verdadeiramente realizada em seu único objetivo:
exaltar os nomes e os fatos que conferem a esta querida cidade os justos mativos de seu acendrado e puro
orgulho de ser uma comunidade tradicional, culta e profundamente cristã. Esta é o maior prêmio aos seus cento
e vinte e dois anos de existência serena, deslisando tranqüila sob as bênçãos de Deus.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/04/1977 )
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 CORAL MUNICIPAL

 O Dr. Armando Delmanto, um dos nossos inteligentes, cultos e ativos edis, teve a gentileza de enviar-nos
uma cópia da Indicação por ele apresentada na última Sessão da Câmara , realizada em 12 do andante, exata-
mente para a comemoração festiva do transcurso dos 122 anos de nossa cidade centenária.

 Digna dos maiores encômios, merecedora da mais ampla divulgação, essa nova proposição por ele estuda-
da nos lazeres úteis de sua intensa atividade de jovem e apaixonado político – dentre as muitas que, em tão
poucos dias de Legislativo já apresentou a seus dignos pares, todas visando, prioritariamente, ao bem comum de
nossa coletividade – recebeu nosso carinhoso interesse, pois trata-se indiscutivelmente de um extraordinário
presente a esta cidade eminentemente cultural : a criação oficial, de um Coral Municipal.

 O interessantíssimo trabalho do vereador Delmanto visa nobremente à agilização da tecnocracia atual de
uma de nossas mais belas características : a musicalidade inata de nosso povo, dinamizada por um pugilo de
professores e musicistas que ele tão bem soube destacar, dentre tantos que enriquecem nosso rol de mestres da
Música. Sua pesquisa foi longe, perscrutou nosso passado artístico e fez justiça ao antigo Orfeão da Escola
Normal Oficial, regido pelo saudoso Prof. Alfredo Franklim de Mattos, que tanta admiração causou aos visitan-
tes do passado, incluindo-se dentre eles, com honra, a Monsenhor Aloísio Mazzella, Núncio Apostólico no
Brasil, que acabou gloriosamente seus dias, no Vaticano. Focalizou ainda, a Associação de Canto Coral, regida
pelo sempre lembrado Pe. José Kuster Pisani, que em três anos apenas, levou Botucatu às glorias do Municipal
em São Paulo, e à Capital paranaense, em memorável concurso de Corais.

 Soube o vereador Delmanto reunir nomes que tanto dignificam a educação e a cultura citadina : Revma
Irmã Lúcia, dd. Diretora da Escola Superior de Música; Profs. Aécio de Souza Salvador, Antonio Lunardi
Bechelli, musicistas, compositores e regentes; Wilma de Souza Freire e Márcia Guedelha de Lara, brilhantes
regentes que já tem evidenciado plenamente sua capacidade de pianistas e regentes. E outros, há que a um leve
apelo dos poderes oficiais, demonstrarão de sobejo sua capacidade artística.

 Da análise do documento que ora temos em mãos, constata-se com satisfação, a elaboração de um Estatu-
to imprescindível às atividades do Coral proposto. Em sua organização, definir-se-á, preliminarmente, a finali-
dade do grupo coral : servir oficialmente, nas festas municipais, prestando-se a colaborar em todas as festas
programadas com evidente caráter cívico, o que lhe proporcionará, consequentemente, caráter de utilidade
pública.

 Do citado projeto, destaca-se ainda, a formação de uma escola gratuita de música, destinada, em seus
vários graus, à educação musical da criança, incluindo-se aí, noções de solfejo, ritmo, expressão corporal e tudo
o que, modernamente se egixe no alto sentido da educação popular.

 Mais ainda, prevê o vereador Delmanto, a formação de um coral universitário, eis que nossas Escolas
Superiores não possuem ainda, o seu Coral próprio. Mas sobretudo, o que muito distingue o sério estudo do
vereador Delmanto, é a dinamização de nosso povo. O Coral Municipal irá congregar todas as classes popula-
res, desde o operário com vocação artística, ao bancário, ao estudante, ao comerciante, enfim, numa autentica
comunhão de Música e de Arte. É claro que tudo isso se realizará, mediante testes e classificação.

 A idéia está lençada. Oxalá possa concretizar-se. Será sem dúvida, uma das muitas belas realizações de um
governo municipal que já se prevê operoso, digno e profícuo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/04/1977 )
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 DIA DAS MÃES

 No momento em que escrevemos esta crônica, está para ser decidida de vez, a questão do divórcio no
Brasil. O Governo Federal, anunciam os jornais do dia, deu plena abertura ao assunto, ou melhor, decidiu-se não
influir na votação final do mesmo, deixando à consciência dos nossos representantes no Senado, a palavra
definitiva.

 Por sua vez, a Igreja Católica, que representa a maioria cristã deste País, e que tanto vem lutando, hoje e
sempre, pela preservação e harmonia da família, absteve-se também, de uma última manifestação, que já se
sabe, seria e será sempre contrária.

 Fica pois, a solução final do problema, nas mãos do Senado Federal. Que resolvam seus homens. Aí está a
grande prova a que se submetem, no julgamento da Posteridade.

 Uma coisa, porém, fica definitivamente firmada : à família bem constituída não atinge a decisão dos ho-
mens. E essas, as há, não só em nossa Pátria, mas em todo o mundo. Somos levados à leitura dos grandes
escândalos internacionais por causa da propaganda mercenária dos jornais e revistas. Mas a verdadeira famí-
lia, a tradicional, conservadora, essa não é focalizada porque não produz sensação, não dá saldos financeiros.

 A essas, o divorcio não atingirá nunca. Ele foi feito para outras camadas que trazem em si, um estigma :
nunca serão elite moral, em sociedade nenhuma, em tempo

algum. Essa é a grande verdade.
 Estamos vivendo as proximidades do Dia das Mães . Mais e mais se acentuam nesse Dia, os contornos da

Mãe. Da verdadeira. Da autentica. Daquela para quem só existe um mundo real : o Lar. O que não é fácil. Mas
que é o seu verdadeiro domínio. Que dela exige imolação total, explicita em três grandes atributos : dedicação,
compreensão e amor.

 Com o primeiro, ela defende, consolida e eterniza as fronteiras do Lar. São suas lutas diárias na supervisão,
na preservação das sólidas leis econômico-sociais que concretizam a família. Com o segundo, ela executa a
mais bela e precípua de suas virtudes feminis. Quanta luta, quanto sacrifício, quanto heroísmo para vencer-se
a si mesma vencendo os problemas morais – e são tantos – que lhe ameaçam a felicidade. Por ultimo, o atributo
maior que sedimenta todos os outros : o amor. O amor jurado, preservado, eternizado.

 Essa é a verdadeira Mãe. Ou melhor, a verdadeira Mulher, acelula viva da sociedade, das Nações e do
Universo. A História está cheia dessas heroínas em cujas mãos frágeis esteve repousada a cabeça dos grandes
luminares da Humanidade.

 Não importa a solução que o Senado de, finalmente, ao problema do divórcio. Será tão somente uma Lei a
mais, fria e inexpressiva em seus parágrafos e itens, na precariedade de seus prazos e interregnos. A questão
divorcista ascende aum plano mais elevado : à formação moral dos cônjuges. O problema dos filhos, vem após.

 Que gritem e esbravejem as feministas orgânico-sociais ardorosas, pobres e cômicas figuras intelectualiza-
das a anunciarem numa dialética preciosa seus postulados emancipadores. Os tempos são outros, afirmam elas
e não há o que negar. São outros mesmo. Com todo o acervo de alterações orgânicos sociais, econômico-
culturais. Tudo certo. Mas essa progressão evolutiva roubou-lhes a todas o precípuo, o mais profundo e puro
atributo feminil : a pureza d’alma.

Por isso, esmaece o seu perfil de mulher, por isso faz-se penumbra nos lares, por isso, desce, a melancolia
sobre o Universo. Por isso, morre a Vida sobre a terra.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/05/1977 )
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 BAIRRO DO CURUZU

 Do alto de seu último andar, justamente do vasto e belo terraço envidraçado da residência do Gerente,
descortina-se uma das mais lindas e ainda agrestes paisagens que aos poucos desaparecem dos nossos arredo-
res, subjugadas pelo urbanismo progressista. Nossa visão saudosa revê ainda, lá embaixo, entre as águas do
Lavapés tranqüilo, a enorme roda do Moinho do Vignatti, a acionar o beneficiamento do arroz e do milho. Ao
seu lado existiu, idilicamente, uma biquinha d’água sussurrante, límpida e gostosa que brotava de uma fonte
natural. Lá distante, a onda aveludada dos “pinus” alinhados imensa área que é hoje a Reflorenda. Aqui mais
perto, o loteamento anunciado, da antiga Chácara do Tenente. Murmurante e tranqüilo, passa-nos aos pés o
riozinho sereno, de cujas margens barrentas o velho Magliano extraia a argila cinzenta com que moldava os
horríveis bonecos de seu Presépio que era a festa da criançada.

 Ah! Bairro do Curuzu! Da grandeza de um prédio maravilhoso, o mais atual, o mais moderno e funcional o
primeiro entre aqueles que possuímos destinados ao serviço oficial, surge-nos de repente aos olhos enevoados
pela saudade, uma procissão de duendes que povoaram nossa infância : o velho Joaquim de Souza, dono do
casarão que jazeu tantos aos à espera do atual arranha-céu : do Sabino Botti, cuja propriedade foi a primeira
Agencia do Francês e Italiano; as forjas da firma Garavello, onde o ferro se transformava como que por
encanto ao bater dos arrebites, em poemas de rendilhado, nas grades e portões artísticos, muitos dos quais
subsistem ainda nas velhas residências botucatuenses.

 Lá estão impressos, na nossa memória, os armazéns do Garzesi e dos Devidé, impossíveis de penetrar
quando ali vinham os sitiantes dos arredores para a provisão do mês. Do velho Stefano Fioravanti, o quintalão
cultivado, um só e único parreiral de bagos enormes vertendo o mel das frutas. Do velho Brusciatti, a horta
estendia-se até o rio e ali comoravam-se as melhores alfaces, o graúdo almeirão, os repolhos-gigantes e os
tomates suculentos.

 Por ali, do Lavapés, entrou a história de Botucatu. Na altura da Marechal Rondon, tripartiu-se o carreiro
dantanho e surgiram a rua Riachuelo, a Curuzu e a Rangel Pestana. Tudo isso se observa ainda hoje, quando se
entra para a cidade. Ali se perpetrou o crime de Ana Rosa e o folclore brotou das estorinhas de cordel e na
tradição da terra. Nas circunvizinhanças floriu o café amarelo que enriqueceu as terras serranas e fixou nosso
nome nos compêndios da agricultura.

 Ali, naquele Bairro, está o começo da cidade.Agora, planta-se como sentinela avançada do mais moderno
urbanismo, o majestoso prédio do INPS recém-inaugurado com as pompas de um prédio regional, eis que nossa
cidade é realmente, centro de região.

 A gentileza do Prof. Milton Guimarães, colega e amigo, levou-nos na véspera da inauguração, a percorrer
em todas as direções o fabuloso prédio, ciceroneando uma ronda agradabilíssima e cheia de surpresas.

 As condições topográficas propiciaram não oito, porém, dez andares contando-se das amplas garagens
para os carros. Seu acesso social, na rua Curuzu, já é o quarto andar. Seu interior espaçoso, oferece um amplo
“hall” por onde o publico contribuinte e beneficiário é orientado para os vários setores da assistência social.

 O moderníssimo prédio, cumprindo uma função histórica, destruiu um tabu : descentralizou os prédios
públicos e abriu uma nova era para um bairro imerecidamente relegado até então, pelos poderes oficiais.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/05/1977 )
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F L A M Á R I O

 Vem-nos o nome de uma comunidade nascida e limitada a um prédio só, de oito ou dez andares se tanto,
ocupado, na Capital do Estado, quase que exclusivamente por uma classe : a dos funcionários públicos aposen-
tados. Foram chegando, foram adquirindo seu apartamento, foram deitando raízes, avizinhando-se, conhecen-
do-se, enredando uma tela sutil de compreensão e respeito, formando por fim, uma grande e unida família. A
principio, a vida era regular : saída diária para a repartição, volta à noitinha, para o merecido descanso, jantar
tranqüilo, às vezes um cinema, uma festinha de aniversário, no prédio, ou então, a indefectível televisão até o
sono chegar.

 Casais de dois ou três filhos, uma avozinha já idosa, uma cunhada ou prima solitária, sob o agasalho protetor
do chefe da casa. Tudo normal. Os filhos foram crescendo, a vovó que fazia tricô o dia inteiro, surpreendeu a
todos numa manhã de inverso, porque saiu-se da vida silenciosamente, sem avisar. A titia bandeou-se para o
voluntariado em terras amazonenses. Houve mais largueza nos quartos. Ocupou-os logo, o vazio, que é o
começo da solidão. Não parou aí, não. Os filhos casaram-se e partiram. Então a viuvez chegou. Foi entrando a
escuridão na alma das pessoas. A volta da casa, era agora, uma agonia saboreada em lágrimas mal represadas.
Não havia consolo em nenhum daqueles lares antes felizes. Mas o pior, estava ainda por acontecer.

 A aposentadoria foi chegando aos poucos. Com ela, a ansiedade, a solidão, tomaram contornos de angústia.
Mal maior, que repousante algum vence e domina. Noites insones, em que as lágrimas não tonificam e a
angustia leva ao desespero. Os dias sem ocupação, martirizam.

O Grande mal do século ameaçava destruir aquela grande família. Cada uma tinha os seus problemas.
Quando não, debatia-se num vácuo amedrontador.

Alguém, porém, reagiu àquele estado de coisas. Um só movimento de contestação e de revolta. O que? Não
estamos vivos? Não temos o nosso conforto, o nosso leito macio, a nossa mesa provida, o nosso futuro seguro? Por
que não reagir? Olhemos de nossa janela. Que vemos lá embaixo? Misérias, infortúnios , doenças, perseguições,
insegurança, maldade. A cidade cruel não perdoa a ninguém. Está a nos cobrar o nosso dizimo. Dediquemo-nos aos
que sofrem. Voltemo-nos às crianças. Vamos aos hospitais. Há crianças que nascem na rua, tendo por berço a lata de
lixo. Isso á sofrimento. Façamos algo. Ocupemos ativamente os nossos dias vazios.

Aquele grito, foi uma chamazinha. Penetrou pelos desvãos da porta de cada apartamento, iluminando tenu-
emente a sala escura e trágica. Despertou os espíritos abatidos. Aquentou a atmosfera triste e enlutada. Deu-
lhes, a todos, cálido lenitivo. E começou assim.

 A principio, traçaram um plano de ação. Á noite, em reuniões aqui, ali, em cada apartamento. Aos homens
tristes, coube a contabilidade. A Tesouraria. Às tristes mulheres, o planejamento. Ato primo, cotizaram-se.
Adquiriram lãs, retalhos, linhas. E começou o mutirão. Reuniões para o trabalho. Foram surgindo as camisinhas,
os casaquinhos a touca para o frio, as faixas, as fraldas.

 A cada peça confeccionada, em vez de lágrimas e recordações, brotavam os risos, os leves afagos, as
carícias, pois que o coração das mães não envelhece.

 A comunidade tomou um nome : Flamário, luz irradiante, chamazinha tépida de amor e caridade, que espa-
lha na paróquia do bairro, o benfazejo espírito da solidariedade cristã.

 Tudo isso nos veio à mente, quando recebemos oficialmente, a comunicação que estão fundadas nesta
cidade, mais duas associações de senhoras de nossa sociedade : a primeira, referece às senhoras dos médicos
e funcionários da Santa Casa de Misericórdia, lideradas pela Sra. Profa. Maria de Lourdes Peduti Baptista e a
segunda, que obedece à sigla : S.S.P.M.B. ou vale dizer : Sociedade das Senhoras dos Policiais Militares de
Botucatu, lideradas pela Sra. Esmeralda Fernandes de Barros.
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MARIA LORENZON

Saímos da Santa Casa com um travo amargo na garganta e um sentido aperto no coração. Lá deixamos, no
quarto 27, entre os estertores de uma prolongada e solitária agonia, um grande vulto de mulher. Dessas raras
criaturas que pela vida em fora declinam dos legítimos direitos que lhe confere a feminilidade para se dedica-
rem num total devotamento aos que lhe circundam o viver, prodigalizando ainda, ao sentido religioso da existên-
cia, todas as suas inexcedíveis disponibilidades.

 Talvez os preceitos atuais que vigoram na formação da juventude considerem esta crônica bastante piegas
e ultrapassada. É possível. Mas aprendemos desde cedo o alto sentido da vida. E ela, entre tantos exemplos, foi
uma singularíssima figura de mulher.

 Conhecêmo-la e admirâmo-la desde há muito. Naqueles tempos a sociedade da Igreja era outra. As joven-
zinhas desde os quatorze anos eram entregues à formação moral e espiritual dentro da disciplina das irmanda-
des religiosas. Para os rapazes a Congregação Mariana. Para as mocinhas, a Pia União das Filhas de Maria.
Se estava tudo isso dentro da ortodoxia religiosa não o sabemos com autoridade. Mas era uma verdadeira
escola de formação cristã, com riquíssimos reflexos na vida social. Havia muito recolhimento. E espírito de
meditação. O que desapareceu nos nossos dias. Se aquela antiga filosofia não consertou o mundo, não contri-
buiu em absoluto para levá-lo ao abismo onde nos encontramos hoje. Que o digam os nomes respeitáveis que
ainda encontramos e podemos citar. Havia o santo temor de Deus. Um verdadeiro conhecimento do Bem e do
Mal. Havia, sobretudo, disciplina.

Recordar tudo isso hoje é risível e anacrônico . Quem nos entenderá a não ser a nossa própria geração?
Quem poderá olhar enternecida um corpo prostado num leito de hospital, somando-lhe intimamente uma longa
vida de perfeição cristã? A mocidade de agora não nos entende. Como haveria de compreender-nos se lê
Freud, masca chicletes, pontifica na vida noturna, criou para si só um desabrido e cínico “status” onde o recato
foi banido como extemporâneo e ultrapassado, causador de recalques inconfessáveis.

Ela foi presidente – quase diríamos – perpétua da grande associação das moças. Os meses de Maio tinham
luzes, cores e harmonias. Não é exacerbação sentimental, não. Havia e prevalecia o sentido contemplativo,
olhos voltados para o Alto, numa eterna busca da Perfeição. Diariamente, as jovenzinhas galgavam as veredas
e, antes mesmo do sol nascer, saudavam a Mãe do Céu, cantando-lhe o oficio matinal. Duzentas, trezentas ou
mais jovens – pela manhã e pela noite lá estavam prostadas diante da nívea Imagem cantando-lhe as litanias
melodias ou desfiando as contas do rosário. E partiam após, para a Vida, transmitindo ao Lar recém-formado as
virtudes feminis, endosso certo, de felicidade perene.

 Ela formou gerações e gerações de moças. Não tinha a ciência, mas possuía a força do coração. Sabia ser
enérgica e amorável ao mesmo tempo. Tinha extremos de delicadeza e era dedicada às suas meninas. Sob seus
carinhosos cuidados a jovem não resvalava. Incutia em todas personalidade, brio, amor profundo à virtude. A
admiração ao seio da grande irmandade do Azul e Branco,fazia-se mediante rigorosa preparação. E as jovens
se ufanavam do distintivo que portavam. Era-lhes credencial na vida.

 Arcaico tudo isso, não? A imagem da jovem de hoje, é outra. Todos nós o sabemos.
 Neste momento que escrevemos ela não sente a revoada de rostos aflitos que lhe circundam o leito. São

suas antigas tuteladas que lhe dispensam a carinhosa vigília da amizade e do respeito. Que desejam minorar-lhe
senão materialmente, ao menos com o calor de uma gratidão imensa, o muito de devotamento que a todas, ela
prodigalizou. Antes que a Grande Senhora, tantas vezes por ela coroada nos altares, venha buscá-la para a
coroa imarcessivel, no Céu. Maria Lorenzon. Maio de outrora. Símbolo de uma época.
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UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 393

 FAMÍLIA . . .

 Não vai aqui propaganda alguma – pró ou contra – aos produtos industrializados. Mas acontece que ambos
nos proporcionam, na quinzena que passou uma série de observações que põem por terra os mais sofisticados
meios de educação infantil, já nos primórdios do pré-escolar.

 Há necessidade vital de se deixar à criança, a livre expansão dos movimentos, de uma liberdade que lhe é
própria, ensaiando as primeiras descobertas no livre transito pela casa,varando o espaço por sob a mesa, entre
as cadeiras, e por que não, aprendendo a subir e descer degraus. Há necessidade de se lhe ensejar as primeiras
manifestações de criatividade e imaginação, pondo-lhes às mãos, um chuchu velho e gordo, sem espinhos,
acrescido de umas pernas de palito, com o qual a criança ensaia os primeiros revôos de D.Quixote, transpondo
montanhas imagináveis de latinhas de talco ou atravessando prados e vergéis nas almofadas do sofá da vovó.

 Como tudo isso é lindo, espontâneo e fértil para a criança! Ao contrário, os brinquedos de hoje, lindos
demais na sua automação, não agradam, e enfastiam logo o nenê que lhes dá piparotes e os atira à distancia.

 Nossos sobrinhos estiveram conosco. Ele, por dez deliciosos dias, gosando do clima privilegiado deste
outono que já lá vai. Com ele, veio o enxovalzinho de fraldas e quejandas peças – e como as usa, Santo Deus!
– e um exagerado acervo de brinquedos que o mantém, lá longe, no famigerado “quadrado” que lhe rouba o dia
inteiro, a liberdade dos movimentos, do ar exterior e do sol matinal.

 Aqui, a vida é diferente! Há uma legião de avós, tios e priminhos, que lhe restituem pelas horas do dia, a
liberdade plena de andar ou viver de colo e colo. P’ra longe o quadrado cerceador! Lá dentro ficaram os
trenzinhos de apito, os caminhões, os carros e jipes, e as bolas e jogos de cores que ele monta e desmonta
enfastiado. São o que há de mais lindo e atrativo. No entanto, a criança quer movimento, quer andar, ver,
admirar!

 Entre tantas coisas, o nenê que já vai pelos quinze meses, algaravia suas primeiras silabas e ensaia suas
primeiras descobertas; aprendeu a explorar o toucador das tias, alcançando já as gavetas que ele abre e deita
tudo pelo chão: talco, pentes, esmalte e os cartéis de atensina que equilibria a hipertensão da tia-ama-seca.

 E que festa! Ganhou uma série de vinte e tantos recipientes vazios do “yakult” que diariamente resolve os
problemas arteriais da titia. São de plástico, leve, inofensivo ao tacto das graciosas mãozinhas infantis, rechon-
chudas e macias. E como funciona a imaginação do bebê : alinha, sobrepõe uns aos outros, dá piparotes,
recomeça tudo de novo, forma montanhas, trenzinhos, divaga, balbucia, cantarola e ri feliz para o vovo que lhe
observa os vôos da imaginação infantil!

 Passeando pelo jardim, descobriu na Praça da Catedral, que há carroças e alimárias! Fizemo-lo saborear a
proximidade de uma delas. Ele se extasiou! E mexe as orelhas! E anda! Aquilo sim, é brinquedo de verdade! Da
próxima vez, ele que tem sua cadeirinha de vime no carro do papai, vai andar de carroça e muita gente grande
– tio Tona e tia Móma – vão virar crianças!

 Ela a menininha, trouxe-nos domingo sua última boneca. É uma perfeição em matéria de industrialização.
Sua carnação é tépida e rosada. Dorme e acorda, abrindo os olhinhos azuis. Tem cabelos dourados e dentinhos
de leite. Mas na sua impossibilidade, ela enjoa a criança. Ana Lucia apossou-se dos utensílios plásticos da
cozinha da vovó. E a tarde toda, até ir-se, fez imaginárias comidinhas, oferecendo ao irmãozinho , num simula-
cro de mamãe afetiva e cuidadosa, uma exótica refeição de arroz, feijão, doce de côco, pimenta, sal, leite e
papinha. Como é lindo o mundo infantil!

 ( A Gazeta de Botucatu – 02/06/1977 )
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O  Ú L T I M O  M I L A G R E

Prometêmo-lhe publicar o milagre. E o fazemos agora, ocasião de sua trezena, quando acorrem a seus pés
todos aqueles formados na tradição da prece contrita, da humildade sincera e do misticismo que nos abre a
alma para uma Fé profunda e inabalável.

Todos sabem. Nossos primos foram vitimas, há pouco tempo, de um roubo sem precedentes : em plena
tarde de estio , lá pelas quinze horas, ele no Quartel, ela nas obras pias da paróquia de São Benedito. Os
meliantes arrombaram uma janela, levaram roupas, jóias, poucas, mas de valor, gravador,toca disco e, mais
ainda, em plena luz do sol – um Wolks zerinho, recém-adquirido por financiamento, branco-gelo, placa ZI 3325.
Ele nos telefocou aflito :

- Imagine só!Levaram tudo!. . . O que eu faço?
 Estalou-nos na hora, a graciosa prece universal aprendida nos joelhos de nossa avó materna – Nona Anun-

ciadina – cooperadora discreta, infatigável e devota, nunca citada na obra da construção daquela igrejinha
maravilhosa plantada lá encima no morro de Rubião: “ Se milagres desejais recorrei a Santo Antonio”

- Você vai recuperar o carro, tenha certeza. Vamos pedir a Santo Antonio que faça um milagre capaz de
afervorar o coração de vocês dois. Você verá!. . .

 Á noite, na missa da Catedral , pedimos, de coração, ao querido Santo que nos fizesse mais um de seus
múltiplos milagres. Daqueles que abalaram através dos tempos o ceticismo dos mais incrédulos, daqueles a que
Somerset Maughan, neste século, perscrutando o mistério das coisas escreveu um famoso “best-seller” sem
poder explicar coisa alguma. . .Nós queríamos um milagre para os nossos dias. Pedimos a volta do carro,
intacto, sem marcas de sangue, sem violência.

 Vinte e quatro horas depois, um telegrama da Delegacia de Policia de Guarujá comunicava o encontro do
carro. Para lá se abalou o primo. E o relato oficial que ele nos trouxe, fez-nos sorrir confiante. O carro fora
encontrado numa teia dramática das mais comoventes. Um dos meliantes, preso, é uma dessas tantas criaturas
vítimas dos nossos conturbados tempos.

 Mas o milagre não está só no encontro do carro, não. Está nas circunstancias em que ele foi restituído ao
dono. Surpreendidos quando roubavam uma das residências da ilha, a policia foi-lhes no encalço. Sabemos o
que é hoje, uma perseguição dessas. Os policiais tem ordem de atirar para valer! Na legitima defesa da própria
vida – sempre tão em perigo! Guarujá só tem duas portas : a entrada e a saída para o continente. Os fuzis-
metralhadoras desfiaram o cinturão de balas na mira do carro. De dentro dele, os meliantes – dois rapazes –
atiravam também para se defenderem. Ás tantas, um deles abre a porta do Wolks e foge. Á grande velocidade,
o companheiro que permaneceu atirou o carro a esmo, na ânsia da fuga. Por fim o carro estacou. O desvairado
motorista não pode mais lutar. A estrada para ocontinente estava bloqueada. Voz de prisão. Tudo acabado.

 Nosso primo identificou o Wolks. Era aquele mesmo! Sem um arranhão! Sem nenhum vidro quebrado! Sem
nenhum pneu furado! Estofamento, chave de direção, motor, tanque, tudo, tudo em ordem! Dentro e fora do
carro, malgrado o cerrado tiroteio de várias horas! Limpo, sem poeira! Nenhum ferido e muito menos, morto!

 O carro ai está, rodando pela cidade. Chapa ZI 3325. Para completa alegria da Therê e do Oswaldo.
 E nós aqui estamos, para manifestar de público, a Santo Antonio, que orienta há três gerações a vida de

nossa família, a mais profunda gratidão pelo último milagre do grande Taumaturgo.
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BOTUCATUENSES QUE BRILHAM. . .

Botucatuense somos, e com orgulho. Não é pomposo ufanismo insubsistente e vão. Não é frase-feita e nem
tampouco, lugares-comuns que enxameiam o jornalismo iletrado e vazio.

Esta coluna cede lugar a quatro nomes de botucatuenses ilustres – dentre tantos que os temos, afortunada-
mente – que no decorrer de Maio último ocuparam o noticiário da Capital, refletindo lá fora, nos vários setores
da vida pública, a inteligência e a grandeza atávica do torrão natal : Engenheiro Mario Lopes Leão, Profa.
Terezinha Sartori, Dr. José Fernando de Mafra Carbonieri e Dr. Fábio Moscogliato.

 Todos botucatuenses e todos – nascidos na rua Curuzu. Eis uma pauta em destaque.
 Após nove anos de brilhantes atividades, deixou – através de carta demissionária irrevogável – a Presidên-

cia da COSIPA, o Dr. Mario Lopes Leão, nascido em 16 de agosto de 1911, filho do casal D. Ernestina –
Vicente Leão Sobrinho. Professor normalista pela nossa Escola Normal, diplomou-se após, Engenheiro, pela
Politécnica da Capital. Mestre em Física e Matemática, cooperou com os governos municipais da Capital e de
Santos, respectivamente. Numa brilhante ascensão na vida pública, pertenceu ao “staff” de Garcez e Carvalho
Pinto. Viajou, estagiando na Inglaterra e outros países. Ocupou importantes cargos em várias empresas e
sociedades de economia mista : Eletrobrás , Furnas, Cesp, Uselpa, Brasconsult, MFM, sendo, por último,
Presidente da COSIPA.

 Acabamos de receber o belíssimo “Jogral – In Memorian”, com que um grupo coral de 80 alunos prestou,
em cerimônia solene, em 29 último, homenagem póstuma à Profa. Therezinha Sartori. Lá na Capital, uma
Escola de 1º e 2º graus, mudou de nome. Do antigo nome : Visconde de Mauá, surgiu agora, o “Colégio de 1º e
2º Graus Therezinha Sartori”. A vida inteira de uma grande mestra, consagrada num colégio de mais de dois mil
alunos. Formada pela nossa querida Normal, dedicou-se ao ensino. Desde os tempo rurais até ao brilhante
concurso prestado que lhe valeu o título de Diretora, a querida Therezinha fez valer em todos os seus estudos,
em toda sua tão rica e tão curta carreira de mestra, a força maternal que lhe inspirava os feitos. Nós já lhe
prestamos sincera homenagem através da CRÔNICA DA CIDADE, lida por Mario Pascucci, no programa
“Antena 257” da Municipalista. Na estreiteza dessa coluna lembramos apenas, o “slogan” pela qual ela con-
quistou , em São Paulo, a gratidão de uma escola : “Trabalho – Honestidade – Responsabilidade”. Todos os
botucatuenses da Capital assistiramà cerimônia , num preito saudoso de respeito e de amizade. Na ocasião,
foram inaugurados não só seu retrato de Patrona da Escola, mas o Coral que ela iniciou, e a fanfarra brilhante
que ela programou. E ao som melodioso da “Valsa do Adeus”, a quatro vozes, perpassou e imortalizou-se um
grande nome de Mulher e Mestra botucatuense.

Mafra Carbonieri – nome literário, de quem já comentamos sucessos anteriores lançou em tarde de autógra-
fo, na Associação Paulista do Ministério Público, em São Paulo, seu mais recente livro de contos : “Um Homem
Esvaziando os Bolsos”. Já recebemos, autografado, olivro . São contos modernos em que o Autor estravaza do
subconsciente, as memórias botucudas. A crítica de “Veja” foi-lhe favorável. É o primeiro paulista vencedor do
Concurso Nacional de Contos, de Curitiba. Premiado duas vezes, pelo premio Governador do Estado, Mafra é
professor normalista pela nossa Normal. Advogado, fez carreira brilhante. Milita, como Promotor Público, no
Fórum da Praça João Mendes.

 O Dr. Fabio Moscogliato é contador, dentista e advogado, por Ribeirão Preto. Enveredou, como o pai, no
Serviço Público Estadual. Fez-se Técnico de Administração. Ocupa hoje, o cargo de Delegado da Fazenda, em
Santos. Coordenador Geral dos Corais da Fazenda, reuniu em 29 último, naquela cidade, todos os Corais do
Estado. Foram setecentas vozes que no final de um extraordinário programa, cantaram “Hosana” de cordiali-
dade e fraternidade, no Clube Regatas da cidade-balneária. Fabio e Mafra são nossos primos.

( A Gazeta de Botucatu – 17/06/1977 )
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NOSSOS MONUMENTOS

 Sem um gemido, sem extertores angustiosos, mas na passividade dolorosa dos abandonados; sem nem
sequer receber ao menos o adeus de um neto ou bisneto dos antepassados, desapareceu discretamente de
nossa paisagem urbana, o antigo prédio da velha “Societá Italiana di Beneficenza” – último legado, após o
obelisco a Anita Garibaldi, o busto de Del Prete e o Teatro Espéria – de uma coletividade que nas primeiras
décadas deste século, construiu – ombro a ombro – com os naturais da terra, o “período áureo” desta cidade,
nunca jamais superado até aqui. Adquirido por particular, era esse o seu destino. Era natural.

 Expressamo-nos mal. Alguém lhe disse o último adeus. Acabamos de receber e comovidamente agradece-
mos – quatro postais do casarão hoje desaparecido da General Telles, fixados carinhosamente pelo Sr. Luis
Simonetti, fotógrafo hábil, artista do colorido e dos “slides”, apaixonado pelas nossas antiguidades, que em
breve surgirá com um dos mais raros e preciosos álbuns da cidade, a contar aos pósteros, o que já possuímos e
perdemos. Ele nô-las ofereceu em atenção a um traço sentimental que nos ligava ao velho prédio : foi lá que,
aos nove anos de idade, apenas, nosso venerando pai, como solista da Banda Italiana de então, única na cidade,
regida por maestro diplomado em Conservatório de Milão, executava ao flautim as àrias clássicas dos seletos
e belos programas da época. Corriam os idos de 1901.

 A onda destrutiva vem avassaladoramente demolindo hoje, o que construíram nossos ancestrais. O fato não
se regista só aqui, não. Diariamente publicam os jornais a derruição lenta do patrimônio histórico do Estado e do
País. São casos que verdadeiramente impressionam. Quanto custou a preservação do Pátio do Colégio? E da
Caetano de Campos? O que dizer do patrimônio urbanístico da Avenida Paulista em que Ramos de Azevedo,
um dos maiores arquitetos nossos, pontificou com a eficiência e o bom gosto da “belle époque”? E a sua
magnífica estátua em bronze, na Avenida Tiradentes? Desmontaram-na há anos, e segundo se sabe, o que dela
não foi dilapidado jaz inerme nos depósitos municipais da Capital. A voracidade dos tempos modernos tudo
abocanhou. Em beneficio do que? Da construção de ferro e concreto, de gavetões empilhados e disformes, a
disfarçar, em nebuloso estilo, as favelas classificadas. Eis os aranha-céus que enfeiam a paisagem de nossa
Capital.

 Bem localizado no centro urbano, a um passo dos centros escolares, rodeado de vasta área que, ajardinada
e arborizada poderia ser um excelente ponto turístico – que tão poucos os temos ou quase nenhum – o casarão
desaparecido, melhor olhado e apreciado pelas administrações municipais passadas, poderia ter-se tornado um
belíssimo Museu. Do que ? De nossa história. Ou de uma comunidade histórica. Ou de Arte Sacra, que já a
temos, evidentemente. Ou então da história de nossas ruas, tão carinhosamente compilada pelo Professor
Godinho da Filosofia. E o que se fez para a preservação daquele vetusto prédio?

 Enquanto escrevemos esta crônica, temos sob os olhos as linhas sóbrias e elegantes do velho casarão.
Simonetti soube fixar a sua fachada de linhas puras onde o dintel das janelas lembra vagamente espessas
sobrancelhas melancólicas. A pátina do tempo marcou-lhe o perpassar dos anos de imperdoável esquecimento
e a derradeira proscrição aniquiladora. Tudo se perdeu. Quando caíram os primeiros tijolos das paredes, desa-
pareceram os ecos brilhantes das noites de jornadas cívicas memoráveis , dos bailes e saraus que iluminaram
com música, alegria e colorido, seus belos e amplos salões. Até do velho portão rangedor e enferrujado jacente,
desapareceram as iniciais do monograma : S.I.B. O velho casarão levou consigo, a memória mais linda da
cidade.

( A Gazeta de Botucatu – 24/06/1977 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 397

CORAL BANESPA

 Bem à altura do homenageado, a Noite de Gala que teremos no próximo sabado, no Cine Teatro Nelli. O
Coral do Banespa, de São Paulo, trará para Botucatu seu programa eclético de musicas e de vozes escolhidas
e reunidas para amenizar o rigorismo burocrático da vida bancária. Gil Vicente dar-nos-á a primazia da “Farsa
de Inês Pereira”.

 Ninguém como ele, fez política pelo coração. Encarnou o espírito de luta daqueles antigos varões que se
imortalizaram no Panteon de nossas memórias construindo os primeiros capítulos da nossa crônica citadina. O
primeiro século já foi assegurado, dizia ele em roda de amigos. Eu projetarei Botucatu para os séculos futuros.E
o fez, enfrentando com elmo dos fortes, o inimigo que ele jamais odiou. Com extremos de um devotamento de
herói lendário. Ele deu a vida por Botucatu,não o esqueçamos nunca! No hercúleo esforço de ciclope – a
metáfora é pura e real – conquistou denodadamente para a que ele chamava ufano : “a minha cidade”, os
lauréis imperecíveis de Cidade Universitária. Morreu após, descansando do esforço sobrehumano , abençoan-
do seu povo e sua gente.

 O grande Emilio Peduti. Nunca jamais igualado. Nem tampouco superado.
 Aí está uma Campanha em prol da Biblioteca Municipal que leva o seu nome. Fonte permanente de pesqui-

sa , oferece ao estudante um acervo respeitável de obras, manancial de consultas e guia de aprendizado. Eis a
razão de uma campanha de doações já iniciada, no sentido da sua sempre permanente atualização. Por isso, a
Noite de Gala.

 Há um aforismo popular que diz: “Se Maomé não vai à montanha , a montanha vai à Maomé”. Teremos
pois, pela primeira vez no Interior, e com grande honra para esta cidade, o Coral do Banespa. E Gil Vicente,
pela segunda vez. Autentico, revivido.

 Foi um fato imprevisto, surpreendente e bastante alviçareiro. Tivemos há uns vinte anos ou mais, numa
noitada brilhante, os “Capinhas de Coimbra”. Saindo a excursionar pelos mares além, aportaram pelas Améri-
cas, estiveram no Brasil e percorreram as principais Capitais e cidades do interior. Aqui chegaram esvoaçando
aos ventos serranos suas capas-negras famosas, alvoroçando as ruas, em demanda direta à saída das moças
lindas da nossa Normal. Á noite, no Casino, representaram da trilogia vicenteana das Barcas, os Autos do
Purgatório e do Inferno. Bela cenografia, efeitos de luz contrastantes arrastando a difusa pronuncia coimbra,
encantaram-nos com a singularidade de um espetáculo famoso, jamais sonhado para estes rincões.

 O espetáculo foi um sucesso, malgrado o palavrão que a rigor nem sequer é palavrão frente aos que nos
dirigem hoje, os do teatro moderno! Mesmo assim , a severidade conservadora de nosso povo considerado
pelos vanguardeiros “de pé no chão” como “burguês chauvinistas”, aplaudiu os “capinhas”, com reserva. O
que valeu após, um quase incidente diplomático entre Botucatu e Coimbra. Que o diga o caríssimo Pedro
Chiaradia.

Mas Gil Vicente é assim. Seu teatro tem o sabor lírico do “troubadour” romântico. Sua imensa obra renas-
centista, subdividida na analise literária em várias fases, reúne várias trilogias, numa das quais, a da pintura dos
costumes, da critica a personagens, da grande soltura da linguagem, está a “Farsa de Inês Pereira”. É uma de
suas obras-primas.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/06/1977 )
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CONTISTA

 Caríssimo, salve. Você confiou-nos seus contos – os primeiros, que em bom vernáculo seriam as vergônte-
as de uma floração que já se prevê , rica e colorida – pedindo-nos, de nossa parte, uma leitura, uma análise e
uma severa crítica. E intitulou-se modestamente, um “neófito” na paisagem sempre movediça das letras. Con-
testamos em parte, o noviciado literário. Seu já provado amor à composição confere-lhe a desenvoltura do
estilo. Estilo que lhe estampa, na confirmação de Buffon, a própria maneira de ser : claro, objetivo, natural. Sim,
você agrada. A experiência anterior, que tão intempestivamente você interrompeu, assegurou-lhe um grande
público de admiradores gostosamente entregues à sua leitura semanal.

 Não como mestra – que absolutamente não o somos – nem dotada da difícil arte da critica – que você tão
confiantemente nos galardou – mas simplesmente como leitora, percorremos e apreciamos a coletânea . Não
são extruturalmente perfeitos, os contos. Você discorre fluentemente, mas na Arte do Conto, isso não é só. Há
pequenos senões quanto à forma que cumpre escandir, esmerilhar, refundir, até se atingir aquele equilíbrio
harmonioso entre o formal e o criativo levando o leitor à plena aceitação. Isso não é fácil, não. Os grandes
escritores sofreram por esse eterno e sempre almejado equilíbrio. Não lhe falta, a você, talento para tanto. Mas
acontece que jovem como é, sobra-lhe afoiteza natural, anteparo a uma visão mais ampla, a uma perfeita
condensação. Há muito de subjetivo que faz o segredo do conto. Subestimar essa sutileza é passar-se para a
seara da crônica.

 A continuidade nas letras dar-lhe-à, com o ensaio firmado, um decidido brilho à já definida vocação.
 Os trezes temas escolhidos são, uns mais outros menos, interessantes. Como todos os da sua geração, você

tem uma desenvolvida acuidade para os problemas múltiplos deste fim de século : o pessoal e o coletivo. Vale
dizer : os problemas estagnados na profundeza do “ego” e a confuza disposição dos dados no tabuleiro humano.
O homem em si, introvertido, autoanalisando-se, desnudo numa passividade doentia, sujeitando-se aos impulsos
do sexo, perfilando-se como autômato na degeneração dos costumes. A critica social está estampada em várias
de suas páginas colecionadas. Não podiam faltar a você, como “neófito”, duas tendências do momento : polui-
ção dos costumes, com a poeira já sufocante da pornografia.

 Shakespeare deixou um pensamento que vale seja aqui repetido : “ A humanidade está dividida entre
aqueles que vivem da cintura para cima e os que vivem da cintura para baixo”. Como novato, você trilhou o
caminho mais fácil.

 O problema social é hoje a tese em que todos mergulham tentando trazer à tona as adequações, o acomo-
damento e a generalização como justificativa, ressaltando as diferenciações numa só meta : a da justiça co-
mum. No campo literário espumam as letras e todos, na incipiência dos primeiros arrojos, espraiam-se gostosa-
mente usando a farpa que escalavra, ora em acordes velados de revolta, ora em premonições, ora numa
ironizante análise na dissecação de tipos e personagens.

 Há em seus contos, de tudo um pouco. Mas a linha machadeana, realista, perscrutadora – às vezes mesmo
irreverente – dá ao todo, em sua coletânea , a ironia mesmo que chega à sátira. Você maneja o quotidiano com
segurança roubando-lhe aquela nuance delicada do claro-escuro que se assenta no verdadeiro estetismo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/07/1977 )
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 ACADEMIA

 Já nos seus ativos cinco anos de existência, tem sido a Academia Botucatuense de Letras não só uma
sociedade voltada precipuamente á Cultura nas suas muitas facetas, como também – o que é notadamente
prazeiroso constar – uma agremiação que, num alto nível , tem desenvolvido a união e a amistosa cordialidade
de seus membros coesos num só todo integrado a seus fins.

A Academia não tem sede própria, o que a leva a reunir-se na residência de seus membros, ocasião em que
se expandem os sensíveis atributos cordiais que a mantém viva e permanente. Na Academia Brasileira de
Letras, hão chá famoso, que ameniza os altos estudos e mantém também, a unidade acadêmica. Estamos
dentro dessa extrutura. Só que com o gostoso “capuccino” aliciador e contagiante.

Na última semana de Junho, reuniu o casal Lídia-Antonio Gabriel Marão em sua mansão recém-inaugurada
– mais uma galeria de bom gosto e de arte – todos os membros da ABL e mais seus familiares. Prestigiada a
reunião com a presença de S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, coube
a Pe. Iannes Cotia proceder à benção da mansão, o que o fez, prioritariamente. Contavam-se entre os presen-
tes, os Engenheiros construtores, Dr. Eugenio Monteferranti Neto e Jamil Cury. Da Firma Caricati, responsável
pelo acabamento, em ferro e gradis artísticos, encontravam-se o Sr. Afonso Caricati e seu filho Ademar.

 O ambiente cordialissimo marcou um eufórico descontraimento, dando a todos o percorrer à vontade uma
residência que alia o luxo, o funcional e o moderno, dentro de uma área urbana, sem duvida, a avenida mais
requintada da cidade, excluídos os bairros residenciais. Chovia na noite. Refestelados confortavelmente no
vasto salão, víamos cair a chuva no “solarium”, envidraçado, respingando gotículas na vegetação luxuriante,
enquanto se esvaia por entre as pedras cor-de-rosa do recinto. Imagem encantadora de bom-gosto e cordiali-
dade.

 No prazer do encontro informal e descontraído, prevaleceu a alegria pura, o verdadeiro senso de humor
sadio e cordial. O acadêmico Aleixo Delmanto abriu a reunião deliciando os ouvintes com o tema Trilussa,
numa tradução própria. A obra de Carlos Alberto Salustri, que já conhecemos através de memorável conferên-
cia de Carlo Prina, em nossa cidade, já foi traduzida em nosso idioma por Paulo Duarte. Mas o Dr. Aleixo
Delmanto, cuja cultura humanística é por todos respeitada, dá aos sonetos do maior poeta italiano dos tempos
modernos, uma interpretação mais coerente e aproximada do verdadeiro espírito romano, mordaz e satírico. A
noite se envolveu na sadia abertura dos espíritos excluindo, no dizer de S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti
Zioni, o pragmatismo das sessões acadêmicas que se revestem, como de praxe, do formalismo. Usaram ainda
da palavra saudando a grande dama e “hotesse” da noite, os acadêmicos Drs. Arnaldo Moreira Reis e Reve-
rendo Francisco Guedelha. Agradecendo, resaltou o Dr. Antonio Gabriel Marão a obra maravilhosa de enge-
nharia e a tessitura original e bela de que resultou sua atual residência.

Encerrando a reunião, falou Dom Vicente Marchetti Zioni, membro honorário da Academia, propiciando a
todos, o prazer de sua palavra proverbial e elegante, enaltecendo a figura cavalheiresca, liberal e idealista do
Dr. Antonio Gabriel Marão a quem deve a Academia Botucatuense de Letras o segredo de sua extrutura e do
espírito coeso de seus membros.

 ( A Gazeta de Botucatu – 14/07/1977 )
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 MULHERES LUTADORAS

 Com um suspiro de pena, já no avançado da noite, chegamos às últimas páginas de uma leitura que nos
deleitou nestas férias, para nós, quase no fim. Inconformada, vencendo o sono que nós, quase na madrugada,
volvemos ainda vários capítulos, e mais uma vez percorremos algumas das seis reportagens especiais prepara-
das para a TV Cultura – Canal 2. Dir-se-ia que, mãos dadas com aquele protótipo feminino de bondade e de
inteligência, percorríamos os vastos corredores da Colunata Bernini – tão longe, e que à força de leituras
conhecemos de cor – adentrando o Vaticano a respirar, com a Autora, o vetusto ambiente de São Pedro, em
Roma.

 Com uma gentil dedicatória, recebemos em fins deMaio passado, por intermédio da prima Yedda, o último
livro de Carmen Annes Dias Prudente : “ No Rumo Certo”, editado em 1971 e, como os demais por ela
lançados, destinado em seus direitos autorais, em beneficio do Instituto Central do Câncer. Gratíssima. De sua
já preciosa bibliografia possuímos apenas o “Marajás, Beduínos e Faraós” , presente caríssimo de Pery Schalch
sempre lembrado com gratidão. Já dirigimos à Autora admirada, eloqüente apelo que nos remeta, por favor,
todos os seus livros. É uma forma de lhe prestarmos não só nosso tributo de apreço como também colaborar-
mos efetivamente numa campanha que não tem fim : o combate tenaz ao maior flagelo do mundo, o câncer, que
nas estatísticas oficiais derrue sem piedade o contingente humano.

 Há um tipo de feminismo que verdadeiramente admiramos. Não é o gênero Betty Friemann (?) a esbrave-
jar idiotamente uma emancipação ridícula e sem sentido. Nem tampouco o daquelas que alardeando uma
“autenticidade” discutível afastam-se cada vez mais das fontes peregrinas do genuíno feminismo.

 Referiamo-nos àquelas mulheres diante das quais só podemos nos inclinar reverentemente frente a tanta
grandeza. Há tantos nomes para citar, mas nós nos limitamos auns poucos : Pérola Byinton, Leonor Mendes de
Barros, Darcy Vargas e Carmen Annes Dias Prudente. Do pestilento, dos tuberculosos, dos menores abando-
nados no Rio de Janeiro, dos cancerosos, essas mulheres fizeram bandeira de redenção e – sem se despojarem
de sua inata feminilidade, sem relegarem seus legítimos direitos de Mulher, puseram sua inteligência e seu
coração a serviço dos sofredores. Possuíram tudo : lar, tradição, cultura, inteligência e todos esses dons trans-
formaram-se em doação total à causa dos menos favorecidos. Essas mulheres dignificam o gênero humano.

 Dilha, irmã, sobrinha, tia e esposa de médico, Carmen Annes Dias Prudente cresceu, educou-se e enfro-
nhou-se inteligentemente na Ciência Médica. Em seu depoimento, conta ela, o primeiro presente de noivado
que ganhou de Antonio Prudente, foi um belo volume. Dentro, um livro. O titulo “O Câncer” . E juntos, fizeram
a dois, em plena felicidade e entendimento a mais nobre e grandiosa bandeira contra o famigerado polvo
maléfico. Hoje, viúva, e só, na profunda solidão dos diálogos interrompidos, ela se retempera lutando pelo ideal
supremo do marido. De uma feita, fizemos por esta coluna, uma campanha no sentido de arrecadar fundos para
a aquisição de crucifixos para os pequenos leitos de um novo Pavilhão do Instituto do Câncer em São Paulo. Ela
no-lo agradeceu como se fôramos , de há longo tempo, amigas.

 Seu sorriso expressivo, o magnetismo envolvente de seu olhar de menina , sua extrema simpatia, cativa-nos
e nos exemplifica. A Vida só se dignifica nas duras lutas por um ideal.

 E ela luta pelo ideal supremo de Antonio Prudente. Mas Carmen não cabe só numa crônica.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/07/1977 )
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LIVRO DE CARMEN ANNES DIAS PRUDENTE

 Ninguém como Silveira Bueno – que, sobre ser grande mestre da Língua é “globe-trotter” incorrigível –
para perfilar, psicologicamente, o turista. Diz ele : “Viagem que aproveite há de ser feita na madureza da vida,
com conhecimentos históricos que nos possam esclarecer os problemas, as características dos lugares e dos
povos visitados. Em tais circunstancias, toda viagem vale por um curso de Universidade .”

 Assim nos sentimos lendo Carmen Annes Dias Prudente. Confortavelmente abancada, “vendo” e “ouvin-
do” seus relatos que para nós são sempre aulas, pelos lugares que descreve, pelas anotações que faz e pelas
impressões que nos transmite. Fizemos com ela, nestas férias que já se despedem, o mais excitante e pitoresco
dos périplos. De Roma à Venezuela, de Viena a Bangkok, das Pirâmides , à vista do Pólo. Nós dissemos
“vendo”, porque tivemos em ajuda já que seu livro não tem gravuras – um volume precioso de Henri Paul
Eydoux “ À Procura dos Mundos Perdidos” rico não só pelo seu texto histórico, especialmente arqueológico,
como também por suas nítidas e numerosas fotografias. Com ele e com Carmen, visitamos uma das maiores
maravilhas dos tempos modernos. O Templo do Livro, em Israel.

 Foi em 1947. Um pastorzinho chamado Mohammed-el-dib ( o lobo ), procurando uma ovelha desgarrada,
descobre uma gruta até então desconhecida, no flanco de uma falésia, num ermo às margens acidentadas do
Mar Morto. No fundo, lá estava a trânsfuga ovelhinha. Ao segurá-la, o jovem beduíno esbarrou em fôrmas de
argila que se esboroaram. No seu interior, rolos esquisitos exibiam uma algaravia ininteligível. Começa aí uma
série de descobertas que seduzem os cientistas. Outras grutas, outros planaltos. Sob a poeira dos séculos vem
à tona os relatos até então desconhecidos da vida em Kirbet Qumrân, milênios antes de Cristo. Textos bíblicos
confirmam a exatidão da História Sagrada. Carmen leva-nos ao “Santuário do Livro”, no Museu de Israel e nos
descreve desde o “paredão da Diáspora” conduzindo-nos aos subterrâneos onde já se encontram, sob controle
eletrônico os famosos “pergaminhos do Mar Morto”, objeto sem duvida, de capítulos sem par na história
humana.. Enquanto ela dele nos fala, temos sob a vista todo o complexo arquitetônico mais moderno do mundo.
É interessante compilarmos duas obras sobre o mesmo assunto. Sobretudo, muito ilustrativo.

 Botucatu está ligado às andanças da Autora. Em seu livro : “Marajás, Beduínos e Faraós”, sob a supervisão
do esposo ainda vivo, ela nos narra, seu encontro, no Getsemani, em 1953, com Frei Pacifico, franciscano
guardião, que sorridente lhes vai ao encontro, agitando italianamente os braços : - “ Brasiliani? Eu sou de
Botucatu!” Agora, volvidos tantos anos, ela retorna à Terra Santa, e em nova visita aos lugares santos, pergunta
logo, por Frei Pacifico de Botucatu. A resposta vem-lhe reticente e omissa :- “Mudara tanta coisa!. . .” Ele não
mais lá estava, para guiar-lhe a peregrinação piedosa à pedra milenar onde Jesus, na noite solitária, perlara em
sangue a fronte divina.

Devemo-lhe gratidão por fixar de modo tão emotivo um nome tão caro!
A Autora não escreve tão somente, mas “conversa” com o leitor. Na seriação de suas páginas conduz-nos

ela, através do “arco-iris” como se diz na linguagem social, aos altiplanos andinos, como por toque de mágica.
Da Viena das valsas e dos concertos, encontramo-nos, de repente, diante do quadro magnífico do lago soberbo
de Atlitan, cujas tintas saem do pincel de Deus.

E subitamente a escritora gaúcha nos transporta, já em pagos familiares, para as hortencias de Gramado.
Sua pena leve, brilhante, extremamente encantadora, nos deixa suavemente em casa. Foram-se as férias.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/07/1977 )
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 VIAGEM E TURISMO

 Dir-se-ia que o assunto nada tem a ver com o nome de Botucatu. Mas tem. Como o veremos no final.
Chamou-nos a atenção, uma colaboração de W.S. Miller, interessantíssima em seus dados históricos, no fim
dos quais aparece-nos Botucatu, com grande desvanecimento para nós. Colhemo-lhe os dados e aqui interpre-
tamos o caso.

 Não é qualquer pessoa que roda, precariamente, cerca de 2.500 quilometros, atravessando três países
diferentes, para assistir à Santa Missa. Isso foi em 1894, há portanto, 83 anos atrás. Naquele ano, dois grandes
fatos se deram que mais justificaram a “revolução industrial” que caracterizou o século dezenove.

 O primeiro, realizado em 22 de julho daquele ano, marcou a primeira corrida de “veículos sem cavalos”,
entre Paris e Rouen, num percurso de 150 quilometros, sem se contar o tempo gasto. O primarismo da “maqui-
na”, a incipiência dos volantes, o poeirão da estrada feita para carruagens, glosaram as mais divertidas peripé-
cias dignas das comédias de Mack-Sennet. Sabe-se por alto, que metade da viagem, os motoristas passaram
em cima do veiculo e outra metade, em baixo, para consertos, os mais hilariantes e desesperados.

A segunda grande epopéia, realizou-a o Barão Theodor Von Liebieg, da Boemia, inaugurando a primeira
viagem turística registrada. Num Benz-Victoria – o melhor carro da época – acompanhando de Stransky, seu
fiel amigo, partiu de Reichenberg – Tchecoslováquia, dirigindo-se a Waldheim-Alemanha, 200 Kms adiante,
vencidos em 14 horas. Dentro da Alemanha, percorreram mais 504 kms, em 44 horas. Os caminhos de carru-
agens, cheios de altos e baixos, poeirão, descidas e subidas, não tinham postos de combustível e nem sequer,
oficinas próprias. As avarias foram comicamente por eles mesmos acertadas e a gasolina, suprida com benzina
comprada em farmácia. Por tudo isso,a grandeza da temeridade.

 Mas chegaram. De Gondorf – Alemanha a Reims na França, foram mais 500 Kms, vencidos em 4 dias. Lá
chegados, assistiram á Santa Missa na Catedral histórica e retornaram pelo mesmo trajeto, vencendo dest’ arte,
cerca de 2.500 quilometros.

 O interessante da epopéia – ressalta Miller – está no relatório do Barão ao industrial alemão Benz, apontan-
do-lhe as deficiências do Victória, frente às agruras da viagem, percorrendo estradas até então, para cavalos.
Isso pô-lo como pioneiro na textagem de carros.

 Ademais, pela formação de homem culto, Von Liebieg não se limitou somente à maquina, mas também, o
que é notório, marcou em seu diário de viagem todo o prazer da aventura. Saboreou a beleza dos campos, a
claridade dos dias de sol, o céu estrelado, à noite, descrevendo as margens danubianas que, por si sós, são um
contínuo suceder paisagístico dos mais inéditos e originais cromos. A lenta velocidade do veiculo, o pitoresco
dos usos e costumes, as regiões, a alegre aventura, transformaram o diário em páginas dignas da melhor
Literatura turística.

 Miller estabelece agora, com a obrigatoriedade dos 80 Kms, uma conotação com a longínqua aventura do
século passado. Que os passeios de fim de semana, sejam feitos em percursos interioranos, conhecendo-se a
paisagem das estradas tão lindas que já possuímos. Que os 80 Kms sejam saboreados com inteligência, com
verdadeiro prazer, avaliando-se calmamente e com alegria, o encanto de nossas paisagens e das peculiaridades
dos caminhos.

 E indica, entre tantas belezas naturais, os encantos da Serra de Botucatu, destacamente, o Gigante Deitado
que é, sem duvida, na sua opinião, um singularíssimo atrativo, que não foi, ainda, suficientemente apreciado,
estudado e bem assim, explorado como fator turístico dos mais raros e importantes. Eis Botucatu em destaque,
na crônica internacional.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/08/1977 )
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 CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU

Transcorreu em 06 do andante – sábado – o trigésimo quinto aniversário de fundação do CENTRO CUL-
TURAL DE BOTUCATU. Lá estivemos juntamente com todos aqueles – sócios e amigos – que tem sentido,
através dos anos, a importância dessa Instituição, na cidade. Na materialização do mundo de hoje, não podemos
negar nosso apoio e nossa presença, a uma Casa do nível do Centro, que navegando seus longos 35 anos de
existência em mares tortuosas, sofreu incêndios , perda de seu acervo livresco, sede, dificuldades materiais e
hoje remanesce inteira, firme, ativa na, plena realização de seus nobres intuitos de origem : difundir a Cultura
em todos os seus aspectos, malgrado toda manifestação da atualidade.

 Dos seus fundadores, houve uma dispersão imensa : Dr. Walter Wagner, Sebastião da Rocha Lima, Pedretti
Neto. Outros, seguindo a pista luminosa das Letras, firmaram-se na Literatura Brasileira : Hernâni Donato,
Francisco Marins e Vanice de Andrade Camargo. Só remanescem impertérritos : o Dr. Arnaldo Moreira Reis
e o Dr. Benedito Nóbrega do Canto.

 Por isso, nossa reverente saudade, entre todos, a Sebastião da Rocha Lima. Grande homem, grande amigo.
Desde os primórdios do Centro Cultural, deu-lhe ele tudo : seu entusiasmo, o trabalho de sua grande alma, a
cultura de sua inteligência e, até bens materiais. Incontáveis. Viajou, manteve correspondência epistolar, esta-
beleceu intercâmbios , aliciando para o Centro Cultural os grandes nomes que vem enriquecendo os meios
intelectuais brasileiros. Aqui tivemos, por exemplo, um Curso de Literatura, ministrado por Dulce Sales Cunha;
conferencias de Agripino Grieco, Aureliano Leite – historiador e escritor, e de Sergio Milliet. Seus incansáveis
esforços propiciaram ao Centro, um Curso de muitos anos, sobre o ensino do Inglês. Daí partiu o convenio até
hoje existente : União Cultural Brasil-Estados Unidos. Despojou de sua biblioteca particular de cerca de 2.000
volumes, uma estante e muitos livros. Daí nasceu o vastíssimo acervo com que conta hoje, o Centro Cultural de
Botucatu.

 Estudou em São Paulo, fazendo curso de biblioteconomia, organizando exemplarmente a Biblioteca hoje
vigorante.

 Ele e Arnaldo Moreira Reis – como os denominou muito acertadamente Hernani Donato : “ a dupla do
Cosme e Damião”, vararam anos a fio, lutando por um prédio próprio. Ele ali está hoje : amplo, bem delineado,
bem plantado no centro estudantil botucatuense, oferecendo todas as noites, de 2ª à 6ª feira,a ocasião de
leituras, consultas e pesquisas.

 Houve no decorrer desses anos todos, belíssimas exposições e mostras que marcaram época : Exposição
de Fotografias, ensejando aos amadores prêmios e medalhas; Exposição de Pintura amadora, destacando-se
tanto artista anônimo que possuímos. Dentre eles : Hilda Bauer, a saudosa Carmen Hernandez. Dali partiu o
Camel Rufael, hoje um dos grandes efetivos desenhistas e mapistas do “Estado”.

 Contando com a presidencia do Dr. Benedito Nóbrega do Canto, em certa época, houve audição semanal
de musica clássica, notadamente óperas, explicadas pelo Dr. Benedito - que é também pianista – e pelo Prof.
Aécio de Souza Salvador. Lá nasceu o Madrigal Botucatuense, sob a batuta do Aécio. Toda a moçada de então,
num conjunto de mais de 40 vozes mistas reunia-se às 2ª feiras, executando belos programas.

 Agora, na plenitude de seus 35 anos, o Centro Cultural nos dá de presente, o Quarteto de Cordas, cuja
estréia foi já um sucesso.

 Seu Banco de Dados, que nós chamamos de Museu de Imagem e do Som, apresentou-nos uma palestra
cujo conteúdo é um depoimento extraordinário sobre a “Musica em Botucatu, nas primeiras décadas, até os
nossos dias”. A Wilma soube aglutinar as memórias dos dois depoentes então presentes : nosso venerando pai,
e o caríssimo Dr. Sebastião de Almeida Pinto.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/08/1977 )
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 “A ESTRADA” DE FELLINI

 Cremos que a Parapsicologia haveria de nos dar solução para esse estranho caso de amor. Outra fonte,
desconhecemos, resolveria essa equação amorosa.

 Temos para nós, que Goethe tinha razão : muitas vezes, a Vida imita a Arte, não a Arte imita a Vida.
 Esta crônica vem a propósito de uma palestra que proferimos há dias, atendendo a honroso convite que nos

dirigiu o Instituto Santa Marcelina. Na ocasião, comentamos como argumento, “L’ Strada”, obra admirável de
Fellini.

 Devem estar lembrados, os que assistiram ao filme, premiado muitas vezes, da interpretação dramática de
Giulieta Massina, como Gelsomina, pobre molambo humano nas mãos de Zampanô, uma besta humana. E ela
o amou, amor puro e juvenil, dando-lhe a própria alma, no quadro escuro e abjeto em que viveu ao seu lado.

 Dando rédeas à nossa ultra-emotividade, choramos o tempo todo. Não porque o amor juvenil nos acordasse
fibras íntimas de há muito extintas. Nada disso. É que conhecemos na vida real, uma autentica Gelsomina.
Evocamos os tempos das férias, passadas em Rubião, junto aos avós e tios maternos. Lá conhecemos Gilda,
uma pobre adolescente, fantasma ambulante, vitima dos gosadores impiedosos.

 Se por miséria extrema ou por algum segredo genético, não era ela psiquicamente normal. Excepcional não
o era tão pouco. Morava a família inteira : pai viúvo, seis filhos – entre eles, Gilda, a mais velha – num vagão
abandonado pela Sorocabana. Pela madrugada, saia o pai, tomando o comboio que passava, sendo como era,
um misero bagageiro. A casa – ou simulacro de casa – sem água, sem luz, e sem mais nada, ficava ao encargo
de Gilda. Dos irmãos, ela pouco se importava. Mal amanhecia, saiam eles a debicar, aqui, ali, da nem sempre
pródiga mão do próximo, o sustento do dia.

Gilda plantava-se à porta do vagão. Nada fazia, nem nada a impressionava. Vivia extática , num sonho.
Se o ingrato destino deixara-lhe incompletos um cerebrozinho elementaríssimo e um pobre corpo precoce-

mente gasto, poupara-lhe maldoso, um coração puro e ingênuo. Naquela idade – quinze anos – brotavam-lhe os
sonhos como a qualquer adolescente em flor.

Uma vez , vira o rapaz. E fora o bastante. Parada na plataforma,ele lhe passara ao lado. Alto, bem plantados
os ombros fortes sobre um físico varonil e atlético, olhar tranqüilo de agricultor bem sucedido,ele costumava vir
buscar os jornais e revistas vendidos pelo trem passageiro da tarde, que subia de Botucatu. Já nos seus trinta
anos, sem ser um celibatário convicto, tinha lá seu ídolo, difícil e arredio : era uma das professorinhas das
Escolas Reunidas do lugar. Haveria de conquistá-la.

Chamaram-no os amigos, à realidade de Gilda. Rapaz íntegro, longe de motejá-la e despresá-la, condoeu-se
de sua ingenuidade. Quantas vezes, no seu completo abandono, fora ela, pela madrugada, quase vítima de
brutais e criminosos assaltos. No exato momento, a mão forte do rapaz impedia o vandalismo criminoso. Anos
e anos foi assim. Pobre criaturinha, insensível às sovas paternas, ela foi uma sombra shakespeareana, sondan-
do ao longe, as idas-e-vindas do rapaz. De quem você gosta, Gilda? E a resposta explodia, boca desdentada,
iluminando um rosto sofrido : “.....”

Um dia o rapaz casou-se com a professorinha, e veio para a cidade. O corpo quase disforme de Gilda,
inclinou-se como uma haste. O rosto, murchou. E os olhos nunca mais deixaram o chão. Internaram-na incons-
ciente e muda, no Asilo local. Meses após, morreu. Languidamente, sem um gemido.

Dias depois, um horrível desastre, na cidade. Duas vitimas, uma delas era o marido da professorinha. Gilda
e Gelsomina, nos ângulos diversos da Vida, uma mesma história, um grande amor.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/08/1977 )
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 LIVRO DE CONTOS – UNIBANCO

 Estamos recebendo, através da Agência local do UNIBANCO, o jornal impresso pela Fundação João
Moreira Salles – edição extra – relativa a agosto , 1977, que versa exclusivamente sobre o resultado do último
concurso de Literatura, patrocinado pela alta cúpula daquela organização bancária.

 Louvável e sempre merecedora dos melhores encômios , essa saída do UNIBANCO, para o setor da
Literatura Nacional, fator sem duvida, de grande alcance, obra educativa popular. Todos concorrem, sem
discriminação de idades, condições sociais, nível cultural. Nesse cadinho efervescente de valores, depura-se
muita vocação autentica , genuíno talento literário, digno de ocupar, nas nossas letras, meritório lugar entre os já
consagrados. O resultado aí está.

 Tivemos anteriormente, do UNIBANCO, a campanha louvável do “Ler é Viver”, através da qual se difun-
diu, a mãos cheias, escritores como Machado de Assis, Érico Veríssimo, e para nós, motivo de grande ufania, a
manhã de autógrafos de Hernani Donato, lançando mais uma edição autografada de seu “Selva Trágica”.
Quem compareceu àquele encontro, verificou a aceitação plena da massa ledora, principalmente estudantil,
pelo numero sem fim de uma fila cujos interessados esperavam sua vez de receber o livro autografado.

 Lançado em agosto de 1976, as bases do Concurso de Contos, vem-nos o resultado recordista de mais essa
meritória campanha : do demonstrativo que temos em mãos, verifica-se um total de 8.923 inscritos, sagrando-
se São Paulo com o maior contingente : capital : 2.038 e Interior : 1.703 candidatos. Em ordem decrescente ,
verifica-se : RJ – 1.889; MG : 715; RS : 705; PR – 380, assim sucessivamente, competindo candidatos de todas
as regiões do País, na mais louvável e admirável maratona intelectual.

 Sob a emulação de polpudos prêmios em dinheiro, a classificação foi a seguinte : 1º lugar : 100.000,00; 2º
lugar : 75.000,00; 3º lugar : 45.000,00, assim decrescentemente, chegando-se ao décimo lugar com um cheque
de 5.000,00.

A classificação se fez por uma Comissão Julgadora composta por Otto Lara Resende; João Antonio Ferrei-
ra Filho; Ignácio de Loyola Brandão; Lygia Fagundes Telles; Marcilio Marques Moreira, Geraldo Galvão Fer-
raz, chefiada por Antonio Houaiss, nomes todos em evidencia no nosso cenário da Literatura Nacional.

O resultado, temo-lo sob as vistas, sagrando-se primeiro lugar : Ruy Carlos Lisboa, amazonense de 48 anos
de idade, publicitário e jornalista, dono de vasto cabedal cultural adquirido através de Cursos e Escolas que
jamais terminou, premido pelas contingências da sobrevivência.Inscrito na categoria de “inéditos”, teve agora a
sua vez e a hora de consagração, destacando-se seu trabalho dentre os 13.300 contos inscritos.

Segundo a Comissão Julgadora, os 13.300 contos concorrentes apresentavam, na sua generalidade, tão
profundo teor de criatividade e forma, que mereceriam , por equanimidade, ampla divulgação. Daí então insti-
tuir-se outros tantos prêmios com “menção honrosa”, sagrando-se na lista, mais dez nomes em destaque,
figurando em primeiro lugar : Amador Ribeiro Neto, estudante em São Paulo.

 O que se evidencia, através da excelente iniciativa do UNIBANCO, é a propensão literária imanente à
alma brasileira, tão dada às divagações da poesia e da forma, pois que nosso povo, ao mais leve aceno, entra em
competição de cunho altamente educativo cultural revelando-se então, da massa anônima , tanto talento até
então escondido no dia a dia das tarefas as mais diversificantes. São os eternos aedos e rapsodos que enrique-
cem a cultura de um povo.

 Do parecer da própria Comissão Julgadora : “ Os 13.300 contos – grande numero de alto nível – nos deram,
acima de tudo, um retrato do Brasil e dos brasileiros, com a sua diversidade de costumes, problemas, aspira-
ções, crenças, hábitos e formas de expressão”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/08/1977 )
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NOVO MÉTODO DE ESTUDO DA MÚSICA

 Nosso domingo foi diferente. Na manhã de sol, levada gentilmente a uma das aprazíveis salas de aula do
Instituto Superior de Musica do Santa Marcelina, lá tivemos a oportunidade rara de travar conhecimento com
a pianista Walkyria Passos Claro, professora já consagrada na difícil arte da iniciação musical, do Colégio Pio
XII, de São Paulo.

 O fundamental de nosso encontro era o conhecimento de um moderno método de ensino musical tido e
aceito como o mais atual e revolucionário de todos os de que temos conhecimento.

 Não é segredo para ninguém, de que a Musica vem sofrendo, na atualidade, uma deserção alarmante.A
crise de músicos, músicos autênticos, de leitura musical, solfejo, divisão de compasso, ritmos, cadencia e que-
jandas normais exigências com vistas à execução, interpretação e à composição, é evidente. A ausência quase
total desses valores em nossos auditórios abertos à audiência popular, tem sido uma nota lamentável com sérias
conseqüências dentre as quais, o desinteresse geral pelo aprendizado musical.

 E sabemos quão grave é para um povo, a restrição à musicalidade formativa no civismo e na educação
popular. Povo que canta, povo que vibra nos acordes de suas marchas e hinos, é povo sadio, viril e consciente
de suas riquezas culturais.

 Por isso, nos programas atuais de educação artística insistem nossos maiorais por uma divulgação aberta e
generalizada da música como fator preponderante na formação da civilidade.

 Com a profa. Walkyria Passos Claro, tivemos uma hora agradabilíssima de criatividade recreativa, demons-
trando suas alunas do momento – as alunas e mestras do Santa Marcelina – sua admirável receptividade às
lições recebidas em quatro dias de curso intensivo, dentro do método do Prof. Dr. Robert Pace, de aprendizado
musical.

 O método em questão, cuja eficiente aplicabilidade foi bastante enriquecida com os conhecimentos psico-
técnicos de Walkyria Passos Claro, relegou o ensino tradicional do piano que deixou de ser o espantalho das
longas horas de dedilhado, para ser doravante o atrativo instrumento de aprendizado e recreação atuante. Na
revolução do ensino pianistico, a grande mestra vale-se de todas as formas ilustrativas : desenhos ( a semibreve
equivale, em sua duração, ao lento andar do elefante; a semínima, equivale ao andejar vivo do macaquinho );
expressão corporal ( a posição dos braços leva a criança a discernir o grave e o agudo ); dinâmica de grupo
provocando a emulação ( frases melódicas do piano A, obtem suas respostas do piano B ) desenvolvendo a
intuição, incentivando a criatividade e estimulando a cadencia .

 O que vimos foi realmente um quadro não só aplicável às crianças, mas a todo adulto que queira fazer
musica, ou melhor, do aprendizado tardio do piano, suas atividades de lazer.

 Dos momentos agradabilíssimos que nos proporcionou o convite gentil de Irmã Lúcia, saímos gratificada
com o conhecimento honroso da Profa. Walkyria Passos Claro e com a convicção de que seu ensino abriu à
incrível e tão amedrontada solidão do ser humano do século XXI, uma vereda radiosa de paz, alegria e frater-
nidade : a Musica como fator edicativo, lúdico e terapêutico a todas as idades.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/09/1977 )
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A BÍBLIA

 O mês de Setembro é destinado, pela Igreja dos nossos dias à meditação biblica. Não, que nosso dever de
cristãos esteja, nesse particular, tão somente obrigado às leituras do Velho e Novo Testamento nos extritos
trinta dias de Setembro. Nossa obrigação, assumida pelo batismo cristão, nos obriga não só a conhecer o
conteúdo bíblico – na interpretação e na vivencia - em todos os dias não só do ano cronológico, mas durante a
inteira existência.

 Se assim o fizéssemos, todos unindo ao conhecimento a força do exemplo e de vida cristã, o mundo seria
outro.

 O que é a Bíblia? Por que é ela o mais importante de todos os documentos que marcaram os estágios da
Humanidade e de que se tem conhecimento? Por que as primitivas civilizações em não a conhecendo, tanto se
aproximam de seus ensinamentos, vislumbrando já, nebulosamente embora, a presença do Deus-Único?

 Primeiramente, porque o homem – racional e inteligente – malgrado os estágios vários pelos quais passou
em sua lenta gradação evolutiva, tem origem sobrenatural, não obstante o conteste a Ciência através dos
conceitos da Evolução, que defende . Está na essência do ser, é-lhe infuso, o principio da Fé, da Moral e da
Justiça. Daí, sua origem genesíaca. E nessa trilha, mais antigos do que a Bíblia, são os primeiros documentos
extraídos dos areiais asiáticos ou dos confins do Oriente milenar. Do Código de Hamurabi, a Confúcio ou a
Zaratustra, ressaltam os ideais humanos calçados nessa trilogia : da Fé, num Ser Supremo; da Moral, na
procura terrena de um bem real e da Justiça, no sonho eterno, perseguido ansiosamente pelos homens : a Paz
Universal. Não obstante a esses princípios imanentes à sua natureza, vagueia o homem contraditoriamente
pelos caminhos dos milênios , proclamando a Fé e renegando a Deus; batendo-se pela Moral e dissolvendo os
costumes, ansiando pela Justiça e escravizando por mil formas diferentes, o próprio irmão.

Ela é chamada o Livro dos Livros, porque , primordialmente, contém a resposta à todos os nossos anseios.
Preferimos comentá-la nesta crônica , como um fato histórico. Escapam-nos, nas nossas limitações – e

como nos fazem falta – aquela intuição, aqueles conhecimentos essenciais, aquela formação profundamente
religiosa que deveríamos possuir, capazes de nos abrir à inteligência e por conseguinte, ao coração, as verdades
cristalinas que apontam o exato e direto caminho da perfeição cristã. Ela é o mais autentico repositório das
tradições, das lendas e da história das primitivas nações, coligidas pelo povo eleito de Deus. Nenhum fato por
ela narrado pode até aqui sofrer contestações.

A veracidade de sua origem divina foi, através dos séculos, submetida ao crivo severo da mais profunda
analise. E a conclusão foi, é e será sempre, de que Deus falou ao povo escolhido muitas vezes, traçando-lhe
pelos seus patriarcas e para a memória sempiterna das gerações, as normas ideais do comportamento que lhes
abria a amizade com Ele. De Abraão a Moises , de Urao Sinai, Ele deu provas da Sua Presença e manifestou
Sua expressa Vontade. E desde então,a Sua Palavra, através do Decálogo, fundamenta toda forma de Direito.
Nenhuma instituição legal prescinde de suas Dez Verdades imutáveis.

 Não obstante, vascilam os homens e se inclinam magnetizados para as mil seduções do bezerro de ouro.
Amando tão ternamente os homens como os amou, Deus envia de novo Seu Filho encarnado. Algo havia a ser
acrescentado para evidencia de sua Presença entre os Eleitos. E aí está a mensagem da Manjedoura, anunci-
ando o Novo Testamento. É ela a mais eloqüente lição de humildade e grandeza humana. Jesus complementa
com o seu exemplo, o que fora antes dito : “ Amarás a Deus de todo teu coração”. E a Nova Palavra acrescen-
ta : “.. .e a teu próximo, como a ti mesmo”.

 Essa é a essencia da doutrina cristã. É a segunda pessoa do Deus-Trino e Uno, quem no-la prega. Só nisso
deve o mundo meditar e praticar. De resto, encontrará facilmente o que em vão, há milênios procura.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/09/1977 )
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PRAÇA RUBIÃO JUNIOR

A obra artística transcende a sessenta e um anos de idade. Foi construída e inaugurada em 24 de Maio de
1916, quando era Presidente da Câmara Municipal o Cel. Amando de Barros; Vice-Presidente, o Major Nico-
lau Kuntz e Prefeito Municipal, Antonio J. Carvalho Barros. Construíram algo que se ombreia com o que temos
de melhor no nosso passado e na nossa tradição histórica.

Anos e anos a fio, num misero abandono de traste velho, antiquado e inútil, jazeu a fonte sussurante do
Jardim Publico da Catedral. Aquele belíssimo conjunto de lagos interligados através de um trabalho de enge-
nharia urbanística, imitativo de rochas e rebordos artísticos, exibe ainda uma pontezinha romântica de balaus-
tres que representam troncos de árvore entrelaçados, firmes e rijos, contra um suceder de gerações de namo-
radinhos que à noite, a ela arrimados, vem tecendo juras de amor.

 O conjunto todo, de água e cimento, termina por um terceiro lago, maior, fronteiro à General Telles, que
possuiu antigamente, um precioso grupo escultórico, à semelhança dos famosos jardins italianos que até hoje
encantam os turistas na Piazza Navona : era ao centro, um jovem efebo, sustentando nos braços um peixe de
cuja boca brotava a água cristalina, ganhando alturas. Ladeando-o, duas sereias de busto emerso, braços
erguidos, de cujas mãos entrelaçadas jorrava a água transparente. Esse sistema de fonte, antigo, tecia uma
coreografia graciosa que aos domingos e dias de festa, fazia o encanto do “footing” botucatuense.

 Tudo isso foi desaparecendo aos poucos, pela desídia dos tempos.
 Procurando revalorizar o passado, nossa Academia Botucatuense de Letras organizou um belo álbum de

fotografias antigas e ofereceu-o, em homenagem a S.Exa.Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd.Arcebispo
Metropolitano, ao Primeiro Sínodo Arquidiocesano, como documento histórico. Lá, entre tantas fotografias
encontra-se o antigo e florido Jardim Publico da Catedral, com sua linda fonte sussurrante.

Oxalá pudéssemos assistir ainda, na atual administração municipal, a reconstituição daquele famoso, artísti-
co e raro grupo escultórico. Ele representa, no conjunto de lagos, da pontezinha e das estátuas desaparecidas,
uma fase característica da urbanização da “belle époque”, que até hoje atesta para importantes cidades brasi-
leiras o seu patrimônio cívico-cultural. Poços de Caldas possui sua “Fonte dos Amores” que tanto nos lembra o
antigo Jardim Municipal. Curitiba conserva, malgrado seus aranha-céus que caracterizam a estrutura urbanís-
tica moderna, praças e jardins admiráveis . Todos eles adornados de lagos e grupos escultóricos de fontes
murmurantes. O Rio de Janeiro engalana suas praças entremeadas também de conjuntos florais em pedra,
interligados com a maviosa harmonia da água jorrante. Ribeirão Preto ultra-avançada,Campinas e Araraquara
conservam a beleza urbanística do primeiro século, paralelamente aos avanços da tecnologia urbanística da
atualidade. Por que não havemos nós, de reconstituir na integra, a obra admirável dos que nos precederam?

O coração da vida urbana está na beleza de suas praças, no cuidado de seus jardins e gramados, na conser-
vação dos tabuleiros floridos e ridentes que ladeiam sua Igreja-Mãe. Lá se concentram as crianças que são,
como flores e a bela Natureza , obra de Deus. Há risos, alegria, carrinhos, bolas, e o papaguear inocente que
caracteriza o mundo infantil. Oxalá possamos ver em breve, no fundo cristalino das águas, o revolutear cons-
tante dos peixinhos prateados que fizeram no passado, o encanto da criançada. Oxalá possamos ainda assistir,
à total rehabilitação do Jardim Municipal, hoje adornado inclusive, de belas e feéricas luminárias.

Essa rehabilitação já se manifesta de forma tão decidida, que nos provoca sincera euforia. A reconquista
dos valores do passado está se tornando aqui, ali, alhures, parte integrante de todos os programas administrati-
vos. E Botucatu, graças a Deus, já se enquadra nesse programa de rehabilitação cívico-cultural. Graças a
Deus!. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/09/1977 )
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MARIA CALLAS

 O ano vai decorrendo assim. Na efervescência do noticiário internacional as noticias se sucedem como –
mais ou menos – as bolhas gorgulhantes do champanha nas taças. Bem poucos saboreiam-lhe as deliciosas
gotículas rebentando-lhes à flor dos lábios, no duplo prazer do sabor e da carícia. Aliás, conhece-se o fino trato,
o bom gosto intelectual dos que hoje sabem apreciar o bom vinho francês. Hoje tudo se mercenariza, tanto no
paladar como na seleção intelectiva das notícias. A quantos importa o que vamos comentar? Nem todos,
portanto, entenderão o eufemismo. Talvez a imagem não atinja a inteligência comum. Mas é clara.

 Morreram nesta última quinzena do ano inteiramente dedicado à memória de Beethoven – sesquicentená-
rio de sua morte – dois vultos máximos da Música e da Arte Lírica, em agonia : Leopoldo Stokowski e Maria
Callas.

 Ele, o grande regente nascido em Londres, aluno das escolas de Berlim e de Paris, condutor das maiores
orquestras sinfônicas atuais. Divulgador da música erudita em auditórios freqüentados por uma platéia que se
vai escasseando visivelmente submersa na mediocridade rompante de uma era em que a sensibilidade artística
já foi descrita como a grossa pele do elefante.

 Ela, a temperamental, grande e incomparável cantora Maria Callas, herdeira quiçá , dos últimos sortilégios
dos Deuses do Olimpo submersos nos escombros do classicismo grego. Dotada de recursos vocais que desa-
fiaram qualquer análise anatomo-cientifica, ela modulava seus cantos numa interpretação que a transfigurava
na encarnação vívida de personagens lendárias.

Com catorze anos apareceu nos palcos reais de Atenas e como Santuzza, na “Cavalaria Rusticana” estre-
meceu o teatro e o mundo artístico de então, com a suavidade de sua voz, fora dos registros comuns ao lírico .
Outras já a haviam precedido com a realeza de divas excepcionais. Malibran no passado, Erna Sack e Ima
Sumac, suas contemporâneas

Esse privilégio de vozes excepcionais não tem explicação cientifica. São registros vocais que ultrapassam
os limites – graves ou agudos – da capacidade normal artística. Um mistério indecifrável distingue essas
criaturas privilegiadas. Elas vem de civilizações milenárias cujo lendário passado prende-se nas brumas da
mitologia e no realismo histórico. Pode-se afirmar que qualquer uma delas, dos fulgores do Olimpo, das etéreas
regiões do Walhala às misteriosas regiões andinas, eram as últimas princesas de origem divina, sacerdotisas de
antigos cultos a divindades pagãs.

Maria Callas trazia na magia extraordinária da voz, o estranho fascínio das nereidas de Homero. Educada
em Roma, tornou-se no após-guerra de 1939-1945, a maior atriz lírica da atualidade. A interpretação dramática
era-lhe atávica. Dir-se-ia que os deuses milenares da dramaturgia grega lhe inspiravam a Arte cênica. Ali
esteja talvez, a razão de suas atitudes temperamentais. Quando, numa ocasião, ocupou os palcos europeus,
sentiu a sua superioridade lírica sobre uma critica muito aquém de seu talento. As platéias – sentiu – vulgariza-
vam-se. E ela, como grega autentica, sentiu-se melindrada em sua linhagem clássica : não aceitou a mediocri-
dade das platéias e castigou-as, privando-as por nove longos anos, de sua voz celestial.

 E bem o fez. Traçou com sua conduta ostensiva, a atitude inconformada contra os tempos atuais. Lavrou
um verdadeiro testamento para a Posteridade : Só canto a verdadeira Musica , a genuína. A Musica contempo-
rânea não tem raízes melódicas. Ensurdece. Não passa de vulgar barulho”.

 E conscia de sua linhagem olímpica, acrescentou num último repto : “ A ópera começou a morrer quando
deixei o palco”.

 Num derradeiro desafio à incompreensão e à estulticie humana, filmou “Medeia” para a cinematografia
romana.

 Assim, melancolicamente, foi-se afastando do convívio humano. Deusa olímpica, volveu aos paramos in-
sondáveis das regiões serenas onde em tênues cornucópias se liba em deliciosos sorvos, o hidromel dos deuses.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/09/1977 )
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 A ARTE DO BALÊ

 O Prof. Décio Alcântara vive nesta cidade uma verdadeira aventura profissional. Não é fácil impor-se no
Interior, com a Arte do Balê. A grande distancia dos centros de cultura e de Arte; o quase total desconhecimen-
to dos palcos municipais, alheiam as elites e não lhes desenvolvem o senso apurado da coreografia analítica,
descritiva, expressionista.

Por isso, anunciar uma Noite de Gala e conseguir uma platéia inteiramente lotada, fala bem alto dos méritos
artísticos de Décio Alcântara e do nível cultural-artistico de nossa melhor sociedade.

O Prof. Décio Alcântara saltou dos palcos internacionais, veio do Municipal do Rio de Janeiro, ganhou o
interior paulista, aportou nesta cidade, viu, gostou e ficou. Magia dos ares, força misteriosa da “água que bebeu
ficou”, não o sabemos. O fato é que temos como prioridade, sobre muitos centros mais avançados como
Campinas e Ribeirão Preto, nossa escola de Balê. Clássico, autêntico , realizado.

Penduradas à barra, irrequietas e palradoras, “as andorinhas” clássicas dos cinco aos dez anos, executam
com muito senso seus “développés” e “lês battements tendus”, dentro da malha que lhes modela o corpo em
botão. Mais adiante, as adolescentes executam “lê grand rond de jambe em l’air”. O saiote vestido sobre a
malha flexível e colante dá-nos uma leve sugestão de uma tela de Toulouse Lautrec numa atmosfera típica de
camarim de Opera . Dir-se-ia estarmos apreciando uma revoada de pequeninos cisnes.

O ambiente respeitável é de trabalho, de estudo consciente, de disciplina. Grupos aqui, ali, e o professor,
poupando palavras, quase num sussurro, corrige, orienta, dirige. Descerram-se as cortinas. No palco iluminado,
começa o espetáculo.

Para o ensaio geral, que foi a “avant-premiere” do espetáculo, foi convidada a imprensa falda e escrita. O
programa desenvolveu-se em três partes, com musica de Offenbach, Beethoven, Lallo, Elgar e Haendel. Três
fases do balê : clássico, moderno, expressionista.

Não podemos destacar, uma por uma, as componentes da “Cinderela”. Espetáculo gracioso, leve, românti-
co, que nos leva sempre aos ciclos da infância. A adptação foi de Décio Alcântara. E Marizete Bacchi encan-
tou-nos sobremodo, por sua graciosa leveza, sua interpretação belíssima.

 O “jazz-ballet”, é uma variação do tema “Preto e Branco”, onde se aprecia através da uniformidade, da
plástica, o “demi-caractere” que denuncia a movimentação livre, não acadêmica, da dança popular, folclórica ,
mais accessível.

 “Metamorfose” é uma coreografia tessitura em que Décio Alcântara revela o alto sentido expressionista do
“corps du ballet”. Aqui, é a longa trajetória terrena do homem, do nascer ao morrer na eterna busca de um bem
sobrenatural, perfeito eterno. Todas as angustias, todas as experiências palpáveis para a conquista da felicida-
de. O Bem e o Mal, em eterna luta, a fantasmagórica escuridão nos indecifráveis caminhos da vida, e por
último, a visão dantesca dos bons espíritos diáfanos e aligeros, mostrando na última batalha, a vitória da alma,
nos paramos celestiais. O “Aleluia” de Haendel, completa a coregrafia.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/09/1977 )
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 A CASA DE ALBERTO RUSCHI

Um velho cientista está disposto a sacrificar a própria vida para que seja poupada a vida dos beija-flores.
Esse é um flagrante que rehabilita o homem, máxime o homem-ciência, neste final de século. Sim. Não se
deshumanizou ainda a criatura Hadesvãos por onde flue a alma bem formada de um mestre.

Os jornais anunciaram há pouco, a ida de uma caravana carioca a Vitória, levando com um memorial de
cerca de dez mil assinaturas – a maior parte de estudantes – sua solidariedade ao cientista professor Alberto
Ruschi, que há trinta e oito anos, e com recursos próprios, vem desenvolvendo, na Serra do Espírito Santo,
projetos de estudo e pesquisas de Zoologia e Botânica , na reserva ecológica de Santa Lúcia, perto da capital
capixaba.

 Ante a ameaça de total destruição de uma das mais belas obras humanas no sentido da preservação do
meio-ambiente de uma região nacional – para dar lugar a uma plantação de palmito – houve um sério protesto.
Esse protesto, sim, é digno de louvor. Porque lideram-no estudantes de todas as partes do Brasil, solidários com
a obra extraordinária de Ruschi, decididos a lutar pela sobrevivência de um parque aberto á maravilhosa e
privilegiada Natureza tropical, onde eles, universitários, preparam suas teses de pos-graduação, orientados pelo
mestre.

 Diz o noticiário que a casa de Ruschi, plantada no centro do parque por ele mantido, tem entre tantas
raridades animais e vegetais, cuja perpetuidade corre tanto risco de extinção – cerca de trinta e duas, das trinta
e oito espécies de beija-flores existentes no Brasil. Lá criam-se soltos, libertos esvoaçando ao sol, a beleza de
sua plumagem rica e variada.

 Nosso parque botucatuense está enriquecendo também, de beija-flores. Vemos isso, pelo nosso quintal. As
árvores frutíferas atraem os sanhaços, os canários da terra, os mariquinha-tiu-tiu, que cantam em sua vagabun-
dagem diária, furando os frutos, debicando as flores. Agora, de uns tempos a esta parte, fazem-nos companhia
os beija-flores. Vem de outras áreas , é certo. Dizem que atraídos pelos bicos-de-papagaio que lhes fornecem
o mel que eles polinizam. Ornitólogos, na vizinhança, são o Sr. Luis Chiaradia e o Dr. Jairo Gabriel, que o
saibamos. Nossos quintais confinam. Se contribuem para a alegria da coreografia diária que tanto nos encanta,
na hora da rega dos canteiros muito obrigada! Está sendo uma festa, para nossas trepadeiras e arbustos.

 Sessenta e cinco milímetros de comprimento, se tanto. Um verde esmeraldino rebrilhando ao sol, a colora-
ção cambiante : ele, mais verde. Ela,verde-claro. As asas frenéticas, dão-nos uma visão estática de imobiliza-
ção no ar. Reclamam sua dose de água. Erguemos bem alto, o esguicho. Aí, eles banham-se primeiro, abrindo
as asinhas minúsculas. Depois, bebericam. E fogem. Constantes e fugidios. Companheiros na manhã ou na
tarde, mas inaccessíveis . Nossa cunhada quis fotografá-los. Não dá! Eles fogem, os malandros.

 Nada entendemos da sua domesticidade. Mas estamos encantada com a sua freqüência. Vem todas as
tardes. Dir-se-ia que já sabem a hora da rega. Mal ligamos a torneira, la revoam eles, no seu zit, zit, zit
anunciador. Sim, senhores : beija flor tem voz! Colibri é seu nome literário, adotado em toda a América. Nosso
caboclo chama-o cuitelo. Por causa do bico, semelhante a afiado cutelo. Mas não importa o nome. São jóias
minúsculas , no ar!

 Agora, de repente, se multiplicaram. Há uma revoada em torno de nós. Outro dia chamou-nos a atenção,
um fraco ruído, tal como um vagido: zit, zit. Erguemos o olhar : bem pertinho de nós, no ramo da cássia cheirosa,
dois pequerruchos de encantar : doze milímetros – se tanto – biquinhos abertos, num verde-marron indefinível
dois filhotinhos esperavam seu banho e sua gotícula. Há um ninho de beija-flores, por perto!

( A Gazeta de Botucatu – 06/10/1977 )
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“SAUDADE” DO PROF. THALES CASTANHO DE ANDRADE

 Talvez tenha sido, da escola antiga, o último pedagogo. Herdeiro, como muitos outros de sua geração, do
ótimo e da nobreza dos grandes educadores. Daqueles que foram realmente condutores de homens, vinculados
desde a longínqua Roma Imperial ao ideal de modular com as próprias mãos, o caráter dos discípulos. Daqueles
que trouxeram pelos tempos em fora, acesa a chama do ensino, proclamando pelo exemplo e pelas obras, a
milenar frase latina : “ Sede Viri!”

 “Seja homem” na inteireza do caráter. Nos seus deveres de família, de sociedade, de Pátria. “Seja ho-
mem!” dizia –se na Roma dos Cíceros, dos Senecas, que legou à Posteridade o estatuto do Direito e do
Civismo.

 Piracicabano de origem, dele conhecemos e guardamos profundamente, uma obra. Rara, por sinal, singela e
paradoxalmente riquíssima de ensinamentos : “Saudade”, pequeno manual de leitura primária, através de cujas pági-
nas abeberavam os escolares as lições de educação moral e de civismo. Até hoje, à evocação última de seu nome
terreno, vem-nos à memória a estrofe graciosa que deliciava as crianças nas aulas de declamação:

 “Saudade! Quanta saudade
 Dos tempos que já se vão.
 Minha vida de criança,
 Minhas bolhas de sabão!. . .”

 Ele se nos afigura como os nossos velhos mestres do passado botucatuense. Ele formou o grupo de peda-
gogos piracicabanos, irmãos gêmeos – nos exemplos e nas obras – dos grandes pedagogos da nossa sempre
lembrada Normal. Evoca-lo é relembrar com pinceladas amorosas, a figura lídima de um João Ventura Fornos,
de um Astrogildo Arruda, um Wagner, um Silvio Galvão e tantos outros – Santo Deus, quantos eram!. . . que
forjaram a inteligência botucatuense durante tantas gerações.

 Traje simples de brim impecável ( o terno de casimira era só para as festas cívicas ), camisa de alvura
reluzente, sapatos burnidos, lá ia “o velho Fornos” todos os dias, galgando a escadaria da Normal, sobraçando
( obras suas ) o “Mon Guide” compendio de verbos irregulares franceses e as “Lectures Brésiliennes” coletâ-
nea de paginas dos nossos melhores autores por ele vertidas ao francês. Sua cultura enciclopédica era para
nós, manancial inesgotável de momentos voltados à velha cultura européia que sempre nos fascinou.

 E quem não era humanista, da plêiade maravilhosa que emprestava à cidade de Botucatu, o jornalismo, a
oratória, o civismo e a retidão impar do caráter?

 Naqueles risonhos tempos – risonhos sim! Os livros de leitura primária levantavam-se contra uma temática
já inadequada ao nosso clímax ocidental : abolia-se o “Il Cuore” de D.Amicis, em português, de uso corrente
por, uma série de livros genuínos, traduzindo também, nos moldes do autor peninsular, as lições de humanismo
e formação. E era um encanto para a criançada, “Através do Brasil”, de Coelho Neto e Olavo Bilac ou então,
“Leitura” de Erasmo Braga.

 Quantas gerações formaram-se então, aos benéficos ensinamentos de páginas tão construtivas. Havia
ufanismo sim, mas ufanismo assentado no amor-pátrio, às nossas coisas, às nossas tradições.

 Foi nessa época que surgiu “SAUDADE”. Que gravou em tantos corações infantis, o drama pungente do
menino arrancado do meio rural, para viver as agruras – já então da cidade grande.

 Faleceu em 02 do andante, aos noventa anos de idade, o Prof. Thales Castanho de Andrade, último guar-
dião da grande geração de pedagogos. Nesta semana em que se comemora o DIA DO PROFESSOR, a nossa
reverente saudade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/10/1977 )
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 PARQUE DE DIVERSÕES

 Uma lição profunda e humana, o Parquinho nos deu. Em matéria de ludos populares, estamos muito aquém
de um normal desenvolvimento. A criança botucatuense tem sido até aqui, relegada e esquecida. Qualquer
cidade ao nosso redor, menos populosa e menos desenvolvida, oferece às suas crianças – exatamente no
centro urbano – o seu pequenino Parque de Diversões. Outras então, mais evidentemente adiantadas, tem já
dois ou três, localizados nos mais distantes pontos citadinos.

 Nós, até aqui, temos apenas, um arremedo de Parque Infantil.
 O Parquinho veio, instalou-se exatamente no coração da cidade, eqüidistante do Lavapés, dos confins

longínquos da Chácara do Bahige e das ruas afastadas da Vila Antarctica e abriu, para divertimento dos
espectadores, não só os mais interessantes instrumentos de diversão, como também, a mais ridícula polemica –
ou protesto? – pondo em jogo a inteligência dos que, se a sagacidade os norteasse, poderiam ter ganho mais
popularidade, com o silêncio.

 Ninguém se lembrou demagogicamente, de bater palmas à precariedade de uns quinze dias – se tanto – da
instalação do Parquinho na Praça da Catedral, livrando-a de vários de seus terríveis flagelos contra os quais,
até aqui, nenhum Catão rasgou sua toga draconiana : a corrida desenfreada das dezenove horas, que desafia
qualquer esforço da autoridade constituída, quando fazem da longa avenida uma exibição de classe média bem
sucedida; a permanência dos motoqueiros que tiram fininhas – o transeunte que se dane! . . . – e que afetam as
vizinhanças escolares com o ruído bestial e ensurdecedor de umas pobres cabeças ocas. Outros males vigo-
ram. Mas que adianta ao pobre passeante clamar, impedindo de uma pequena digressão pós-jantar, por uma
questão de recato, contra os carros parados? Ah! “l’amour, toujoursl’amour !. . .”

 O Parquinho veio e foi-se embora. Que lições ele nos deu! Sentimos pelas crianças todas, que vimos felizes
e risonhas nesses dias, ou melhor, nessas noites. Que lhes ficou desses alegres momentos de que foi ela sempre
uma triste órfã desamparada? A sensação de um mundo novo, só delas, onde cada uma se sentiu dona do
cavalinho, galopando ufana; ou a tocar estridentemente a sinetinha da máquina “Maria Fumaça”. Quantos se
compenetraram de que dirigiam “o carrão do papai”? Quanta graça! Quanta espontaneidade, quanto transbor-
damento de alminhas cândidas, caprichosas, teimando em não sair mais. . .

 Que bem o Parquinho nos fez! Perceberam todos que a TV nesse tão curto tempo perdeu seu atrativo?
Compreenderam os adultos como é bom andar um pouco, reunir-se à esposa e filhos e sair à Praça, após um dia
estafante de trabalhos e preocupações? Sentiram como é bom encontrar amigos, palrar amistosamente, percor-
rer as barracas, comprar pipocas, degustar o algodão doce, curiosear as barracas, as bolas estourarem, rir com
os ganhadores, consolar, observar os que perdem?

 A criança manda e o adulto se beneficia. Os “medicina” após um dia universitário pesado e cansativo,
descontraíram-se nos encontros simulados dos carrões do Parquinho. E entre risos, brincadeiras e encontrões,
desintoxicaram o cérebro estafado. Isso é vida também!. . .

 Da visão fantástica do “Dia da Criança”, restou-nos, para lembrança e consolo, um pensamento de Érico
Veríssimo : “ Creio que, bem no fundo de mim mesmo, subexiste ainda a eterna criança que eu sempre fui. . .”

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/10/1977 )
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CORREIOS E TELÉGRAFOS

 Sentindo ao vivo, na carne, todos os angustiosos momentos pelos quais, passa nossa querida Botucatu, a
visita de Arlindo de Almeida, após vinte e cinco anos de ausência aos pagos familiares, trouxe-nos com a
satisfação imensa de rever e reavivar velha e sólida amizade a lembrança sempre comovedora de suas quali-
dades de liderança, sua inabalável crença nos destinos históricos desta cidade e sua atuante, disciplinada e
decidida ação, ininterrupta e segura, na defesa de nossos inalienáveis direitos de cidade-chave, centro indiscu-
tível polarizador da vida interiorana em vastíssima região do Estado. Arlindo de Almeida era um técnico em
assuntos postais-telegráficos , aluno da escola do trabalho consciente , do estudo baseado na prática eficiente
de uma vida funcional exemplar.

 Dom Luis, que fora nossa maior proteção – tal como hoje nos agasalhamos sob a paternal, compreensiva e
dinâmica amizade de Dom Zioni – acabara de falecer. A solércia e a insídia, atacaram mais uma vez, quinze
dias após o seu sepultamento. Em 17 de Maio de 1946, um decreto presidencial, inesperado e atordoador, removia
nossa DRCT de um dia para o outro, levando inclusive, inteiro, seu Quadro de funcionários. A reação botucatuense
acordou de inopino, tal como presenciamos hoje, no episódio marcante dos “aerogramas”. Arlindo de Almeida, então
secretario da Repartição transferida, organizou imediatamente uma Comissão de Funcionários, chefiando-a, por
eleição. Recorreu-se a todas as forças vivas e atuantes da cidade e região. A Associação Comercial, então sob a
presidência de Emílio Peduti, agiu imediatamente. Todos os dados, todos os programas de ação, contaram com o
funcionalismo federal atingido, dono, no caso, e detentor da verdade. Dentro dos máximos princípios de disciplina e de
ordem, usando tão somente a força da persuasão e dos sólidos argumentos, dialogou-se com a Câmara Federal, com
as várias bancadas políticas da época, chegando-se diretamente a S. Exa. O Sr. General Eurico Gaspar Dutra, dd.
Presidente da Republica, levado á assinatura do famigerado decreto. Em vinte e quatro horas, o bondoso e sempre
lembrado venerando Presidente, tornou insubsistente o inteiro teor do inoportuno documento. Era mais uma vitória,
entre tantas já ganhas, na momentosa questão.

 O episódio dos aerogramas de hoje, lembra-nos uma cena tocante e inesquecível. Escola Normal e Ginási-
os da cidade, mobilizaram seus mestres e alunos e todos saíram à rua, captando assinaturas e dinheiro para o
envio, à Presidência da Republica e à Câmara Federal, de telegramas de repulsa. Foi aí, então, que uma a uma,
as lavadeiras da cidade, dirigiram-se à nossa Repartição atingida, levando-lhe o seu dinheirinho suado e a
assinatura insegura e canhestra. Elas também quiseram tomar parte ativa numa vitória que ganhamos sobre
trinta anos, e só terminou, lamentavelmente, pela passiva entrega do que era intrinsicamente nosso.

 O problema passara-se para a Câmara Federal, para fins de reestudo da anulação do Decreto e atualização
do assunto. A outra Diretoria não fora criada.

 Não foram dias tranqüilos. A solércia, a ambição desmedida e a afrontosa ação política adversária, minava
os passos de Botucatu. Foram dois anos de lutas em que o funcionalismo , povo, entidades de classe, clubes de
serviço, coesos e fortes, brigavam pelo que era indiscutivelmente nosso. Todos os argumentos verídicos, inali-
enáveis desta querida cidade, foram postos em primeiro plano. Evidenciou-se mais uma vez, com grande des-
taque, a situação geográfica invejável do lugar, dom que recebeu de Deus e da Natureza, não pela venalidade
de homens.

 Aquela foi uma árdua campanha. Mas ganhâmo-la pela força imanente de um povo civicamente formado,
atuante, bom e altivo.

 Dois anos depois, vindo de Bonfim para Botucatu, Dom Henrique visitava a Câmara Federal. E de lá trazia,
em definitivo, a anulação do famigerado decreto. Fomos ainda vitoriosos por mais trinta anos.

 Somos gratissima à presença de Arlindo de Almeida, trazendo-nos seu abraço amigo, e a força emotiva
daqueles dias de luta, em que ele entre tantos, foi o herói.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/10/1977 )
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 ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS

 A Academia Botucatuense de Letras, comemorando seu quinto ano de fundação, cumpriu na noite de
sábado, mais uma Sessão litero-musical na qual, por unânime decisão de seus membros, foi homenageado o
Presidente-fundador, “anima e cuore” da novel entidade – o Exmo. Sr. Dr. Antonio Gabriel Marão, ocupante da
Cadeira n.07, de que é patrono o Príncipe dos Poetas Brasileiros Guilherme de Almeida.

 Uma sessão acadêmica nos nossos dias, com a concorrência de tantos fatores os mais dispersivos, não é
programa facilmente degustavel. O problema é generalizado e todas as Academias de Letras, quer seja a do
Rio de Janeiro ou de São Paulo, sofrem o impacto : pouco público, horas cansativas. Temos que reconhecer : é
o mal da época. Freqüenta-la , é evidenciar dignamente um “status” cultural que dia a dia se amorfa e empalidece.É
difícil identificar-se hoje, entre os meio-valores, a legitima, a sólida e a autentica cultura que democratizada,
nivelou-se erroneamente, a ponto de lhe falsearem os seguros alicerces do estetismo, do humanismo e da
profunda formação cultural.

 Ressaltamos essa crise do espírito, palpável nos nossos dias, para exatamente contradizê-la. A nossa Aca-
demia de Letras Botucatuense, firmando-se solidamente em seus seguros cinco anos de estabilidade e de reais
atividades não sofre desse mal contemporâneo . Nunca lhe faltou público constante, fiel e louvavelmente à
altura. Essa é a razão primeira desses cinco anos já vencidos. De uma feita, ao término da sessão solene,
agradecemos a constante deferência de um casal convidado. Disse-nos ele, em resposta ; “ Eu é que lhe
agradeço, minha senhora. As sessões acadêmicas roubam-me, por momentos, os tratos rotineiros da fazenda e
dos compromissos econômicos . Fui educado em Colégio de padres e adoro os encontros intelectuais”.

 E temos sido realmente felizes em nossas programações. Sem sede própria, nossa indigência material se
reconforta nos oferecimentos espontâneos , como o foi, em nossa última Sessão, o de Irmã Maria Helena Pinto
Cunha, dd. Superiora do Instituto Santa Marcelina, que nos abriu o acolhimento nobre e fidalgo do Salão “Padre
Pisani”. O Prof. Aécio de Souza Salvador, amigo pessoal da ABL, após um dia estafante no Conservatório
Musical de Tatuí, trouxe-nos, juntamente com o Prof. Wanderley Pizzigatti, membro da Orquestra Sinfônica de
São Paulo, os encantos sempre renovados do “Largo” de Veraccini e a “Orientale” de Cesare Guy.

A mocidade universitária mantém em Botucatu, o Madrigal Renascentista, que conta com a cooperação do
Dr. Jorge Eduardo Moreira, médico argentino, em estágio de curso ministrado na FCMBB. Sob a regência da
concertista Profa. Maria Emilia de Carvalho Moura Campos, nossa querida ex-aluna Zizi, proporcionou-nos,
em homenagem ao Dr. Marão,belíssimos números da musica renascentista, tão rara quanto bela.E uma vez
mais, Maria Emilia premiou-nos com o Concerto de Brahms Rapsódia op.79 – n.1. Num clima assim, de
contagiante prazer intelectual e artístico, firma-se a Academia como o reduto de puro estetismo como só o
possuem Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Eis a Botucatu cujo apanágio de cultura e de civilidade,
ninguém lh’o roubará nunca.

 Mas a nota alta da noite acadêmica foi a presença da grande dama carioca, paulista por opção e núpcias
com o Príncipe dos Poetas Brasileiros, Dona Baby de Almeida, acompanhada do filho Guy, que veio trazer ao
Dr. Marão e à Academia Botucatuense de Letras o brilho de sua simpatia irradiante, seu perfil nobre de
medalhão raro, os traços diáfanos e clássicos de Musa inspiradora do grande poeta.

 Com o toque maravilhoso de uma distinção pessoal inconfundível , chegou para a Sessão Solene, recebeu
as homenagens de Botucatu ali representada por suas autoridades civis, militares e religiosas, e como deidade
rara, deixou-nos o suave perfume de seu gesto nobre.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/11/1977 )
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 LIVRO DE FIORETTI

 No mar encapelado da materialização cientifica e tecnológica dos nossos dias, cujas ondas revoltas inva-
dem a terra numa aluvião de cataclismas e violências , são poucos aqueles que se detem, refugiam-se nos
autênticos ou improvisados eremitérios para, do alto de uma grandeza espiritual que mais e mais mirra e
definha, volverem na transcendentalidade das reflexões profundas e atentarem, timidamente embora – eis que
a humanidade, cada vez mais surda não está atenta ou decididamente não quer ouvir na meditação da contra-
ditória grandeza e escravidão do homem.

 Por que esse preâmbulo? Porque o mês de Outubro nos proporcionou mais uma vez, a proximidade com os
“Fioretti” e nos trouxe, uma vez mais, a candura da essência franciscana, brotada de um coração que saia das
comodidades do luxo e da mundanidade para, subitamente, transformar-se nas vestes evangélicas e falar com
Deus, na inocência das pombas, das aves e no sussurro das brisas matinais.

 Três são os livros que vararam os séculos de cristianismo e regeram o orbe nem sempre pacificado mais
procurando sempre a exata diretriz para os destinos humanos: a Bíblia, a Imitação de Cristo e os Fioretti.
Enquanto os responsáveis pelas Nações, precediam o sono reparador da noite com a leitura de uma dessas
páginas, o timão do mundo procurava com segurança o rumo certo.

 Jorge VI viveu um dos períodos mais atribulados da Inglaterra. A Segunda Grande Guerra ameaçava o
sossobro total. Mas emergiu de uma verdadeira hecatombe e readquiriu a paz interna. Quando a morte o colheu
na calada da noite, seus dedos imobilizados marcavam, numa derradeira leitura, um capitulo de Moisés. Sobre
a mesa de cabeceira de De Gaulle, dizem os jornais da época, jazia continuamente o Livro dos Livros. Getulio
Vargas, antes da detonação derradeira, marcara, num definitivo diálogo, uma das lindas páginas dos salmos de
Davi. Enquanto o país se abria a um extenso programa de ação social, o frio político, o livre pensador se
refugiava, no silencio da noite, nas páginas do Velho e do Novo Testamento.

 No primeiro ano de seu governo, o Presidente Geisel compareceu a uma sessão da Câmara Federal, a fim
de, como primeiro magistrado da Nação, ler, no mês de Setembro, a epistola de Paulo.

 Essa é a eterna busca, o insondável mistério que atrai o homem imantado às condições terrenas, para os
revôos do sobrenatural na ânsia do Infinito.

 Então, dizem as páginas de candura angelical dos Fioretti, um lobo assolava as regiões de Gobbio, devoran-
do-lhes os rebanhos e os incautos. O terror espalhava-se por todos os lados e os homens se recolhiam temero-
sos e indefesos. Francisco, que incendiava os corações com as chamas de uma fé inquebrantável, vai ao lobo
e fala-lhe como a um irmão. Que era ele também, criatura de Deus. E como tal, não podia ser mau. Se lhe
faltava alimento, os moradores dar-lhe-iam o sustento. Mas que deixasse a felônia. O lobo fez que entendeu. E
estendendo-lhe o Santo, a mão, eis que o lobo deu-lhe a aua. Uniram-se o misticismo do trovador de Deus e a
rapacidade animalesca. E o lobo, seguindo a Francisco, viveu entre as crianças e os aldeões de Gobbio, ande-
jando pelos atalhos, guardando os rebanhos e filosofando nos luares argentados das noites tranqüilas. E morreu
de velho.

 Não estaria faltando nos nossos dias, um retorno à cândida simplicidade de Francisco? Não seria saudável
entender o mundo a fome do lobo, equilibrar os desajustes sociais e abandonar os tortuosos meandros da
ciência , para retemperar os corações com um pouco mais da cálida e alentadora chama da esperança? Paulo
VI bem há pouco nos afirmou que a humanidade sofredora busca Deus por todos os caminhos.

 E encontra-lo-á, nas ínvias sendas em que se afoga?

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/11/1977 )
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SOBRINHOS

 Graça – Luis José – Urbana – Columbia University – USA. Caríssimos. Nos primeiros albores do Advento,
recebam, de “viva voz” (ouvem-nos?) nossa primeira Mensagem de Natal. Um cordialissimo “Merry Chirist-
mas” que lhes dê, em seu iato sentido, o abraço saudoso do clã da general Telles, cujo coro de “Aleluia”,
comandado pelo Tio e pela Tia, se integra hoje de Ana Lucia e Juninho, de vozes tão angelicais e graciosas que
se nos afiguram aqueles pequeninos seres alados de dois mil anos atrás, cantando com as luzes da Estrela, o
uníssono do “Gloria in excelsis...” Que ao doce calor da lareira, enquanto lá fora caírem do céu azul estrelado
os flocos de neve ; enquanto Bing Crosby – agora uma evocação – lhes segredar na beleza da noite, o “White
Cristmas” ao mesmo tempo em que aqui, na sublimidade da hora, irmã Lúcia dedilhar ao órgão da Igreja-Mae,
a melodia imortal de Franz Kruber, unamo-nos por sobre as vagas do Oceano e, de mãos dadas, corações para
o Alto, troquemo-nos na Noite Santa, nossos carinhos e desejos de amor fraternal. Feliz Natal para vocês ,
queridos!

 Recebemos no devido tempo sua agradabilíssima carta comunicando-nos sua chegada e sua fixação, por
um ano, em terras do Tio Sam. Junto, fizeram-nos a gentileza de enviar a Catedral de São Patrício em figura e
esquema. Vocês viram? Respeitadas as proporções e a antiguidade, ela se assemelha à nossa querida catedral,
cujas torres, enquanto lhe escrevemos, nos acenam na luminosidade deste domingo de sol. O mesmo estilo
gótico, o mesmo aspecto exterior de agulhas, seteiras, rosácea, arcobotante. O interior soberbo, nos lembra a
galeria de altares laterais que já possuímos. Alegrou-nos, para nossa grande devoção, encontrar logo à direita,
o soberbo Altar de Santo Antonio de Pádua , o Milagreiro Universal. As associações de idéia ligaram entre
outras, o Altar de São João Baptista de La Salle, ao nosso querido educandário onde o Irmão Felipe é o mestre
emérito.

 Gratissima pelas orações que, a pedido nosso, fizeram junto à imagem de Santo André. Viram como é
maravilhoso o grupo escultórico dos Altares? A idéia encantadora de juntarem vocês, às orações, a pequenina
vela acesa em intensão a todos os familiares, foi desvanecedora. Vocês são dois coraçõezinhos maravilhosos
que muito nos comoveram. Deus os conserve assim.

 Percorremos em espírito, com vocês, o interior grandioso dessa Catedral que só conhecemos por filmes e
“slides”. Gratissima.

 Quererão saber de todos daqui? É muito simples. Os velhos salgueiros debruçados tanto tempo à margem
da correnteza reanimam-se e agitam-se so sopro renovador de vida que nos trouxeram a sua vez, Ana Lúcia e
o Juninho. É uma transfusão maravilhosa de vida e renovação. Cantam a alegria e a esperança ao som do riso
e das graças de ambos. Ela já se desembaraçou dos primeiros balbucios e hoje tartalha livremente, com vozinha
de anjo, repetindo-nos à saciedade :- Conta outra, titia! É ávida de estórias e já exploramos Andersen em mil e
um racontos. De livre inventiva, mistura “O Patinho Feio” e os “Cisnes Selvagens” a seu talante. Pobre
Andersen! Ela detesta a bruxa do quarto de brinquedos do “Soldadinho de Chumbo” e se fascina e empolga
com a “A Branca de Neve”, fonte misteriosa de encantos mil para a sua cabecita criativa. Ao “Feiticeiro de
Hamelin”, gênio inventivo da flauta mágica, ela deu um novo titulo : “ A Flauta do Vovô”.

 Juninho á a gota de mel de todo o clã. Cebelinhos ruivos com cintilações ao sol, olhos cândidos e claros
como o céu primaveril, pele glabra que positiva a remota origem dos Varoli, ele ensaia agora, suas primeiras
frases. Sombra angelical da irmãzinha mais velha, ele lhe repete sempre as últimas palavras, com duas encan-
tadoras covinhas no rostinho de anjo. Apelidamo-lo o “eco doirado” e ele bem o entende, sorrindo. Eis o nosso
mundo. Queiram-nos bem, como lhes queremos a ambos.

( A Gazeta de Botucatu – 24/11/1977 )
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 AS ANDORINHAS

Este é um velho tema, por demais batido literária ou jornalisticamente, mas que volta e meia se nos impõe a
todos, quer pelo seu aspecto francamente poético e encantador, como pelas ruidosas e desagradáveis conseqü-
ências de sua ação altamente predatória e anti-social.

Trata-se das andorinhas.
Tão decantadas por Rui a ponto de se lhe dedicar, em tempos idos para glória e tradição da cidade campinei-

ra, um velho casarão, alvo predileto dos bandos gárrulos e inumeráveis que todas as tardes, pontilhando os
horizontes crepusculares dominavam as fendas e as cornijas comprometendo nos revoluteios do pouso a anci-
anidade vetusta de casarão avoengo.

Pois bem: aqui elas se instalaram, neste verão que promete o escaldante termômetro dos trópicos, nas torres
e nas abóbodas aprazíveis.

 No Santuário de Lourdes elas se aninham no nicho central e de lá pipilam chamando o companheiro. Como
as crianças, elas trazem, criaturinhas de Deus, a infusa liberdade e a livre posse das arcadas e dos capitéis. E
revoluteiam e ziguezagueiam em curvas e vôos rasantes malgrado a hora e as funções litúrgicas. E pipilam e
rumorejam atraindo-se, debicando-se, volteando e gemicando até o pouso definitivo para a noite que já desceu.

 O painel são os grupos pictóricos de De Gentile. Do beiral ou dos bordos cinzelados do Altar de São José
chamariscam a femeazinha que vai e vem dos lustres ao coro, da cornija às rótulas por onde côa a luz do sol.

 É assim. Não importa que se dê, entre os fiéis, o Glória ou Credo, que se leia a Epístola e o Evangelho.
 Para elas é indiferente. Deus lhes deu o abrigo e delas é também, a sua Casa.
 Na Catedral não é menor a sua invasão e nem menos ostensiva a sua revoada. Os amplos vitrais coam a luz

matinal. Ou do crepúsculo. Não importa. Elas estão na casa do Senhor. A amplitude lhes dá dimensões. E elas
revoluteiam das arandelas à rosácea, da balaustrada do Coro ao nicho aconchegante de Sant’Ana. Não importa
a assembléia dos homens. E seus vôos quais setas, ameaçam a compunção dos fiéis e a unidade da oração.

 Dizem que a sua multiplicação desenfreada e a sua constante ação predatória dos bancos e dos pisos está
a exigir um inseticida ou repelente. Que pena! Por que afugentá-las?

 Criaturinhas de Deus, não estarão elas diuturnamente a nos ensinar que ali, mais do que aos homens, foi-
lhes dado livre acesso?

 Não serão elas, na doce febricitante revoada da vida e da renovação, as unicas criaturinhas companheiras
do Hóspede Solitário que dia e noite, no silencio do Sacrário invita à Sua doce Companhia?

 Por que roubar-lhes o conchego das abóbadas desde que no copado arvoredo dos jardins foi-lhes negado e
dom da nidificação pela arrazadora perversidade das criaturas?

 Deixemo-las em paz, na doce e aconchegante serenidade dos átrios. Elas falarão por nós, no silencio das
horas. Suas vozes, mais próximas de Deus, obterão por certo, na eloqüência de seus revoluteios graciosos, as
dádivas de paz que nós, humanos, não sabemos pedir.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/12/ 1977 )
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 EMA DE AZEVEDO CASTRO

 A última vez que o vimos, foi como se aquele fora o conhecimento inicial. Já não encarnava ela a imagem
antiga, perdida num longo espaço de tempo cujos anos se confundiam para ressaltar tão somente, a profunda
gratidão que nos unia sentimentalmente a ela.A nova imagem dava-nos uma senhora a disfarçar muito bem a
idade, cheia de carnes, curvas macias, covinhas nos cotovelos bem cuidados, mãos de veludo, pele lisa e bem
tratada, reflexo de um envelhecimento tranqüilo assegurado num “status” sólido de profissional bem sucedida.

 Naquela ocasião ela veio para representar, como legítimo membro – a família Cardoso de Almeida, nas
comemorações do 80º aniversário da instalação do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, desta cidade.
Naquela solenidade, ela foi homenageada, juntamente com nossa veneranda Mãe e outras senhoras. Ela, por
ter sido uma das mais antigas e eficientes professoras de seu tempo. Mamãe , por ser a única remanescente
daquele grupo de meninas que se matriculara no longínquo alvorecer do Grupo Escolar que é a história viva da
cidade.

 Fomos cumprimentá-la . Ela, porém, não pode reconhecer-nos. Ela fora a professora de nossa irmã primo-
gênita. Por isso, não pudemos, dentro do aparato e do programa intenso da festa, externar-lhe toda a imensa
gratidão que fixara em nossa memória, no perpassar dos anos, o seu vulto de mulher extraordinária.

 Um dia ela apareceu no salão de senhoras mantido por nosso querido pai. E foi logo ao assunto : Sua filha
Mercedes está a terminar o Grupo. É inteligentíssima . O que o Sr. Vai fazer com ela? Papai, surpreendido pela
incisiva pergunta, titubeou. Ela foi direta : A jovem deve ser professora normalista. Se o Sr. Não puder educá-
la , eu a educo! Papai dispensou o oferecimento. E por causa dela, de seu entusiasmo, de seu amor profundo às
alunas que ela selecionava com tanto zelo, um após outro, os cinco filhos, ou melhor, nós, os cinco irmãos nos
tornamos professores. Um grande bem ela nos proporcionou, sem o saber.

 Desejava se médica. Por isso, transferiu-se para São Paulo, levando uma bagagem cultural riquíssima.
Falava diversos idiomas, entre eles, o árabe. Estudiosíssima, fez os próprios estudos preparatórios. Era adjunta
do Grupo e estudava sem descanso. Prestou os exames vestibulares da época, e ingressou na Faculdade de
Medicina, liderando um pequeno grupo de três mulheres desafiando os preconceitos da época. Os professores
minavam-lhe o estudo : era impossível discorrer sobre Anatomia, numa classe mista! Que fossem criar filhos e
alfabetizar, isso sim!

 Um dos mais ferrenhos catedráticos era exatamente o Dr. Renato Locchi, unido à nossa família, por laços
afins. Passava suas férias de fim-de-ano, em casa de nossos avós maternos, em Rubião Junior. Amigo incondi-
cional de nosso pai, ouvia-o com deferência, mantendo largas horas de agradável palestra. Hoje, mestre emé-
rito, daria muita risada se lesse esta crônica. Aluno predileto do famoso Prof. Bovero, sucedeu-o após, colhen-
do no estrangeiro os louros de um dos mais conceituados anatomistas que o Brasil já teve. Fez de seus alunos,
outros tantos mestres. Mas detestava mulheres na Medicina.

 Um dia, ela veio de São Paulo, especialmente para falar com papai. Mais uma vez foi incisiva : - Eu preciso
muito do Sr.! Não estou reprovada mas vou ter um exame com o Prof. Renato Locchi, que é seu amigo. O Sr.
Vai pedir-lhe que não me substime na prova oral. Eu quero provar-lhe que, apesar de mulher, conheço a
matéria!

 Papai cumpriu o compromisso. Foi duro, para ele. Nunca pedira nada a ninguém. O Prof. Locchi atendeu-
o. E ela mais tarde, tornou-se uma das maiores médicas pediatras, em São Paulo.

 Faleceu na Capital do Estado, em dia da semana passada, a Profa. Dra. Ema de Azevedo Castro. Nosso
sincero e profundo tributo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/12/1977 )
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E X C E R P T O S

Perguntado um dia, sobre como melhor manejar o idioma estrangeiro, respondeu Eça de Queiroz, incisiva-
mente : “ Deve-se falar muito bem o idioma pátrio, e, sofrivelmente, qualquer outro idioma alienígena”. Escritor
realista, de estilo ameno e agradável , coloria suas páginas com o leve manto da ironia dando às frases a graça
inconfundível de seu estilo. Conhecedor embora, do francês e do inglês que manejava com apuro e elegância,
ao fazer tal afirmativa prestava seu tributo à língua-mãe, “última flor do Lácio, inculta e bela”, tão decantada
pelos nossos poetas. E esse deve ser, caríssimos diplomandos desta noite, nosso primeiro e mais caro dever :
resguardar, no íntimo de nossos anhelos, a integridade, a pureza, a formosura, o absoluto domínio da língua-mãe,
tão rica e tão bela como outra não há. Respeitá-la , venerá-la como símbolo que é, entre os mais caros, de nossa
Pátria, e de nossa gente. Conservá-la com o carinhoso zelo com que se guarda um tesouro, pois na sua essência
repousa a nossa individualidade de povo, de Pátria, de Nação livre. Antes de tudo, estudemos, respeitemos e
amemos nosso próprio idioma.

 Nossa Civilização está em declínio. Nas fronteiras já próximas do século XXI, sente-se que a História,
acompanhando a evolução precipite e conturbadora do Progresso encerra mais uma página do imenso livro
cujo inicio perde-se na noite dos tempos e cujo prosseguimento repousa numa incógnita. Deixamos com a
última vintena de Novecentos o classicismo grego-latino. A epopéia e os heróis lendários que povoaram nossa
infância agonisam nas Universidades, por inanição e asfixia . Falta-lhes o oxigênio retemperador das profundas
e sérias análises que, bem poucas o fazem, entrelaçam o ficcionismo lendário com a realidade presente.

 Há vinte anos atrás, a arrojada vitória humana, acendendo no espaço a lanterninha vermelha do “sputnik”
anunciava a Era Tecnocrata e reduzia a letras mortas os episódios lendários e românticos do Passado. Inaugu-
rava-se com grandes aberturas para o Futuro, a Era do Computador, sintetizando a Eletrônica , a Sinergética e
a Cibernética. Cumpria ao homem, daí por diante, revestir-se da carapaça de que é símbolo o Astronauta e
digladiar, em todas as atividades que se lhe abriam à inteligência e ao trabalho na luta ferrenha das competições
e dos valores, por um lugar ao sol.

 Tudo se transforma então. A revolução industrial e tecnológica que já apontara no século passado, firma-se
e evolue assustadoramente.

 Na complementação cultural que se impõe em nossos dias, firma-se como fator preponderante, o conheci-
mento, o manuseio claro e desimpedido do idioma quase universalizado do inglês. Vamos às suas raízes, colhe-
mo-lhe os modismos, as peculiaridades e sobretudo, a sua essencial terminologia específica, abrindo-nos ao
entendimento, os estudos superiores futuros.

 Hoje fala-se muito em intercâmbio : de produtos, valores, conhecimentos, experiências. A Comunicação é
o elo que interliga Nações e povos. Dentro dela, o manejo fluente dos idiomas é a esteira emoliente, o imã que
atrai, une, congrega e irmana. Essa é uma das mais ricas facetas do aprendizado das línguas estrangeiras.
Nossa língua-mãe tem cátedras em Paris e Londres, nos USA e no Japão. O grande Rui ensinou inglês para os
ingleses.

 São esses nossos votos sinceros nesta noite. Que muitos destes diplomandos possam saborear as delicias
dos estudos lingüísticos interpretando o tema shakesperiano nas próprias fontes etimológicas que no fundo, nos
irmanam nas próprias viscerais origens.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/12/1977 )
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 É  N O I T E  A I N D A ! . . .

Soava-lhes aos ouvidos a harmonia dos cânticos que se coavam pelas fendas do telheiro, por onde passava
também a luminosidade da Estrela e o azul marchetado de ouro, no silencio divino da madrugada a entrar.

- Eis a Estrela, José!
- Sim, Maria. Os céus cantam em luzes e coros, a chegada do Menino!
- Entendê-la-ão os homens, José?
- Nem todos, querida. Só a Fé os guiará, tu sabes! Vasculharão embalde, os compêndios, perscrutarão o

espaço e os milênios que hão de vir. Tudo em vão! Daqui ela penetrará o Infinito e baldadamente indagarão os
sábios se ela retornará . . . Tu o sabes tão bem, pelas Escrituras, querida :

“ E tu, Belém de Judá
A menor entre as menores. . .”
- Ouves os cânticos?
- Sim, querida! Repousa! O Menino dorme! Eu velo. Por que te preocupas?
- José!
- Sim.
- Temos que ir ao Templo!
- Sim, querida! Tu te preocupas e não dormes! Repousa. . . É noite ainda! Seguiremos as Escrituras.

Cumpriremos o texto! Dorme!
- Mas o que vamos ofertar? Nada temos. . . Aqui somos estranhos. . .
- Dorme, querida. O bom Deus cuida de nós. . .
- José, ouço rumores. . . Ouves?
- Sim. São ovelhas de um rebanho. Movem-se de um lado para outro. Os pegureiros atentos, acompanham-

nas. Eles vem recolhê-las . Dorme! É noite ainda!
A Criança movera-se. Um flébil vagido e um estremecimento. Os joelhos macios encolhem-se. Os braci-

nhos roliços e rosados abrem-se por sobre a cabecita, no tépido palheiro. Maria assusta-se. À entrada do
tugúrio surgiu uma cara hirsuta, depois outra e outra. . . Aos atropelos, entram os cordeirinhos. Um mais afoito,
trepa à manjedoura e cai com estardalhaço. Mãos vigorosas e rudes afastam-no com cuidado. O menino
acordou. Risonhos e vivos os olhos azulados circunvagueiam ao redor. Um frêmito de emoção incontida desar-
mou os pobres pastores :

- É um menino!. . . Ele sorri!. . .
 A natureza animal e os humildes são os primeiros adoradores da Noite Santa!. . .
 Um tocador de pífaro retardara. Olhava lá longe, nas alturas, a luminosidade estranha da Estrela.
- Algo de grande sucedeu nesta noite!
 Os sons encantadores da flautinha campestre foram-se aproximando. De seu pobre bornal de caules secos

trançados, piavam duas rolinhas da tarde, que ele apanhara nos desvãos, quando a noite caira. Chegou-se.
Descobriu-se num trejeito de singela e humilde contemplação.

- É um Menino !. . .
 O mais velho deixou-lhes a última côdea de pão. Um outro, a fatia mordida de queijo campestre. No fundo

do cântaro sobrara o leite espumoso da cabra dos montes. Aos pés do Presépio eles depuseram canhestros e
respeitosos, a sua oferta.

 O tocador de pífaro aproximou-se. Que deveria ofertar-lhe? O rude gibão para a friagem da madrugada?
O roufenho pífaro? Ah! Ainda bem! Retirou do bornal, o casal de rolinhas, inquietas, medrosas, esvoaçantes. ..

 E saiu feliz, trauteando uma canção singela . . .
 José e Maria entreolharam-se risonhos. Subiriam ao Templo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/12/1977 )
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 AOS LEITORES. . .

Retardaremos nossa correspondência por uma semana. Esta crônica é inteiramente dedicada aos nossos
leitores. Pode parecer anacronismo. Como? Só essa? Para que se escreve então, se não para os leitores?

Sabêmo-lo muito bem! Alguém nos lê todas as semanas. Mas esta – a última do ano – é-lhes inteiramente
dedicada. Já não citaremos Marina ou Lalica, Eunice ou Terezinha, Pe. Iannes ou o Prof. Hugo, nosso grande
amigo e velho mestre que conseguiu – a duras penas – nas aulas de caligrafia – quando as havia – melhorar
nossa letra!

 Dirigimo-nos hoje, àqueles de quem nem sequer o nome sabemos. Aqueles, dois ou dez, vinte ou cinqüenta,
não importa o número, que se escondem no anonimato da rua, dos encontros ocasionais, na reunião social ou –
o que frisamos agora, na proximidade informal de um guichê de Correio. Postávamos nossa correspondência
para o Touring Club Italiano de que somos sócia há mais de dez anos. Havia a formalidade do registro. Nossa
assinatura é naturalmente ilegível. Atendia-nos a jovem funcionária, tão jovem que ignorava houvéramos ocu-
pado, nos trinta e cinco anos de serviços federais, vinte e sete de Chefia – sem gratificação – da Primeira
Secção da saudosa DRCT local. Éramos portanto, colegas. Existe ainda essa relação de coleguismo? Assiná-
ramos um documento. Isso obrigou a mocinha a insistir, no modo natural dos jovens de hoje, usando aquele tom
desempenado e livre de qualquer maneirismo. ( Não sabemos se prevalece ainda hoje, aquele item da etiqueta
social que classifica a delicadeza das pessoas pelas inflexões de voz ):

 - O que está escrito aqui?
 - Nosso nome. Demo-lo sílaba por sílaba. Nesse momento, alguém próximo, dirigiu-nos a palavra :
 - É a senhora, a cronista da “Gazeta”?
Confirmamos.
 - Permite que a cumprimente? Meu Chefe assina a “Gazeta”. E me empresta o jornal para ler suas crôni-

cas. Eu não a conhecia. Mas não fazia idéia de quem fosse.
Fizemos “blague” para disfarçar :
 - O Sr. Pensou que fosse uma cronista mais jovem e mais bonita?
 - Puro engano. Pensei que fosse mais idosa por escrever as coisas que escreve. De onde lhe vem as

palavras?
 - Alguém nos disse um dia, que é dom de Deus. Acreditamos, porque não fazemos força para isso. Então,

sentimo-nos na obrigação de corresponder-lhe e honrar o ambiente em que nos criamos e os grandes mestres
que tivemos.

Funcionário da FEPASA, disse-nos ele. Despediu-se e não pudemos perguntar-lhe o nome. Ele representa,
nesta crônica de fim de ano, todos aqueles que nos cumularam de atenções no ano que passou. Velhos amigos,
caríssimas amizades que nos prendem ao telefone ou no terraço de casa, trazendo-nos no aperto de mão, na
correspondência riquíssima, na cordialidade do sorriso, essa manifestação extraordinária que alimenta e nobilita
esta coluna.

É por demais gratificante nossa posição nesta coluna. Nada ganhamos, sabem-no todos. Mas o nosso
relacionamento tem um valor incalculável enriquece-nos com a amizade, dom maravilhoso que não alienamos
a preço nenhum.

Feliz Ano Novo, caríssimos leitores, amigos queridos! Para você , leitor anônimo , nossos votos mais since-
ros : Feliz Ano Novo!

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/12/1977 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 423

 1 9 7 8

UMA VIDA
EM CRÔNICAS
ELDA MOSCOGLIATO



424 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

C O R R E S P O N D Ê N C I A

 Prof. Flávio Delmanto – Schilles – Berlim – Alemanha – Recebemos em 19 último, seu atencioso cumpri-
mento que envolve uma cordialíssima mensagem natalina. Grata. Telefonamos à Nina, lendo-lhe seu conteúdo.
Você sabe como são as mães! Através do fone, sentimos as batidas alegres de seu coração amorável. Felicida-
des, Flávio! Lemos muito, através de livros de viagem, a capacidade incrível de recuperação do laborioso povo
alemão. Intuímos que sua estada aí, será uma belíssima fonte de aprendizado e conhecimentos. De qualquer
forma, para o coração brasileiro, extrovertido e jovial como é o seu, o transcurso do Natal em terras estranhas
deve ter sido altamente emotivo. Avaliemos juntos, o que sejam esses instantes para o emigrado, para o exilado
político e o desterrado! Gostamos imensamente de suas “recordações lindas”. Receberemos sempre, e com
prazer, sua correspondência. Cá de casa, mandam-lhe todos, com admiração plena, um Feliz Ano Novo. Tcháo!

 Graça – Luis José – Columbia University – Urbana – USA – Recebemos seu último cartão. Gratíssimos
todos. Na alternada paisagem que nos proporcionam as latitudes, diverte-nos pensar que, enquanto em nosso
quintal amadurecem ao sol do estio, da manhã ao por-do-sol, os cajus amarelinhos ( sentem o gosto da cajua-
da?) vocês aí, transidos de frio, pelos caixilhos esbranquiçados da neve, espionam os esquilos quebrarem as
castanhas na luta das calorias, pela sobrevivência da espécie. Grata pelo “Remembering You at the New
Year...”

Dr. Rivaldo de Assis Cintra e Sra – São Paulo – Gratíssima. Passar pelo crivo altamente honroso de sua
mensagem, é-nos bastante desvanecedor. Só há uma réplica para as palavras finais : não há ocasos melancó-
licos para quem colheu da inteligência , da oratória fácil e vibrante, da integra magistratura, o justo repouso do
batalhador da humana Justiça. Obrigada.

Dr. Francisco Sanches Gutierrez e Sra. – São Paulo – Com a “ Cour de Ferme” de Waldemar Rusche, do
Museu da Alemanha Federal, chegaram-nos também os compassos manuscritos carinhosamente, das duas
canções natalinas polonesas. Soletrâmo-las ao piano e papai trauteou-as com prazer. Qual o quê! Enquanto os
amigos se saudarem num “andante” melodioso, a verdadeira Música não morreu! O abraço cordial de todos
daqui. O violoncelo espera o violino, para uma pequena “suíte” de lembranças.

 A Turma da Redação – Líamos ainda. A madrugada adentrara. O telefone soou. Um sobressalto. Todos
acordaram. Depois, a alegria. Era a “Turma da redação”, na celebração natalina. Queriam todos saudar a
“velha senhora”. Haviam acabado o número comemorativo do Natal : esforço admirável de uns tantos abnega-
dos, presa do fascínio dominante do Jornal , vencendo horas de um dia de trabalho, vencendo o sono, a fadiga,
saboreando por fim, o jornal pronto, lindo, completo, a sair logo ao romper do dia, para os leitores. Um a um,
falaram-nos ao fone! Como descrer dessa rapaziada valente, respeitosa e querida? Entre eles, os Romeros, ex-
alunos, saudando a antiga mestra! Sim, rapazes, faremos a comemoração devida, a se aproximar! Estaremos
todos juntos! Nós também, somos a oficina! Gratíssima, na esplendida madrugada a chegar!

 Ao Diretor da “GAZETA” – Telefonamo-lhe : “ Vai haver férias? “ Capaz! O que é isso?” – “Nem uma
semana?” – “ De jeito nenhum! Eu vou me afastar, para o Sul, por uns quinze dias! Por favor, a “GAZETA”
não pode dar férias! “ Boa viagem, Dr.! Se passar por Blumenau saúde o belo rio “que imita o Reno”, por nós!
Boa viagem!”

( A Gazeta de Botucatu – 05/01/1978 )
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TURISMO RELIGIOSO

Indiscutivelmente é o turismo uma forma ideal de se saborear a fase outonal da vida, quando vem ele
apoiado numa assegurada estabilidade decorrente de uma inteira existência pautada no trabalho inteligente, no
absoluto senso do dever cumprido e na rígida fidelidade àqueles cânones estabelecidos que outorgam ao ho-
mem, na família ou na sociedade, no cargo público ou privado, no recesso consciente ou perante o mundo, o
laurel seguro de homem integral.

Nossos familiares classe A – Flora e Carlos – retornaram há uns poucos dias de seu mais recente cruzeiro
: o Médio Oriente incuida como meta principal, a Terra Santa.

- “ Trouxemos para vocês, as águas do rio Jordão”. E Flora se expande numa exposição entusiasta, sobre as
grandes emoções sentidas na Gruta de Belém, na Casa de Nazareth e em todos os demais pontos assinalados
pelo guia, despertando em cada turista, segundo suas crenças e conhecimentos, os mais incontidos sentimentos.

De nossa parte , sentimo-nos desvanecida, eis que bons amigos, a nos cercarem sempre de atenções e
carinhos ambos os familiares tiveram tão lá longe, nos confins do Mediterrâneo, não tanto a iniciativa do
“souvenir”, como a delicada lembrança de nossa gente. Isso é muito comovedor e merece nosso profundo
agradecimento.

Carmen Annes Dias Prudente fala-nos das águas do Jordão, transformadas hoje, no sentido promocional
das grandes empresas turísticas. Abomina a iniciativa. Mas nós a aplaudimos. Conhecendo os sentimentos
religiosos de nossos familiares e a delicada lembrança que nos fez presentes em momentos tão importantes
nessa viagem que deveria ser a obrigatória peregrinação de todos os fiéis cristãos ao berço sagrado de nossa
religião, recebemos, com incontida emoção, a porção cristalina que tanto nos aproxima de um dos quadros mais
tocantes de nossa História Sagrada.

-”Vistas ao longe, as águas tem coloração esverdeada” diz-nos flora. “ Ao nos aproximarmos, porém,
depara-se-nos um fundo em pedregulho e a água límpida e cristalina é um apelo que não despresamos. Colhe-
mos da água lembrando de todos os que estimamos”.

De Pérez de Urbel lemos uma das mais lindas e completas páginas : “ Uns tantos quilômetros ao Norte do
Mar Morto, abre-se um vale frondoso, que detém a invasão do deserto de um lado e outro do Jordão. Encon-
tram-se lá fontes, hortas, árvores e, no tempo de Cristo havia um bosque de palmeiras e plantas aromáticas, que
os historiadores antigos, quer hebreus ou pagãos, comparavam ao Jardim das Hespérides. Era aí, a dois passos
da aldeia de Betânia, na margem esquerda do rio, que João pregava em certa altura, quando entre os ouvintes
aparece um Jovem vindo das montanhas da Galiléia.. .”

 “João fixa os olhos noutros olhos que vêem mais longe. . .” E no batismo no meio das águas do rio,dá-se a
Teotania sentida pelo hirsuto pregador dos desertos. . .”

 Os anos se acumularam sobre os milênios. As narrativas evangélicas foram ganhando as páginas dos
historiadores e dos exegetas. Livros e cânones se enfileiraram nas vetustas estantes. E os tempos medievos
gravaram em seus murais a veracidade e a Arte de seus mestres.

 Tudo soava como longínqua e impalpável narrativa imersa em misterioso e envolvente fascínio. Agora,
temos às mães, na translúcida limpidez irizada pela luz ambiente, a “infa cristalina” do Jordão que perpetuou na
História o Batismo de Cristo.

 Que ela nos traga, no alvorecer deste ano de 1978, a presença constante d’Aquele que se fez para todos,
o Caminho, a Verdade e a Vida. Gratíssima, caríssimos amigos Flora – Carlos Panizza.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/01/1978 )
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ARQUEOLOGIA

 Dir-se-ia que o deus romano de duas faces imprimiu em definitivo e com maior acerto que todas as filoso-
fias o sempre vívido atributo humano, o da eterna curiosidade, o apanágio do “ penso logo existo” – fulcro e
centro de todas as íntimas cogitações que fazem da criatura o insaciável e eterno indagador :- De onde vim? O
que sou? Para onde vou?

 Conta a Mitologia que Janus, a única divindade realmente importante, venerada pelos romanos, era filho de
Apolo e representava hierarquicamente um dos deuses menores. Tendo fundado às margens do Tibre uma
colônia em que reinava, deu abrigo e proteção a Cronos, desterrado da Grécia. Em retribuição, o deus do
Tempo, deu-lhe um dom máximo : o de ver seguramente o Passado e prever, com precisão, o Futuro. Por isso,
Janus é representado com duas faces e foi perpetuado no mês de janeiro que liga o ano que finda àquele que se
inicia. Deus benéfico, deveria nos nossos dias, ser o tutelar da Arqueologia, como ciência que é, o traço de
união entre o Passado e o Presente.

 Sim. Porque a Arqueologia e suas inúmeras ramificações, desligada ostensivamente das origens divinas do
homem, tenta, pelos meandros percorridos, positivar as estreitas e sempre indagadas relações entre o fantásti-
co mitológico e as realidades históricas. À medida que a Ciência abre novos horizontes à pesquisa, à experi-
mentação e à penetração humana ensejando o acesso a novas conquistas e fórmulas de sobrevivência, toma-
se o homem – presa eterna de eterna dúvida – de grande paixão pelo remoto amanhecer do Universo, perscru-
tado a estranha grandeza das civilizações que montaram, em estágios isolados ou paralelos, os primeiros milê-
nios da História.

 A eterna busca, dissemos de principio. A procura do elo perdido não só na antropomorfia mas sim, no
relacionamento das grandes civilizações passadas. Pierre Ivanoff, proporciona-nos nestas férias despreocupa-
das, a leitura de sua obra : “ Descoberta na Terra dos Maias”. O autor, jornalista, conferencista e arqueólogo é
o descobridor das nascentes do rio Orenoco, chefe de expedição francesa a Borneo, à Tailândia e ao Golfo de
Bengala. Conviveu por largos anos com os atuais índios descendentes dos maias clássicos, na América Central,
onde descobriu e trouxe às páginas empolgantes de seu livro as ruínas de uma cidade construída e após,
abandonada misteriosamente à voragem verde-tropical de densa floresta de Peten, na Guatemala.

Na mais hostil região do Iucatão, no primeiro milênio de nossa História, esse povo ergueu uma das mais
contraditórias e florescentes civilizações já estudadas. Agricultores por excelência, jamais deixaram o estágio
primário do amanho da terra, onde cultivavam o milho base única de sua alimentação. Grandes matemáticos,
conheceram com precedência aos árabes e aos ocidentais, o exato uso do zero. Seu sistema vigesimal, seme-
lhante ao dos pigmeus africanos dos nossos dias, tinha inexplicavelmente, analogia com o sistema francês atual.
Contavam por “quatro vinte” como o dizemos elementarmente no primarismo do francês : “quatre-vingt”. Sua
extraordinária civilização patenteia-se além da escrita por glifos, só traduzida em 1952 por Knorozov, por uma
brilhante mitologia. Não só seus templos piramidais falam de seu adiantamento mas também, o conhecimento
da “abobada” que é a mais clara manifestação do engenho humano frente aos problemas da gravidade. Sua
farmacopéia é riquíssima e foram donos do segredo da miniminização craniana.

 Frente à grandeza da civilização maia desenvolvida sem qualquer reflexo de influências estranhas, por que
há de o homem do século XXI vangloriar-se de suas conquistas? Só lhe resta o mirar-se nas longínquas trilhas
do passado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/01/1978 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 427

 MODA

É tudo uma questão de conciliar os tecidos – base da indumentária – às exigencias, ou melhor, à sensibilida-
de epidérmica dos usuários. Explicamos-nos : há pessoas que não suportam as confecções à base do nylon.
Dão urticária, justificam, a ponto de comprometer às vezes as batidas do coração e influir até na respiração.
Conhecemos casos assim. Outras, então, não toleram o jersey, leve, poroso, macio. Gruda-nos à pele, explicam
os refratários. Muitas mais, não agüentam as sufocações do brim lavado. Pesa demais, afirmam. E dá aflição.
Aquele leve, bem posto e sempre bonito tropical que não mancha, não amassa e tem sempre lindas e suaves
padronagens, nem todos toleram. Pura questão mesmo, de sondar as origens remotas dessas fabricações onde
entram em muitas delas, fortes ácidos componentes que afrontam a sensibilidade cutânea. Isso de tecidos, é
hojee também, caso de poluição industrial.

 O ideal seriam, para este calor que nos envolve, as passadas “étamines”, os delicados “voil” os lindos
salpicos e as cambraias aconchegantes que nem em camisinhas de recém-nascidos se encontram mais. A
sofisticação industrial acabou com o antigo manancial de tecidos tão apropriados às condições de higiene e
saúde. Onde encontrar hoje, um corte de “étamine francesa” ou o salpico suíço? E o bordado inglês das golas
altas, e mangas amplas, espaçosas?

 A comercialização precedida de larga propaganda promorcional lança hoje no mercado os mais sofisticados
tecidos, as mais estranhas estampagens, com a prevalência dos pesados panejamentos com largos desenhos
em fundo preto ou escuro, o que dão, à primeira vista, lampejos de neurose. Mas a moda impõe!

 Falar de moda, esse é outro capítulo. Numa verdadeira ignorância dos mínimos preceitos de higiene corpo-
ral e saúde, entende-se hoje que, quanto mais despido, melhor, para enfrentar o calor. Então, vêem-se por aí,
espetáculos risíveis contraditórios. Eles, de “chort” camisa aberta ao peito, exibindo grotescamente pernas
tortas e peito de orangotango. Elas, em longo! Sim. Desceram as saias que se arrastam pelas ruas. Até as
crianças, pobrezinhas! Em longos ou longuetes, pisoteando a barra da saia que lhes cerceia o natural e trêfego
movimento. As jovenzinhas então, desfilam seus longos apertados, rodados, não importa, que nem sempre se
assentam bem nas formas ainda a desabrochar, nem meninas nem moças, simulacro de mulher. Mas a moda
impõe, vá lá!

 As modas atuais, muito sofisticadas, escravizam os usuários que não sabem discernir o que é certo do que
é errado. A roupa bem disposta é um fator importante para o estio bravo que se atravessa. Os tecidos leves,
claros, não retem o calor. Auxiliam a transpiração e dão a ambicionada sensação de equilíbrio. Ao contrário, a
pele nua transpira e exala. O que é pior.

 Deveríamos todos aprender com os árabes. Os orientais protegem-se dos rigores da temperatura escaldan-
te, com o albornoz. Claro, amplo, esvoaçante, ele protege até o rosto. Ou pensam que aquilo é luxo. É necessi-
dade vital. As roupas amplas, soltas à viração na corrida do corcel, facilita-lhes os movimentos e evitam a
insolação. E as queimaduras do sol. O quépi do legionário traz em forma de lenço, um panejamento apropriado.
Com o movimento, nas cavalgadas, esse lenço beneficia a transpiração da nuca, do pescoço.

 Mas não estamos nas Arábias, dirão os entendidos.

( A Gazeta de Botucatu – 27/01/1978 )
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 CARNAVAL

 O tema obrigatório desta semana é o Carnaval, cujas raízes populares vêm de prismas eras e se prendem
intimamente a cultos místico-religiosos. Todos os povos da Antiguidade celebraram sempre, com grande apara-
to, o culto à Natureza.

 Há na sua essência , um sentido telúrico, de profundo amor à Natureza-ambiente, no renascer da Primave-
ra, no espoucar das flores, dos perfumes, no reverdecer das árvores e dos bosques, animados agora, na ebrie-
dade da luz do sol e no brilho alegre dos longos dias estivais.

 O culto religioso exteriorizava-se por brilhantes festas publicas com duração de muitos dias, em cerimônias
de cunho artístico intelectual. As homenagens à Mãe Natureza, de caráter anímico, destacavam os deuses
maiores, entre esses, Dionísio ou Baco – o deus das vindimas, a quem ofereciam entre representações cênicas
ou jogos florais, espetáculos dignos de verdadeiras páginas clássicas. Com a ebriedade e o sentido pagão da
Vida, essas festas acabaram nas “bacanalias” origem da palavra bacanal.

 O culto pagão supersticioso incluía entre os bacantes, os personagens macabros usando longos trajes bran-
cos espectrais e máscaras luzidias impressionantes, representando assim, as chamadas “larvae” os maus espí-
ritos dos mortos chamando os vivos à precariedade da carne e ao afêmero do prazer. Essa é a origem das
máscaras carnavalescas.

 Nos festejos peninsulares, os dias consagrados assim, às grotescas celebrações orgíacas passaram a se
chamar carnaval, isto é, dias em que o homem embrutecido pelas libações se deixa animalizar entregue aos
prazeres carnais. O étimo é italiano : carne-vale.

 Levado aos salões palacianos, o carnaval teve na Idade Média representações graciosas e picarescas, em
torno das três figuras típicas criadas pela dramaturgia italiana : Colombina, Pierrô e Arlequim. É a eterna trilogia
amorosa onde cada um representa um papel.

 Colombina é “femme éternelle” : donairosa, provocante, volúvel. Pierrô, o ingênuo amante, simplório e
ignorante. Arlequim, vestido de retalhos, ardiloso, vivo, provocante, maneiroso.

 Essas figuras fizeram a glória de poetas e escritores. De pintores e de escultores. Representam o eterno
triângulo amoroso, responsável por guerras e pelos grandes dramas da humanidade. De Homero a Shakespe-
are.

 Nossa literatura colonial legou-nos as “festas do entrudo” com fortes influencias afro-amerindias, muito
bem fixadas pelos desenhos de Rugendas e Debret.

 Até aqui, fiel à gens de origem, o carnaval trazia em si a livre manifestação popular eivada de simplicidade
e ingênua tradição. Quando ganhou as altas esferas, transfigurou-se e as crônicas imperiais perderam bem dos
relatos jornalísticos atuais. Em todo o mundo.

 A Psicologia, moderna ciência, explica : O homem precisa descontrair-se, voltar às suas primitivas e instin-
tivas manifestações. Precisa! E o malandro do morro, acrescenta: É a abertura, certo?

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/02/1978 )
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 JOVEM POETISA

Cedemos hoje nossa coluna à jovem Márcia Monbrun de Carvalho, estudante de nossas escolas e que deve
ser conhecida por seus reais pendores literários. Escreve contos, faz digressões nas nem sempre accessíveis
planuras do espírito. Intelectualiza-se no belo ambiente familiar que tem por mãe, a estudiosa e amorável
Lourdes e por pai, o Prof. Monbrun, pedagogo e cientista de nossa FCMBB. Eis a Márcia num repente poético
:

 UM GRITO
Um grito
Acordou a noite;
As estrelas despertaram assustadas
A lua tremeu amedrontada.

 Um grito
 Rompeu o silencio
 Soou como sinos em vales de ecos;
 Veio do fundo da noite,
 Veio de trás dos morros
 Veio das entranhas da treva,
 Veio de longe no espaço.

 Um grito
 Despertou a todos.
 Vivos e mortos
 E a todos horrorizou.

 Um grito
 Que veio do nada.
 Um grito de ninguém
 De todas as partes surgido
 Por vozes roucas de dor, gritado!
 Foi um grito cansado
 De tanto sangue derramado,
 De tanto corpo mutilado,
 De milhões de vidas secas,
 De almas enxarcadas de mágua,
 De sonhos, obrigatoriamente limitados.

 Um grito que veio
 Como a última tentativa
 De arrebentar as correntes,
 Desfazer os laços dos preconceitos
 Que na vida são como trapos;
 Arrebentar as grades onde
 Suas mentes estão presas,
 Implorando liberdade.

 Um grito
 Que foi o lamento, o apelo,
O choro, o berro
De toda a Humanidade!

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/02/1978 )
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 A RAINHA DA DINAMARCA

 Quando o Major Afonso Augusto de Carvalho adentrou pela primeira vez, a cripta do Vaticano, deparou-se-
lhe com indizível surpresa, um sepulcro simples dentro da pureza marmórea de suas linhas, onde se lia, em latim,
um singelo epitáfio “Vixit Christina annos sexagenta três”, ditada em vida, por aquela que é hoje simples
memória.

 Uma mulher sepultada entre Papas? Bem poucos dos que percorrem turisticamente a Europa milenária,
sabem-no. Sim. Uma mulher entre despojos de santos e de luminares da Igreja. Essa é a manifestação palpável
da generosidade ilimitada do perdão que só a filosofia cristã pode prodigalizar. Essa que ali repousa, possuiu em
seu tempo, todos os cetros desejáveis da grandeza humana : o da feminilidade e o da sabedoria, o da realeza e
do poder. E a tudo subestimou numa estranha manifestação de egocentrismo exacerbado numa conduta incom-
patível com as auras do nascimento. Ali estava o que sobrara de Cristina, rainha da Suécia, morta após sessenta
e três anos de conturbada e discutível existência.

 Gustavo Adolfo desejava sempre um filho e ao nascer-lhe a terceira princesa, vingou-se do destino. Deu-
lhe no berço preceptores não aias. Desde os dois anos, fê-la acostumar-se ao troar dos canhões. Ensinou-a a
cavalgar com elegância , desde que se equilibrou firme na sela. O orgulho levou-a a refutar rendas e sedas
faralhantes que trocou pelas botas e gibão. Armou-se de capacete e jamais cuidou dos cabelos. Sentava-se
displicentemente como um palafreneiro e zombava dos ademanes feminis.

 Superiormente dotada de inteligência , dona de extraordinária memória e de uma intuição incrível, já aos
sete anos falava francês, alemão e latim como o próprio sueco. Ao mesmo tempo progredia admiravelmente no
grego, italiano e espanhol, penetrando com lucidez fora do comum, nas matemáticas e na filosofia. Tomou, do
sentido universalista da cultura tudo que representasse para si, os ouropéis da mulher sábia. Com Oxenstein,
conselheiro e regente, aprendeu as tramas diplomáticas. Rodeou-se dos sábios e artistas da época. Precipitou
a morte de Descartes, exigindo-lhe lições, às cinco horas da manhã, em pleno e rigoroso inverno no rude clima
do norte.

 Aos dezesseis anos, graciosa sem ser bela, culta e extremamente viva, torna-se a rainha de um povo que
lhe é sinceramente devotado e respeitoso. Manifesta-se estrategista e firma a paz de longa contenda, com a
Dinamarca. Confunde política com serões intelectuais e artísticos. A seriedade dos estudos transforma-o em
frivolidades censuráveis. A que prometera ser rainha brilhante transforma-se numa sabichona intolerável. De-
safivela-se a mascara de uma teatralidade que vai pesar, daí por diante, em todos os seus atos. O primeiro dos
mais graves : abdica e desengana o povo bom e ordeiro que a amava. Logo depois, abjura de sua fé protestante
e passa-se para o catolicismo. Há mais farsa evidente, do que convicção religiosa.

 Com uma faustosa Corte ambulante percorre a Europa fascinando com o brilho de sua inteligência e
decepcionando com a série de desatinos que a si mesma justifica como próprios dos gênios. Escreve “Maximas
e Pensamentos” cuja moralidade é aplicável a ela só e não para a generalidade dos conceitos.

 Hóspeda em Fontainebleau, em Turim, Roma, conquistou mais pela habilidade da palavra do que seu pai,
pelas armas. Orgulhosa, vaidosa, original e auto-suficiente, tinha a persegui-la uma estranha fatalidade : ela
saturava as cortes que dela se cansavam. Até que por fim, um dia, cometeu seu delito maior : O assassinato de
Monaldeschi. Depois, o declínio : foi expurgada na própria pátria, odiada pelos antigos súditos, rejeitada em
todas as côrtes.

 Dela disse Renan : “ Não soube ser mulher, nem rainha”. No melancólico fim, a Igreja deu-lhe uma sepul-
tura digna.

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/02/1978 )
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 TEREZINHA TRINDADE DE CASTRO

 Conversávamos com Mimi, sob a cúpula frondosa da sibipiruna que enfeita hoje a praça fronteiriça à
querida Normal. Terezinha Trindade de Castro aproximou-se, trocou meia dúzia de palavras amáveis, e deixou-
nos o traço poético de sua sensibilidade casimiriana, nestas estrofes que completam nossa crônica :

 AS AVES
 Por entre campos e prados,
 Leves, esvoaçantes, sutis!
 Enfeitam com seus gorjeios
 As avezinhas gentis.

 Pequenos pontos no espaço
 Tão mimosas, ondulantes!
 Giram cheias de graça
 Debatem-se esvoaçantes!

 São tantas! Vivem em bandos,
 São várias, são multicores!
 Nos jardins, enamoradas
 Vem beijar as lindas flores.

 Num hino, doce trinado
 Cheio de magia e luz
 As avezitas mimosas
 Cantam as glórias de Jesus!

 Se alguma pudesse clamar
 Falaria com certeza :
 - Não nos prendam em gaiolas!
 Ser livre é nossa riqueza!. . .

 Mesmo em gaiolas de ouro
 Com água fresca ou alpiste,
 Nem as mãozinhas cuidosas
 Nos poriam menos tristes!. . .

 Ser livres, livres no espaço!
 Estar sempre a esvoaçar!
 Sentir o aroma das flores!
 No nosso ninho pousar. . .

 Foi Deus quem nos deu beleza
 Quem nos deu a luz e o ar!
 Foi Deus quem nos pôs as asas
 Para no espaço voar!

 Palhetinhos assim, de ouro puro, faíscam aqui, ali. Outros versos temos conosco, a atestar o estro espontâ-
neo , a lira candente de nossa gente culta, inspirada, a espoucar em versos, a riqueza criativa de uma formação
excepcional. Terezinha, nossa amiga do INPS, distingue as fileiras burocráticas com o trato exemplar no aten-
dimento diário à legião sem fim dos que lhe buscam a informação, a orientação e sobretudo, o acolhimento
humano e compreensivo. Nas horas do lazer – e são tão poucas, harmoniza ao órgão, acarinha as crianças da
Casa das Meninas e sobra-lhe ainda o instante poético em que extravaza sua alma de poetisa inata.

 ( A Gazeta de Botucatu – 02/03/1978 )
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PROF. RAYMUNDO PENHAFORTE CINTRA

 A igreja primeiramente, em comoventes exéquias, tributou-lhe logo ao cair da tarde, o incenso das orações.
Reunidos ali, seminaristas e mestres, foi-lhe traçado, na palavra sempre precisa e apreciada do Arcebispo
Metropolitano, o perfil do católico convicto, do praticante fiel, do pensador sereno das verdades eternas. De-
pois, foi a vez da antiga Escola Normal, que lhe trouxe, na pessoa do colega e amigo, o seu tributo de longo e
amistoso convívio. Por fim, a Academia Botucatuense de Letras – seu último contributo à terra que adotara
como filho – na pessoa de seu presidente e companheiro , disse-lhe o derradeiro adeus.

 Em todas as homenagens, a prevalência da gratidão da terra botucatuense a quem, como filho adotivo, ele
aquinhoara com a sua participação atuante, efetiva e sincera em todos os eventos que a levaram, através da
sua centenária existência, ao incontestável e sempre destacado nível cívico-cultural que a distingue e enobrece.

 Faltou nesse derradeiro adeus, a palavra do aluno. Ela aqui está, na modéstia desta coluna, suprindo as
grandes ausências que o inesperado da partida e a proibição das distâncias impediu se fizesse presente.

 Velho e querido mestre. Sim. Velho mestre que os anos encaneceram sem abalar-lhe sequer a viva inteli-
gência , a agudeza do espírito, o lúcido sondar dos meandros humanos, sem roubar-lhe “la joie de vivre”. Era o
seu grande atributo : perlustrar os caminhos já trilhados desde o principio, na trajetória dos grandes filósofos.
Conhecedor profundo do classicismo grego-latino, era-lhe o viver enriquecido pelo eterno estudar, o eterno
perscrutar, na ânsia inteligente e sã, os recônditos que nem à Ciência , nem ao poder imensurável do Homem,
foi permitido penetrar, porque lá, está Deus que ele amou, respeitou e serviu, em cada Mandamento.

 Velho e querido mestre. Sim. Querido, por uma geração sem fim de discípulos que ele encaminhou para as
altas esferas do profissionalismo universitário, espadanando saber e competência , ética e efora, os filhos de
Botucatu. Foi querido, e como o foi, pelos que se plasmaram naquelas aulas seguras em que, com energia sem
ser rude, com autoridade sem deixar de ser humano, ele impunha a todos, as declinações, as traduções e as
versões clássicas que eram o tormento obrigatório da estudantada viva e terrível.

 O seu perfil de grande homem pode cifrar-se em três frases dos velhos tempos guardadas : “ Sufficit unus,
sufficit nulus”. Prescindiu das exterioridades, viveu modestamente, superando as facilidades e o brilho exterior
do aparato. Foi homem simples, morigero, onipresente, discreto, amigo de todos. Conviveu com os operários,
orientou os vicentinos, compareceu a congressos filosóficos, surpreendeu pelo brilho de suas teses. Porém,
sempre o mesmo : simples, afável, bom.

 “Nulla dies sine línea”. Seus melhores e mais constantes amigos, os livros. Sua companheira inseparável, a
branca lauda para receber seus ensaios, seus estudos, seus artigos, suas obras. Esse é o exemplo maravilhoso
que nos deixa como testamento : O amor apaixonado e constante ao estudo. Nem os longos anos vividos, nem
as debilidades físicas da provecta idade roubaram-lhe o maior dos amores : o estudo.

 “ Non omnis Moriar”. Deixou-nos o lema da Academia : “ Não morrerei de todo”. Não pode morrer
definitivamente, do mundo maravilhoso de seus discupulos, amigos e admiradores, o velho e querido mestre que
nos deu a todos, o exemplo do homem integral. Não morre para sempre, quem viveu com Deus no coração.

 ( A Gazeta de Botucatu – 09/03/1978 )
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 A  F A C E

 Todos tentaram em vão, descrevê-lo. Em auxilio da palavra sempre limitada e parca, vieram as expressões
antropomórficas da pintura e da escultura.

 Empenho nobre, porém, vão. Seus traços fisionômicos não se definem nas perspectivas ou jogos de luz. Sua
divina face, sentimo-la, não a tocamos.

 Mestres pintores e escultores enriqueceram as galerias e murais. É certo. Mas o subjetivismo do seu olhar,
não depende das manifestações artísticas do homem. Transpira sua face algo de irreal e fugidio, que só a alma
apreende e capta. Sua divina realeza, suas atitudes, seus gestos, são intraduzíveis na plasticidade da escrita, das
tintas e dos cinzéis.

 Os Evangelhos não lh’o descrevem. E a suprema tentativa humana de lhe retratar os traços se frustra e se
definha. Nem seus grandes detratores ou inimigos o conseguem. Renan, dizem, enterneceu-se descrevendo-o.

 As várias escolas da pintura, retratam-no consoante as tendências étnicas dos artistas. A escola Flamenga
e a alemã, dão-no de cabelos alourados, de clara e rosada epiderme. Temos sob os olhos, “ A Virgem do
Pardal”, obra celebre de Durer , em que Mãe e Filho, exibem os flavos cabelos dourados. A escola francesa e
a italiana, a que se juntam os pintores espanhóis, pintam-no trigueiro, de cabelos escuros. “ A César o que é de
Cesar”, de Ticiano, apresenta-nos um Cristo de face serena,circundada por finos e sedosos cabelos negros que
lhe destacam o amorenado pálido das faces. Assim é. Mas tudo em vão. São pálidas reproduções humanas.

 No Presépio, nós o vemos circundado daquele halo misterioso de criança grácil, de olhos divinais, refletindo
os derredores, lábios de carmim, num babujar mimoso, gestos vagos, de um pequenino ser recém-nascido.

 Para os anos da adolescência, debruça-se o espírito para vislumbrar, através do nevoeiro dos anos de
silencio e obscuridade, os traços do jovem a despontar nos cabelos que se alongam pelos ombros, nos fios de
barba macia e espessa que mais tarde faz surgir o homem atravessando os trigais floridos, descendo das
montanhas, contornando os lagos.

 Não foi nunca sorridente. No entanto, amável e solicito. “ Tua filha dorme”,dirá Ele ao pai desesperado.Seu
rosto não severizou o conselho : “ Vai e não peques mais”. Não se estereotipou nunca, numa máscara de apatia
e alheiamento. Chorou quando soube da morte de Lazaro e refletiu então, como homem, toda a dor e a tristeza,
que assoberbam em transes tais, o coração humano.

 No Jardim do Getsemani, encarou serenamente aquele que lhe indigitava a identidade : “ Amigo, a que
vieste?” Sob os açoites e os escarros, as blasfêmias e as zombarias, Ele permaneceu – homem dorido e
alquebrado – sereno, na indescritível serenidade de um Deus ultrajado. Não desafiou. Olhou tranquilamente
seu perquiridor :- “Sim,tu o disseste Sou rei”. Seu rosto trágico do “ Homem das Dores” deu um último suspiro
e declinou na Cruz.

 Para reviver em todos os esconsos refolhos da consciência humana, porque Sua Face é a única luz que
penetra os mistérios insondáveis da alma, para elevá-la e sobrenaturalizá-la.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/03/1978 )
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M A D A L E N A

 Antes d’Ele ela mercadejara sua beleza. Tivera a seus pés, os ricos, os adúlteros. Ao redor de sua mesa
abundante, reunira jovens e decrépitos. Fartava-se em explorar-lhes os apetites desenfreados. Discutiam na
sua presença estranhas filosofias do bem-viver. Naquelas bocas melosas, o amor tinha os mais desencontrados
conceitos. Ela que só tinha a dar-lhes a perfeição da sua plástica, ria-se deles.

 Algo dizia-lhe que na complementação da vida passageira, alguma coisa devia existir, para ela inexplicável,
impalpável, que lhe propiciaria um bem imenso, imorredouro algo que lhe abrisse os horizontes numa visão
ilimitada de Perfeição. Perfeição sobre-natural, imperecível.

 Em sua casa luxuosa, nos seus festins esplendidos, sábios e ricos se nivelavam aos embaixadores de longes
terras ou aos opulentos mercadores. Todos decantavam-lhe a beleza, cumulando-a de pedrarias. Mas o imenso
vazio, a ânsia por algo superior e inexprimível, isso não lho definiam. Algo se instalava em sua alma vazia,
abrindo-lhe em brumas incompreensíveis, veredas jamais trilhadas. Algo puro, incontaminado, ideal.

 Até que um dia ela encontrou sobre si, um outro Olhar. Diferente. O olhar d’Ele era límpido como as
manhãs de estio, sereno como os céus tranqüilos da Galiléia. Algo inexplicável varou-lhe os arcanos. Imediata-
mente sentiu-se leve, na leveza diáfana da alma de criança. Sem sombras de pecado. Uma paz interior varou-
lhe o coração ansiado. Sua vida tumultuada e desenfreada de ontem, ficava para trás. À sua frente, a esteira
mal vislumbrada antes, alargava-se na plenitude de um bem infinito. Ela fora perdoada! Sem uma palavra! Sem
nenhum gesto! Apenas um Olhar!

 Então ela despojou-se de tudo e voltou a casa. Desde aí, ela bebia-lhe as palavras. Entendia as Suas lições
e seguia Seus mandamentos. No drama do Calvário, ela estava aos pés da Cruz. Levou-O, com os outros, ao
sepulcro. Não havia mais vazio em sua alma. Agora lá estava a esperança!. No sábado ela retornou, com
outras mulheres, ao sepulcro. Era manhãzinha. As brumas da alvorada desfaziam-se aos primeiros albores. O
sepulcro estava aberto. Dois anjos ali postados, disseram-lhes : Ele ressuscitou!

 Ela saiu a correr. Foi a noticia alviçareira para os doze reunidos. Ela voltou, após. Queria ainda certificar-
se. Por si só. Para dar expansão ao seu imenso júbilo, à certeza da Ressurreição. O túmulo vazio. Ao lado, o
jardineiro do horto. Seus olhos emarados não lhe divisavam as feições.

- Vós O vistes, senhor? Fostes vós que O levastes? Falai!
- Mulher, porque choras?
- Roubaram o meu Senhor e não sei para onde O levaram!. . .
Um turbilhão de lágrimas inundava-lhe o rosto lindo. Então ela ouviu nitidamente a mesma voz de outrora, a

voz d’Ele:
- Maria!
 Ela caiu de joelhos e quis toca-lo :
- Raboni!
 A certeza abria-lhe os olhos da compreensão. Ele ainda falou-lhe :
- Não me toques! Vai e avisa aos outros que os precederei na Galiléia.
 No rosto orvalhado, brilhou um raio de sol, na manhã que surgia. Ela olhou em derredor. Ele ia-se pela

ramagem dos arbustos, no estreito atalho. Era a Páscoa da Ressurreição!

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/03/1978 )
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 A  C R U Z  V A Z I A

 Acabamos de viver uma das mais belas e edificante páginas de nossa crônica citadina. A Semana Santa
deste ano, realizada como é de tradição, programou as cerimônias comemorativas dos marcos essenciais que
relembram, no mundo cristão, a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. A Igreja-Mãe, a Catedral Metropoli-
tana – as Igrejas paroquiais inclusive o Santuário de Lourdes, desenvolveram-nas com uma acorrencia de fiéis
que chegou a impressionar não somente quanto a seu número incalculável, mas quanto ao profundo respeito, ao
manifesto, silencio onipresente em todas as cerimônias patenteando a contrita reverencia com que o povo,
nesses dias, extravasa sua religiosidade.

 Certo, que no passado a Semana Santa contava com cerimônias adornadas de um misto de teatralidade –
aprovadas ou não pela Liturgia, não o sabemos – que atraiam a mole humana às ruas. O Domingo de Ramos
dava-nos o longo roteiro dos quadros vivos – as quatorze estações da Via Crucis, quando então, no largo
Paratodos, a multidão ouvia contrita o Sermão do Encontro, que ressoava pelas quebradas, a voz eloqüente de
um Padre de Montezuma. A Quinta-Feira Santa era precedida da procissão do fogaréu em que a mocidade
armada de paus e tochas conduzia do São Benedito à Catedral, o Bom Jesus manietado, para ouvir o Sermão
do Lavapés, a palavra extraordinária de um João Dias Ramalho. Quem se olvidará jamais dos memoráveis
Sermões das Sete Palavras com que, anos a fio, Dom Luis Maria de Sant’Ana catalizou um auditório jamais
concentrado? Quem se esquecerá da vestimenta solene dos seminaristas que ladeavam o Esquife do Senhor
Morto enquanto nas escadarias da Catedral um Salustio Rodrigues Machado arrancava lágrimas no Sermão da
Soledade?

 Tudo isso aos poucos volta. Temos a impressão de que saímos de um largo período de apatia e que de
repente, outras vozes se nos impõem pela persuasiva eloqüência de suas palavras. Herança dos Lazaristas
vinculados à crônica religiosa de nossa terra, nosso povo sempre acorreu à palavra da Igreja, educando-se no
aticismo oratório. Somos Sede Arquiepiscopal e sempre convivemos com a erudição religiosa.

 Por isso, o povo reencontrou seus antigos caminhos, quando o Revmo. Pe. Iannes Cotia relembrou uma
passagem ouvida e guardada dos antigos tempos : “Ó vós todos que passais, vede se há dor que se iguale à
minha dor.”

 Por isso, o Sermão da Soledade, neste ano, tomou da melancólica e expressiva figuração de um Filho morto
e de uma Mãe em transe profundo de abatimento e dor, um aspecto impressionantemente solene, novo, grave
e singular : o da Cruz Vazia. Num vasto auditório compacto e silente, as palavras de Frei Oscar Lorenzi foram
ouvidas por uma multidão muito capaz de penetrar-lhe o profundo sentido de uma inteira pastoral. A Cruz Vazia,
com as marcas do Sangue e dos visíveis sinais dos pregos apontou-nos o maior e mais grave sinal dos nossos
tempos : a omissão do homem ao próprio homem em olvido total e frontal ao maior Testamento da História : a
Mensagem de Cristo que nos abre em distinta eleição, a imortalidade feliz.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/03/1978 )
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 A CLÍNICA DO DR. ELIAS CHAMMA

 Assistimos com inegável sensação de coparticipação ativa e consciente, à cerimônia de inauguração da
moderníssima e completa Clinica Cardiológica do Dr. Elias Chamma, vanguardeiro na terapêutica moderna dos
males cardíacos , nesta cidade, inteligência brilhante, que despende seus poucos e raros haveres lazer partici-
pando entusiasticamente dos movimentos de sócio-culturais de Botucatu, como membro atuante da Diretoria
do Centro Cultural e outras entidades. O Dr. Chamma não é só nosso médico desde há cinco anos, mas dileto
e querido amigo de nosso imenso clã.

 Usamos a expressão coparticipação ativa e consciente, porque inegavelmente, quem como nós, já se sub-
meteu a vários eletrocardiogramas, quem já passou pela radioscopia pulmonar e cardíaca, quem já não domina
emocionalmente a hipertensão, está, iniludivelmente adstrita àquelas várias secções sucessivas que levam ao
final, ao Dr. Chamma, no seu moderno gabinete, para as falas do receituário. Aí então, encontra o paciente, não
um médico atualizadíssimo e estudioso das questões cardiológicas. Antes de tudo, ali está a criatura coração
imenso, acuidade sensibilíssima, compreensão que excede o profissional e identifica o homem.

Sempre vivemos ao lado de médicos assim. Que o digam nossos caríssimos Dr. Antonio e Dr. Aleixo
Delmanto. E o Chamma, perfilou-se nessa filosofia maravilhosa : viver intensamente, com o paciente, o drama
que se lhe depara. E como é desvanecedor intuirmos o esforço de criaturas assim empenhadas em atenuar
neuro-psiquicamente um estado de espírito desanimador.

 Já sentimos estados emocionais comprometedores e tivemos no Dr. Chamma o lenitivo jamais esquecido.
Nossa veneranda mãe esteve longo tempo enferma e foi ele que no-la restituiu ao mundo maravilhoso em que
vivemos.

 Não lhe conhecemos expressões doutorescas e magistrais. É o homem lhano, afável, o médico compreen-
sivo, atencioso, bom, excessivamente bom sem lhe acentuarmos o cristão caritativo que atua junto aos pobres
na derrama discreta e quase ignorada do que lhe sobeja do próprio viver.

 Profissional sempre atualizado, integra os grandes centros cardiológicos do País como membro participante
e ativo, além de ser presente em todos os simpósios médicos onde sua especialização tem muito a evoluir e,
principalmente, tem muito a contribuir.

 Mestre que já fez discípulos, dele guardamos a primeira entrevista, aquela que se sucedeu às primeiras
manifestações anginosas, em plena rua, no exato momento em que galgávamos a íngreme subida rumo à casa.

 Do lado de cá da escrivaninha, a paciente tensa, nervosa, emocionada, instável. Coração, olhos, ouvidos,
suscetibilidade exagerada, a indagar, expectante :

- Isso tudo é grave, Dr.?
 Do outro lado da escrivaninha, a fisionomia risonha, sempre brincalhão e seguro, escolhendo as palavras

para o despistamento cristão, humano, frente a um estado emocional incontrolável :
- Capaz! A Sra. Já trabalhou demais na repartição : Vou lhe dar inicialmente, sessenta dias de licença. . .
- E depois volto ao trabalho?
- Não. A Sra. Não volta mais!. . . A Sra. Precisa descansar! Passear. Viajar, distrair-se! Então retornará

para novos exames.
 Caríssimo Dr. Chamma : Desde então, prometemo-nos que um dia, a crônica seria sua. E o fazemos agora,

com agradecimentos mil. Estamos viva!. . . Graças à Deus e ao Sr.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/04/1978 )
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 RECICLAGEM DE PAPEL

 Já se tornou corriqueira. Já ninguém, ao passar, sente engulhos. É cena que se repete todos os dias,
ensejando aos transeuntes uma forçada reflexão sobre tão rudimentar e primária forma de trabalho, vá lá que
os executores, pobres da periferia, não possuem o melhor senso de higiene ou precaução. São eles, no vasto
panorama da ecologia, os mantenedores da limpeza de nossas ruas, antes dos pequenos garis e dos caminhões
municipais.

 São os catadores de papel. Sem nenhum cuidado, num exclusivismo agressivo na concorrência com os
mais tímidos, como ratazanas vorazes, vasculham o lixo dos latões das calçadas, separando o que lhes interessa
entre o papel velho, as latas vazias e tudo o mais que lhes possa ser útil dos sobejos dos outros.

 Esse quadro doméstico que em nossa cidade se manifesta já organizado é comum nos grandes centros,
fonte segura de rápido enriquecimento, desimpedido de qualquer tributo. Quanta gente se enriqueceu em Nova
Iorque, catando latas vazias nas ruas!. . .

 A principio, ele era sozinho. Amontoava diariamente, nas vizinhanças do Nelli, os invólucros de papelão e o
papel rasgado dos arquivos das repartições. Rapaz humilde, trabalhador e organizado, foi com o tempo, melho-
rando a técnica. Já logo surgiu com uma carriola . E andejava grandes distancias , rapando nos desvãos das
sarjetas, da frente das casas comerciais, tudo quanto lhe aumentasse, sob prensa, o peso do papel velho. À
tarde, num caminhão discreto, lá vinha o comprador, pagando-lhe a quilo, o miserável níquel.

 O negócio prosperou. Hoje auxiliam-no mulher e filhos, num trabalho matutino que se desenvolve pelo dia
a fora. É onde nos detemos e admiramos. Divididas as tarefas em setores, sai cada qual para o seu rumo. Até
um pequenino, de uns três ou quatro anos se tanto, agarrado à saia da mãe, lá volta ele,horas depois, sobraçando
orgulhoso, o seu pequenino quinhão catado no lixo. Às vezes, o que comove, um carrinho de plástico, sem rodas,
faz a alegria do menino! À hora do almoço, sob a garoa às vezes, ou sob a canícula, lá estão eles, sentados nos
montes de papel velho catando, merendando seu pobre almoço. Depois vem a sesta : pai e mãe , lêem do
montão de revistinhas de quadrinhos. E o filho sonha , com o carrinho sem rodas, as grandes revoadas infantis.
Bendita escola da vida!. . .

 Joelmir Beting, em uma de suas notáveis crônicas diárias, aponta-nos em cifras traduzidas em toneladas, o
que em Nova Iorque se joga diariamente no lixo, como resto de comida. Diz-nos ele que esse supérfluo enlata-
do daria para sustentar em longos períodos, as populações subnutridas da África super povoada.

 Em São Paulo, o problema assustador da proliferação de ratos é uma das conseqüências dos depósitos de
lixo dos prédios de apartamento, caso também impressionante, insanável.

 Um dos aspectos interessantes da tecnologia é a transformação e a industrialização do lixo derivado para a
celulose e o adubo. Na análise e seleção primeira, dizem os jornais, são separados os metais e quejandas
espécies não incineráveis. E daí, anunciam, o que se encontra :prataria, cristais, jóias, brinquedos, bronzes, em
fase ou não de reconstituição e reavaliação.

 Já vimos com pezar, uma inteira coleção de livros, relegada ao despejo – entreposto do lixo – porque era
velha e já fôra, no passado, manuseada pelos ancestrais. Agora, ela não condizia com a decoração ambiente. .
.

 Pobres livros! O que os espera para o final do milênio!. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/04/1978 )
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 ESTÓRIA SERTANEJA
Vocês podem não acreditar. Nós, de nossa parte, não discutimos o que não entendemos. Foi-nos contado

por pessoa equilibrada, inteligente e de muito bom senso. Não entra aqui, a analise do forte impacto emocional
da vitima. Nem avocamos as conhecidas deturpações sensoriais a que nos levam o medo, a exaltação, o meio
ambiente, traindo o subjetivo, e que provocam a dirimência da realidade. Nada disso. O fato aconteceu.

Vinha vindo o carreiro de volta da cidade. Tranqüilo, balanceava a faina do dia. Colhera, vendera, transpor-
tara e entregara agora, a pequena safra. Tudo bem. O caminho estreito, poeirento, sacolejava a carroça vazia
que gemia nos varões. A alimária mansa, vinha ao trote regular, farejando o desencilhamento e a livre corrida
pelo pasto. A noite era dela.

 O moço carreiro saboreava o cigarrinho, chapéu-escoteiro caído às costas. A estrada encurvava-se nas
sombras tranqüilas da tarde que caía.Pelos barrancos, as flores-de-São João derramavam pencas douradas
que os bezourões da noite mexiam, entrando-lhes pelas corolas. Aqui e ali, o sussurro da aragem siflando o
mato. Os grilos iniciavam sua sinfonia estival. Há sempre um quê de melancolia na erma estrada, quando a
noite cai.

 Não havia pressa. Chegaria à casa, ainda com os últimos violáceos clarões do sol-poente. Era assim que
maneirava : teria para a noite, após a refeição simples, o último jornal comprado. Gostava de ler. Quando
apagava o bico de luz, já a esposa ressonava de velho.

 O rio cujas águas lá longe banhavam-lhe o arrozal viçoso, denunciava-se pelo coaxar das saparia ribeirinha.
Depois do mata-burro, a ponte. Estava boa, ainda. Era bom sentir-lhe o ranger das tábuas sob as rodas. Era
menino, quando o pai, com os sitiantes vizinhos, fizeram-na em mutirão, substituindo velha e já decrépita pingue-
la. Toda de madeira arrancada dos bosques e enrijecida ao sol. Nada de planejamento, estrutura e diabo-a-
quatro. A caboclada fincara as estacas, com fé.

 Havia de se apagar de vez, do lugar e da crença da caipirada crédula, o que se passara, sabe Deus,
quando? E como? E por que? De velho e misterioso caso.

 Essa ponte não! Não tinha história, a não ser o encontro furtivo do Chico com a Maria, da Rosa com o Zé,
da Nica com o Bastião! Mas o que? Era sempre Maio! E eles se casaram!. . . Ele mesmo, moçoila e gaiato
apertara a cinturinha fina da Tonha, naquele balaustre!. . . Hoje, lá estava ela à sua espera, rodeada dos três
moleques que lhe cobrariam uma gaiola nova, comprada.

 Do avô ao pai, ouvira o caso. Da antiga pinguela, rolara um dia uma pobre coitada. Aparecera naqueles
sítios, mendingando. Deram-lhe comida, roupas, dormida, sem atinar-lhe o ar abobado, a pele curtida de profun-
da miséria. Dias depois, na cheia do rio, debruçara-se na pinguela. E se sumira nas águas, deixando de si, poidos
e velhos, uns pobres chinelos. O pai contara: naquele ano, a colheita fôra maravilhosa!

 O que é isso? A alimária emperrou. Que diabo, agora? Alguma picada! Cobra? Nada. Açulou-lhe as ilhar-
gas. Ela disparou. Varou a ponte rangendo as tabuas. Parou logo mais, ventas dilatadas, tiritante, cabeça
inquieta. E agora? O que foi? Desceu o carreiro e voltou uns passos. Cauteloso à direita e à esquerda, vascu-
lhando o perigo, chicote ponto, ao menor sinal. Nada!

 Avançou mais, rumo à ponte. O doce murmúrio das águas quebrava molemente o silencio ao redor. Súbito,
estacou. Lá no chão, rente ao balaustre, jaziam inexplicavelmente, uns pobres chinelos velhos. . .

 Comeu mal, dormiu pior. A esposa intrigou-se. Custou a contar.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/04/1978 )
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ESTÓRIA SERTANEJA (II)

 Custou a contar. Uma mistura de amor próprio e vergonha. Que diabo! Que diriam dele os amigos? Nunca
fora medroso. Certo, já passara bons sustos na estrada. A relativa distancia entre o sitio e a cidade somava bem
alguns quilômetros. Mas o que é isso quando se tem coragem? Sim, porque é preciso distinguir destemor e
prudência. Medo e covardia. Sempre fora muito prudente. Jamais desafiara o desconhecido.

 Uma ocasião, adolescente ainda , na volta, a deshoras, levara um bom susto. A noite era escura. Uma
trovoada ameaçara desde o anoitecer. E viera em fortes bátegas. Pegara-o a meio caminho. De longe entre
relâmpagos e trovões esparsos, sentira o cavalgar. Cala muito, no escuro da noite e no ermo dos caminhos, um
tropel repentino. Alguém vinha se aproximando. E breve se cruzariam. Quem seria? Um clarão silhuetou, lá
longe, um pala esvoaçante ao vento e à chuva. Gelara da cabeça aos pés. Quem seria?

 Saiu da estrada e beirou o barranco. O galopar se aproximava porejando-lhe a face de pensares :
- Quem vem lá? Gritou forte.
- É você?
- Pra onde vai, Nondas?
- Mãe Bastiana está em febre alta. Vou buscar remédio.
- Quer ajuda? Perguntou aliviado.
- Não, obrigado. E você?
- Tive negócios na cidade. Volto agora.
- Malandrão . . . negócios, é? E o riso brincalhão perdeu-se na noite.
 Depois, fora aquele caso esquisito. Era pleno verão, depois do meio-dia. Estivera no Cartório e retirara seu

título de eleitor, renovado. Voltava agora. Sempre a mesma estrada cheia de curvas, barrancos, ali, pradarias,
poeirenta e solitária. Era um pequeno desvio da artéria principal, já asfaltada e de muito trânsito. Entrava-se
nele por um renque de eucaliptos cerrado. Depois, abria-se num trecho, para a extensão dos campos, servindo
a pequenos sítios como o seu.

 Ali, de repente, um volks jogado contra o barranco : vidros partidos, porta aberta, alguém na direção.
Imóvel, olhos desmedidamente abertos, um tiro na testa. Sangue por toda a parte.

 Voltou à cidade, apavorado. A policia identificou : latrocínio.
 Sofrera bem uns calafrios de medo, traição, suspeição e tudo o mais que o acaso prepara com suas ciladas.
 Pois bem : o caso agora, era outro. Aqueles chinelos velhos, poidos, cravavam-se no seu íntimo. A esposa

inquieta, não lhe dava tréguas:
- Mas o que há, homem de Deus? Você viu fantasma? O que lhe aconteceu? Algum caso na cidade? Você

perdeu o dinheiro da safra? Meteu-se em alguma aventura? Você está muito esquisito. . . conte logo!. . .
 Tinha que desabafar. Contou. Ameaçou-a : não quero diz-que-diz que com ninguém. Mas eu vi, juro que eu

vi!. . .
- Viu o que?
 Já na ida, o animal dera sinal. Os animais percebem as coisas sobrenaturais. Por que? Não sei! Empacara.

Ele teimou. A mula, mais. Ele desceu e vistoriou os arreios. Afrouxou-os. Melhorou. Na disparada depois,
passou veloz, sobre a ponte. Então ele viu. . . ingênuo e alheiado, algo de irreal e actoplasmático.. .

 Na balaustrada, de costas, um vulto de mulher olhando o rio. Cumprimentou-a. Não lhe ouviu a voz, nem lhe
divisou as feições. Maltrapilha, esguia, misteriosa . . . Não atinou com a coisa.. .

 Na volta, só lhe sobraram os chinelos. Então acordou!. . .

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/05/1978 )
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O VIOLINISTA

 Depois do espetáculo reuniram-se ao Gerente. Era necessário mais um violino. Sim, já tinham três. Regu-
lares, bons. Mas faltava um “spalla”. O Gerente era homem prático, objetivo. Tinha visão real de bilheteria.
Afinal, muita gente vinha ao Casino, pela orquestra, não pelos filmes.

 Era bom mesmo, atender-se à orquestra. Iria à Capital e contrataria um bom violino. Naquele tempo,
entendia-se orquestra, por um conjunto de músicos que liam música, isto é, que conheciam musica. Liam à
primeira vista, na pauta. Com interpretação e tudo. Foi. E trouxe um “spalla” :

-Olhem, rapazes. O moço toca mesmo, sabem? Cuidado com ele que tem duas coisas que vão incomodar
vocês : fez curso de música com professores particulares de nomeada. Foi aluno do Furmicula! Executa violino
como concertista e como integrante de orquestra. Depois, como todo rapaz solteiro e musico, é boêmio. Não
tem medo de briga! E ajuntou :

- Vocês pediram. Amanhã, na primeira sessão, ele se apresenta.
 Realmente. Um ótimo violino. O segredo do instrumento, está no arco. Há uma entranhada técnica de

torná-lo leve e volátil, como finas essências; grave e sereno, como o pouso das gaivotas; alígero como queru-
bins em coro, romântico tal como o mais mórbido dos amantes. O artista era dono do violino. Suas arcadas, do
talão à ponta, tinham sonoridades incríveis, capazes das mais estranhas tessituras melódicas.

A orquestra preparada, correspondia às suas evoluções. Tinham todos razão. Com esse violino o pequeno
conjunto assemelhava-se a uma sinfônica.

Firmado o contrato, o estranho músico passou a desafiar os companheiros. Uns mais atilados, outros mais
tímidos, perdiam-se durante a execução. Por isso, trataram de ensaiar durante o dia. O rapaz era demoníaco.
Provocava-os.

O pianista “condottiere” licenciou-se por saúde, e afastou-se temporiariamente. Substituiu-o um jovem
estudante de Medicina, no Rio, ora em férias. Capaz, pianista consciente, belo tipo de rapaz.

 O boêmio passou a provocá-lo. Na orquestra, a provocação se faz em termos de diálogo musical. O
violinista era criativo, de índole profundamente romântica. Senhor da harmonia e do contraponto, fazia sobre a
melodia em execução, verdadeiros malabarismos poéticos, por isso, os outros violinos perdiam-se. Só a flauta
aparava-lhe os arroubos e os revoluteios, pois a flauta, na orquestra é como os pássaros e as borboletas :
gorgeia e saltita. O pianista enfrentava uma grande e desigual batalha. Desentenderam-se ambos. Surgiu a
crise. Ou o pianista, ou o violinista. Um dos dois, deveria cair.

 De novo, o Gerente foi convocado. Briga de músicos, na orquestra, é pior que briga de estudante. Acaba o
conjunto, mesmo. Como julgar? Chamou o flautista:

- O que há, xará?
- São ambos muito bons. O pianista, é tímido, rapaz excelente! O violinista é terrível! Boêmio, faz das suas

lá fora, e aqui descarrega sobre os companheiros. Ótimos músicos, perdê-los é uma pena! O que você vai
fazer?

- Vou pensar!. . .
Decidiu dias depois :
- Xará, vou dispensar o pianista. Não posso, conscientemente, romper o contrato com o violinista. Por uma

razão muito humana, você entende. Quando estabelecemos o contrato,ele me pediu uma só coisa, dizendo-me:
- Sr. Gerente, quero pedir-lhe um favor. Do meu ordenado, o Sr. Separa a metade e deposita no Banco para

este endereço. E deu-me um papel :
- Quem é ela?
- Minha mãe.
_ Xará, um rapaz boêmio e turbulento como esse, que ainda pensa na mãe, é um bom caráter. Vou conser-

vá-lo!

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/05/1978 )
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 ESTÓRIA SERTANEJA (III)

 A vendinha ficava naquele começo de rua que era, realmente, a entrada sul da cidade em seus primeiros
anos do século XX. Voltando do roçado das imediações ainda agrestes, lá se reuniam todas as tardes, três ou
quatro caboclos, fregueses habituais do aperitivo. Entre um gole e outro discorriam da lavoura, do verão impi-
edoso, do brasileiro que fazia misérias com seus inventos, lá pela Europa. Os jornais contavam e a noticia
chegava-lhes para verdadeiro espanto :

- E o “bicho” voa, mesmo?
- Dizem que voa!. . .
Naquele dia , a tarde borrascosa ameaçava um dilúvio. O dia se fôra. À noite descera envolta nas trevas

avermelhadas pelo turbilhão que a ventania levantava do chão quente e vermelho do verão ardente. Um bico de
luz se acendeu na vendinha tosca, onde as telhas pesadas gemiam ao esfuziar do vento. Um dos homens tentou
sair, mas ao abrir a porta, uma lufada tirou-lhe p fôlego em meio à inundação. Um raio maior, um surdo trovão
apagaram impiedosamente a luz da rua tortuosa. Não dava para sair.

 Aqui dentro, a lampadazinha fraca, morrera também. Saiu do fundo da prateleira desprovida e suja, o velho
lampião, movido a querosene. À frouxa luz de sua chama esfumaceante e vermelha, puseram-se os homens a
jogar, que há sempre à espera, numa gaveta suspeita, um baralho encardido e viciado. O dono da vendinha,
cotovelo apoiado ao tosco balcão, contava as horas no palpitar sossegado do despertador colocado entre umas
miseráveis garrafas de aguardente da prateleira suja.

 De repente, de longe se ouviu um tropel de cavalos apressados. Eram já as nove da noite. A chuva lá fora,
e o vendaval, não haviam cedido. Pelo contrário, uma aluvião descera dos céus, naquela noite. Em breve, umas
duras batidas na porta. Atendeu o vendeiro :

- Que querem? Não tenho pouso. Só um pão velho e duro e mortadela!
- Não queremos nada! Apenas, que o Sr. Nos faça um favor. Estamos levando para a cidade, um compa-

nheiro muito doente. Sezões e miséria. Vem de longe. Não agüenta mais. Queremos deixa-lo aqui, e vamos os
outros, buscar remédio na cidade.

 Concordou o vendeiro. Rápida, três desconhecidos entraram carregando o enfermo envolto em mantas e
pala de viagem. Deixaram-no no chão duro, de terra. E saíram logo, com a promessa de voltar com socorro.

 O temporal recrudescera. Nada podiam fazer, senão esperar. Puxa vida! O que era isso, agora? Essa
chuva não passa? No cubículo mal alumiado, os cinco homens eram figuras expectantes e medrosas. Um deles,
de repente, exclamou:

- Oi, gente! Repararam que o doente não se mexe?
 Um tremor prepassou pelos rostos alertados. O mesmo amedrontado caboclo:
- Querem ver que o homem está morto?
 Automaticamente foram se aproximando o vendeiro e os quatro homens. À medo, procuraram ouvir-lhe a

respiração. Nada! Apalparam-no : tudo duro e inexplicável! Um calafrio banhou-lhes o rosto ansioso. Decidi-
ram. Tiraram o pala, depois as mantas. Do seu interior macabro, surgiu-lhes um corpo informe, irreconhecível,
queimado por incrível descarga elétrica!

Eram já duas da madrugada! Esperaram clarear o dia. Ninguém arredou pé. A policia chegou pela manhã já
avançada. Recolheu o corpo, ao Necrotério da Santa Casa. Não pode ser identificado. Os cavaleiros que o
trouxeram, nunca mais voltaram.

 Mas um fato impressionante se dera durante a noite não raio, mas o fio de alta tensão fora cortado a
tesoura, por mãos desconhecidas. O primeiro ato de sabotagem, na cidade que surgia, nunca foi esclarecido.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/05/1978 )
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 POESIA DE GONÇALVES DIAS

Esta crônica tem um destino.
Um menino nasceu, há muitos anos, numa tranqüila cidade do interior paulista onde o povo pacato e bom,

constituía uma só comunidade. Aprendeu no berço, o culto familiar e a crença profunda em Deus. Desde os
verdes anos, amou profundamente a vida serena de um lar sem sombras, onde o trabalho paterno e a dedicação
de uma mãe amorosa e terna foram os pilares seguros de sua formação moral.

 Um dia, conheceu a professorinha primária que lhe instilaria a noção do dever e do civismo e lhe abriria à
inteligência viva, todos os tesouros indescritíveis do berço-pátrio. Gravou paisagens, costumes, vultos e as
páginas épicas de seu povo.

 Nunca mais se lhe apagou da memória, a doce meninice. Com oito anos, a família retornou aos pagos
ancestrais. Na Itália, o menino fez-se homem. Conheceu então, através dos anos, os horrores das guerras, as
vicissitudes dos tempos, as afrontas aos princípios, que degeneram um povo e uma sociedade. Os costumes se
diluem, a Fé vacila, a incerteza do futuro é uma viva chaga.

 Do fundo do coração, uma invencível nostalgia faz renascer o antigo menino saudoso de sua terra, dos
serões familiares, das ruas tranqüilas e fraternas. E da Itália vem um apelo. Ele deseja ardentemente recordar
a “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias, de que ele guardou, pelos anos em fora, apenas a primeira estrofe.

 Do ciclo poético de “ Poesias Americanas” o poeta deu-lhe um entrecho de Chateaubriand : “ Lês infortu-
nes d’um obscur habitant dês bois auraient-elles moins de droits à nos pleurs que celles dês autres hommes?”

 Minha terra tem palmeiras,
 Onde canta o Sabiá;
 As aves que aqui gorgeiam,
 Não gorgeiam como lá.

 Nosso céi tem mais estrelas,
 Nossas várzeas tem mais flores,
 Nossos bosques tem mais vida,
 Nossa vida mais amores.

 Em cismar, sozinho, à noite,
 Mais prazer encontro eu lá;
 Minha terra tem palmeiras,
 Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

 Não permita Deus que eu morra,
 Sem que eu volte para lá;
 Sem que desfrute os primores
 Que não encontro por cá;
 Sem qu’inda aviste as palmeiras,
 Onde canta o Sabiá.

 Coimbra, julho de 1843.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/05/1978 )
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70 ANOS DA DIOCESE DE BOTUCATU

 Não podia ter melhor inicio a série programada para as comemorações dos 70 anos da Diocese de Botuca-
tu e seus 20 anos de Arquidiocese. Sob a responsabilidade do Serra Clube local, esses festejos anunciam para
Junho próximo, o Primeiro Congresso Sacerdotal Arquidiocesano e, na mesma ocasião, a 3ª Convenção do
Distrito Serra 110, cuja sede regional é nossa cidade.

 Domingo último, tivemos como verdadeira Tarde de Arte, o grande Concerto Sinfônico executado pela
Orquestra Sinfônica Juvenil de Tatuí. Um programa eclético, onde se pode contar com Purcell, Couperin,
Shubert, Haydin, Mozart, Mahle, Cameron e Ficarelli, entremeando rondós, minuetos, com as mais belas can-
ções de nosso folclore. Em meio a tais jóias musicais, dois concertinos : um , para fagote e outro, para contra-
baixo.

 Mas o maravilhoso dessa tarde artística, é que todos os cincoenta músicos de Tatuí, tem a faixa etária entre
9 e os 15 anos, destacando-se vários – entre meninos e meninas – laureados já, pelo MEC, pela FUNARTE e
pela Rede Globo, no programa Jovens Instrumentistas.

 A Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil de Tatuí, conta com treze violinos; três violas; cinco violoncelos; três
contrabaixos; onze flautas-doces; duas flautas transversais, cujo primeiro flautista, de 12 anos, foi cumprimen-
tar nosso venerando pai, acompanhado do Prof. José Coelho de Almeida, digníssimo Diretor do Conservatório.
Conta ainda com dois oboés; duas clarinetas; dois fagotes; duas trompas; três trompetes e mais : instrumentos
de percussão e piano. Uma verdadeira Sinfônica de adultos, conduzida por crianças que nos arrancaram pal-
mas vibrantes, mais de comoção pelo seu desempenho exemplar!

 A homogeneidade, a perfeita clareza interpretativa ( Boi da Cara Preta foi um número riquíssimo e belo ),
a sonoridade e, sobretudo, a execução consciente de todos esses instrumentos, cujo aprendizado e aperfeiçoa-
mento técnico não se faz num dia, sabemos evidenciaram-nos, a nós adultos, a lição extraordinária dessas
cinqüenta crianças, em cujo rostinho encantador líamos as horas roubadas às bonecas, à bola, ao primeiro
namoradinho – quem sabe? –em favor da disciplina, do estudo, da constância às aulas, do amor à Música e
sobretudo, do ideal artístico de cada um.

 Há várias formas de se distinguir uma cidade. Umas preferem o aspecto turístico; outras, o educacional,
outras ainda, a tradição histórica. Tatuí distingue-se pela “Alma Cabocla” de Paulo Setúbal cuja Semana anu-
almente comemorada rememora o grande poeta, o romancista, a crônica histórica imorredoura em seus livros
famosos. Com o Conservatório Dramático Musical “ Dr. Carlos de Campos” o único oficial do Estado de São
Paulo, que conta com 1.176 alunos, dentre eles 785, procedentes de 40 cidades, inclusive da Capital, firma-se
como cidade da Música, o que é sem duvida uma insigne honra para sua crônica citadina já gloriosa. Dezessete
Cursos Instrumentais e mais , o de Iniciação Musical e Canto, requerem os 47 professores que engrandecem os
foros cívicos daquele já famoso centro artístico.

( A Gazeta de Botucatu – 02/06/1978 )
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 70º ANIVERSÁRIO DA DIOCESE (II)

 Estamos vivendo nesta semana, o transcurso do 70º Aniversário de criação da Diocese de Botucatu, funda-
mentada na Bula de 7 de Junho de 1908, assinada pelo então Papa Pio X, hoje elevado aos altares, gosando da
santificação que lhe valeu uma existência de méritos espirituais incontáveis.

 Assinalando a efeméride, é nosso dever primordial enviarmos desta coluna, a S.Exa. Revma. Dom Vicente
Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, ao Revmo Clero Regional e aos caríssimos seminaristas que hoje
revivicam nosso Seminário São José, as mais calorosas saudações. Saudações que se robustecem de um justo
orgulho, de esperanças sem fim e de profunda convicção nos destinos já gloriosos de nossa Igreja.

 Nosso sempre vivido amor a esta terra bendita nos leva nestes dias a uma retrospectiva saudosa, aos
áureos primeiros anos deste século, registrados em nossos anais através do trabalho perseverante e delicado, e
da intima união de todos os botucatuenses acima de todos os credos ou facções, perseverando unânimes, com
a Igreja, na consecução de um só objetivo : a grandeza da cidade-jovem predestinada a nortear e a irradiar para
o futuro, as normas imutáveis da Fé e do Trabalho.

 Personagem central da efeméride, é sem dúvida, e por justiça, a figura sempre lembrada do então Monse-
nhor Pascoal Ferrari, na ocasião Vigário de Botucatu que tomou a si o encargo de transformar a cidade numa
Sede Episcopal. Ao seu redor juntaram-se o Ce.Rafael Augusto de Moura Campos, Presidente na ocasião, da
Câmara Municipal; Cel. João Rodrigo de Souza Aranha; Domingos Gonçalves de Lima; Amando de Barros,
Deputado Estadual; Antonio de Carvalho Barros; José Vitoriano Vilas Boas e Antonio Cardoso do Amaral. Aos
esforços materiais, sem dúvida de grande valia, somaram-se os trabalhos e as orações de Monsenhor Ferrari,
graças aos quais, em 20 de fevereiro de 1909, entrava solenemente na cidade, S. Exa. Revma. Dom Lúcio
Antunes de Souza, Primeiro Bispo Diocesano.

 Ele foi chamado o “Bispo Lavrador” com o sincero afeto dos seus diocesanos. Alguns, através dos tempos,
contestaram esse carinhoso apelido, tomando-o ao pé da letra, como uma personalidade tão somente do ama-
nho da terra, do trabalho servil, sem largos horizontes. Puro engano. Na memória dos pósteros ele ainda se
impõe afetuosamente como o pai espiritual, o bondoso amigo, o condutor sereno dos destinos da Diocese.
“Servir antes de ser servido”, foi o seu lema. E assim o fez, por largos anos assumindo na larga visão da Igreja,
a liderança dos grandes feitos.

 Botucatu, nas primeiras décadas emergia para a efetiva liderança de uma zona tão extensa quanto bisonha.
As estradas avançavam seus trilhos pelo Mato Grosso e alto Paraná. Havia léguas a palmilhar levando a todos
os limites diocesanos, levando na sua pessoa extraordinária, o exemplo vivo de uma pastoral admirável. Em sua
sede presidiu a todos os eventos e participou da fundação do Seminário Maior Diocesano, do Colégio Santa
Marcelina, da Escola Normal Oficial que tantas luzes dimanou pelos anos em fora. A ele, neste momento, nossa
reverente homenagem.

 Em 15 de abril de 1958, uma nova Bula Papal, desta vez, de S.S. Pio XII, elevava nossa Diocese a Arqui-
diocese, tendo como primeiro Arcebispo S. Exa. Revma. Dom Henrique Golland Trindade, vulto tão querido e
tão próximo ainda, em nossa memória.

( A Gazeta de Botucatu – 09/06/1978 )
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 PROF. DR. RENATO LOCCHI

Maio deixou-nos um travo melancólico, na lacuna irreparável que se abriu no círculo tão grande de amigos
e protótipos.

Uma simples nota de jornal da Capital anunciou-nos a morte do Prof. Dr. Renato Locchi, luminar da Ciência
Médica Brasileira, figura inolvidável que conhecemos no limiar da adolescência , freqüentando a intimidade
familiar de nossos avós maternos, lá na pitoresca Rubião climatérica, cheia de bangalôs , redes preguiçosas nos
terraços, tranqüilos lazeres de convalescentes, alternando o sono reparador, com os apitos estridentes das
locomotivas em manobras e com as merendas suculentas e restauradoras.

 Ele vinha regularmente com Tia Fiametta, sua cunhada, para as férias de Dezembro-Janeiro. Primeiro
assistente do famoso Prof. Bovero, Renato Locchi iniciou-se na cátedra como substituto e tornado, ele mesmo,
com o decorrer do tempo e dos concursos, mestre credenciado da Anatomia. Como tal, serviu em Universida-
des da Europa, pontificando seu saber na França, na Holanda e na Itália.

 Vestal incorrupta da Medicina, era um visionário das conquistas da Ciência . Anatomista, atravessou os
anos debruçado nas mesas anatômicas, dissertando no largo anfiteatro repleto de alunos, sobre as probabilida-
des da ciência experimental. Sobreviveu aos enxertos, testemunhou os transplantes e constatou na veracidade
das conquistas médicas, as suas previsões.

 Naquela época, ele estabeleceu entendimentos com nosso tio João Venditto, que passou a fornecer ao
Instituto Butantã e à Faculdade de Medicina de São Paulo, contingentes constantes de ofídios e bichos-pregui-
ça de que era manancial inexgotavel, a Fazenda Boa Vista, em Avaré, onde nosso tio morava.

 Mal podia ele supor, que a pequenina vila de Rubião Junior de então, ponto predileto de suas fugas anuais,
seria um dia o centro irradiador da Ciência Médica. Como são insondáveis os desígnios de Deus!

 Dizendo-se homem da Ciência, tinha sempre presente a sacralidade do corpo humano que manejava com
requintes sacerdotais. Trepanando ossos, vivissecando órgãos, congelando ou ligando tecidos, fazia-o com a
unção profunda de um oficiante no altar.

 Dizendo-se ateísta, mantinha-se num deferente silencio junto à nossa avó, quando ela, nos degraus da porta,
à tardinha, perpassava num murmúrio de prece, as contas de seu rosário.

 Alegre e brincalhão, acessível e maneiroso, acompanhava jovialmente o grupo de moços que escalavam o
caminho velho, em demanda da Capelinha de Sto. Antonio.

 Como um colegial em férias, sabia ser simples, lhano, cordial e alegre. Ainda hoje nos vem à memória, as
reuniões encantadoras do velho casarão avito, que por longos anos, em sucessivas levas, abrigou as mais lindas
e proveitosas tertúlias para nossos anos em flor.

 Foi lá que se reuniram os irmãos Abreu Sodré – Dr. Antonio Carlos e Dr. Luis, médico, alinhavando as
bases do Partido Democrático que surgiria um dia. Foi lá que os irmãos Locchi – Renato, Oswaldo e Péricles
, trilhavam as férias para não perder de vista, o Wilson, sobrinho único que lhes arrebatava os carinhos e
cuidados. Foi ainda lá que assistimos aos encontros de Gilberto Pereira Machado, Sebastião de Almeida Pinto
na troca encantadora da poesia, da prosa fascinante do nosso maior memorialista botucatuense.

 Como os grandes da humanidade, como um Adenaur ou um Churchill, Renato Locchi voltou aos pagos de
origem. Seu corpo foi transladado sem alarde, para a campa dos velhos pais. Para Conchas, onde nascera.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/06/1978 )
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POESIA PARA REGINA MARIA

Nossa crônica sobre São João ficou para outra oportunidade. Sim, porque recebemos pelo Correio, uma das mais raras e
delicadas manifestações de amor maternal. Aos quinze anos de sua caçulinha Regina Maria, nossa amiga Therezinha Trindade
de Castro dedicou, não uma participação no Baile das Debutantes, que isso são ouropéis que se desgastam; não uma jóia, seu
antigo anel de noivado, quem sabe? Não. Therezinha que faz da solidão uma fonte criadora de rimas, teceu uns versos delicados,
graciosos, ressumbrantes de amor e carinho e, como uma chuva de estrelas salpicou de luz e alegria, o natalício de Regina. E amor
de mãe, nesta coluna, tem primazia :

PARA MINHA FILHA
 Nos seus quinze anos em flor ( 14/06/1978 )

 Minha filha tão querida
 É difícil transportar
 Do coração ao papel o que
 Está em mim a transbordar.

 Vejo-te, menina e moça
 Qual rosa ainda em botão
 Lembro-me da nenenzinha
 Que apertei ao coração.

 Vejo-te, toda sorrisos
 Vejo teu andar elegante
 E dos teus primeiros passos
 Me lembro, neste instante.

 Vejo-te toda fluente
 Num rico vocabulário
 Lembro-me então : ensinava
 Para ti, o Abecedário.

 Vejo-te com as amigas
 Passeando, à tardinha,
 Lembro-me quando brincavas,
 De roda, de cirandinha. . .

 E vejo, quando tu brigas
 E te pões a esbravejar
 Que és a minha pirralha
 Gritando a sapatear!

 E vejo, quanta saudade!. . .
 Se te ponho a acariciar . . .
 A mesma felicidade
 Na meiguice de teu olhar.

 Cresceste sem que eu notasse!
 Quinze anos! És mocinha!. . .
 Eu vejo a bela morena,
 Confundo com a criancinha. . .

 Mas querida! Já que és moça,
 Tens um futuro a enfrentar!. . .
 Vive de modo que sempre,
 De ti, eu possa orgulhar.

 De teu pai, segue o exemplo.
 De tua irmã, a bondade.
 Pra ti, a benção e o amor
 De quem te quer de verdade.                                                     ( A Gazeta de Botucatu – 22/06/1978 )
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EXERCÍCIO DE ITALIANO

 Velho legado do saudoso Prof. Fornos, foi sempre hábito nosso, para as raríssimas horas de lazer,exercitar
a cópia de trechos estrangeiros, traduzindo-os após, para uma melhor fixação etimológica e semântica.

 Com a prévia permissão de nossa prezada amiga Profa. Ariela Segre, uma fiel e atenciosa leitora desta
coluna, trazemos aqui, nosso último exercício do italiano.

 São trechos de Anita Salmoni Cevidalli, excarptos de “Letture per Brasiliani” : “Dante E Belacqua” –
Belacqua era um liutaio fiorentino, famoso per la sua pigrizia. Si dice che si metesse a sedere allá matina e per
tutto il giorno non si alzasse mai, se non per mangiare. Dante, che gli era molto amico, spesso lo riprendeva,
exortandolo ad essere meno pigro e Belacqua allá fine, per scusarsi, cito uma frase di Aristotele : “ Se stando
seduti si diventa sapienti – osservo Dante – nessumo é plu sapiente di te”.

 DANTE E BELACQUA – Belacqua era um fabricante de instrumentos de corda, famoso pela sua pregui-
ça. Conta-se que se se sentasse pela manhã, por todo o dia não se levantava mais, se não para comer. Dante,
que lhe era bastante amigo, a miúdo o repreendia exortando-o a ser menos preguiçoso. Belacqua, por fim, para
excursar-se, citou uma frase de Aristóteles : “ A alma torna-se sábia quando o homem senta-se e repousa”.

- “ Se estando sentado nos tornamos doutosobservou Dante, ninguém é mais sábio que tu”.
 “LE DONNE DI RAVENNA E DANTE – Dante aveva colorito scuro, capelli e barba néri e crespi. Um

giorno, mentre passeggiava perle strade di Ravenna, passando vicino ad um gruppo di donne udi che uma
diceva :

- Quest’uomo é andato all’Inferno e ne é ritornato.
- Io ci credo – rispose um’altra -, guarda come é nero per il fumo e come i capelli gli si sono increspati al

fuoco”.
AS MULHERES DE RAVENA E DANTE – Dante possuía a tez escura, cabelos e barba negros e cres-

pos. Um dia, quando passeava pelas ruas de Ravena, passou próximo a um grupo de mulheres e ouviu que uma
dizia :

- Este homem andou pelo Inferno e dele retornou.
- Eu acredito – respondeu uma outra – olha como está preto de fumaça e como os cabelos se encresparam

pelo fogo.”
DANTE E IL FABRO – Dante nel passare davanti ad uma bottega di um fabbro, senti cantare dei versi

della Divina Commedia molto storpiati ent ò nella bottega, prese alaune ferramenta e le gettó in strada :
- Che fai? Chiese il fabbro, attonito ed arrabbiato.
- Tu rovini lê cose mie e io rovino lê cose tue”
DANTE E O FERREIRO – Dante, ao passar em frente a uma oficina de um ferreiro, ouviu cantar alguns

versos da Divina Comédia muito deturpados; entrou na oficina, pegou algumas ferramentas e as atirou na rua.
- Que fazes? Pediu o ferreiro atônito e enraivecido.
- Tu arruínas as coisas minhas e eu arruíno as coisas tuas.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/06/1978 )
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 ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS

 A Academia Botucatuense deLetras, nos seus já sete anos de existência com reais serviços prestados à
cultura e às letras, vem de alterar em Assembléia Extraordinária, vários artigos de seu Estatuto, assegurando-
se com sua já firmada estabilidade no panorama citadino, o elitismo característico que a lustifica.

 O primeiro artigo alterado foi o que fundamenta sua existência, abrangendo doravante não só o idioma e a
Literatura, como as Artes em geral, a Ciência, a Religião e a Jurisprudência.

 Poder-se-ia aventar, numa crítica perfuntória, que as Letras em si, já abrangem toda a manifestação do
pensamento. Verifica-se, contudo, nos nossos dias, com relação às Academias de Letras, a preocupação de
inovar seus fundamentos, alicerçando-os nitidamente, em outras formas de expressão. A indicação que inspirou
aquela assembléia, apontou a cuidadosa preocupação em não se mediocrizarem seus quadros, de futuro, aga-
salhando-se, ao contrário, sob seu lema, grandes valores que remanescem ainda nas várias atividades liberais,
dignos por todos os títulos, de integrar a Academia Botucatuense de Letras.

 A propósito, manifestando-se quando da sua reeleição, pela décima-nona vez, para reger os destinos da
Academia Brasileira de Letras, Austregésilo de Athayde aventou a idéia de enfatizar as sessões literárias
daquele cenáculo, com os acordes da boa música.

 Este fato, para nós, é já uma realidade. Por proposta do acadêmico Sartori, nessas Sessões acadêmicas
contam,desde seu inicio, com a participação sempre brilhante de nossos coros e de nossos músicos.

 Aliás, nossa Academia, como outras mais, antecipou-se à congênere mãe, introduzindo em seus quadros
nomes femininos. Isso vem-nos provar, com justo orgulho, o primado da intelectualidade botucatuense, fator
indiscutível no honroso cognome recebido de César Salgado, como a “Morada da Inteligência”.

 Foi memorável a brilhante reunião em que nossos acadêmicos , em sua maioria – eram presentes treze,
entre os dezessete efetivos – discutiram o assunto, dando cada um de per si, o contributo valioso de um parecer
solidamente alicerçado na cultura de que são senhores.

 Entendidas as Artes como expressão do pensamento, discorreu o acadêmico Minicucci relembrando as
artes gregas e as nove musas irmãs, para frisar que todas elas tem entre si relações estreitas, como filhas de
deuses.

Outro artigo alterado, foi o do quadro de acadêmicos efetivos. Com aprovação geral foi proposto por Osmar
Delmanto, o aumento de duas Cadeiras. Em favor da idéia, discorreu o acadêmico Guedelha, sugerindo como
patrono de uma delas, um príncipe da Igreja Católica , como já o há, o nome de Othoniel Mota.

Duas outras vagas surgiram, com os patronos : Dom Aquino Corrêa, por indicação de Marão e Pedretti
Neto – o que muito nos emocionou, por proposta de Arnaldo Moreira Reis.

Ato contínuo aos trabalhos, foi unanimamente aceita nossa indicação para ocupar a vaga Nº 10 – patrono
Humberto de Campos, aberta com o falecimento de Antonio Pires de Campos, o ilustre professor Aécio de
Souza Salvador.

Dest’arte, Botucatu vanguardeira dos movimentos cívico-culturais, ufana de suas tradições de inteligência e
cultura, acolherá dentre os membros efetivos de sua Academia, um musico. Artista na genialidade de suas
composições, no renome de sua cultura, na inteireza de seu caráter, no justo conceito de ilustre e grande
mestre.

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/07/1978 )
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EUTANÁSIA

 Nossos tempos – chamados “dos iluminados” no amplo sentido das conquistas através de todos os inespe-
rados eempolgantes sucessos da inteligência – tem-se caracterizado, por paradoxal que isso seja, pela incon-
gruência dos homens.

 Bernard, o célebre cirurgião da Republica Sul-Africana, que há dez anos atrás empolgou o mundo com o
primeiro transplante cardíaco, comemorando há pouco, o evento, numa brilhante reunião cientifica, apelou,
emocionalmente incontrolado – chorou mesmo, para que a humanidade doravante aceite irrestritamente a
Eutanásia.

 O assunto é polêmico, sabêmo-lo muito bem. E nem está ao alcance da bisonhice leiga de uma crônica-
semanal, entendêmo-lo. Mas somos seres viventes, a vida é dom precioso, e a cada um, compete o direito da
própria existência.

 Só Deus a concede e só Deus tem o direito de nola tirar, assim o aprendemos nas primeiras páginas do
catecismo. Nesse principio se caracterizou a civilização cristã que construiu dois mil anos para o homem,
facultando-lhe devassasse todos os escaninhos da sabedoria, sempre fiel contudo – tenhamos presente – à
exata noção de que existe um poder maior que rege todas as coisas.

 Quando, porém, o materialismo cientifico sobrepôs-se a tudo e se constituiu ele só, o rei do universo,
começamos gradualmente a atingir o caos. São nossos tempos presentes. Controvertidos, paradoxalmente
iluminados e nebulosos porque na desmedida arrogância os próprios homens destroem sólidas verdades e
sobrepõem a sua humana sabedoria.

 Uns poucos exemplos : sob o pretexto da pesquisa cientifica hibernam cadáveres. Empresa arrojada dificí-
lima, não só pelo preparo dispendioso do corpo, como pelas dúvidas do êxito. E já se sabe pelas divulgações
cientificas, que os primeiros corpos apodreceram mesmo, sem remissão. Por que isso? Por que brincar com
coisa tão séria como a morte? Não sabemos que só Cristo, como Deus, pode frustrá-la?

 Numa visão egoística do mundo, vem agora a Eutanásia para suprimir de vez, os velhos e os enfermos
irremediavelmente perdidos, porque qualitativamente não produzem. E por incrível paradoxo, admite-se os
seqüestros, as mutilações, os bombardeios. E mais : os laboratórios multiplicam os geriátricos, porque, na
verdade, ninguém deseja a morte.

Nos tempos verdadeiramente babélicos, os bárbaros, ou melhor, os pagãos praticaram a Eutanásia . Na
antiga Esparta não havia débeis mentais nem deformações teratológicas. Na Idade Média, opestilento cavava
a própria sepultura. Mas escalava-se gradualmente a civilização cristã. Evoluímos muito com a evangelização.

 E agora? O próprio Barnard lutou e luta contra os seus opositores. Há os que lhe negam o direito de extrair
do corpo ainda quente de vida, o coração que vai dilatar a existência de outrem. Se ele mesmo luta para no bom
sentido, salvar a vida do ser humano, como admitir a Eutanásia? Quem lhe deu esse direito?

( A Gazeta de Botucatu – 14/07/1978 )
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O R A Ç Ã O

 Eis-nos aqui, Senhora, de joelhos em terra, o coração posto nos lábios, os olhos erguidos às alturas onde
viveis, para dirigir-vos nestes dias a vós consagrados, a mais fervorosa, a mais contrita das preces, tecida toda
ela, dum misto de agradecimento e de petição.

 A vós que desde os seus primeiros dias de existência foi-vos tão sabia e profeticamente consagrado o nosso
torrão natal, nos volvemos hoje, para renovar-vos os nossos hozanas pelas miraculosas graças que por vosso
intermédio nos vem cumulando o Todo Poderoso, e, suplicar-vos ainda humildemente que vosso coração ternís-
simo jorrem sobre nós, como de fonte perene, as vossas bênçãos de Padroeira e Mãe.

 A este pedacinho do Brasil, que, por predestinação histórica tomou dos cimos da serra as alturas arrojadas
e o próprio nome: a este solo bendito que já no primeiro século consubstanciou a sua história em páginas de ouro
e impôs-se pelo valor de seu povo crescido à sombra da Cruz, renovai Senhora, os vossos maternais cuidados
sempre tão preciosos! Abençoai o solo ubertoso e fértil, estes vales e planícies donde brotam as riquezas da
lavoura. Defendei os píncaros donde o vento áspero e bom sopra varrendo os ares desta terra.

 A vós que além de Mestra, sois sobretudo Mãe, se prostram hoje, a infância, a juventude, a ancianidade,
pedindo-vos não os desampareis um minuto sequer. Como Mestra, ensinai às gárrulas crianças, através das
páginas suaves do Catecismo, os caminhos da Honra, do Dever, e da Fé. São elas inocentes, firmai-as neles
para que possam, já no inicio da jornada, trilhar a senda firme que leva a Deus.

 Esclarecei a juventude das escolas. É nessa etapa, Senhora, assas melindrosa, que disfarçadas em curiosi-
dade ingênua, implantam-se às vezes, as paixões nefastas que obscurecem o coração e o cérebro. E vós,
Senhora, bem sabeis quantos males semeiam os sofismas que corroem a fibra do Civismo e os laços da Fé, em
detrimento da Pátria e da Religião.

 Progenitora nossa, velai pelas nossas famílias, livrando-as das constantes ameaças que tentam em vão,
afrouxar-lhes os laços indissolúveis! Levantai vossa dextra para abençoar as Mães. Vós sabeis que são elas a
“célula-mater”, que distribue ao redor de si, a seiva de que se alimentam os lares bem formados. Movei vos,
Senhora, do trono onde vos assentais, e vinde uma vez mais ensinar-lhes, a essas Mães, a prática austera que
vós mesma seguistes em vossa vida terrena e que as páginas bíblicas eternizaram.

 Santificai o lar cristão e com vosso olhar vigilante afastai dele os males terríveis que desgraçam os esposos,
infelicitando os próprios filhos.

Conduzi ao redil as pobres ovelhas tresmalhadas. Iluminai-lhes a estrada que vai dar ao vosso templo que
um dia vossos filhos vos erigiram para honra e glória desta cidade. Daí consolo aos tristes, perseverança na luta
contra o mal e a paz e a tranqüilidade a todos os corações. Amém.

 ( do Monitor Diocesano, julho de 1944 )

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/07/1978 )
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MODERNIZAÇÃO DO JAPÃO

 Quando Sua Alteza Imperial a Princesa Michico assomou à porta do supersônico da Always Lines Japan,
trescalando a elegancia distinta de um “tailleur” Dior, a delicada fisionomia engrinaldada numa deliciosa “cape-
line” de palha da Itália, veio-nos à mente a imagem jamais esquecida da marquesa de Yorisaka Mitsuko, figura
central de um campeão de livraria, obra-prima da literatura européia, escrita por Claude Farrère, da Academia
Francesa, que tempos idos dominou a juventude ledora de então.

 Por que dualizar a sereníssima princesa visitante, de volta a São Paulo para se confraternizar no septagé-
simo aniversário da colonização japonesa em terras do Brasil com os quinhentos e cincoenta e um mil japoneses
aqui residentes, em já sucessivas gerações, com a irreal, frágil e sobretudo misteriosamente heróica Mitsuko,
que na efabulação magistral de Claude Farrère representa o potencial milenário das tradições daimias do
remoto Oriente?

 Porque ambas – Sua alteza Imperial, realidade presente, e a marquesa Yorisaka – substratum novelesco de
um mundo em dispersão, representam uma só figura : a ocidentalização do Oriente.

 Falar da influencia orientalista no Ocidente, é fácil, máxime em se tratando do ângulo literário. Mas admitir
as influencias do Poente, em terras do Sol Nascente, é tarefa bastante difícil. E o autor francês , enveredando
para o romance, deu-nos um trabalho psicológico de grande valor.

 O fenômeno literário tem em si, o dom diríamos profético – da antecipação no tempo e no espaço, de
fenômenos sociais que enraizados em usos e costumes, crenças e tradições, provocam a lenta e gradativa
erradicação que envolve na diafaneidade romântica, o passado remoto.

 Um recente trabalho sobre o Japão – especialmente Tóquio – com que nos brinda anualmente o Touring
Club Italiano, multiplica-nos aos olhos, em suas páginas coloridas, as calças “Lee” nas ruas congestionadas,
contrapondo-se na multivariada coloração dos “blue-jeans”, aos raros e sempre pitorescos quimonos que hoje
dão um quê exótico à multidão sem fim. O Japão modernizou-se.

 Os marqueses Yorisaka – Sadao e Mitsuko, para conquistarem a cultura européia e se assenhorearem das
técnicas da marinha de guerra inglesa, fazem-se embaixadores na França. E quatro anos depois, retornam à
Pátria europeizados, aculturados, inaugurando no palácio de bambu, espelhos à Pompadour e vestimentas de
Worth.

Esquisitice jamais aceita pelos seus compatriotas e que representava um sacrifício sem precedentes.
Há a batalha de 1905, contra os russos. O Marquês de Yorisaka favorece para seu País, a vitória retumban-

te. E perde a vida, como herói.
Mitsuko, ao sabê-lo morto, reveste-se do quimono de família, encerra sua tagarelice européia, dispõe dos

bens de fortuna e ingressa solene, no Convento budista de Kioto, das filhas dos daimios, para viver em sacrifício
e morrer com honra. A voz do passado falara mais alto.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/07/1978 )
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V I E I R A  N O V E L L I

 A Academia Botucatuense de Letras foi-lhe sempre a amiga fiel, na esperançosa vigília, no carinhoso
interesse de seus pares em acompanhar-lhe os vai-e-vem das recidivas que inexoráveis, lhes roubavam o
convívio, minando-lhe a ele, lentamente, o físico combalido, para por fim, arrebatá-lo de vez. Foi seu Membro
Efetivo fundador, Cadeira 19 – Paulo Setúbal, e seu orador oficial.

 Depositária sempre desvanecida da cordialíssima amizade do querido casal Lúcia-Novelli, que sempre
brilhou em uníssono nas manifestações do espírito, foi-nos propiciada, de forma inequívoca, termos em mãos e
lê-la em primazia, sua magnífica oratória – “O Silêncio”, último trabalho escrito, numa antevisão – quem o
sabe? – de uma espiritualidade intensamente vivida em demanda do Infinito.

 Herdou do berço natal – Itu – a tradicionalidade histórica do Civismo e da Religião. Sua formação jesuítica
que pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira lhe abriu os vastos horizontes do Humanismo, integrou-o no rol
já hoje minado e empequenecido dos grandes mestres.

 Em São Paulo, disputaram suas aulas de Latim e Português , os colégios São Luis, famoso em sua longa
história; o Pan-Americano, o Rio Branco e o Liceu Coração de Jesus. Ocupando a cátedra , por concurso, na
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ainda na Capital, de lá afastou-se para assumir seu lugar como
Oficial de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Botucatu, onde o encontrou o final de seus
dias.

 Pelo casamento, aqui se radicou na década de 1930. Desde então, Inácio de Loyola Vieira Novelli, o
cidadão que a todos conquistou pela expressiva personalidade ao mesmo tempo simples e fidalga, nobre e
liberal, atuante e benquista, integrou-se à sociedade hoje desfalcada lamentavelmente.

 Todos os tradicionais estabelecimentos de ensino devem-lhe um tributo nunca jamais saldado de agradeci-
mento e perenidade : no antigo IEECA, foi professor de História Natural. No atual La Salle, lecionou Latim e
Religião. No Instituto Santa Marcelina, ministrou Latim e Química.

 Dele, o antigo Seminário Diocesano recebeu, anos seguidos, o ensino do Latim, Grego, Português e Retó-
rica.

 Na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras desta cidade, lecionou, por dois anos, Ciência Política, Introdu-
ção à Filosofia e Filosofia. Ainda desde sua fundação, ministrou aulas na Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas local, de Problemas Brasileiros, Ciência Política e Ética Profissional.

 Cursou a Escola de Direito da ITE, diplomando-se em 1961 em Ciências Jurídicas, curso em que, através
dos anos, lá ensinou Francês.

 Honrou e dignificou o jornalismo botucatuense, no período áureo do “Jornal de Notícias”, “Folha de Botu-
catu”, “Monitor Diocesano”, quando, com Pedro Chiaradia e Eulico Mascarenhas Queiroz, irradiou a potenci-
alidade cultural de uma época que jamais voltará. Foi fundador e colaborador da “Gazeta”.

 Humanista e filósofo, sábio, grande e simples, Vieira Novelli foi o conferencista inefável, o articulista
completo de cujos ensinamentos nos abeberávamos como discípula canhestra, porém, atenta e respeitosa.
Sobretudo, admiradora incondicional e sincera.

 A musica de Bach, belo adágio que ouvimos enquanto escrevemos esta crônica , nos fala das grandezas do
Criador, num mundo extraordinário onde não há sombras, só luz, só excelsitude. Vieira Novelli, só espiritualida-
de, nenhuma sombra.

( A Gazeta de Botucatu – 04/08/1978 )
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V I E I R A  N O V E L L I ( II )

 Primeiramente o homem, aquele elo individual que na ondulada paisagem humana teceu os desvãos com a
bondade esbanjada entre os humildes e pequeninos, não só na Fazenda Sant’Ana, mas no cosmos imenso que
ele abraçava com a ilimitada magnanimidade de seus gestos.Fazendo a Páscoa ou o Natal das balconistas; indo
aos gráficos não para cobrar-lhes erros, mas para abrandar-lhes o trabalho insone; que arrebatou de vez, a
trouxa de roupa da cabeça da lavadeira, dizendo-lhe incisivo : “ Daqui por diante, meu carro levará tudo isso
para a senhora!” Que foi à Casa dos Meninos e fez de cada criança solitária seu tutelado espiritual. Que na
Conferencia Santo Ivo foi ao detento, falou-lhe, consolou-o, brindou-o com sua presença constante e alentado-
ra, dando-lhe rumos de regeneração.

 O homem que na sociedade “bem” deixou o traço inconfundível da fidalguia e companheirismo. Que nas
salas de aula compôs o perfil dos mestres autênticos, na capacidade rara de transmitir ensinamentos, atributo
quanto mais difícil e excelso de didata que mais dom é, do que propriamente profissão.

 Agora, o pensador. O espírito sereno, pairando sempre acima, muito acima das contingências e limitações
terrenas. “Al di lá”, nas regiões serenas onde não penetra senão o espiritual , o puro, o transcendental. Por que
ele foi antes de tudo, o pensador cristão, o católico autentico. Desimpedido do humano respeito, proclamando –
como se não bastassem as próprias obras – suas profundas convicções religiosas, sua crença em Deus.

 De sua atuante participação na vida comunitária religiosa, deixou-nos três opúsculos que marcam em
síntese o conhecimento da doutrina, a Fé inabalável e a pratica fiel dos ensinamentos evangélicos. “ Não só de
pão vive o homem” conferencia feita aos professores católicos, quando aqui existia o núcleo regional da Liga
do Professorado Católico : “ A Igreja nos primeiros tempos das catacumbas” belíssimo estudo feito a um
auditório seleto e que precedia em muito as bases do Concilio Ecumênico, no tocante à Liturgia. E por fim, aos
vicentinos : “ A tarde cai, Senhor, fica conosco”, opúsculo raro sobre a Caridade.

 Escritor genuíno, jornalista inato, condensou em rodapés famosos no “Monitor”, quer na “Gazeta”, sua
crônica semanal. No primeiro, na profissão da Fé que encontrou no berço e lhe guiou uma existência cristã
admirável, traçou páginas meditativas de raro valor, na forma elegante, na conceituação impar.

 A “Gazeta” colheu-lhe o cronista versátil, alegre, jocoso, filtrando no rendilhado da frase, na perfeição da
forma, sua riquíssima herança clássica. Todo e qualquer tema era elegante digressão aos jardins encantados da
linguagem. Falando ou escrevendo era todo ele um depoimento admirável de um conhecimento humanístico
que mais e mais rareia.

 Como Erasmo, ele se divertiu brindando aos que lhe eram aficionados , com páginas antológicas de graça,
de humor, entremeando os temas graves com a puerilidade graciosa de suas frases envolventes, cálidas e
trescalantes de um delicioso sabor, de uma suave fragrância só encontradiça entre os genuínos manejadores do
idioma.

 Elevou à nobreza de seu espírito os mais comezinhos e comuns fatos do dia-a-dia, do quotidiano. Temos sob
os olhos, e os repassamos um a um, numa saudosa e cordial evocação, seus quase oitenta rodapés carinhosa-
mente colecionados. Serão para nós, a lembrança palpável de seu talento inolvidável . Crônicas dignas das
melhores bibliotecas, de eruditos.

 Esteta da palavra, cultivou-a com esmero : escreveu-a com elegância; usou-a escorreita; falou-a com
propriedade e fez dela o testemunho de uma vivencia cristã admirável.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/08/1978 )
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P A U L O  VI

 No momento em que todas as atenções do mundo se voltam para o mais nobre e solene préstito que
conduzirá à cripta vaticana o corso de Paulo VI, quando a igreja católica chora compungida a perda de seu
Chefe Espiritual, prestemos também nós, na limitação modesta desta coluna, nossa sincera homenagem àquele
que pela força de nossas convicções religiosas é o representante infalível de Cristo na terra.

 Nada nos desígnios de Deus é improvisado. Nos planos divinos tudo obedece a um traçado que não atinge
a inteligência humana mas que uma vez cumprido, propõe aos homens a oniciência e o poder do Criador. A
Escritura Sagrada no-lo confirma : “ Desde os dias antigos Eu o tenho projetado : agora, cumpro-o”.

 A trajetória terrena de João Baptista Montini é a concretização dessa corrente misteriosa vinda do Alto e
confirmada neste mundo por dois elos entrelaçados, magníficos em sua unidade espiritual, na harmoniosa
realização de um matrimonio pautado na plenitude da vivência cristã : seus pais – a condessa Giuditta Alghisi e
o advogado Giorgio Montini.

 De João Baptista Montini pouco diremos pois seus dados biográficos nossos admiráveis escritores católicos
no-los apresentaram enriquecendo nestes dias, as páginas de nossos jornais, retraçando-lhe o perfil inconfundí-
vel frente às contingências de um mundo em eolução. Inclinamo-nos apenas ante o vulto sereno do ancião que
indiferente ao peso dos anos, percorreu longos roteiros apregoando às gentes uma única palavra : PAZ. A paz
dos anjos do presépio, humilde e mística; a paz da Ressurreição, confirmando as promessas de Cristo. A paz por
que anseia a pobre e sofrida Humanidade.

Procedendo de uma família e de uma região eminentemente religiosa da Itália, João Baptista Montini encon-
trou no lar, a fonte cálida e límpida onde haveria de sorver os traços predominantes de seu caráter invulgar: vida
interior e decidida ação apostólica.

A mãe fora educada na Congregação Marcelina de Milão. Gerindo a casa, cuidando amorosa e vigilante dos
três filhos, sobrava-lhe tempo para presidir a Ação Católica Feminina de Brescia, onde por largos anos canali-
zou pessoalmente, não só o conforto material, mas a palavra de Fé e esperança aos menos favorecidos. Ardo-
rosa devota de Maria, de freqüente levava os filhos à Igreja de Nossa Senhora das Graças – que ouviria a
primeira missa celebrada pelo futuro Papa – onde se prostava em silencio frente ao altar. – “Não lhe dizes
sequer uma Ave-Maria, mamãe ?” perguntou-lhe um dia o pequeno João Baptista – “ Não, meu filho. Hoje,
não. Vim apenas fazer-lhe companhia”. Dessa mãe admirável, herdou o menino aquela chama de vida interior
que na materialidade deste século não é fácil aprender.

Dela, haveria de dizer um dia Paulo VI a seu mais intimo confidente : “Vivemos todos daquilo que uma
mulher – nossa mãe – nos ensinou na ordem do sublime”.

O pai, advogado e politico militante por largos cinqüenta anos, fez da tribuna parlamentar a cátedra invicta
na defesa dos valores religiosos na alma dos homens, a começar pela escola primária, fonte salutar de civismo
e de temor a Deus. Ao filho, ele legou a decidida ação apostólica que varou todas as fronteiras levando a todos
os quadrantes, a mensagem de Cristo.

A História registrará do grande Pontífice seu fraternal abraço pastoral estendido a todos os povos, com
especial ternura àqueles que cerceados nas fronteiras humanas não lhe puderam acenar com os lenços brancos
da paz.

Essa paz que já agora, entre os pais que lhe abriram os ínvios caminhos do sacrifício, ele pedirá ao Pai
Eterno para a Humanidade órfã de seus acenos e esperançosas das suas promessas.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/08/1978 )
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PAULO VI (II)

  O certo seria que nada mais acrescentássemos sobre o muito e o realmente justo e encomiástico que foi
dito em edificação ao seu caráter de homem e de pontífice, nestes dias de luto para o imenso orbe católico
desherdado aparentemente de sua presença e de sua palavra.

 Mais interessante seria que trocássemos nossa crônica modesta por uma oração mais fervida e consciente
em prol da Igreja da hora presente, em mutação para um futuro cada vez mais incerto na linguagem dos
homens, mas que será, na ordem espiritual, mais um período sereno ou tumultuado, pacifico, de transição ainda,
ou de afirmação mas que confirmará, uma vez mais, aquilo que foi dito : “ Passarão os céus e a terra, mas não
passará a minha Palavra”.

 Assistimos ao desenrolar de seu inteiro funeral, transmitido de forma impecável pela rede de televisão,
numa nitidez e cores perfeitas, numa seqüência tão viva, que nos sentimos dentro da tarde romana, vivendo
com as milhares de presenças lá reunidas, as mesmas incontroláveis emoções por todos sentidas. Ou melhor,
talvez nós, aboletada comodamente em nossa poltrona – a família toda reverentemente atenta – tivéssemos
vivido a simultaneidade daqueles momentos, melhor do que os muitos fiéis espectadores reunidos na longitude
imensa da praça.

O caixão franciscano levado e depositado no chão limpo de flores ou de quaisquer outros aparatos, foi-nos
uma lição inesperada, profundamente sentida, da humildade grandiosa do pontífice. A antítese pode ser frase de
ornamento, mas aquele esquife pobre,lembrando-nos o rigorismo do “poverello” tocou-nos vivamente a emoti-
vidade e obrigou-nos, emocionalmente, a esta crônica.

Foi a última manifesta linguagem de seu caráter recolhido, espiritualizado nos grandes gestos de sacrifício
que o elevam à galeria dos mártires. Porque ele foi realmente, o mártir dos tempos modernos. Todos os seus
atos dão-nos à mais elementar compreensão, lições de humildade. Ele estendeu a mão aos menos favorecidos.
De uma feita, visitando operários de mina carbonífera, quis despedir-se de um pobre mineiro, roto e sujo. “ Não
lhe dou a mão, porque ela está suja”, disse o homem desajeitado – “ Exatamente por isso, quero apertá-la”,
respondeu o futuro Papa, “ela é mão do trabalho!”.

 Viajou em todas as rotas, afrontando a soberba dos governantes, a auto-suficiência dos poderosos, o perigo
dos atentados, o desconforto e insegurança das nuvens para abençoar, ainda do alto, as populações desherda-
das.

 Estendeu o abraço de Paz e Compreensão à todos os irmãos separados, foi-lhes ao encontro, abriu com
precedência o diálogo clareando penosas veredas para a fraternidade universal. Ao penetrar na Terra Santa,
num gesto inopino e surpreendente ajoelhou-se e beijou o solo palmilhado um dia pelo Mestre.

 À todos os sucessivos postos a que galgou na hierarquia da Igreja, recusou primeiramente, as honras a que
o levaram seus atributos humanos e espirituais.

 Agora, no crepúsculo romano, quando seu pobre esquife lentamente some-se numa derradeira visão terre-
na aos nossos olhos e à nossa reverência, permaneça sua humildade como a última derradeira lição para a
pobre e desvairada Humanidade.

 ( A Gazeta de Botucatu – 18/08/1978 )
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 MARIA LUCIA DAL FARRA

Com uma cordial e amável dedicatória estamos recebendo da Maria Lúcia Dal Farra, Mestre em Letras da
USP e Professora-Assistente de Teoria Literária e Literatura Portuguesa do Departamento de Teoria Literária
do Instituto de Estudos da Língua , na Universidade Estadual de Campinas, sua recente obra intitulada : “ O
Narrador Ensimesmado”, da Editora Ática, que condensa sua alentada tese defendida em 1973, e que lhe valeu
por unanimidade da Banca Julgadora presidida pelo Prof. Antonio Candido, não o grau por ela ambicionado,
mas sim, grau superior, o de Mestre em Letras, tal o aprofundado estudo por ela objetivado em sua profícua
permanência em Portugal, entrevistando e mourejando a Universidade de Lisboa, onde seu único escopo era a
obra literária de Vergílio Ferreira, seu biografado.

 Da querida amiguinha de quem sempre recebemos as efusões de um temperamento artístico lêramos já,
sua tese original, com que ela nos brindou anteriormente. Agora, condensada na Coleção Ensaios – 47, traz
uma substanciosa apresentação de Alfredo Bosi, da USP, que ressaltando o trabalho filosófico-meditativo da
Autora, aponta-lhe as excelências de um espírito mergulhado inteiramente no estudo sério da Teoria Literária
situando-se entre os maiores mestres da cátedra de Literatura nacional.

 Maria Lucia preludia seu trabalho levando-nos à dicotomia autor-narrador, para apresentar-nos o que é seu
ingente estudo dentro da teoria geral do romance : o foco narrativo da primeira pessoa, em paralelismo ao da
terceira pessoa. Num e noutro, como o afirma a A. filtram-se com retóricas diversas e técnicas especiais os
processos psíquicos e ideológicos do autor. As páginas avomulam-se e dão-nos a justa dimensão dessa inteli-
gência brilhante que inova, dentro da teoria literária, as prospecções do romance.

 De Campinas ainda, por intermédio de Maria José de Lima Rosolém, e do mano Antonio Maria, professor
de História, temos em mãos, um dos mais interessantes e estupendos trabalhos sobre o Aleijadinho, de autoria
de Isolda Helena Brans Venturelli, pesquizadora de História da Arte, da PUC : “ Os profetas do Velho Testa-
mento são os Apóstolos do novo Brasil”.

 A autora se pergunta quais os secretos intuitos do gênio mulato em situar, nos esconsos sertões de Congo-
nhas do Campo, sua obra máxima: os doze Profetas que adornam o adro da Igreja de Bom Jesus do Matozi-
nhos, berço do primeiro movimento sedicioso de libertação, ocorrido em 1720, por ele executada graciosamen-
te, sem quaisquer visos a remuneração, ou quase nada, e com tanto esmero e dedicação.

 A inteligente pesquisadora mergulha no famoso conjunto cotejando-lhe os mínimos pormenores em con-
fronto bíblico – histórico entre os doze, dos dezessete Profetas, e aquelas impressionantes figuras de pedra-
sabão que é a seu ver, mais não são do que os principais Inconfidentes retraçando-lhes na expressão, nos trajes,
na postura, as características fundamentais de apóstolos da nossa liberdade.

 O singularíssimo trabalho à parte sua finalidade artística levanta uma tese histórica e desperta vivo interes-
se do leitor que se submete encantado à persuasiva argumentação da Autora.

 Vale a pena ser divulgada e conhecida mais essa faceta da obra máxima do grande e imortal Aleijadinho.

 ( A Gazeta de Botucatu – 25/08/1978 )
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HOMENAGEM AO DR. MIGUEL LOSSO

 Nestes dias que precedem as comemorações da data magna da emancipação política do País, um aconte-
cimento citadino de grande significação vem engalanar nossa Botucatu, movimentando sua elite para fixar, na
visita de S.Exa.o Sr. Cônsul da Itália em São Paulo – homenagem do Lions Clube local – a colocação festiva de
uma placa de bronze numa rua de Vila Sônia, com o nome de um grande médico botucatuense : o Dr. Miguel
Losso.

 É para nós emocionante esse tríplice tema numa só crônica. Uma vez mais, na cordialidade do abraço
fraternal que receberá o distinto casal visitante. Botucatu, como parte integrante de um povo essencialmente
acolhedor e bom, demonstra a liberalidade que desde os primórdios da Republica recebeu efusivamente os
primeiros emigrantes peninsulares, estreitando-os na mais amistosa e democrática miscigenação, de avós a
netos, construindo ambos, ombro a ombro, os pilares da evolução econômica, histórica e política do grande
Estado bandeirante.

 Nossa pequena Botucatu dos primeiros anos do século, firmou sua fisionomia cívico-religiosa na estreita
comunhão do natural da terra com o alienígena, caminhando juntos numa profunda e real aculturação. Basta
ler-se na galeria do passado, os Bacchi, os Lunardi, os Blasi, os Dinucci, os Milanesi, os Botti, os Bresciani, os
Carnitti, os Ferrari “ e tanti altri” que consolidaram a industria , o comércio, a economia, as Artes, a Magistra-
tura, a Religião, deste macrocosmo da Cultura e do Civismo.

 Quando a figura extraordinária do Dr. Costa Leite palmilhava solitária, no lombo da alimária, os sítios e
rincões desolados, medicando, pinçando, engessando, parturiando e salvando num denodo de missionário as
populações sofridas, a ele vieram juntar-se os primeiros médicos italianos : Orestes Thadei, Antonio Giola, os
irmãos Paschoal e Paula Rugna, Mario Mastropaulo, Ludovico Tarsia e Miguel Losso. A este último, nossa
especial homenagem nesta crônica.

 Porque conhecêmo-lo desde nossa adolescência . Tipo encantador, cavalheiresco. Intonação agradável,
fala distinta, aparência elegante e simples. Conduta de gentilhomen. Vida profissional riquíssima daquele calor
humano que faz do autêntico médico um apóstolo e um herói , muitas vezes anônimo, sem auréolas. Porém, um
Homem, mais próximo de Deus porque sua nobreza extravasada em obras e benemerências não empalidece na
memória dos que o conheceram.

 Voltado à cabeceira do paciente, esquecido das horas, participando da comunidade familiar, rindo nos
eventos felizes, confortando nas horas difíceis, discretamente presente e ativo nas dificuldades materiais do
enfermo, integrava-se na vida dos clientes como amigo certo, sincero e leal, para depois ressaltar o médico.
Grande cirurgião, exerceu concomitantemente a clinica geral de onde surgiu a figura do grande clinico, do
facultativo.

 Fundador com os Delmanto, da “Casa de Saúde Nossa Senhora Menina”, erigiu à semelhança de sua bela
Itália, um prédio florentino que por muitos anos embelezou a paisagem local. Hoje , a padronização roubou-lhe
o aspecto estético.

 Sua educação esmerada fê-lo, qual autêntico diplomata, o Agente Consular Italiano desta cidade e Região.
Lá ainda, captou amigos e admiradores firmando-se em definitivo, cidadão botucatuense. A Câmara Municipal,
por indicação do Dr. Antonio Gabriel Marão, digníssimo Juiz de Direito, então Vereador atuante, ratificou-lhe o
que a amizade profunda, o respeitoso carinho de uma cidade inteira lhe outorgara espontaneamente.

 Na Vila Sonia, quando o sol descamba e as sombras cobrem lentamente os valados e as veredas, Vésper
brilhante iluminará, numa placa, um nome grande demais para ser esquecido : Dr. Miguel Losso.

( A Gazeta de Botucatu – 01/09/1978 )
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 DESTINO . . .

Desde que, há mais de oito anos, nos propusemos ocupar este cantinho semanal da “Gazeta” para, na
limitação de nossas crônicas , assegurar como parcela pessoal, a continuidade do jornal, transformamos sem o
esperar, esta coluna, numa surpreendente e cada vez mais frondosa árvore a cuja sombra a acorrência espon-
tânea da parte de nossos numerosos e sempre assíduos leitores tomou lugar e nos fez compreender o nunca
suficientemente avaliado quilate da amizade.

 Ao nosso redor, no decorrer desses anos, vieram abrigar-se não só os já queridos e velhos amigos, mas – o
que é surpreendente – novos e atenciosos leitores que muitas vezes nos patenteiam, de forma insólita, sua
presença constante. É muito comum, num primeiro encontro, na rua ou no balcão comercial, na reunião festiva
ou na Repartição, a frase que preludia uma apresentação :

- Meu esposo lê sua crônica e não a conhece pessoalmente. Vou fazer-lhe agora, uma surpresa : - Querido,
adivinhe com quem você está falando?

 Em Maio último, por intermédio do caríssimo amigo Gastão Dal Farra, recebíamos num recado taxativo, um
apelo que nos vinha de longe, impregnado de tanta sentimentalidade, de tanta nostalgia, que não poderíamos de
forma alguma, relegar. O natural humorismo do Gastão nos dizia :- Pedir a “Canção do Exílio” à juventude de
hoje é, com raríssimas exceções, uma afronta. Nossa velha Antologia Brasileira – que eu e você manuseamos
guiados pelos velhos mestres, já se foi para as calendas gregas.

 Da longínqua Itália vinha um pedido. De alguém que um dia , menino nascido em Piraju, se vira transferido
para a península levado pela família que para lá volvia. Levava consigo o amor do berço pátrio, as primeiras
letras, a imagem querida da escola primária e o sentimento de pura fraternidade que nas tardes estivais reunia,
na amenidade das rodas familiares, na calçada alegre da criançada, o seu lindo mundo infantil.

 Começamos então, nossa crônica , assim : “ Esta crônica tem um destino”. Por mãos amigas, ela foi levada
a Merano, província peninsular, e de lá, vem-nos agora, uma atenciosa carta, datada de 15 de agosto último,
cujo inteiro teor, fazemos questão de transcreve-lo no original italiano :

 “ Caríssima Signora : Non posso rivolgermi a Lei com altra espressione dopo il pezzo che mi há dedicato e
che, invia’omi da Roberto mi há profondamente commosso. Lei con poche pennellate há tracciato um magnífi-
co e patético quadro della mia esistenza! Uno scritto che la stessa commozione a mia Madre, che ritornavano
sempre col ricordo al Brasile, come ad um isola felice dalla sempre viva nastalgia! A Lei reconosciamo il místico
talento dia ver conpochi dati, come faceva il nostro grande De Amicis, nel suo “Cuore”, saputo captari i
sentimenti piú intimi di uma creatura che, attraverso allá richiesta di pochi versi di um exilato, soffre della dolce
nostalgia del paese natio. Per quanto il su scritto esprime e per quanto tacitamente si intravede di profunda
conoscenza della psiche umana, mi sono commosso, e non mi vergogno, sino al punto di versare qualque
lagrima! Com vera ammirazione e com lê piu vive espressioni di fraterno affeto, dal figlio de la terra, a) Dante
Policaro.

( A Gazeta de Botucatu – 08/09/1978 )
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ACADÊMICA LEDA GALVÃO DE AVELLAR PIRES

 Na última reunião de Diretoria da Academia Botucatuense de Letras, Leda Galvão de Avellar Pires despe-
diu-se temporariamente dos companheiros, após o reconfortante “capuccino”, porque estava ultimando os
preparativos de partida para mais uma rondoniana missão rumo a Humaitá.

Anteriormente, quando se cogitava da programação da festividade de sua recepção no Quadro de Efetivos
da ABL, ela igualmente, apressadinha, deixou-nos em meio à reunião de trabalhos, porque urgia preparar lá em
casa, a mamadeira das onze horas, para o último netinho de meses, que estagiava com ela uns dias, pois a
mãezinha estagiava num curso alhures.

É assim a vida do mais novo acadêmico. Ora a intelectual, ora a rondoniana, ora a avozinha terna e delicada,
em lides com mamadeiras e cueiros. Vida sem duvida, exemplar, admirável e plena.

Leda não abdica de seus nobres e feminis atributos : a da querida e onipresente mãe de família a cujo redor
se aninham os filhos e os já agora numerosos – sete, parece-nos – gárrulos e irrequietos netinhos.

 Da intelectual, basta-nos seus longos anos de atividades jornalísticas aqui iniciadas e continuadas em Tatuí
e São Paulo. Autora de peças teatrais juvenis, de crônicas deliciosas, de contos, poesias ( já tem um livro de
versos, pronto para editar ), vive a enriquecer seu sempre móvel e ascendente “curriculum vitae” que lhe abriu,
em liminar unanimidade as portas acadêmicas.

 Só quem assistiu à sua posse, na Cadeira Nº 04 – Casimiro de Abreu, em Abril último, pode contar o que foi
seu original, belo e substancioso trabalho, a tese acadêmica que lhe coroou título de imortal das letras.

 Intelectual de grande inteligência, de uma sempre atividade cultural surpreendente, ela honra e dinamiza os
quadros acadêmicos , ocupada agora na elaboração de um plano organizativo da biblioteca da Academia, a
começar pelos seus membros, com livros, já editados.

 A pedido nosso, ela nos deu uma súmula, a “Atuação Pioneira” do Projeto Humaitá a cargo da Equipe 73 da
nossa FCMBB – conservamos a sigla que é imperecível para os botucatuenses – integrante do Projeto Rondon,
de cuja equipe é Leda, no seu dizer modesto, a “relações públicas” no entrosamento das múltiplas e variadas
tarefas.

 Essa equipe 73, que daqui partiu em 3 do andante, rumo a Humaitá, será a primeira a atuar em conjunto
com os estagiários da Universidade Federal do Amazonas. Dos 21 “campi” avançados, o de Humaitá, que tem
como responsáveis as Faculdades de Botucatu, Avaré, Jaú e Bauru e que, através de convênio assinado,
passará a contar, de futuro, com a responsabilidade da UNESP, foi escolhido como pioneiro – e como tal –
integrará pela primeira vez, universitários do Sul e do Norte num campus avançado.

 Aguardamos o regresso da equipe 73 e pela Leda, em coluna própria talvez, tenhamos um relato detalhado
da ação jovem de nossa F.C.M.B.B.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/09/1978 )
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DR.NAPOLEÃO LAUREANO E O CÂNCER

Foi lá pelos idos de 1951. Maio, 30. Falecia no Rio de Janeiro, cercado da silenciosa e expectante vigília de
uma nação inteira que orava em todos os credos pelo seu restabelecimento, o grande médico Dr. Napoleão
Laureano. Procurando nos U.S.A. a cura para seu mal, que ele tão bem conhecia, lá recebera a sentença
inexorável : linfo-sarcoma, de forma irredutível.

Não se deixou abater : faria da própria morte uma bandeira de redenção. Retornou ao Brasil e lançou, nos
poucos meses que lhe restavam de vida, a maior e mais receptiva campanha que jamais se registrou até então
: arrecadar fundos para um futuro Hospital do Câncer , em sua Capital, o Recife. Estão lembrados?

 A idéia do mártir da Medicina propagou-se como rastilho de pólvora. Todas as classes, desde as mais
humildes às poderosas, mobilizaram-se através de comissões,canalizando em ofertas generosas, a bondade e a
compreensão de todos para com aquele que em morrendo, lançava esperanças a seus irmãos. Já disse Pascal
que o homem é grande porque sabe que morre.

 Em nosso Departamento dos Correios e Telégrafos, chegou-nos a adesão. Todas as regiões postais-tele-
gráficas eram convidadas a homenagear o grande médico ofertando-lhe, para a campanha, um dia de venci-
mentos. Em nossa cidade, a DRCT local programou uma sessão litero-musical irradiada pela PRF-8, quando
então, foi o orador da noite, nosso caríssimo ex-mestre e amigo o Dr. Sebastião de Almeida Pinto, que começou
sua conferência , assim :

 “O que é o câncer? Eu não sei, vocês todos aqui presentes não sabem, nem o Dr. Laureano, também. É um
mal a que cabe o pior de todos os ápodos : o flagelo da humanidade. Como começa? Quando começa? De que
provém? É vírus? É herdado? Quais as suas causas? A Ciência ainda não o definiu. Vivemos no mundo das
hipóteses. Em todo o mundo, cientistas abnegados inclinam-se a vida inteira ante provetas,lupas microscópicas,
análises e biópses para atinar a origem cancerígena. Até agora, muito pouco se adiantou.

 O que há mesmo, de positivo, é que ele dizima, nas estatísticas de todos os povos, a maior porcentagem de
vitimas de todo o mundo. Eis o câncer. Onde está a grandeza do dr. Laureano? É um médico do Nordeste onde
minguam os recursos para o combate ao mal. É um abnegado. Veio daí a se lhe manifestar a doença, numa das
suas piores e mais cruéis formas. Antes de morrer, quer ele deixar algo para seus irmãos : um Hospital.

 Os tempos correram. Mas o quadro da enfermidade é o mesmo. Quando ele se manifesta é, na maioria das
vezes, de forma fatal. Há, para o conhecimento popular, o câncer interno e externo. Aí estão as campanhas de
saúde que nos informam. Insidioso, sorrateiro, vilão como o próprio polvo, emite seus tentáculos, entumescendo
tecidos, enrijecendo órgãos, corroendo os tecidos ósseos, deformando, mutilando, consumindo impiedoso e
cruel o organismo que até ontem era exemplo de higidez e alegria.”

 Nós estamos, através desta crônica , trazendo nosso quinhão pessoal, nossa contribuição à Casa de Repou-
so, lá em Rubião Junior. Caríssimo leitor que nos lê, atenda ao nosso pedido : dê, para aquela extraordinária obra
a se iniciar, uma fração mínima, de sua diária. Não nos importa o que você ganha. Dê, se possível, uma diária.
Foi tão lindo o que se fez no passado! Por que não repetirmos todos, agora, aquela jornada cristã?

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/09/1978 )
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 ARNALDO MOREIRA REIS NA ACADEMIA

 Mais uma sessão solene programada dentro de suas normas estatutárias, vai desenvolver nossa Academia
Botucatuense de Letras, no próximo sábado, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, gentilmente cedido
pelo seu atual Presidente, o edil Mario Pascucci. Desta vez, ocupará a tribuna o acadêmico Arnaldo Moreira
Reis, vulto por demais conhecido em nossos meios intelectuais, eis que só sua atuação à frente do Centro
Cultural de Botucatu, vencendo em trinta e tantos anos de bons serviços prestados à cultura e à juventude
estudantina da cidade e região, endossa-lhe a casa repleta de ouvintes, contados entre seus inúmeros admira-
dores.

 É noite da Inteligência. O tema é a defesa de tese acadêmica em que o biografado é Guimarães Rosa,
Patrono da Cadeira Nº08, da Academia. Médico, literato, romancista, regionalista, lá teremos a biografia e o
estudo do mais discutido e mais atraente de nossos escritores atuais. Atraente, porque em Guimarães Rosa
encontramos aquele sentido profundo na busca da alma sertaneja, do mais puro e límpido que o povo tem para
nos dar, de crendices, de falares, de simplicidade, de sentimentos, que se enraízam na própria nacionalidade.

 Mestre Arnaldo, de alma irmã à de seu patrono, é também médico, sentindo através de uma longa vida
profissional – especialmente dedicada à Higiene e Saúde do povo, as origens de sua entranhada vocação
literária no seio e no raizame da gente simples das populações rurais. Lá, no meio do povo, ele firma também
sua riquíssima bagagem cultural dedicada a vida inteira à pesquisa do idioma e aos altos estudos lingüísticos de
que é, sem favor nenhum, o melhor mestre que temos.

 Um médico, apresentará o orador da noite. O Dr. Domingos Alves Meira, que já se fez dono de nossa
estima e de nosso apreço, que já é cidadão botucatuense por seus atributos de persona gratíssima ao meio
social e cultural e onde se expende seus dotes de grande mestre da Faculdade de Medicina de nossa cidade,
ocupante que é, em nosso sodalício, da Cadeira Nº 20, cujo patrono é seu ascendente maior – Rubião Meira.

 Teremos então, no próximo sábado, o brilho oratório iluminando a figura de Guimarães Rosa, por todos os
motivos senhor das preocupações lingüísticas do momento, pelo vulto grandioso de “Grande Sertão : Veredas”,
“Sagarana” e outros contos, responsável, criativo, inovador, minerador de um dialeto genuíno que ele elevou às
pompas de nossa literatura.

 Arnaldo Moreira Reis apresenta-se como o estudioso-mor de Guimarães Rosa depondo nos breves minutos
em que vai falar, e na fluência de sua tese, a técnica narrativa, a fabulação do Autor, estonteante demais na fala
de seus personagens, na rutilação das figuras onomatopaicas das cenas e dialogares da gente simples do
sertão.

 Será a Noite da Inteligência , dissemos. E brilhará como tem brilhado todas as Sessões Solenes com que a
Academia Botucatuense de Letras tem brindado aqueles que a freqüentam como testemunho inequívoco da
inteligência e da cultura de seu povo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 29/09/1978 )
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 JOÃO PAULO I

 Esta manhã dominical tão cheia, lá fora, de luz, da doce aragem primaveril e de um tão delicioso silêncio,
impõe-nos como reflexão, esta modesta crônica, humilde prece de tão pequenina serva àquele que em tão
poucos dias soube conquistar de forma arrebatadora todos os corações.

 Quando estas palavras chegarem aos nossos leitores, ele já estará repousando para todo o sempre na
penumbrosa cripta vaticana. Resta-nos, para consolo, nosso reverente tributo como agradecimento à luminosi-
dade esplendente que seu vulto, como o sol da tarde, espadanou de esperanças, de Fé, antes que a noite
descesse.

 Todos os jornais, sobre a mesa, foram lidos. As mais abalisadas penas jornalísticas – e temo-las em tão
ricos mananciais – já se manifestaram. Poderíamos silenciar e saborear-lhes o alcance do pensamento. Mas o
inopino da morte provoca indistintamente, primeiro, o impacto emocional surpreendente e fria realidade; Papa
João Paulo I está morto. Depois, a premência acomodatícia do fato: só Deus conhece a Verdade. Seus Cami-
nhos, dizem os últimos evangelhos meditados, não são os caminhos dos homens. Esperemos n’Ele.

 Papa João Paulo – Gianpaulo, na carinhosa fala popular, foi-se. No silencio da noite, uma simples luz acesa.
Uma página meditada da “Imitação de Cristo”. Em plena semanaem que a Igreja Católica celebra um dos seus
maiores vultos de todos os tempos. Aquele que, em conhecendo desde o berço a abastança e a vida cômoda,
soube espezinhar a tudo e volver-se na mais santa e digna loucura – no dizer dos homens – para entregar-se a
exemplar o mundo com um só lema : “Pax et Bonum”.

 Como é consolador nos dias amargos em que se encontra a humanidade unir essas duas imagens : um
Francisco de Assis e um João Paulo I, confluindo ambos na grandeza infinita do conhecimento profundo das
coisas de Deus.

 Paz e Bem! Foi a luminosa e esplendida mensagem que em tão poucos dias esse Gianpaulo – figura para
nós, irradiante de grandeza – transmitiu ao mundo.

 Sua voz, na primeira benção “Urbi et Orbe”, trouxe-nos aos ouvidos a mansidão para o mundo atribulado
pelos protestos dos revoltados, pelo gemido dos oprimidos, pelos uivos dos chacais do ouro, pelo gargalhar
frenético dos famintos das mundanidades, pelo rinchavelhar dos doutos materialistas. Sua voz de mansidão e
cordura era um convite ao recolhimento interior, à reflexão humilde, à volta às pequeninas coisas que dão
contorno à felicidade usufruída no recesso da vida simples e pura.

 Francisco tirou ao lobo de Gobbio a voraz rapina. João Paulo I num simples sorriso em que se continha toda
a ternura do Pastor enfrentou num gesto só, de humildade e de simplicidade, o olhar solerte do “homo-lupus”,
eis que todas as nações inclinaram-se solenes – quaisquer que fossem seus credos – ante a súbita e dolorosa
notícia de seu desaparecimento.

 Depois, o primeiro acenar italianamente à multidão – mãos juntas levadas ao peito, aquele coração imenso
de “homem simples, acostumado às pequenas coisas”, manifestando no sorriso espontâneo e paternal o adejar
da Esperança, de que nem tudo está perdido, de que as sinuosas veredas aguardam a “diritta via” que leva às
alturas, às regiões do verdadeiro paraizo.

 Indicou os rumos certos. Seguros, imutáveis, eternos. Uma vez mais, na missa de coroação, estendeu-nos
os braços num grande e paternal abraço de Pai, de Pastor, de Guia. Depois, partiu. Deixando-nos uma luz.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/10/1978 )
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MÚSICA EM BOTUCATU

 Dois acontecimentos aparentemente dispares fundamentam nossa conversa de hoje com nossos leitores :
Valéry Giscard D’Estaing, o nobre e simpático Presidente da França, exemplo de educação e cultura européia,
visitou-nos há pouco. E em 4 do corrente, nos Salões do Botucatu Tênis Clube, ouvimos a Audição de Piano dos
alunos de Dona Dodô, alunos esses, dentre os quais, muita criança querida que passou pelos nossos bancos
escolares.

 Fomos à audição levando conosco a imagem do nobre francês erudito e mestre em Debussy, há pouco visto
pelos canais de TV e pronta para aplaudir as primeiras demonstrações artísticas de umas poucas crianças que
se preparam para a vida, dispostas a encara-la com uma completa formação cultural. Parabéns aos pais e
mestres que assim os conduzem.

 Da menina que em pequena, tamborilava a mesa paterna na ânsia suspirada por um piano, à mestra que
hoje nos surge liderando vinte e tantos alunos, vai a constatação de um talento voltado a vida inteira para a
Música. Aí está agora, a profissional competente, a mestra devotada, a conduzir com absoluto senso formativo
uma legião de discípulos nos caminhos suaves da arte do teclado.

 Ainda em 1977, no aniversário do Centro Cultural de Botucatu, a Profa. Wilma Souza Freire, numa alentada
pesquisa, dava-nos o relato da Música em Botucatu desde seus primitivos tempos até os nossos dias. No
capítulo especial das escolas de piano, relembrou ela, entre tantas, Dona Judith Turatti, a saudosa Dona Branca
Serra Neto até chegar aos nossos dias, com o Prof. Aécio de Souza Salvador, responsável por valores como
Maria Aparecida Eichenberg Martins, Clara Serra, Maria Aparecida de Carvalho Moura Campos, Lúcia Nove-
lli, Antonio Lunardi Bechelli e Maria das Dores Virgínio dos Santos Silva – a Dona Dodô.

 Assim, pois, nada mais natural que, em abrindo a Noite de Audição, houvesse Dona Dodô dedicado inteira-
mente o programa ao professor e acadêmico Aécio de Souza Salvador, ali presente juntamente com o Prof. E
compositor Antonio Lunardi Bechelli, nomes que tanto honram a Música em Botucatu .

 O programa entremeado de pequenos números de balê, de flauta alemã, e a cooperação violinistica de
Oswalda de Assis, sempre tão preciosa e agradável, encantou o público numeroso e atento. Parabéns à Dodô
e às crianças.

 Por que Giscard D’Estaing numa noite de música botucatuense? Porque a música é complemento de
educação. Música autêntica , não de ouvido. Música de solfejo, dos rudimentos musicais à composição, do
dedilhado a medo aos harpejos e fraseados de sonoridades envolventes, da criatividade autentica às interpreta-
ções que traduzem em todos os momentos, os mestres do passado.

 A Música é fator associativo. Ela preenche e completa a educação.Grandes nomes no cenário mundial,
foram e são músicos. Carlos de Campos, Poderewski, Truman, Nixon, todos, amenizaram os graves momentos
de sua vida pública, com os harmoniosos sons de um órgão ou piano. Cremos na educação, pela Música. A boa
Música.

( A Gazeta de Botucatu – 13/10/1978 )
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 LIÇÃO DE ECOLOGIA

- Quer ir pescar hoje à tarde?
 - Não, vovô. Devo fazer um trabalho de Ecologia. O Sr. Me ajuda?
- Ajudo. Mas antes, vamos passar umas horas à beira da represa. Vou ensiná-la a conviver com a natureza.
 Saíram do carro e escolheram o lugar. O avô, velho pescador de beira-rio, alongou o olhar. Uma paz

bucólica. Silêncio e serenidade. O sol já varara a maior amplidão do firmamento. Seriam, romanamente, as
horas nonas. Logo mais, a tarde cederia vez ao crepúsculo. Nesses instantes, é bom pescar.

 O vasto tanque é circundado de espesso arvoredo. Na clareira, aqui e ali, as sombras se alongam trazendo
no forte calor estival a doce viração amena, o delicioso silêncio. Lá em cima, bem alto, um gavião solerte risca
o azul turquesa.

O avô escolheu o lugar – Aqui, filha. Tome a vara. . . Sente-se e jogue a linha. Quietinha. Radinho, não!. .
. Os peixes só conhecem a música da Natureza, filha!

- Credo, Vô! Como é límpida a água!... Para a menina da cidade, tudo ali era novidade. Já descalça, as
pernas nuas, mergulhou-as na doçura da água tépida.

Um bando de pombas invadiu o espaço. Quinze, vinte, quantas!. . . É tempo dos nemuraís amores. No
arvoredo, o pio chamativo do canário. A fêmea estaria mais além, num galho, negaceando-lhe o cio.

Dois beija-flores em rodopios frenéticos sumiram-se além. Há corolas douradas à beira do tanque. Os tufos
de samambaias escondem as carpas. É tempo da piracema.

Logo mais adiante, num longo olhar à neta distraída, o avô aprestou-se para seu esporte predileto. Lançou o
anzol. No fundo cristalino, a areia fina era um lençol transparente. – Vô, você vai pescar tilápias? Olhe aqui,
uma!. . .

- Quieta, menina! Aproveite a tarde linda! Preste atenção no seu anzol.
- Vô!.. . O peixe prateado traçava irado, revoluteios n’água. Ia e vinha. Agressivo, arredio, fugidio. O avô

aproximou-se. Por quê?, Vô? Ele não pega a isca. . . E se mete com os outros peixinhos.
- Sabe, filha? É época da desova. Você está vendo lá no fundo, lá, mais adiante, uma pedra? Pois é lá está

a fêmea, desovando. Ele é o pai. Enquanto ela cumpre seu dever de mãe, ele, o machão, está defendendo o
ninho, entendeu? Se a cobra d’água ou outros peixinhos se aproximarem, ele ataca. Por isso, ele está uma fera.
. .

- Engraçado, não, Vô! Como os animais imitam o homem, não?
- É filha. Já está chegando a hora dos homens imitarem os animais!. . .
- Cinco horas, filha. O samburá está cheio. Vamo-nos?
- Não, Vô! Ainda, não!. . . Gostaria de ficar aqui, mais, mais e mais . . .
 Já na cidade. – Vô, o Sr. Me ajuda, logo mais, a escrever sobre Ecologia?
- Não é preciso, filha. Já lhe dei a lição, a tarde toda.
- Como?
- Escreva as doçuras da pescaria à beira-tanque!.. .

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/10/1978 )
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 CONCURSO DE PIANO

O que bem poucos sabem, aconteceu. Para satisfação dos que constroem as tradições históricas de nossas
escolas e daqueles que cultivam, como virtude cívica, o amor ao solo natal. Este solo bendito botucatuense. Aí
está :

Nós todos conhecemos as diretrizes educacionais que fazem da Congregação das Irmãs Marcelinas um dos
baluartes formativos da juventude. Que o digam os já cincoenta anos e mais, do eficiente e completo Instituto
Educacional que faz as honras de nossa cidade. O querido e sempre “Colégio dos Anjos” de que se orgulham
os botucatuenses. Pois bem:

 Com visos à musicalidade autentica, realizou-se em São Paulo, e terminou há pouco, o 2º Concurso de
Piano sob a égide : “Música Brasileira”, promovido pela Escola Superior de Música Sta. Marcelina e Editora
Irmãos Vitale, da Capital. Desta vez, homenageando Adelaide Pereira da Silva e Osvaldo Lacerda. Musicistas
e compositores do velho cerne, quer dizer : autores de autêntica formação musical com páginas criativas
competitivas com o que há de melhor entre nossos numerosos e grandes compositores brasileiros.

 Alunas, nos vários graus, das Profas. Maria Lucia V.B. Novelli, Maria A. de Carvalho Moura Campos,
Tânia M. do Amaral, Alnira G. de Souza, Célia Ognibene M. Chaves e a monitora Nádia M. A. Lopes. Corpo
seleto, entre outros mestres, de nossa brilhante Escola de Música sob a competente direção da querida Irmã
Lúcia.

 O nível de nossas pianistas despertou a atenção dos homenageados. Os compositores Osvaldo Lacerda e
Adelaide Pereira da Silva, presentes ao Concurso, sem direito a nota, elogiaram o bom nível de nosso ensino
musical – o que é de todos conhecido – conferindo-lhes a melhor porcentagem das escolas várias, que se
apresentaram : Sto. Anastácio, Presidente Prudente, Santos ( ótimo centro musical ), Santo André, Sorocaba,
Campinas ( terra de Carlos Gomes ), Botucatu, Curitiba e São Paulo. Das 8 alunas nossas, 6 foram finalistas e
dessas, 3 premiadas.

 As peças de confronto de todos os turnos, foram dos compositores homenageados. A Comissão Julgadora
: Profas. Sofia Mello Oliveira, Rosinha Mendes e Ciro Gonçalves Jr. Três professoras de nossa Escola de
Música foram premiadas pelo alto nível das concorrentes. Os Profs. Aécio de Souza Salvador e Tânia M. do
Amaral, acompanharam as alunas, incentivando-as nas provas.

 Maria Áurea Saboya Chiaradia, executou “hors concours” uma peça de Aécio de Souza Salvador, arran-
cando aplausos da assistência e entusiásticos elogios da Banca Examinadora.

 Quais as pianistas vitoriosas que tanto elevaram Botucatu, numa competição altamente intelectual e artís-
tica? Roberta Mori Santalúcia e Ana Paula M. de Oliveira, 2º e 3º lugares do 1º turno; Destaques : Margaret T.
Leite Penteado ( 3º Turno ) : Adriana Pavan Domingues, Maria A. Saboya Chiaradia e Maria Tersa C. Augusto
( 4º Turno ); Maria José Cavecci ( 5º Turno) e Maria Ângela de Oliveira, 3º lugar do 6º turno.

 Eis o que somos musicalmente falando e o que representam, nas mãos hábeis das mestras educadoras
religiosas, os 208 alunos em floração na Escola Superior de Música das tão queridas Irmãs Marcelinas de
Botucatu.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/10/1978 )
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AS DEFESAS QUE FIZ NO JÚRI

 Dante Delmanto

Com uma atenciosa dedicatória – o que muito nos desvaneceu e honrou – vimos de receber do Dr. Dante
Delmanto, um exemplar de seu livro “DEFESAS QUE FIZ NO JURI”, lançado pela Saraiva, em princípios de
Outubro último, cuja repercussão impressionou entusiasticamente os meios jurídicos do País, eis que a obra é
um paciente trabalho de dois anos em que o Autor selecionou de seus centenares de processos vitoriosos, trinta
e oito casos de brilhantes lutas na esfera criminal, através dos quais sobreleva sua profunda cultura humanística
sedimentando uma vida profissional admirável.

 Tão grande foi o êxito do livro, que em menos de um mês de lançamento, tornou-se o campeão de venda-
gem na Feira do Livro de Ipanema patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Concomitantemente eram
vendidos em São Paulo-Capital, mil e cem exemplares em menos de quinze dias.

 Leitura sedutora, accessível mesmo aos leigos, tocou-nos profundamente a frase inicial do Preâmbulo
assim expressa : “ Em Botucatu, onde nascemos. . .” Depois do tributo à esposa e filhos, o Autor se volta para
a terra-mãe, ao berço que lhe propiciou com os estudos preliminares, o primeiro encontro com o raciocínio
dialético, no Fórum local.

 Palmilhando suas páginas voltamo-nos ao passado, revivendo cena antiga, em que acompanhando nossa
mãe , uma vez mais, ao venerável sobradão da rua Amando de Barros,lá onde se encontra hoje a Pensão São
José, que conserva ainda dos velhos tempos, a escadaria de mármore e as gradinatas rendilhadas de ferro
batido das remanescentes sacadas, lá encontramos tímida e esquiva, um jovem egresso das Arcadas da São
Francisco, agora em retorno de sua primeira viagem à Europa. Loquaz, comunicativo, entre um carinho à mãe
amorosa e terna, e um abraço ao velho pai, orgulhoso, dava o jovem aos circunstantes suas impressões da Itália,
da Holanda e da Bélgica, enquanto de mão em mão passavam as fotografias que evidenciavam sua presença
nas praças, nos interiores, nas ruas e “duomos” da velha Itália. Numa delas, num barco turístico, lá estava o
jovem advogado a caminho de Capri. Os tempos correram.

 Optando pelo Direito Penal, o jovem, exuberante de vitalidade, inteligência e talento, transformou-se dentro
em pouco, no maior criminalista de São Paulo. Uma invejável cultura humanística , enriquecida através dos
anos, sedimentou-lhe a sabia e respeitável vida profissional que hoje atrai a admiração com que é seu nome
conhecido. Dante Delmanto emergiu num dos centros culturais mais expressivos do País, onde, a seu tempo,
Antonio Augusto Covelo, Alfredo Pujol e Adriano Marrey Junior haviam pontificado já como luminares do Foro
da Capital.

 Seu livro agora, vem de consagrar-lhe os quarenta anos de vida forense, dando-nos – bem o diríamos – uma
visão de terna e evocativa memória. Dando maior ênfase à passionalidade, cita, de Ivair Nogueira Itagiba : “ A
paixão nasce, aviva, intensa, e conduz ao delito. Na sua violência embrutece o juízo”. . . Abre-nos à seqüência,
o emocionante “O Passional Russo”. Interessantíssimo, em que intuímos, através de sua argumentação brilhan-
te, o duelista da palavra, o espírito ciceroniano da réplica vivaz, arguta, precisa. Sobretudo, o defensor sincero
e humano que devolve ao réu, a dignidade perdida.

Mais uma vez, Dante Delmanto nos conquista. Sem que se lhe diminuam os atributos de causídico irretorquí-
vel, surge-nos agora, o mestre. Sua exposição clara, cursiva, sua oralidade envolvente, transmuda-o no cate-
drático, no sutil pedagogo do passado, tomando pelas mãos e guiando sereno, nossos jovens e inseguros egres-
sos das Faculdades.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/11/1978 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 467

OS CADERNOS DE BEATRIZ VERCESI

 A menina graciosa surgiu-nos na sala de aula, oferecendo-nos com umas poucas palavras de enleamento,
vários cadernos escolares seus, caprichosamente colecionados, numa seqüência de anos desde a quarta à
sexta série que freqüenta atualmente, no IEECA, aluna de Português da Profa. Maria Lúcia Barbim.

 Seu nome : Beatriz Vercesi, silabas cantantes, harmoniosas aos ouvidos, sugerindo-nos de pronto, a visão
“del paradiso” do poeta fiorentino, quando lhe surge a Musa, a lhe contar :

 “ Menina e moça, à sua regra estreita
Submeti-me, e do mundo me apartando
Jurei aos seus preceitos ser sujeita”.

 Terá seus onze anos e inicia-se na Música, com nosso venerando pai. Desejou mostrar-nos suas composi-
ções e propusemo-nos a ler lhe os pequenos trabalhos. E hoje ela ocupa nossa crônica pelo absoluto valor de
seu talento.

 Há muitos anos atrás, surgiu na França um verdadeiro fenômeno literário. Uma menina de dez anos – Minu
Drouet, se bem lembramos – escrevia e compunha versos tal qual um adulto intelectual.

 Antes dela, logo após o término da Segunda Guerra, uma adolescente também – Gianella La Guardiã, na
Itália, deslumbrou os críticos, pela sua incrível capacidade de regência à frente das grandes orquestras e
sinfônicas por ela conduzidas. Foram talentos inatos que nem a psicologia, e nem a sociologia puderam, com
firmeza, analisar.

 Temos para nós, observados os tempos correntes, que em Beatriz Vercesi está uma escritora em embrião.
É uma menina inteligente, de extraordinária criatividade e invejável facilidade de efabulação. Um talento preco-
ce para as letras. Passamos nossa tarde de domingo a ler-lhe os cadernos de redação. Em tudo, ela é perfeita.
Na forma e no conteúdo. Apresentação louvável : capricho, ordem, limpeza e letra caprichosamente igual,
regular, legível. Coisas que se não observa mais, entre os estudantes. A caligrafia não mais conta como matéria
de nota e, então, o que vemos é coisa de arrepiar.

 Na seqüência das composições, pudemos contar com cerca de setenta e seis redações, o que vale dizer : as
sucessivas mestras que a menina teve souberam descobrir-lhe a veia literária, estimulando-lhe os dons. São
exercícios bem orientados,freqüentes, ensejando à educanda o enriquecimento do vocabulário, a criatividade, a
comunicação. Temas assim, nos encantaram : “ Uma flauta dentro da noite. . .”, “Meu coração ficou pequenino
e dorido. . .”, “Apenas rostos estranhos!”, “Um fardo muito pesado”, “A Cidade Vazia. . .” e assim por diante.

 O meio familiar sedimenta-lhe os dotes literários. Estamos encantada. Se amanhã ou depois, surgir-nos
mais uma talentosa escritora, saibamos reconhecer-lhe os dons. E busquemos logo, no leito precioso desse
fluvial literário, a obra anônima , desconhecida, da professora primária que soube descobrir esse filão de ouro e
entreabrir às letras nacionais, mais um nome na literatura brasileira.

( A Gazeta de Botucatu – 17/11/1978 )
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JAMIL CURY

 Esta coluna jamais fez política. Nem caberia tal tema, numa secção jornalística que, herdeira de Frei Fidelis,
pautou suas ligeiras crônicas semanais na diversidade de assuntos, sem obrigaoriamente prender-se a um só.
Seu denominador comum foi, contudo, nestes oito anos de jornal , o amor profundo e sincero à gente, às
tradições e à história deste torrão natal. Por isso, hoje, cabe aqui, excepcionalmente, um tema político.

Estamos saindo rehabilitados das urnas eleitorais. O bom povo botucatuense inteligente e amigo da ordem,
simples e bom, desatou-se das amarras que o prenderam durante tanto tempo a uma fidelidade que, bem
intencionada embora, resultou sempre em malogros e desapontos. Agora, um candidato surgiu,único, chamando
o eleitorado à realidade. Jovem, inteligente, competente, conciliador, visava exclusivamente à nossa represen-
tatividade no Legislativo Estadual. Botucatu soube responder-lhe. Foi inegavelmente uma vitória. O primeiro
passo : seguro, coeso, firme malgrado as dispersões nocivas. Botucatu já se emancipa. A juventude deu-lhe
novas perspectivas.

 Vai longe o tempo – benditos tempos! – em que lideraram a cidade que surgia, um Cardoso de Almeida (
cuja biografia nunca jamais foi plenamente divulgada entre nós ); um Raphael de Moura Campos, um Amando
de Barros, e outros tantos que firmaram, no passado, sua ação política tendo por razão única o engrandecimen-
to desta bendita cidade.

 Até 1930, a cidade cresceu, agigantou-se e firmou-se como um dos grandes centros do Interior paulista.
Depois veio lentamente a regressiva fase das competições políticas onde mais se adensavam, pesando grave-
mente nos destinos da cidade, os interesses mediatos pessoais, a teimosa insistência do quanto mais candidatos,
melhor, e saboreamos então, por longos quase cinqüenta anos, a minimização, e isolacionismo, as continuadas
derrotas, os fracassos esmagadores das urnas, em beneficio de outros núcleos regionais.

 É bem de justiça que se mencione, em tão longo tempo, que vez por outra, tivemos alentada a nossa
esperança de povo que deseja manter seus níveis altos de civismo e de escola política. Tivemos de 1930 para
cá, esporadicamente, a ascenção de um Dr. Dante Delmanto, eleito entusiasticamente para a Câmara Estadu-
al. Quando tudo nos sorria em esperanças, esse ilustre botucatuense abandonou a política. Mais tarde, o Dr.
Jayme de Almeida Pinto acenou-nos com o brilho de sua atuação na Secretaria da Agricultura do Estado. Foi
mais um relâmpago muito expressivo, porém, fugaz. Hoje, o velho e derrotado combate está afastado das
competições políticas.

 O período Emilio Peduti, é um capítulo à parte, nos destinos históricos da cidade. Nunca será demais
reverenciarmos sua inesquecível memória. Dos seus feitos, aí está a FCMBB, para contar-nos a sua imensa
obra política. Na Câmara Federal o nome de Braz de Assis Nogueira, muito enriquece a nossa história política.

 Não nos esqueçamos que na esfera federal, o jovem senador José Benedito L. Canellas, representante de
Mato Grosso do Norte, será uma voz botucatuense a levar bem alto, o nome desta cidade. Moço, cheio de
ideais, humano e bom, integrou-se à gente matogrossense, auscultando-lhe os anseios de um lugar ao sol, de
justiça social e de personalidade política, dispensando valentemente a nomeação biônica , soube vencer, entre
sua gente, o teste máximo de popularidade e benquerença. Botucatu está de parabéns.

( A Gazeta de Botucatu – 24/11/1978 )
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POSSE DE DOM ZIONI NA ABL

 Guardamos para nós, como rico ensinamento, uma frase dita pelo Revmo. Guedelha, numa de nossas
habituais reuniões acadêmicas , da diretoria especialmente, que se realizam sempre no ambiente acolhedor das
famílias de seus membros : “Como pastor evangélico, como professor secundário e como cidadão integrado à
coletividade botucatuense, quero manifestar meu pensamento nestes instantes agradáveis : não deixem nunca
que o espírito admirável de amizade, de companheirismo e de absoluta coesão que paira nesta Academia se
apague ou se amesquinhe por sentimentos menos nobres e menos construtivos. Eu admiro e muito me orgulho
de pertencer à ABL. É um verdadeiro reduto em que os tratos do espírito irmanam-nos a todos com alegria e
entusiasmo”.

A ABL realizou sábado último, no magnífico Salão Nobre gentilmente cedido e ornamentado pelas queridas
Irmãs Marcelinas, mais uma Sessão Solene. Desta feita, como é de todos sabido, para receber três novos
Membros Efetivos : a S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, que já o era, Membro Honorário, e que
aprouve – hora e glória para o sodalício – em vir conviver mais proximamente com seu Quadro de Efetivos,
emprestando-nos, com sua dinâmica e simpatia, os reflexos de seu profundo saber e a sombra benéfica de sua
figura exponencial de Príncipe da Igreja Católica Romana; ao Exmo. Dr. Rubens Rodrigues Torres, da família
tradicional botucatuense, membro distinto e figura respeitável de nosso Fórum, onde pontifica irradiando não só
sua inconteste capacidade profissional que o faz – assim o julgamos – o ilibado decano do Colendo Colégio,
como também o brilho de grande cultor das letras; e ao Prof. Aécio de Souza Salvador, cidadão botucatuense
e figura impar da Música entre nós, que como orador da noite, discorreu sobre o Patrono Humberto de Cam-
pos.

 Para quem ouviu, do Revdo. Guedelha, palavras tão significativas no seu humano conteúdo, a reunião do
dia 25 último veio mais uma vez, firmar tão nobre pensamento. Um público numeroso e seleto – tal como reúne
habitualmente a ABL – lotou o vasto e belo Salão. Num programa primorosamente organizado, concorreram,
numa espontânea e entusiástica colaboração, alunos e amigos do Prof. Aécio, que estenderam aos recipiendá-
rios da noite, indistintamente, o alto nível dos números então ouvidos. Do Conservatório Musical Sta. Marcelina,
ouvimos com prazer a “Pequena Valsa” executada ao piano pela jovem Maria Áurea Saboya Chiaradia; da
Exma. Sra. Terezinha Pires de Campos, o “Crepúsculo Matutino” interpretado por uma voz sempre jovem,
linda, que não envelhece. Ambas as peças são de autoria do neo-acadêmico.

 Mas o que se impôs de forma realmente alentadora, foi a pequena orquestra, já de oito elementos, reunida
por nosso venerando pai, para corresponder ao brilho da noite e assegurar, dentro do primado da Arte, os novos
conceitos da Academia.

 Congraçamento perfeito de nossas forças culturais e artísticas proporcionou-nos uma noite memorável :
Prof. João de Oliveira Maranhão e farmacêutico Leonídio Tavares da Silva, ambos contrabaixistas, do Hospital
Psiquiátrico “ Dr. Cantídio de Moura Campos”; pianista Maria Auxiliadora Benedetti, quartanista em Medicina
de nossa FCMBB; Dr. Francisco Sanches Gutierrez, senhor de um vasto circulo de amigos botucatuenses,
advogado, violinista pelo Conservatório de São José do Rio Preto, vindo especialmente para a festa; Prof. Celso
Vieira, honra de nosso magistério secundário; Wanderley Pizzigatti, membro da Orquestra Sinfônica Municipal
de São Paulo, e professor do Conservatório Musical de Tatuí. Ambos, violinistas.

 Tem grande acerto e profunda filosofia a frase do Revdo Guedelha : nas festas do espírito enobrecem-se os
homens.

( A Gazeta de Botucatu – 01/12/1978 )
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MARCA SÍMBOLO DO BANCO DO BRASIL

Somos devedora de uma gentil e acolhedora atenção que extravasa a rotina normal das relações comuns
entre Banco e publico. Como funcionária federal aposentada, somos naturalmente cliente do Banco do Brasil,
agencia local, a cuja testa se encontra hoje, promovido de Avaré para cá, o Sr. Heder Henriques, que integran-
do-se à família botucatuense, dela recebe a retribuição adveniente de seu trato amável, prestativo, atencioso.

No guichê, cada funcionário é o modelo ideal do servidor afeito ao acletismo de um público nem sempre
igual, compreensivo e tolerante. Tudo deslisa maravilhosamente, numa ordem e eficiência dignas de registro.
As meninas do BB são uns amores. Em cada uma a gente encontra logo, uma camaradagem e uma eficiência
que muito diz do seleto pessoal que os concursos destilam.

 Ademais, o ano que se finda, marca o transcurso de um decênio que para o Banco do Brasil tem um
significado todo especial. Há dez anos, o monograma com as duas letras entrelaçadas – BB – vem impondo a
historicidade da instituição bancária aqui e lá fora, no estrangeiro, levando a todos os quadrantes a responsabi-
lidade do País nos tratos comerciais internacionais.

 Esse monograma – BB – mais chamado na ocasião “marca-simbolo” e que realmente é um logotipo
verdadeiro, é de autoria de artista e desenhista botucatuense. Segundo o noticiário da época, o histórico dessas
letras é o seguinte :

 “ O desenho baseia-se num quadrado que contém as duas letras – B e B – entrelaçadas, e que para
aumentar o seu poder de expressão foram sobrepostas em linha diagonal, identificando-se assim, com o sinal
internacional do dinheiro - $ - o cifrão “.

O trabalho escolhido ( entre 450 outros apresentados ) possuía, de fato, a melhor apresentação e exposição,
sendo que na explicação do símbolo, o Autor afirma que o conceito atual de marca encontra seu significado no
desenvolvimento dos estudos de comunicação visual, baseado numa estrutura simples de fácil percepção”.

 Três estudiosos se dedicaram ao logotipo : Dilcidio Guilhon, José Milton Ferrari e Humberto Bonetti. A este,
cumpriu revelar pelo desenho a idéia dos demais. Não se chegava a um acordo quanto à apresentação visual da
idéia. Enquanto se discutia, Bonetti foi fazendo seus traços. E a sua figuração sobrepujou em muito, o que
desejavam os dois engenheiros. E o logotipo ganhou o concurso nacional.

 Boneti foi um modesto servidor dos Correios e Telégrafos locais. Suas concepções, seus trabalhos em
pintura, cobre, madeira, ganharam proporções nacionais. O grande critico português, Fidelino de Figueiredo, a
quem fora apresentado pelo saudoso Rocha Lima, interessou-se pelos seus trabalhos e chamou, através de
artigo em jornal, a atenção dos poderes públicos. Bonetti foi requisitado pelo Ministério da Educação e se
bandeou para o Rio de Janeiro, onde fixou-se e conquistou os louros de sua inteligência e indiscutível aptidão
artística.Botucatu nunca se lembrou de lhe conceder o título de cidadão benemérito.

 ( A Gazeta de Botucatu – 08/12/1978 )
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ESPÍRITO DO NATAL

 É o “espírito do Natal”, diz a poesia universal. Cantam-no todos os povos com as mais ternas e originais
melodias, sob o colorido multivariado de todas as bandeiras.

 É o Natal de Jesus, aquele incrível Homem-Deus que filosofia humana nenhuma contradiz e supera. Aque-
le que pregou o Amor sob a tríplice fundamento : Fé, Esperança e Caridade. Esta última maior do que as outras.
Que as completa e as identifica com o Homem – Deus que é, Ele só, o Caminho, a Verdade e a Vida.

 Fomos ao espetáculo inédito, no Cine Nelli, sexta-feira última. Para ouvir comovida e aplaudir com entusi-
asmo, aquelas cinqüenta vozes escolhidas, que espontaneamente se integram para a formação, em miraculosos
quatro meses de ensaio, de um Coral que relembra, comovidamente, a Associação de Canto Coral que um dia,
graças a Pe. José Kuster Pisani, tão cedo desaparecido, levou às auras do Municipal de São Paulo, o nome de
Botucatu.

 O Coram MB – Misericórdia Botucatuense, tem uma finalidade precípua : cantar, cantar sempre, com
carinho e abnegação, para que possam encontrar refrigério os indingentes dos dois pavilhões – enfermarias –
daquele nosocômio – em louvável fase hoje, de Hospital Modelo.

 Somos tradicionalista por natureza e, pelos caminhos da memória, nos enternecedores momentos musicais
de uma uniformidade sedutora, de um mágico encantamento, fomos levada ao passado, a relembrar a nobreza
de vultos como Costa Leite, Emilio Peduti, de tio Antonio Tilio e tio Venditto, trilhando entre outros, anonima-
mente, trinta anos de serviços prestados desveladamente àquela Casa.

 A edificação moral dessa gente toda sublimou-se nos acordes melodiosos que renovavam no coração um
profundo enternecimento. Quantos deram tanto à Santa Casa! Belíssimo Coral. Bravíssimo, maestro Wesley
Jorge Freire!

 Nossos amigos do Coro da Igreja de São Benedito foram a Bauru, levando a sua valiosa colaboração aos
Corais lá reunidos no último sábado. Um nó comovido prendeu-nos a garganta. Seus componentes são antigos
companheiros de outros corais passados. A querida Igreja de Pe. Iannes é a tradicional da cidade. Lá cantou,
quando menina, nossa veneranda mãe, sob a orientação da Profa. Rosinha dos Santos. Os anos passaram e um
dia, nós também, sob a promessa de uma torta de nozes, cantamos a “Ave Maria” de Pozzetti, tendo ao órgão,
Dona Isabel Bicudo, irmã do vigário. Era o último dia, ou melhor, a ultima noite de Novena do Menino Jesus.

Tudo passa. Hoje, ninguém conhece a Ladainha do Menino Jesus, um poema gracioso, em latim. A Lúcia
Vilas Boas Novelli, a incansável e abnegada regente, o nosso comovido abraço.

As crianças da Casa das Meninas “Amando de Barros”, exultaram. Elas também participaram da grande
concentração no Pacaembu, no domingo último. Parcela pequenina, graciosa e harmoniosa entre as quarenta
mil vozes que lá cantaram, ao final, “Noite Feliz”. Sempre conduzidas pela dedicação devotada de seu regente,
protetor e grande amigo. No seu uniforme azulão de avezitas canoras, lá se foram elas, gárrulas e alegres,
conduzidas pelas Irmãs Servas do Senhor. Acompanhou-as o Prof. Aécio de Souza Salvador.

 Há, em São Paulo Apóstolo, um pensamento sintetizado assim : “ Àqueles aquinhoados com dons especiais,
espalhem-nos para a grandeza de Deus”. É um gesto nobre, professor, seu carinhoso zelo pelas crianças do
Orfanato e da Casa dos Meninos Sagrada Família. Natal é, hoje e sempre, isso!

 O pátio da Normal regurgitava de ônibus muito bem equipados e de gente, muita gente, cerca de quinhentas
vozes, que partiam. Clara Serra, Márcia Furrier Guedelha, Orceli Celeste Leme, movimentavam-se acomodan-
do seus grupos corais. Alegria, entusiasmo, emoção. O Maestro José Carlos Antonelli agrupava o Coral do
Santa Marcelina.

 Irmã Lucia, Diretora, esteve conosco. E prometeu-nos coordenar todos os Corais da cidade, para uma
audição grandiosa, nas noites próximas, da novena do Natal. Será nas escadarias da Catedral, irradiando
melodias, ao lindo luar citadino.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/12/1978 )
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 A  ESTÁTUA  DE  NEVE ( Raconto )

 Perdida nas páginas amareladas e puídas de um velho incunábulo, de ignoto autor, lemos esta história
medieval.

 Nas ameias da torre de menagem eles se despediram imersos na tristeza da separação, trocando-se entre
carinhos, a derradeira promessa. Ela disse ;

- Esperar-te-ei destas ameias. Todas as tardes, quando soarem as vésperas pela voz dos sinos, aqui estarei,
devassando os horizontes e com o coração ansioso, os contornos do horizonte sem fim, a ver-te regressar. A
voz firme do cavalheiro selou com um último beijo, a promessa solene:

- Pelo Natal, estarei contigo.
 E partiu. Ela permaneceu imóvel, os olhos e faces brilhantes de lágrimas. Sentiu-o descer as escadarias de

pedra, impávido como um guerreiro. Reviu-o em passadas seguras, atravessar o pátio. Sentiu-o ainda genufletir
religiosamente diante do Santíssimo, na Capela do castelo. Imaginou-o a descer e incorporar-se resoluto aos
cruzados em forma. Acutilou-lhe o coração, o ranger das roldanas da ponte elevadiça. Mais um pouco e ela
debruçou-se desolada entre as seteiras. A cruzada partiu rumo ao sul. Olhar perdido ao longe, ela ali permane-
ceu até que num último aceno, ele sumiu-se e a noite caiu.

 Fechou-se-lhe o coração em atroz agonia. Por muito e muito tempo estariam separados. O jovem conde
partia para a Terra Santa. Mais uns meses e esse exército encontrar-se-ia com os demais, rumo ao Oriente.

 Desde então, nunca mais sorriu a jovem condessa. Administrou o condado, governou com mãos seguras. A
vida no castelo decorria na santa paz. Ela, a castela, encerrou-se na oração. Os dias passaram-se e os anos
também. Nenhuma mensagem lhe veio. Os trovadores bateram-lhe aos humbrais. Ela ouviu-lhes os “roman-
ces”, muda e queda. Os monges mendicantes levaram do castelo polpudos óbulos. Mas ninguém dulcificou-lhe
o coração com uma palavra de esperança.

 Fiel à promessa, todas as tardes ela subia à torre perscrutando os horizontes. O tempo foi passando. A
famulagem foi se tornando fugidia e ingrata. A vida no castelo foi morrendo. Só lhe restou a velha ama. Da
antiga majestade sobrou-lhe o porte nobre. No semblante de madona as lágrimas sulcaram a pele aveludada.
Os belos olhos azuis tornaram-se melancólicos e sem brilho. A boca cerrou-se num ritus de dor. O coração,
porém, batia jovem.

 As estações se renovaram uma e muitas vezes. Nenhuma notícia lhe veio, do longínquo Oriente. Agora,
cansado o corpo grácil, gemia ela todas as tardes, ao subir à torre e devassar, fiel e amorosa, os horizontes
cerrados e imperscrutáveis. Já se não mantinha em pé, nas longas vigílias . Levaram-lhe a sédia senhoril. O
crepúsculo encontrava-a, o olhar perdido, a recitar litanias.

 Dezembro chegou mais uma vez. A voz do amado, chegou-lhe mais viva à memória : “ Pelo Natal, estare-
mos juntos”. Era véspera do Advento. A neve caia em flocos. Indiferente ao frio, cansada e melancólica, ela
subiu à torre. Sentou-se ereta e expectante. Cantava-lhe nalma uma extranha melodia. No perfume da tarde
havia um hálito de esperança. Ela recostou-se no espaldar. Vozes invisíveis, soavam-lhe aos ouvidos. Sob o céu
límpido e estrelado, a neve foi caindo. Os flocos imaculados foram-lhe modelando os contornos e cobriram-lhe
o vulto nobre. O coração enregelou-se-lhe.

Seus olhos cansados não puderam perceber, entre a irização da neve, um grupo maltrapilho que avançava
no horizonte. O conde estava de volta. Vivo e vitorioso. Com uns poucos remanescentes arcabuzeiros. Ansiava
abraçar a esposa, repetindo-lhe, embora envelhecido e doente, a fidelidade de esposo e amante.

Galgou as escadarias e atingiu a torre. Diante dele, ereta e serena, voltada para o horizonte distante, estava
uma estátua de neve. Era Meia-Noite. Noite de Natal!

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/12/1978 )
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 ANO NOVO

 Você sabe, prezado leitor, que esta última crônica do ano lhe é especialmente destinada, com muito carinho.
Preterimos temas, deixamos de lado muito assunto que caberia perfeitamente nesta coluna, para dedicar-lhe na
limitação deste espaço, uma palavra de agradecimento.

 Isso pode parecer um paradoxo. Afinal de contas, para quem escrevemos todas as semanas do ano, senão
para você? Mas nesse mister estamos cumprindo um compromisso com o jornal, ou melhor, estamos dando o
testemunho de nossa cidade, que aqui desfila através de sua vida, de sua gente, de seus feitos. Mas chegado o
fim do ano, você leitor, tem a sua homenagem especial.

 Boas Festas e que o Ano Novo lhe seja bastante propicio. Que Deus lhe dê saúde, alegrias e lhe permita a
realização de todos os bons desejos.

 Nossa saudação especial ao pessoal das Oficinas. Para a turma chefiada pelo Sr. Gamito . Que 1979 lhes
dê tudo de bom – como se diz comumente – e os persevere na alegria do dever cumprido.

 Para os cartões inúmeros, as cartas atenciosas e os postais recebidos, as retribuições desta coluna. De
todos, dois impõem-se para destaque especial. Um, nos veio do Rio Grande do Sul, onde os amigos Noemia –
Arlindo de Almeida se encontram em férias : uma réplica encantadora da “Pietá” de Michelangelo, doada pelo
Vaticano à população gaúcha, para comemorar o Centenário da Colonização Italiana do Estado. Foi portador
da imagem, o então Cardeal Dom Albino Luciani que o mundo hoje reverencia como o grande Papa João Paulo
I, cujo sorriso marcou este ano que se apaga.

 Da China distante, nos veio às vésperas do Advento, o postal de Alda e Luis Peres, então em peregrinação
turística num belo périplo Ásia-Europa. O Dr. Peres participou do Simpósio Mundial de Ortopedia , no Japão.
Os estudos lá desenvolvidos fazem parte da rotina habitual de sua Clinica.

 Duas visitas muito queridas nos brindaram no decorrer do ano que finda. Velhos amigos e companheiros de
repartição, não se esquecem nunca do antigo companheirismo que fez dos Correios e Telégrafos uma só
família.

 Francisco Dal Médico, atual chefe redatorial do “Cidade de Bauru” e secretário particular do Deputado
Franciscato, veio bater conosco um dedinho ameno de prosa, e recordar os velhos tempos.

 Archyse Pighinelli, é visita obrigatória quando “ o gaúcho botucatuense” aporta a este bons ares. Depois de
vinte e cinco anos na Varig , tornou-se o feliz proprietário de um agradável recanto lá por Porto Alegre. À todos,
os votos de Feliz Ano Novo desta coluna.

( A Gazeta de Botucatu – 29/12/1978 )
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 FORMIGUINHAS DO NATAL

  Mesmo não tendo relação alguma, a poesia que temos sob a vista, escrita por uma adolescente de dez
anos, enviada especialmente para esta coluna, lembra-nos, com certa emoção, uma frase que guardamos, de
antigo Diretor Regional, que dava às comemorações do Natal uma ênfase toda especial, nem sempre compre-
endida e melhor respeitada, no ambiente heterogêneo em que sempre laboramos.

 Casal solitário, sem filhos, as comemorações natalinas eram pretexto para celebrações especiais. As Sec-
ções começaram a ser decoradas a propósito e na véspera do Natal, ao término do expediente, ia-se ao
Gabinete cumprimentá-lo. Derramava-se o incompreendido sentimental em atenções e gentilezas distribuindo
lembranças ao “seu estado maior” como apelidava para, na Secção Econômica, partirem o bolo natalino.

 Mais importante ainda, para ele, era o fim da festa. Chamava então, os servidores mais humildes, da
limpeza e dos protocolos, aos quais apelidava de “formiguinhas do Natal”. Com eles ficava até que se restabe-
lecesse a ordem dos móveis, das mesas, e a limpeza da secção. Ajudavam-no a esposa e algumas funcionárias.
Então, em pratinhos de igual tamanho, eram repartidos os salgadinhos, os bombons, as balas de côco, e o bolo
natalino, que sobraram.

- Quero tudo limpo, dizia então. As “formiguinhas” que acabem de vez com todas essas confeituras. Quero
tudo em ordem. E na aparência de uma energia bem fingida, ele extravasava seu sentimentalismo pelos mo-
mentos envolventes da confraternização.

 A Belezinha é sobrinha-neta de nosso grande amigo e eterno orientador, Pedro Chiaradia. É portanto
atávico, o seu estro que já se denuncia nos seus dez anos. Assemelha-se-nos a uma graciosa “formiguinha”
diligente e viva, que nos traz, como fim de festa, a sua contribuição graciosa a um Natal que foi, para nós, muito
lindo e muito significativo. Tivemos as nossas reuniões cordialissimas, deixamos na Catedral, nossa Mensagem
lida no último Dia da Novena Familiar e nossos sobrinhos, vestidos de Papai Noel, douraram nosso Natal com
o encanto irradiante de suas pessoinhas, no encontro da família, na vigília alegre do Deus-Vivo. “Formiguinhas”
cintilantes que nos iluminam todos os instantes do viver.

De Maria Isabel Saboya Chiaradia, essa “formiguinha” que nos chega pós-Natal, transcrevemos os versi-
nhos graciosos, mimosos, de menina inspirada, claro, nos cânones do grupo familiar perfeito que ela perfuma
com sua inocente vivacidade :

 CAIXINHA DE MÚSICA

 Guardado na caixinha de música
 Há um tesouro sem igual
 Cantando doces melodias,
 Melodias de Natal.

 Nas notas melodiosas
 Da caixinha musical
 Sai dançando a bailarina,
 Dançando cantos de Natal.

 Caixinha musical,
 Bailarina sem igual,
 As duas, belas, formosas,
 Cantam e dançam
 Sem parar,
 Cantam e dançam,
 Até a corda acabar! . . .

 A graciosa “formiguinha” leva-nos os últimos resquícios do Natal.

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/01/1979 )
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 N O R A

 Flaubert no-la descreveu já, naquelas páginas riquíssimas de “Um ame simple”. Nunca, jamais sonhamos
constatar a concretização quase fiel de uma obra criativa. Mas ela existe. Existe, sim. É Leonora. Nora, pra
todos.

 É muito difícil penetrar-lhe os esconsos dalma. Se sofre, não se sabe. É impermeável a qualquer carinho.
Se é vitima de algum trauma, difícil deixar-se entender. Conhecêmo-la menina de uns doze anos. Substituindo
nos trabalhos domésticos, a irmã que, após longos anos de serviço, saira do emprego para casar-se.

 Viera do quarto ano primário e passava agora, à categoria de doméstica. Família bem constituída, trato
normal, ela – a caçulinha de cinco irmãos. Bonita, pele clara, olhos brilhantes irradiando uma centelha que lhe
indicava espírito vivo, atilado. Boa doméstica. Pouco loquaz, cumpridora dos deveres, ativa e silenciosa. Dili-
genciava as tarefas com zelo e pontualidade. A continuar assim, tornar-se-ia não a assalariada, mas membro da
família, como se tornou, pela estima e pela confiança, a irmã mais velha.

 Um dia, um pequeno incidente revelou-lhe a primeira esquisitice.Entre a campainha e o telefone, aturdida
por atender, largou de chofre a enceradeira cujo cabo foi bater no móvel , quebrando um pratinho checo, de fina
louça. Constatou o fato, saiu-se sorrateiramente pelo corredor afora e não mais voltou. O incidente mais risível
que grave, marcou-lhe – quem sabe? Terror. Não se empregou mais.

 Vieram os maus tempos para a família. Morreu-lhe o pai, os irmãos casaram-se, só restou ela que seria,
pelo natural, o arrimo da pobre mãe enferma. Nada lhe abalou a muralha em que se encerrou. O mundo lá fora,
pouco lhe interessa. Os anos correram.

 Tem hoje uma paixão doentia por gatos. Se há pouca comida, deixa de se alimentar para cuidar de suas
dezenas de felinos. Rompeu com a vizinha boa e amiga, porque esta consumiu-lhe ardilosamente com uma gata
incorrigível nas ninhadas freqüentes. Colette tinha razão : quem há de entender esses incríveis e estranhos
amores?

 Lê. Lê desbragadamente. Desde papeluchos encontrados ao acaso, até os jornais de embrulho. Devora
livros, quando os encontra. E sabe onde encontrá-los. É só nessa ocasião que ela se dá conta de que o mundo
existe. No mais, pouco lhe importa. Se saboreia as leituras, não se sabe. Fala por monossílabos. E quando quer.
Mas tem nesses momentos, uma ironia contundente que desaponta os mais avisados.

Na pobreza em que vive, se lhe dão roupas, troca-as. Os pés descalços, arrastam-se encardidos numas
chinelas velhas e miseráveis. Nas aperturas extremas, prefere capinar quintais. Perdeu o viço da adolescência.
A pele curtida, os cabelos compridos e duros, dão-lhe um aspecto das sombrias personagens de Charlote
Bronte.

Num sentido caritativo, levaram-na ao antigo emprego. Só por dois meses, disse ela. E confirmou. Não
durou mais que isso. E voltou à antiga turra : solitária e esquiva. Maltrapilha e difícil.

 Nesse período, começaram a diminuir, na estante estrangeira, revistas e livros. Foi fácil notar-se: havia
desvãos à vista. A patroa foi logo às falas :

- Nora, você viu os livros e revistas daqui?
- Vi.
- E onde estão? Em casa.
- Ué! Pra quê? – Estou lendo.
- E você entende italiano? – E por que não hei de entender?. . .
 Flaubert estava certo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/01/1979 )
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 BOTUCATUENSES QUE BRILHAM . . .

 O Senador Benedito Lara Canellas, recém-eleito pelo Mato Grosso do Norte, esteve aqui, por longos
quinze dias, em férias natalinas. Sua eleição, no movimentado bastidor político regional, foi uma flagrante vitória
carismática, surpreendente explosão de popularidade – é um dos mais jovens, senão o mais jovem senador da
Republica – que ele conquistou de uma região carente, sofrida, que hoje emerge para um lugar ao sol.

 Pela primeira vez, surge no cenário nacional, a “Antologia Brasileira de Contos Policiais”, coletânea singu-
laríssima, que conta com cerca de vinte nomes de jovens escritores modernistas, dentre eles, o botucatuense
Mafra Carbonieri, brilhante poeta, escritor, músico e romancista, detentor sem conta de prêmios literários,
colaborador da Revista dos Tribunais e figura de relevo na Judicatura Paulista.

 Nos últimos dias de 1978, a Academia Paulista de Letras renovou, em momentosa eleição, sua Diretoria.
Dentre tantos valores daquele cenáculo que acolhe o elitismo das letras paulistas, os vencedores foram os
botucatuenses : Francisco Marins, Presidente, nome internacionalmente traduzido, citado já em livros de Ar-
queologia e Antropologia; e Hernani Donato que aureolado já nas letras, dedica-se ultimamente a roteiros de
filmes históricos patrocinados pelo Ministério da Educação, desenvolverá doravante as funções de Diretor de
Secretaria da APL.

 Um dos problemas cruciais do terceiro milênio , que estarrece os sociólogos de todo o mundo, é a fome.
Fome em decorrência do êxodo dos campos e do superpovoamento dos centros urbanos, fatos esses de há
muito, objeto de sérios estudos no planejamento oficial. A Unesco interessa-se particularmente por esse quase
flagelo que vem se abatendo de forma implacável sobre os países do terceiro mundo.

 Nosso País, no setor agronômico, tem projetado no campo experimental, o cultivo – entre outros – da soja
, que, tão rica ou mais, como nutriente, satisfaz plenamente as deficiências alimentares da população que tende
a aumentar assustadoramente para o ano 2000.

Nossa nutricionista e dietista Profa. Dra. Jane Torres de Castro Lopes é uma grande estudiosa do assunto.
Dedicando-se a estudos de alto cunho cientifico, vem ela percorrendo os grandes centros, levando com sua
capacitada palavra, o incentivo ao uso do alimento. Experincias realizadas em escolas, centros estudantis,
conglomerados e outros, provaram o alto cunho nutritivo da soja, quer como farináceo – pão de soja – leite ou
hamburger, apontando-o como especialíssimo nutriente para qualquer faixa etária.

 A Olvebra, pioneira gaúcha do leite de soja, de que é a Profa. Dra. Jane Torres de Castro Lopes sua
primeira nutricionista, está capacitada para produzir 10 mil toneladas por ano, de leite em pó de soja, o que, no
seu otimista entender, representará um apreciável saldo na economia do País e a garantia futura, em nossa
Pátria, para as populações carentes quer dos núcleos regionais distantes, quer das populações sofridas dos
grandes centros urbanos.

Comparecendo no I Seminário Nacional de Pesquisa da Soja, realizado há poucos meses no Paraná, nossa
conterrânea , técnica especializada em Alimentos, teve oportunidade de reunir-se aos representantes do Setor
de Tecnologia Alimentar da Universidade de Londrina; ao pesquisador A.J. Pascale da Universidade de Bue-
nos Aires; ao Prof. Fernando de Mello, da Universidade de São Paulo, e muitos outros nomes de projeção no
cenário nacional.

 Cumprimentamos desta coluna, os ilustres botucatuenses que, irradiando lá fora, a tradicionalidade cívica,
cultural e política de sua terra, tanto orgulho nos dão e tanto honram seu torrão natal.

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/01/1979 )
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DOIS ROMANCES

 Foi na década de 1940. O cinema norte-americano investiu cerca de oito milhões de dólares para levar à
tela um dos grandes romances – REBECA – de Daphne Du Murier. O livro traduzido por Ligia Junqueira Smith
e Monteiro Lobato, foi na época, campeão de livraria, assim como o foi, de bilheteria, o filme interpretado pela
dupla romântica Laurence Olivier e Joan Fontaine. Não houve mocinha sonhadora que não se enamorasse de
Maxim de Winter, na perfomance perfeita do grande dramaturgo inglês.

 Imediatamente surgiu um rumoroso processo literário “Rebeca” não passava de um plágio do romance
brasileiro “A Sucessora”, de Carolina Nabuco. O fato ocupou muitas páginas dos jornais para depois esmore-
cer, aparentemente sem solução. Mas “Rebeca” tornou-se um clássico do cinema.

 Lemos na ocasião, a obra de Daphne Du Murier. Sem dúvida nenhuma, um belíssimo romance. Só agora,
com o lançamento da novela das seis – TV Globo – veio-nos às mãos, em coleção prestigio, a obra de Carolina
Nabuco. Isso fez-nos trabalhar uma reeleitura comparativa. Há de fato, muita semelhança no roteiro dos dois
livros, com a vantagem de ter sido “A Sucessora”, prioritária.

 Ambos versam, em linhas gerais, sobre bela história de amor. Dramático, profundo, atraente. Um quarentão
riquíssimo e viúvo, contrai novas núpcias com uma jovem de vinte anos, bem educada, linda e ingênua. De
ambiente burguês , a nova esposa inexperiente vê-se senhora de uma solarenga mansão, defrontando-se com
uma criadagem apegada ao pragmatismo francês da antiga ama, e com uma governanta que ostensivamente se
torna sua mais implacável e terrível inimiga, eis que a segunda esposa tem atributos capazes de apagar no
patrão até então inconsolável, a memória da primeira mulher.

Asfixiada na luxuosa mansão, a canhestra criaturinha deixa-se abismar pela sombra da outra constante-
mente posta em contraste por um retrato deixado numa das ricas salas do solar. Ela se julga inferiorizada, e não
se apercebe de que sua beleza sem retoques, sua sedutora mocidade e a pureza de sua alma conquistaram de
vez, o esposo cavalheiresco e reservado. A infelicidade ameaça um verdadeiro casamento de amor.

Ambos os romances tem fundamento psicológico. São, no contexto, um perfil de três mulheres diferentes :
a esposa falecida cujas virtudes decantadas pela criadagem são suspeitas; a segunda mulher – pura e perfeita
em sua formação burguesa – e a governanta, tipo diabólico, fanatizado pela falsa imagem da antiga patroa. Até
aí, ambos os romances são flagrantemente iguais.

 Mas a efabulação de ambos se distancia diametralmente. Nosso querido romance nacional, de agradável
leitura, não passa, na linearidade dramática do enredo, de um modesto ensaio romântico. Não há tintas fortes a
aprofundarem os traços de Alice; Juliana, uma esnobe governanta intrigante e suspeita; e a ambientação deixa
muito a desejar como envolvente substratum ao cursivo da novela. A segunda mulher, na personagem Marina,
é uma jovenzinha herdeira da nobreza rural, acostumada às delícias da fazenda, que não se enquadra no
ambiente social fluminense mantido pelo rico esposo em sua mansão do Rio.

 A escritora inglesa ao contrário, conhecida através de seus contos e romances de forte teor dramático, é
uma exímia pintora de caracteres, usos e costumes. Manderley, é a mansão assustadora de requintes e fantas-
mas do passado, tão ao sabor da novelística inglesa. O final de seu romance tem um travo surpreendente de
suspense. Max de Winter, o travo surpreendente de suspense. Max de Winter, o inconsolável aparente, fôra o
assassino da inolvidável esposa. Um sabor bem caprichado de novela policial.

 Agora, na miscelânea da novela da TV Globo, há mais de “Rebeca” do que propriamente da “Sucessora”.
Coisas do IBOPE.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/01/1979 )
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 DICIONÁRIO CONFUSO

 De autoria de Antonio Pinto, Gráfica Editora La Cava – Niterói – Rio , vimos de receber um exemplar de
seu “Dicionário de Método Confuso na Lógica do Absurdo” que, como o afirma o próprio Autor, destina-se “à
consulta dos afeiçoados ao supervacâneo”. Em seu preâmbulo, afirma que, “nossa finalidade foi matar o
tempo, hidra perigosa, sócia das fábricas de tranqüilizantes”. Segundo ele, o significado dos vocábulos pelo
citado método contido na lógica do absurdo, pode não vir acompanhado de absurdo, mas não desprezará a
presença da lógica. Vão aí algumas definições, para divertimento de nossos leitores :

Abastança – desnecessidade do necessário
Abatimento – euforia do desalento
Absolvição – saneamento da consciência
Aeronauta – gênio de auto-destruição
Álbum – arquivo da saudade
Baú – arraial das traças
Bazofia – fumaça da vaidade
Bocejo – enxotamento dos chatos
Bonito – imperfeição do feio
Brio – coisa de tempera fusível ao calor do ouro
Calendário – planificação do tempo
Calo – estação meteorológica
Camponês – vegetação do campo
Caneta – fixador de decisões
Carona – viajante cara de pau
Certeza – extorno da duvida
Chacota – alfinetada na vaidade alheia
Clara – lençol da gema
Clarabóia – uma luz nas trevas
Clássico – poeira da tradição
Clube – central de fofocas
Coagulador – goma arábica do sangue
Conceituado – o que ainda não nos recusou um favor
Concordância – paralelismo de ambições
Concreto – meta atingida pelo ideal
Conivente – meeiro do erro
Conversa – comércio de idéias
Critério – caminho de cada um
Lacônico – que fala pouco e bem
Mérito – valor inflacionado
Mnemônico – assessor da memória
Moeda – chave de problemas
Néscio – que é feliz e não sabe
Panacéia – água saturada de fé
Sacrifício – auto-martirio
Seiva – sangue do vegetal
Seita – comércio da fé
Sono – ensaio da morte.
Superior – que tem condições de ordenar
Vacina – guarda-costas da vida
Verso – filete de poesia

E assim por diante. Para quem gosta.

 ( A Gazeta de Botucatu – 03/02/1979 )
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LUZ E SOMBRA

 Deve haver um nome especial para isso. É o fato de se olhar um quadro ou retrato e se deparar com outra
imagem que não aquela em destaque. É como ler um texto e apreender o que vai nas entrelinhas. Um traço, um
pormenor no segundo plano, um jogo de luz, evidencia outras figuras incidentalmente formadas.

 Não diríamos propriamente um truque fotográfico e hoje os obtemos com as mais aprimoradas técnicas.
Não seria também uma ilusão de ótica, pois que a segunda imagem impõe-se a olhos nus. Um exemplo? O
cerne de certas madeiras que, após industrializadas e consequentemente envernizadas dão-nos figuras decora-
tivas tão bem aproveitadas para o mobiliário. Um velho piano que conhecemos exibe em seu tampo quase
centenário, de velho carvalho, uma figura horrenda que mais se assemelha àquelas máscaras peruvianas de
antigos ritos.

 Truque seria, como exemplo, a notória fotografia de “Lês Diaboliques” filme revolucionário francês inter-
posto às concepções de Hitchicok, para provar que o terror pode nascer de um fato banal. A fotografia dos
alunos retratados nas escadarias do colégio, exibindo ingenuamente, inconsequentemente, a sombra do Diretor,
desaparecido há dias, no vitrô ao fundo.

Fala-se em ilusão de ótica, pela interposição de imagens, quando se quer demonstrar que “disco voador” é
invenção de aventureiros à cata de notoriedade e sensacionalismo.

A pintura moderna é fonte dessas – não se diga enganos – constatações visuais absurdas que se verifica nas
grandes galerias.

- Vi o retrato de sua senhora, no último quadro exposto.
- Não é minha mulher! É um cisne voando!!!
 Luz e Sombra é um quadro bastante divulgado hoje, que, olhando superficialmente nada revela. Borrões

apenas. Visto, porém, com atenção, destaca-se nele a face de Cristo, batida meio de perfil, podendo-se perce-
ber perfeitamente Seu olhar sereno e bom.

 Diz-se que a fotografia foi tirada de um avião, pelos pilotos que um dia, em 1945, executando missão
secreta, lançaram sem saber o que faziam, a bomba atômica sobre Hiroxima e Nagasaki. Mais tarde, anos
depois, sobrevoando os Alpes Suíços, reconheceram no claro-escuro das neves, o rosto de Cristo. Um deles,
dizem, recolheu-se ao convento. O outro enlouqueceu.

 O subjetivismo desse quadro como o de outros mais, tem gerado uma onda sem fim de interpretações
dirigidas, como é natural, para o misticismo. Há quem interprete essa aparição do Cristo das neves, como uma
grave e silenciosa advertência sobre os crimes dos homens.

 Há anos atrás, um fotográfo londrino descobriu, num retrato de Elizabeth II, a carantula do demônio,
formada pela ondulação natural dos cabelos da soberana. A fotografia reproduzida nos jornais, destacava a
nitidez impressionante da expressão diabólica aderida à tempora da rainha. Para a superstição enraigada no
espírito londrino, aquele foi um péssimo sinal.

 Hoje, nossa revista Manchete vem anunciando que a simpática soberana está sofrendo de um estranho mal
que lhe abate o rosto sempre risonho, ensombrecendo-lhe a fronte ainda jovem. Terríveis dores de cabeça
inexplicáveis à luz da ciência, envelhecem a rainha, ameaçando com uma provável abdicação, os alicerces da
mais sólida monarquia atuante.

 É do maior vate inglês de todos os tempos, o pensamento : “ Há mais mistérios entre o céu e a terra como
jamais o entenderá o espírito dos homens”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 09/02/1979 )
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O  N O V I Ç O

 Todas as manhãs, seja primavera dourada ou inverno inclemente, um dos centenares campanários romanos
– que lá os há, tangidos fiel e ortodoxamente – estará despertando a comunidade do Instituto Missioni Conso-
lata, vibrado piedosamente por um jovem botucatuense, caro ao nosso coração pois que é filho dos amigos e
colegas Terezinha – Luis de Castro, funcionários de elite de nossa extinta Regional dos Correios e Telégrafos,
que perdemos pacificamente.

 Levado pelo ideal missionário – e essa opção nos alenta nestes tempos babilônicos caracterizados pela
cínica desfibração da juventude aos embalos da doce vida – para lá se foi um grupo cosmopolita de jovens
esperanças dos vinte anos, entre italianos, espanhóis, colombianos, polonês e dois brasileiros : um gaúcho e um
botucatuense. Em quatro anos seguidos de curso teológico, embrenhar-se-ão em profundos estudos, caminhan-
do os textos patriarcais do hebraico, do grego, do latim e do italiano, sob a firme orientação de Pe.Francesco
Giuliani, na Pontifícia Universidade Urbiana, ligada diretamente à Sagrada Congregação para a Evangelização
dos Povos, hoje nas seguras mãos de Dom Agnelo Rossi.

Pela primeira vez saboreamos comovida, uma carta falada. Ou melhor, um fono-postal do noviço Luis
Antonio de Castro. Os olhos marejados do amor materno trouxeram-nos o gravador e por largos e silenciosos
instantes ouvimos de tão longe – Deus seja louvado pela maravilha eletrônica – como se estivéssemos com
Luis Antonio junto à nós, a sua voz compassada, de inflexões serenas, abrindo-nos a mensagem com as primei-
ras palavras de São Paulo aos filipenses.

As famosas cartas de Madame Sévigné a seus filhos, cartas que enriquecem o epistolário universal pela
graciosidade e fluência clássica do estilo, dão-nos, aos estudiosos, o exemplo admirável do amor materno. Luis
Amaral, em seu precioso volume “ Luiza, minha filha”, preenche páginas de um inteligente roteiro pela Europa,
fixando para a filhinha de dois anos que o acompanha, as impressões e os conceitos que ela, um dia, na
juventude, irá ler. É o amor de pai, concretizando-se para o futuro, marcando seu carinho, seu afetuoso cuidado
para com a criaturinha querida.

 Agora, é um filho que se dirige aos pais. Uma carta hoje, é uma preciosidade, pois quem as escreve? Não
são os meios de comunicação que falham. É a nossa incapacidade de redigir. A nossa juventude sabe escrever?
Enquanto nosso idioma declina em parca e exangue agonia, é uma raridade ouvir-se um fono-postal, logo após
confirmado na letra elegante, no fraseado escorreito, na sintaxe admirável do jovem noviço. Aí se entremes-
clam o cuidadoso preparo, a evidente cultura e o carinhoso amor com que ele se dirige aos pais.

 O fraseado ameno resume os seus primeiros contatos com a Cidade Eterna. O protocolar passeio desde os
setecentos degraus para atingir a cúpula de São Pedro, o Museu, a Capela Sixtina, a Cripta, a Questoria, o
Coliseu, o Panteon, o Castelo de Sant’Angelo e seus incríveis e sombrios caminhos, e tantas outras maravilhas
romanas, perpassam-nos aos olhos, com admirável senso descritivo.

 Mas o honroso para todos nós que acompanhamos de coração a formação religiosa dessa juventude esco-
lhida, é que o seminarista botucatuense participou, desde Setembro último, de todos os acontecimentos que
marcaram na história religiosa, episódios significantes desde Paulo VI até João Paulo II.

 Em 1º de Janeiro deste ano, na Missa de Maria – Rainha da Paz -, ele serviu junto ao grande Papa reinante,
merecendo do simpático polonês as palavras carinhosas de agradecimento : “ E bene, voi avete aiutato il
Papa!”

 Isso é reconfortante para todos nós.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/02/1979 )
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A R L E Q U I M

 Vivia em Bergamo, na Itália, um rapazinho muito bom, que se distinguia não só pelos dotes do coração,
como pela vivacidade do espírito. Os pais muito pobres, não podiam dar-lhe a educação desejada.Mas o menino
trabalhava com ardor para proporcionar a ambos, o bem estar necessário. Tais eram seus sacrifícios, que os
mestres, na escola, decidiram conservá-lo entre seus alunos, nada cobrando das taxas escolares.

 Arlequim – era seu nome, correspondia à gentileza. Era o melhor, entre os melhores da classe. Atraente,
sempre alegre, de belas feições, aliava à simpatia natural, uma surpreendente vivacidade de espírito e de
movimentos. Era ágil, dextro, e se distinguia sem afetação, em tudo que fazia. Os colegas o adoravam.

 Era costume, no carnaval, exibirem os jovens, pela terça-feira, um traje novo e original. Os rapazes ansia-
vam por esse acontecimento. Mais que os prêmios anuais da escola, interessavam-se eles, indagando-se uns
dos outros, como seria a roupa nova. No recreio, a conversa ia em torno do tecido, da cor, do modelo, dos
enfeites. Arlequim a tudo ouvia, sempre jovial e atento, sem nada falar.

Um colega indagou-lhe : - E a sua roupa, Arlequim, como será? Ele respondeu de pronto :- Eu não terei traje
novo neste carnaval. Meu pai passou doente, o inverno todo. Não seria possível exigir-lhe mais despesas.

Acorreram os amigos :- Mas como será? Todos nós vamos exibir vestimenta nova!...
- Meu traje ficará bom, estejam certos. Há nele uns rasgos e pelo uso, tem algumas manchas. Mas mamãe,

muito habilidosa, saberá torná-lo como novo. E acrescentou :
-Vocês não se envergonharão de mim, não é certo? Poderei brincar com vocês, na terça-feira gorda?. . .
-Oh! Por certo, disseram todos, em uníssono. Mas não se conformaram. Longe de Arlequim, resolveram

proporcionar-lhe uma surpresa. Combinaram, então. Pediriam aos pais, cada qual, um retalho do pano que
sobrara. Assim, sem outra despesa, presenteariam o melhor amigo, com uma roupa, nova. Combinado e feito.

 Ao se reunirem de novo, tiveram uma decepção. Cada um trouxera um retalho de cor e espécie diferente.
Ficaria um traje bizarro demais . . . Entristeceram-se. Quiseram praticar uma boa ação e o resultado era um
desaponto.

 Sabedor do ocorrido, Arlequim, com sua viva presença, sua alegria pura e sadia, sossegou-os : - Mas o que
é isso, amigos! Vocês me dão, de seus trajes, um retalho que sobrou! Ótimo! Minha vestimenta ficará original,
e eu poderei competir nos jogos carnavalescos!. . .

 Assim o fez. Na terça-feira gorda seu traje foi o encanto da rapaziada. Arlequim acrescentou ao traje, uma
máscara negra que contrastava com as cores berrantes da roupa. Na cabeça, usou um feltro cinzento ornado
de um rabo de coelho. Armado de um sabre de madeira, ele percorreu as ruas cantando, piruetando, dançando,
espalhando alegria e bom humor invejáveis. A todos, ele explicava ;

- Cada pedaço de meu traje, é uma prova segura da amizade que me rodeia. Em cada um, eu vejo um
amigo! Desde então em Bergamo, todos os anos, sua fantasia foi copiada por muitos, e universalisou-se. Essa
é a origem do Arlequim. ( Da Chrestomathie Française – trad. )

 ( A Gazeta de Botucatu - 23/02/1979 )
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SEBASTIÃO DE ALMEIDA PINTO

 Foi-se-nos o amigo, o mestre, o companheiro acadêmico. Sobretudo, o amigo. Ele mesmo nos toma pelas
mãos agora – ao impacto de uma realidade mal aceita – e nos leva, o o sorriso franco, a fisionomia leal, o
espírito sempre jovem, a percorrer na regressiva do tempo, os largos caminhos da memória.

 Vem de longe, a presença amiga. O velho Sebastião Pinto da Conceição, figura simpática, porte hierático
do cidadão integro, cavalheiresco e bom, foi aluno de flauta de nosso venerando pai. Falava-se então, pela
linguagem da valsa, do chorinho : Ernesto Nazaré, Patápio Silva e Zequinha de Abreu. No mais, composição
dos próprios serenateiros. O próprio Sebastião filho, saxofonista, foi também serenateiro das ruas enluaradas
de Botucatu de 1920.

 Depois vieram os filhos. Integrados à sociedade botucatuense : Jayme, Sebastião, Carlos, Eunice. O já
velho flautista do Clube 24 de Maio tocou para todos eles dançarem. De cada um, nosso venerando pai recebeu
os influxos amistosos transmitidos por D. Amélia – Sr. Sebastião, pai.

 Amigos de todas as horas : das tristes e das alegres. De todas as iniciativas cívico-culturais, horas solenes
que marcaram para os anais citadinos a contribuição consciente dessa geração admirável dos Almeida Pinto,
fixando em cada jornada os fastos cívicos da cidade que crescia : Fórum, Cartório, Magistério Superior, Política,
Imprensa, salas apinhadas das conferências. Essa genealogia que a cada dia morre um pouco, desertando
Botucatu de seus ilustres filhos. Agora, o Dr. Sebastião , antigo mestre, o grande companheiro de Academia.

 Como se faz um acadêmico? Pela cultura sedimentada na educação plena, nas lides diuturnas das Letras.
Ele era dono de uma cultura polimorfa, dificilmente substituível. Professor secundário, farmacêutico, médico.
Participação atuante na vida pública. Com lutas, com suores e heroísmos. Acima de tudo, na intenção nobre de
irradiar Botucatu aos quadrantes nacionais. Foi revestido duas vezes da toga de edil, e como tal, por duas vezes
presidiu o Legislativo, os destinos da cidade. Secretario e Diretor da nossa sempre querida Escola Normal .
Lutou e implantou o Ciclo Colegial e todos os Cursos decorrentes das reformas oficiais. Catedrático de História
do Brasil, História Natural e Química. Concursado e efetivado como professor de Biologia Educacional por
onde encontrou a justa aposentadoria. Suas pegadas de educador, deixou-as por todos os estabelecimentos de
ensino da cidade.

 Tudo isso, entremeado do ideal puro e nobre, da paixão incontida pela gente e pelas coisas nossas. A
mocidade que lhe passou pelas mãos de mestre sabe disso, e levou lá fora, enriquecendo os florões botucatuen-
ses com o brilho de sua inteligência e de seu saber. Mestre Tião, carinhosamente tratado pelos de ontem
discípulos; amigos hoje, e admiradores para todo o sempre.

Homem da imprensa. Teve jornal e fez a imprensa botucatuense. Quando se escrevia realmente : com a
pena e o coração. Estilo próprio, linguagem brasileira – de um nacionalismo puro, patriótico, profundo – espa-
nadava alegria em seu humorismo sadio, contagiante, construtivo. O “ De la Cierva”, quem jamais se esquecerá
dele? Não adiantava o pseudônimo. Seu estilo o traia. E lá estava o querido Tião escrevendo, de memória, a
história de Botucatu.

Ele se alinha entre aqueles que marcaram as páginas – dia a dia – da crônica do interior que essa, realmente,
faz a História. Um Aluisio de Almeida, um O.Nardy Filho, um Sebastião de Almeida Pinto, são outros tantos
bandeirantes das letras, marcando para os pósteros os fastos de sua gente.

 Seu arquivo riquíssimo, sintetiza o acendrado amor à sua terra e à sua gente. Hoje, o “Velho Botucatu”
estará abrindo as portas da imortalidade a seu filho muito querido. “Gente dantanho, gente de sempre”, de par
em par, estará recebendo, na imensidão do Infinito, aquele que com profundo amor soube cantar o seu berço e
o seu povo. Nossa homenagem sentida ao grande mestre e amigo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 02/03/1979 )
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PRESERVE O QUE É DE TODOS

 A Quarta-feira de Cinzas abriu, para a Igreja Católica Romana, no Brasil, os largos dias quaresmais que
acentuam mais incisivamente aos verdadeiramente católicos um período de mais profundas reflexões, uma
determinada pausa para se ajustar o dia a dia nos trilhos sempre certos e paralelos que num só percurso nos
levam sempre, sem retorno, à presença de Deus. Quer queiramos, quer não.

 Esta é uma verdade meridiana, malgrado a contestem aqui e ali, os néscios, os donos de outras verdades –
transitórias e insubsistentes – que se esboroam ao primeiro vagalhão da vida.

Dentro do espírito meditativo queresmal, abre-se à reflexão de todos, uma frase encantadora, doce e sabo-
rosa à mais bisonha degustação; rica de um sumo delicioso que vai a todos os paladares, suculenta em seu
conteúdo e que desaltera a mais dorida e sofredora angustia : “ PRESERVE O QUE É DE TODOS”.

A poesia simples e graciosa dessas seis palavras é um verso magnífico com que a Igreja Universal propõe
aos homens a recomposição do jardim de Deus e que em tão boa hora a televisão dos nossos dias, muito bem
orientada e bem composta concretiza com o colorido de nossos bosques, a beleza de nossos rios e a elegancia
de nossas aves.

 “Preserve o que é de todos”. Há algo da poesia filigranada do Cântico dos Cânticos . Ela nos leva ao azul
do céu, ao marulhar da correnteza, ao vôo sereno das gaivotas, à maciez aveludada dos prados, ao tranqüilo
recolher do gado nos campos, à volta do camponês ao calor envolvente da casinhola humilde, à serenidade do
tramonto aos primos brilhos estelares.

 Mais do que isso. É tão puro esse pensamento e tão penetrante o seu enredo que atinge à flor humana – ao
sorriso da criança – e aos velhos jequitibás que tombam no último holocausto – à velhice melancólica e recolhi-
da.

 “Preserve o que é de todos”. Só a sabedoria milenar da Igreja de Cristo que tão bem compõe o filosofico
pensar e o hexametro mais puro, nos leva à fonte da Vida. À criança cujo ano internacional estamos iniciando
e ao Velho, que sobre todas as coisas se nos impõe pelo terno e respeitoso afeto. É o bem comum, é a presença
de Deus em tudo isso, que não pode ser destruída ao sabor dos imperativos excusos da nossa época.

 De permeio, a poluição : ambiental, sonora, auditiva, visual, lingüística, das comunicações, das relações
humanas. A frase penetra os refolhos dalma e daí nos tira às persepções do meio ambiente. Está havendo a
poluição degradante que leva , mal nosso, da nossa sociedade atual, à destruição do organismo social. Essa é a
pior forma poluente. Anseiam os homens pela Paz e não a possuem nem para saboreá-la no recesso dos lares
e nem para dá-la cooperando no ambiente social.

 Onde entram a Criança e o Velho, na poluição ambiental? Os meios educacionais de modernidade, mercê
de uma visão infeliz, estão destruindo a inocência, esse dom maravilhoso que faz de cada criança um anjo. As
anteninhas infantis captam muito mais e melhor do que o imagina a nossa vã presunção. Os velhos, cujo destino
inevitável serão os asilos, perderam de há muito, a última parcela do sagrado dever ao respeito e à cuidadosa
deferência de que eram credores. Essa é a mais séria e triste constatação.

 Queremos consignar aqui, nosso respeitoso acatamento à Homilia da Quarta-Feira Primeira da Quaresma,
ouvida por todos aqueles que demandando a Igreja-Mae, na missa vespertina, tiveram oportunidade de teste-
munhar a abertura do Ciclo Quaresmal, na palavra sempre elegante e simples, concisa e profunda, serena e
premonitora, de S.Exa. Revma. Dom Vicente Marquetti Zioni, Arcebispo Metropolitano. É hora de reflexão.

( A Gazeta de Botucatu – 09/03/1979 )
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DIA DAS AVES

 O Governador na época, era – e continua sendo –um apaixonado e rico ornitólogo e possuía – e possue –
uma das mais opulentas e variadas coleções de colibris só comparável na ocasião, à famosa coleção da Casa
Amarela que o grande Chateaubriand deixou para repasto de herança.

 Por isso, naquele ano, o Dia das Aves – 5 de Outubro – revestiu-se de uma celebração excepcional por todo
o Estado. O Decreto 46.797, de 22/02/1966 tomou uma interpretação fora do comum. O sabiá-laranjeira desde
então, tornou-se a ave-simbolo de São Paulo e foi estampado a cores num rico Diploma assinado por Abreu
Sodré, Governador; Dom Agnelo Rossi, Cardeal-Arcebispo e Ulhoa Cintra, Secretário da Educação, e outras
mais autoridades estaduais.

 As Delegacias de Ensino distribuíram instruções detalhadas para o transcurso da data. Nosso Externato,
com quarenta e tantos alunos, recebeu a circular competente. Deixamos que os alunos organizassem o progra-
ma, da melhor forma possível. Foi então que avaliamos a capacidade de liderança, a inteligência, a improvisa-
ção e a criatividade das crianças. O Wanderley, de dez anos apenas, sugeriu uma Exposição de Aves. Aberta
ao publico. O recinto seria o vasto jardim da escola. Tinha todas as condições ideais de uma Mostra Pública de
Aves.

- Mas como fazer Exposição de Aves se só temos dois canarinhos, lembranças de outros alunos?
- Professora, deixe por nossa conta! E voltando-se para os demais coleguinhas : - Vocês topam? Quem tem

passarinho em casa? A idéia pegou fogo.
 O que fizeram, em dez dias precedentes, foi coisa de admirar. O programa constou de A) Dissertação

sobre as Aves; B) Cartazes alusivos; C) Exposição. Houve comissão julgadora com professores de São Paulo,
inclusive. Livro de visitas. A Exposição durou de um sábado a um domingo. Vinte e quatro horas. Com cerca de
quinhentos visitantes. Alguns, externando seu parecer sobre as oitenta e quatro aves apresentadas : desde a
graciosa rolinha, aos canários em profusão, o tuim, o papagaio, tico-tico, periquitos, chupins caríssimos, inclusi-
ve um belíssimo cardeal.

 Transcrevemos aqui, com grande saudade, o parecer do Prof. João Queiroz Marques, que vibrou com a
idéia das crianças : “ Esta exposição, original e sugestiva, será o inicio de outras iniciativas iguais. Pensamos em
sugerir ao Sr. Prefeito uma exposição zoológica permanente; seria o Jardim Zoológico de Botucatu. Em nossa
próxima Feira de Ciências, reservaremos um “Stand” para esta exposição, que dará alegria e encanto àquela
mostra. Parabéns. Bot. 05/X/1967 a) Prof. Marques”.

 O então Deputado Federal Dr. Alceu de Carvalho, visitando a mostra, exarou seu entusiástico Parecer : “
É uma satisfação e, mais que isto, um orgulho comparecer a este local, onde as crianças de hoje e os dirigentes
da Nação, de amanhã, organizaram tão bela Exposição. Como representante do povo de Botucatu, na Câmara
dos Deputados, sinto-me, muito justamente, orgulhoso de representar tão ordeiros, meigos e patrióticos filhos da
“Cidade dos Bons Ares”. Rogo a Deus que reine sempre nesta Escola, este espírito sadio de brasilidade e amor
às nossas coisas. Botucatu, 04/10/1967 aa) Alceu de Carvalho – Maria Ferrari de Carvalho”.

 Nunca nos esqueceremos daquela jornada gloriosa para nosso Externato. O Livro organizado pelas nossas
crianças, repousa sob nossos olhos, agora. Dispersaram todos. Seguiram para a Vida. Uns, na Medicina;
outros, na Engenharia, outros – e quase todos – para as Universidades.

 Hoje, o Wanderley Paganini nos traz, atenciosamente, seu convite de formatura. Engenheirando de 1978.
Obrigada, Wanderley. Deus lhe ilumine o futuro. Prossiga.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/03/1979 )
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ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS
 ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS

 A Academia Botucatuense de Letras vem de enriquecer seu Quadro de Efetivos, com a eleição dos Srs.
Dr. Olívio Stersa, Eng. Eugenio Monteferrante Neto e o Dr. Armando Moraes Delmanto, ocorrida na última
Assembléia Geral realizada em 11 do andante, no Salão Nobre do Centro Cultural.

O clima definitivamente omisso e absenteista que responde aos editais publicados para o preenchimento de
vagas no Quadro de Efetivos, robustece-se e readquire continuidade, através do Art. 6º , do Regimento Interno
para a Eleição Acadêmica, que sugere a indicação de novos nomes, pelos membros ativos da Academia.

Assim, mais se acentuam em nosso grêmio literário, aquelas características já tornadas generalizadas em
outros sodalícios congêneres e que vem imprimindo às Academias, na pluralidade das manifestações do espíri-
to, facetas nitidamente artístico-cientificas, o que vale dizer, mais enriquecidas e determinantes do elitismo da
agremiação.

 A indicação Nº 05, por nós subscrita, propôs o nome do médico Olívio Stersa para a cadeira Nº 18 – Paulo
Eiró – escudada em suas obras. Autor de livros conceituados, tem suas obras adotadas oficialmente, vigorando
na Escola de Engenharia e Mackenzie de São Paulo e nos Cursos de Medicina do Trabalho, na Universidade
Federal de São Carlos. Olívio Stersa reflete o nome de Botucatu no cenário cientifico internacional : uma de
suas obras acha-se incorporada à Biblioteca Internacional de Ginecologia e Obstetrícia de Genebra-Suíça.

 Das profissões liberais, a que mais destaca literatos é a Medicina. Além do valor cientifico, agora mais do
que nunca, quando nosso idioma sofre um desgaste flagrante pela alienação do latim e do grego, a classe
médica acautela-se na meticulosa terminologia especifica, salvando-o de um total descalabro. Quem acompa-
nha os problemas da língua pátria conhece os reais valores que a Medicina ainda conserva. Inserem-se neste
contexto, médicos conferencistas, grandes oradores, jornalistas, escritores e humanistas. A Literatura Nacional
destaca : Joaquim Manoel de Macedo como precursor do Romance. Médicos foram Afrânio Peixoto, Martins
Fontes e tantos outros. No cenário literário europeu, temos um Alex Carrel e um J. Cronin.

Olívio Stersa, em nosso cenáculo, formará o grupo Aleixo Delmanto, Arnaldo Reis, Luis Peres e Domingos
Alves Meira, agora desfalcado de Antonio Pires de Campos e Sebastião de Almeida Pinto.

A indicação Nº 06, subscrita pelo acadêmico Prof. José Antonio Sartori, apontou a Profa. Jair Conti, para a
vaga Nº 23 – Pedretti Neto. Num belíssimo arrozoado, foi destacada a personalidade extraordinária da grande
educadora botucatuense. Por motivos de saúde, a Profa. Jair, nossa amiga e a quem tanto admiramos, não pode
aceitar o convite. A Academia consignou seu nome, numa homenagem à sua vida inteiramente dedicada ao
ensino superior e à cultura de nossa terra.

 A Indicação Nº 07, apresentada pelo acadêmico Marão, apontou o arquiteto Eugenio Monteferrante Neto,
para a vaga Nº 15 – Martins Fontes. A minuciosa justificativa ressalta a importância da Arquitetura no Renas-
cimento Italiano, “ um dos sólidos degraus pelos quais a inteligência humana, recem-saida do obscurantismo da
Idade Média atingiu as culminâncias das Artes”. Cita Euclides da Cunha, engenheiro civil, como o autor de “Os
Sertões”, clássico nacional. Aponta o eng. Lucas Nogueira Garcez, na APL. E situa nosso arquiteto botucatu-
ense, com obras laureadas, na arquitetura sacra e urbanística, junto ao grande Niemeyer.

 Em carta dirigida à Academia, o saudoso Sebastião de Almeida Pinto indicou o advogado, jornalista e
escritor Armando Moraes Delmanto para a vaga Nº 19 – Paulo Setúbal. No entanto, em homenagem póstuma
ao inesquecível acadêmico, Armando ocupará a Cadeira Nº 02 – Alceu Maynard Araújo, até aqui ocupada pelo
grande regionalista desaparecido.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/03/1979 )
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ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS
 - DOM ZIONI -

A Academia Botucatuense de Letras realizará em 31 do corrente, sua Sessão Solene Anual, homenageando
na ocasião S.Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano, recentemente eleito
para o Quadro de Efetivos, onde ocupará a Cadeira Nº 22 – cujo Patrono é Dom Francisco de Aquino Corrêa.

Como homenageado, defenderá S. Exa. Revma. A tese acadêmica, discorrendo sobre a vida e a obra
literária do grande Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, onde nasceu em 02/04/1885; Presidente do Estado de
Mato Grosso no quadriênio 1918-1922 e membro da Academia Brasileira de Letras, morto em 22 de Março de
1956.

 Merecedora do acatamento e da atenção da juventude a quem tanto se dedica, a palavra de Dom Vicente
Marchetti Zioni deverá ser ouvida pela classe estudantil numa das mais belas e completas aulas de literatura –
eis que a obra literária de Dom Aquino Corrêa, riquíssima de humanismo e classicismo, complementará para os
universitários, uma página excepcional da Literatura Brasileira.

 Dess’arte, a Academia Botucatuense de Letras, que vem pautando suas atividades essenciais na difusão
de teses biográficas referentes a vinte e três literatos que emprestam seu nome às cadeiras que integram seu
primeiro escalão, estará também homenageando, na pessoa de S.Exa. Revma. O Sr. Arcebispo Metropolitano,
o transcurso de seu primeiro decênio à testa do governo espiritual desta cidade e Região.

 Encerra-se assim, com essa cerimônia altamente cívico-literária, a comemoração dos setenta anos de
Diocese (1908) e os vinte anos (1958) de Arquidiocese botucatuense.

 Em 12 de abril de 1969, assumia os destinos de nossa Arquidiocese como seu segundo Arcebispo – S.
Exma. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, até então primeiro Bispo de Bauru. A calorosa recepção com
que o brindou a população católica de Botucatu foi-lhe o penhor do carinhoso respeito e da espontânea amizade
que lhe sedimentou desde ali um dos mais felizes e profícuos períodos nos anais religiosos citadinos.

 Os anos rolaram. Cumpre-se agora, o primeiro decênio de uma Pastoral digna de nosso mais profundo
reconhecimento. Sob o lema expressivo de seu brasão “ Caritas Fraternitatis Maneat”, desenvolveu S.Exa.
Revma. Uma total e profunda programação de trabalhos despertando a cidade e região para a agilização e
concientização religiosa visando sobretudo, com a intensificação espiritual, à dinâmica catequética, familiar,
comunitária.

 Como síntese admirável de uma Pastoral plena, a reabertura do Seminário São José é um marco decisivo
na história religiosa da cidade. Quando sabemos que a crise de vocações religiosas se alastra em todos os
limites, originando em decorrência a crise sacerdotal cujos reflexos se fazem sentir no esvaziamento espiritual
de nossa época, em Botucatu, o vetusto palácio erigido um dia por Dom Lucio Antunes de Souza reabriu de par
em par seus respeitáveis humbrais para receber, numa florescência surpreendente,cerca de quarenta jovens
que livremente optaram pela espiritualidade de vida, levada e compreendida no seu mais alto e nobre destino.

 Nenhum troféu , nenhum título honorifico poderiam coroar esses dez anos decorridos para Dom Vicente
Marchetti Zioni do que a ordenação a se realizar, no próximo dia 15 de Abril – Dia da Páscoa – na Matriz de
São Benedito. Exatamente nesse dia, o primeiro sacerdote botucatuense pos-concilio – Pe. José Francisco
Gonçalves, estará professando seus votos. É a primeira floração. Os primeiros frutos, que sabemos, precedem
outros rebentos promissores que se sazonam sob os cuidados paternais de nosso incansável e virtuoso Arcebis-
po. A Academia Botucatuense de Letras rende-lhe suas homenagens.

( A Gazeta de Botucatu – 30/03/1979 )
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 GAZETA NÚMERO 1000

 O número “mil”, que a famíliajornalistica da “Gazeta” está comemorando festivamente, merece uma cari-
nhosa crônica , não só dirigida à geração atual representada pelo Prof. Milton Mariano, seu fundador, e pelos
Dinucci, continuadores. Nós a endereçamos também – como o fazemos sempre que se evidencia Botucatu e
sua gente – numa evocação sentimental, a todos aqueles que na seriação ininterrupta de anos, contribuíram
com sua parcela de esforços, despreendimento e altruísmo para a Imprensa local, formando uma imensa e já
centenária cadeia de elos preciosos na história de nossa cidade.

 Uma feliz coincidência – só entendida pelos mistérios profundos do Alto – vem reunir neste mês de Abril,
sempre tão significativo para nossa cidade, três importantes eventos, a marcar-lhe sempre um destino feliz : a
ordenação do primeiro botucatuense pos-conciliar, Pe. José Francisco Gonçalves, conferida por S.Exa. Rev-
ma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd. Arcebispo Metropolitano; a festiva reabertura da sociedade cultural
“Brasil-Itália” que ressurge auspiciosa pelas mãos de seu dinâmico Presidente – Sr. Domingos Scarpellini e o
número “mil” da “Gazeta de Botucatu”.

Como e onde se entrosam os três acontecimentos, capazes de suscitar uma só crônica? Primeiramente,
porque falar da história de Botucatu é exaltar no mais alto sentido cívico-patriótico, a contribuição do elemento
italiano irmanado aos fundadores da primitiva e vicejante vila, mãos dadas ambos, no ideal comum da grandeza
e do progresso desta terra. Assim, falar de Botucatu é rememorar Mons. Ferrari e na longa cadeia religiosa,
chegar até Dom Vicente Marchetti Zioni, defensor impertérrito de nossa gente, guarda fiel de nossa história,
que a cada dia, ele enriquece e engrandece.

 Em segundo lugar, só e simplesmente pelo aspecto jornalístico, aqui ressurge um fato histórico : O primeiro
jornal botucatuense, chamou-se: “Gazeta de Botucatu” e nasceu do idealismo de dois nomes unidos já, pelos
laços fraternos de profunda amizade, irmanados num mesmo anseio : dotar a cidadezinha incipiente, de um
jornal próprio.

 Isso foi lá pelos idos de 1876-77. A “Gazeta de Botucatu” de então, surgia pelas mãos do italiano imigrado
Miguel Tocci e do advogado Luis Augusto Tavares. O pessoal especializado entre tipógrafos e paginadores, foi
recrutado de fora. Dentre eles, como aprendiz, um único botucatuense Horácio Rebelo, que se pode considerar,
é o patrono de nossas oficinas gráficas.

 Nunca se dissociou, através dos anos, essa união maravilhosa de pontos de vista, de intenções visionárias
no sentido da boa imprensa. Surge com o tempo, “ O Botucatuense” fundado por Avelino Carneiro. Os anos
correm e já em 1916, Celestino Eusébio Fazzio e Baptista de Santis assumem a direção do jornal.

 Assim foi sempre. Estamos na década 1930-1940. Mestre Pedro Chiaradia comanda sucessivamente “O
Jornal de Notícias” e depois “ A Folha de Botucatu”, que um dia, já cansado o mestre, passou-a ao Prof. Milton
Mariano, quando então aparece a nossa querida “Gazeta de Botucatu” que hoje atinge o número “mil”.

 Um olhar para o passado : Pedretti Neto, Sebastião da Rocha Lima, Vieira Novelli, Luís Carlos de Moura
Campos, Sebastião de Almeida Pinto, e tantos outros. Ettore Barbero, José dos Santos, que nos respondem com
o seu : - Presente!

 À nossa “Gazeta” está em festas! Um abraço cordialissimo ao Milton, aos Dinucci, ao mestre Gamito e aos
meninos das oficinas! “Ad multos annos!” A festa é de Botucatu e de sua gente irmanada e coesa. Parabéns !

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/04/1979 )



490 UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO

 PAIXÃO DE CRISTO

Dissemos que Abril é o mês favorável nos destinos de nossa cidade. Todas as datas por ele concentradas soam
agradavelmente, acrescentando à sua crônica habitual novos elementos que a engrandecem e a distinguem.

Estamos saindo da Semana Santa, acontecimento que aqui se reveste de um brilho extraordinário dada a
formação religiosa de nosso povo. Todas as igrejas regurgitaram com a freqüência em massa de seus fiéis. Não
precisamos fazer disso, um motivo promocional. Seria uma irreverência. Mas a afluência daqueles que para
aqui vieram especialmente, foi bastante notada.

Não somos favoráveis às representações bíblicas que transformam a narração da Paixão de Cristo num
espetáculo meramente turístico, e como tal, roubam e defraudam esses momentos solenes, outorgando-lhes
características comercialistas e promocionais. Desaparece nessas representações a piedade necessária à com-
preensão do drama do Calvário.

 Ao contrário. Em nossas Igrejas e principalmente em nossa Basílica de Sant’Ana a seqüência desses dias
leva ao templo uma multidão incalculável que demonstra pelo respeitoso silencio, pela atenção com que acom-
panha os atos, o alto nível de sua formação religiosa.

 Paixão de Cristo reclama pregação especial. Neste ano, os oradores convocados, tendo à frente S. Exa.
Revma. O Sr. Arcebispo Metropolitano sempre ouvido e acatado, trouxeram-nos momentos especialíssimos de
profunda religiosidade. A presença de Pe. Américo Romito, missionário cordimariano enriqueceu a Semana
com sua palavra amiga e conselheira. Com Monsenhor Beraldo, tivemos a revivescência das Sete Palavras
que por tantos anos marcaram com páginas de ouro a crônica religiosa de nosso povo. Sua palavra fácil e
atraente, o conteúdo pleno da Fraternidade, o aticismo envolvente dos períodos elegantes, deu calor à mensa-
gem especial que a pastoral da Quaresma imprimiu para seus dias finais.

 O Domingo da Páscoa reuniu a população botucatuense na cerimônia ecumênica da Ordenação Sacerdotal do
Pe. Francisco Gonçalves. Nossos votos sinceros para que o novo sacerdote seja uma bandeira que desafie, pelos
exemplos e pela respeitabilidade do vulto sacerdotal, o mundo controvertido em que vivemos. Que seja sua opção
uma esteira luminosa a guiar tantos jovens que se preparam, em nosso Seminário São José, para a vida religiosa.

Outro acontecimento sem duvida, de grande repercussão em nossa cidade, neste Abril festivo, é a solene
inauguração da sede-social do Centro Brasil-Itália, que tem à testa de seus destinos a ação dinâmica do Bel.
Domingos Scarpelini, a quem se deve a reforma e o embelezamento do antigo prédio do 24 de Maio. Esse novo
centro deverá proporcionar à nossa sociedade mais uma atração cultural e artística.

 O acontecimento que se integra no programa comemorativo do transcurso dos 124 anos da cidade, contará
com a presença do Sr. Cônsul Geral da Itália, em São Paulo – Cav. Marcello D’Alexandro, que será hóspede
oficial da Prefeitura.

 Na crônica da cidade, esse será um acontecimento muito importante, pois que estamos assistindo – após
um longo período de apatia e esquecimento - ao ressurgimento da sadia italianidade que tanto fez esta terra
desde a chegada das primeiras levas de emigrantes. Não mais seus antigos fundadores, mas agora, rediviva na
expressiva manifestação de seus descendentes , estará brilhando de novo em Botucatu, a Sociedade Italiana
que tantas honras propiciou ao nosso primeiro século de vida botucatuense.

 Haverá na ocasião, um banquete que congraçará em torno de S.Exa. o Sr. Cônsul Geral da Itália, toda a
sociedade botucatuense, momento esse, em que serão distinguidos, como Sócios Beneméritos, a Exa.Sra. D.
Luciana Fernandes Dinucci, numa homenagem póstuma ao Arquiteto Adolfo Dinucci, e o Sr. Pedro Losi,
cidadão prestante e benquisto, pelo muito que ambos os agraciados fizeram em prol do reerguimento do Centro
Brasil-Itália.

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/04/1979)



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 491

 CENTRO BRASIL ITÁLIA

 Deixamos o belo salão, passada a meia-noite. A festa ainda ia a meio. As autoridades ocupavam gostosa-
mente a mesa da presidência , sinal evidente de uma reunião agradabilíssima. A madrugada anunciava um novo
dia. Lá dentro, fervilhava ainda aquele entusiasmo vibrante que só a cordialidade sadia pode gerar : brasileiros
de cerne e italianos – mui poucos natos, a maior parte, descendentes – irmanavam-se numa festa que há muito,
Botucatu não via.

 Estava inaugurada a sede social da nova Entidade Brasil-Itália, que um grupo de jovens, há algum tempo,
tomou a si realizar, para enriquecer uma vez mais, os altos padrões culturais de nossa querida terra tradicional-
mente culta e educada. Não citaremos nomes pelo zeloso cuidado de não pecar pela omissão involuntária.
Citaremos apenas seu atual Presidente – o Dr. Domingos Scarpellini, do qual, muito de perto, nestes últimos
dias, pudemos melhor avaliar a incrível capacidade de organização, de trabalho, de voluntário despreendimento
em prol da nova sociedade.

 Valeu seu nome, para enaltecemos e agradecermos, a acolhida gentil recebida naquelas horas extraordiná-
riamente prazenteiras que passamos entre amigos. Veio-nos à mente, naquele espoucar de alegria, sem frontei-
ras quaisquer, geográficas ou raciais, tão somente alegria, vibração, franco entusiasmo, a reminiscência de
outras épocas em que ambos os elementos – brasileiros e italianos numa só alma, um só povo, se responsabili-
zaram pelas sólidas raízes desta cidade privilegiada.

 Que haja doravante continuidade nesse relacionamento maravilhoso em prol de Botucatu. Bem haja esse
pugilo de jovens que se responsabilizaram pela sobrevivência da união Brasil-Itália. Tem todos nosso sincero
entusiasmo, nosso caloroso incentivo, nossa carinhosa amizade.

 No salão ricamente ornamentado pela Zélia Stein, arranjos florais entremeados de uma belíssima salva com
frutas nativas. As bandeiras nacional, italiana, paulista e do município lembravam-nos o profundo sentido da
união, da afinidade ítalo-brasileira, do entrelaçamento da amizade cordial entre os dois povos.

 O conjunto Orquestral de Amadores, sob a batuta do Prof. Aécio de Souza Salvador fez-se ouvir primeira-
mente, com os Hinos Pátrios da Itália e do Brasil. Um violino cigano entremeou com belos números, os solos
vários que abemolaram o programa com a linda música das cançonetas e dos “choros” brasileiros.

 Vários discursos saudaram a Entidade. Reminiscências , retrospectos, o “belo idioma gentil” da Sra. Ariela
Segri, deram a nota literária à festa. Depois, a voz pausada do jovem Cônsul Geral, sintetizou suas impressões
num agradabilíssimo e elegante português entremesclado do sotaque interessante e cantante que o denuncia
um sorrentino. Gratissima nos confessamos pelas atenciosas palavras dirigidas a nosso venerando pai.

 Já temos pois, daquela saudosa e memorável noite, uma lembrança que é uma vitória : deixou-nos ela, a
representação consular em nossa cidade. A nomeação do Dr. Domingos Scarpellini, que desta coluna sauda-
mos com efusão, representa nossa mais recente conquista : Botucatu já possue seu correspondente consular
efetivo. Parabéns. Muito bem escolhido, muito bem merecido.

Os primeiros frutos da nova Entidade Brasil-Itália, fizeram-se imediatamente sentir : ao Ilmo. Sr. Pedro Losi
e à veneranda senhora D. Luciana Fernandes Dinucci, foram conferidos títulos de benemerência . Ligados
ambos à tradicionalidade botucatuense pelos nomes que representam, nada mais justa e homenagem caracte-
rizada no agradecimento pelo que de muito fizeram ambos à novel Entidade. Credores de nossa estima e de
nossa admiração, aqui deixamos a ambos, nosso respeitoso e reverente cumprimento.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/04/1979 )
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 DOIS POSTAIS

Esta Páscoa nos trouxe de bem longe, dois encantadores postais, tão amáveis quanto significativos, conside-
rados nos planos da amizade – hoje tão rara quão preciosa em seu intrínseco sentido – seus atenciosos signa-
tários. Demandaram ambos, á sua vez, levados por missões diferentes, excepcionalmente honrosas, os cami-
nhos da Europa. De lá irradiam, para edificação nossa, o brilho de sua inteligência, de seu talento, de sua
belíssima formação.

 O primeiro, nos veio da Áustria. Não da Viena das operetas e das valsas. Não de Maria Tereza e dos
vastos jardins imperiais onde a princesinha Maria Antonieta brincou de esconde-esconde com o menino Mo-
zart. Nem das tardes de verão, onde refestelados em cadeirinhas de fina verga, ao redor das mesinhas e dos
pichéis do “chopp” delicioso, os corados vienenses viam passarem os dolmans garbosos, na disputa musical das
marchas de Franz Lehar e da dinastia dos Strauss. Nada disso. Nem de Schubert compondo os “lieds” no
mármore do velho Café Demel, nem de Haydn tirando ao órgão dos mosteiros, a melodia clássica que não
morre nunca. Pra que falar-lhes dos templos católicos enriquecidos dos vitrais multicoloridos? Nossos leitores
viram no filme, o casamento da Sissi, na Igreja dos Agostinhos, não é verdade? Nem sequer queremos relem-
brar Maria Wetsera, pois todo mundo assistiu a “Mayerling”, não é certo?

Com o postal do Prof. Monbrun, vem-nos a Viena das bibliotecas. Só a Biblioteca Nacional, possue para
mais de 2.000.000 de volumes. A de Viena, conta com cerca de 1.500.000 exemplares, manuseados, a seu
tempo, por Goethe, Freud, Stephan Zweig e Otto Maria Carpeaux, cujo primeiro aniversário de morte, ocorreu
em Fevereiro último, no Brasil.

 Distinguido em caráter altamente honroso – e aqui fazemo-nos, como botucatuense, recipiendária dessas
honrarias, pois está em evidencia a nossa sempre FCMBB – lá se foi ele para as Universidades de Viena e de
Innsbruck, para lecionar, de sua especialidade, numa das mais célebres Faculdades de Medicina da Europa.
Exatamente, a de Viena.

 A capital austríaca , historicamente encarada, concentra uma sedimentação cultural de várias origens. Lá
se entremesclam a cultura germânica , latina, eslava, húngara, judia, principalmente. E lá está o Prof. Monbrun,
sul-matogrossense, de formação salesiana, num intercambio honroso, senhor absoluto da matéria, no convívio
dos grandes mestres da atualidade.

 Tivemos, por razões especiais, o privilégio de ler-lhe com primazia, a alentada tese de concurso. Depois da
Lurdes, sua esposa e inspiradora, somos efetivamente, sua madrinha na difícil prova de professorado. Quando
a pesquisa e a investigação cientifica lhe concedem uns minutos de descontração ele participa de nosso alegre
convívio, como aluno, ao pinho choroso, de nosso venerando pai. Eis a razão de suas saudades, lá longe.

 Outro valioso cartão, vem-nos de Roma. Em seu carimbo, selos com reprodução dos jardins vaticanos,
feitos a bico de pena. Nos dizeres, bem nítidos, a frase evangélica : “Surrexit Chistus”, Alleluia!”. É de Luis
Antonio de Castro, do Seminário Teológico Internazionale, do Instituto Missioni Consolata. Nosso querido
menino – permitimo-nos chamá-lo assim, prepara-se, em dois anos, para os votos sacerdotais. Da vida, esco-
lheu a “melhor parte”. Não o entende assim, o mundo néscio em que vivemos, sabemos disso. Sua mensagem
de entrecho sereno é um convite ao recolhimento interior para bem vivermos os dias pascais. Um belo trecho
manuscrito da “Redemptor Hominis”,relembrando-nos os mistérios da Ressurreição.

 Quanta esperança, e de quanto justo orgulho nos sentimos à relembrança desse estudioso, sábio e grande
menino. Dois postais. Dois destinos : Ciência e Religião. Sobretudo, dois amigos. Obrigada.

 ( A Gazeta de Botucatu – 04/05/1979 )
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 OBRAS DE JOSÉ DE ALENCAR

 A 1º de Maio ocorreu, no vasto cenário literário brasileiro, o transcurso do sesquicentenário de nascimento
de José Martiniano de Alencar, figura que em nossa Academia Botucatuense de Letras ocupa, como Patrono,
a Cadeira 11, de que somos a titular. De nossa tese já defendida em 1974, ocasião da passagem do primeiro
centenário de sua obra : “Ubirajara”, integrante do que denominamos “a Trilogia da Selva”, fase indianista do
escritor, queremos destacar aqui, alguns trechos, como contributo modesto às celebrações que tomarão o ano
todo, nos grandes centros intelectuais do País :

 “ As letras nacionais celebraram em 1957, o centenário de “O Guarani”; em 1965, o de “Iracema” e agora,
em 1974, o de “Ubirajara”. Agripino Grieco, o mais contundente e temido de nossos críticos, rendeu-se cativo
da obra alencariana e quando lhe aponta os habituais e batidos senões, abemoliza respeitoso a palavra porque
Alencar não pode ser secudarizado. Nomeia-o o autentico vanguardeiro da ficção brasileira e o considera o
maior dos prosadores do Brasil. Seu índio diz ele, um tanto falseado pela fantasia romântica que só Alencar
pode sentir, apresenta-se-nos como a figura simbólica de uma Pátria a surgir”.

“É nessa trilogia selvagem que transpiram no autor as reminiscencias de criança, saboreadas avidamente e
armazenadas para um dia fluírem na torrente poética com que ele teceu os três mais populares romances de
sua privilegiada seara literária. Sua inigualada capacidade criativa gera o selvagem romântico, herói lendário e
torna-o o único herói épico das Literaturas Latino-Americanas. Em “Iracema”, que muitos estudiosos interpre-
tam como o anagrama de “América” ele impregna o significado da terra virgem devassada pelo conquistador
branco,berço remoto de nossa etnia. “Ubirajara”, surgindo por último, é a reafirmação do romance idílico,
agreste, onde se agiganta o senhor da lança, como força expressiva do autor”.

“Com esses três romances, Alencar melhor define e se firma no nativismo por ele criado, oriundo de três
fontes essenciais : 1º - o indianismo romântico; 2º - a exaltação da natureza tropical; 3º - a deliberada busca da
diferenciação idiomática, como expressão legitimamente brasileira. Com essa tríade romântica, Alencar dá
realce à Literatura Nacional e inaugura decididamente o Romance Brasileiro”.

“O sucesso alcançado quando da divulgação desses três romances, foi surpreendente. Três fatos rotineiros
o atestam : publicados primeiro em rodapés de jornal, os capítulos saíram em dias certos. Logo aos primeiros, o
interesse do público ledor foi tão grande, que pela manhazinha, formavam-se filas extensas frente à redação,
para a compra dos exemplares. O Brasil inteiro contagiou-se. Em São Paulo repetia-se a mesma cena. Os
jornais vindos do Rio, eram disputados logo no desembarque. Na linguagem atualizada dos nossos dias teria sido
a primeira manifestação das “tardes de autógrafo”. Esses três livros são, até hoje, os mais autênticos “best-
sellers” das gerações estudiosas e inteligentes.

O primado das Marias decaiu, desde então, nos cartórios, dando lugar ao registro de nascimento das Araci,
Jaci, dos Ubirajara, dos Peri, dos Guarani. Popularidade que estoura qualquer Ibope. Essa popularidade ganhou
as industrias e manufaturas nacionais”.

Alencar conquistou e dominou, romanticamente, o povo brasileiro, de índole, voltado para as elucubrações
quiméricas e sonhadoras”. “ Os romances foram traduzidos. O mundo lá fora inclinou-se com respeito ante as
nações tabajaras e tupiniquins. A “tríade da selva” vestiu roupagens novas : francês, inglês, italiano, alemão”.
“Iracema” foi vertido para o árabe e transformado no alfabeto “braille” para todo o mundo”.

 ( A Gazeta de Botucatu – 11/05/1979 )
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 OBRAS DE JOSÉ DE ALENCAR (II)

 De José Martiniano de Alencar, cujo sesquicentenário de nascimento celebram este ano as letras nacionais,
nunca é demais repetir-se a influência literária que seus tão escassos quarenta e oito anos de existência deixa-
ram na cultura do país.

 José de Alencar surge no cenário das letras com muitos títulos : jurista, jornalista, crítico literário, cronista,
teatrólogo, poeta senão no verso, mas na frase musical ritmada, melódica, romântica. Mas vai se imortalizar
como fundador do romance nacional. Já ensaios anteriores houvera. Mas não subsistiram. Dele fala sua admi-
radora maior e descendente do antigo ramo, Rachel de Queiroz ; “ Verdadeiro pai de nossa Literatura român-
tica – senão cronologicamente, pelo menos em importância e influência, é dos poucos autores nossos que pode
ser considerado um clássico”.

Foi um nacionalista verdadeiro. Sua fecunda criatividade percorre o país de extremo a extremo perscrutan-
do-lhe os espaços sem fim e as suas gentes. Burila-lhes o perfil, como imortaliza suas usanças e crenças.
Esculpe o gaúcho como dá pinceladas exímias ao sertanejo do norte, que “antes de tudo, é um forte”. Retratou
a bucólica paisagem rural paulista enleiando-a na romântica e fascinante trama do amor juvenil. Vai à Corte e
retrata-lhe os costumes. Impregna seus romances da vida urbana fluminense que ele tão bem soube descrever.

Mario Casassanta afirma : “ Via a terra e a gente, com olhos de artista, dando delas a sua interpretação”.
Ficcionista ardente, tinha miradas mágicas. Soube revestir a nossa gente e as nossas coisas com a singularida-
de própria de sua alma de artista. Fez-se por isso, um escritor propositalmente nacional, e por isso, uma força
nacionalizadora.

Herdeiro seu, na Cadeira Nº 23 da Academia Brasileira de Letras, dele dirá Machado de Assis, em seu
necrológio : “... Alencar percorreu, na sucessão crescente de força, de esplendor, variedade de espírito, as
diversas partes de nossa terra, de norte a sul, a cidade, o sertão, a mata, o pampa fixando em suas páginas,
compondo assim, com as diferenças da vida, das regiões e dos tempos, a unidade nacional de sua obra”. “
Paisagista de nossa Pátria – dirá Augusto Meyer – José de Alencar traçou-nos um mural grandioso que não
encontra paralelo na ficção americana”.

Câmara Cascudo, em sua monografia afirma : “estudioso e pesquisador, numa produção riquíssima de
apenas vinte anos de vida literária, Alencar registrou em seus romances a vida brasileira, os seus usos, mitos,
cantigas, lutas, festas religiosas e políticas, tradições e usos locais tornando-se assim, o precurssor da corrente
folclórica nacional”.

Na tela multicolorida de sua riquíssima obra literária ele preanuncia a emancipação feminina, retratando,
principalmente em “Senhora” o perfil belo e forte de Aurélia, auto-determinada, romântica e lutadora pela
conquista do bem que ambiciona. Eis ai, também, os primórdios da psicologia romanceada. Autor completo,
sempre admirado, jamais superado, José Martiniano de Alencar é, sem dúvida, o maior escritor da língua pátria.

( A Gazeta de Botucatu – 18/05/1979 )
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 LUIZ MIGUEL BONETTI

Foi-se, para tristeza de todos que o conheceram, o último trovador romântico botucatuense. Luís Miguel
Bonetti. Ótimo rapaz, de rijo cerne, pertencente a uma tradicional e benquista família, cujas raízes vem de
longe, da longíngua Itália, aprofundadas nesta Botucatu do primeiro século e cuja grandeza os Bonetti ajudaram
a construir. Educado, jovial, comunicativo, Luís Bonetti – assim o chamavam, marcou uma época nesta cidade.

 A cinematografia americana ia aos poucos deixando os lindos filmes de operetas, projetando melhor as
revistas musicais. Era o advento das Deanne Darbin, dos Sinatras, de Al Jonhson, de Bing Crosby. Por sua vez,
a cinematografia nacional fazia seus lançamentos também musicados com Francisco Alves, Carmen Miranda,
Orlando Silva, Dalva de Oliveira, varrendo de vez, os últimos reflexos brilhantes da valsa de salão, das langoro-
sas “modinhas” brasileiras, enfim, da “belle époque” de Nepomuceno e Carolina Cardoso de Menezes.

 Estava-se nas décadas de 1930 a 50. O advento do rádio revelou muitos valores entre nossos cantores
populares. Bonetti foi, para nós, o signo dessa época. Bela voz. Excelente cantor. Sozinho ou liderando grupos
serenateiros, Bonetti era requisitado. Não havia festa familiar, não havia baile de gala, a que Bonetti não
levasse a contribuição desinteressada, amiga, de sua voz, de sua presença. Ele representou realmente, o último
lampejo do romantismo botucatuense.

 Com ele foi-se aquele cancioneiro maravilhoso que nos surge aos ouvidos quando ao cair da tarde, volta-
mos de nossos passeios, ao ronronar do motor, enquanto os horizontes se cobrem daquele violáceo merencóreo
dos crepúsculos silenciosos :

 “ Cai a tarde, serena, tristonha,
 Num macio, suave, langor,
 Despertando em meu coração,
 A saudade do primeiro amor”.

 Foi-se o Bonetti de alma de poeta, o lirico sentimental, que teria entregue sua inteira vida, primeiro, aos pais,
e depois que estes se foram, a um inteiro e lindo sonho, aquele sonho de que Humberto de Campos disse um dia
: “ Quando o sonho é grande demais, é preferível morrer com ele, do que deixá-lo morrer sozinho”.

 Uma impiedosa cegueira tirou-lhe o colorido ao derredor. Mas sua alma de poeta derramou-se pelos amo-
res aos sobrinhos que lhe amenizavam as horas solitárias com os carinhos em demasia, com o afeto tépido e
amorável que o não abandonou nunca. Com o pinho, seu inseparável companheiro, ele alegrou serões, as noites
enluaradas, espalhando no mundo maravilhoso que o circundou o exemplo admirável do companheirismo, da
alegria de viver, do prazer de cantar.

 Como intérprete, ele projetou como nunca, Angelino de Oliveira. Sua “ Tristeza do Jeca” nunca mais terá
similar. Quando ele empunhava o pinho e preludiava “ Na Serra da Mantiqueira. . .” oh! Momentos inesquecí-
veis, era lindo mesmo, de comover as fibras mais intimas do coração. Botucatu deve prestigiar-lhe o vulto,
eternizando seu nome numa Sala de Música, num Conjunto Coral, numa rua da cidade.

 Lúis Miguel Bonetti,cavalheiro andante, em busca da Perfeição, dos caminhos de Deus, pela Música, a boa,
a melódica, a legitima música nacional. Sobrinho-neto de Monsenhor Ferrari, pertencia pelo robusto lado mater-
no ao ramo do edil Estevão Ferrari, do passado do desembargador Alcides Ferrari, glória de nossa magistratura,
dos queridos Ferrari, lá da rua Curuzu, que forneceram um contingente de professores para a nossa antiga
Escola Industrial. Era irmão do grande Humberto Bonetti, ex-funcionário do DCT, a quem o Banco do Brasil –
esfera nacional e internacional – deve a sigla BB – o logotipo mais precioso de nossas finanças; seu sobrinho
é o popularíssimo Cap.Bonetti que chefiou há anos, o time do Palmeiras, em São Paulo. Esse Cap. Bonetti, José
Benedito Bonetti, foi o primeiro botucatuense que ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras,varando
o primeiro honroso lugar.

 Seu pai, Garibaldi Bonetti, integrou os primeiros emigrantes destas plagas e deixou, no comércio botucatu-
ense, o conceito grandioso de excelente “raggioniere”. Esta coluna deixa aqui, seu tributo ao querido cantor.

( A Gazeta de Botucatu – 25/05/1979 )
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MARECHAL CANDIDO RONDON

 A acadêmica Profa. Leda Galvão de Avellar Pires, reuniu na última sexta-feira, no Salão Nobre do Centro
Cultural, um grupo de amigos, para uma palestra das mais interessantes, úteis e grandemente instrutiva. O
objetivo duplo –amplamente divulgado – era prestar uma homenagem à memória do Marechal Candido Mari-
ano da Silva Rondon, cujo aniversário de nascimento ocorrerá em 5 de Maio, e palestrar – em minutos que
voaram céleres, para mal dos que a ouviam – sobre a magnífica obra de integração amazônica que está a
cargo, desde há anos, dos universitários do Brasil, numa ampla cooperação com o Governo da União.

O assunto é capítulo importantíssimo do vasto programa de Estudos Brasileiros. A obra de integração naci-
onal é prioritária e urgente. Centraliza hoje a maior preocupação da esfera federal. A imensa territorialidade
brasileira, o problema das fronteiras geográficas, as imensas riquezas jacentes, os subsídios geológicos capazes
de alterar surpreendentemente os mais rígidos conceitos estruturais, tudo isso, somado ao aspecto social, do
isolamento e do desvalimento de nossas populações ribeirinhas, mais os índios e seu espaço vital, são aspectos
que devem ser divulgados e mantidos pelo interesse de professores, alunos, estudiosos, enfim.

A homenagem foi brilhante. Nunca se há de exaltar suficientemente aquele que despertou a admiração do
mundo civilizado pela coragem, tenacidade, pelo humanismo, pela complexidade e inteireza de sua obra civiliza-
dora. Se os bandeirantes, passo a passo, conquistaram o território, Rondon foi-lhes mais tarde, no encalço,
abrindo novas veredas, estendendo os fios telegráficos, na vanguarda escoteira das comunicações.

 Por isso, seu nome hoje, patrocina o dia da Comunicação. E a Leda se manifestou tão brilhantemente, para
tão somente, uns poucos amigos que certos de sua eficiência , foram ouvi-la discorrer tão bem. E tão agrada-
velmente. E tão entusiasticamente sobre problemas nossos. Dos brasileiros de norte a sul.

 A conferencista soube tocar os pontos altos da riquíssima bibliografia rondoniana. Levou-nos às duzentas
coordenadas geográficas por Rondon, traçadas; falou-nos dos quinze rios por ele descobertos. Engenheiro e
autodidata, Rondon levantou problemas científicos, os mais surpreendentes e interessantes. Deixou-nos, em
sua vasta Coleção Rondoniana, o depoimento mais complexo sobre o interior brasileiro. Precedeu a tudo o que
se faz, atualmente, com os recursos da tecnologia moderna. Conquistou, semeou escolas, postos, devassou
rincões os mais inacessíveis, avantajando-se sobre os grandes exploradores do mundo africano e asiático,
porque restituiu, a seu próprio País, a territorialidade até então mal conhecida e nem mesmo explorada.

 O Projeto Rondon originou-se, em 1968, de uma excursão empreendida por vinte e sete universitários do
Rio de Janeiro, chefiados por três professores, rumo ao Território de Rondônia. O contato com a selva, a carga
emocional decorrente da realística experiência vivida, despertou a juventude para o sério problema amazônico,
surgindo daí o “slogan” “Integrar para não entregar”, que vem animando os já 21 núcleos de integração espa-
lhados especialmente na região norte do País. O campus de Botucatu, com outros mais, atua em Humaitá, que
Leda conhece e já lá esteve por três vezes como eficiente e experiente Assessora de Recursos Humanos. Seus
conhecimentos são extraordinários, seus relatos calcados na realística vivencia com o meio ambiente salvagem,
agreste, com a população sofredora e carente, são o depoimento grandioso de uma epopéia.

Tudo o que ela narra, não cabe numa simples crônica. São conhecimentos riquíssimos de sabedoria, de
humanitarismo, de heroísmo.

 Teremos oportunidade de voltar ao assunto, sedutor demais, para nossa incipiência. Por ora, o nosso muito
obrigada, Leda, pela palestra.

 ( A Gazeta de Botucatu - 01/06/1979 )
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MARIA DE FATIMA LONGO

Com a previa aquiescência de nosso colega de imprensa, o simpático jornal “Vanguarda de Botucatu”, cujo
diretor é o acadêmico e amigo Dr. Armando Moraes Delmanto, vamos transcrever aqui, como crônica sema-
nal, a bela, profunda e sobremaneira atraente poesia de Maria de Fátima Longo, símbolo da juventude estudio-
sa, lutadora e vencedora nos embates da vida, menina que é a querida do povo de Botucatu, porque ela extere-
otipa a vontade que vence a determinação que conquista, a inteligência que brilha, a bondade que espadana
alegria, fraternidade e amor puro, cristão. Talvez seja sua primeira poesia, não o sabemos, mas, como estréia,
traz em si, uma mensagem admirável vertida a todos os que sofrem, a todos os que lutam, aos que anseiam os
caminhos da Paz :

 CAMINHOS

 São tantas as luzes; são tantas as cores
 São tantas as alegrias; são tantas as dores!
 Às vezes pergunto:- Como fugir?
 Como enfrentar? Que caminho seguir?

Se estou triste, quero chorar;
Se estou alegre,quero cantar
Mas como fazer, para não sofrer?
Como fazer, para a tristeza vencer?

Perguntas, sempre interrogações
Nunca sabemos a certeza, de nossas ações
São muitos os caminhos a seguir. . .
Mas, só uma é a estrada a florir!

Gente irresponsável, sem coração,
Pais, talvez, apenas por satisfação
Filhos imaturos, sempre poupados;
Filhos cruéis e marginalizados.

Irmãos sem afinidades, sem amor,
Irmãos unidos, mesmo na dor.
Gente que fala, que critica,
Gente que ensina, mas não pratica.

 Não é este o mundo que sonhei.
 Não é este o caminho que procurei.
 Sonhei paz; sonhei felicidade:
 Mas esqueci que isso é só a eternidade!

 Sei que existem drogas, sexo, fuga.
 Sei que há gente que refuga.
 Sei que milhares são os caminhos a seguir,
 Mas só em Deus, conseguirei a paz reconstruir!

 Maria de Fátima Longo merece esta transcrição. Merece nossos aplausos e nossa admiração. Por isso
hoje ela ocupa inteira, a nossa crônica.

( A Gazeta de Botucatu – 08/06/1979 )
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 DIAS MODERNOS . . .

Não que façamos disso – tabula rasa – permitam-nos, como expressão de acendrado pessimismo – um
pesadelo universal. Não. Há muito de que nos ufanarmos dessa geração 800ª. Que aí vem, na força total de
seus ridentes 20-30 anos. Alías, sempre se há de separar o joio que medra maligno entre o trigo ridente. É ponto
pacifico : há os maus é certo, mas há também os bons, e esses, para feliz constatação nossa, em número bem
maior. Aí está o equilíbrio do mundo. Do nosso mundo subjetivo, espiritual, adornado das boas maneiras, do
urbanismo, do civismo.

 No famoso caso da Ainda Cury – vocês se lembram? – Rachel de Queiroz saiu-se valentemente em favor
daquela juventude esquecida e marginalizada das crônicas sociais, livre – graças a Deus – da crônica policial.
Dizia-nos então, a velha senhora das letras nacionais : “ Não pensem que está tudo podre nos nossos dias, não!
Saiam pela manhanzinha e vejam as jovens que já no romper do dia, em fila indiana pelo primeiro ônibus,
sobraçam sonolentas ainda, sua marmita e livros, para os serviços diários do balcão, das industrias e para as
aulas suportadas à noite, após os músculos rijos do trabalho, o corpo amolentado das canseiras, só revigorado
pela cabecinha em ebulição, na luta pela conquista de um diploma, um grau melhor de instrução, na esperança
de dias mais estáveis e tranqüilos. Sempre haverá chapeuzinhos vermelhos levados pelas lábias dos lobos maus,
mas em contraposição, é grande o contingente anônimo daquelas que desde a adolescência já são esteios do lar,
enfrentando seguras, puras, conscientes, os encontros do futuro”.

 A onda de violência preconizada para o fim do milênio e que, infelismente já aí está, numa explosão incon-
trolável de agressão física de toda a ordem, desde o homicidio à pilheria de mau gosto, nada é, praticamente
quando se analisa o desrespeito ao ser humano, no mais cínico e descarado menosprezo.

 Moradora num bairro afastado, contou-nos uma colega que uma noite, acordada pelo choro sentido de uma
família vizinha, abriu a janela e indagou do acontecido, a uns moradores também despertos pelo inopino acon-
tecido:

- Não é nada, não. É que telefonaram destas redondezas para a funerária , encomendando um caixão de
defunto, para adulto, no endereço aqui em frente. . .

- Mas, morreu alguém aí?
- Não. Foi brincadeira de estudante. . .
 Esoerávamos na calçada, a mudança do sinal. Alheia a tudo, à nossa frente, uma pobre mulher de cor

ensaiou, com passos inseguros, a travessia. No que quase foi atropelada por um James Dean, carro último tipo,
apressado.Com o palavrão, indiferente aos circunstantes, saiu a frase de menosprezo e nojo : - Sai, lixo! Por
que não morre?

Num belíssimo depoimento, nosso amigo que retorna do Velho Mundo, nos traz, entre encantado com os
paises percorridos, no tocante à sua cultura, ao seu desenvolvimento cientifico, seus tradicionalismos e costu-
mes, o mais surpreendente e estarrecedor novo conceito de vida :

- Vive-se o dia de hoje. Duas guerras sucessivas roubaram os anseios por um futuro certo, tranqüilo, feliz.
E o que é mais de espantar, os velhos são verdadeiramente um pesadelo, um peso morto na espera familiar. O
repúdio é algo natural, indisfarçável, que cumpre alijar na economia do lar. Esse é o salto para o futuro. É a
moldura da sociedade nos albores do século XXI.

 ( A Gazeta de Botucatu – 15/06/1979 )
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CAMILO FERNANDEZ DINUCCI

Derrue-se mais um pilar do arcabouço histórico de nossa cidade. O falecimento do Dr. Camilo Fernandez
Dinucci subtrai das páginas de nossa tradição um vulto exponencial em que ao homem se juntava o empresário,
o engenheiro, o técnico, o profissional respeitável, reclamado aqui e alhures, pela perícia e inconteste probidade.

 Dele queremos recordar, flagrantes de que participamos, num depoimento sincero de respeito e de reco-
nhecida gratidão.

 Acompanhávamos visitantes de Ribeirão Preto, às obras iniciais do vasto complexo hospitalar de Rubião,
cujas terras haviam sido doadas pelo Deca de Barros, dono do “chateau” suíço, hoje desaparecido. Equilibra-
vamo-nos nos alicerces já de uns três metros de altura, quando nos surgiu, em pleno domingo, roupa de trabalho,
dinâmico e cordial, o Eng.Camilo Dinucci. Prontificou-se a nos detalhar os vários estágios da obra, exclusiva-
mente a seu cargo. Foi de incrível precisão e clareza, adiantando aos visitantes : “ Isto nunca será tão somente
um Hospital . . . Os cinqüenta sucessivos croquis que se completam dizem-nos de uma obra de milênio ,
destinada a um grande intento, uma Universidade, talvez. . .” Era o técnico que falava. O homem de larga
visão.

 Estivemos na reunião que precedeu à inauguração das novas instalações dos andares superiores do Orfa-
nato “Amando de Barros”. Lá estava o casal Léo-Camilo Dinucci, dando a todos, o relatório de sua tarefa
cumprida, no tocante a um plano remodelador, completo, das novas instalações dos dormitórios das crianças.
Nunca se viu, a par do conforto material, o carinho de uma obra tão humana.

 Depois, veio a reforma das instalações da cozinha e refeitório do Asilo “Padre Euclides”. O que há de
moderno, de confortável, de higiênico e de eficiente, plantou lá o Eng. Camilo Dinucci, secundado pela carinho-
sa vigilância e cuidados maternais da esposa. Sensível, humano, compreensivo e bom, lá imprimira também sua
parcela pessoal de magnânima doação.

 A professora de São Paulo, especializada na reducação de delinqüentes queria conhecer as obras da Cre-
che “Criança Feliz”. Para lá levou-nos o Dr. Camilo, obsequioso e cavalheiresco : “ O que vão ver, é uma pálida
imagem dos planos que tenho em mente para uma verdadeira creche. Já possuo a quadra completa adquirida
para o futuro lar dessas crianças.” E foi-nos dado fixar um flagrante tão terno, tão natural, que nos veio a
comoção a embargar-nos a voz, e amarar-nos os olhos. O Dr. Camilo inclinado no bercinho azul, equilibrando
na boca do bebê, a mamadeira que caíra. Ele entendeu nosso silêncio e nos deixou uma frase significativa : “ –
Ele ( com indicador para cima ) não nos deu, a mim e à Léo, um filho, porque quis dar de montão, vinte e nove
crianças desta creche!. . .”

 Encontramo-nos, de uma feita, em visita comum, ao Dr. Adolpho Dinucci, hospitalizado na Santa Casa. A
conversa derivou para turismo. Ele acabou com o assunto : “ Sabe qual é o melhor momento de uma viagem ao
redor do mundo? Nós já a fizemos por diversas vezes. Mas o melhor mesmo, é quando se chega a São Paulo,
a caminho de Botucatu, prelibando as delicias de um clima sem igual, de um céu que como este não há!. . . “
Mas o Sr. Não quis ser nosso Prefeito!. . .” – Engana-se, Elda. Eu quis ser Prefeito aqui, para deixar para esta
terra, não só a minha operosidade, mas devolver ao berço o que o berço e meu pai, me legaram. . .” Um longo
e compreensivo silencio sedimentou o diálogo.

 A última vez que conversamos foi logo após a inauguração solene do Centro Brasil-Itália. Sua voz cansada
e um tanto reticente chegava-nos pelo telefone : “ Gostaríamos de conhecer seu discurso, lido ontem à noite,
para o Cônsul Geral da Itália. . . “ Não era preciso pedi-lo, Dr. Já está uma cópia destinada ao Sr. E D. Léo. Vou
mandá-la e servirá por uma visita, aguardando a oportunidade de cumprimentá-los pessoalmente”.

 No recado que lhe enviamos junto, consignamos “ Muito mais que uma visita, vale este pequeno recado
para renovar-lhes toda a estima e o profundo respeito que todos os Moscogliato lhes devem, pela vida de
ambos, exemplarmente dedicada às obras de benemerência , principalmente às crianças da Creche de nossa
cidade”. Nosso sentido pesar a todos os Dinucci.

 ( A Gazeta de Botucatu – 22/06/1979 )
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 “CABOCLA” DE RIBEIRO COUTO

Não sabemos se o lançamento de “Cabocla” num dos horários nobres da TV brasileira obedece também, na
abrangência das grandes programações, àquela que se refere à defesa do meio ambiente. Mas aí está uma
escolha inteligente e oportuna que merece, liminarmente, ampla aprovação.

 Já o “Ateneu” deixou muito a desejar. Seu valor literário é inconteste, porém, a revolta latente em Raul
Pompéia, que explode no Natal fatídico em que se suicidou, estampa nas páginas do romance o hipocondríaco
nevrótico que instalou tanto azedume na vida escolar descrita. Não estava seu tema apropriado para os dias
correntes, máxime com as enxertias necessárias ao desdobrar-se da novela em capítulos.

 Ao contrário, a obra encantadora de Ribeiro Couto traz, para o horário das seis, aquele dulçuroso apimen-
tado característico da índole nacional. Romance leve, gracioso, de puro estilo simples, pastoril, que se lê num
fôlego como o mais saboroso quitute de nossas mamães-pretas do passado.

 O romance é puramente reflexo de saudade, afirma-o Ribeiro Couto. Escreveu-o o A., no estrangeiro,
numa soma de dias, durante suas perambulações diplomáticas. Uma vez, no Brasil, deveria revê-lo para a
segunda edição. Mas não o fez. O fato de aqui se encontrar tirava-lhe a magia do encanto. De novo na Europa,
na Embaixada da Holanda, reavivaram-se-lhe as evocações de uma passada época, vivida no interior do Espí-
rito Santo, plena serra,tendo sempre presente “ a moça da estaçãozinha pobre”, no bucólico ambiente dos
vilarejos pintalgados pelo verde das lavouras, pela campesina vida rural onde a chegada do trem era o toque
mágico do progresso. Ali se engasta como pedra rara, acidental, meteórica, levando para as noites da saparia
nos brejos, entre o luar dos campos, o balido entrecortado dos currais, o silêncio do casarão adormecido, “ o
moço fraco dos pulmões”. . . ah! Essa tísica que brindou o romantismo do “fin-de-siècle” exaltando a mente
inflamada desde Goethe a Dumas, enriquecendo as estantes com a glórias imortais da hemoptises clássicas.

Ao forte impacto de outros cenários mais vibrantes, mais artificiais, é certo, em duro confronto com as
paisagens campesinas, ao lirismo envolvente de nossos interiores de extática e serena vivencia simples e
ingênua, firmaram-se os contornos criativos de Ribeiro Couto que com incrível senso poético cinzela de um
tema comum, bastante explorado, uma “Cabocla” originalíssima, misto de flor silvestre e mulher, na exuberân-
cia de uma paixão que a torna a heroína de um drama antes nunca descrito.

E ali estão, naquelas paginas, de uma pureza menália, toda a poesia grego-romana, a mesma temática
eçaqueiroseana da “Cidade e as Serras”; ali encontramos o leve nevoeiro de “Viagens pela minha terra” de
Garret. É o envolvente feitiço telúrico do “Tronco do Ipê” de nosso Alencar.

Essa é a oportunidade de “Cabocla”. Certo é que a preocupação ibopeana da audiência levará o tema
central a ensanchas que em muito, roubarão a inteireza temática do romance, a graciosidade e a originalidade
em que se inspirou. Não obstante, é uma bela página literária. Vale ser lida. Ou relida.

As letras, como o meio-ambiente, estão necessitadas de um arejamento salutar pois que a má literatura em
suas nefastas influencias já empestou demasiado sucessivas gerações que nem sequer tiveram, no dealbar da
adolescência , aquele natural preâmbulo poético e sonhador. Bom seria que nossos valorosos mestres de Lite-
ratura aconselhassem seus jovens alunos à leitura de Ribeiro Couto antes mesmo de lhes porem às mãos, Julio
Ribeiro.

“Cabocla” é o romance certo para a guinada de noventa graus que se espera para o futuro. Para o rumo
certo. Para a simplicidade de vida. Para o campo. Para o sertão.

 ( A Gazeta de Botucatu – 06/07/1979 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 501

 PROCÓPIO FERREIRA

 Naquela manhã, percorríamos, as galerias da rua Duque de Caxias, rumo à aristocrática Praça XV, onde
sabíamos, anunciava-se no Teatro Pedro II, “ Deus lhe Pague” para logo mais à noite. Pena. Passagem com-
prada, fim de férias, reassunção iminente, tudo nos impedia de permanecer mais um dia em Ribeirão Preto,
para a estréia da grande peça de Joracy Camargo.

 Súbito, nosso tio Alfredo, acompanhante gentil, nos aponta :
- Olha o Procópio. Vamos cumprimentá-lo.
 Displicente, percorrendo à vontade as vitrinas, lá estava o homenzinho, modesto, deselegante, pescoço

enterrado entre os ombros, rosto anguloso, olhar penetrante como a brincar com as pessoas.
- Bom dia,Sr. Procópio Ferreira. Fazemos parte daquela multidão que o admira e o aplaude.
- Muito obrigado.
 Queremos ter o prazer de apertar-lhe a mão.
- Muito bem. Igual prazer sinto eu também! E veio o aperto de mão. Tio Alfredo foi mais longe :
- O Sr. Não envelhece, qual é o seu segredo? A resposta veio numa brejeira mirada, em riso fácil :
- Envelhecer, eu? Que é isso, meu amigo? Viajo muito! Não tenho tempo. . .
 Regressamos inconformada. Paciência. Já que “ Maomé não vai a Meca, um dia, Meca virá a Maomé” .

. . Perdêramos, por um dia , “ Deus lhe Pague”.
 Os anos correram.
 Mais tarde, em Botucatu, aportou Procópio Ferreira prodigalizando ao Interior, “Anastácio”, “Ciúme” e

“Deus lhe pague”. Finalmente! Meca viera a Maomé. . . E pudemos concretizar uma das mais caras ambições
intelectuais da época. Assistir, por Procópio, à peça que internacionalizou nosso teatro, em níveis das mais altas
representações mundiais. Peça substancialmente polêmica. Que imortalizou seu Autor e seus interpretes. Le-
vada ao cinema argentino, com grande índice de espetáculo de elite. Com Arturo de Córdoba, como galã.
Procópio representou-a aqui e no estrangeiro. Por 3.600 vezes.Com imenso sucesso.

“Deus lhe pague”. Foi com essa frase que o Senado, na semana passada, homenageou o artista que desa-
parecia. Frase exata. Na genuína acepção dirigida a uma vida inteiramente devotada à arte cênica que agora,
sem Procópio, penetra no cone de sombra para permanecer na memória grata dos que lhe admiraram o talento
invulgar. Não haverá tão cedo, disseram, ou talvez nunca mais, quem o substitua. É certo.

Primeiramente, pela sua impecável formação. Dono da perfeita comunicação artista-publico. Na finura dos
gestos, na mutação fisionômica, na sedução das frases, na subtileza do espírito, assim era Procópio Ferreira.
Cômico, satírico, jovial, maneiroso, elegante, clássico. Nunca admitiu, segundo suas últimas declarações, o
empequenecimento do teatro pela improvisação, pelo oportunismo dos medíocres, pela elementaridade das
peças mal alinhavadas, sem conteúdo moral, impostas, com a pornografia e o palavrão, a um público também
medíocre. Ele foi o artista das elites, isso é inegável.

Era um artista completo, disse a critica unânime. Sobrepunha-se à estatura meã , a um físico grotesco, a um
rosto desgracioso donde a fisionomia expressiva filtrava os reflexos interiores que no “mis-en-scène” ia do riso
à tristeza, da farsa ao sério; na flexibilidade tonal que seduzia as multidões desde o grave ao jocoso, do picares-
co à compunção.

Outra vez, ele voltou à Botucatu. Para trazer-nos tão somente, num único espetáculo: “Esta noite choveu
prata. . .” Sozinho, no palco, deu-nos uma extraordinária “performance” de seu talento. Usando os recursos da
voz, recitou-nos de “Hamlet”, o monologo célebre : “Ser ou não ser. . .” Fica-nos, como precioso legado, Bibi,
a mais jovial e autentica Mirandolina, de Goldoni, que só ele, Procópio, foi capaz de encenar em palcos brasilei-
ros.

 ( A Gazeta de Botucatu – 13/07/1979 )
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O PIANISTA PAULO MALUF

 Como nota verdadeiramente surpreendente, nestes áridos e desencontrados tempos, o jovem Governador
de São Paulo – um dos mais jovens da Federação – ativou a crônica social, revelando-se em dois episódios
distintos, num suceder de uns poucos dias, um fino cultor da Musica , a seleta música erudita, clássica.

 Belíssimo indicio, digno das mais lisongeiras esperanças. Executa facilmente, com desembaraço, quer como
solista, quer em conjunto, Beethoven, Chopin, Schubert e Debussy. Um grande estadista, desta época, dedica-
se também a Debussy, nas raras horas de lazer : Giscard D’ Estaing, que como grande humanista, normalmen-
te, em sua vasta programação, destaca um dia para participar da modesta refeição dos operários de Paris. O
Sr. Maluf, estudou piano até aos dezessete anos. Isso revela sua ótima formação, e é endosso seguro, já no
campo administrativo, de que o Estado tem à sua frente, não só um governador, mas uma pessoa humana. O
que vem se tornando mais e mais, admirável.

 Para a esterilidade tecnocrata dos nossos dias, isso é, além de surpreendente, algo desanimador. Como
pode a tecnocracia cega e fria, admitir momentos de elevação espiritual? Na época da programação sistemá-
tica, do robô, do computador árido e preciso, como pode alguém entreter-se com a sublimidade de Beethoven?
E de Schubert?

Já houve critica acerba. Com evidente interpretação demagógica e intenções claras de popularidade gran-
geada com “performance” de artista do teclado. A critica foi mais longe. O Governador obrigou, inseguro e
canhestro, que João Carlos Martins e Arthur Moreira Lima o seguissem no acompanhamento lento e desencon-
trado. Mas o fato é que o Sr. Paulo Salim Maluf, muito sereno, tocou de cor, seguro e firme, o belíssimo trecho
de concerto que inaugurou em Campos do Jordão, mais um Festival de Inverno de Música Erudita. Para
aqueles momentos, acreditamos, o Governador deu a contribuição risonha de um serão em família. Democrá-
tica e paulistanamente, como nos velhos tempos em que a música era fator preponderante na educação dos
jovens. A boa música, entenda-se. Música educativa e formadora.

Charles Duhamel, romancista, contista e grande intelectual há vários anos desaparecido, membro da Acade-
mia Francesa, costumava afirmar que seus melhores momentos eram quando, à noite, em seu gabinete de
trabalho, ouvia pela porta semi-cerrada, os filhos estudarem ao piano, ao violino e ao violoncelo, os trechos
clássicos – lições do Conservatório – para as aulas do dia seguinte.

E feliz ele repetia em suas memórias : “ A boa música , mesmo mal tocada ou alinhavada, edifica sempre e
nos leva, através de seus autores, para até junto do Criador”.

O Sr. Paulo Salim Maluf não é um aluno. É um executante. E pela música, abre, não há dúvidas, perspecti-
vas de humanismo. Se isso pode ser encarado como demagogia, não o entendemos. Esta coluna não trata,
absolutamente, de política. Ou de assuntos com ela relacionados. Mas acontece que sempre privamos da boa
música e aprendemos a conviver com os homens dedicados a ela. É um mundo maravilhoso que instrue, educa,
forma e aprimora caracteres. Por isso, estamos realmente, encantada.

O Governador Maluf não é o primeiro governador musicista. Um outro o foi, na inteireza do termo : compo-
sitor, executante e apaixonado artista. Carlos de Campos, estadista, jornalista, abolicionista e republicano. De
belíssima vida pública. Autor de peças primorosas, líricas.

Gerações sucessivas cantaram dele, “Topazio”, “Ametista”, “Turquesa”. No saudoso orfeão da Escola
Normal, quando a música era matéria distinta. Com exames e notas. Na regência do sempre querido Prof.
Mattos. A música brasileira, edicativa e formativa. Bons tempos, aqueles!

 ( A Gazeta de Botucatu – 20/07/1979 )
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O ALUNO

 O belo carro parou-nos à porta, conduzido por mãos de trato, másculas, ostentando anel de grau. Dele
desceu a esposa, refulgente em seus doze ou mais brilhantes, naturalmente autênticos, entre brincos, quatro ou
cinco anéis, relógio-pulseira. Acompanhada de um pirralho de uns dez anos.

- É com a Sra. Que eu quero falar.
 Estávamos no terraço.
- Pois não, entre.
- É um menino vivo, sabe? Idéias precoces, respostas prontas. Mas esse meu filho, professora, não vai indo

bem em Português. . . É uma lástima. Toda sua vivacidade prejudica-se nas frases truncadas, cheias de gíria.
Na escrita, é um “Deus nos acuda”. Escreve mal, não conhece acentuação, ou se grafa as palavras é tudo
errado. Um horror! Mas ele é vivo, sabe? Eu sei que um reforço, ele irá bem! A sra. Vai ficar com ele, não vai?

 A torrente se desencadeava em enxurrada. O pirralho ao lado, ouvia, numa atitude de senhor de si, olhar de
desafio. . .

 Pausa pra respiração. Entramos :
- Em que série ele está?
- Na 5ª série do. . . Atalhamos:
- Não importa. Temos vários aluninhos dessa escola aqui conosco. Talvez possamos integrá-lo a outros

coleguinhas de classe. . . Bons alunos, vê-se.
- Ah! Não. A sra. Vai dar a ele, aulas individuais, eu prefiro. E tem que ser bem enérgica. Ele precisa sacudir

essa indolência que lhe prejudica a vivacidade natural. . . Principalmente redação. . . Ah! Nisso ele é péssimo!
Tão esperto no falar, e quando escreve, embaralha tudo. . . Será a televisão em seu aspecto negativo? Mas
dizem que televisão é tão bom. . .

 Entramos direto no caso :
- Minha senhora, pela nossa agenda, vamos acomodá-lo entre as 2 e 3 horas, das segundas e sextas-feiras...
- Ah! Não dá. Às segundas, quartas e sextas, ele tem, nessa hora, Inglês. E não pode faltar. Ele vai indo

muito bem, já está começando a alinhar frases, eu e meu marido damos prioridade. A Sra. Sabe, ele vai precisar
do Inglês, nos futuros vestibulares, não é?

- Bom, nesse caso, vejamos : às 3as e 5as... Serve da 1 às 2 da tarde?
- Não professora. Não dá nessa hora, ele tem, às 3as, judô e às 5as, natação. Não dá, não.
- É. . . Esse é um caso problemático. . . Não daria para a senhora mudar a hora do judô ou da natação?
- De forma nenhuma, professora. Eu e meu marido queremos prepará-lo para os tempos modernos, para

enfrentar a Vida pela frente. . . A sra. Entende, não?
- Bom. Então, nós alteraremos o horário de um aluno da 7ª série, que prefere hora mais cedo e colocaremos

seu menino, das 2 às 3 da tarde, na 3ª feira. . .
- Não dá, professora. Ele vai à aula de violão. Ah! A sra. Precisa ouvi-lo, é um encanto. . . Já está tocando

umas musiquinhas graciosas, uma belezinha! Em casa, ele poe o disco na vitrolinha e acompanha que é um
encanto. . . Precisa “de ver”. . .

- Ele estuda por música?
- Não sra! De ouvido.
- É.. . Então está difícil de resolver a aula de Português. . .
- Mas a sra. Vai dar, sim! Faça uma força, modifique um pouco o seus horários e encaixará o meu filho, sim.

Menos, ia me esquecendo, às 6as das 3 às 4. Nesse dia, a gente se prepara para viajar e passar o fim de
semana fora. Não dá. Nesse horário, caso esteja disponível, não pode ser.

- Certo. Então, vamos combinar uma coisa. Nós temos compromissos inadiáveis com nossos alunos. A
senhora resolverá, em sua casa, um horário e dia especiais, para o Português de seu filho. Mas noutra escola,
está bem? Infelismente, aqui, não dá certo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 27/07/1979 )
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MÚSICA ROMÂNTICA

 A música romântica empolga sob dois aspectos diferentes : a música romântica propriamente dita, e a
música romântica descritiva. É esta última que nos proporcionará a crônica da semana. É ela a forma especial
que procura conduzir os ouvintes às vozes da Natureza, interpretando desde as ondas remansosas ou revoltas;
a tempestade; o silvo dos ventos; os sons onomatopaicos, até os sentimentos, desde os mais risonhos e brejeiros
aos íntimos dramalhões da angustia humana. Muitas vezes retrata a melodia, cenas campestres, quadros bucó-
licos, acidentes triviais e quotidianos.

 Assim descritos, os trechos clássicos imortalizaram seus autores, registrando-os na galeria dos gênios da
Música. Conta-se que dirigindo-se a uma capela dos arredores de Edgware, na Inglaterra, viu-se Haendel
surpreendido por forte temporal, o que o obrigou a refugiar-se numa oficina de ferreiro.Cantava e trabalhava o
artífice cadenciado a melodia pelo martelar do ferro. Interessou-se Haendel pelo ritmo e de volta a casa,
compôs uma de suas mais belas “Arias com Variações”. Trecho de concerto. De difícil interpretação. É o “
Harmonioso Ferreiro”.

 Haydn dirigia em Londres, a temporada de concertos. Num dos programas intercalou uma de suas Sinfoni-
as. Mas notou que em determinado trecho da música, de acordes suaves e pianíssimos, a maioria dos ouvintes
dormia sem o perceber. Usando de um ardil, o autor modificou o trecho. E intercalou na “Sinfonia em Sol
Maior” célebre e bela peça orquestral, uma melodia pura e singela, de uma doçura extrema, para ser executada
apenas pelos violinos, em “pianíssimo”. Logo em seguida, rompeu a orquestra toda, em seu volume total, com
um só acorde, estrondoso, fortíssimo. O auditório acordou assustado, para vingança e satisfação de Haydn.
Esse trecho celebrizou-se por ser chamado o “Minueto do boi” Recurso engenhoso.

 Sob os papéis deixados por Beethoven, encontrou-se um belíssimo “rondó”, que ele batizou com um titulo
original “ Fúria sobre um vintém perdido, acalmada num capricho”. É um belíssimo trecho descritivo em que o
autor, através dos sons, descreve o rolar da moedinha sob os olhos do dono que, aflito, procura agarrá-la , luta
com fúria para pegá-la, para por fim, vê-la perder-se num buraco do assoalho. E é Beethoven quem no-lo
descreve. . .

 Ninguém, como Chopin, para descrever seus delírios tísicos, suas angustias e incertezas entre os amigos
que lhe são fiéis e as caprichosas imposições da Sand. Numa tarde, na ilha Majorca, preparava-se um pic-nic
de reconciliação entre os amantes. Uma trovoada forte e inesperada pôs por terra os planos dos amigos.
Fechado em seu gabinete, o desespero nalma, a febre queimando-lhe os pulmões, Chopin reproduz no piano as
gotas, uma a uma, da goteira que zomba de sua aflição.

Conta a lenda que um ruído surdo eestranho se ergueu das profundezas da terra e o cataclismo horrendo
submergiu impiedoso, a vila encantadora das costas da Bretanha. Na voracidade das águas, a catedral formosa
foi sendo tragada, fazendo retinirem os dobres dos sinos, até perder-se no abismo. Claude Debussy levou para
a música, essa página imortal. E todos conhecem, por isso, “La Cathédrale Engloutie”.

O mesmo Debussy, dizem as crônicas, descreve ao piano, a lenda encantadora do antigo castelo arruinado,
perdido na vasta paisagem de eirados floridos, de fontes murmurantes, de colunatas esbranquiçadas do mármo-
re antigo, banhado pelos raios da lua, que passeia silenciosa e bela, na noite grandiosa de romance, de beleza e
sonhos. Quem não conhece o “Clair de Lunes”?

(AGazetadeBotucatu–03/08/1979)
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MONSENHOR LUIGI BIRAGHI

 O Secretário da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Botucatu e o Instituto Santa Marcelina convidam
paraa cerimônia que inicia às 20 horas de 11 próximo, na rua Dr. Costa Leite, Nº 548, a Exposição Vocacional
e o uso, por oito dias consecutivos, do carimbo alusivo ao Centenário da Morte de Monsenhor Luigi Biraghi.

 Mas quem foi Monsenhor Biraghi? Apenas, e em confronto com os nossos tempos, um campeão. Mas
campeão é palavra batida. Ser campeão hoje, é corriqueiro. Temo-los, e abundantemente, em todos os qua-
drantes das atividades humanas. Quando não o são, tornam-se “o homem do ano”, “o empresário do mundo”,
“ o cientista do século”, e assim por diante. Todos, representando, na multivariada paisagem humana, a contri-
buição individual para a ascenção da inteligência, da força fisiva, da diplomacia, da economia da ciência, na
escala de valores da espécie humana.

 Monsenhor Biraghi nasceu no século IX, em 1801, numa pequena aldeia italiana. E consagrou-se ao sacer-
dócio, onde, por 78 anos, dedicou-se à educação da juventude. Dentro e fora do seminário. Dispendeu o melhor
de seus dias, num inteiro devotamento, aos estudos. Principalmente à Filosofia e à Teologia, canais maravilho-
sos pelos quais ele adentrou as almas. De suas mãos saíram outros tantos sacerdotes, de rija tempera, de
virtudes raras, que por sua vez, plasmaram a sociedade de seu tempo. Amando as almas, como as amou,
voltou-se num verdadeiro holocausto à juventude.

 A agiologia religiosa não lhe confere a aureola de santidade, mas destaca-lhe o nome no rol imenso daque-
les mestres cristãos que, à maneira do Cura D’Ars, La Salle ou de Dom Bosco, modelaram para Deus, as suas
criaturas. Monsenhor Biraghi faleceu em 1879, eis a comemoração do Centenário de seu passamento. Sua
visão cósmica de um século que se projetaria como o século das reformas radicais, adentrou o futuro e projetou
a educação feminina nos moldes ideais do cristianismo : aperfeiçoamento das almas, pela cultura, pela educa-
ção, pela modéstia, pela elevação de princípios, pela nobreza de caráter, tendo por patrona, uma santa : Santa
Marcelina. Estava fundada, assim, a Ordem das Irmãs Marcelinas. Espalhada no orbe ocidental, depois da
Inglaterra, Suíça, França, Itália, com casas numerosas dedicadas à educação feminina. Até no Canadá.

 Pela primeira vez singraram os mares ocidentais, e a primeira casa da Ordem estabeleceu-se em Botucatu,
no remoto ano de 1912. Abençoou as pioneiras. São Pio X, hoje levado às honras dos Altares. E pelas mãos de
Dom Lúcio, primeiro Bispo botucatuense, viu a Revma. Irmã Antonieta Valentini, realizada no Brasil, a imensa
e gloriosa obra marcelina : formação e educação da mulher brasileira. Sob as bênçãos maternais da Igreja, em
caminho para Deus, destino único e supremo da criatura humana.

Evangelização, apostolado, vida cristã intensa, abrigo das almas, formação para o lar, para a Sociedade, para
a Pátria, tudo se encerra no traçado nunca jamais suficientemente abrangido da obra grandiosa da Ordem das
Irmãs Marcelinas. Por que “campeão da Fé”? Porque Monsenhor Biraghi revolucionou os métodos educacio-
nais : pôs a mestra – a Irmã Marcelina – entre as suas alunas : na capela, na sala de aula, no refeitório, no
parlatório, na rua, nos passeios, na festa dos salões, na solidão dos bosques de recreio. Na vida, na eterna
Oração. Para a Imortalidade. Para Deus.

Sem deixar esses fundamentos educacionais, as Casas se desdobraram. Em todos os quadrantes do País.
No Amazonas, a obra marcelina encarrega-se dos hospitais, dos asilos de velhos, dos orfanatos, das missões,
das colônias de doentes, valendo, assistindo, integrando, coadjuvando na obra assas penosa da emancipação
nacional. Essa foi a obra grandiosa de Monsenhor Biraghi.

 ( A Gazeta de Botucatu – 10/08/1979 )
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 EXPOSIÇÃO FILATÉLICA RELIGIOSA

 Como Casa-Mãe da Ordem, fundada em Botucatu em 1908, o Instituto Santa Marcelina, um dos justos
orgulhos desta cidade tradicionalista, reuniu sábado último, em seus salões, um grande número de amigos que
foram levar à Revma. Irmã Maria Helena Cunha Pinto, dd. Superiora, seu abraço efusivo, pela solenidade que
então marcava o transcurso da data centenária de morte de Monsenhor Luigi Biraghi, fundador da Ordem das
Irmãs Marcelinas, de renome internacional, eis que seus colégios e educandários espalham-se por todo o
Ocidente desde a Europa milenar às Américas do Novo Mundo.

Por que se comemora festivamente a data aniversária de morte? Porque na agiologia cristã, mais do que a
data do nascimento, celebra-se jubilosamente a passagem desta vida terrena para o limiar da imortalidade feliz.
Para a vida eterna. Na filosofia cristã, segundo os Evangelhos, não importa o passar dos anos mas sim, como
passá-los E Monsenhor Luigi Biraghi soube cumprir esses ensinamentos. Por isso, as comemorações que ora
se realizam na Ordem Marcelina.

Aqui estiveram presentes, irradiando as auras soberanas de sua religiosidade envolvente, as Revmas. Fer-
nanda Marcellini, dd. Superiora Regional com sede no Rio de Janeiro; Irmã Ana Bisegna dd. Superiora em
Muriaé, que se fazia acompanhar da querida Irmã Lourdes Masagão, antiga superiora nesta cidade, a quem a
Academia Botucatuense de Letras se fez devedora do incentivo e do seu entusiasmo pelas Letras e pelas
Artes. De São Paulo, esteve a Revma. Irmã Terezinha, dd. Superiora dos Colégios, na Capital.

Representantes civis prestigiaram com sua presença o ato inaugural do carimbo comemorativo da data. O
Eng. Eugênio Monteferrante Neto, dd. Vice-Prefeito Municipal, que confere seu nome brilhante às realizações
arquitetônicas da Ordem Marcelina espalhada pelo Brasil afora; o Dr. José Eduardo de Vasconcelos por si e
pelos Juizes da Comarca; representantes da Imprensa falada e escrita; Sr. Luciano Seixas Neves, da Empresa
de Correios e Telégrafos. Clero e demais Ordens da cidade. Amigos. Muitos amigos da Casa Marcelina em
Botucatu.

Figura de relevo na noite, a presença do Comendador Dr. Ângelo Zioni, a quem coube a organização da
Mostra Filatélica que ainda estará vigorando até dia 18, domingo próximo, nos salões do Instituto. Digna de ser
visitada, estudada e admirada. O Dr. Ângelo Zioni, irmão de S. Exa. Revma. Dom Vicente Marchetti Zioni, dd.
Arcebispo Metropolitano, é autoridade em assuntos filatélicos. Presidente da Sociedade Brasileira de Filatelia
Religiosa São Gabriel, discorreu na ocasião sobre o significado da Pastoral Vocacional e da Filatelia Religiosa.
Interessantíssimo estudo, subdividido em temática mariófila, natalina, folclórica, histórica. Sobretudo, histórica.

 A riquíssima coleção de selos sacros, de sua propriedade, é pequena parcela de um acervo que por diversas
vezes foi já visto nesta cidade, em ocasiões diferentes, sempre marcantes da vida cultural botucatuense. Desde
as saudosas Mostras de Ciências , aqui organizadas pelos Profs. Marques e Sartori, o Dr. Ângelo Zioni partici-
pou trazendo, através da Filatelia, a sua contribuição de inequívoco valor artístico-cultural.

 Ressalta nesta oportunidade a sua cooperação como conferencista e profundo conhecedor do assunto.
Suas palestras de alto cunho educacional tem propiciado aos aficionados da Filatelia verdadeiras lições de
História, de Arte e de Cultura. Autoridade internacionalmente reconhecida nos meios filatélicos, o Dr. Ângelo
Zioni em dado a Botucatu, através do Centro Cultural – Departamento Filatélico, sua espontânea e liberal
colaboração no sentido de se estimular nesta cidade, através da juventude estudiosa e ávida de conhecimentos,
lições sobre a Filatelia como Arte e como Ciência, fator seguro de aperfeiçoamento cívico de um povo.

 ( A Gazeta de Botucatu – 17/08/1979 )
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O CORONEL E O ITALIANO

Este é um fato que relembra uma época. Foi nos áureos tempos do café. Começo de século. O Cel. Era
fazendeiro abastado. Homem da lavoura, de traquejo comercial, bom patrão, coração grande. Costumes sim-
ples, casa patriarcal, acolhedora, abrigava além da família numerosa, amigos muitos, colonos às dúzias. Abas-
tança. Amizade franca, leal. Pelo romper da madrugada, lá se ia a caminho da fazenda. Pela tarde, o repouso
compensador, entre as baforadas de um fumo de corda e as conversas sem fim, com o Bepo, vizinho da calçada
de cima, bem em frente.

Desde madrugadinha, antes mesmo das claridades do dia, lá estava o bom Beppo a bater sola. Cantarolando
sempre. Mesmo com a boca cheia dos preguinhos que um a um, ia tirando, rematando a sola. O martelo
cadenciado ritmava-se pelos compassos das cançonetas. Trabalho quase findo, mudava o ritmo. Eram as
tarantelas vivazes, cheias, buliçosas. Artesão honesto, trabalhador, caprichoso. As botinas rangideiras eram
sólidas e leves. Firmes e flexíveis . Bem acabadas. Abastecia toda a fazenda do Cel. A caboclada domingueira
exibia pelas ruas as botas luzidias.

 Era um italiano tranqüilo. De uma argúcia notável. Memória admirável. Conhecimento, bom. Podia ser que
de almanaque. Mas sólido, “a tempo”, sempre com um caso especial, apropriado às circunstancias. E acaba-
vam sempre em aforismo, em tom moralista.

-Ó, Beppo! Como vai a coisa?. . . Eram sempre assim os seus encontros.
- “É, Colonello! Tutto bene!. . . Chi si contenta com poço, godê! . . .”
 Isso divertia o Cel. Volta e meia, lá vinha de dentro da casa, o menino, num bilíngüe delicioso :
-Babbo, la mamma dici que acabou o feijão”.
- “E dunque? F ala polenta. . .”
Prestativo, adiantava-se o Cel. : - “ Mas Beppo, eu acabei de colher um feijãozinho novo, gostoso. . .”
- “Grazie, Colonello. Polenta é troppo alimento”.
Horas e horas, esquecido da vida, desafogado das preocupações, lá permanecia o Cel., ao redor da pequena

banca do artezão. Esses momentos, valiam para ele, como um desafogar de tensões, nos complexos e intriga-
dos cuidados que lhe atanazavam o espírito. Mas o Beppo, contente consigo e com a vida, era um bom cama-
rada. Humilde, compreensivo, amigo. Sobretudo, companheiro.

 Iam ardorosas as eleições. Disputa mássica entre Hermes e Rui. Militar e civilista. O Cel. Era por Rui.
Apaixonado pelo baiano. O napolitano, nem eleitor, nem apaixonado, soltava em sua voz cantante, harmoniosa,
tranqüila :

- “ Lascia stare, Colonnelo . . . Questo Rui é sopratutto um teórico. . . um uomo delle lettere, ma non de
camando. . .

- Mas é um crânio, Beppe!. . .
 Um dia, o Cel. Retornou da fazenda e a casa do napolitano estava fechada. Estranhou. Indagou da mulher

: “ Ué!. . . O que aconteceu com o italiano?”
- Você não sabe? O dono da casa aumentou o aluguel e ele teve que ir morar num barraco, lá no começo da

cidade. Coitado! Com um familião daqueles!”
-Desgraçado!. . . Por que não me falou?. . . E eu, agora?” Foi e comprou a casa da frente.
Depois, com carroça e tudo, foi procurar o italiano : - “Ocê vorta praquela casa! Num tem sim, nem não!

Vorta!”-
- “Ma coronello! Io non posso affitare!. . .
- “A condição é uma só : não sair mais de lá!.. .”
 Voltou a família do napolitano. Ruidosa e feliz.
 À noite a mulher perguntou ao marido : “ Por que ocê feiz isso, Cel?”
- “E eu lá podia ficar sem conversar com esse desgraçadp desse italiano?.”

( A Gazeta de Botucatu – 24/08/1979 )
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 A S  M A R G A R I D A S

 Quando você for passando, não negue à Margarida com que topar, um “Bom dia!” espontâneo e cordial. Se
você for motorista, não lhe dificulte o labor, acene-lhe, polegar para cima, como a dizer-lhe : “ – Parabéns ,
estou com você! Seu trabalho é legal!” Como as flores de que levam o nome, as Margaridas das ruas necessi-
tam da seiva cristã, acolhedora, compreensiva e piedosa dos que lhe passam pelo trabalho dedicado e humilde.
Elas são as varredoras de nossa cidade.

Da imensa colméia humana, são elas as abelhas afanosas, vencendo com animo novo, esse gélido ventinho-
sul, frio e cortante, que irreverente desgalha as árvores e lhes propõe a elas, às Margaridas, um redobrado
esforço. Se chove, e a garoinha hibernal cortante e impiedosa provoca-lhes arrepios de gripe, nem por isso elas
abandonam as calçadas e se vão, até o fim da tarde tristonha, no consciente labor da limpeza das ruas.

- Uma boa noite de descanso, incansáveis Margaridas!
 Do formigueiro febricitante que enche a via pública, elas são as formiguinhas diligentes, que lhe evitam nas

passadas, leitor amigo, a casca de banana ou de laranja, que alguém muito primário jogou na calçada, talvez até,
por um repelente humor negro, para rinchavelhar após, à socapa, de algum transeunte alheiado – menino
assobiador , ancião trôpego ou mulher lavadeira, de trouxa à cabeça- que leve um escorregão e frature a
coluna, para sempre. Há disso, no corre-corre da vida, você sabia?

 Seu uniforme azul, o chapelão de palha sobre o lenço amarrado ao queixo, que lhes cobre as orelhas do frio
cortante , é uma nota viva, brilhante, esperançosa, do espírito fraternal que as guindou à arregimentação oficial.
A lei as ampara, mas como pano de fundo das organizações oficiais, está a figura sorridente de um Vulto
Branco, que saído de uma das mais tristes experiências da História Contemporânea - as minas de carvão da
Polônia dominada, abraçou em Puebla uma criança, beijou-lhe as faces trigueiras e a apontou ao mundo, num
gesto, só : “ Sede todos irmãos!”

 O trabalho substituiu a esmola. O pão e o leite não faltam mais à mesa rude. O agasalho cobriu os andrajos.
O leito tépido já não é mais o chão duro. A revolta e a vergonha trocaram-se pelo suspiro de alivio. E de
felicidade. – Deus as ajude , Margaridas operosas! Sejam felizes!

Em que boa hora vocês surgiram! Suas colegas da Capital, há já anos trabalham, sabiam? Lá também, no
borborinho ruidoso de uma Metrópole caótica, imersas na neblina fuliginosa da deteriorização ambiental, lá
estão elas, suas colegas, a varrer as ruas sem fim de uma paulicéia enlouquecida.

Como lhes nasceu o nome? Não o sabemos. Mas adoramos as margaridas, como todas as demais flores ou
folhagens. São bonitas, simpáticas, elegantes, comunicativas. Alegram-nos o jardim doméstico, as aléias traça-
das, misturam-se ao verde, encantam. Nos jarrões dos vestíbulos, dão, antes mesmo que o anfitrião, a cordial
boa-vinda ao visitante. Não tem o donaire das rosas, nem sua origem nobre. Nem do lírio tem a Heráldica.
Semanticamente, plebéias.Do povo. Das mãos de Deus.

Assim são vocês, simpáticas Margaridas. Modestas, prestativas, diligentes. Gente. O idioma alemão distin-
gue o substantivo, com letra maiúscula . Filologicamente, o Ser. O que existe. Sob os raios do sol, sob as vistas
de Deus. – Bom dia, Margaridas!

 ( A Gazeta de Botucatu – 31/08/1979 )
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MÙSICA NO BRASIL

Um dos mais célebres quadros de nossa Galeria Histórica, óleo de August Bracet retrata o ainda Dom
Pedro – Príncipe Regente, na tarde da Emancipação Política do Brasil, em São Paulo, tocando ao cravo, os
primeiros acordes do Hino da Independência. É da Música no Brasil , que vamos falar. A primeira notícia que
se tem é de que, já no século da descoberta, o Brasil-colonia recebeu o primeiro cravo – forma instrumental
primitiva – trazido pelos Padres da Companhia de Jesus. Assim, como fator altamente importante na obra da
catequese, o cravo serviu não só para as cerimônias litúrgicas nas pequeninas capelas de então, como também,
para a harminização das peças teatrais que, como se sabe, foram encenadas para encantamento e participação
dos selvícolas agregados ao redor do Colégio.

Na fase da ocupação holandesa que tantos indícios de cultura e ciência deixou no Norte do País, outros
instrumentos foram aqui introduzidos com o piano. As crônicas da época falam da música de instrumentos de
sopro, de corda e do cravo. Na época dos vice-reis marcou os saraus em palácio , que se realizaram com as
características de grandes concertos. O piano foi, pois, o elemento polarizador das elites daquele período, o
índice de uma educação que já se definia em moldes decididamente requintados e europeus.

 Um longo percurso vai da modesta “spineta” ao piano dos nossos dias. Os estágios vários desse instrumen-
to marcam o clavicórdio, o cravo, para depois chegar ao “piano-forte” dotado de mais recursos. No Brasil, o
piano executado pelo Pe. José Mauricio Nunes Garcia, era já dotado de grandes recursos técnicos, o que mais
ressaltou o talento do jovem musico. Graças a isso, pode ele escrever o primeiro “ Compêndio de Música e
Método do Piano-Forte”.

A chegada ao Brasil, em 1808, da Corte Portuguesa, significou para o ambiente colonial, o inicio de uma
época de profundas alterações no “modus-vivendi” da sociedade de então. Dom João, muito ao contrário do
que lhe imputa o anedotário irreverente, era de formação voltareana. Tinha cultura enciclopédica e gosto
artístico. A Família Real, educada musicalmente, não prescindia dos serões artístico-musicais. Da Europa veio
Marcos Portugal a quem coube ser Mestre de Capela. Missas solenissimas foram executadas com o duplo
cunho religioso-artistico. O real mecenas chamou a Palácio e amparou os estudos do jovem José Mauricio, que
veio a se tornar uma das glórias de nosso passado musical.

Para a educação de Pedro, seu sucessor um dia, convidou e trouxe da Europa Sigismundo Newkomm,
discípulo de Haydn. Assim, o futuro compositor do Hino da Independência, recebeu, desde os dez anos de
idade, sólidos e completos ensinamentos de Música, incluídos os capítulos da Harmonia, Composição e Execu-
ção. Grandes centros “geo-pianistico” marcaram a faixa litorânea do Reinado : Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro e São Paulo. O tratado comercial com a Inglaterra, enxameou essas regiões de pianos ingleses.

Com o casamento de Dom Pedro com a Arquiduquesa austríaca Dona Leopoldina – a bem amada dos
brasileiros – enriqueceu-se ainda mais e definitivamente, o quadro cultural brasileiro. São conhecidos os méri-
tos de instrução e de educação da princesa. Que era também, diletante do piano. Desde aí, passam a entrar no
Brasil, os pianos de fabricação austríaca , isto é, os famosos pianos de Bohn.

( A Gazeta de Botucatu – 06/09/1979 )
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BOTUCATUENSES QUE BRILHAM LÁ FORA

Com Rachel de Queiroz, poderíamos dizer, protestando contra a restrição do espaço jornalístico desta colu-
na, que nos faltam dedos nas mãos, para a contagem digital dos últimos fatos que nos chegam ao conhecimento
sobre a atividade intelectual social e artística de nossos conterrâneos que tão bem divulgam nossa Botucatu, em
todos os quadrantes do mundo lá fora. Não caberá tudo nesta coluna. Iremos por parte, eis que não podemos
abusar do espaço. Senão, lá vem o telefonema do Diretor pedindo-nos lugar para o Dr. Osmar Delmanto com
seu escritório de grande causídico. Mas vamos por parte.

De Rushmore – Dakota do Sul, vem-nos de Candida Guimarães Levy, um atencioso postal, dando-nos conta
de uma palestra por ela proferida em reunião do Rotary Clube de Maumee – Costa do Pacifico, onde cumpre
um curso de doze meses – sobre “ O Desenvolvimento Brasileiro” dos últimos anos, atingindo todos os aspec-
tos : político, social, econômico, cultural. Exposição brilhante, evidente demonstração de civismo e amor-patrio,
prova incosteste de sua inteligente juventude em que os estudos prevalecem mais que as fugas espirituais de
uma mocidade sadia, alegre, descuidada.Lá, ela se dedica ao ensino de Português, aos americanos. Parabéns,
menina!

 Do “Diário da Noite” de 5 de junho último : “ Nosso companheiro Oberdan Faconti, da Sucursal de Santos
dos “Diários Associados”, foi eleito para a Academia Santista de Letras. Jornalista, poeta e pintor, há anos vem
lutando pela divulgação da cultura. Suas poesias são objetivas, sem retórica e em linguagem naturalmente
simples. Ganhou oito prêmios em salões de pintura e em setembro, fará sua primeira Exposição individual na
Galeria Prodesan. Posteriormente, veio-nos pelo Gastão Dal Farra, o Convite Oficial do Departamento de
Cultura da Municipalidade de Santos, para a Primeira Exposição de Pintura de Domingos Oberdan Faconti, de
08 a 16 do mês em curso.

 Maria Lúcia Dal Farra, recebendo título de Doutora em Letras. De viagem para a França, onde permane-
cerá, como bolsista, por três anos. Sua tese sobre Virgilio de Oliveira, abriu-lhe os portões do academismo
internacional, a caminho da Sorbonne. Um grande abraço, menina! Ainda em Santos, o Dr. Fabio Moscogliato,
Presidente da Comissão de defesa Civil, dinamizando as forças vivas santenses para superar a grave crise
hospitalar conseqüente da greve dos médicos contra a remuneração de baixo padrão. Tavares de Miranda,
divulgando com freqüência, a Academia Paulista de Letras ora sob o comando de Francisco Marins que impri-
me ao sodalício uma dinamização extraordinária, secundado por Hernani Donato na presidência do Departa-
mento de Divulgação. Estarão ambos, entre nós, na Sessão Solene de 29 do andante, prestigiando a festiva
recepção de Leilah Assunção e Mafra Carbonieri, como Membros Honorários e Regis Torres Castro e Antonio
Oscar Guimarães , como Membros Correspondentes da Academia Botucatuense de Letras.

 Em Outubro próximo, Francisco Marins em nossa ABL, proferindo palestra sobre Euclides da Cunha.
Conferência aberta aos intelectuais, professores, estudantes e admiradores do autor de “ . . . E a porteira
Bateu”. Saindo para a programação festiva das comemorações que marcarão em 1980, a passagem dos 125
anos da cidade de Botucatu, a Academia Botucatuense de Letras elaborando o Regulamento para o I Concurso
Literário de Contos.

( A Gazeta de Botucatu – 14/09/1979 )
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PAPA JOÃO PAULO I

 Ele nos deixou um tríplice legado : seu sorriso, o efêmero governo espiritual de trinta e três dias e um livro
: “Ilustrissimi”, que traduzido pela Loyola, se nos impõe como : “Ilustríssimos Senhores”. Original, não? Dirigido
a grandes e pequenos. A todos nós.

 Seu sorriso anula todas as trilhas que a filosofia montou para o bem viver. Nenhuma escola se sobrepõe à
irradiante e sedutora mensagem daquele simpático, espontâneo e humilde sorrir : desnorteou os prepotentes,
seduziu os céticos e reconfortou os desvalidos. No cenário apocalíptico deste fim de milênio em que as institui-
ções seculares derruem-se inexplicavelmente, aquele sorriso afigura-se-nos – sem acrimônia ou pessimismo –
como um dos últimos pores-de-sol da compreensão e da mansuetude de pastor a recolher as poucas ovelhas
sobreviventes na paisagem triste e desolada, antes que a noite imprevisível desça.

 Seus trinta e três dias de poder espiritual marcaram um período – quase diríamos profético – antes que a
formalística lhe sufocasse as palpitações do coração simples demais para arcar com as injunções da pragmá-
tica coercitiva implacável que o desumanizava. Deixou-nos silenciosamente, com as perspectivas frustradas de
uma grande promessa.

O livro, são lições admiráveis. Retratando inteiro o cultor das letras, o sábio, o estudioso. Sobretudo, o
humanista. Simples, humilde, despojado, alegre e inocente como uma criança. Um cristão autentico, palmilhan-
do os caminhos do mundo, pela Literatura Universal.

É uma coletânea de cartas. Estilo epistolar raro e difícil. Ele as escreveu originariamente nos números
mensais do “Messagero di Santo Antonio”, boletim de Padova de cuja renda se sustenta o maior Orfanotrofio
da Itália, modelo para o mundo. Revistinha singela que se espalha pelo orbe, traduzida segundo os países e se
destina aos devotos de Santo Antonio. Em nossa família, de avós a netos, somos assinante e leitora assídua.
Lêmo-lo desde há muito, sem atinar-lhe sequer a projeção futura e breve.

 Essas cartas coligidas após a sua morte, constituíram o livro precioso que hoje divulga com características
literárias raras, a sabedoria patriarcal de seu autor. É estilo jornalístico ameno, incisivo, breve. O endereço das
cartas é para autores famosos : Chesterton, Peguy, Goethe, São Francisco de Sales, Walter Scott e outros. Tem
endereço para o Rei Davi, Maria Tereza da Áustria, a Hipocrates, a Casella, a Santa Teresa de Ávila. Recebe-
ram-na também Collodi ( ele leu e adorou Pinócchio ), Penélope, o Barbeiro de Sevilha. Carta maravilhosa,
para a pretensiosa juventude, é a que ele dirige a S. Bernardino de Sena. São as “Sete regras válidas”. Convém
a sua leitura.

 Elas tem um sentido nobre, admoestador, premonitório. São persuasivas. Entendem-nas letrados e iletra-
dos. São cartas alegres, translúcidas, ricas de sabedoria e graça. Como um “buon nonno” ele admoesta, corri-
ge, castiga, sem machucar. A verdade que ele tão bem analisa a Cicikov é mais que uma séria advertência aos
homens de hoje. E ele a impõe tão soridentemente, tão de leve, que somos instintivamente levada à máxima
aureliana do “Castiga...ridendo”.

 Dickens, o Natal e os pobres, abrem as páginas admiráveis. São os eflúvios encantadores do Presépio que
torna todos os homens mais irmãos. Para as mulheres, duas cartas completam-lhe o fino humorismo; ao rei
Lemuel, da Bíblia, e aquela que ele dirige a Penélope, pondo-lhes aos olhos de ambos, a evolução social da filha
de Eva e o feminismo dos dias atuais. Termina com uma carta a Jesus Cristo. É digna de ser lida.

 Exatamente em 29 do corrente, ocorre o primeiro aniversário de sua morte. Foi Albino Luciani,humanista,
cristão, do século XX. Na Igreja : Papa João Paulo I.

 ( A Gazeta de Botucatu – 21/09/1979 )
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ACADEMIA BOTUCATUENSE DE LETRAS

Não se estupefaçam nossos leitores se vierem a saber que a Sessão Solene da Academia Botucatuense de
Letras a se realizar sábado próximo nos salões da Câmara Municipal de Botucatu se transformou, por um toque
extraordinário, numa inopinada montagem teatral – tão ao gosto de Leilah Assunção. É que os quatro intelec-
tuais que lá serão homenageados, adentrarão o recinto em carne e osso, trazendo pelas mãos seus próprios
personagens saltados da letra de forma para a imaginação entusiasta de seus muitos admiradores que la acor-
rerão para de perto aplaudirem o onirismo estético em que os mergulha a inteligência e o talento botucatuense.

Acompanhados por Francisco Marins e Hernâni Donato, lá estarão Mafra Carbonieri e Regis Torres de
Castro, prosadores; Leilah Assunção, teatrologa e Antonio Oscar Guimarães, poeta.

Abrirá o programa, a tese acadêmica de José Antonio Sartori, cientista e autor de livros científicos já
traduzidos e adotados em paises sul-americanos. Professor do Ano de 1967, galardoado no Concurso “Cientis-
tas do Amanhã” patrocinado pelo IBECC filiado à UNESCO, ladeado por Emilia e Narizinho – como tão bem
o prefigurou Hernâni Donato, quando colaborador urbano, Sartori abrirá os portais da Imortalidade para retra-
çar uma vez mais, o perfil de Monteiro Lobato, seu patrono da Cadeira 16.

 Todo cientista é um mago desde Paracelso e ele transformará em poeira dourada sua oratória fluente,
encantadora e elegante levando-nos aos anos juvenis tão já distantes, desde o Sitio do Pica-Pau Amarelo às
margens murmurantes do ribeirão, num mergulho gostoso ao reino do Príncipe Ecantado. Lembram-se?

 Como toque de magia lá estarão também, avivando-nos a memória, aqueles três personagens : Quita, Pedro
Ferrari e a aranha peçonhenta e envolvente de um psiquismo nevrótico que carrearam para Mafra Carbonieri,
em 1972, a láurea de primeiro paulista a levantar o premio do Concurso Nacional de Contos do Paraná . Antes
e depois deles, outros personagens excitaram-lhe a imaginação e se fixaram nas páginas de “Armas e Baga-
gens”, tornando o livro preferido na pesquisa da Editora Globo. Objeto de estudo especial, da inglesa Katherine
Delos, sua obra “O Homem Esvaziando os Bolsos”, levou-o, com dois prêmios Governador do Estado ( 1965 –
Poesias “Canto Furtivo”) e 1967, contos : “Os Gringos” a integrar o Dicionário Contemporâneo dos Autores
Latino-Americanos, editado por David W. Foster.

 Professor pela nossa Normal, pianista, advogado, Procurador da Justiça no Fórum da Capital, Mafra Car-
bonieri recebe agora a consagração acadêmica pelo seu berço natal.

 Leilah Assunção trás também pelas mãos a Mulher que ela tomou, guiando-a pelos altos muros do conven-
cionalismo tradicional estremecendo-os em sua estrutura numa fuga para a libertação. Segredou-lhe aos ouvi-
dos, encorajou-a, forçou-a e saiu a fazê-la, entre medrosa e assustada, uma feminista convicta a se despojar do
“libido” doentio para as luzes e o calor da emancipação.

 Entrando na Biblioteca Municipal de Campinas, Regis Torres Castro surpreendeu um diálogo entre a secre-
taria e uma jovem cliente de livros :- Olhe, o autor de “Croma” vem aí, entrando. Você quer conhecê-lo? – “
Não me interessa o autor, prefiro-lhe os personagens. De-me “Pique”, para ler. Já li “Raissa”.

 Assim, Carla, Joaquim, Torres, Silvia, Rosa, Eduardo, Acácia, Pierre, tomaram decididos a Cadeira Nº 34
da Academia Campinense de Letras e asseguraram a seu autor e criador, a substituição honrosa do filólogo e
professor Alberto Prado e Silva, então falecido. Regis Castro é hoje Vice-Presidente daquela Casa de Cultura.

 E porque toda encenação se reveste do cálido bafejo da Poesia, contaremos na Sessão Solene de sábado,
com a presença muito querida do poeta Antonio Oscar Guimarães, cujo estro levou-o, através de publicações
em jornais e revistas nacionais e estrangeiras, à celebridade internacional. Antonio Oscar Guimarães , advoga-
do na Capital, tem seu nome ligado a movimentos literários em Portugal e Espanha. Na festa do espírito,
Botucatu e a ABL homenageiam seus vultos.

 ( A Gazeta de Botucatu – 28/09/1979 )
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 OS ALBUNS DE DONA BEZINHA

A TV Globo – Canal 5, vem de divulgar desde há dias, uma bela campanha visando à preservação do
patrimônio histórico-cultural brasileiro, num apelo veemente ilustrado com belas frases e a visualização de
velho álbum de caprichosa arte manual donde se extraem páginas musicais antigas e guardadas fotografias
esmaecidas pelo tempo : “ Documento destruído á história perdida. Cada vez que você joga, rasga ou queima
um documento, é o passado que se perde para sempre”.

Na meia luz da vasta sala, na calada da noite, saltam-nos do vídeo à memória imagens as mesmas, como se
emprestadas fossem pela nossa recordação à temática moderna televisiva. Por onde andarão os álbuns mara-
vilhosos de D. Isabel da Cruz Maffei? Quem herdou aquela preciosidade seriada em volumes – dez ou doze,
escapam-se-nos os exemplares – por ela mesma encadernados em veludo, seda, couro, pintados ou pirograva-
dos, com douraduras, fechos de ouro e prata, fitas de setim brilhante, marcando como nos missais, as músicas
preferidas do bem-amado morto?

Nós os folheávamos um a um, nas longas horas de convívio com a antiga mestra, mais amiga e mais
profundamente querida porque silenciosamente intuíamos na nossa percepção precoce de adolescente sensível,
as dores que lhe dilaceravam o coração de mulher solitária, triste e indomável nos entraves da vida.

 A rua Curuzu tão ciosamente guardada em nosso coração aflora-nos, às vezes, a memória e impõe-se-nos
impedindo que guardemos só para nós emoções vividas que nos formaram a alma, o coração e o intelecto. A
velha rua querida, por nós ilhada num mundo só nosso, sem acedências quaisquer, representa-se-nos agora,
ante o vídeo , na paz da noite, na sala solitária, um velho álbum que a ninguém permitiríamos devassar mas que
o alcance promocional televisivo, na amplitude da mensagem, como que indiscretamente adentrou e divulgou.

 Para ressaltar-lhe o vulto senhoril de grande dama, para sentir-lhe de novo as miradas de mulher inteligente,
reviver a amizade profunda que a ligava à mamãe , e a imensa ternura com que ela, mais que às outras crianças
do bairro nos acolhia, galgamos a elegante escadaria burnida eatapetada, dobramos o caracol de balaustrada
torneada e penetramos, como tantas vezes, na adolescência, na sala de visitas decorada segundo a “belle
époque”. Ao canto, o Pleyel, lembrança querida do velho pai, na tarde de núpcias, na Tietê bandeirante. Depois,
a frustração do lar sem filhos e a trágica partida sem retorno, do esposo bem-amado.

Ela fez do bairro, da rua, das famílias que carinhosamente a cercavam, sua segunda família. Da sacada
central, ela assistiu às nossas diabruras de quarteirão. Chamávamos ao sobrado, o “solar da dama medieval”,
laivos já da nossa pretendida cultura. A nossa boêmia de cigarra cantadeira fazia-nos a sua preferida. Tínhamos
direito, na bela sala de mobília de acaju, lustrosa e protegida pelo linho alvinitente, aos álbuns artísticos, seleci-
onando as músicas que então ela nos fazia ouvir, ao piano.

 Edições finíssimas, importadas. Deliciávamo-nos com as ilustrações de “Quand l’amour meurt...” ( Ricord
– Roma – 1904 ). “ Echo! Echo!” Ária di Concerto – Canto (Soprano et Flauto ou Violino com acompanhamen-
to de Piano, de Ernestp Kohler.

 Embebia-nos a imaginação, a figura senhorial da Arquiduquesa Estefânia, gravada no papel aveludado, já
esmaecido pelo tempo : “ Gavotte Stéphanie – A. Czibulka – Dediée a son Altesse Imperiale at Royale, l’
Archiduchesse Stéphanie – Bruxelles,Schott Frères – Leipzig, Otto Junne.”

 Os sons melodiosos levavam-nos longe, enquanto os olhos maravilhados se estatelavam na ilustração artís-
tica daquelas verdadeiras jóias de “imprimerie”. Há bem pouco tempo, em São Paulo, houve uma exposição
retrospectiva da arte gráfica. Onde estarão os álbuns valiosos de Dona Bezinha?

 ( A Gazeta de Botucatu – 05/10/1979 )
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DIA DO PROFESSOR

 Pediram-nos que falássemos sobre o DIA DO PROFESSOR. É tema bastante difícil, eis que da nossa
geração às gerações presentes, o conceito demestre alterou-se bastante. Procuramos o melhor, para saudar as
mestras que assim o desejaram. Fomos a uma poetisa e nome na Literatura Latino-Americana e ela nos
proporcionou este poema :

 ORAÇÃO DA MESTRA
 Gabriela Mistral
Senhor! Tu que ensinaste, perdoa se eu ensino, se levo o nome de mestre que levaste pela Terra. Concede-

me o amor único de minha escola, que nem o sortilégio da beleza seja capaz de roubar-lhe minha ternura de
todos os dias.

 Mestre, faz perdurável a minha paixão e passageiro o desencanto. Arranca de mim este impuro desejo de
justiça que ainda me pertuba; a revolta que nasce dentro de mim quando sou ferida; que não me doa a incom-
preensão, nem me entristeça o esquecimento daqueles a quem ensinei.

 Concede-me o ser mais mãe que as mães, para poder amar e defender, como elas, o que “não é carne de
minhas carnes”; que eu chegue a fazer, de um de meus alunos, meu verso mais sublime e a deixar-Te, nele
gravada, minha mais insinuante melodia para quando meus lábios não cantem mais.

 Torna-me possível Teu Evangelho, em meu tempo, para que não esmoreça na luta de cada hora por ele.
Poe, em minha escola democrática, o resplendor que descia sobre Teu coro de meninos descalços.

 Faz-me forte, ainda em meu desvalimento de mulher, e de mulher pobre; faz-me desprezar todo poder que
não seja puro, toda pressão que não seja a Tua Vontade ardente sobre a minha vida.

 Amigo, acompanha-me! Sustem-me! Muitas vezes não terei senão a Ti, a meu lado. Quando minha doutrina
seja mais verdadeira, e, mais causticante minha Verdade, eu ficarei sem os mundanos, mas Tu me acolherás em
Teu coração que muito soube já de solidão e desamparo.

 Só em Teu olhar, buscarei as aprovações. Dá-me singeleza, e da-me profundidade; livra-me, Senhor, de ser
complicada ou banal em minha lição cotidiana.

 Concede-me levantar os olhos de meu peito ferido, ao entrar cada manhã em minha escola; que não leve à
minha mesa de trabalho meus nímios afazeres materiais, minhas ínfimas dores.

 Torna leve minha mão em castigar, e fá-la mais suave ainda na caricia. Repreenda eu com sentimento para
saber que corrigi amando. Permite que construa de espírito minha escola de tijolos; que a flama de meu
entusiasmo envolva seu edifício pobre, sua sala desnuda. Meu coração seja mais coluna,e minha boa vontade
mais ouro que as colunas e o ouro das escolas suntuosas.

 Enfim, lembra-me, desde a palidez da tela de Velásquez, que ensinar e amar intensamente sobre a Terra é
chegar ao último dia com a lança de Longinos espetada de lado a lado.

 ( A Gazeta de Botucatu – 12/10/1979 )
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DIA DO PROFESSOR (II)

Estamos escrevendo esta crônica, exatamente na manhã do DIA DO PROFESSOR. Chegará aos nossos
leitores, no fim da semana. Mas haverá ainda no ar, ressonância festiva e evocativa da Homenagem ao Mestre.

Ás quatro horas da tarde, na Secretaria da Educação e Cultura do Estado, numa cerimônia a que assistirão
as altas autoridades do Ensino, a nossa cara amiga – a quem tanto admiramos – profa.Angela de Biasi, erudita,
humanista, grande talento em Música e Canto Orfeônico, estará levando o Coral por ela organizado e mantido
e que, entre outros números, homenageará o Prof. José Pedretti Neto, botucatuense, jornalista, mestre entre os
mestres de seu tempo, com o jogral inédito, que ele compôs , como compôs também outros poemas em prosa e
verso, ao sabor de sua rica imaginação de artista, de cristão convicto, sob o impulso admirável que o fazia
mestre e amigo, companheiro e guia da juventude que ao redor dele cresceu.

 Destacamos desse jogral, alguns trechos à sua memória inolvidável de primo, companheiro de tertúlias
familiares, amigo de todas as horas :

T – MESTRE!
A – Eu fui cego e tu me abriste os olhos
B – Eu fui mudo e tu me desataste a língua.
C – Eu fui ímpio e tu me deste a Fé!
T – Graças a ti, pelos caminhos da vida vencendo os escolhos
A – Pude ser bom
B – Pude ser justo
C – Pude compreender o que é mau
T – O que é belo
O – que é auguto!
A – Pude ser planta no deserto. Ó Mestre!
B – Pude ser flor no espinheiro
C – Pude ser sol
A – Pude ser nebulosa
B – Ser firmamento inteiro
T – Pude ser homem
Ó mestre Amado!
Pude ser gota de bondade na infinda solidão agreste
E para ser isso, quantas vezes venci o meu tormento
Exaltando dentro de mim, o próprio sofrimento!
T – Mestre! Quantos voltaram para beijar a mão que lhes deu a benção?
T – E o rebanho, Mestre!
Por acaso agradeceu
A ovelha que tornaste ao aprisco?
T – Mestre, nós te deixamos. . .
Porque um Mestre, jamais deixa seus alunos. . .
A – Em nome dos que se foram sem dizer ADEUS!. . .
B – Em nome dos que se foram sem dizer OBRIGADO!.. .
C – Em nome dos que se dispersaram sem voltar para trás. . .
T – Em nome de todos eu peço :
Solista-Adeus, vós que sois o Senhor
Daí ao mestre a paz que ganha o céu
A paz que é oração. A paz que recupera o Amor
Abrandai-lhe o caminho da existência e daí-lhe a graça
De ser sempre amigo, de ser sempre irmão!
Todos : Adeus ó Mestre!
Lá fora está à minha espera uma estrada
Meus olhos estão secos mas minh’alma chora
O infinito me chama
Eu vou em busca da aurora!”

 ( A Gazeta de Botucatu – 19/10/1979 )
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PROF. AÉCIO DE SOUZA SALVADOR

Do Prof. João Carlos Moreira, dd. Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, recebemos atencioso
convite para a Sessão Solene que em 27 próximo estará conferindo a AÉCIO DE SOUZA SALVADOR, o
título de Cidadão Botucatuense. No mês do Professor, uma homenagem a um grande Mestre. Fazemos desta
crônica nosso preito de admiração e profundo respeito àquele que a partir de então estará integrando o Panteon
sagrado dos grandes vultos que conferiram a esta cidade – mercê de Deus – as credenciais de “Morada da
Inteligência”.

 Nasceu o Prof. AÉCIO DE SOUZA SALVADOR a 10 de Novembro de 1906, na Capital do Estado, filho
de Carlos Salvador, imigrante italiano, e da gaúcha Jovina Pereira de Souza, da família do general João Francis-
co Pereira de Souza, herói revolucionário do Sul. Da mãe , pianista exímia e grande dama, herdou as primeiras
noções musicais e o conhecimento do teclado. Foi na juventude funcionário público federal, carreira que aban-
donou para diplomar-se pelo Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde foi aluno distinguido de
Savino de Benedictis, Agostino Cantu e de Ernesto Melich.

 Aqui chegou em 1932, integrando-se à família botucatuense por seu casamento com a Profa. Maria Zanot-
to Salvador, por suas três filhas : Isis, Cleo e Cíntia, por seu genro Roberto Lopes de Souza e pelo netinho
Roberto. Aqui iniciou uma das mais brilhantes e eficientes Escolas de Música que pelos anos em fora diplomou
legiões de alunos, bastando citar, entre outros : Maria Aparecida de Carvalho Moura Campos; Maria Aparecida
Eichenberg Martins; Maria Amélia Blasi Pisa de Almeida; Maria Helena Blasi Trevisani; Maria da Glória
Guimarães Venditto; Maria das Dores Virginio dos Santos, Maria Lúcia Villas Boas Novelli; Wilma Souza
Freire e Antonio Lunardi Becchelli, herdeiro do cabedal artístico do mestre, integrante hoje do Dicionário
Enciclopédico Universal “Who’s Who”, editado em Londres.

 Da legião imensa de discípulos, destacam-se hoje as concertistas Irany Leme, atualmente docente do
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro e Nely Hirsch, docente do Conservatório Musical do Panamá –
América Central. O Prof. Aécio de Souza Salvador foi professor de Harmonia e Piano do saudoso Pe. José
Kuster Pisani, o fundador e regente da Associação de Canto Coral de Botucatu, que levou a cidade à consagra-
ção nos palcos do Teatro Municipal de São Paulo no Auditório das “Folhas”, por duas vezes, e no Concurso
Nacional de Canto Coral Curitiba, no Paraná.

 Integrante dos docentes de todas as escolas oficiais e particulares desta cidade, é hoje o Prof. Aécio
membro do Conservatório Musical do Instituto Santa Marcelina, honra de nossa cidade. Sem nunca haver
contado com a iniciativa o oficial, a Professor Aécio denodadamente vem neste quarenta e tantos anos de vida
botucatuense batalhando no setor artístico-musical da cidade. Fundador e criador de Orquestras e Corais
sucessivos, que pereceram merencoreamente pela falta de subsídios oficiais, jamais esmoreceu em sua grande
obra educativo-cultural.

 Estudioso apaixonado da história e da gente desta terra, o então vereador Antonio Gabriel Marão propôs a
seu tempo e hoje se concretiza, o título do que se fez AÉCIO DE SOUSA SALVADOR incosteste merecedor.

 A Academia Botucatuense de Letras guardiã dos valores autênticos da cidade, elegeu-o por unanimidade
de seus membros efetivos para a Cadeira Nº 10 – Patrono Humberto de Campos, anteriormente ocupada pelo
grande médico Antonio Pires de Campos. Em 1978, em sessão especial, defendeu ele sua brilhante tese acadê-
mica.

Compositor de largos recursos, suas obras vão desde o clássico,ao sacro, ao popular e ao erudito. É longa
sua bibliografia. O mais recente sucesso foi em 1978, quando um aluno seu, bolsista Emilson Barbosa, cantou
no The Brick Church Presbyterian de New York, a “Canção de Natal” ( Aécio Souza Salvador – Pedretti Neto
), no “ Candlelight Vésper Service”, cerimônia natalina onde se cantou, a grande coral, as canções de todas as
nações cristãs do mundo. A “Canção de Natal” botucatuense, representou o Brasil.

 ( A Gazeta de Botucatu – 26/10/1979 )



UMA VIDA EM CRÔNICAS ELDA MOSCOGLIATO 517

CONCURSO DE MÚSICA BRASILEIRA

 Com a discrição e a grandeza de que se revestem costumeiramente todas as suas realizações, cumpriu a
Faculdade de Música do Instituto Santa Marcelina,desta cidade, mais um de seus já aguardados e reconhecidos
programas de Arte e Beleza. No decorrer de 10 a 15 de Outubro que há pouco findou, aquela Faculdade foi o
cenário de mais um Concurso de Piano instituído pela Editora Irmãos Vitale, de São Paulo, com o patrocínio da
Congregação Santa Marcelina.

 Esse concurso, que há anos já, se realiza ora em São Paulo, ora nos grandes centros musicais do Estado
como Piracicaba, Campinas ou Ribeirão Preto, efetivou-se, agora, nesta cidade. O nível musical de nosso
Conservatório tem difundido Botucatu nesses verdadeiros certames de Música, pois para lá tem levado seus
melhores alunos que lhe trazem, em retribuição a tão carinhoso preparo, os troféus que enriquecem a Faculda-
de. Já tivemos em anos anteriores, o ensejo feliz de destacar por esta coluna, as brilhantes vitórias conquistadas
pela nossa Faculdade de Música.

 Tais fatos, sobrelevam em muito, para honra de todos nós, o brilho daquele estabelecimento de ensino, já
tradicional em nossa cidade, pois que o antigo Conservatório vem desde os anos de fundação da Casa Marce-
lina em Botucatu e sempre se evidenciou pelo alto nível de ensino da Música, entre outros tantos que tão bem
definem as raízes educacionais do Instituto Santa Marcelina.

 O concurso tem por finalidade primacial, o incentivo à Música Brasileira. Entenda-se : não se trata de
Música Popular. Trata-se da Música Brasileira. De autores, não de improvisadores. De mestres renomados,
daqueles muitos que a televisão não divulga como devia fazê-lo e que os auditórios ululantes desconhecem.
São, para as provas,destacadas páginas primorosas de nossa Música Brasileira, que transbordam as sutilezas,
as belezas e a originalidade de um Benedito Lacerda, de Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, e outros tantos
cujo talento criador passa às vezes despercebido da multidão.

A prova desse já tradicional concurso, consiste, principalmente de peça de confronto. Escolhida a peça,
consoante a idade e o nível de aprendizado do aluno, tocam-na todos os concorrentes, sagrando-se com maior
nota, aquele que a executou dentro dos vários itens do critério estabelecido pela Banca Julgadora : segurança,
colorido, musicalidade, técnica, interpretação. Além da peça-confronto, executam os candidatos uma outra, de
sua livre escolha, submetendo-se então, à apreciação e julgamento da Banca.

Essa bela iniciativa da Editora Vitale abriu aos alunos de piano das muitas escolas que de ano a ano aumen-
tam o seu contingente de concorrentes, uma oportunidade extraordinária, quando então se irmanam candidatos
dos mais variados pontos do País. Desta feita, aqui estiveram alunos de Araraquara, Bauru, São Paulo, São
Manuel, Aquidauana e de Goiânia. No Instituto Santa Marcelina, formaram uma legião entusiasta e expectante,
numa concorrência de fraternidade, alegria, em meio aos professores e a grande animadora do certame : Irmã
Lúcia, Diretora da Faculdade.

 A Banca Examinadora constituiu-se dos Profs: Aécio de Souza Salvador, José Carlos Antonelli e Maria
Helena Blasi Trevisani. Professores laureados com a vitória de seus alunos : Maria Lúcia Villas Boas Novelli;
Maria Aparecida de C.M.Campos; Tânia Maria Amaral e Alnire Guimarães de S. Campos. De Araraquara :
Profa. Giovana de Souza Possoni; de Bauru : Profa. Inês Bombanato Rebuá; de Itatinga: Prof. Ciro Gonçalves
Dias Jr.; de Goiânia : Profa. Lílian Meire Silva C. Mendonça.

Botucatu, pela sua Faculdade de Musica Santa Marcelina, merece os parabéns. De parabéns está, pois, a
Revma. Madre Superiora Irmã Maria Helena Cunha Pinto, musicista e incentivadora.

 ( A Gazeta de Botucatu – 01/11/1979 )
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ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA

 Desde que, em 1976, promulgou a Assembléia Geral das Nações Unidas, o Ano Internacional da Criança,
mobilizaram-se os setores educacionais, culturais e assistenciais, programando com ênfase redobrada para 1979,
a maior promoção em que a criança está sendo o cetro real, o motivo, o pólo de atração, num alerta geral aqui ou
em Biafra, no Vietnã ou nas rodas financeiras do mais alto escalão social de New York, para o amanhã, o próximo
milênio previsto como o repositório – nas mais realísticas e amargas deduções – do vurmo difluido do enxurro dos
séculos.

 Inclua-se no tema, de tão largas e imprevisíveis dimensões, o papel já assente da Igreja não só agora engajada
no movimento universal em favor dos povos desvalidos, mas – antes de tudo – premonitora vigilante através de
seus dois mil anos, indigitando para o futuro, as conseqüências trágicas à sobrevivência humana, tendo em vista a
contumácia da heterogenia social. Situando desde as páginas evangélicas a relevância da criança de alma cristalina
e pura na ascese do espírito, a Igreja nunca errou. Mas não foi ouvida. Agora, a antevisão do futuro. Tal como no-
lo figuram a Ciência e os homens.

 Leda Galvão de Avellar Pires não pode estar conosco na última reunião acadêmica. Uma Sessão Solene,realizada
na “Semana da Cultura”, em Campinas,entregar-lhe-ia o troféu conquistado no Concurso organizado pela Associ-
ação dos Funcionários Públicos do Estado e coordenado pela Delegacia respectiva, naquela cidade. O Concurso
premiou as melhores poesias apresentadas sobre o Ano Internacional da Criança.

Foram selecionadas quarenta e quatro poesias e reunidas num livro que Leda, agora, nos oferece, com delicada
dedicatória. A visão cósmica de seus versos emocionou-nos profundamente. Leda resumiu numa trágica figura,
todo o drama intenso, inenarrável, da criança abandonada. Só seu estro poético seria capaz de nos dar, nuns poucos
versos e algumas estrofes,o angustiante amanhã da criança sem lar, sem família. Melhor do que qualquer palavra,
a sua dramática poesia, fruto de um profundo conhecimento da tristeza, da solidão, da tragédia, do pequenino ser
abandonado :

 SU
 Su cata sucata
 Jeitinho de rata
 Ou de vira-lata
 - ela própria sucata
 Sem hoje ou amanhã.

 Su cata sucata,
 E seu corpo magrinho
 Mistura-se à lata
 E nunca se sabe
 Se Su é a sucata
 Ou a sucata que é Su.

 Su cata sucata,
 E a gente só sente
 Que Su não é sucata
 Quando nos seus olhinhos
 - olhinhos de rata –
 Brilham só duas lágrimas,
 Quando ela se lembra
 Que será sempre Su
 A sem hoje ou amanhã.

 Pobrezinha da Su!
 - Dizem os homens-ouro,
 Porém nada fazem
 Pra que a Su tão sucata
 - futura Suzana,
 Prostituta barata –
 Não faça mais Sus
 Com meio-homens
 De alma de lata,
 Eles próprios sucata
 Sem hoje ou amanhã.                  ( A Gazeta de Botucatu – 09/11/1979 )
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 PRINCESA DOS CRAVOS

  Em 1978 ocorreu discretamente em todo o mundo, inclusive no próprio país de origem, o tricentenário de
um romance que ao surgir causou nos meios intelectuais europeus fundas e definitivas impressões, dada a
originalidade da obra que subsiste até os nossos dias com destacado lugar na Literatura Universal.

 Sua autora, uma mulher, que na primeira edição omitiu o próprio nome para que a severa critica de então,
não obscurecesse o sucesso do livro criado por mãos femininas. Foi ela Marie Madeleine Pioche de la Vergne
– Madame La Fayette, pelo casamento. Outras obras escreveu ela. Mas perdurou como clássico universal, o
romance “ Princesse de Cléves”, traduzido : “ Princesa dos Cravos”.

O livro retrata a época : 1678 e a educação feminina de então, cujos admiráveis reflexos influíam na vida da
Corte sob o poder do Príncipe de Navarra, austero e nobre. Não obstante, já avançava a aristocracia para o
amolecimento dos costumes que um século mais tarde abriria os portões da Bastilha ensejando a grande Revo-
lução. Nada impedia, pois, que o final do romance tivesse o fecho feliz que garante o êxito da obra.

 A “Princesse de Clèves” é, contudo, um símbolo. Símbolo de uma época que, com o avançar das conquistas
sociais cristalizou-se nas estantes clássicas de onde dimana uma suave fragância que o correr dos séculos
esmaece. Em seu belíssimo estudo sobre “As cinco máscaras do amor”, André Maurois sobrepõe a “Princesse
de Clèves” dando-lhe contornos de pureza, castidade e virtude rara. Imperecível como o Renascentismo, a
obra de Madame La Fayette é uma página digna de conhecimento e de análise. Ele próprio, o romance, inicia
na Literatura Francesa, a análise social.

O belo no livro, na tradução de Mário Quintana ( Editora Globo – Porto Alegre ) é o esmerado e bem
cuidado idioma retratando fielmente o refinado ambiente cultural da época. O rendilhado estético, a graça da
frase, o meticuloso enunciar das figuras dão ao enredo um encanto inusitado.

O tema em resumo é a história de uma jovem da nobreza, educada entre os mais santos conselhos e os mais
nobres exemplos, em cujo espírito a sombra de um pensamento menos puro é pecaminosa e cruel. Casada
quase menina com um esposo bem mais idoso, decorre sua vida tranqüila, afastada da Corte. Num aconteci-
mento, porém, que reúne a aristocracia em festa,encontra-se ela, com um jovem herói guerreiro Monsieur de
Nemours. Incendeiam-se os corações. Para ambos, a honra é uma lei inviolável que alcança os recônditos da
alma. A jovem não cede, nem trai o velho esposo. Sufocada pela paixão, revela lealmente, ao marido, seus
delírios platônicos . Afasta-se o esposo para dar-lhe liberdade. E morre em combate. Viúva, rica e jovem, ela
agora se auto-recrimina e se impõe o maior dos sacrifícios.

Retira-se para a vida conventual e para sua herdade no campo. Nunca mais admite a menção do nome do
jovem enamorado. Os tempos passam. Ele casa-se com outra. E ela morre na flor dos anos, minada pelo amor
platônico.

 Essa figura maravilhosa de mulher surgiu-nos à mente, ao lermos nos jornais de ontem, que morreu “discre-
tamente” na França, a senhora De Gaulle. Vida exemplar admirável , mulher rica e culta. Da mais alta camada
social, fez questão de transcorrer junto ao esposo, como figura secundaria, apagada, omitida. Mãe e esposa
dedicadíssima, religiosa exemplar, prescindiu de quaisquer honrarias, consciente apenas de ser tão somente
mulher.

 No mavórtico transcorrer dos nossos dias, essas figuras exaltam-nos o espírito, porque, quase lendárias,
sobrepuseram-se ao perpassar dos tempos insinuando apenas, no escultural perfil que nos legaram, o verdadei-
ro vulto da Mulher.

 ( A Gazeta de Botucatu – 16/11/1979 )
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HOMENAGEM À FRANCISCO MARINS

 A AcademiaBotucatuense de Letras estará homenageando em 23 do corrente, às 20 horas, no Salão Nobre
do Instituto Santa Marcelina gentilmente cedido pela Revma. Madre Maria Helena Cunha Pinto, grande incen-
tivadora dos movimentos culturais, o escritor conterrâneo Dr. Francisco Marins, Patrono da Cadeira Nº 06,
ocupada pelo nosso colega da “Gazeta”, o Prof. Oswaldo Minicucci, atual Diretor do Departamento de Educa-
ção e Cultura de nossa Prefeitura.

 Bela e oportuna ocasião, em que a ABL, através de seu 1º Vice-Presidente – Dr. Trajano Pupo Jr. E de
todos os seus membros efetivos patenteará ao ilustre orador da noite sua carinhosa admiração recepcionando-
o com um programa de que participarão também, os alunos do Ginásio Estadual de 1º e 2º graus “Angelino de
Oliveira”, orientados pelo Prof. Celso Vieira, mestre de Português e Literatura daquele estabelecimento. Será
o apresentador, o acadêmico Osmar Delmanto.

A tese da noite intitula-se : “ Ensinamentos – Tragédia e Glória de Euclides da Cunha”. Com essa conferên-
cia de muita atualidade, estará o escritor Francisco Marins abrindo uma série de palestras sobre o grande vulto
euclideano, herói de saga nacionalista das mais brilhantes, quase lendário nos dias que correm, celebrado agora
no transcurso dos setenta anos de seu falecimento.

Vulto admirável de militar, engenheiro, escritor e grande personagem da História-pátria, a conferência sobre
Euclides da Cunha, agora desenvolvida pelo acadêmico Marins, foi já pronunciada com grande repercussão,
em São José do Rio Pardo, por ocasião do encerramento da Semana Euclideana anualmente realizada na terra
de nascimento do autor de “Os Sertões”.

 Acostumados aos seus livros juvenis atraentes a todas as idades, traduzidos em vários idiomas com mar-
cante sucesso, terão os admiradores de Francisco Marins oportunidade de ouvi-lo agora, como consagrado
conferencista. Presidente da Academia Paulista de Letras, vem o ilustre conterrâneo dinamizando de forma
louvável aquela Casa, imprimindo-lhe com sua mocidade exuberante, uma entusiástica atividade no sentido do
aprofundamento cultural com que atrai a intelectualidade paulistana, através de cursos, ciclos de palestras e
comemorações brilhantes.

 A conferência do acadêmico Francisco Marins é destinada não só à classe estudantil mas também aos
intelectuais botucatuenses. Visa, particularmente, aos Problemas Brasileiros, assunto de atualíssimo interesse,
máxime dos professores do Segundo e Terceiro Graus.

 Fruto de paciente e profundo labor, de cuidadosas pesquisas, trabalho sério de estudo e apaixonado interes-
se, a conferência do Dr. Francisco Marins reveste-se de peculiariedades sedutoras, trazendo aos ouvintes fatos
e ocorrências inéditas ao comum dos leitores de Euclides da Cunha. Será essa uma oportunidade das melhores
para o conhecimento mais aprofundado desse clássico de nosso idioma, de cuja obra-prima bem poucos tive-
ram oportunidade de se aproximar.

Trazemos particularmente, do difícil “ Os Sertões”, memórias vividas do Prof. Wagner. Orientando-nos a ler
a obra, com lápis e caderno nas mãos, perguntou-nos, um dia, o mestre saudoso : - “Então, como vai a leitura do
Euclides?”.

- Muito mal, professor! Já preenchemos, com sinônimos , um caderno de cem folhas.. . e nem sequer
chegamos às páginas cinqüenta!...”

Mas do grande vulto euclidiano, colou-se-nos na memória, um fato burocrático assas corriqueiro, espelho
cristalino de seu carater e de sua exemplar probidade : contratado pelo Ministro Rio Branco para executar
tarefa de grande responsabilidade concernente a demarcação de terras e traçado de limites por esse Brasil
afora, teve a seu cargo durante a empresa um grande número de obreiros assalariados. Em decorrência , uma
verba razoável foi-lhe consignada para ocorrer às despesas. Findo o contrato, apresenta-se Euclides da Cunha
no Ministério. E nas mãos de Rio Branco entregou o relatório completo, o balanço analítico e... uns minguados
mil réis que sobraram da verba! É desse Euclides que Marins falará.

 ( A Gazeta de Botucatu – 23/11/1979 )
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 FRANCISCO MARINS (II)

O acadêmico Francisco Marins falou a um auditório envolvido de imediato, pela sua fala tranqüila, incisiva,
atraente. Herdeiro e êmulo dos antigos mestres da querida Escola Normal que ele tão emocionalmente recor-
dou, sua brilhante conferência foi uma significativa mensagem, uma aula de civismo. Empolgou os ouvintes e
recebeu justas homenagens.

O brilhante botucatuense que ocupa atualmente a Presidência da Academia Paulista de Letras antecipou a
programação solene com que se prepara aquela Casa para as comemorações festivas de seus setenta anos de
fundação. Mais alto falou o coração preso à terra botucuda e veio fincar aqui, na noite de 23 do mês findo,
numa opção eloqüente de amor telúrico, o marco inicial daquelas festividades.

Abraço amigo da Casa-Mãe à tímida vergôntea que mal ensaia seus primeiros passos. Foi uma grande e
inequívoca honra para a Academia Botucatuense de Letras. Os minutos decorreram inapercebidos. E a lição
foi dada. Um magnífico mergulho no Passado em que a exposição histórica emoldurou o vulto euclideano.
Herói sem par de uma das mais belas e expressivas páginas cívicas brasileiras.

O homem engastado como jóia na História-patria. Partícipe dos grandes acontecimentos que encerraram o
século dezenove e propuseram, em conseqüência, à Nação, os magnos problemas sócio-desenvolvimentistas
mercê do despreparo nacional : Abolição e República. Numa efabulação sedutora desapegada dos tons discur-
sivos, foi lembrado desde a infância triste, o jovem Euclides da Cunha, ardoroso e intrépido. A sua solidão e o
abandono dos homens. A presença lirial de uma mão amiga que lhe repõe Deus no coração, exilado desde a
orfandade distante. Episódio inédito de grande elevação e espiritualidade.

Homem de lutas. A verdade histórica da Proclamação da República . Um episódio romântico. O encontro
de sua Egéria. Um brilhante incandescente : “ Aqui entrei com a imagem da República na cabeça e saio agora
com tua imagem no coração”. Seu reingresso no Exército Nacional. O republicano, o herói.

Os primeiros anos da República. Desacertos. Euclides abandona em definitivo a farda. A vida do engenheiro
civil começa. O primeiro Presidente civil da República : Prudente de Moraes. O episódio Antonio Conselheiro.
A fermentação da revolta. A “Província de São Paulo”. Correspondente de guerra. As expedições malogradas
aos sertões baianos. A surpreendente estratégia do santo Conselheiro. As lutas. O saldo da guerra. A epopéia
sertaneja fixada mais tarde no clássico “ OS SERTÕES”.

A vida atribulada do homem : patriota, escritor, profissional. A vida sentimental frustrada e a trágica morte,
de tristes conseqüências. O escritor e seu estilo. A capacidade narrativa a serviço de uma memória prodigiosa.
São José do Rio Pardo e a reconstrução da ponte de aço, derruída antes, e a sucata sob as águas. Obra
realizada, a dura prova a que voluntariamente se submeteu o profissional eficiente.

 A pequena cabana histórica testemunha imperecível de uma obra clássica. As páginas destruídas pelo
capricho dos ventos e pela leviandade das águas. Euclides reescreve as páginas perdidas. Primeira edição :
violenta indignação pelos erros tipográficos e a apaixonada revisão de cerca de dois mil exemplares, num só
fôlego. Assim era Euclides : integro, arrebatado, inflexível, sincero.

 Setenta anos decorrem de sua morte. Suas obras sobrepõem-se ao tempo. A extrutura metálica sobre as
águas caprichosas do Rio Pardo. “Os Sertões” um poema épico.

 ( A Gazeta de Botucatu – 30/11/1979 )
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 CORAL DA MISERICÓRDIA

 É o “espírito do Natal”, diz a poesia universal. Cantam-no todos os povos com as mais ternas e originais
melodias, sob o colorido multivariado de todas as bandeiras. É o Natal de Jesus, aquele incrível Homem-Deus
que filosofia humana nenhuma contradiz e supera. Aquele que pregou o Amor sob o tríplice fundamento : Fé,
Esperança e Caridade. Esta última maior do que as outras. Que as completa e as identifica com o Homem –
Deus que é, Ele só,o Caminho, a Verdade e a Vida.

Fomos ao espetáculo inédito, no Cine Nelli, sexta-feira última. Para ouvir comovida e aplaudir com entusi-
asmo, aquelas cinqüenta vozes escolhidas, que espontaneamente se integraram para a formação, em miraculo-
sos quatro meses de ensaio, de um Coral que relembra, comovidamente, a Associação de Canto Coral que um
dia, graças a Pe. José Kuster Pisani, tão cedo desaparecido, levou às auras do Municipal de São Paulo, o nome
de Botucatu.

 O Coral MB – Misericórdia Botucatuense, tem uma finalidade precípua : cantar, cantar sempre, com
carinho e abnegação, para que possam encontrar refrigério os indigentes dos dois pavilhões – enfermarias –
daquele nosocômio , em louvável fase hoje, de Hospital Modelo. Somos tradicionalista por natureza e, pelos
caminhos da memória, nos enternecedores momentos musicais de uma uniformidade sedutora, de um mágico
encantamento, fomos levada ao passado, a relembrar a nobreza de vultos como Costa Leite, Emilio Peduti, de
tio Antonio Tillio e tio Venditto, trilhando entre outros, anonimamente, trinta anos de serviços prestados desve-
ladamente àquela Casa. A edificação moral dessa gente toda sublimou-se nos acordes melodiosos que renova-
vam no coração um profundo enternecimento. Quantos deram tanto à Santa Casa!

 Belíssimo Coral. Bravissimo, maestro Wesley Jorge Freire! Nossos amigos do Corpo da Igreja de São
Benedito foram a Bauru, levando a sua valiosa colaboração aos Corais lá reunidos no último sábado. Um nó
comovido prendeu-nos a garganta. Seus componentes são antigos companheiros de outros corais passados. A
querida Igreja de Pe. Iannes é a tradicional da cidade. Lá cantou,quando menina, nossa veneranda mãe , sob
aorientação da Profa. Rosinha dos Santos. Os anos passaram e um dia, nós também, sob a promessa de uma
torta de nozes, cantamos a “Ave Maria” de Pozzetti, tendo ao órgão, Dona Isabel Bicudo, irmã do vigário. Era
o último dia, ou melhor, a última noite de Novena do Menino Jesus.

 Tudo passa.Hoje, ninguém conhece a Ladainha do Menino Jesus, um poema gracioso,em latim. A Lúcia
Villas Boas Novelli, a incansável e abnegada regente, o nosso comovido abraço. As crianças da Casa das
Meninas “Amando de Barros”, exultaram. Elas também participariam da grande concentração no Pacaembu,
no domingo último. Parcela pequenina, graciosa e harmoniosa entre as quarenta mil vozes que lá cantaram, ao
final, “Noite Feliz”. Sempre conduzidas pela dedicação devotada de seu regente, protetor e grande amigo. No
seu uniforme azulão de avezitas canoras, lá se foram elas, gárrulas e alegres, conduzidas pelas Irmãs Servas do
Senhor. Acompanhou-as o Prof. Aécio de Souza Salvador.

Há, em São Paulo Apóstolo, um pensamento sintetizado assim : “ Aqueles aquinhoados com dons especiais,
espalhem-nos para a grandeza de Deus.” É um gesto nobre, professor, seu carinhoso zelo pelas crianças do
Orfanato e da Casa dos Meninos Sagrada Família. Natal é, hoje e sempre, isso!

O pátio da Escola Normal regurgitava de ônibus muito bem equipados e de gente, muita gente, cerca de
quinhentas vozes,que partiam. Clara Serra, Márcia Furrier Guedelha, Orceli Celeste Leme, movimentavam-se
acomodando seus grupos corais. Alegria, entusiasmo, emoção. O maestro José Carlos Antonelli agrupava o
Coral do Santa Marcelina. Irmã Lúcia , Diretora, esteve conosco. E prometeu-nos coordenar todos os Corais
da cidade, para uma audição grandiosa, nas noites próximas, da novena do Natal. Será nas escadarias daCate-
dral, irradiando melodias, ao lindo luar citadino. Obrigada, Irmã Lúcia!

 ( A Gazeta de Botucatu – 07/12/1979 )
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VOZES DO NATAL

São as vozes do Natal. Elas revivem, dentro do misticismo de suas harmonias, a Noite que marcou também,
para a Humanidade, o limiar de uma Nova Era. Nenhum período do calendário é mais rico de significado e de
promessas. É o renascer da Esperança, é um fenômeno universal, comum a todos os povos que a civilização
cristã plasmou com o traço supremo da espiritualidade, esse ascender aos planos divinos que ainda, na hodier-
nidade, dimana respingos de grandeza no coração do homem.

É a beleza sobrenatural do Natal. Desde aquele coro longínquo e mavioso que se postou na Gruta de Belém,
fascinando os pastores e os rebanhos, foi por lá, entre a alegria dos cantares celestes que o Menino surgiu
realizando uma promessa, para viver entre os homens.

 Por isso, pela profundez mística daquela Noite, que irrompem as vozes e os cantos festivos desde a “jungle”
perdida na aridez das solidões africanas aos mais ofuscantes palcos das capitais européias, ricas das tradições
dos séculos. Cantam as flautas solitárias nos altiplanos andinos, como repercutem os concertos para as grandes
elites. É o Natal cristão que a Igreja eternizou no berço ainda rude de todas as Nações que ela plasmou e com
as quais edificou um Universo guardião das verdades eternas. Que fizemos desse Universo?

 É urgente entender a mensagem da Noite Santa. Àquela frase-chave de todos os programas humanos, não
partiu da inteligência do Homem, nem do frio resultado dos computadores. Veio do Alto, porque éinegável que
para o Alto é o destino do Homem : “Glória a Deus nas Alturas e Paz na terra, aos homens de boa vontade”.
Tudo está aí concentrado. Basta entender. E praticar. A única e preciosa receita para a Paz Universal : boa
vontade.

 Dir-se-ia – malgrado a funesta previsão dos sábios e da Ciência - que uns poucos instantes estão sobrando
a todos – grandes ou pequenos – para o reequilibrio dos homens em particular, e dos povos, em geral. Compe-
netram-se as Nações disso? Há sinais de boa vontade no painel estranho e impressionante do mundo dos
nossos dias? Há dois mil anos uma Estrela solitária e misteriosa veio indicar uma Nova Era. Hoje , como
preliminar de uma alteração monstruosa nos destinos dos povos defrontam com “O Choque do Futuro”.

 Está entre nós, Alvim Toffer, o autor celebre do famoso livro lido e comentado em todos os idiomas. Ele
anuncia na frieza analítica dos acontecimentos, o limiar de um futuro impressionante onde derruem fragorosa-
mente as mais sólidas instituições humanas : o Homem, a família, a religião, e por conseguinte, a Sociedade, a
Justiça, Deus. O quadro é terrível.

 O choque terrível que assoberba o mundo, confirma o A. em recente entrevista, é essa “corrente tão
poderosa, que desagrega as instituições as mais sólidas, sacode e altera os nossos valores e faz secar as raízes
e fundamentos da sociedade”. Segundo Toffler, estamos no limiar de uma era que já começou de há muito,
lentamente, a derruir todo o nosso redor : a nossa intimidade, a nossa família, o meio ambiente, nos albores de
um futuro imprevisível e ele mesmo, em transição. Rumo à destruição, à aridez espiritual, à completa solidão.

 No entanto, há dois mil anos um coro angelical saudou a alvorada de um mundo novo. Um Menino trazia a
mensagem espiritual que encerrava um ciclo de barbárie e de primitivismo, para realçar a grandeza espiritual do
Homem. Que aconteceu com esses dois mil anos de civilização cristã? Onde ela falhou? Na sua grandiosa
filosofia, ou no Homem?

 Que cantam hoje os remanescentes da guerra, da fome, da miséria? Como sobreviverão no futuro automa-
tizado, os homens que aí vem, sem memórias, sem apegos, sem tradições, sem Fé e sem Deus?

 ( A Gazeta de Botucatu – 24/12/1979 )
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FIM DE ANO ( RETALHOS DA CURUZU )

  É para você, leitor amigo, a última crônica do ano. Sempre assim a destinamos porque na reciprocidade
das emoções, nós escrevemos o assunto e você, leitor amigo, o capta, sente-o e se torna o público leitor. Que
alenta a escriba, o jornal, o grupo. É para você, pois, esta crônica.

 Nada mais compensador para quem escreve, do que saber-se compreendido. E daí advêm as surpresas que
nos chegam pelo telefone, pelos telegramas, pelos cartões, máxime, pelos encontros fortuitos – os chamados
“ganchos” como tão humoristicamente os qualificam os familiares – que nos retardam gostosamente o retorno
a casa, prolongando na rua, na escadaria da Catedral, no balcão, no ângulo da esquina, uma conversa gostosa,
descontraída, útil.

 Para você, que nos lê entre as almofadas do leito, numa lenta e sofrida convalescença, que às vezes nos
retem na ponta do fio telefônico instalado perto, um abração cordial, e os votos mais profundos de um pronto e
feliz restabelecimento.

 Pela crônica semanal nos veio sua amizade, Terezinha. E nada absolutamente nada fizemos, de nossa
parte, para aprofundá-la. No entanto, sua gentileza, sua atenção tão delicada nos mimam ao exagero, sem que
ao menos pudéssemos retribuir-lhe. Você é a cordialidade em pessoa. Um dia iremos visitá-la. Esteja segura.
Por ora, um Feliz Ano Novo, extensivo a todos os seus.

 Estivemos com vocês dois, nas duras horas de angustia e de desespero. Vivemos com vocês, nos momen-
tos torturantes em que a dúvida e a incerteza rondavam o leito de seu filho. Deus ouviu as preces que lhe foram
dirigidas e a vocês agora, cabe render-lhe graças por não ter se consumado uma tragédia total. A senhora de
Malencontre costumava orar assim,antes da ceia da passagem do Ano : “ Se não pudestes evitar os males,
graças Senhor, por não nos haverdes dado o pior”.

A Irma Marcelina – Irmã Querubina – corada, risonha, coração cheio de bondade e de doçura, veio dar-nos
o Bom Natal. E conhecer reunida, a família, pois que dispersamente já conhecia todos os membros. Só não viu
nossos sobrinhos porque era hora do soninho deles. Ao despedir-se, deixou-nos, pessoalmente, a mais alentado-
ra das saudações :

 - “Desde que passei a ler as suas crônicas , comecei a amar a rua Curuzu”. Pronto. Conquistou inteirinho
o nosso coração. Falar da rua Curuzu é tocar fundo, numa saudade imensa. De ponta a ponta, nos vieram
imagens queridas que o tempo imortalizou. Os Ferrari, lá longe. Nho Quim Batista, suas filhas professoras, os
Seugner, os Botti, os Ambrozini, os Fioravanti, Nhaninha que fazia doces de cidra mais deliciosos do mundo.
Dona Belmira Paes de Almeida, perita em doce de mamão cristalizado; Dona Helena Fernandes e “Seu”
Jovino. Irmã Querubina despertou-nos imagens que senão apagam mais. Querem ver?

Perguntava-se ao velho Hermínio Aversa :- “ O Sr. Vai vender inteirinha a sua propriedade? – Vendo-a, com
uma condição única. – Qual é essa condição? – Para quem se comprometer a ficar com Dona Mimi e Alice.

 Dona Mimi e Alice, nunca pagaram aluguel de casa. Eram solitárias, paupérrimas.
 A primeira Agencia do Banco Francês e Italiano, foi na Curuzu. O Cavalheiro Francesco Botti, seu primeiro

Gerente. Tinha faro e instinto comercial. Conhecia as pessoas. E ajudava-as corajosamente. – “ Sr. Botti,
queria um empréstimo para uma casa. Quais são os juros? – O Banco cobra, Eu, não. De quanto você precisa?
– Eu preciso de cinco contos de réis. . . – Venha buscá-los amanhã. – E se eu não puder pagá-los na data
certa? – Você paga, sim . Você é trabalhador. – Mas o dinheiro não é do banco? – Não. Esse buraco é meu. Se
você o preenche, terá outras oportunidades. Se não o preenche, fica só nesse empréstimo.” E o operário, assim
estimulado, pagava religiosamente o compromisso.

Naquele tempo, Irmã Querubina, a Igreja era combatida e não pregava tanto o amor ao próximo e a frater-
nidade. No entanto, a rua Curuzu era sozinha, o Evangelho vivo.

   ( A Gazeta de Botucatu – 31/12/1979 )


