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UM NÍD-EPITAFIO
E« Setem'bro ultimo «s jornais áo Brasil noticiara» o falscimento ás
Samuel Barnsley Pessoa.
Nac^foi apenas entre nés cue a noticia causou^onsternação.Pessoa foi
komenageadojper eze»pl#,pels pesouisador britânico Garnkaa,no no.5599 da redima revista de ciências NATUEE*
Alunè - 1
§nganO|Mr.Garnkam,lêdcK engano—Samue1 Pessoa nao aorreu,Acmppahksi o ferí tro ao Ce»iteri© da Consolação,em S»Paulo,mas mantive os olkos secos.Pessoa
nao "foi"-Pessoa "ê”.
(Colocar a foto diante de mim,na mesa.)
Mante-le vivo é uaa imposição q.ue axnís fazemos a nós mesmos,pxdLaxua
única maneira de f«s:irxKÉtÉmm»»astsyáz«Mi±áamxagsy:snxaYmiayHaeiiiiBkt-riiio» escapar
ao desolador sentimento da solidão,do desepero de ver-nos pequenos diante j^as
injunções do mundo.Homens assim não devem morrer,senão com eles morrerá
gr ia, a «itf.rna esperança,a picardia,a coragem de dar jajirro em ponta de faca.
Porém,ká um outro aspecto

.E o jeropprio realismo de quem observa

o progresso da civilizaçao-nas ciências ézatas,nas ciências humanas,na arteque me autoriza a falar em Pessoa no tempo presente.As pegadas Que o homem deixa atrás de s^^fwaa L qualquer ventinko atoa que as fará desaparecer,desde que
mntros as repisem com passo firme«aprofundand(t>-as.Aquele

ditado chihes

devç, ser de todos conhecidos."0 homem para a© perpetuar,precisa ter feito 3 coisas »plantar uma arvore,escrever um livro,ter um filho."
Nao sei se Samuel plantou uma arvore.Seguramente âacreveu um livro-mais
que um,redigiu trabalhos cientificos,«^^ df^u^a^^^teMa^TllaB mais do que iso ele fez,muito maistdeizou centenas de filhos pelo miuido afóra,descendentes senão
em termos de cromossomos,pelo menos em ^pooMO« de sonhos herdados,de aspirações
mantidas vivas,de um espirito de luta que tentamos nao deixar esmorecer.
Alguns de seus discipulos já esqueceram quanto a ele devem,por falta de
sensibilidade ou por comodismo^]issx±Bi9mjb±ss£numaxxaBtznBxzáxaHBnzBBxdsndkac»xdnx
smmnxmnnnxnnxátnaxâiitxaax acreditando cue tudo que possuem se deveu ao proprio
~
«
cÂíGjxr
esforço.Nao importa-mesmo ^eles Pessoa continua,embÓBa anonimo,a color
menop«»o gestos.
Outros reconhecm a divida,e firmemente repisam as pegadas que ficaram na
areia,sabendo quem as poz ai.
Ê lícito,perfeitamente apropriado^que um Encontro Cientifico de estudantes decida homenagear um cientista.Mas,indagará o observador casual,© observador ingênuo,e o observador de sorriso sarcástico,porque justo Samuel P©asoa?Nao
haveria outros?
Sim,cientistas existem muitos,assim como existem advogados ás pencas,artistas,politicos,homens que aprenderam um oficio e que dele se utilizam como
instrumento do dia-a-dia.Existem engeirheiros também,arnuitetos aos milhares,a
levantar seus monstros de concreto soi/^ualquer palmo de terra desabitado.
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Mas quantos deles constroem catedrais*^eu vos pergunto,ouantos eonstroem
catedrais? | < •
Para Pessoa a ciência não é fim mas um meio,nao ê instrximento mas doutri-

