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Er ontcmbro último o3 jcrnais do Braril noticiarcun o

Lgcíui{ r.to de

Samuel Barnsley Pessoa.
Nacjfoi aponas entre nós f ue a noticia causouJ;onsternayão .Pessoa foi
homenageado,por exemplo,pelo peßoui:.ador britânico Garnham,no no.5599 da renc:madiçEiiaa revista de ciências N^íTUEEí

ijngano,i<a“.Garnham,lêdo engano—Samuel Pessoa nao morreu,Acmapaiibü o fe—
r< tro ao Ceraiterio da Consolação, em S.Pi^ulOjuas mantive os olhos secos.pessoa
r.ao "foi"-Pessôa "é".
(Colocar a feto diante de nim,na mesa.)
hónte—lo vivo e uma imposição c^ue smds fasemos a nos iarsriiOs,piÍEiCE.i
única luanrira de fiigixxa3ixdF.EEEpErE:jáxBDÍiàaerauE:^££xa:':BÍaASE.cuiL.t:iraúB£ escapar
ao desolador sentimento da solidão,do desepero de ver—nos pe<5.uenos diante j^as
00^ injunçoes do mundo .Homens assim nao devem morrer, senao com el' s morreráCsr-pTlegxia,a

esperança,a picardia,a coragem de dar murro em ponta de faca.
Porém,ha um outro aspecto.E o propprio realismo de quem observa

o progresso da civilizaçao-nas ciências éxatas,naG ciências humanas,na arterue me autoriza a falar em Pessoa no tempo presente.As pecadas r.ue o homem dei"
*'*"
'
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xa atrás de r.í.nao * omilcuer ventinho atoa Que as fará desaparecer.desde cue
nãtros as repisem com passo f ii-me. a,^rofundands-as.Aquele

t ditado chinês

de.vg^ ser de tod^os conhecidos. "0 huiiea para se perpetuar,precisa ter feite 2 coisas: plantar-uma aivore,escrever um livro,ter um filho."
líao sei se Samuel plantou uma arvore .Seguramente escreveu ura livro-mais
t’£t'
que um,redigi;i trabalhos cj.-tj:ritificos,»-tí -4-y u_.a—onr.trr.4;*.nas mais do cue iso ele fez,muito maissdeixou centenas de filhos pelo mundo afóra,descendentes senao
eci termos de cromossomos,pelo menos era

de sonhos herdados,de aspirações

mantidas vivas,de um espirito de luta que tentamos nao deixar es.uorecer.
,4.1guns de seus discipulos Já esoueceram quanto a ele devem,por falta de
sensibilidade ou por comodismo,i:xxx±xpx±±z?irxEEEa3:Enn±i.nuaráxxiiEnimQX!ÍEE±xcx!Í:EX
EEUE3:xEn.GiEHxáiEExCuiiDEX acreditaiido cue tudo que possuem se deveu ao pr,.prio
—
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esforço.Nao iuporta-mesno ^eles Pessoa continua,embóxa anonimo,a coloriç^-e—««
-g--r!~r"C g stos.
Outros reconhecem a divida,e firmemente repisam as pegadas que ficaram na
areia,sabendo cuem as poz aí.
Ê lícito,perfeitaraente apropriado^que um ^^ncontro Cientifico de estudantes decida homenagear um cientista.í.;as,indagará o observador casual,o observader ingênuo,e o observador de sorriso sarcástico,porcue Justo Samuel ressoa?I’ao
haveria outros?
Sin,cientistas existem muitos,assim como existem advogados ás pencas,artistas,politioos ,homrfns que aprenderam um oficio e que dele se utilizam como
instramento do di cÀ*“U*"d lo. • iliXX ctem rfiige :heiros tamoéia,areuitetos aos milhares,a
levantar seus monstros de ccncieto sob^uaiquer palmo de terra desabitado.
9
lias ruantos deles constreem catedrais^eu vos pcrgunto,cuantos consaroea
t
catedrais? j » •
Para Fessôa a ciência não é firn mas uui meio,nao é instrumento mas doutri-

