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laundc.S um borúeci '?n£;Hjaáo,cciripr oetido,apaixonado, cientiat

c;ue síXbe vei- além da ocular do i.iicroscopio ou do quadro ne^ro,' ue nao tom o
couipaixao pura com os hoiiacns.
lâcnor pudor de ceclurc^rj~ . \^^jJr±*r a sua cou.i-w.*^v*„
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convidado para essa noite.
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ií. P^rfeitaii.ente justo,então,voces o terem—
"Triste do país cue necessita de heróis..." disse Brecht.
Vocês piecisaram ur£;enteme:nte de um herói ,pei-feitamente justo.Sou te«nihem
professor,há—r^ui-too—tnoe, e sei avaliar o ''uanto falta iia existência do jo\en de
hoje o modelo pelo <"ual possa se £,uiar• Acuo:-.m~vos d© indifei'entes,pra^mai/icos,
supci-fÊiiaiB e sei cue nao é assim.viuantas veses ohservei ern vossos olhos o
hrilho do entusiasmo,da excitayao intelectual,quando vos tomam pela mao e vos
conduzem para algum terreno desconliocido,se vos abrem perspetivas mais "bonitas
do Que o cori‘i<'

íto^^c vog--^i6-ertr^cxgi-hxg^tfea^fcr-r:-&—d-e--Qu4r-Q&-^eiapo9yde outros lugares»

Estamos numa fase negra,e heróis nos sao precisos.
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I)iz Hario í.uintana mais ou menos assim*
"Alguns guiam-se por "bússola,
OjitroB sao levados pelo vento..."
Precisamos de uma "bússola,nada mais justo,para que nossa vida nao f i'’ue
a merce de ventos vadios.
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Foi por isso que a vossa escolha r.caiu sobre Samuel Pessoa.
E eu estou aqui,primeiro p;^ recoidiecer a minha divida para com esse ho-

mem.íegundo poruue seria lamentuvel deixar passar esta Oj-ortunidade para transmi
tir a vocês uma mensagem de aoSr á vida,capaz de faze-los wrir mais uma vez,a
ccntat,is-los durante um instante cora

■ uv. .-c,

pcuitivcr—.

Passo adiante as liyões que eu herdeis
ü homem nao morre,só se transforma.E é ele que molda o mundo,se tiver a
teimosia de bater firmrycom o pé no chSo.Os obstáculos com que pretendem obstruiífnos o caminho sSo méros mentes de poeira,casas de cupim invés de roc..ac,que o
otempo desfaz^les sim.Os pretestos ^-sÄ'antados ao nosso entusiasmo,á nossa vántaie de. construir
const]
de
um mando melhor,é o «u^iS'R^’-d.axi's.imiixaix^dDix-.EExis de velhOo,de
heis,senis.

S este um trecho de uma entrevista com Samuel Pessoa,publicada na revista Realidade etn Janeiro de I968. ...
"Tiiste do país Que precisa de heróis..."
Corheci Pessêa em 1548,mas levou anos para que aos meus olhos ele- se
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Tentava eu o v4tibuíar,na Faculdade de hedicina da Universidade de S.Pa'J
lo.íbii bem em Matematica,em Fisica,em Quiv.ica,mas cual não foi Q minha ±nc±^,uO
ao ver,na lista de notas afixadas no mostrador,que eu fera re^-rovado em Biolot^ia?
hão tive dúvidas;inediatamente pedi a revisão da provaràii«ito que naüuele tem, o
£.ssistia a todos os alunos-para ver se me era i-ossivel retificar aquilo que eu
julgava ter sido flagrante injustiça.
E aí-,pela primeira vez,defrontei-me com o homem que é o tema central desta palestra.Veiu ao meu encontro no coríedor,minha prova na mao,sentou-se comigo numa sala vasia,e pacientemente analisou tcúa a prova i;ai^o,iten por it€.-n,
compreensivo,amigo mas."..no fim não me deu os pontodnecessarios.

