
O ASTRONAUTA CEARENSE 

 

(Publicado no jornal O POVO em 27 de Novembro 2010) 

 

“Poeira, você é só poeira”! Esse brado, tipo Ivete no cio, ficou zunindo à 
moda cantiga de grilo. Há tempo, não assistia a palestra tão excitante! 
“Responda pertinho mas me cuspa não, meu fi”, implorava piedosamente  o 
astronauta  cearense ao sortear livros de Marte entre os terráqueos presentes 
na palestra do fantástico projeto e-Jovem. 
  
Convidei a Adísia Sá, minha vizinha aí do andar de cima, para visitar o 
nosso astronauta. Saí de casa todo arrumado, Glostora nos fios, Leite-de-
Rosa nas partes e Lifeboy nos couros. Estacionei meu Simca Chambord e 
fomos “di-a-péis”. A caminho, Adisia deu-me um corretivo sobre o 
incêndio do Majestic em 1956, que, desastradamente, eu disse haver sido 
coberto por ela em 1968. Já na Barão, procuramos, em vão, o cine Diogo e 
a  Aba-Film, onde a gente revelava a rolleiflex. Dobramos na Senador 
Alencar, defronte da boate Guarany, o Bataclan alencarino, palco de 
políticas e causos policiais, desde a oligarquia dos Aciólis.  
  
Atravessando empedernidos o ”Tatazão”, chegamos lá! Ele nos aguardava 
com seu sedutor sorriso einsteiniano,... literalmente nas estrelas, todo dia, 
toda hora, com um gigantesco telescópio a tira-colo, familiar como se fosse 
de algibeira. Antes de nos cumprimentar ele já mostrava as luas de Saturno 
captadas pelo Hubble e o artigo da Nature sobre antimatéria no CERN, na 
Suiça, cuja equipe brasileira é coordenada pelo cearense Claudio Lenz (O 
Povo, 26/11/10). 
  
Ah, ... foi bom demais! Pois bem, se um dia você tiver “se achando”, do 
tipo que não agradece ao garçon nem diz “olá” ao vigia, mas adora lavar o 
4x4, ... dê um pulinho no Dragão do Mar para perceber que, até você, 
também é poeira... só poeira! Basta olhar pro céu que tem lá e ”viajar” com 
o Diretor do planetário mais moderno do Brasil, o extraordinário Prof. 
Dermeval Carneiro, discípulo de Rubem de Azevedo, o astronauta 
cearense. 
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