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EE m CAÇADOR EE ESTRELAS
Rubens de Azevedo (SRAA/OCT/UECE)

Foram inesquecíveis os dias que passamos eu, Jean Nicolini e 'Hienas
P. Bún, na Argentina, firamos representantes da Astronomia de Amadores do Brasil
- lhemás, a Sociedade Interplanetária Brasileira? Nicolini, o Observatório

do

Capricórnio e eu, A Sociedade Brasileira de Selenografia e a Associação de Ama
dores de Astronania de S6 Paulo. Durante uma semana, "moramos" no belo prédio 1
da Associação Argentina "Jmigos de la Astronomia", situado na avenida Patrícias
Argentinas, no Parque Centenário. Ali, assistimos muitas palestras valiosas, vi
mos muita coisa maravilhosa e gozamos da boa hospitalidade dos portenhos, desta
cando-se o fidalgo tratamento que nos dispensaram os saudosos Victorio Capolongo e Carlos L. Segers, e os felizmente ainda vivos Gregorio Lipkin, Antcnio Man
nuocia e muitos outros.
Pela primeira vez na vida, oemi carne? não este bagaço conhecido pe
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los brasileiros e que, via de regra, tem gosto de junento mor o de aperreio, Be
bemos bem vinho e boa cidra? mas bebemos, também, a pior água do mundo, que nos
apelidamos de sulfato de bãrio - tão pesada era...
Mas o melhor de nossas refeições nos restaurantes e "parriliadas" a
ocnteceu una tarde dourada an que nos sentamos nina bela casa de canida (oemo 1
os portenhos chamam), Estãvamos frente a belos pratos repletos de carne e verdu
ras, quando Jean Nicolini, chamando o garção, pediu?
-"Mozo, traiganos vino y aceite? pero que sea extranjero. Queremos
aceite extranjero, vea bien!".
Quando o garção já ia lcnçe, Jean repetiu, angustiados
- Aceite extranjero! Extranjero!
Quando o moço voltou ocm o vinho e o azeite, Jean teve a maior de oepção de sua vida? o rapaz havia trazido, ocm muita atenção, cuidado e siirpa tia, una lata de óleo Mindol, de fabricação paulista - vale acrescentar que es
te azeite não era dos melhores.
Jean ocmeçou a ficar vermelho e ia-se levantando para dar una bron
ca no garção, quando eu disse?
- Você pediu aceite extranjero, não esqueça.
Ele caiu em si e durante o resto da refeição oozinheu sua profunda
decepção. E ccnformou-se,..

09

