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462 Antônio de Pádua Ribeiro 

N orne de Turma 

Meus queridos bacharelandos: Duas grandes honrarias me prestastes: 
escolhestes-me para dar nome à vossa Turma e entregastes-me linda placa de 
prata com dizeres que expressam o vínculo de amizade que nos une. 

Por tais distinções, quero, neste instante, fazer-vos o meu público agradeci
mento: são elas desproporcionais aos meus parcos merecimentos e resultam da 
grandiosidade dos vossos corações. 

Transmito-vos, ainda, no ensejo, os meus efusivos cumprimentos pelo grau 
que acabastes de receber, cumprimentos extensivos aos vossos familiares, fiéis 
companheiros de todas as horas. 

Aqui estou como um velho pai que vê os filhos partir com o espírito tomado 
de tristeza, mas, ao mesmo tempo, carregado da esperança de que o futuro vos 
reserve um oceano de felicidades. 

Conta Humberto de Campos que um opulento monarca vivia na terra, cum
prindo uma terrível sentença: andar continuamente, eternamente, perpetuamen
te, dia e noite, na mesma direção. 

Com o objetivo de minorar esse castigo, organizou uma soberba comitiva 
para acompanhá-lo na sua viagem sem termo, através de planícies, de cidades, 
de desertos, de vales e de montanhas. 

Convidou para integrá-la os príncipes e as princesas dos reinos vizinhos: a 
Amizade, a Riqueza, a Mocidade, a Fé, a Esperança, o Amor, a Caridade, a 
Ternura, a Tolerância, o Prazer, a Coragem e a Alegria. 
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Ao fim de trinta anos de marcha tumultuosa, voltou o suntuoso monarca 
para o seu pajem e perguntou: 

- Onde ficou a Mocidade? 

- Ficou atrás, respondeu ele. 

O soberano sorriu e continuou a percorrer o seu invariável caminho. 

E, à proporção que marchava para o Ocidente, notava que lhe iam ficando, 
um a um, os companheiros de aventura. Um dia, era a Coragem; outro, o Pra
zer; outro, a Alegria. Assim o foram deixando todos, até que, abandonado pela 
Esperança, última princesa da comitiva, ele se viu, uma tarde, sozinho, trôpego e 
velho, à margem de um caminho silencioso. O crepúsculo polvilhava de cinza o 
horizonte, e o soberano se pôs a chorar. 

- Triste coisa - gemeu - triste coisa é a solidão! Antes a Morte, porque esta, 
ao menos, é uma companheira! 

Ao levantar o rosto lavado de pranto, viu, porém, que não estava só, como 
supusera. Diante dele, fitando-o com triste doçura, erguia-se a mais formosa 
das princesas que os seus olhos tinham visto. 

- Quem és tu? - indagou, enxugando as lágrimas. 

- A companheira dos que não têm companhia ... - respondeu-lhe a visão. Eu 
espero sempre por eles, pelos que não têm companhia, no f1m da jornada. 

O soberano fitou-a, reconhecido. 

Era a Saudade. 

Queridos bacharelandos: saudade, saudade, muitas saudades é o que, neste 
momento, já estou a sentir de todos vós. Mas como vosso pai espiritual, quero 
ver-vos marchando em frente, na direção que vos irá levar para os caminhos da 
glória profissional e da felicidade pessoal. 

'Discurso de agradecimento pela homenagem prestada 
pelos alunos e professores da AEUDF, que deram o nome 

"Ministro Antônio de Pádua Ribeiro" à Turma, no 1 Q sem/1980. 




