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O

barco dirigia-se para Dakar, quando certa
noite, ao largo das Canárias, veio cair na ponte, a
meus pés, uma andorinha. Seria mesmo uma
andorinha? ... Outro seria, bem de certo, mais
sábio, de consonâncias latinas, o nome desta
avezita esgotada de cansaço, de asas cinzentas
e que cheirava a sal ... mas isso que importa? ...
Abriguei logo no meu camarote esse mimo do
Céu. Uma caminha de algodão em rama, gotinhas
de água, pão humedecido, numa palavra, os cuidados rudimentares que eu costumo dispensar
aos implumes abelharucos caídos do ninho, ao
lagarto escapulido ao gato. Dois dias depois,
apareceu, luminoso, o porto. A ave restabelecida
deveria retomar a sua liberdade; conduzi-a nos
dedos à altura da trincheira de bordo, encorajando-a a voar; mas, habituada à prisão, ela não
parecia ter desejo algum de regressar às ondas,
às nuvens. Saltitava, hesitava. Por fim, como que
penosa, voou. Eu a vi, não sem nostalgia, desaparecer por detrás de um hangar do cais.
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tarde, nos acasos de um
primeiro passeio através da heteróclita cidade
de Dakar,
choupanas e palácios, brilho e poeira
encontrei-me, ao cair da tarde, diante de
uma catedral cor de ocre, meio sudanesa, meio
bizantina, situada nas alturas como um navio
ancorado, massiça, invunerável. Duas torres, uma
cúpula. Na fachada, estas palavras: «Aos seus
mortos de África, a França, reconhecida ...» No
interior, ninguém. Mas um músico discreto lançava ondas de órgão até aos mais ocultos recantos
da penumbra. Impregnadas de oração, habitadas
pelo invisível, todas as igrejas falam: no extremo oposto antiga catedral de Vim, evocadora
de estandartes e sangue de batalhas, esta, com
seus muros novos, era um mundo de intimidade e
doçura... Julgar-se-ia ouvir ali o eco de vozes
amigas ... Presa de uma singular emoção, avancei até ao coro. Um derradeiro raio de sol incidiu então na extremidade de um fresco, iluminou por instantes uma imagem, uma só: a minha
andorinha ...
Eu acredito em sinais ... Tinha que saber tudo
desta catedral, e imediatamente.
Soube assim, nessa mesma noite,
já lá vão
a história da «Catedral-Monumento»,
dez anos
dos Órfãos de Auteuil e do Padre Brottier. Alguém,
ao jantar, deu-me uma estampa: belo rosto de
barba quadrangular, olhar penetrante, severo e indulgente ao mesmo tempo. Era, pois, ele o Padre
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Brottier,

homem

um

santo,

15

de caridade tenaz, quase

um

santo dentro de breve, a cuja morte

tantos e tantos milagres se tinham seguido?

A

partir desse dia, perfumada,

amarelenta,

nunca me abandonou: no avião como no coração
do deserto, nos dias de doença e nos de simples
ventura. Preguei-a nos paus das cabanas tropicais, coloquei-a sob um iriado pesa-papéis do meu
escritório de Paris. Presença mais viva que a dos
vivos, tão próxima, tão próxima de nós ...
São numerosos aqueles para quem a pequena
estampa do Padre Brottier constitui um recon-

mão

carinhosa constantemente estendida: vi-a muitas vezes, essa estam-

forto quotidiano, qual

minhas viagens, em pastas, por

pa, nos azares das

acaso abertas, em sacos doirados, fazendo por
vezes o papel de marca em livros de leitura ...

— Você

também tem devoção ao Padre

Brot-

tier?

E isto criava logo um laço de amizade entre
desconhecidos. Desde os mais ricos e mais generosos benfeitores de Auteuil, aos mais humildes suplicantes que

vêm

deixar sobre o túmulo do mis-

um

sionário

uma

bilhete,

os amigos do Padre Brottier formam,

com

efeito,

rosa ou

uma

pedido garatujado

num

grande confraria.

— Ao Padre Brottier pode-se explicar tudo sem
— dizia-me a mivergonha, não é verdade?
—
nha mulher a dias.
Há coisas que eu hesita...

ria

em

pedir a Nossa Senhora ou a Santa Tere-
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sinha: por exemplo, a de

um

me

resolver as dificul-

fim de mês ... Mas o Padre Brottier,
esse, compreende tudo; principalmente as dificuldades de dinheiro, porque ele teve toda a vida,
dificuldades de dinheiro!
Ê da mesma ainda esta bela palavra:
O Padre Brottier é o nosso amigo do Céu! ...

dades de

—

Entretanto, quando, há alguns dias, Daniel-

me disse à queima-roupa: «Você fala muita
do
Padre Brottier; porque não escreve a sua
vez
-Rops

uma grande alegria e simultaneamente uma viva angústia, sobretudo. Ousaria
eu? Seria capaz? Do «nosso amigo do Céu» eu
quase não sabia mais que as linhas que se inscrevem, eloquentes, sem dúvida, mas lacónicas, sob
a sua fotografia: «Assistente Geral dos Padres do
Espírito Santo, Director da Obra dos Órfãos
Aprendizes de Auteuil, missionário no Senegal,
fundador da «Catedral-Monumento de Dakar», oficial da Legião de Honra, cruz de guerra, santamente extinto a 28 de Fevereiro de 1936, com a
idade de 59 anos ...» O Reverendo Padre Duvál,
história?», senti

Director Geral dos Ôrfãos-Aprendizes, a

quem

informei do meu projecto, facilitou-me a consulta de livros, revistas e documentos. Com uma
bondade que não quero deixar de agradecer
aqui, ele notou, para

me

facilitar consultá-los,
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todos aqueles que, quer em La Ferté-Saint-Cyr,
quer em S. Luís do Senegal, quer em Auteuil, tiveram a felicidade de contactar com esse excepcional missionário que foi construtor de igrejas
e pai de mil e quatrocentos órfãos ...
O Padre Brottier! ... Ê por causa de uma andorinha que eu hoje parto t ateando na sua rota
luminosa.
C. G.

