
i v o n e g r e i l e t 

AOS TEUS' P É S . . . 
Indiferente ao movimento da cidade, ao ronco 
dos motores, aos transeuntes que passam absor-
tos em problemas pessoais, desprezando a mul-
tiplicidade das côres para quedar-se na tristeza 
bon'ta do liláz ssm mat : zes, aquele ipê rôxo da 
Aven da Independênc a espoucou suas f lores 
carmhosamente coladas aos ramos escuros, veí-
culos da seiva que a terra pródiga produz. 
Majestosamente liláz, como saudade materiali-
zada, o. ipê de agosto é todo um compacto aper-
tar-se de flores em redondos tufos delineando-
se na pa'sagem desta veia c : tad na . 
Coloca no céu azul de um inverno pouco rigo-
roso uma en rme .mancha violácea, compacta, 
serenamente bela, estonteante na defin : ção de 
seu colorido, na suavidade de suas flores que 
bailam e caem, sem b r s a e sem motivos, ape-
nas para t ngir da mesma cor céu e t e r r a . . . 
Esplendorosamente florido, exibindo sua colo-
ração apaixonada .não sabe mais como ser belo 
o ipê da Independência, absurdamente liláz, re-
cebendo ra'os de sol que não ocnsegue tingí-lo 
de doirado tal a decisão de sua roxa m a n ; a de 
cor, de sua insistente grandiosidade violeta, de 
seus milhares de tufos perfei tamente iguais 
v stos à d 'stância. Eles vão desprendenclo-se 
langorosamente, suavemente, depositando no 
chão sua glória de flores que vão sendo pisadas 
indiferentemente, pelos transeuntes preocupa-
dos que desc» nhecem a presença da saudade* ro-
x : nha, plantada num jardim que, pela doce e 
violácea presença do ipê deixou de ser comum 
e hoje é o j a rd : m de todos aqueles capazes de, 
no to rve lnho d- s ncoerentes pensamentos hu-
manos, levantar amda os olhos para ver o ipê 
que ergue seus braços roxos até o céu e dêles 
desprende a chuva aDaixonada de flores, depo-
sitando-as aos teus p é s . . . 

MANHÃ DOMINGUEIRA marcada pela sole-
nidade de hasteamento do pavilhão nacional 
no Clube de Regatas para dar iníc'o ao progra-
ma social-espcrtivo dos festejos cie 37.o an : -
ve r s á ro de fundação. Autoridades civis e mi-
litares ali estiveram presentes para o hastea-
mento da Bandeira Nacional procedida pelo pa-
vilhão paulista e pela bandeira do clube. As-
sim, solenemente dentro do civismo e do es-
petáculo bon'to de bandeiras ao vento, o Clube 
de Regatas está comemorando seu "date". 

ANGELA MARIA, a colored que atualmente 
"vircu moda" de novo (porque já o foi uma 
v e z . . . ) estará dando a nota de sua l n d a VOT: 
na Chur rasca ra Galpão nos próximos dias 19, 
20 e 21. O espetáculo com a presença de Angela 
promete ser concorridíssimo. uma vez que, sò-
zmha, já sei de algumas dezenas de pessoas que 
lá estarão. 

ISAURA LATUF, Nilda e a lourinha Calil 
já estão de volta da viagem de férias e dos d : a s 
de descanso passados lá pelos ladòs de Paraguai 
e Argent ina. 

ONTEM FOI o "date" de Lelê, conhecida pro-
fissional da arte de pentear em nossa Cafécap. 
Lelê, que é esposa de ,Dcmingos Pilegg', rela-
cionadíssima como é, por certo recebeu muitos 
votos aos quais juntamos os nossos, para uma 
vida essencialmente boa. E . . . parabéns. 

OLHOS FEMININOS com jeitmho de sol. A 
verdade é que, a grande e atual pedida da mo-
da em maquiagem sol ;cita a presença do ama-
relo-ouro para sombrear os olhos das mulheres, 
impcndo-se esta cor na supremac : a do verde e 
do azul. E muito chique mesmo vai ser deixar 
de combinar sombra com pele ou cor dos olhos 
mas s , :m, na crista da onda, estará aquela que 
usar sombras em perfeita combinação com o 
t ra je usado. 

ODILA MESTRINER, escolh ;da pelo juri com-
posto de f g u r a s máximas da arte dos pincéis, 
para f igurar na Pré-Bienal de São Paulo. Des-
ta Pré"B:enal, após julgamento de críticos bra-
s : leiros e estrangeires, 25 artistas do Brás 1 ! sai-
rão para a Bienal de setembro da 1971. Outros 
nomes escollrdos de nossa terra: Celso Salles 
Guerra, Ul eno Cicci, Maria Helena Sponchiado 
e Edgard Carlos Pagnamo. 


