UM EXEMPLO DE VIDA

A nossa trajetória nesta vida é marcada também pelas convivências
que temos. Algumas delas deixam marcas profundas. Normalmente as que
mais marcam são aquelas construídas no respeito, na admiração e no
carinho.
No meio tradicionalista temos inúmeras oportunidades de
convivência, mercê das atividades permanentes que temos, sempre baseadas
na relação com o outro. Nosso foco é a pessoa e nossa atividade
tradicionalista sustenta-se na tradição que só ocorre na relação diária entre as
gerações.
Pessoalmente, sempre tive a felicidade de construir relações de
amizade com as pessoas de mais idade e que, por terem mais experiência e
mais acumulo de erros e acertos na vida, mais tem a me ensinar. O MTG me
deu a oportunidade de conhecer e estabelecer uma relação de amizade franca
e gratificante com inúmeros tradicionalistas que poderiam, pela idade que
tem, serem meus pais. Entre todos, o que mais me marcou e que mais
exemplos positivos me deixou foi Cyro Dutra Ferreira, o “Tio Cyro”.
Homem sério, de poucas brincadeiras, é um tradicionalista que serve
de modelo. Campeiro por excelência. Pode ser considerado o ícone do
campeirismo gaúcho, não só pelo que pregou, mas pelo deixou escrito e pelo
exemplo ao longo da sua trajetória de quase sessenta anos no meio
tradicionalista.
Cyro Ferreira foi integrante do “Grupo dos Oito”, fundador do 35
CTG, do qual foi também patrão, Conselheiro Benemérito do MTG e
emérito palestrante. Nunca o vi reclamar de nada, nunca o vi afastar uma
prendinha que buscasse um autografo ou um conselho, nunca o vi cobrando
qualquer valor para realizar palestras, onde quer que fosse, nunca o vi
fazendo crítica destrutiva, nunca o viu triste.
Mas de tudo o que se destaca na figura do “Tio Cyro” o que mais me
marcou foi a sua humildade. Mesmo sabendo muito mais do que a maioria
dos tradicionalistas, nunca se portou com soberba. Ele é o verdadeiro
tradicionalista, falando sempre em “nós” e muito pouco em “eu”.
Tenho um pouco de inveja dos filhos desse gaudério, assim como
admiro sua eterna companheira a “Tia Cyra”.
Não desista companheiro. O Movimento Tradicionalista precisa,
ainda, das tuas orientações, do teu entusiasmo, do teu discernimento e do teu
exemplo. De nossa parte procuraremos seguir as tuas pegadas para que o

Movimento que ajudaste a construir seja cada vez mais um organismo social
que faça a diferença.
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