Voz rouca do Tibiriça
O Tibiriçá cujo apelido era Bibi tinha uma voz rouca, inconfundível. Quando falava
no rádio comunicação das viaturas do SAAE nem precisa falar o seu nome. Todos já
conheciam a sua voz. É o Bibi novamente.
Contavam que uma vez num dia de sol, o Bibi estava perto de uma piscina no Nosso
Clube de Vila Galvão, sempre olhando as mocinhas de biquíni, escondido atrás de uma
cerca de árvores. Uma vez disse:
-Oh gostosa !
Ela respondeu:
-Pára com estas besteiras Bibi.
E o Bibi com sua voz rouca inconfundível respondeu:
-Como você soube que era eu.
Perda de um grande amigo
O Bibi tinha um velho amigo seu em Vila Galvão, o dr. Cassiano, e que devido a
apoiar o sr. Waldomiro Pompêo, tinha discutido com o velho amigo e perdido a amizade.
Após a eleição do Sr. Waldomiro Pompêo, um dia fui a Vila Galvão com o mesmo
visitar o dr. Cassiano e disse:
-Dr. Cassiano, o sr. é o homem mais importante em Vila Galvão e não poderia vir
ao seu bairro sem cumprimentá-lo.
Tomamos um cafezinho como de praxe e o prefeito ganhou a amizade do dr.
Cassiano que é realmente um bom homem e bastante conceituado em Vila Galvão.
Mais tarde contei o fato ao Bibi e ele me disse:
-Até hoje o dr. Cassiano não fala mais comigo, apesar de ter ficado amigo do
Prefeito. A política é uma merda mesmo.
Mais tarde, conhecendo melhor o sr. Waldomiro Pompêo, notei que ele gostava
muito de contentar os inimigos, desprezando os amigos. Isto lhe trouxe muitos
aborrecimentos, pois, achava que não tinha que fazer nada para os amigos e sim conquistar
os inimigos.
Até hoje já ouvi teorias diferentes a respeito e já conheci muita gente que tem a
mesma opinião do sr. Waldomiro.
Em Guarulhos era comum os vereadores se ofenderem radicalmente no recinto da
Câmara Municipal e na saída iam junto para as boates de São Paulo ou iam juntos para um
fim de semana numa praia do litoral paulista. Aqueles que tomavam partido dos seus
vereadores continuavam com a briga.
Enfim o Bibi tinha terminado uma grande amizade e com sua morte eu perdi um
grande amigo.

