riou a conhecer Filar,á beiia de uma dac la{^oas que rodeit.. isceiô,depois foTíios para Atalaia,

=1-0 seu "poetinho",onde continuava a pesquisar a es-

GuistosBomose.Vocês professores,que vivem se la aariando de que as escolas nao
vcc

condiçoes de trabalho^ condignas com o cargo,vcces deveriani ver o que

eu vi:una modesta sala,com mesa,cadeira e uma maca para o eo.ame dos pacientes,
una dssíaxEa sala de despejo com ura limitadissimo estoque de medicamentos,e lá
fira,enfileirados era frente da porta,criança., e adultos esperando a sua vea.
ha ocasioo tinha v-ts./í anos .Mas o "velhinho" continuava a dar rauiu'o em
■J ■
ponta de faca.iS^para-diÂcr.-a-verdadeja faca ja estava um tento desgastada.
Foi em Alagoas,era 1956,que ^-rimeiro conJieci Jovina.Disse alg-uem que atrás de todo (_,rande homem há uma mulher.Su nao tíiria hem isso,eu diria;^ lado
de todo grande homem há uma mulher.Fara caratcrizar esta perfeita união sô
...
Jv—■l<'tenho ao alcance chavões e lugares coauns-todos soam falso,de ums-pieguice
(he—ersparítar,portanto vou deixa-los.Creiam-me vocês,porém,que mais d^iraa vea
recKjminei á jlritiaetica nao ter reconhecido seu erro fundaiúental.As vezes Um
mais Ura nao resulti^em Deis. .<i
hão hasta dizer que Samuel é um cientista,pois os há dos mais diversos
tipos.Jamais se poderia dele v.’izer,por exemplo,cuo fôssé um cientista dg asfalto,como tantos que andam por aí.Nem confundi-lo com os oportunistas,rue
escolhem assunto que esta na i)ioáa,C':Ue voltam suas atenções para algo que dá
holsa de estudos no exterior, e

hora assunto ^-ara con;_,resscs rriédicos.üu en-

tão 6' uipara-lo fxiiriE oo cientista cauteloso,que prudenteraente alija de sl
O senso comum,e nao seQ^asta nem por um milimetro do livro de texto,do teste
do <■ uiouadrado.
Samuel não tem cuaiquer compromisso com o que outros disseram antes
dele,e ten a coragem de aventurar palpites,de dar voz á sua intuição,que—entre nÓE-nao passa do velho "olho clinico".
As vezes foi recrirailado por isso.IIas nada como um dia depois do ou—

Uma tarde,na praia de . .U. . , em Laceio, mostrou-me cO

uns ^ostes

e fexrames fincados no mar."Lá fóra há pizíroleo-é só explorar",aisse-me ele.
Contou—me fue alguém,anos antes,puzera—se a perfurar um poço,fora imgedico,
e ti.era sue desistir.
L hoje,como todos 8ahem,nc nordeste siE.xi:xpin a Petrohrás explora petróleo.
Na mesma época estava fattnido uma exerienc.ia estranha,usando o pixe,
em mistura com suostancias moluscocidasjpara cetor a transmissão da es'uis—
tossomose.O pixe—ingrediente um tanto exotico em ciência—seiviria nao só para marcar os focos de transmissão,mas retardaria a liheraçao das substancias
destinadas a matar o caramujo.
Jamais tiveram a ousadia de critica—lo frontalmente,cientis i.as e

ad-

ministradores,mas lembro-me ter ouvido comentar de hôca pequena nue desta
feita Samuel acertara em branco.
Nada como um dia após o outro.ano passado,ao ler o Lstado de S.Ft.u—
lo,surpreendi—ae com uma noticia de 3raEÍlia:conhecido pescuisader da universidade local,em entrevista aos ^ornalistas,àfirmava entregar-se a estudos
^neáito^s^a^olutamen^?pixe mais noluscocida,contra o cai-amujo da esquis-

