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Tres anos depois,na cadeira do rarasituiCt;,ia,clic-fifiGa poi- Pessoa,fis outra experiência desanimadora.PiCconliojo Loje eue sempre fui aluno
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voluntarioso, impaciente com aciuilo cue nao resi paa eicia relevante aos ueus
planos de futuio-porciue estudar o ciclo vxtxi eouinoccose,por exemplo,se o
meu s.;nho era a cirurgia infantil,porque todo este zelo em fa'/er-nos aprender a chave de clasrificaCj'ao de umf^.rultidao de raos^iuitos c^iutroE hichoß,se
8xtíi_ era preocUj,.ação pcrifrrica a 59>j dos medicos?B aconteceu o inevitável;
fui para dependencia em larasitolOj^ia, e tive pela se^^unda vez a me suhmeter
a todo O martirio.-naquele tempo,como voces percehem,ainda existia a dependencia. . . .(Caso|jontrário eu provavelmente nao estaria aqui,com di^'loma de
médico. )
Poram duas experiências cue desencorajariam cualcuer pronta amizade entre
mim e Samuel.
Cora todos esses percalços—e outios ainda—em 1955 consee,ui formai me râie—
dico,mas já ahandona/^a a amhiçao de fazer çirur^ia.Tinha visto o suficiente
para saher cue nao se encontra nos hospitais de ensino,modernos e ^erc.lmen—
te supereouipades,a solução para as doenças comuns da poxxulaçao,havia compreendido eue estes centros meaicos polarizam uma infima frayao da populo,çac!,e que nao seria através do trahalho numa - í»(^íí g;*b- torre^ ae marfxm cue eu
podería repassar á população ■%—na'.rni-ãr-irire—=re—reaf—ôna-iraaa-o- meu curso de inedi
cina.
De sorte cue,um ano depois de foimado,mandei-me para o nordeste,ato que
tudos julpavam irxEcioriali’nfetivamente,nao se deveu ao frio raciocínio,mas a
um impulso cego.Poi a hussola ou o vento cue me guiou?
Hoje eu sei cue nao foi inteiramente ao acaso,Cuciosa a vida;se um ano
antes alguém me tivesse prpposto Samuel Pessoa como paraninfo da turma—honr«,,
alijas,Que lhe foi prestada muitas ve2es-j.ndignedamente eu 6 ter ia rejeitado,
lias eis que eu estava de malas arrumadas para Pcrnamhuco,para trabalhar no mato,como Pessoa fez durante tantas anosIE ainda me julgava espontsne-o,DOÍginal|
com livre arbítrio sobre meus átes!
1‘essca tera necessidade de cercar—se dc alunos e aiscipulos,nao pc-.ra cue
estes auxiliem-no a dar aulas ou fazer pes*" uisas, nao-o joven que se inidia na
vida universitária geralmente nos toma um tempo enorme até que coosiga piodu2,ix—uas por ser esta sua vocação «Durante décadas, co*-, uma paciência e uma dedicação que nunca ob.sei'^cei em maxEXXEiiuia outro mestre,dem a cada um o mellior de
EÍ,multipliccu-se|or cem,construiu o que de mais invejável existe-|óz tscola.
Fez escola—é este o terrao cue se emprega para caraterizar o mostre bem succai—
do.Pdu'.uissimos o ccnseguen,por comedismc,falta de personalidade capaz d= utr^ir
alunos ou,sim,até por terem síuees medo de cue o jovem 1^. venha s tornai—se
competidor .Já vi muitos e:. omplos assim.
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S nós, seus alunos,disci-ulos,assistentes,despudoro-damente a. roveit-vamos
tudo que tiíüia que dar,avidamente,c_'''^losamr}ite como ameba faminta,fagocitavamos
o velho 3amuel«
De muitos poude se orgulhar.llão havia recanto no Brasil,desde cue bouvess
sej^moBcuitcG,triatomas,australobis,bem entendido,que nao tivejse sido desbrava-

