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noís a conhpcer Filar,ú beiia de uma dac lat_;oaB que rodei;., i^iaceiô,depois fotiiOE para atalaia,«

o seu "üORtinho",onde continuava a pecquisar u ec-

cuistosBomose-Vocês profcsBoreB,cue vivem cr lariu-iaudo de que as escolas nao
voG -frrro condiçoes de trabalho^ condÍ£;na6 con o car£;o,voces deveríam ver o que
eu viíutna modesta sala,com mesa,cadeira e uma maca pcira o exame dos pacientes,
una lüTypgrTra. sala de despejo com um limitadissiuio estoque ds medicamentos,e lá
f5ra,enfileirados era frente dã porta,criança., e adultos eisi'trando a sua vez.
Ka ocasião tinha

/anos-lias o "velhinho" continuava a dar murro cm

ponta de faca.S7para-di*íii-..a..-Verdade,a faca ja estava um-tento desi^astada,
Foi em Alaí:,ôas,em 19^6,que j,.rimeiro conheci Jovina.Disse al^:uem que atrás de todo ^^rande homem há uma mulher.3u nao diria bem isso,eu diria;^ i.^A2.
de todo iirande homem há uma mulher.Iara caratcrizar esta perfeita união só
~
)v—' .
tenho ao alcance chavões e lugares comuns—todos soam falso,de ujíjs“ pieguice
.der—Eõp&írtar,portanto vou deixa-los.Creiam-me vocês,porém,que mais áejma. vea
recr^ninei á Aritmética não ter reconhecido sr-u erro fundamental-As vezes Um
mais Um nao results-^em Dois. ,i>
Hao basta diaer que Samuel é um cientista,pois os há dos mais diversos
tipos.Jamais se poderia dele dizer,por exemplo,quo fosse um cientista dg asfalto, como tantos que andam por aí .liem confundi-lo com os oportunistas,rue
escolhem assunto que está na moda,que voltc-m suas atenções para algo que dá
bolsa de estudos no e;íterior,e «rmr bom assunto _t^ara corij^resscs médicos.Üu então

uipara-lo xxxxíe co cientista cauteloso,que prudentemente alija de sí

o senso comum,e nao sejj^asta nem por um milimetro do livro de texto,do teste
do ruiquadrado.
Samiiel não tem cualquer comprcmisso com o que outros disseram antes
dele,e tem a coragem de aventurar palpites,de dar voz á sua intuição,qiie—<r.ntre nÓ£-não passa do velho "olho clinico".
ás vezes foi recriraiiado por isso.lias nada como um dia depois do outro-»
Uraa tarde,na praia de • tCk • • j cêli i -(.«•O
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e ferraraes fincados no mar."Lá fóra há cgíroleo-é só explorar",uisse-me ele.
Contou-me «ue alguém,anos antes,puzera-se a perfurar um poço,fora impedido,
e ti.era sue desistir.
E hoje,como todos sabem,no nordeste XF.XF.xpin a Fetrocrás ex] lora petróleo.
lía mesma época estava faZendo uma exericnc^^a estranha,usando o pixe,
em mistura com substancias ;;ioluscocidas,para deter a trai.smissao ca esguiotossomose.O pixe-ingrediente um tanto ei:otico em ciencia-serviria nao só para marcar os focos de transmissão,mas retardaria a liberaçao das substancias
destinadas a matar o caramujo.
Jamais tiveram a ousadia de critica-lo frontalraente,cientistas e

ad-

ministradores,mas lembro-me ter ouvido comentar de boca pequena nue desta
feita Samuel acertara em branco.
Kada como um dia após o outro.1\^ ano passado,ao ler o Lstado de S.Fc-u—
lo,surpreendí-ae com uma noticia de Bracilia:conhecido pesouisadcr da universidade local,em entrevista aos joinalrstaB,áfirmava e.ntregar-se a estudos
^nedito^s^ah^lutamei^fpixe mais noluscocida,contra o caramujo da esquis-

