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iciEmeml-nenuuma. nen^ão de i'ue unos tentes ulL'uem pe3COi-rf.ru o mesmo caminho.
E foi poi’ isso que falei a vocês,nesse Encontre Cientifico, c-uo existem diversos tipos de cientista.Cuidado com os falsos apostolosl
Voltando do urna viac^^^ década dos í>0. Pessoa a todos exibia o seu entusiasmo pela acupunctura .Checou mesmo a ensaiai’ um tratamento por este método,
jlfNíU sua crescente surdez .3citi i^oíctt! vocês ima^^inar as urincaceiras ^ue

que en

£ulir-e o fez com seu sempre pronto b.m humor-,a indiferenja cut, encontrou ao divuleai’ a acupunctura no ambiente pretensaiaente ceric e circunspeto de uma univer
sidade tradicionalista.
Vinte anos depois.0 jornalista James Heston,do hew Icrü Tines,ai a Cliin^,
preparar a viajem do presidente Eixon.Una vez la e acemetido ae a.pendicite ci^puda, sendo submetido a uma cirurc^ia de ureSneia .Dias deppis escreve um artigo ,maravilhado; fizeram-lhe uma analgesia pela acupuncturaf'^^iciente durante toda a operaçao,e ainda por cima chupando gernos de laranja encuanto c cirurgião trabalha
va em seu interior .Foi o suficiente para que a acupunctura se tornasse respjeita—
vel no mundo ocidental,sendo hojejEt^i^tèB objeto de sofisticadissimos estudos de
npurofisiologiasiue nela reconhecem indiscutíveis -ii...lí.gn.^s.
liada como um dia apôs o outro,repitamos.
L'as o proprio Samuel sabe zombar de sí,e freruentemente comenta que seus
assistentes o ultrapassaram."Esse net^ocio de RüA e DííA,essa Bioquinica toda,isto não é prá mim,não.Eu cá fico cem meus baços e meu exame de cocô." E oouio ria
nessas cct-s.ices.

^

bamuel é um batalhador pela reforma das escolas médicas,- v*

^

^

T~i serem cabides de empregos,nem fabricas de diplomas,mas/para formar ci—
dadços utéis ao seu país.

Vejam como é moderno,e responde aos anseios da classe de estudantes;
4--lunclíão era ^-or pertencer á uma classe de privilegiados que ele iria poupa-la
de suas ci-iticas.
faluno--^
Samuel Barnslep Pessôa comigo á Florianopolis-vooês estao conse; I
,
-c^- 'I
guindo vê-lo?ci:zn±E Cientista,pedagogo,amigo,homem?
lA
Toda vez que eu o visitava

sua casaFerdizes, era a mesma nistoria;nem

bem dez minutos haviam decorrido e já me oferecia uma cabhaça especial com cue
tiziha sido presenteado, dir et a d^laabi^ uc, de Einas Gerais ou do Paraná.E, encuc^nto punha a branquinha no meu cálice,olhava para Jovina,insinuando favSres excepcionais.E já eu estava na segiinda ou terceira dose cuando a compaiibeirc^ f inalmen
te abranda a vigilância,e também a ele permite meio dedo de caninha.E que sua si^*
de de i960 para

cá tem-lhe trazido problemas.

E no fim da visita Samuel me leva escadas abaixo,para a rua,mao guiando
meus passes na escuridão do jéardim.E para a ‘Judith ele diz "Hoje ruem dirige
é vocR,viste?0 Kurt nao ta bom,nao."

