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O PAPO DA SEMANA

Usei num ensaio de capa o título de um livro que esbocei e estou esperando 
tempo e disposição para elaborar e concluir — That Gone Sweet Girl. Está ainda 
em rascunho; faltam outras informações. O símile:

 

[...]

Foi no grupo dos Erectus que os fatores humanizantes melhor se 
combinaram, fixando o complexo mental e a formação dos caráteres, com 
dissociação relativa da massa corpórea, que nem sempre exigiria maiores 
porções de cérebro na razão direta do aumento de peso/tamanho do 
exemplar. O processo gerou no curso do seu desenvolvimento princípios de 
racionalidade — origem dos dispositivos depois derivados para o córtex 
cerebral — que dispensaram o crescimento contínuo do cérebro e da caixa 
craniana como fator essencial para o desenvolvimento do corpo/expansão 
da inteligência. No Ergaster, a caixa craniana alcançou 800 a 850 cm3, no 
Erectus propriamente dito chegou a 1.250 cm3 e no Neanderthalensis a 
1.500 cm3; em média, no homem moderno, está em 1.350 cm3, além do 
Erectus apenas 0,100cm3 e aquém do Neanderthalensis 0,150cm3.

____________________

Pode-se extrair desses quantificadores ilações no sentido das características 
humanas definidas pelos mecanismos cerebrais estarem mais próximas dos 
Erectus, valioso também explorar as possíveis razões de haver a caixa 
craniana do homem médio moderno  se reduzido com relação ao 
Neanderthalensis, cabendo a indagação do quanto essa redução tirou do ser 
humano a capacidade de aumentar sua massa cerebral e a possibilidade de 
galgar patamares mais elevados, com possíveis avanços no comportamento 
e na atitude face ao mundo em que vive e seus semelhantes. Qualquer 
estudo que, em princípio pelo menos, validasse essas reflexões, levaria à 
conclusão de que o homem convencionalmente chamado moderno é em 
essência um Erectus com mais ou menos verniz, no fundo um selvagem. 
Assim, outra vez Terêncio, não haveríamos de estranhar as misérias 
humanas a que vimos assistindo. Nós todos, a espécie, no fim das contas, 
nada mais seríamos além de um grupamento de Erectus com algum grau de 
sofisticação.

____________________ 
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Dignidade é o ponto. Sem dignidade a única diferença 
entre o ser humano, o rinoceronte, a hiena e a víbora é 
a forma.

Pior seja ela, 
é melhor a guerra 
do que a paz sem 
honra
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No tamanho natural, lucida handwriting 98 em 
negrito, itálico, shadow, outline, branco. 
Baskerville na primeira e terceira linha, corpo 48, 
vermelho. Fundo em Tango Sky Blue 2.

Se escapou? Claro que não!… “Estão em cima”.

Instead of being Frenchmen or Englishmen in politics, they would be 
Americans, indignant at every attempt of either or any other powers 
to establish an influence in our councils or presume to sow the seeds 
of discord or desunion among us.

(H. Cabot Lodge, George Washington, Houghton, Mifflin & Co., 1889, Volume II, p. 320)

Take his advice, changing, surely, the names of the nationalities. George 
Washington was a real statesman.

Et déjà les terres étaient inondées de la lumière nouvelle de l'Aurore, quittant le lit 
crocéen de Tithon, quand la reine, du haut du palais, voyant la blancheur du jour qui 
commençait à poindre et la flotte qui s'éloignait à pleines voiles, s'aperçut que le 
rivage était désert et le port sans rameurs. Trois e quatre fois, de sa main, elle 
meurtrit sa belle gorge et arracha  ses blonds cheveux: Hellas! Jupiter, il partira, dit-
elle; cet étranger se sera joué de notre empire! Et l'on ne courra point aux armes? 
Et la ville tout entière ne se mettra pas à sa poursuite? Et mes vaisseaux ne 
s'élanceront pas du port? Allez, volez, la flamme à la main, mettez les voiles, 
poussez les rames!…

(Vergile, L'Énéide, Livre IV)

A BATATA

Originária dos altiplanos bolivianos, é, em suas 4 espécies mais 
usadas entre mais de duas centenas existentes, um alimento 
quase completo. Com uma dieta de batatas e leite, para deste 
obter as vitaminas A e D, ausentes do tubérculo, um ser 
humano pode alimentar-se de forma praticamente completa. Se 
for possível obter regularmente uma pequena porção de 
proteína animal, ele não necessitará, estritamente, de nenhum 
outro alimento.

Mudas e tubérculos da batata, levados da Bolívia para a 
Inglaterra, salvaram, primeiro, o país da fome crônica, depois a 
Europa, em seguida boa parte do Mundo. O guano, excremento 
das aves das ilhas Chinchas, peruanas, usado como fertilizante e 
monopolizado sob os auspícios do mercantilismo Inglês, sem 
maiores considerações, provocou uma grave crise entre o país e 
os Estados Unidos; o impasse foi resolvido pelo Congresso com 
o Guano Islands Act, de 1856, que autorizou os cidadãos norte-
americanos a ocupar qualquer ilha da região sul-americana onde 
o guano fosse encontrado. Assim foi feito, e das quase cem ilhas 
e correlatos ocupados, 66 foram reconhecidos como possessões 
americanas. Nove continuam nesta condição até hoje.
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