
 Curioso! Vivemos num mundo em que larga maioria, independentemente do seu grau de cultura ou 
vivência em ramos diversos do conhecimento humano, sabe tudo. Tenho sido surpreendido por 
pessoas a quem conheço há anos; de repente, não têm mais dúvidas, opinam sobre tudo de formas 
várias que vão além do simples posicionamento pessoal, são verdadeiras sentenças, e irrecorríveis, 
posto não raro se irritarem com discordâncias, ou, do alto de sua súbita genialidade, te olharem com
divertida expressão crítica. Um gesto deliberado, precisam demonstrar o quanto lamentáveis são as 
pessoas que discordam.

De qualquer modo, neste transe, esbarro em Santayana e não consigo ir além dele. O espanhol 
educado em Boston perguntou: Não nos ensina a filosofia moderna que nossa concepção do 
chamado mundo real é também obra da imaginação? É, ensina, mas o problema surge quando o 
“também” parece haver sido eliminado. Eu ando me sentido um selvagem pela falta de certas 
“habilidades”, por exemplo, quando ele diz que, na realidade, a construção congenial da História é 
uma arte literária para cujo exercício a crença convencional no mundo é necessária e que, sem ela, 
toda a História e toda a Ciência seriam ficção poética, algo assim como uma classificação de coros 
angélicos.

Pois é, se não gostares da História, da Ciência, de qualquer outra coisa ou de alguém, podes agir 
como um crente convencional e fazer de tudo uma reinterpretação congenial, mas deves ir com 
calma, não precisas exagerar. Tem gente por aí, e não é pouca, com princípios esquisitos, como 
Amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, eu invento. O outro problema é que, para essa 
gente, quem discorda é inimigo. Mesmo à imaginação é preciso impor limites.

O narrador esportivo, neste fim de semana, esteve inspirado: Nuvens carregadas no céu carrancudo
do anoitecer carioca. A primeira parte está correta, mas a segunda é duvidosa? Bem, nestes tempos 
de gênios imaginosos, por que não a minha despretensiosa contribuição? Nos limites. Para o bem.
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Referência: Post de 01 de Fevereiro, De Grilos & Vagalumes. Tu te deves lembrar do aviso em 
diversos sites: Denuncie abusos. Pois é isso que faço aqui de vez em quando. E a quem disser que 
“pega mal” fazer isso eu diria que o que “pega mal” é ser diariamente “abusado” com a 
monitoração dos meus computadores e rotineiramente “larapiado” do meu trabalho. Ao assunto:

Tem um sem-vergonha permanentemente de tocaia. Ou vários deles em revezamento. Era mais 
ostensivo e arrogante, sinalizava tipo “estou aqui”. Mudou; mais discreto, continua, porém, 
arrogante, tentando pressionar, intimidar de várias formas (E tem cada uma!…). Minha fase atual é 
a de modificar ou criar formulários, que poderão ser físicos ou eletrônicos, para instrumentar o 
sistema que “rotinizei”, um trabalho meticuloso, solitário e cansativo. A tarefa do sem-vergonha é 
copiar o que faço. Para encurtar, porque há muito, muito mais a dizer, e provar, a respeito, fosse ou 
seja esse o caso: Se circularem formulários como o que reproduzo abaixo, e similares, como os que 
publiquei aqui no blog, fica a denúncia; foram-me roubados nas muitas, longas e permanentes 
atividades hacking nos meus computadores, entre textos e formulações diversas. São meus, como as
rotinas de trabalho correspondentes. O copyright é meu e eu não autorizei ninguém a vendê-los ou 
usá-los em atividades remuneradas, ganhar dinheiro com o produto do meu trabalho e esforço. 
Enquanto não publicados formal e adequadamente, se circularem, insisto, trata-se de roubo.
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