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Pois há!
A minha capacidade de assimilação está limitada a alguns, poucos, cada vez

menos, bits por hora...
A�ige-me, por exemplo, pensar que pessoas como aquele senhor, aquele que

criou aquele site chamado WikiLeaks, esteja, neste momento em risco de poder
ser libertado. [Por falar nisso, já teve curiosidade de dar por lá um passeio? Olhe
que é capaz de ser interessante... Bem, mas onde é que eu já ando? Voltando...]
Penso que é mais seguro estar preso. Mas será também conveniente ter cuidado
com a respectiva prisão... É que, depois das últimas fugas, até apareceram
senhoras a queixarem-se de terem sido molestadas pela última pessoa que di-
vulgou algumas pequenas falhas do perfeitíssimo sistema político mundial... É
mesmo melhor deixar o senhor resguardado, não apareçam por aí os papás das
senhoras... Devem estar zangados!

Por outro lado ou talvez não, há um pequenino quiproquó que a�ige o meu
dia-a-dia: eu não ando a perceber muito bem porque é que os alunos, nestes
tempos actuais, quando são corrigidos, repreendidos, expulsos da sala de aula
quando se portam mal e/ou são mal educados, ameaçam o professor, a�rmando
que vão fazer queixa dele à direcção das escolas... Seria uma gentileza e um
alívio para esta mente preocupada com a preservação de coisas tão vetustas
como valores, princípios e outros palavrões ba�entos, que alguém me pudesse
esclarecer sobre mais esta questão...

E será que este último assunto tem algo a ver com o primeiro? Não... Decerto
que não! Dou-vos um exemplo que prova que qualquer associação só poderá ser
mera coincidência: Filmes como �O Pianista� ou a �Lista de Schindler� só são
giros quando têm uns gajos aos tiros a estoirar com os miolos dos judeus ou
a violarem mulheres indefesas. Ah! Já me esquecia. Filmes pornográ�cos ou
com muitas meninas com pouca roupa, muito pouca mesmo, também são muito
interessantes... E depois, no tal site, os gajos aos tiros do helicóptero que �lmou
o ataque e que �leakou� estavam a falar aos comandos duma nave espacial que
pairava sobre o planeta e corrigia os malfeitores, dentro de uma carrinha que
tentava salvar um desgraçado quase desmontado... É assim tipo joystick de um
qualquer jogo. Já agora, a palavra �joy� tem a ver com alegria, não tem? Deve
ser por isso que aquilo de dar tiros em crianças é engraçado... E já estou outra
vez a fugir do que é importante... Perguntava eu o que é que uma coisa tem a
ver com a outra. Não pode ter. Claro que não. Nós não estamos nos Estados
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Unidos! Por isso não tem. Os nossos jovens são todos muito preocupados com
essa coisa dos valores e tal...

Eu só ainda não percebi é porque é que o pai dum aluno meu anda sempre
com a caçadeira no carro... Foi o �lho que me disse. Com carinho! Claro.
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