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que as actuais (399); e que me desinteresso tanto, por inclina-
ção, de toda a espécie de outros desígnios, sobretudo dos
que não podem ser úteis a uns sem prejudicar outros (400),
que, se a força das circunstâncias me obrigasse a dedicar-me
a eles, não creio que fosse bem sucedido. É por isso que
declaro aqui que sei bem não poder servir para me tornar
notável no mundo, mas que também não tenho desejo
algum de o ser; e ficarei sempre mais grato àqueles em vir-
tude de cujo favor fruirei sem obstáculos ao meu ócio, do
que aqueles que me oferecessem os mais honrosos empregos
da Terra.

(399) Ver atrás, p. 87.
(400) Principalmente o génio militar. Descartes pensa nas propostas que

se poderiam fazer de pôr a sua ciência ao serviço do Estado, a título de
engenheiro. É o que explicaria a recusa prévia de qualquer emprego, com
que termina o Discurso.
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