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Que tipo de gente *
Dias atrás
assistindo doc u m en t á r i o
sobre av enturas na natureza de repente
levei um baita
susto. Pode parecer ingenuidade da minha parte, assumo,
mas olha só, eu não tinha me
dado conta que isso era possível... Eis que recentemente um
grupo de alpinistas intitulado
"Salv e o Ev erest" subiu os
8.700 metros de altura dos
8.848 totais, para fazer faxina
geral. Exatamente faxina: recolhendo cilindros de oxigênio,
latas, papéis, bujões de combustíveis e mais uma infinidade de coisas (leia-se itens),
que chegaram mais ou menos
a umas 8 toneladas de entulhos . Uau!!! 8 toneladas meu
irmão, vê se pode!!!
Estamos falando da montanha mais alta do planeta terra
e bem, não são milhões de
pessoas que já atingiram seu

pico e vão pra lá todo final de
semana, tipo assim "um piquenique." São atletas, alpinistas e
gente que se prepara durante
muito tempo para quebrar recordes e encarar esse desafio, considerado aliás, tri perigoso. De
todas elas, nunca tinha me "tocado" que porquinhos também escalavam montanhas lá no Himalaia... ou se não escalavam até o
topo, iam até lá voluntariamente
emporcalhar o ambiente.Daímeu
susto, uma ponta de decepção e
confesso, um nojinho desse tipo
de gente. (Aliás, desculpa a todos os porquinhos verdadeiros, foi
somente uso ilustrativo.)
E vejam vocês, para complementar esse artigo, que a Prefeitura de Katmandu cobra uma
multa bem salgada daqueles
que desobedecem à lei, aprovada no ano de 1996 pelo Governo Nepalês, orientando aos esportistas a não deixarem nenhuma espécie de lixo pelo trajeto
percorrido. Contudo... se bem
que nós nem precisaríamos via-

jar até o distante Everest, para
comprovar atitudes nada ecológicas, nada apreciáveis ou
recomendáveis desse tipo de
pessoas. Alguns parques e
praças das nossas simpáticas
cidadezinhas interioranas são
uma afronta, um escárnio. E
deixando de sacanear os porquinhos... encontraremos representantes de todas as etnias precisando ser reciclados... Aliás tenho um texto já
publicado em inúmeros jornais
e portais de internet cujo título justamente é "Lixos & Gentes" que fala sobre a conexão
com o mundo, ideias pipocando a todo instante e expansão
da nossa massa cinzenta, cujo
parágrafo final encerra assim
(...) "... dói admitir, mas lixo
reciclável de gente e gente,
que é um lixo de se reciclar,
são coisas bem distintas!"
Nada mais a declarar!!!
Por Rég is Mubarak *
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