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Pensamento nômade
O pensamento por
hora esta
aqui, voltado
para você.
Atenção ligada. A conversa que anda solta
sobre o clima frio do Hemisfério Sul e a influência da La Niña.
Num piscar de olhos ele se
volta para queimadas incessantes na Austrália por falta de chuvas ou nos EUA devido a seca
prolongada. Não precisamos ir
tão longe. Aqui no Brasil tem
queimadas que podem ser ocasionais ou provocadas (criminosas). Entre março e junho de
2016 tivemos uma quantidade
de focos de fogomaior dos últimos 10 anos atingindo os estados do centro-oeste e norte.
O que fazer se existem indivíduos que, por sua índole, são
agressivos, inconsequentes e
que não medem as consequências dos seus atos. As queimadas são agressões que fazemos ao ambiente que muitas
vezes são irreversíveis.
Mas em se tratando de pensamento nômade, trocamos
rapidamente o foco e passamos
para a incorporação de outros
animais que não fazem parte
do nosso continente e estão fazendo um estrago considerável
no Uruguai e no centro sul do
RS, ou seja, o Javali. Animal originário do continente europeu,
aqui foi introduzido e com seu
instinto agressivo, muitos cria-

dores soltaram exemplares, que
cruzaram com os porcos, criando/surgindo o Javaporco, maior
que os dois (Javali e Porco) e também agressivo. Por esses motivos a caça é liberada.
Como num abrir e fechar de
olhos, se vê no horizonte uma
nuvem escura, como se o "céu
viesse a baixo" em chuvas torrenciais, bem, se estamos no inverno, pode ser chuva mesmo ou
uma massa de ar frio, vinda da
Antártica. Mudanças bruscas da
temperatura, remetem a problemas respiratórios e principalmente em crianças e idosos.
Assim como o pensamento não
para, está constantemente em
movimento e indo de um lado para
outro, também está em transformação. Os seres humanos não conseguem ficar neutros a qualquer
tipo de questão e abordagens, independentemente do assunto.
A pouco escrevemos sobre o
Javali, porém este mamífero não é
o único e como ele, lembramos
rapidamente do Pardal, não os pontos eletrônicos, as rodovias, mas
sim da pequena ave que foi introduzida pelos desbravadores das
antigas embarcações. E aqui encontraram um ambiente próprio e
sua adaptação foi muito rápida, procriou-se de tal forma que tomou
conta dos ares, mas deixou um lugar para os canários da terra, os
tico-ticos,... continuarem com as "
'brigas' pelo seu lugar ao ninho".
É,... o pensamento é realmente nômade, pois mal estava

escrito sobre as aves, veio a
lembrança os seres que não se
locomovem tão rápido quanto
os animais mas, tomam conta
do meio onde estão em pouco
tempo. Os vegetais e, principalmente as plantas invasoras ou
as exóticas que aqui foram introduzidas para facilitar a vida
dos humanos que também invadiram este espaço terrestre
e tomaram conta, como se fosse algo exclusivo dos humanos,
e isto temos certeza que não é.
Os Pinus (originário da América do Norte) e o Eucalipto (proveniente da Austrália), 'conseguiram' uma adaptação muito rápida e eficiente, pois estão pronto
para o corte em poucos anos.
Sem falar das gramíneas, ou
então em outras culturas introduzidas para melhorar o abastecimento interno e também "alimentar" a exportação dos grãos.
Num estalar de dedos o pensamento já esta focado em outro assunto que é uma necessidade urgente, o esgotamento dos rejeitos humanos e o
seu respectivo tratamento.
Quando estará pronta a ligação
para a estação de tratamento
dos efluentes domésticos?
É, o pensamento é mesmo
nômade, pois pensando bem
existem ainda...
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