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Mundo vazio
Praticamente todas
as pesquisas
mostram que
o Ser humano
é "o resultado" da evolução. Portanto seria
o ser dotado de maior capacidade de interação com os demais
seres vivos ou não vivos que existem no Planeta Terra. Os Seres
humanos teriam o "poder" de dirigir, comandar, decidir... e muitas outras ações sobre si e os
demais seres que o rodeariam.
Eis que aqui estamos!! Dotados de um 'objeto' pensante
(o cérebro) e o poder na mão.
Tendo o domínio de fazer e
desfazer o que quiser e quando bem o desejar. Os cientistas de todas as áreas do conhecimento, dizem, que esta
evolução é crucial para o crescimento e desenvolvimento.
Pensando assim, os humanos continuariam evoluindo,
algo como carros puxados a
tração animal até aos movidos
com energia solar. Tudo evoluído de acordo com os tempos e o desenvolvimento nervoso, sempre em busca do
bem estar humano. Enquanto
desenvolve o processo de criação e ampliação deste bem
estar, deixa de pensar no bem
viver. Quanto mais artificialidade existir, menos teremos que

nos preocupar. Imagine: "um
mundo sem a natureza viva, só
constituída de artificialidades".
Como faríamos para respirar? De
onde retiraríamos o oxigênio?
Seria produzido em laboratório?
Viveríamos em um mundo vazio, sem o que explorar e muito
menos o que nos preocupar se
o rio tem ou não vida. Tudo seria artificial. Inclusive a "queda
d'água" no shopping seria de
uma substância incolor, sem
cheiro, sem cor, e talvez consumível, mas neste caso não seria
água como conhecemos hoje.
O que seria natural? Apenas
o pensamento? Talvez até ele seria controlado por algo ou alguém.
Deixaria de ser natural e sim seríamos como marionetes na mão
de um todo poderoso. Estamos
longe disso. Queremos acreditar
que sim, mas, pela ampliação que
temos não é. Muito imaginário
não. Pode estar o mais próximo
do que gostaríamos. Uma nova
forma de escravidão pode estar
por vir. Como assim? Bem. Pensando em trabalho remunerado
(ou seja, pessimamente remunerado, algo como uma "gorjetinha" ou similar), e um aumento
da carga horária semanal, não
teremos tempo para descanso e
muito menos para um espetáculo teatral, musical,... Teremos
apenas um pequeno espaço para
repor as energias para o novo

turno de trabalho. Não podemos
nem nos encontrar em um bar
para conversar ou refletir sobre
nossa situação,...
Um mundo vazio de pensamento e pessoas envolvidas
com o bem natural. É, um mundo vazio. Vazio do canto dos pássaros, da beleza das quedas
d'água, do vento, do balançar
das folhas, de andar livre pelos
campos, se nem isso teremos.
Um mundo vazio é um mundo
desprovido de tudo. Ruas impermeáveis, prédios cinzentos,
uma floresta de plástico escondida em um lugar qualquer.
E, talvez, o pior vazio de emoções. Pois seres humanos desenvolvidos em laboratório teriam
sentimento? De que tipo? Quem
seria sua mãe? E seu pai? Produções em escala industrial? Para
suprir o mercado do trabalho?
Esse mundo vazio que vivemos hoje, no interior de cada ser,
que não tem para onde ir, conversar, trocar carinhos, como alcançar uma rosa. Um vazio de
saberes e deveres. Algo tão atual
que é difícil imaginar que pode
piorar. Mas... se está ruim, não
se preocupe tanto, pode piorar,
e levar a um Mundo Vazio
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