
“Os humanos inventaram a bomba atômica, 
mas nenhum rato do mundo construiria uma ratoeira” 

(Albert Einstein) 
 

        Bem e mal coexistem feito campos magnético, elétrico e gravitacional. Cada qual com 
sua função, especificação e atuação. Alguns diriam ser impossível fazer essa analogia. Afinal, 
tudo aquilo que é humano, apresenta um caráter contingente, incerto e até mesmo duvidoso. 
Mas tua ciência se escondeu atrás da humanidade e, tão autocentrados, destruímos uma 
exatidão que nunca existira de maneira precisa - apenas se mascarava de beneficiamento. Feito 
cargas que vivem em prol de encontrar um equilíbrio, e assim perseguem o destino de se 
permanecerem neutras. O acerto de contas entre campos elétricos me faz pensar que alguém 
tem que sair ganhando; mas afinal de contas, ao final de tantas contas e balanceamento de 
efeitos e gastos, o que é ganhar?  

Eis o milionésimo contexto em que necessitamos de uma correção: vivemos a dizer que 
“vamos acabar com o mundo”, como se o mundo em que estamos estivesse prestes a acabar. 
Não que ele esteja perfeito, exatamente como antes. Mas o problema não está no mundo. 
Salvar o planeta? O planeta está calmo, tranquilíssimo, a assistir, decepcionado, nossa falta de 
comoção. Ainda assim, em paz; a guerra é invenção nossa. Tenha certeza de que o planeta não 
vai acabar; as condições para nossa existência nele, sim. Isso daqui já foi fogo, gelo, árvore, 
até corrupção. Se depender de nós, um dia vai ser só barata, depois nada, e então algo. O que 
chamamos de Terra é apenas um nome complexo para aquilo que queremos abandonar por 
não sabermos coexistir.  

Mas tudo bem... A problemática vai acabar, isso tudo vai passar. Você voltará para casa, 
automaticamente, pragmático. Vai viver sua vida, com todos os sentimentalismos físicos e os 
cálculos poéticos da existência; assistirá televisão, gastará horas no chuveiro, se movimentará 
em carros velozes, aproveitará as ‘delicias’ das prateleiras de um supermercado. E então fará 
discursos emocionantes e zilhões de cenas produzidas para despertar uma necessidade de 
discussão. Declarando estado de emergência, vai se apoderar do problema, pegá-lo para si e 
buscar solução. Dirá que todos devem cuidar do seu problema... Seu. O que é ter?  

Você não liga para nada disso. Nem quando descobrir que deveria ligar estará realmente 
se importando. Pois nos referimos aos acontecimentos com uma essência de indiferença. Ainda 
não percebemos que estamos lidando com um gerador de Van Der Graff; e se continuarmos 
nos mantendo longe, a intensidade de nossas ações diminuirá.  

A filosofia que persegue a física nos diz que cargas geram campo, um campo gera 
forças, e forças geram movimento... Nosso planeta tem nos gerado, ainda que nossas forças 
teimem em se destruir, carregados por tamanha ignorância que me assusto ao pensar que 
achamos o que é saber. Nossos corpos, e tudo que eles pensam, sentem e fazem, estão 
carregados. Mas nada importa a direção de seus vetores, se não mudardes teus motivos de 
tormento – digo, se não mudarmos nossos experimentos. 

 


