Încălzirea globală îşi face treaba
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Cu vreo două luni în urmă, după ce am văzut o vijelie care a umplut străzile cu frunze
galbene, am crezut că a venit toamna. Semnele climatice, din acel moment, dădeau ca sigură
venirea acestui anotimp, de care nu mai suntem prea siguri că îl mai avem... E posibil să fie
pierdut deja aceste anotimpuri intermediare – primăvara şi toamna, şi să facem parte, fără
să ştim, din arealul climatic al celor două anotimpuri – vara şi iarna, cu mici perioade de
tranziţie, irelevante climatic.
Este foarte greu ca spectacolul toamnei să te lase insensibil: frunzele galbene, moarte,
care se aştern, în covoare, pe străzi, te duc cu gândul la anii tinereţii, te împing spre o
nostalgie care se poate lăsa cu lacrimi şi regrete, devii conştient că ai mai pierdut nişte
ani din timpul vieţii tale – indiferent de vârstă, şi îţi dai seama că te afli captiv într-o
maşinărie a vieţii şi a morţii, din care, orice ai face, nu vei scăpa viu...
E o toamnă târzie, incredibil de caldă, care ne place acum, dar, pe termen lung, nu e de bine.
Încălzirea globală deja îşi face treaba destul de intens, se pare că principala vină, pentru
modificările climatice drastice de azi, suntem noi şi nici nu facem nimic pentru a schimba
ceva, în continuare, interesele financiare primează, planeta e pe locul doi, dar cred că va veni
momentul în care planeta ne va de EJECT şi nu se ştie încotro vom fi aruncaţi, după această
ejectare...
Pentru planeta Pământ, probabil că, noi, OAMENII, suntem ca păduchele ţestos care
parazitează şi suge de sevă, până se usucă, lămâiul şi portocalul. Păduchelui ţestos îi
plece mult seva acestor citrice, cum şi nouă ne plac mult munţii şi pădurile, apele şi oxigenul
acestei planete, care ne este casă. Dar, dacă nu avem grijă de această casă, dacă lăsăm
aragazul deschis sau fierul de călcat în priză, este foarte posibil să nu o mai avem...
Pe Pământ, dacă nu mai ai casă, îţi iei un cort, sau te duci la un adăpost social. Dacă
Pământul nu mai e, ca planetă-mamă, pe care am văzut lumina zilei, unde te mai duci,
unde mai fugi, ca să scapi?!...
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