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Aprendi com o velho Francisco: Na luta de elefantes quem sofre é o capim.
Apontamento 1
O Corona é um vírus previsto pelos bonecos Astérix e Obélix e pelos Simpsons. Por meio
de partituras invisíveis, os donos do mundo anunciavam‐nos o actual e actuante
problema da humanidade. Ninguém percebeu, porque andamos todos mais no virtual do
que no real.
Há vários vírus matando o mundo, mas ninguém vê. Há o vírus da fome, o da seca, o das
poluições, o do trabalho exagerado, o da falta de amor ao próximo, o da exploração do
outro, o da malária e tantos outros que conhecemos, porém fazemos de conta que não
existem, que nunca os vimos, que não ouvimos os que deles padecem a gemer.
Apontamento 2
A mundialização foi/é boa mas, a partir de agora, os governos deviam pensar em
melhores políticas para a saída e a entrada de pessoas e bens nos seus territórios.
Apontamento 3
A ser verdade que o homem é o lobo do próprio homem, é uma vergonha, pois todos os
que patrocinam guerras e ajudam dados indivíduos em detrimento da maior parte da
população da maioria dos países do mundo estão mais para lixo do que para humanos.
Apontamento 4
Antes que seja tarde, que os que possam melhorar o mundo cessem os seus vícios,
cessem os seus egoísmos, cessem os seus luxos. Que haja mais amor pelo próximo. Que
haja menos dívidas externas e mais cooperações. Que se crie ajuda aos países pobres
para saírem da pobreza em que estão.
Apontamento 5
Ante a tal COVID‐19, que se aposte mais na produção nacional. Que se pense no mundo
que queremos deixar para os futuros humanos. Que se aposte mais na arte e num
progresso que não mate ninguém.
A bem da humanidade!
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