Imagine...
Imagine... lembra dessa música do John
Lennon? Ele devia estar muito inspirado quando
escreveu essa música... mas não uma inspiração
musical, dessas dos grandes compositores, na verdade
nem sou muito fã dele como músico... mas essa letra...
ele devia estar inspirado como em um daqueles raros
momentos quando nós, adultos surrados pela vida, nos
sentimos novamente como se tivéssemos 13 anos, nos
lembramos da adolescência quando tínhamos sonhos e
acreditávamos que tudo era possível, percebíamos os problemas do mundo, e como seria
fácil resolvê-los, tínhamos as respostas e a vontade e garra para mudar o mundo. Mas
ninguém nos escuta, e não temos dinheiro, apenas tempo de sobra... Então saímos da
escola, e começamos a sentir as dificuldades da vida, e logo temos nossos problemas da
vida adulta para nos preocupar, responsabilidades, e começamos a perceber porque as
coisas são como são, porque problemas tão simples nunca se resolvem... e nos tornamos
aqueles adultos que nós queríamos combater na adolescência...
John Lennon teve essa inspiração quando escreveu essa música, de se sentir
novamente adolescente e sonhar com um mundo melhor... todos nós temos isso de vez em
quando... Ele escreveu essa música falando sobre guerras... ele nasceu durante a II Guerra
Mundial, em uma Inglaterra ameaçada pela potência nazista, cresceu em um país abalado
pela guerra, e quando escreveu esta música, a juventude do mundo estava revoltada com a
Guerra do Vietnã. E sob o medo da Guerra Nuclear, no auge da Guerra Fria...
Imagine fala de guerras, de paz, de harmonia... mas nesses dias, eu também tenho
imaginado um mundo melhor... mas hoje a ameaça não está em uma Guerra Nuclear, nem
qualquer tipo de guerra tradicional envolvendo esforços militares entre países... parece que
finalmente a humanidade evoluiu nesse ponto... mas hoje nosso mundinho está ameaçado
pelo nosso próprio planeta... estamos sentindo as consequências de séculos que devastação
da natureza, de extermínio de outras espécies animais, de poluição... nosso planeta está nos
dando o troco e apesar de a situação estar muito pior do que se previa a 10 anos atrás, nós
continuamos preocupados com nossos problemas da vida adulta... e se algo realmente
catastrófico acontecer em 2012? De que valeu tudo que fizemos até hoje?
Sabe, tenho pensado nisso nos últimos dias, vi alguns vídeos sobre carros elétricos
depois da notícia sobre o Tesla Roadster, um carro de motor elétrico capaz de acelerar de 0
a 100 Km/h em 4 segundos, velocidade máxima de 210 Km/h e autonomia de 400 Km. Um
carro elétrico a altura de Porsche e Ferrari, a um preço bem menor e custo de manutenção e
uso mais barato que qualquer carro popular movido a gasolina. Uma maravilha da
tecnologia perfeita para nossos dias...
Então assisti alguns vídeos no Youtube e encontrei esse documentário "Who Killed
the Electric Car?", que acabei de assistir... A estrela do filme é o carro elétrico EV-1, da
General Motors, nossa conhecida Chevrolet. Imaginem que em 1996, este carro estava
rodando em fase experimental na Califórnia, por força de uma lei estadual que obrigava as
montadoras a comercializar veículos menos poluentes em alguns anos... Mais de 800
desses carros foram produzidos, e alguns felizardos que receberam um carro para testar são
entrevistados no filme. Muita informação interessante é passada, por exemplo, sobre
quando a décadas atrás, a General Motors comprou uma empresa de bondes elétricos e os
tirou de circulação, forçando a população a comprar carros... ¬¬

Imaginem... se a 10 anos atrás, um excelente carro elétrico era usado diariamente
por pessoas felizes com esse carro, porque nós não temos carros elétricos nas ruas? Bom,
se você acha carros elétricos engraçadinhos, procure por EV-1 e Tesla Roadster no
Youtube... talvez sirva de argumento o fato de o consumo do carro elétrico, em dinheiro,
ser muito barato em relação a fortuna gasta com gasolina? E que tal nunca mais se
preocupar com óleo, filtros de óleo, problemas de câmbio, embreagem, água no radiador,
velas sujas, problemas de motor... Calma! Eu também gosto de dirigir um carro a gasolina,
trocar marchas... mas se você procurar no Youtube, vai ver Porsche, Ferrari e Corvette
tomando pau de carro elétrico... da uma olhada, que você vai me entender melhor...
imagine um carro de ótimo desempenho, deixando para trás todos esses problemas dos
antigos motores a gasolina, e principalmente, da economia em dinheiro que o motor
elétrico representa?
Mas se o carro elétrico é tão superior a gasolina, porque afinal, nós não temos essas
máquinas maravilhosas nas ruas? Rodando sem poluir? Bem... para entender isso, é preciso
parar de imaginar, parar de sonhar com um mundo melhor, e voltar ao mundo real, do
capitalismo selvagem, onde as empresas que vendem a gasolina estão entre as maiores e
mais poderosas do mundo, onde o petróleo gera fortunas, onde as montadoras ganham
muito dinheiro vendendo peças para motores a gasolina, velas, filtros de óleo, câmbio,
embreagem... o carro elétrico nos faz sonhar, mas esse devaneio adolescente enfrenta o
mundo real... dinheiro, cobiça, poder... as armas da guerra mudaram, mas no fundo, o
problema é o mesmo...
Gosto de uma frase árabe que não lembro onde ouvi... disse o sultão: "Meu pai
andava de camelo... eu dirijo um carro... meu filho pilota um jato... e meu neto andará de
camelo...". Bem... no ritmo que vai nosso planeta, não é difícil acreditar nas profecias
sobre a transformação do mundo em 2012... sobre o fim do materialismo, sobre a
humanidade se unir em paz... parece muito bonito... mas a única maneira de a humanidade
se unir em paz e abandonar o materialismo, deixar de se preocupar com futilidades, com
bens materiais... é enfrentar uma grande tragédia, onde muita gente vai morrer, e os
sobreviventes, desesperados por água e comida, estarão mais preocupados em sobreviver
do que em fazer compras...
Ouse se sentir adolescente, e imagine... ainda podemos evitar essa tragédia?
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