
              

ão teria havido Darwin, Peacock, mordomo, você ou
escritores sem o mono, sem o macaco e, antes da ramificação

horizontal, sem a fera, os grandes tigres dentes de sabre, sem os
enormes cavalos carnívoros de longas presas e, ainda mais longe,

sem a bactéria, sem a ameba, o réptil. Que não existiriam não
fosse a Grande Explosão e os fenomenais 3 minutos iniciais do

Universo, quando tudo se desenhou. Que, afinal, não ocorreriam
sem o que havia antes, que ninguém sabe direito o que era, que

forças, que formas de energia governavam a não existência, o
“quê” ou “quem” eram elas. Depois foi fácil, os materiais, os

métodos e as rotinas estavam todos à mão, os passos seguintes
foram questão de engenharia, essa atividade maravilhosamente
louca que torna possível os mais loucos e miraculosos projetos,

entre eles os planetesimais, a metamorfose para planetas, a Terra,
as águas, a formação dos mares e o arrastar-se do peixe para a

terra firme, inaugurando extraordinárias perspectivas para a vida
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no modo substantivo no começo de sua incrível aventura fora da
água, coroada no homem, mas impossível se saber se nele

terminada, pois a engenharia cósmica é perene e a evolução,
inaugurada não se sabe em que ponto dessa cadeia eternal, é

permanente. A grande explosão foi um marco evolutivo,
consequência de todo um processo que a antecedeu, outro não

pode ser o raciocínio, pois do contrário não teria ocorrido.
Darwin sistematizou uma pequena parte de nossa história
remota, partindo de um ponto em que as coisas já estavam

marchando. A evolução começou de fato muito antes dele, e
mesmo do Universo. Nenhum humano ditará cátedra sobre a não

existência, o quadro pregresso, à pena de incorrer em total
leviandade. 
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a vida o que se vive são pedaços do tempo, ínfimas
frações de eternidade distribuídas  por 

momentos, que se podem esfumar, que se podem 
perder, e com elas os marcos de nossas memórias. De 
resto, tudo passa com rapidez tamanha que só 
tomamos verdadeiramente consciência de nossa 
trajetória quando ela se converte em só lembranças, 
imagens a se esmaecerem para se fazerem a nossa 
história.
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la era um bocado bonita e discretamente elegante, 
um exemplo de perseverança, trabalho e 

honradez.
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