


Era uma vez, vez uma vaca feliz, 
saudável e bonita.
Mas nem tudo é perfeito.                                   
A vaca tinha hóspedes.
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Alguns bernes se hospedaram nela 
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Mas os bernes eram poucos e 
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A vaca e os bernes viviam em paz.
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Ela tinha muita carne de sobra.
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Os vermes magrelas ficaram com 
inveja dos vermes grandes e 

trataram de tomar providências para 
que eles crescessem também.
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O corpo da pobre vaca passou a ser uma 
orgia de crescimento.                                      

Os bernes só falavam numa coisa:                                            
"É preciso crescer!"                                              

Mas a vaca não crescia.                           
Ficava do mesmo tamanho.
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O relatório do legista observou que os 
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grandes, bem nutridos, muitos deles 
chegando à obesidade.
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“James Lovelock é um cientista que sugeriu 
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como a vaca da parábola.                                                       
Sendo uma coisa viva, ela pode ter saúde ou 

ficar doente.”
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Ecossistemas inteiros serão extintos,                           
e os sobreviventes terão de se 

adaptar a um clima infernal...”
(Folha de S.Paulo, caderno Mais,                                

22/ 01/06, pág. 9).
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...e, nós, a estamos
MATANDO!
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