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Gaat de planeet naar de haaien?
Van de Barentszzee tot het Antarctisch gebied, van de ABC-eilanden in het Caraïbisch gebied tot
Nieuw-Zeeland, wordt heden ten dage willens nillens aan den lijve ondervonden dat de bruuske
aberratie van de meteorologische cadans geen carnavalesk thema is zoals een teckel die tekeergaat
tegen een beatlehaar in de haastje-repje bereide maderasaus.
Enkel een paar halsstarrige pseudowetenschappers met kapsones, halfanalfabete havenots met een
downsyndroom en een tweederdemeerderheid van aan hasjiesj verslaafde Hezbollahstrijders
geloven nog half-en-half dat de onloochenbare opwarming van de aarde kan geïnterpreteerd worden
als een uptempo lach-of-ik-schietshow voor quasinonchalante doch gestreste Inuit.
Tot voor kort bleef het lascieve bakkeleien over de verantwoordelijkheid nochtans beperkt tot het
onverrichter zake heen en weer schuiven van de zwartepiet tussen de van inflatoir nettorendement
behepte accountexecutives van de hightechindustrie en en de volgevreten moellahs van de
OPEC-landen: misselijkmakende na-aperij met voorbedachten rade uit een interlokale
lowbudgetfilm.
Ook de doorgaans zwart-wit denkende yankees waren naar verluidt tot voor kort in groten getale
Oost-Indisch doof voor Kyoto en andere verdragen en bleven ergerniswekkend excessief en met
niet-aflatend dedain de bodemrijkdommen van Moeder Aarde exploiteren, alsof hun
energieverslindende vrijemarkteconomie een non-stop nummer 1-hit die elkeen minutieus wil
nabauwen.
On-Joods was de verbazing van de paparazzi en het journaille op de Oscaruitreiking dat de gewezen
Amerikaanse vicepresident en gehijackte jaknikker Al Gore de ivorentorenhouding liet varen en als
volleerde lobbyist in schabouwelijk steenkolenengels en sans gêne een dantesk pleidooi hield voor
een ecologisch langetermijnbeleid: het leek op een Belgenmop in de midlifecrisis.
Oversizede gehypte lekenbroeders of kolossale komediant, in se verkondigde hij wat ngo’s en half
ontblote fans van de ecotaks al een kwarteeuw en bloc vanuit hun hybrideautootjes met katalysator
als een salomonsoordeel jeremiëren: zonder stringente maatregelen komt er misschien nog voor het
volgende millennium op Secretaressedag een miss-wet-T-shirtverkiezing in het noordpoolgebied.

