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Verden består af arbejde

I tusindvis af år har nattergalene bygget
rede på samme måde. Intet har ændret sig.
Og når en nattergal har bygget sin rede,
stopper den. Den pynter den ikke.
Menneskene boede i begyndelsen i huler og
derefter i hytter. De malede billeder på
væggene i hulerne, og de fik den idé at
bygge hytter af store grene. 
I dag bygger menneskene masser af for -
skellige former for huse, kvadratiske, rek-
tangulære, meget høje, små, af træ, af
sten, af jern, af glas… 
Menneskene har ikke bygget på samme
måde siden tidernes begyndelse. De arbej-
der ikke bare for at have et sted, hvor de
kan søge ly for regn og kulde og sove i fred.
De arbejder for at kunne
udsmykke deres huse,
så de kan være de
smukkeste, dejligste,
mest solide og største.
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I tusindvis af år har tigrene ædt gazellekød
helt rå. Når tigeren er mæt, stopper den
jagten. Når den igen bliver sulten, går den
på jagt endnu en gang og æder præcist det
samme.
Menneskene spiste også råt gazellekød.
Senere begyndte de at tilberede det, lave
forråd og opfinde opskrifter: Menneskene
arbejder ikke for bare at få noget at spise.
De arbejder for at få noget bedre at spise.

I tusindvis af år har bjørnene haft den
samme pels til at beskytte sig mod kulden.
Menneskene begyndte at lave tøj af dyre-
huder. De fremstillede varme klæder til om
vinteren og tegnede hele tiden forskellige
modeller i alle mulige farver. De arbejder
ikke for blot at få tøj på kroppen, men også
for at det skal være behageligt, blødt, kønt,
og for at de kan være smukke, så andre vil
synes godt om dem.

Hvis man studerer menneskehedens histo-
rie, vil man opdage, at menneskene ikke kun
arbejder for at få noget at spise og holde
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sig i live. Menneskene ændrer verden med
deres arbejde.
Når de voksne tager på arbejde om morge-
nen, tænker man naturligvis ikke på, at de
tager af sted for at bygge verden! Men hvis
en hulemand oplevede verden i vor tid, ville
han se, at menneskenes arbejde fuldstæn-
digt har ændret verden.




