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Lixo! E eu com isso?
(Franci Palhano)

Recife, 2019.

Pra falar sobre o assunto
Escrevi e até rimei
Um problema grandioso
que eu bem vi e não gostei
Em tantas partes do mundo
O lixo virando um rei
Disseram que era resíduo
Mas surgiu sujeira aos pares
Virou lixo e no lixão:
problema com outros ares
quer toquem fogo nele
ou deixem chegar aos mares
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Tem gente que não se importa
sobre o assunto é omisso
Faz parte da turma que suja
E digo que fora isso
tem gente que assim diz:
Se é lixo, e eu com isso?
Esta pergunta eu respondo
com um pouco do que eu sei
todo mundo é responsável
mulher, menino, até rei.
Governantes desta Terra
E também quem não faz lei
Quando chego numa cidade
e vejo tanta sujeira
penso logo que faltou
entender alguma beira
do assunto que falaram
e que não era besteira
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Quem vê sujeira na rua
E quer sujá-la também
para o erro dá aplauso
pra sujeira diz amém
está só contribuindo
pro mal que daquilo vem
Quem larga o lixo na rua
Quem joga o lixo no chão
quem polui os cursos d´água
faltou boa educação
não sabe que está andando
Feito cego em contramão
Não é só porque é feio
O lixo por toda parte
É também porque dali
O problema se reparte
Do mosquito ao camundongo
Infeliz realidade
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Se o pneu está careca
A lâmpada não é luz
E se a lata está furada
sacola nada conduz
a garrafa esvaziada
que perigo ela traduz

Quem pro lixo não se lixa
Não reza nesta cartilha
Quem vive como se fosse
O rei da própria ilha
Precisa aprender que vida
Vale o que junto se trilha

Tudo tem tempo de uso
Acumular é demasia
No coletor ou lixeira
O seu lixo é primazia
Se puder reutilize
Não deixe pra outro dia
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Do lixo muito se fala
Com fatos e fotograﬁa
A tartaruga engasgada
Com uma sacola vazia
O animal que se feriu
Plástico não conhecia

Um canudo atravessado
Machucou outro animal
que foi entender melhor
aquela coisa banal
Experimentou de perto
e, coitado, se deu mal

E na lata um caranguejo
Quis fazer sua morada
ﬁcou preso na armadilha
Liberdade dissipada
Tudo por conta da lata
Que no mangue foi jogada
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O lixo sendo jogado
Nas esquinas e no rio
Na Caatinga e lá no mato
e no terreno baldio
nas estradas onde andamos
deixamos rastros sem brio

Os elétricos estão em alta
eletrônicos também
Tudo tem tempo de vida
É aí que entra o rem-rem
O que fazer com os produtos
que não rendem mais tão bem?

O rio não usa pilhas
Nem solo computador
A onda não funciona
com bateria, meu senhor
A Terra pede socorro
sofrendo o desamor
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Com tantos tipos de lixo
Eu paro e ﬁco a pensar
No futuro, deste jeito,
Como esta Terra estará?
Ou a gente muda a vida
Ou a vida vai nos mudar

O assunto é complicado
E exige solução
Tem coisa que é com a gente
Outras pedem direção
Mas pra melhorar a vida
Mexemos o mesmo pirão

Se você não separou
Foi a pressa, eu sei disso
Vamos fazer diferente
Assumir esse compromisso
Mudando o tom da pergunta:
Se é lixo, e eu com isso?
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