OI, SOU A GOTINHA D’ÁGUA!
Já estive na geleira, no oceano, nos rios,
nos lençóis subterrâneos...
Já alimentei indústrias, reguei plantas e
matei a sede de animais...
Existo desde o início do universo e sou
essencial para a existência da vida na terra.
Possuo a capacidade de me renovar através
do ciclo hidrológico, que é o processo pelo
qual a água em seu estado líquido evapora,
vira nuvem, condensa e cai na forma de
chuva.
Você já deve ter ouvido ou até falado a
expressão: “Meu filho(a) não coma tanta
porcaria, você ficará doente...”
Pois é, alguém está jogando muita porcaria
em local impróprio, ou seja direto nas ruas
e até dentro do rio. Não estou conseguindo
digerir essa porcaria, plásticos, garrafas,
roupas, latas, pneus e até veneno!
A mãe natureza, percebendo minha
tristeza, concedeu-me alguns instantes para
tentar me comunicar com você, mas sei que
conseguirei me fazer entender somente por
pessoas sensíveis e inteligentes.
Tenho pedido ajuda todos os dias mas não
sou compreendida...
Eu adoro crianças, já brinquei até com
você! Atualmente as crianças já não podem

mais brincar comigo, nem me beber sem
que eu passe por um tratamento de
desinfecção. Sei que gostas de mim também
por isso estou te pedindo: me ajuda! Me
protege! Me preserva!
Como podes me ajudar?!
Reduzindo o
consumo de descartáveis, reaproveitando
embalagens, reciclando material, jogando
lixo na lixeira, não lavando a calçada nem o
carro com a mangueira aberta, cuidando
para não deixar a torneira aberta sem
necessidade ao escovar os dentes e tomar
banho, regando as plantas com a água
usada para lavar frutas e verduras, não
usando veneno secante para eliminar as
plantinhas indesejáveis. Nada complicado,
são hábitos que uma vez inseridos no seu
dia-a-dia, passarão a ser executados
automaticamente.
O oxigênio é outro elemento fundamental
para a existência da vida e dependo dele
tanto quanto você. Essa porcaria que é
lançada diariamente nos riachos e rios está
me sufocando.
Ficando sem ar posso
morrer e aí me chamam de “água podre”,
porém o esgoto não é água morta, apenas
doente, portanto tem salvação!
Não ignore o pedido de um ente muito
doente, sei que você não é do tipo que vira
as costas para quem está necessitado.
Você está disposto a me ajudar?

