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Auca del medi ambient
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1. Per més que siguis petit,
eixerida o eixerit,
fes que el món sigui millor
millorant-ne la llavor.

9. Tenen contenidors grocs,
verds i blaus, i no són pocs,
on col·loquen, i fan bé,
el vidre, llauna i paper.

2. La Terra és com un jardí
que és de tots, de tu i de mi.
Oi que vols que faci goig?
Doncs no facis pas el boig...

10. Pensa que tot s'aprofita.
És allò que diu la dita:
«Llaura fondo, posa fems
i tu deixa córrer el temps.»

3. ...embrutant-la a tort i a dret,
que a un planeta com aquest,
de prats verds i de cel blau,
la brutícia no hi escau.

11. No treballes, doncs, en va
si ajudes a reciclar,
que tard o d'hora germina
el fruit de la disciplina.

4. Com que l'aigua és un bé escàs,
estalvia-la, ai las!,
que per dur la boca neta
no cal fer vessar l'aixeta.

12. I el tabac? Fora fumera!
Que fa mal a la cartera,
a la gola i als pulmons.
Vols encara més raons?

5. En el bany vés lleugeret,
que per dur el darrere net
tampoc cal un oceà,
ni tan sols saber nedar.

13. T'has fixat qui fa l'endreça
d'aquest món , sense fer fressa?
El pagès, l'escombriaire...
Després tot pren un nou aire.

6. A l'escola o al carrer
mai no llencis cap paper
i si el llença el teu amic,
vés i clava-li un pessic.

14. Aire fresc, de netedat,
a ple camp o a la ciutat;
de bellesa i harmonia
que ens retorna l'alegria.

7. Fes servir la paperera:
sol ser la millor manera
de deixar l'entorn ben net
de papers i de xiclet.

15. Si vols net el teu planeta
tingues l'habitació neta,
que una feina tan immensa
és a casa on es comença.

8. Les deixalles selecciona.
Fes com fan a Barcelona
que és la nostra capital,
o al meu poble, tant se val:

16. Permeteu-me, doncs que acabi
amb la allò que deia un savi
en un breu, brillant, article:
«Si vols un món net, recicla.»
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