A Mensageira da Mãe Natureza

Certo dia, uma família que vivia na montanha, isolada de tudo e de todos, não
conhecia a «reciclagem». Todos os dias, poluíam a Mãe Terra com o lixo que
produziam, contaminavam os campos e o rio que por lá passava. Eles eram tão
irresponsáveis que, quando iam à praia e comiam os deliciosos e aprazíveis
gelados, deitavam os pauzinhos e os papeluchos ao mar ou, então, enterravam-nos
no enorme, pálido e delicado areal. Esta situação era insustentável e algo de
surpreendente iria mudar o destino destas pessoas.
Bem perto da casa deles havia uma árvore frondosa, sábia e falante, que os
observava muito triste pelas inconscientes atitudes destes seres e, por isso, limpava
o desperdício destes. Ela era uma imponente cerejeira com muitos ramos de folhas
verdes, que quase rasgavam o céu azul com os seus graciosos galhos
esplendorosos. Na verdade, esta árvore, com a função de ajudar os outros a
preservar o ambiente e a missão de salvar o nosso planeta, fora a única árvore
falante que sobrevivera ao violento incêndio de fogo vermelho que por ali entrara de
rompante, sem piedade.
Passados alguns dias, assumindo uma forma humana, ela resolveu dar uma
aula sobre «Reciclagem e sustentabilidade do Planeta» ao 6ºC, que era a turma da
Ritinha, a filha desta família. A menina ficou muito sensibilizada com o que lhe fora
dito e decidiu contar tudo aos seus pais, mas eles fizeram ouvidos de mercador.
Muito desiludida e angustiada por se sentir impotente, a Ritinha foi ter com a amiga
árvore e disse:
- Os meus pais não quiseram saber, pensam que eu estou a inventar tudo…
- Oh!!! Eles não percebem que eu sou a mensageira da Mãe Natureza!
De súbito, como por magia, apareceu com a menina junto dos seus pais e
explicou-lhes como reciclar e preservar o ambiente, porque a Terra é o nosso lar, o
lar da humanidade. A partir desse dia, esta família alterou os seus hábitos face ao
nosso planeta.
É, pois, prioritário relembrar a todos sobre a importância da Natureza e como
a devemos cuidar e preservar.
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