
“As gotas de óleo e os Escanifobéticos do Mar...”
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Andavam peixes e peixinhos, medusas, corais, algas e alguinhas de cá para lá e de lá para cá, muito

preocupados com a poluição do mar. Quando se colocaram a questionar...

- Como está o mar?

E os seres que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem!? – disse uma gota de óleo do motor muito preta e terrível que não parava de flutuar.

- No mar há muita poluição a boiar. Há milhões de gotas de óleo que a água estão a contaminar.

Por causa delas há seres marinhos que se estão a metamorfosear.
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- Como está o mar?

E os seres que nele estão a habitar? – perguntaram várias baleias que inúmeras gotas de óleo viram a saltitar.

- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de óleo que muitas batatas fritou e que pelo cano de esgoto escorregou.

Por causa de nós no mar há novos seres a morar.
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Há um tubaróleo!

E perguntam vocês, quem é o tubaróleo?

É nem mais nem menos, 

metade tubarão, metade óleo.



Ficaram baleias, estrelas e estrelinhas do mar muito indignadas ao ouvirem tais maléficas gotas de óleo a falar.

E de lá para cá, e de cá para lá, começaram aterrorizadas a perguntar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de petróleo que escapou de um petroleiro!

Cuidado, quando no mar estiverem a nadar!

No oceano anda um polvóleo a passear.

E perguntam vocês, quem é o polvóleo?

É nem mais nem menos,

metade polvo, metade petróleo.
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E de lá para cá, e de cá para lá, continuaram baleias, estrelas do mar e Cirurgiões Patela amedrontados a perguntar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de azeite vinda de um lagar que através do rio veio parar ao mar!

Atenção, quando forem mergulhar!

Um cavalomóleo podem avistar.

E perguntam vocês, quem é o cavalomóleo?

É nem mais nem menos,

metade cavalo-marinho, metade óleo.
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E de lá para cá, e de cá para lá, colocaram-se baleias, estrelas do mar, Cirurgiões Patela e focas a questionar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de óleo que outrora fez parte duma barra de

sabão! Eu sou a glicerina e vou-vos elucidar.

É perigoso uma refeição ao mar ir buscar,

porque uma sardinóleo podem apanhar.

E perguntam vocês, quem é a sardinóleo?

É nem mais nem menos,

metade sardinha, metade óleo.
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E de lá para cá, e de cá para lá, continuaram baleias, estrelas do mar, Cirurgiões Patela, focas e pinguins a perguntar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de óleo que o dia inteiro panados fritou!

E na ETAR por um longo processo passou.

Quando ao mar forem surfar não se podem assustar,

certamente, um golfinóleo verão  saltar.

E perguntam vocês, quem é o golfinóleo?

É nem mais nem menos,

metade golfinho, metade óleo.
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E de lá para cá, e de cá para lá, continuaram baleias, estrelas do mar, Cirurgiões Patela, focas, pinguins e caranguejos a

perguntar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de óleo de girassol!

Se à praia fores apanhar sol,

numa tartaróleo podes tropeçar!

E perguntam vocês, quem é a tartaróleo?

É nem mais nem menos,

metade tartaruga, metade óleo.
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E de lá para cá, e de cá para lá, continuaram escandalizados baleias, estrelas do mar, Cirurgiões Patela, focas, pinguins,

caranguejos e gaivotas a perguntar...

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem?! – disse uma gota de óleo que há muito, muito tempo, viveu fechada numa lata de atum e que

alguém libertou.

Se no mar estiverem a passear,

das gotas de óleo têm de se afastar.

E perguntam vocês, porque se devem preocupar?

Elas são maléficas e muitos problemas poderão causar.
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E de lá para cá, e de cá para lá, continuaram revoltados baleias, estrelas do mar, Cirurgiões Patela, focas, pinguins,

caranguejos, gaivotas e muitos outros animais…

Como está o mar?

E os animais que nele estão a habitar?
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- Ai vocês não sabem? – disseram todas as gotas de óleo que poluíam o mar!

Os animais dos oceanos estão-se a transformar,

por causa do óleo que o Homem está a descartar.

18



De certeza, que no mar, não queres seres estranhos a habitar, 

muda de atitude, é urgente reciclar. 

Também o óleo tem sítio para se colocar, 

no oleão o tens de depositar.

É altura de parar!

É altura, das nossas atitudes mudar!
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Todos os seres do mar quiseram alertar e disseram:

- A nossa casa é o mar 

e nós não nos queremos metamorfosear.
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