
O LIXO 

 

Nos bons tempos de comício 

O progresso tem inicio 

Marcado pra logo mais. 

Falam ilustrados doutores 

E alguns vereadores 

De planos fenomenais. 

 

Mais tarde, o povo na praça, 

Uns sérios, outros com graça, 

Ouve as falas, peça a peça, 

Mas é sempre o mesmo estilo: 

Velha cantiga de grilo 

- Só promessa e mais promessa. 

 

Depois de cada eleição, 

Só resta a decepção 

E o desencanto do povo 

Que, por ter acreditado, 

Vê que o pinto tão chocado 

Não sai da casca do ovo. 

 

É tanto que, em Pedreiras, 

Existem muitas sujeiras, 

Desde os tempos do passado. 

E se alguém conta tomou 

Das imundices que achou, 

Porcarias tem deixado. 

 

Quem passa pelo mercado 

Vê lixo por todo lado, 

 



E é lixo de montão. 

É desse lixo raçudo 

Vai cobrir aquilo tudo, 

E não custa muito, não. 

 

Tem lata velha rolando, 

E o pessoal jogando 

Rato morto, cururu, 

Penicos cheios de bosta... 

Tudo, ali, o povo encosta. 

Já baixa até urubu. 

 

Cebolas podres e ossadas 

Que sobram das paneladas 

Daquelas bancas sebosas; 

Restos velhos de comida, 

Até panos de ferida 

E outras coisas mal cheirosas. 

 

Ali fede prá inferno! 

Quando chegar o inverno 

Quem é que vai suportar? 

Cá na minha opinião 

Vai correr até o chão, 

Procurando outro lugar. 

 

E não ache graça, não, 

Porque a situação 

É a mesma, em todo canto. 

Para onde a gente olhar 

Só não vê lixo é no ar, 

Porem nem isso eu garanto. 

 



Que situação precária! 

Perto da rodoviária 

A sujeira é de lascar. 

Que coisa mais fedorenta! 

A sentina é tão nojenta, 

Que faz porco vomitar. 

 

Vizinho à delegacia 

É aquela porcaria: 

Um esgoto tão imundo 

Fede a merda remexida! 

Nunca vi na minha vida 

Coisa pior neste mundo. 

 

É a cidade do lixo, 

E até parece um capricho: 

Tem lixo que usa boné; 

Tem lixo gordo e cevado; 

Já teve lixo importado; 

E tem lixo coxolé. 

 

Tem lixo que bebe e come 

E sabe assinar o nome, 

Mesmo que negue depois; 

Tem lixo que é quase bicho; 

Tem lixo que já foi lixo 

No ano setenta e dois. 

 

Tem lixo que está sobrando 

Que anda triste e chorando, 

Procurando onde ficar. 

Está com medo de fogo. 

 



Vive, então, fazendo o jogo, 

Na ânsia de se livrar. 

 

Isto é cidade pra frente! 

Agora, veio a enchente, 

Que a todos vai arrasar. 

A coisa veio foi séria. 

Vai crescer tanto a miséria, 

Que ninguém vai suportar. 

 

Mas o povo está lembrando 

Do orador exaltado 

Que, numa oratória bela, 

Certo dia disse assim: 

“Nunca mais o Mearim 

Toma a nossa Trizidela. 

 

O Mearim tão tirano 

Irá entrar pelo cano; 

Tomar, não toma mais, não!” 

E garantia, de novo: 

“A esperança do povo 

Está na minha eleição”. 

 

Era o moço candidato 

E foi eleito, de fato, 

Para o cargo de prefeito. 

Assim, o dito serviço, 

Que era o seu compromisso, 

Tinha, mesmo, que ser feito. 

 

Ai, já o povo inteiro 

Esperava um engenheiro 



Para tão grande conquista, 

Mas foi triste o desengano: 

Que veio cuidar do plano 

Foi um simples tratorista. 

 

Não deu o que se pensava, 

Porém o homem afirmava 

Ser a coisa bem singela: 

“Fazendo qualquer desvio 

Evitará que o rio 

Tome a nossa Trizidela”. 

 

São Pedro, contrariando 

Por não ter autorizado 

Que o homem falasse asneiras, 

Mandou chuva, com vontade, 

E não teve piedade 

Da nossa pobre Pedreiras. 

 

As águas avolumadas 

Tomavam ruas, estradas, 

Tal como um mar que se expande, 

Causando mágoa e terror, 

Mesmo em casa de doutor, 

Cá na própria Rua Grande. 

 

Foi água muita, olhe lá, 

Até do lado de cá, 

Sem jeito que desse jeito. 

Não respeitou indigentes; 

Mexeu até com doentes 

No hospital do prefeito. 

 



“Aquele é meu eleitor”, 

Gritava um vereador; 

“Este é meu “, outro dizia; 

“Este aqui é meu amigo!” 

“Aquele voltou comigo1” 

E era aquela folia... 

 

Já bateram mil retratos, 

Uns comprimidos, outros chatos; 

Fizeram filmes, também, 

Tendo por protagonistas 

Os alagados das listas 

Pra auxílios que nunca vêm. 

 

O certo é que todos penam, 

Mas os doutores acenam, 

Prometendo e prometendo 

A salvação, muito urgente. 

E depois, na outra enchente, 

Povo sofrendo e sofrendo... 

 

Ai, coitada de Pedreiras, 

Terra das mais altaneiras 

Deste grande Maranhão! 

Depois de tanto falar, 

Neste livro singular, 

Chego a minha conclusão: 

 

Para a sujeira e o fedor 

Não é preciso trator, 

Mas água, sabão e pano. 

E pra esse caso de enchente, 

 



Que já vive enchendo a gente, 

Só pensando noutro plano. 

 

Agora, que tomou tudo, 

Já se vê que o tal estudo 

Para o rio não encher 

Foi um troço mal bolado 

Que só vai dar resultado 

No ano que não chover. 

 

 

 

 


