Higiene: Dona Bagunça e Dona Educação

Lelec o c hega da esc ola, esparrama seu material pelo quarto, deixa c air salgadinho no c hão e seu material da esc ola
est á t odo c heio de orelhas e sujos de gordura. Dona Educ aç ão o ac ompanha e f ic a deit ada no c hão.
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Oi, Bom dia, eu sou a dona Educ aç ão e vim hoje mostrar c omo vive nosso
amiguinho Lelec o. Infelizmente eu não moro na c asa dele, mas em c ompensaç ão,
sabe aquela que est á deit ada no c hão, é a dona Bagunç a. Ela ac ompanha o
Lelec o em todo lugar onde ele vai...
Ai, que c onta difíc il esta que a professora passou de liç ão de c asa! Ah, vou
deixar para depois, ac ho que t enho uma redaç ão de Port uguês, meu c aderno
estava aqui em algum lugar... Ac hei! Bem, redaç ão, tema: Como manter a esc ola
limpa.
Ah que tema mais difíc il, a esc ola está sempre suja, todo mundo suja! Voc ês
também não sujam a esc ola de voc ês? (interage) Não!? Que estranho, pelo
menos onde o Lelec o estuda existem muitas c rianç as que vivem jogando papel
no c hão, bolac ha... c asc a de banana, e não é só na esc ola não.
Ah, não c onsigo fazer esta redaç ão. Xii, esquec i do trabalho que a professora
pediu, onde eu deixei...
O problema de quem vive no meio da bagunç a e sujeira, vivem atrapalhados. Não
c onseguem se c onc entrar direito para fazer as c oisas. Começ am uma c oisa e
não c onseguem terminar.
A minha c amisa do time de futebol! Não posso esquec er de levar amanhã, onde
foi que eu deixei... ela estava por aqui... manhê, a senhora viu minha c amisa
que estava no meu armário... (sai de c ena)
Ei, por que voc ês estão me olhando assim, nunc a fizeram bagunç a nem sujeira
é? Eu apost o que na c asa de v oc ês t em sempre um lugarzinho
em que podem
me enc ontrar.
Pssiiiu!
Quem é ela ? Dona Educ aç ão?!
Isso mesmo, olha só o que a senhora est á f azendo na v ida do Lelec o.
Eu!?
Sim, voc ê mesma.
Ac ontec e que eu só existo na vida de quem não tem respeito pelo lugar onde
vive.
É verdade, isso eu prec iso c onc ordar c om vc , mas, vc não ac ha que as pessoas
viveriam melhor se deixassem o lugar + limpo e organizado?
Bem, aaaassim eu deixaria de existir.
Voc ê não prec isa deixar de existir, basta se transformar. (entra Lelec o)
Lelec o, dona Educ aç ão quer que eu me transforme.
T ransformar em que?
T ransformar a bagunç a em organizaç ão.
Parec e até que é minha mãe quem está falando.
Aah, mas isso dá muito trabalho.
T rabalho é tentar proc urar alguma c oisa e não ac har no meio de tanta bagunç a.
Mas eu e o Lelec o nos damos tão bem... (abraç am- se)
É que o Lelec o ainda não prest ou a at enç ão nas c onsequênc ias que ele c ausa
para muita gente.
Que c onsequênc ias?!
Sabe a mãe do Lelec o, ela anda muito c ansada ultimamente, de tanto arrumar e
limpar a sujeira que o Lelec o faz.
As tias da limpeza da esc ola também, vivem rec olhendo a sujeira que Lelec o joga
no c hão ao invés de jogar no c esto de lixo.
Voc ês já imaginaramse t odas est as c rianç as que est ão assist indo est a peç a
aprenderem a sujar est e lugar?
Este c entro iria fic ar muito feio e triste.
E ninguém iria gostar de vir mais aqui. Não, isso não pode ac ontec er. Dona
Educ aç ão a senhora pode nos ajudar a t ransf ormarmos est e lugar?
É c laro, será um prazer. Assim, ajudaremos um ao outro.
Eu arrumo o material de esc ola
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Eu posso v arrer a sujeira
Eu rec olho as roupas. (alguns segundos depois) Ei, ac hei a c amisa que eu
est av a proc urando.
E eu ac hei seu t rabalho de esc ola.
Muito bem, missão c umprida.
É, Dona Educ aç ão, é bem melhor vivemos num lugar mais limpo e organizado
E sermos educ ados no c ent ro onde f requent amos, na rua, na esc ola e na c asa
dos amigos também.
Será que as c rianç as também vão aprender?

Fim
(rec ebido sem menç ão de autoria. Se souber qual seja, por favor, nos informe, a fim de darmos os devidos
c réditos)

