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A Idade do Lixo 

 

Antes de se tornar civilizado, o Homem passou pela Idade da Pedra e pela Idade dos 

Metais. Civilizado, o Homem entrou na Idade do Lixo. Lixo, lixo e mais lixo é o que o 

Homem produz desde há milénios. Mais ainda nos últimos séculos. Mais e mais ainda 

nas últimas décadas. E mais, muito mais ainda nas décadas que estão para vir. 

Lixo sólido, lixo líquido, líquido gasoso. Mas não é lixo só aquilo que produz como lixo. 

Estradas e ruas, casas, palácios e templos, mobílias e utensílios, roupas e sapatos e 

até a Arte se transformarão em ruínas daquilo que foram, e daí a um passo se 

tornarão lixo, mais lixo. 

Algum lixo aproveita-o, outro não, porque não quer ou não pode aproveitar. Esse lixo 

transforma-o em novos objectos, que de novo se tornarão lixo. Mas o lixo que ficará 

para sempre lixo vai-se amontoando. Quando houver tanto lixo e tão pouco com que 

fazer lixo, as lixeiras serão as novas minas onde o Homem irá em grande escala 

buscar matéria para voltar a fazer coisas que serão de novo lixo. Porque tudo o que o 

Homem civilizado faz tende a ser lixo. 

O Homem distingue-se dos outros animais por ser o único que produz lixo. E com o 

lixo que produz intoxica e mata outros seres e impede que a vida siga o seu curso 

natural. Intoxica-se e mata-se a si próprio. O Homem sabe disso, mas continua a 

produzir lixo. A produção de lixo tornou-se incontrolável no estilo de vida que 

escolheu. 

A inteligência e a tecnologia que possui não são suficientes para travar a produção de 

lixo nem as suas consequências nefastas. Que fazer, então? O Homem só parará de 

produzir lixo se recusar a civilização e muito do que conquistou com ela. Não o 

fazendo, perecerá entre o lixo que produz. 

A única saída para o Homem civilizado consiste em voltar para trás. Terá de aprender 

com os povos que desprezou, com aqueles que aculturou e considerou atrasados por 

estarem em comunhão com a Natureza. Com eles terá de aprender porque só em 

comunhão com a Natureza não se produz lixo. 


