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[É falta de educação]

«Encontro-me satisfeito
com a minha maneira de ser.
Que não digo mal de ninguém,
nem gosto de ouvir dizer.

É uma falta de educação,
que até se torna indecente,
dizer mal da outra gente
muitas vezes sem razão.
Mostram assim o que são
com essa falta de respeito.
Mas alguém com esse defeito
só está bem dizendo mal.
E só porque eu não sou igual
encontro-me satisfeito.

Até porque eu nunca gostei
de censuras ou de promessas
e muito menos de conversas
(1)

pra dizer o que não sei.
Primeiro quero saber porquê,
o que posso e devo dizer.
E há muita gente que até por querer
fala mais que o necessário.
Mas tudo isso é o contrário
da minha maneira de ser.

A pessoa que é mal dizente
nunca pode ser honesta.
É sempre alguém que não presta,
que cria um mau ambiente.
Porque que a pessoa inteligente
muitas vezes se abstém.
E dizer tudo não convém
em muitas ocasiões.
E por essas e outras razões
não digo mal de ninguém.
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Mas há tanta gente ruim
que usa desse costume.
É inveja, é o ciúme
que os obriga a ser assim.
É a maldade, é o fim
de quem não cumpre o dever.
E com quem nada tem que perder
até falar é um perigo.
Mas eu não disse mal e nem digo
e não gosto de ouvir dizer.»

Eusébio Pereiro, Grândola, Fevereiro de 2007
Glossário

(1)

Pra – abreviatura oral de “para a”.
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