
 
Não posso voltar a fazer estas asneiras… 

 

 
Mãozinhas bem lavadas 
 
Antes de te sentares  
na mesa onde vais comer  
há por certo um cuidado  
que em todo o lado deves ter. 
 
É um cuidado normal  
de que te hás de lembrar:  
quem se senta para comer  
primeiro as mãos vai lavar. 
 
Assim evitas doenças 
que podem contagiar;  
a água com o sabão  
não se deixa enganar. 
 
Seja qual for o micróbio  
que te queira ameaçar,  
se cuidares da higiene  
bem o podes derrotar. 
 
As mãozinhas bem lavadas  
são um modo salutar  
de pores a saúde à mesa ́  
em que agora te vais sentar. 
 
Cuida bem dos dentes 
 
Não há saúde que dure  
se for má a dentição;  
lava os dentes com cuidado,  
com paciência e atenção. 
 
Antes de te deitares, 
mesmo com o sono a chegar, 
pega na escova e na pasta 
com que os dentes vais lavar. 
 
Deixa os dentes bem lavados 
em todas as direções  
e verás que assim evitas 
as cáries e as infeções. 
 

 
 
 
 
Antes de ires para a escola  
o mesmo deves fazer,  
não dando tréguas aos males 
que os dentes fazem doer. 
 
E no final das refeições,  
se os puderes ir lavar, 
não adies esses cuidados  
que os dentes te hão de salvar. 
 
Nestas questões o desleixo  
tem uma fatura elevada  
e não há nada mais feio  
que uma boca desdentada. 

 
Bons modos à mesa 
 
Em casa ou no restaurante,  
numa qualquer refeição,  
usa bem os talheres  
e não comas com a mão. 
 
E evita a algazarra  
que por vezes lá se instala  
não sobrepondo o ruído  
ao prazer que dá a fala. 
 
E presta bem atenção  
a uma coisa elementar:  
começa só a comer 
quando o mais velho começar. 
 
Há coisas que nos distinguem  
do reino dos animais  
e uma boa educação  
nunca há de estar a mais. 
 
Deseja bom apetite  
a quem te faz companhia,  
que essa frase é um convite  
para que reine a harmonia. 
 
Ser educado à mesa  



não é questão de estatuto;  
não se educa com riqueza  
a criança ou o adulto. 
 
Saber dar o lugar 
 
No transporte em que viajas,  
se logo encontras lugar,  
é natural que te apresses  
para nele te ires sentar. 
 
É um direito que tens 
e não deves recusar, 
a não ser que alguém precise 
ainda mais do lugar. 
 
A grávida que está de pé  
ou o senhor deficiente  
precisam que te levantes  
para que um deles se sente. 
 
Podes perder o conforto  
que repousa e sabe bem  
mas ficas com a alegria 
de ter ajudado alguém. 
 
E é essa a recompensa  
de uma boa educação;  
afinal só estamos bem  
se os outros também estão. 
 
Se assim fores procedendo,  
tendo sempre o outro em vista,  
hás de ver que bem que sabe  
não querer ser egoísta. 
 
Pouco barulho 
 
Numa sessão de cinema,  
mesmo num filme de ação,  
não fales alto no escuro  
aproveitando a confusão. 
 
Os outros têm direitos  
que os seus bilhetes lhes dão  
e não gostam do ruído  
da falta de educação. 
 
Os meninos ruidosos  
lá para fora devem ir  
só para não prejudicarem  
quem se está a divertir. 

 
Se levares o telemóvel,  
não te esqueças de o desligar  
pois ninguém é obrigado  

a tê-lo no escuro a tocar. 
 
E para abuso já basta,  
em terra mal-educada,  
ver adultos que atendem  
como se não fosse nada. 
 
Cessa a tua liberdade  
se a dos outros prejudicas;  
vê bem como te comportas  
nesse lugar em que ficas. 
 
Tira o dedo do nariz 
 
Por vezes a distração  
não permite que repares  
no que fazes de errado  
se estás em certos lugares. 
 
Anda a mão a passear  
sem ouvir o que se diz  
e de repente está o dedo  
enfiado no nariz. 
 
Esse gesto, além de feio,  
nada tem de asseado;  
seja qual for o dedo, 
é melhor estar sossegado. 
 
O nariz não é abrigo  
em que o dedo deva estar 
e se fores seu amigo  
bem o deves controlar. 
 
E para veres a figura  
que às vezes estás a fazer  
repara nos condutores  
que modos não sabem ter. 
 
Lá estão eles nos sinais  
à espera que o verde caia,  
à procura de um “presente”  
que do seu nariz lhes saia. 
 
Viver com os outros tem regras 
 
Na casa em que vives  
marca bem o teu lugar  
e pensa que o dos outros  
nunca deves ocupar. 
 
Tens tarefas para cumprir  
e delas deves dar conta;  
uma coisa não se faz  
só porque a queres ver pronta. 
 
Divide bem as tarefas  



que tens com os teus irmãos;  
se a divisão estiver certa,  
ainda vos sobram mãos. 
 
Sobra tempo para brincar  
depois do dever cumprido, 
sobra tempo para sonhar  
se o tempo for bem gerido. 
 
E não deixes para amanhã 
o que hoje podes fazer;  
aquilo que agora adias  
dar-te-á menos prazer. 
 
Não sejas desarrumado  
com roupas e com cadernos; 
tarefas que tu desleixas  
para outros são infernos. 
 
Não deites pelas janelas  
para depois se apanhar  
o lixo que tu produzes  
e que nem tentas limpar. 
 
Viver com outros tem regras  
que agora irás aprender;  
se hoje sem querer as negas, 
muito mal hás de crescer. 
 
Bom dia, por favor, perdão 
 
Na escada ou no elevador 
se te cruzas com um vizinho  
vê que não é um estranho  
que te salta ao caminho. 
 
Sorri e dá-lhe os bons-dias, 
que é ato de educação,  
e se o empurras sem querer  
pede-lhe logo perdão. 
 
No balcão onde te atende  
sempre o mesmo senhor  
diz-lhe que bolo é que queres  
sem esquecer o “por favor”. 
 
Para entrares numa sala  
deves dizer “com licença”  
depois de bater à porta  
para anunciar a presença. 
 
Pede desculpa se desces  
a escada a três e três,  
sobretudo se a pressa  
te faz pisar quem não vês. 
 

 

Deves ser pontual 
 

Não penses que o relógio  
gosta de se atrasar  
só porque tu de manhã  
te enroscas a dormitar. 
 
Os outros não faças esperar  
pois é falta de respeito  
e pela tua vida fora  
há de tornar-se um defeito. 
 
Com um esforço pequenino  
horários hás de cumprir 
e se fores tu a esperar  
mais forte te hás de sentir. 
 
Verás que não custa nada  
tornares-te pontual;  
se tens encontro marcado,  
ser cumpridor é normal. 
 
E bem podes acreditar,  
com o passar da idade,  
que se tornou uma virtude  
essa pontualidade. 
 
Não se lê à mesa 
 
Não leves livros para a mesa  
na hora da refeição;  
por muito que a leitura  
te encha de satisfação. 
 
Há outros lugares melhores  
e por certo apropriados  
para tu leres com prazer  
os livros mais indicados. 
 
Ler à mesa é a maneira  
de esqueceres quem lá está, 
é uma falta de respeito  
que nenhum consolo dá. 
 
Se o livro for teu amigo,  
lê-o num outro lugar,  
não o ponhas de castigo  
quando estás a almoçar,  
pois bem vistas as coisas  
até o podes estragar. 
 
Mentir é muito feio 
 
Mentir é muito feio 
porque faz mal à verdade,  
deixa a verdade a meio  
e instaura a falsidade. 



Neste mundo de mentira  
dela não faças a regra;  
nem sempre nos absolvem  
por aquilo que se nega. 
 
E se a mentira é um vício, pode  
tornar-se doença 
que custa para se curar  
muito mais do que se pensa. 
 
O mentiroso altera  
aquilo que vê e escuta;  
a verdade e a mentira  
nele estão sempre em luta. 
 
E no fundo o mentiroso  
a si mesmo se desmente  
pois falseando a verdade  
tudo à mentira consente. 
 
A mão a tapar a boca 
 
Pela boca morre o peixe  
e dela sai muita asneira,  
e ai daquele que a deixe  
falar de qualquer maneira. 
 
Uma boca mal-educada  
nunca tem moderação  
e tanto diz disparates  
como um qualquer palavrão. 
 
Deves ter a mão ligeira  
para a poderes moderar  
no momento em que bocejas 
 ou na hora de espirrar. 
 
Se o espirro ou mesmo a tosse  
não forem bem controlados,  
tu podes deixar sem querer  
muitos outros constipados. 
 
A boca é nossa amiga  
mas deve ser vigiada 
com atenção e cuidado  
à saída ou à entrada. 
 
Não vale fazer batota 
 
Nunca deixes a pastilha  
onde outros se vão sentar;  
se ela se cola à roupa  
quem a consegue tirar? 
 
Respeita o lugar na fila  
que não ganhas com a pressa,  
desrespeitas o que espera  

e o ganho pouco interessa. 
E não penses que o mundo  
em clubes se divide 
e que a melhor das claques  
é a que melhor agride. 
 
Não gozes com os defeitos 
que há no físico alheio 
porque um dia a má sorte  
poderá tocar-te em cheio. 
 
Até nem és mau rapaz,  
és traquina e mariola;  
o pior serão as notas  
que vais receber na escola. 
 
E não uses a batota  
para vencer ou avançar,  
que nem sempre o batoteiro  
se liberta do azar  
e quando cai é a pique  
depois de tanto enganar. 
 
Evita roer as unhas 
 
Evita roer as unhas,  
que ficas com dedos feios  
e as unhas onde as punhas,  
espalhadas pelos passeios? 
 
Evita roer as unhas  
que te podem fazer mal,  
andam sujas, carcomidas, 
como folhas de um jornal. 
 
Evita roer as unhas  
porque não sabem a nada 
e as unhas onde as punhas,  
numa gaveta fechada? 
 
Evita roer as unhas,  
pois não és um roedor,  
deixa-as crescer à vontade,  
faz-lhes lá esse favor. 
 
Evita roer as unhas  
porque não te fica bem;  
sem as unhas não te coças  
e coçar sabe tão bem 

 
Leva o cão a passear 
 
Leva o cão a passear  
mesmo que não te apeteça;  
o bicho tem que arejar  
e passa o dia a sonhar  
com o passeio que começa. 



 
Por favor vai preparado 
para qualquer imprevisto;  
leva uma pá, um plástico,  
que é o modo mais drástico  
de nunca ficares malvisto. 
 
Lembra-te de que o passeio  
é para a gente passear  
e que um cocó pelo meio,  
desde que não seja alheio,  
é mesmo para apanhar. 
 
E já que falamos do cão  
e do dever do seu dono,  
seja Inverno ou Verão,  
seja qual for a razão,  
opõe-te ao seu abandono. 
 
Um animal abandonado  
é um ato sem perdão, 
adoece maltratado, 
numa berma esfomeado,  
na maior aflição, 
e os seus donos onde estão? 
 
Tenta agora ser crescido 
 
Toma nota dos recados 
que chegam a tua casa,  
algo pode acontecer  
se a mensagem se atrasa. 
 
Não abuses do telefone  
mesmo à mão de semear,  
pois na hora da verdade  
não serás tu a pagar. 
 
Tenta agora ser crescido  
e ouve o “rock” mais baixinho;  
deixas o gato dormir  
e não acordas o vizinho. 
 
O que tu ouves aos berros  
só serve para te excitar  
quando afinal é de calma  
que estamos a precisar. 
 
Tenta agora ser crescido  
mesmo que ainda o não sejas;  
se quiseres, tu podes ser  
tudo aquilo que desejas. 

 
Se respeitares os outros 
 
Podes correr contra o tempo  
sonhando ser campeão,  

mas por favor não transformes  
a vida em competição. 
 
Mesmo que tenhas o sonho  
de em tudo seres o melhor,  
percebe que é na diferença  
que está o valor maior. 
 
A diferença é que distingue  
e distinguindo aproxima  
evitando esse fosso  
que humilha e desanima. 
 
Com o tempo descobrirás  
que a ambição é que cega,  
não havendo prazer maior  
do que ajudar um colega. 
 
E por favor tem cuidado  
quando vais a atravessar;  
espera o verde dos peões  
para poderes avançar. 
 
Espera da vida os sinais  
que não te hão de enganar  
e hás de chegar a tempo,  
mesmo a tempo de chegar. 
 
Por favor, porta-te bem,  
que a vida espera de ti  
apenas algumas coisas  
daquelas que aqui escrevi. 
 
Se respeitares os outros,  
a ti te respeitarás,  
sendo essa a maneira  
de poderes viver em paz. 
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