
 

TEM GENTE QUE … 

 

Isso de discutir pessoas é uma verdade mesmo … 

 

Tem gente que discute idéias; 

Tem gente que discute coisas;  

Tem gente que discute pessoas; 

E olha que essa última tem muitos e muitos adeptos. 

 

Gente que não vive a própria vida porque somente dá importância a vida alheia; 

Gente que vive em função de especulação da vida dos outros; 

Gente que vê a outra prosperar e esquece de ir à luta também; 

Gente que senta e espera cair do céu aquilo que quer da vida e na vida; 

Gente que é “papuda” e se acha o maioral, o tal e o correto na ignorância que vive; 

Tem gente que é assim, não sei se por incapacidade ou comodismo mesmo, mas tem 

gente que é assim. 

 

Depois essa mesma “gente” fica comentando… “Olha o fulano reformando a casa. Olha 

o beltrano comprando móvel novo. Olha só esse ai nem tinha nada e agora até carro já 

tem” Mas, não sabem perguntar “O que foi que fulano passou na vida até conseguir 

trocar o móvel, o carro, a moto…?, Quantas noites e dias de lágrimas foram perdidos 

por saudade da família e amigos que por algum motivo estavam longe? Quantos e 

quantos dias de sol e chuva o beltrano enfrentou até conseguir a reforma da casa? 

Quantas vezes tanto o fulano quanto o beltrano tiveram  a garra e o ânimo de sair em 

busca de crescimento e prosperidade?”  

 

Não.  

 

Não se questiona isso, afinal é mais fácil especular, observar, comentar e julgar.  

O pior e que essa mesma “gente” quando vê a outra prosperar não consegue enxergar 

que a prosperidade foi, é e está sendo com base em muita luta, enquanto ela a dita 

“gente” fica parada no tempo reparando tudo sempre servido de sombra e água fresca. 
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