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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você e 
todos os seus entes familiares. Se há uma coisa que estamos nos tornando 
experts é a postergação. Qual a razão para fazer isto hoje se posso deixar 
para outro dia? Em termos de Nação, a insurgência da prática de “emendar” 
feriados, já aculturada, deixa claro que estamos deixando o trabalho e, por 
consequência, o “desenvolvimento” para depois. De descanso em descanso, a 
construção de um país vai ficando para depois.  

  
Encontrei um escrito sobre “não deixar para amanhã”, de autoria 

desconhecida (agradeceria quem pudesse decliná-la), que gostaria de 
compartilhar. Segue adiante:  

  

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ   
  
Amanhã pode ser muito tarde   
Para você dizer que ama,   
Para você dizer que perdoa,   
Para você dizer que desculpa,   
Para você dizer que quer tentar de novo...   
  
Amanhã pode ser muito tarde   
Para você pedir perdão,   
Para você dizer:  
Desculpe-me, o erro foi meu! ...   
  
O seu amor, amanhã, pode já ser inútil;   
O seu perdão, amanhã, pode já não ser preciso;   
A sua volta, amanhã, pode já não ser esperada;   
A sua carta, amanhã, pode já não ser lida;   
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O seu carinho, amanhã, pode já não ser mais necessário;   
O seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outros braços... 
Porque amanhã pode ser muito ...muito tarde!   
  
Não deixe para amanhã para dizer:   
Eu amo você!   
Estou com saudades de você!   
Perdoe-me!   
Desculpe-me!   
Esta flor é para você!   
Você está tão bem! ...   
  
Não deixe para amanhã   
O seu sorriso,   
O seu abraço,   
O seu carinho,   
O seu trabalho,   
O seu sonho,   
A sua ajuda...   
  
Não deixe para amanhã para perguntar:   
Por que você está triste?   
O que há com você?   
Ei! Venha cá, vamos conversar...   
Cadê o seu sorriso?   
Ainda tenho chance? ...   
Já percebeu que eu existo?   
Por que não começamos de novo?   
Estou com você.  
Sabe que pode contar comigo?   
Cadê os seus sonhos?  
Onde está a sua garra? ...   
  
Lembre-se:   
Amanhã pode ser tarde...muito tarde!   
Procure.  
Vá atrás!  
Insista!  
Tente mais uma vez!   
Só hoje é definitivo!   
Amanhã pode ser tarde...  
  
Hoje é o dia, não deixe para amanhã! 

 


