
“Um dia de cada vez” 

 

- Olá! Estás a chegar?  

Fazes sempre questão de me despertar! Entras sem pedir licença, a clarear pelas 

frinchas da janela.  

- Já? Só mais um bocadinho… 

Mas é nessas alturas que percebo, que não atendes às minhas preces. Pois tu 

passas a voar. Quando dou por conta, já estou a embarcar na tua nova História ou 

Aventura. Como lhe queiras chamar.  

Dou por mim a questionar-me diversas vezes, se não chegas mais tarde um 

bocadinho. Mas não, não é de ti! Pois se há algo que me ensinas, é a ser pontual!  

Por vezes, sinto que o teu objetivo é fazer as pessoas felizes, divertidas e quem te 

dera a ti vê-las sempre a sorrir. Tentas arranjar formas de partilhar grandes 

momentos. Por vezes, alcanças o além da imaginação e a perfeição. Posso até 

dizer, que na maioria das situações até tens êxito! Outras vezes, vá-se lá saber o 

porquê? Acordas e…  

- Olha! Como dizia o meu avô: “Parece que toda a gente te deve e ninguém te 

paga!” 

Nessas alturas, viras tudo do avesso. Parece que não estás para ninguém. Nada vai 

dar certo e tem tudo para correr mal. Fazes de tudo por transmitir a tristeza que 

vai dentro de nós. No fim, acabamos a chorar e a pedir que passes depressa. 

Chegas uma vez mais de rompante, como se não houvesse amanhã. Por vezes, até 

me fazes rir com tamanha disciplina. Noutras, fico mesmo furioso contigo.  

-Aí se eu pudesse! Aí se eu pudesse! 

Mas também existem alturas, em que te consigo fintar. Não chegas a ter o gosto de 

me despertar! Mas nesses, fico deveras cansado e sem vontade alguma de te 

aturar. 

Noutros:  

- Ai, ai… Que vida!  



Acabo por embarcar e nem tu com todas as tuas artimanhas, me consegues 

derrubar! Sinto uma força enorme, que te pede vivamente para não ires já embora. 

Quando te estou a aproveitar, numa enorme plenitude. Tu vais, sem sequer dares 

uma satisfação. Não querendo saber, nem sequer te mostrares minimamente 

importado, com a felicidade que nesse momento estou a sentir. 

Hoje, sinto que nem estás aí. Nem sequer tens o brilho, que costuma contagiar. 

Não estás a transmitir a alegria e a vontade de te viver. 

- Estás doente?  

Já nada me surpreende, pois existem pessoas que só fazem questão de te estragar. 

Só dessa forma é que se sentem felizes e concretizadas. Questiono-me? O que 

ganham elas com essas atitudes? Serão felizes? Já repararam nas coisas boas que 

tu tens para oferecer? 

-Hum…Temos que levar com cada um! 

 Nunca consegues ser igual, mas ainda bem. Pois seria tudo muito repetido e 

monótono. 

 -Vai lá vai.  

- Mas…Vá lá! Onde está esse brilho empolgante? 

Quando penso, que ao fim ao cabo até me escutaste. Fizeste “ouvidos de mouco” e 

deu-te uma tremenda vontade de nos molhares a todos. 

- Tens mais truques na manga?  

-Já agora. Queres lançar umas bolas de gelo ou quem sabe uns flocos de neve para 

podermos admirar? 

Não! Hoje, não estás para aí virado. Vamos lá entender-te! Hoje, só fazes com que 

tenha vontade de te deixar sozinho e ver-te só amanhã. Mas também, não estás 

sequer preocupado com o que eu penso ou deixo de pensar. O que te interessa é: 

- Contente ou triste, vou ter que “gramar” contigo.  

O que sinceramente, até me deixa deveras contente e me acarreta bastante 

felicidade. O simples facto de me poderes acordar e sentir que estou cá. Rodeado 

de coisas magníficas, que tu próprio fazes por me presentear. Saber que me vais 

dar o prazer, de poder estar com as pessoas que amo e que gostam de mim. Assim 



como, permitires poder compartilhar com elas os melhores momentos da nossa 

vida. 

Cada vez mais quero viver-te. Como se não houvesse amanhã. Tentar ao máximo, 

aproveitar-te da melhor maneira. Poder fazer dentro do tempo que consentes, uma 

das coisas que dentro de muitas gosto de fazer. 

Isto tudo para dizer:  

- Obrigado por me fazeres sentir, amar e reconhecer. Que tu, de teu nome “Dia”, 

tens de ser vivido “Um dia de cada vez”! 
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