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Houve um tempo em que eu enviava cartões de Natal. 
Depois, substitui-os por aerogramas, por serem mais práticos. 
Ano passado, optei por horas ao telefone. Algumas vezes tive que contentar-me em 
falar com uma máquina... 
Este 2003 foi especial. O número de novos amigos que colhi - e que me acolheram - 
não cabe na pena da caneta ou na conta do telefone. 
Por isso, uma mensagem que é única a vc que a recebe. 
Por sua atenção, minha gratidão. 
Por sua amizade, meu carinho. 
Por você e por mim, felicidades! 
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Desejo que você procure o autoconhecimento, 
E que ao lado dele, encontre a auto-reflexão. 

E que a partir de ambos possa descobrir 
Sua verdadeira vocação. 

E descobrindo-a, possa fazer escolhas, 
Nem certas, nem erradas, 

Mas as ambicionadas e possíveis. 
 

Desejo que você contemple 
Dentro de suas prioridades 

O equilíbrio como medida justa 
Na busca de sua felicidade. 

E que a saúde do bolso seja tão valorizada 
Quanto a saúde do corpo e do espírito. 

 
Desejo que você se alimente bem, 

Repouse adequadamente, 
Beba menos e pare de fumar, 

Pratique um esporte prazeroso, 
Aprenda a respirar, a sentar, a meditar, 
E, ainda que não aprenda nada disso, 

Cultive o sorriso no olhar. 
 

Desejo que você visite 
Pais e irmãos, 

Familiares e amigos, 
Próximos ou distantes, 

Esquecidos em filmes super-8, 
Fotos em preto-e-branco, 

Cartas amareladas pela ação do tempo. 
Ainda que esta visita seja feita 

Por telefone, e-mail ou sinal de fumaça. 
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Desejo que você tendo filhos, 
Diga-lhes mais ´sim´ do que ´não´. 
E que lhes dê mais a sua presença 

Do que seus presentes. 
E que os eduque à imagem e semelhança 

Do que for puro e nobre 
Porque assim são eles em sua essência. 

 
Desejo que você encontre um amor verdadeiro 

E que seu relacionamento seja 
Forjado no aço do diálogo 

Franco e permanente. 
E que você seja seletivo, porém flexível. 

Que valorize virtudes, 
Mas que seja condescendente com defeitos, 

Seus e dos outros. 
Que abdique de amores impossíveis  

Ou não correspondidos. 
E que cultive o amor-próprio. 

 
Desejo que você aprecie seu trabalho 

E que o exerça em lugar digno. 
E que descubra a importância 

De suas próprias atitudes 
Para seu desenvolvimento profissional. 

 
Desejo que você tenha anseios 

E que estes possam ser promovidos 
Ao status de Meta. 

E que suas metas sejam claras, 
Específicas e exeqüíveis, 

Relevantes e definidas no tempo. 
E escritas, a lápis, num papel, 

Tendo a borracha por companheira. 
 

Desejo que você tenha iniciativa, 
Mas também acabativa. 
Que seja comprometido 

Com você mesmo e seus pares. 
Que seja persistente, sem ser teimoso, 

E que corra riscos, sem ser irresponsável. 
Que seja ousado e criativo, 

Curioso e assertivo, 
Líder de direito e de fato. 

 
Desejo que você aprenda com o fracasso, 
Seja resiliente diante das adversidades, 

Aproveite o momento presente, 
E aprecie suas conquistas. 

 
Desejo, por fim, que você seja 

Coerente em seus atos, 
Lembre-se dos menos afortunados, 

Trabalhe por um Brasil melhor, 
Escreva música para os olhos, 
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Cante novas canções para os ouvidos, 
E que tenha os pés firmes no chão, 
E os olhos no firmamento do céu.  

 
 

Tom Coelho 
dezembro/2003 

*uma homenagem a Victor Hugo 
 


