Amigo é algo valioso na vida da gente
“Pois muitas vezes das minhas flechas partiram do meu arco
apenas à procura do meu próprio coração.” Gibran Kalil
Gibran
Amigo...
A você que não hesitou em estender-me as mãos, num gesto
fraterno, quando muitos já tinham recolhido as suas;
A você, que não temeu expor-se para apoiar-me, num gesto
de solidariedade natural, quando quase todos já me evitavam;
A você, que não receou acolher-me e o fez em um sorriso
largo de fraternidade, quando quase todos já deixavam de
sorrir, para apenas lamentar as benesses perdidas;
A você, que não se furtou à minha companhia quando quase
todos se evadiam;

A você, que me aceitou com todos os meus naturais defeitos,
quando quase todos teimavam em esconder minhas pequenas
virtudes;
A você, que sem alarde, mas firmemente, segurava as mãos
que me queriam apedrejar;
A você, meu grande amigo...
A minha manifestação de reconhecimento;
A minha demonstração de estima;
O meu testemunho de lealdade;
O meu empenho em tornar-me digna de sua confiança;
O meu propósito de superar os meus defeitos;
A minha coragem de reconhecer as minhas fraquezas;
O meu desejo de tornar-me útil, prestativa;
A minha vontade de colaborar;

Os meus esforços para elevá-lo, sempre e mais ainda, à
justa posição que o seu bom caráter conquistou, a sua
competência impôs, a sua responsabilidade assegurou.
A você, meu amigo,
A minha prece comovida, para que Deus lhe dê:
Saúde,
O bem estar,
O carinho e a ternura de todos que o amam e o respeitam,
O reconhecimento dos seus superiores,
A paz,
A alegria,
A satisfação do dever cumprido,
A realização de seus propósitos,
A construção do seu futuro,
A felicidade da sua família,
A consciência tranqüila,

O coração satisfeito.
Para você, meu amigo,
A minha amizade e os votos de um novo ano pleno de
tranqüilidade, promissor, sem arestas, sem agressividades,
sem temor, sem doenças, sem aborrecimentos, sem
dissabores, sem malquerenças, sem mal entendidos, sem
dúvidas não esclarecidas... Porque, na amizade, todos os
desejos, ideais, esperanças nascem e são compartilhados sem
palavras... Numa alegria silenciosa.
(Bia Carvalho)

