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As promessas são contratos firmados pela consciência, sujeitas a mudanças no decorrer
dos acontecimentos dependendo de quem as façam.
São muito populares nas campanhas eleitorais, funcionando como moeda de troca. Voc?
Mas o mundo não é feito apenas das promessas políticas no período eleitoral. Existem
também as famosas juras de final de ano. Aquelas que a pessoa faz de coração, poisse
usasse a cabeça talvez não as fizesse.
Quem no último dia do ano nunca prometeu deixar de beber, ou de fumar, ou mesmo que
começaria a ler aquele livro recebido de presente. Alguns dão sua palavra que mudarão
de
emprego, outros apostam que não jogarão mais.
Pense, por exemplo, na promessa de começar uma dieta. Você promete e logo em seguida
se esbanja no banquete de reveillon, sem culpa, pois sabe que o juramente começara a valer
apenas no dia seguinte.
Nos primeiros dias após a festa a promessa segue tranqüila, até então o seu organismostá
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se curando da ressaca e do excesso de porcarias que você comeu.
O tempo vai passando e as dificuldades aumentando. Aquele pratinho ridículo de saladas
já não tem mais graça, o pão integral vira seu pior inimigo e as frutas que vão pa
ra o
inferno, o que você quer mesmo é uma bela macarronada ou pelo menos um xis salada.
Ao final de duas semanas você se rende (tal qual um guerreiro vencido e acuado),
derrotado por suas próprias e famintas entranhas.
O primeiro sinal de derrota acontece quando lembra que já resistiu mais que no últim o
início de ano, e se deixa vencer pela tentação, passando para o próximo ano o compromi
sso
de renovar a promessa e recomeçar a dieta.
Poucos são os que realmente conseguem cumprir o que dizem. A grande maioria não
lembra que o ato de prometer é apenas a primeira etapa de uma série de sacrifícios q ue
terão de enfrentar, para realmente conseguirem vencer o desafio proposto. As pessoas
esquecem que se fosse realmente fácil obter o que querem, não seria preciso promete r
nada.
A promessa é apenas o bilhete da passagem, pedido e não pago, que se perde no caminho ,
onde a viagem acaba muitas vezes sendo um círculo no qual andamos pisando em nossos
próprios erros, sempre estando à sombra de nós mesmos.
Outras promessas que mais soam como mentiras, são as de amor, onde até os planetas e o
infinito são entregues (de forma imaginária) como provas desse sentimento.
O enamorado oferece a sua amada a lua, o sol e as estrelas. O noivo segue nos caminhos
da paixão entregando seu coração junto com um par de alianças. O recém casado (duran
te a
lua-de-mel) já mais realista oferece a fidelidade e algumas juras de felicidade, e o
marido... Bem... O marido passa o resto da vida desmentindo tudo.
FILMES NO YOUTUBE: Produzi dois filmes e postei no Youtube, se quiser assisti-los e

2

quem sabe dar boas risadas, basta acessar o Youtube e procurar por: “3D – Hoje éeu
s
aniversário” ou “Livro Maldito”, ou através dos links:
http://www.youtube.com/watch?v=IEHnTRFR0Dg
http://www.youtube.com/watch?v=lv0DJRp94NM
Se gostar dos filmes e tiver conta no Youtube, peço que clique em “gostei” me ajudan
do
assim a divulgá-los.
LIVRO E LISTA DE LEITORES: Estou distribuindo gratuitamente cópias em PDF do meu
livro: “Hoje é seu aniversário – PREPARE-SE”. Se você quiser o livro em PDF ou fazer
parte de minha lista de leitores, basta enviar um e-mail para: abrasc@terra.com.br.
Site: abrasc.blogspot.com
ULTIMA DICA: Divulgue este texto aos seus amigos (vale tudo, o blog da titia, o Orkut
do cunhado, o MSN do vizinho, o importante é espalhar cada texto como sementes ao
vento). Mas, caso não goste, tenha o prazer de divulgá-lo aos seus inimigos (entenda-s e
como inimigo, todo e qualquer desafeto ou chato que por ventura faça parte de um pedaçoed
sua vida ou tente fazer sua vida em pedaços).

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/promessasate-que-chegue-a-hora-de-desmentir-tudo
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