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EU TINHA TANTOS MOTIVOS 
PARA SER UMA PESSOA PESSIMISTA
E FRIA, MAS MINHA ESSÊNCIA ME IMPEDE 
D E  D E I X A R  D E  S E R  A L G U É M  OT I M I S TA  E 
E N T U S I A S M A D O  C O M  A  V I D A .

Sabe, eu poderia ter ficado mais frio e perdido essa minha habi-
lidade de ver beleza nas coisas simples e emitir calor através do 
meu coração. A vida poderia ter me endurecido. Eu poderia ter 
perdido as cores bonitas que existem em mim. Não seria sur-
preendente se eu ficasse mais fechado, menos amigável, mais di-
fícil de conviver. Pô, eu tinha motivos suficientes para isso. Juro 
que ninguém estranharia se me visse assim.

As decepções poderiam ter me colocado dentro de uma con-
cha, poderiam ter feito com que uma muralha da China particu-
lar ao meu redor, poderiam ter tirado a minha fé na vida, no amor, 
nas possibilidades de sorrir e de ser feliz. Elas teriam força para 
tal façanha. Mas não conseguiram.

Não conseguiram porque algo dentro de mim sempre me sa-
code e me faz proteger com unhas e dentes as partes bonitas que 
moram em meu ser. Tem alguma força mágica e inexplicável  
que me faz acordar, depois de dias de tempestade, disposto a ser 
melhor, e não a ser pior. Algo no interior do meu coração gri-
ta alto: “A essência tá intacta”. Ufa! E eu me levanto, coloco um 
curativo mental em todas as minhas dores, busco os aprendiza-
dos e sigo. Eu sempre sigo.
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Abro a porta de casa e recomeço. Vejo flores no jardim do pré-
dio e as admiro. Tomo um sorvete na praça e vejo crianças brin-
cando sem medo de serem felizes. Inspiro-me nelas. Conto uma 
piada boba, rio de outra piada boba. Apaixono-me momentanea-
mente por sorrisos que esbarram no meu sorriso. E a mesma voz 
interior me cutuca e diz: “Eu não te falei que a vida continuava 
linda aqui fora?”. É, continua. Continua porque a beleza dentro 
de mim permanece intacta. 

Eu prometo à minha essência 
que farei de tudo para 

mantê-la intacta.
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Eu gosto da 
simplicidade de 
sentar na varanda e 
jogar conversa fora. 
Eu tiro foto da lua e do 
pôr do sol. 
SENTO NA BEIRA 
DO MAR E FICO 
PENSANDO 
NA VIDA. 
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Gosto de flores, 
principalmente 

girassóis. 

SOU DAS 
PEQUENAS 

BELEZAS DA 
VIDA.
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SOU DE ESSÊNCIA, E NÃO DE
APARÊNCIA. POR ISSO, PRESTO
ATENÇÃO NOS DETALHES, ADMIRO AS COISAS 
S I M P L E S  E  M E  A PA I X O N O  P E L A  B E L E Z A  D E  D E N T R O .

Tento captar a essência, sabe? 
Foco as coisas simples, os detalhes, as delicadezas.
Observo o que as atitudes dizem. Elas respondem tanto.

Aparência não tem mais o poder de me fazer permanecer. 
Não quero coisas que aparentam ser belas.
Quero ver a beleza da essência.
A beleza do significado.

Grandes gestos me fazem saltar os olhos, mas o que faz meu 
coração pular de alegria é a mensagem de bom-dia, é o cafuné no 
sofá da sala, é o carinho de dedo na fila do aeroporto.

E prestar atenção em mim realmente me conquista. 
Saber que eu não gosto daquela comida e se eu prefiro açúcar 

ou adoçante. 
Saber o que me incomoda e o que pode me agradar. 
Lembrar que eu contei que gostava daquela música ou filme. 
Perceber meus detalhes, entende? 
Isso não tem preço.

Tem valor.
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Coisas simples, leves 
e feitas com amor me interessam. 

Sinceridade, gentileza e 
energia boa me encantam.

 Valorizo os clichês, que andam em falta.
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