
  
 

PROCUREI 

 

 

Percebi que a vida é feita de momentos, momentos que não voltam e ficam 

registrados para sempre, mas não sei o que existe depois do fim, se é que realmente 

existe um fim! 

Aprendi que crescemos dia após dia, que hoje não será igual ao ontem e jamais 

será igual o amanhã, aprendi que a melhor forma de viver a vida é nos presenteando do 

dia de hoje. Concluí então que não adianta ficarmos nos lamentando e esperando a hora 

passar, (que aliás passa muito rápido). 

Depois de um tempo conhecemos quem realmente somos, podemos identificar 

nossas fraquezas e enfatizar nossos sonhos, a vida é uma busca constante por tudo o que 

há de bom, por tudo que entendemos ser à nosso favor! 

Compreendi algumas vezes da maneira mais dolorida, que as pessoas mudam, 

mudam de opinião e até de lado. Que a mudança exterior tem que partir de dentro, assim 

pude ensinar-me que as críticas não passam de críticas e que os méritos nem sempre são 

merecidos! 

Busquei entender porque ninguém, absolutamente ninguém é feliz sozinho, mas 

desisti, e acabei por me convencer que nunca vou ter esta explicação! 

Aprendi que o bom da vida é amar e que amar com amor é muito melhor. 

Posso dizer que o título deste texto foi inspirado numa música e modéstia parte 

caiu muito bem não é? 

Escrevi este texto no dia do aniversário de muitas pessoas, algumas conhecidas e 

o que isso mostra é que o mundo tem muito pra fazer, tem muita coisa pra saborear e 

infinitas razões para se levantar todos os dias para fazer acontecer a felicidade!  

Apaixonamos-nos por coisas que as pessoas não entendem e no fim desta vida, 

vamos perceber que tudo não passou de, em alguns momentos pura futilidade! Então o 

que vamos fazer para não nos arrependermos? 
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