
Gosto de extremos. 

Não sou, sendo uma parte do que sou. Sou tudo ou morro. 

Não amo um pouco. Amo tudo. Não erro um pouco, erro muito. 

Meias metades, verdades ou mentiras não me interessam. Gosto da 

intensidade das acções, das palavras e dos momentos.  

Gosto da loucura desenfreada, da alegria genuína e da tristeza sofrível.  

Admiro pessoas completas, que saibam ser complexas e que sejam tudo, que 

venham com tudo e que saiam com nada.  

Gosto da tempestade que vem com o clarão dos relâmpagos e o ranger dos 

trovões. 

Acredito que para tudo há um inicio e um fim, e que no meio há uma 

continuidade.  Nunca o fim é momentâneo. Nem o começo. 

Afinal de contas, tudo se encaixa, tudo fica exactamente onde deve estar, sem 

reclamações, sem complexos e sem culpas. 

Gosto de pensar que as pessoas mudam, que não ficam presas a um 

momento, acção ou adversidade da vida. Que evoluem em si mesmas, para si 

mesmas, perfumando os demais com a essência da sua própria vivência. 

Fazem-me lembrar um balão de oxigénio, do mais puro que há. Inspiram-me 

total confiança. 

Vivo mais na noite que no entardecer, prefiro o dia que o amanhecer. Gosto da 

luz forte e de escuridão total. Aprecio um sim e um não, sabores fortes e 

aromas intensos. 

Delicio-me com o cheiro de terra molhada, de pousar os pés na lama e ouvir a 

chuva a bater nas janelas. 

Gosto de pensar que o mundo somos todos, que vivemos em prol de um bem 

comum, que prezamos o que de melhor temos e todos os dias fazemos mais e 

melhor.  

Continuo a sonhar bem alto, porque o sonho tem cor e tem brilho e que merece 

ser partilhado com quem nos faz bem, com quem nos faz viver. 



E eu vivo bem comigo mesma. 

Porque sou de extremos...  
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