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A rosa feita de sentimentos
Vi seus olhinhos brilhantes fixos no único objeto na janela alta; vi as mãozinhas de
porcelana; e vi, com pesar, elas não alcançarem o topo da grande janela. As primeiras
lágrimas surgiram, e a garotinha voltou para o lado de sua mãe.
Fiquei comovido com a cena, a pequena garotinha tinha desistido de alcançar a rosa que
estava tão alta. Tomei uma decisão. Discretamente, peguei a rosa e me aproximei da
garotinha e sua mãe. Quando parei em sua frente, estendi a rosa para a menina, vendo um
lindo sorriso se abrir, e ela se virar entusiasmada, entregando a rosa para sua mãe, que
também sorriu.
Saí da loja e me sentei em um banco na praça. Logo as duas saíram, e as vi se dirigirem a
uma humilde senhora que pedia esmola na rua. Quando recebeu a rosa, a senhora sorriu e
passou a andar. Atravessando a rua, ela encontrou um casal de namorados que pareciam
brigados, ambos andavam tensos e tristes, meio afastados. Ela os parou, e unindo suas
mãos, colocou a rosa no meio delas. O casal sorriu agradecendo, e passaram a andar de
mãos dadas, com a rosa entrelaçada em seus dedos. Vi-os entregarem a rosa a uma
garçonete amargurada por seu patrão cruel, vi-a sorrir e trabalhar com alegria; vi a
garçonete entregar para um jovem rapaz, sozinho numa mesa, e decidi ir embora.
Quando voltei pra casa, pensei no que havia visto: uma rosa que passava sentimentos
humanos adiante desde que entreguei a uma garotinha. A rosa que fez as pessoas fazerem
o bem mesmo sem conhecer quem elas ajudaram.
Naquela noite, dormi pensando na corrente de amor que havia criado com um único
gesto, e onde a rosa estaria agora!

