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Pequenos atos
Em um lugar distante, havia um casal. Mia e Bruno.
Um certo dia, Bruno acordou antes e foi embora. Partiu com o propósito de trazer um
presente para a sua amada. Ela acordou e sentiu a falta de seu companheiro. Horas se
passaram, a noite havia chegado, e nada do bruno voltar. Mia estava muito nervosa.
Acabou dormindo, na intenção de acordar e de ele estar ao seu lado... Pois bem, isso não
aconteceu.
Um novo dia começou, e ela ainda estava só. Decidiu que iria procurá-lo. Passou por
muitos lugares, e parou em uma praça para descansar. Sonhou, observou e notou que me
um banco havia uma caixa. Foi lá e abriu-a, ficou surpresa. Lá havia um violino, mal sabia
que ele era mágico, capaz de alegrar todos a sua volta. Resolveu guardá-lo, pois lhe trazia
boas lembranças.
Continuou sua jornada, chegou a uma cidade onde todos eram tristes. Ela não aguentava
mais, só torceia para aquilo ser um sonho, para que tudo estivesse bem quando
acordasse.
Foi ao centro da cidadezinha, e encontrou uma placa: “ alegre o próximo com um ato do
coração”. Pegou o violino, fechou os olhos e começou a tocar. Logo as pessoas voltaram a
sorrir. Em todos lugares pelos quais passava, ela tocava, pois percebia que aquilo fazia
bem ás pessoas, Mia se sentia bem fazendo o bem. É... finalmente encontrou Bruna, que
estava colhendo as flores mais bonitas. Correu até ele, chorou e disse que sentiu sua falta.
Ele pediu desculpas.
Ele tinha colhido muitas flores, Mia ficou feliz. Eles foram deixando fores por onde
passavam.
Sabiam que pequenos atos podem mudar o dia de alguém. Gostaram muito da aventura e,
até hoje, passam em cidades, entregando flores e fazendo o bem.

