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A vida só é realizada totalmente, quando 

compartilhamos os nossos ideais.

Desta forma, revela-se o quanto é 

importante encontar alguém que 

perceba nossa necesidade e que nos 

traga a solução.



Era uma vez uma florzinha triste,

que vivia chorando o tempo todo 

sem parar.



O dia estava lindo, mas a florzinha 

continuava chorando sem parar.




