
A geração da beleza externa 

 

Andei pensando e observando sobre a nossa geração atual. Aos poucos, fui percebendo que 

somos a geração que só vemos e ligamos para a beleza exterior, sem querer conhecer a interior. 

A pergunta óbvia é por quê? Por que não queremos conhecer o além do que vemos por fora? 

Porque o que nos "basta" é o que vemos "de cara", porque queremos descrever tudo o que uma 

pessoa é pela beleza dela por fora e dane-se se ela é linda por dentro. 

É tão triste e caótico. Somos tão egoístas. Não somos nem um pouco empáticos. Somos aquela 

triste geração das selfies e postagens, que não se importam um com os outros. Queremos 

sempre ser melhores que os demais e não que nós mesmos, nos superando. 

Por que julgar o livro pela capa se as poesias por dentro sobressaem tudo e qualquer coisa de 

bonito externamente? Devemos ser mais leves e saber que ninguém é perfeito. E que tudo 

aquilo que é tão lindo, tão "surreal", um dia vai cair, vai envelhecer, vai enrugar e o que vai 

sobrar será o que somos verdadeiramente: a beleza que é rara, a interior. 

Somos presentes. Somos precisos demais para nos dar o luxo de sermos escolhidos pela nossa 

beleza externa. Somos quem somos. Somos sagrados e ninguém, ninguém mesmo deve entrar 

na nossa vida sem se fazer honrado de estar conosco. Somos mais que um corpo bonito. Porque 

quando envelhecermos, quando não podermos mais ter "tudo em cima", só vai restar o que 

somos por dentro. E daí meu irmão, minha irmã, vamos olhar e perceber quem de fato estava 

ao nosso lado, não pelo que somos por fora, mas aqueles que permaneceram por tudo aquilo 

que fomos e somos por dentro. 

Vamos nos valorizar. Erguer a cabeça e não deixar a coroa cair (entendedores entenderão). 

Seguir em frente, nos tornando a geração que vê além do que tem por fora, valorizando a 

grandeza, a beleza do interior de cada um.  

Por que afinal, quem quiser realmente fazer parte da nossa vida, aquele ou aquela que nos ama, 

vai amar cada pedacinho nosso, sem se importar com o que esta vendo, mas sim, importar-se 

por quem realmente somos, por aquilo que fazemos no dia a dia, pela maneira como tratamos 

nosso próximo, com todos nossos defeitos e imperfeiçoes, pela preciosidade que somos e pela 

beleza que temos dentro de nós. 

 


