Não seja empurrada pelos seus problemas,
seja conduzida pelos seus sonhos.

Não reclame da vida, levante a cabeça
dias ruins são necessários para saber que os dias bons valerem a pena.

Ninguém tem medo de altura tem medo de cair!
Ninguém tem medo do escuro, tem medo do que está nele!
Ninguém tem medo da distância, tem medo da saudade!
Ninguém tem medo dizer EU TE AMO tem medo da resposta.

Descobri quem você é, mas busque
terminar oque você deseja...Não convença as pessoas com grandes palavras mas
as surpreenda-as com pequenas atitudes.

Há momentos na vida que palavras não consegue traduzir
tudo oque sentimos por isso ame quem pouco te dá não quem muito te promete.

Quando é amor agente não inventa, o que é
verdadeiro nunca acaba só aumenta.

Quando pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te
fizeram chegar até aqui.

Antes que as lagrimas invadam teus olhos, lembre se teu
sorriso é muito mais bonito. Antes de deixar a tristeza entrar em seu coração lembre
se que a alegria é visita que chega sem convite, ates de pensar que ninguém pensa
em você lembre-se que eu estou aqui pensando em você.

Nunca segure uma lagrima para mostrar que tem força, mas deixe as
rolar para mostrar que tem sentimentos.

Tô tão feliz. Arrumei um emprego na vivo.
*VIVO na rua.* VIVO na farra.* VIVO na net. *VIVO dormindo. *VIVO
dormindo. *VIVO te perturbando. Mas já estou saindo vou para a
CLARO. *CLARO que te admiro. *CLARO que te quero bem.
*CLARO que te amo. *CLARO que não vivo sem você. A
CLARO faliu então estou indo para OI. *OI amor. *OI minha vida. *OI estou
com saudades. *OI quero te vê. *OI não sei como te esquecer. Me mandaram
embora mais a TIM me contratou. *TINHA que acontecer. *TINHA que ser
assim, mas vou voltar para a vivo porque VIVO pensando em você.

Hoje vim dizer que nada sou nada tenho talvez nada represento,
mas na simplicidade do meu nada, que hoje e sempre te desejo
vitória porém lembre-se: que a vitória não é algo que acontece
precisamos buscá-la sei que não sou muita coisa mas saiba que
sempre que precisar de mim estarei aqui. Sempre que tiver uma
lagrima compartilhe comigo, porque sempre que eu tiver um
sorriso irei compartilhar com você

Um lindo olhar encanta os olhos de quem ama. Mas uma
personalidade interessante encanta o coração de quem quer ser amado. Valorize assima de
tudo o amor que você rercebe. Você pode não ser ninguem no mundo mas pode ser o mundo
de alguem.

Enquanto algumas escolhem a pessoa perfeita, eu escolho a que me faz bem...

Kelly Cristina Silva Evangelista

