Quatro Barras, 11 de março de 2015.

Prezado Senhor:

Definitivamente, o século XXI não é o século em que eu queria estar. Tá tudo
errado, roubos, mortes, queimadas, tudo nesse século parece ter desabado e o mundo
se perdendo em guerras inúteis.
Se eu pudesse escolher aonde e como eu gostaria de crescer, seria tudo tão
perfeito, escolheria mil vezes o bem, nada de brigas, nada de guerras. Tudo seria de
igual pra igual.
O mundo em que quero viver tem que ter pessoas satisfeitas e felizes com seus
trabalhos, e não vendo seus trabalhos como algo satisfatório. A infância seria vivida
como se deve ser vivida, brincando na terra, de boneca e de carrinho, e não sendo
exploradas, violentadas e espancadas todos os dias. Os idosos no meu mundo seriam
tratados como pessoas sábias, pessoas pelas quais devemos respeito, e não pessoas
para serem esquecidas nos asilos e espancadas por não conseguirem mais se cuidar.
No mundo que quero pra mim a palavra FOME não existiria. Para todas as doenças
teria cura. Para todas as mortes teria motivo. Um mundo assim como esse que quero
para mim não existe. Como cuidar da natureza, das maravilhosas florestas que
existem? O que temos que fazer para que ele melhore é por a mão na consciência, e se
dar conta do quanto estamos sendo egoístas, como estamos pensando só em si
mesmos.
Se pararmos para refletir sobre o lugar que crescemos, independentemente de
onde quer que seja, sei que foi cercado da violência humana, por mais que nos
escondamos não podemos fugir da realidade, que com o decorrer do tempo o ser
humano evoluiu a tal ponto que começou a regredir novamente.
Se houvesse um mundo igual ao que descrevi nessa carta o mundo todo se
beneficiaria, porque não haveria fome como na África, não haveria pessoas infelizes
com seus empregos, não haveria assassinatos, não haveria roubo, estupro, violência e
muito menos guerra.
Sou somente uma jovem estudante com grandes sonhos, como me formar em
medicina, mas mesmo sendo uma jovem estudante, vou fazer minha parte e vou salvar
o maior número de vidas possíveis. E se o senhor me ajudar, salvarei muitas vidas para
você.
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