
O CORAÇÃO ESTÁ ONDE A CASA ESTÁ 

SINOPSE: Trixie narra suas frustrações após ter sua carruagem destruída pela ursa menor, 

exemplificando meios de superar problemas sem sentir pena de si mesma e encará-los como 

desafios a serem vencidos.  

Eu não esperava me encontrar de volta aos destroços tão cedo. 

Assim como não esperava todas as coisas que aconteceram hoje, resistindo aos ataques de uma 

gigante e rosnenta criatura que se erguia sobre os telhados das casas de Ponyville derrubando 

tudo que estivesse em seu caminho. 

Eu nunca fui do tipo aflita. O mundo tinha fechado qualquer número de portas no meu passado; 

e eu sei, que tanto no meu coração como em minha mente, a única solução que sempre 

funcionava era não desistir, para reconstruir, para rir na cara de um mundo muitas vezes cruel, 

para nunca deixar erros como aquele serem notados. 

Eu vou chegar lá. Eu vou. 

A certeza de um conhecimento sobre coisas maiores e melhores esperando por mim além do 

horizonte me deixa mais segura. Eu sei que sou uma unicórnio de destino, marcada por coisas 

grandiosas. Talvez, nos olhos do universo, simplesmente não era certo eu ocupar uma casa 

humilde e modesta. Talvez o universo esteja lentamente tentando moldar a unicórnio que estou 

destinada a ser, como um famoso escultor uma vez disse, esculpindo cada parte de mim que 

ainda não é grandioso. Minha casa era pequena, aconchegante e segura, mas no final, não 

exatamente grande. Talvez, no maior esquema das coisas, ela tinha que ir. Algo inevitável, como 

a água que flui para baixo. Às vezes ela está além do poder de um pequeno pônei para lutar 

contra a corrente.  

Eu falo para mim mesma um monte de coisas para fazer eu me sentir melhor. Nem sempre isso 

faz a dor ir embora. 

Então aqui estou eu, em pé, diante de um escombro de madeira estilhaçada. Eu sequer deveria 

estar acordada nessa hora, mas não sei exatamente como o setor de obras públicas trabalha 

nesta cidade. Eficiente, eu aposto. Provavelmente irão remover logo, a ruína do que uma vez foi 

uma carruagem. E é por essa razão que acordei e fiz meu caminho até aqui nesse horário. Até 

amanhã, já poderiam levar o entulho embora, e eu não poderia suportar a ideia de deixa-la para 

sempre sem uma última despedida. Durante anos, essa pilha de entulhos foi meu castelo, meu 

santuário, minha casa. Um caloroso ponto seguro para me aconchegar em uma noite fria de 

inverno; e no calor do verão, um espaço aberto e brilhante para praticar meu trabalho. Toda vez 

que ficasse aflita mancando em meus passos, este era o lugar em que eu retornaria, para buscar 

conforto em memórias de obstáculos superados e triunfos alcançados. Foi a primeira casa que 

eu realmente tive, e além dos meus trajes de mágica, ela literalmente alojava todas as coisas 

que eu possuía.  

Sei o que você está pensando. Você é como o resto deles, não é? Qualquer um diria que são 

apenas coisas. “Objetos podem ser substituídos, pôneis não.” É um daqueles gracejos reflexivos 

que pôneis irão sempre oferecer quando esse tipo de tragédia atingir alguém (não a eles 

mesmos). Você tem um álbum de fotos? Certamente que sim. Por que simplesmente não rasgá-

lo? Coloque algo um pouco mais útil e funcional em seu lugar! São apenas coisas, certo?  



Em seu coração, sabe que isso não é verdade. Experiências e memórias transformam qualquer 

objeto ou bugiganga em um valor afetivo. Logo, não são apenas “lembranças” ou “coisas”. São 

as amarras para que nossas memórias estejam conectadas para que elas não flutuem e se 

tornem nada mais do que destroços perdidos em um nebuloso oceano do tempo. Roupas. Livros. 

Uma simples rosa seca. Não são apenas tecidos de algodão ou seda e polpa de madeira se 

degradando. Em um senso muito real (ainda que metafísico), eles são minhas experiências. Meu 

passado. Eles são quem eu sou, tudo que me fez a grande unicórnio que sou hoje.  

E agora, eles não são nada além de entulhos, prontos para serem removidos para um local 

apropriado.  

Eu chuto com indiferença toda a minha antiga vida.  

Então, é isso. O encerramento de outro capítulo. Uma temporada termina, outra começa. 

“Mudar é bom”, eles me dizem (geralmente os mesmos pôneis que disseram “são apenas 

coisas”). “Mudança não é para ser temida, mas compreendida, abraçada”. E eu, contra a minha 

vontade, devo admitir que dessa vez eles têm razão. Se eu fosse orgulhosa em não escutar quem 

quer me ajudar, estaria sendo mais injusta comigo do que com eles, pois a prejudicada seria eu. 

É difícil quando a mudança parece voar em face de tudo que você pensou que seu criador queria 

pra você, quando você se preocupa que o futuro parece como nada mais do que uma longa e 

lenta inclinação em direção da mediocridade e esquecimento. Mas eu sou melhor que isso. Eu 

suportei o pior, e provavelmente irei suportar pior de agora também. No final, isso será 

lembrado nada mais do que um curto, trágico retrocesso, uma pequena e ilegível nota de rodapé 

do desespero de uma vida longa, cheia de realizações incríveis. Eu desenho a mim mesma até a 

minha altura máxima, tomando o calor e força da grandeza que está por vir, e viro minhas costas 

para minha antiga casa pela última vez. O mais brilhante de todos os possíveis amanhãs me 

aguarda. 

Eu só queria ter, digamos, amigos ou algo assim. 

Eu sacudo para afastar os pensamentos traiçoeiros. Amigos é para os fracos. Twilight Sparkle 

precisa de amigos. A grande e poderosa Trixie não. Esse último pensamento, porém, é ainda 

mais traiçoeiro, pois é o orgulho falando em meu lugar. Sou eu quem devo ser dona de mim 

mesma e não o orgulho, ou outro caminho de frustrações estará no meu aguardo, mas não vou 

deixar isso acontecer. Tenho uma capa. Um chapéu. A noite não é tão fria, as madeiras estão 

cheias de pinhões comestíveis, e os pegasus prometeram chuvas para o resto da semana. É 

confortável saber que minhas necessidades físicas serão bem cuidadas, para que minha mente 

esteja livre para pensar sobre coisas importantes. Uma nova cidade. Uma nova ação. Uma nova 

carruagem.  

Revanche. 

É bom ter um plano. E é bom ter uma perspectiva renovada sobre a vida. O show deve continuar. 

Mas apesar de tudo ainda temo monstros gigantes.  

“Droga de Ursa Menor”. Eu murmuro para mim mesma, e galopo em direção ao futuro. 

 

     


