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Sonho 
 

 

Esta noite eu tive um sonho, sonhei que estava vendo, enxergando.  Que alegria, podia ver tudo 

que sonhei, as árvores, os pássaros,  o céu e o sol. 

Podia ver também o meu rosto, o rosto de minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos 

professores e das pessoas nas ruas. 

Mas, quando me olhei no espelho não me conheci, a minha mãe não era mais a mesma, meus 

irmãos não eram os mesmos e os meus amigos não eram os mesmos. 

Na rua tudo me assustava, até mesmo o que era belo, nada tinha vida e nem valor.  Eu não 

consegui ver o amor.  Então acordei e para ter certeza que tudo não passava de um sonho fui 

até o espelho, nada vi, era a mesma. 

No fundo prefiro enxergar a minha maneira se for para ver violência e o rosto desconfiado e 

solitário das pessoas. 

De que adianta ver os pássaros e não ouvir seu canto, ver as árvores e não aproveitar sua 

sombra, ter a vida e não aproveitar, ter o sol e não sentir seu calor, ter a chuva e não dar o 

devido valor. 

Prefiro continuar enxergando com os olhos da alma. 
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