
Sonha Amigo 

 Sabemos que os limites estão em nós e não em regras criadas por outrem.  

Na nossa sociedade a “lei das médias” e a mediocridade dominam. Se a maioria não  
consegue, tentam fazer com que você acredite que jamais conseguirá. 

Aleijadinho não acreditava na voz interior que dizia, com toda a lógica do mundo, que 
“aleijados não podem ser escultores”. Era lógico, mas não verdadeiro.  

Santos Dumont não acreditou nos compatriotas e amigos franceses que insistiam em dizer 
que o homem não poderia voar com artefatos mais pesados que o ar. Era lógico, mas sem 
fundamento. 

O mundo é plano, diziam aos navegadores. Era lógico, mas contrário à realidade. 

Há muitas coisas nas quais você acredita, com lógica, mas que são absolutamente falsas. 

É fácil inventar uma razão, um motivo aparentemente lógico, para qualquer coisa. Mas sua 
vida pode ser muito mais do que um amontoado de desculpas lógicas. 

Sua vida é muito mais do que qualquer razão para desistir de um sonho. 

Sua vida é muito mais do que seu passado ruim, suas experiências de dor e seus medos 
ancestrais.  

O futuro pode nos proporcionar tudo, a partir do momento que acreditamos fortemente que 
podemos transformar sonhos em realidades. 

Nesse sentido é oportuno lembrar que no dia 26 de março de 1999, escrevi uma carta para 
minha querida filha Denise que se encontrava em Londres.  

Na verdade, além de minimizar a saudade que se fazia presente e judia da gente, fazendo 
cabra macho chorar e gemer, era uma oportunidade para transmitir-lhe uma mensagem de 
otimismo que desejava transportar do meu pensamento para o dela.  

Uma missão nada fácil para uma mente sob forte emoção, mas assim mesmo brotaram as 
seguintes palavras que mais tarde musiquei: 

Sonha Denise, conquista teu espaço, o tempo é escasso, remenda os pedaços das decepções. 

Sonha e vive, não há tempo para tudo, pra erro há desculpas de muitos perdões.  

Há espaço pra sonhos de pouco sonhar, há verbos presentes só basta usar, o que tu pensares 
procura agir, enfrenta Denise, não vale fugir.  

Se hoje fizeres o que sempre quiseste, não tens que pensar em ser apenas feliz. 

A vida prossegue não pode parar, ouve Denise o que o coração diz, pra mais tarde somando 
viver, 

não te arrependas das coisas que deixaste de fazer. 

Sonha e vive não esqueça jamais, a hora é agora, amanhã será tarde demais. 

Sonha Denise, sonha Denise.  

Para ficar impessoal troquei Denise por amigo.  



A primeira gravação de Sonha Amigo foi feita pelo Jayminho, pode ser ouvida em: 

 http://www.outorga.com.br/musicas/14%20Sonha%20Amigo.mp3 

 
 

Sonha amigo foi gravada também pelo Mikéias acompanhado ao piano por Gabriel: 

http://www.outorga.com.br/musicas/Sonha%20amigo.mp3 

 

 
 

Com a gravação da amiga Alciony Menegaz, arranjo do Francis seu esposo, montei um 
clipe, disponível no site em: 

http://www.outorga.com.br/musicas/Sonha%20Amigo%202.wmv 

. 

 
Por falar em Alciony, desejo a ela uma boa estada na Alemanha, onde deve permanecer por 
um mês encantado alemães com a sua maravilhosa voz. 
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