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À memória querida de meus Pais, que me 
ensinaram a amar a Música e os Livros.

M.T.H.S



“Eu hoje tive um sonho
Nada tristonho!
– E não devia ser –
Visto que nós, as crianças,
Só andamos satisfeitas
Com a alma cheia de esperanças  !”

(versos da minha Mãe)
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Aquela floresta verde que o menino via para além da 
sua janela, era onde viviam os animais seus amiguinhos. 
Eles por vezes vinham brincar para junto da sua 
porta, e era vê-los contentes e felizes por poderem 
correr e saltar, ou procurando os alimentos de que 
necessitavam. Por essas alturas, o sol brincava também 
com eles, escondendo-se e espreitando por detrás de 
uma ou outra nuvem lá em cima, pois era primavera e 
o calor ainda tardava em surgir. 

E tudo era belo e fascinante, dourado pela luz do 
astro-rei. 
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Mas… e há sempre um “mas” em todas as estórias… 
aquele tempo bom não podia durar tanto, pois tudo 
quanto é bom também se acaba. E um dia acabou 
mesmo.

Depois da Primavera veio o Verão, depois deste o 
Outono… e depois deste, o Inverno. 

Os bichinhos da floresta verde já tinham armazenado 
os alimentos suficientes nas suas tocas, que eram as 
suas casas, e também haviam ficado fartos de brincar 
rolando na relva macia e molhando-se nos charcos de 
água fresca.

Agora o tempo era outro, era preciso descansar. Até 
porque… uma aragem fria e húmida começava lá de 
cima a escorrer… a escorrer devagarinho por sobre 
todas as coisas. 
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Era a vinda do Inverno! E todos os buracos e tocas 
de bichos fechavam então as suas janelas para que o 
calor lá dentro se conservasse. 

… E a neve caía, caía, 
e quanto mais anoitecia…
 

O menino não entendia por que aquela neve assim 
caía. 


