
 

 

 

 

                     QUANDO O SONHO, 

 

                        É A REALIDADE! 

 

 

 

 

 

 

Quando a realidade é um sonho, os sonhos passam a 

ter papel menos importante, mas jamais acabam 

quando principalmente se vive o amor! 
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Ser o sentimento que tanto se procurou, 

E ser correspondido (a) na mesma proporção, 

Realmente se pode dizer que a realidade, 

Gerou um sonho na sua forma mais pura, 

Impôs ao tempo o estado realista da vida, 

O amor que tanta luz ilumina o caminho. 

 

Não se enxerga o limite da razão, 

O sentimento é como infinito, 

Gira que gira na alma e no espírito, 

Um tempo de sensibilidade e prazer, 

Está no coração como chama eterna, 

Inspira o sentido de viver, 

Rumo ao concretismo das realizações, 

Ampara a lúcida estrutura da mente. 

 

Dá ao viver um brilho especial, 

Alimenta a vida com muita riqueza. 

 

Situa o estado de existência na realidade, 

Imaginando sonho que brilha sem medidas, 

Lava a alma a cada sorriso e abraço, 

Vem palavras que emocionam e fortifica, 

Amor que alimenta o ego e faz suspirar. 

 

 

 

 



Juntas as vidas traçam planos, 

Unem os desejos e vão ao futuro, 

Na carruagem dos pensamentos velozmente, 

Integram o encanto do universo, 

Ostentam a certeza da felicidade, 

Rumo certeiro dos sentimentos. 

 

Eternizam cada instante na adoração. 

 

Tomam do sentir o deliro do prazer, 

Habitam as terras mais lindas no sonhar, 

Acontece o que for, e tudo é amor, 

Tem no intimo a chama do fazer 

Ir e vir acontecendo no prazer, 

Até o infinito espera suas vidas, 

Não há nada que os faça parar, 

Amor é a energia de suas vidas! 

 

Rindo, abraçados, conhecem dia a dia, 

Elementos que são traçados em sonhos, 

Galgam degrau a degrau na escada das realizações, 

Investem mais e mais nos acontecimentos emocionais, 

São vidas, abraçadas pelo destino à luz do amor. 

 

 

 

 

 



Basta o tempo, para a construção de uma realidade, 

Um a um seus sonhos vão se realizando, 

Indo calmamente, na direção do grande momento, 

Através de sentimentos que evoluem, 

Tornar as vidas que se somam em uma, 

Inigualável fonte eterna chamada amor! 

 

 

 

 

 

 

Quando se ama, constrói-se dia a dia, a escada no 

tempo para se chegar ao topo que é  a felicidade, entre 

lágrimas e risos, sonhos e realidades, duas vidas 

procuram na arte do sentimento, tornar  a razão de 

serem em uma que simplesmente se chama amor! 


