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— Quem disse “Abracadabra”?
— Fui eu.
— Eu quem?
— Ei, olhe para cá! Ainda não está me 

vendo?
— Eu não. Onde você está? Quem é você?
— Oh, me desculpe! Acabo de me 

lembrar que tomei um chá de sumiço, mas 
espere aí que já vou aparecer.
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— Caraca! Como você é esquisito! Nunca vi nada igual! Você 
é mesmo dessa cor?

— Posso ser da cor que eu quiser. Observe: estou verde, 
agora amarelo, falo “Abracadabra” e fico vermelho.

— Você é um mágico? Um ilusionista? Como faz tudo isso?
— Mágico? Eu não!
— Então é um bruxo, um duende ou então  

um filho de fada.
— Espere, espere. Quer saber minha  

história? Então se prepare para ouvi-la.
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— Eu era um simples menino. 
Brincava, estudava... Nas provas tirava 
nota cinco, no máximo seis... 

O meu problema é que eu vivia metido 
em confusões e quase sempre levava a 
pior. Quando isso me acontecia, pensava: 
”Ah, se eu fosse um mágico! Também 
poderia ficar bem grandão e forte e 
ninguém ia conseguir bater em mim.”
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Ao pensar assim, eu ficava algumas 
noites no peitoril da janela, olhando as 
estrelas ― grandes, pequenas, amarelas 
e azuis ―, cada uma mais bonita e 
brilhante que a outra. Numa dessas 
noites, uma estrela caiu bem perto de 
mim. Eu quase não acreditei. 

Lembrei que, quando isso 
acontece, a gente deve fazer um 
pedido. De repente, essa estrela se 
transformou...

— Ei, ei! Pode parar por aí! 
Conheço essa história. Não vai 
me dizer que apareceu a sua fada 
madrinha e transformou você em 
cinderela!
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— Você tá me tirando? Não, não é por aí. Calma lá! A estrela se 
transformou em um bicho muito engraçado, que tinha os braços de uma cor, 
as pernas de outra e até usava dread no cabelo e também era metade verde 
limão e rosa chiclete. Parecia gente, mas ao mesmo tempo parecia um bicho...

— E aí, o que aconteceu?
— E aí... Ele me entregou um medalhão enferrujado, mas com poderes 

especiais. Por isso eu mudo de cor, fico até invisível quando é preciso, fico 
forte e para resolver problemas digo: “Abracadabra”.
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— Pedrinho, Pedrinho! Acorde, está na hora de ir 
para a escola! Estamos no horário de verão!

— O quê? Eu estava sonhando?
— Filho, o leite com café vai esfriar, venha logo. 

Hoje vou levar você para a escola antes de ir para o 
escritório. Seu pai ainda não chegou da viagem.

— Estou indo mamãe.
Quinze minutos depois ele já estava no carro com 

a mãe e resolveu falar:
— Mãe, tive um sonho tão estranho!



— É mesmo, filho? Então conte para 
a mamãe.

— Sonhei com um menino esquisito, 
um mago tipo duende, muito 
pequeno,mas com ultrapoderes. 
Ele era todo verde e, quando dizia 
“Abracadabra”, ele mudava de cor. 
Além disso, ficava invisível e pra todos 
seus problemas dizia “Abracadabra” e 
resolvia tudo num passe de mágica.

— Foi só um sonho, querido. Pessoas 
assim não existem, afinal pra se 
conseguir alguma coisa é preciso muita 
dedicação e esforço.

— Mas mãe,  alienígenas existem? É 
mãe, eu vi pela internet que apareceu 
um E.T. aqui no Brasil.

— Isso é fantasia, eu penso que não 
existe ninguém nos outros planetas, 
mas eu não tenho toda a certeza. 
Concentre-se na sua aula.
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Ao chegar ao colégio, Pedrinho se despediu da mãe com um 
beijo e correu para sua sala de aula, pois ele estava um pouco 
atrasado.

Chegou, sentou em sua carteira e ficou quieto, pensando no 
sonho que teve.

Nesse instante, entrou na sala um aluno novato e a professora, 
que já o conhecia, apresentou-o à turma para que ele recebesse 
boas-vindas.

— Meus queridos, este é o Felipe, ele chegou hoje, gostaria que 
vocês fossem amigos.

Felipe sentou-se, pegou seu lápis e ficou ouvindo a chamada 
que a professora começou a fazer. Fazia o maior calor e o menino 
estava de agasalho. Todos os outros alunos estranharam, porém, 
não comentaram, e nem houve tempo para isso.
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Pedrinho ficou olhando para o menino, 
que fez um movimento rápido com 
as pernas. De repente, sabem o que 
Pedrinho viu? Isto mesmo: uma delas 
era verde. Pedrinho tomou um tremendo 
susto e gritou. 

Todos os colegas se assustaram.  
Será que aquela criatura bizarra do seu 
sonho estava ali do seu lado naquele 
instante? Ou será que era simplesmente  
a meia do garoto que era verde?
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Pedrinho foi para casa e teve uma tarde 
bem tranquila. Seu pai telefonou e disse que 
estava perto de voltar para casa. A noite 
fez tudo da mesma maneira: jantou com a 
mãe, tomou gelatina, escovou os dentes, pôs 
o pijama e foi dormir e, é claro, antes ficou 
olhando para o céu.
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No outro dia, bem cedo, escuro por causa do horário 
de verão, Pedrinho acordou e foi ao quarto de sua mãe 
dizer bom dia. Ela levantou da cama com o rosto todo 
verde. Ao ver a cara de espanto de seu filho, a mãe, 
carinhosamente, o acalmou dizendo:

— Pedrinho, isso é só uma máscara de pepino! 
Então sua mãe o colocou no colo e explicou que nem 

tudo é o que parece ser. 
Pedrinho falou sobre o Felipe da escola e se poderia 

ser o mágico do sonho. Sua mãe explicou que é preciso  
conhecer e acolher o colega. Disse também: 

— Esqueça isto, foi apenas um sonho fantasioso!
O menino, agora confiante, abraçou sua mãe, acabou 

borrando seu rosto, deram boas risadas e quando seu 
pai chegou, ele e sua mãe disseram: 

— ABRACADABRA!!! 
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