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Era uma vez um menino que se chamava Gabriel. 

Ele tinha um dom de tocar violino. O som e o jeito 

que ele tocava formavam uma bela e harmoniosa 

combinação.

Mas, havia um problema! Ele só tocava para si 

mesmo! Nunca mostrou seu talento para as outras 

pessoas, pois tinha vergonha de tocar para o 

público.



Um dia seu vizinho ouviu o garoto tocar seu 

maravilhoso violino e ficou encantado com o seu 

talento na música.

Logo depois de Gabriel ter acabado de tocar seu 

violino, o vizinho foi rapidinho até sua casa para 

fazer uma proposta à Gabriel.



O vizinho perguntou:

- Gabriel eu ouvi você tocar um violino e fiquei 

surpreso ao ver tanto talento em você. Então, eu 

gostaria de perguntar se você quer participar da 

orquestra que vai tocar amanhã no Parque 

Floresta Florida?



Gabriel demorou uns 2 minutos para responder a 

proposta do vizinho. Pensou, pensou, pensou e 

respondeu:

- Seu Darci, eu acho que vou.

O vizinho sorriu alegremente.

- Mas que horas a orquestra começa tocar e 

quando acaba?



Seu Darci respondeu:

- Bom, pelo que eu sei ela começa às 14 h e 

termina às 17 h. Logo cedo estarei lá.

Gabriel agradeceu:

- Muito obrigado seu Darci, pelo convite, nos vemos 

lá então.



Quando Gabriel foi se deitar ele nem podia 

acreditar que aceitou a proposta. Então, ele 

escolheu a melhor música que tinha criado com 

seu violino e a treinou muitas e muitas vezes, até 

conseguir tocá-la direitinho.

Na manhã seguinte Gabriel se arrumou todo para 

ir a orquestra. Chegou cedo! Às 14 h em ponto ele 

já estava lá com seu violino afinado, e logo soube 

que ele seria o primeiro a se apresentar no palco.



Quando chegou a vez dele se apresentar, todos no 

palco ficaram hipnotizados com a beleza da 

música que Gabriel tocava com seu violino.

Ao acabar a música todos se levantaram das 

cadeiras e aplaudiram de pé fortemente para a 

apresentação de Gabriel e ele foi elogiado por 

todos ao seu redor.



Com isso Gabriel ficou muito feliz e agradeceu a 

todos.

Fim
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