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Primeiro, eu tento.
Se o vento não ventar,

eu invento!





Certo, eu não duvido,
a vida achou um barato

eu ter nascido!





Pode me explicar
por que é que menino

não pode voar?





No céu e no mar,
gaivotas brincam como eu

queria brincar!





É conveniente
ter aquela paciência

com os pais da gente.





É bom ter afeto.
Se pra mim faltam bjs,

eu deleto!





É muito triste
achar que Papai Noel

não existe!





Parece estranho
ser mais difícil sair

que entrar no banho.





Não sou profundo.
O que quero é, apenas,

abraçar o mundo.





Dá pra entender?
Às vezes sinto saudade

do que vou ser.





Pai, preste atenção,
só ’tou pedindo uma coisa:

me dê a mão.





A vida é assim:
a menina dos meus olhos

não olha pra mim!





Eu sei – é minha! –
a lágrima é salgada

e é quentinha.





Sem medo!
Vou te contar um segredo:

é segredo.





Mãe, posso pedir?
Me conta mais uma história

pra eu dormir!





’Tou contigo!
Tem nada melhor no mundo

do que um amigo.





Mãe é sabida.
Ela avisa na tristeza:
“Assim é a vida!”





Vovô me contou:
“Tempo de menino é maior

que tempo de vô!”





Eu sou assim:
gosto muito mais de quem

gosta de mim.





Modéstia à parte,
a bagunça que eu faço

tem nome de arte.





Parece castigo:
a gente só sente raiva

do melhor amigo.





É uma injustiça
chamarem o que eu faço

de preguiça.





Será transgressão
gostar muito mais do amigo

do que do irmão?





’Tá escrito no ar:
não adianta, eu não sei

o que é devagar.





Que não seja duro
ter um belo passado

no meu futuro.
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