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Para a Simone



uando ela ia pra escola,
E até em casa, jogava muita bola.
Uma vez deixou-a cair no telhado
E esperava chover um bocado.

ra uma vez, uma menina-parlenda.
Ela era um tanto quanto sonolenta.
E quando ela acordava cedo,
Já queria dormir no banheiro.E

Q



la sentia crescer sob seus pés
Uma estrela que, de uma vez,
Iluminou seu arco e íris:
Queria colher o direito de ser livre.

ueria que a bola caísse correndo,
Queria que o tempo voasse mais lento,
Queria estudar o Espaço,
O mundo no humano e o contrário.Q

E



la abriu bem os olhos pra ouvir
Com aquela escuta de nunca deixar partir:
“Você vai brilhar muito ainda, menina,
Que nem sabe o tanto que a vida te rima.”

ssa menina-parlenda, um dia,
Resolveu que numa vidente iria.
E de lá saiu saltitante e feliz
Tanto que contagiou até o chafariz.E

E



 não deixaram, nunca mais, essa menina,
Cheia de rima escondida,
Dormir assustada, tristinha, sozinha.
Eles gritavam: “Simbora, caboquinha,
Que agora moramos na sua mãozinha.”

 menina saltou tanto e tão sem perceber
Que foi atropelada mais de uma vez:
Eles vinham pulando e atrapalhando suas vistas.
Eram seus sonhos, brincando de visita.
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