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Eu quero dormir no teto
e acordar lá-não-sei-onde!
Quero me afastar pra perto
e me aproximar de longe!
Hoje eu quero ser feliz!
E vou fazer isso ontem,
pois amanhã eu já fiz!

VONTADES

Hoje eu quero entrar pra fora
e quero sair pra dentro!
Quero uma curta demora
e quero virar em frente!
Hoje eu quero correr lento, 
lá e cá na mesma hora,
isto e aquilo ao mesmo tempo!

Eu quero subir pra baixo
e quero descer pra cima!
Eu quero encarar de lado,
quero um quadrado sem quina
e me secar na piscina!
Eu quero gritar calado
e ver modernas ruínas!


