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E agora, que pensar?

Amanhã já vou para a escola

E a  vai lá estar

Com os livros na sacola!

É o meu 

E nem quero imaginar

Que esses números embrulhados

Só me querem baralhar!

Tenho pavor dessas 

Que todos dizem contar

Mas afinal o que contam,

Se não se pode inventar?

Também sei que sem os 

Era difícil viver

Todo o mundo se esquecia

De pagar e receber!
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Mas a verdade é assim

E é bem dura de roer

Não vou fugir dessas contas

Vou mas é compreender!

Portanto, muita atenção

A tudo o que vai seguir-se

E veremos se é verdade

O que um dia alguém já disse:

A  é um elixir

Basta só ,

Saber sempre 

 ou !

O resto virá depois

E com letras a brincar

Vamos descobrir o mundo

Ainda por desvendar!

Dentro, fora ou à frente

Em cima, debaixo ou entre

O que importa é que detrás

Fico escondido para sempre!

Mas, à direita ou à esquerda

Estou talvez  mais alinhado

Mais  acima ou mais abaixo

Mais  próximo ou afastado!

Por isso, mais do que ter

Tantos sonhos como estrelas, 

Importante é saber mais

E menos, do que perdê-las!

Daí que um belo 

É sempre assim formado

Por vários elementos

Que se juntam lado a lado!


