Onde Mora a Liberdade?
Mora num jardim onde podemos comer e estar à vontade, sem nódoas.
Onde há pássaros
E os pássaros estão num lago.
Um peixe no lago... É a natureza!
Há muitas flores no Jardim.
A LIBERDADE do jardim também mora numa jarra de flores.
Há relva para brincar e vamos dar migalhas aos peixes.
E as crianças vão aos jardins com os pais carecas.
No jardim podemos ler LIVROS e dar puns sem a preocupação do cheiro.
As princesas moram nos livros e dão puns nos castelos e...
Nos castelos há fechaduras encantadas.
As princesas que moram nos livros e dão puns também cantam.
As princesas usam pentes mágicos para pentear os cabelos.
E... no castelo há um lago encantado com peixes.
As princesas quando dormem sonham com os seus principes.
O castelo tem um jardim com muitos animais.
As princesas aproveitam para lavar os pés que cheiram a chulé.
O castelo tem janelas azuis e cortinas amarelas. Através das janelas azuis com cortinas amarelas vimos o feijão mágico que
sobe até às estrelas.
No castelo têm um esconderijo secreto e no esconderijo secreto não há luz, temos que usar velas. Nesse esconderijo podemos
brincar com os amigos que, para entrarem, têm que usar laços.
No esconderijo rimos à gargalhada...
Se não queremos que nos encontrem não podemos deixar pegadas.
Os amigos brincam na cidade.

Quando deixamos pegadas limpamos com uma vassoura.
Na cidade há bancos do Mcdonald’s e no Mcdonald’s há presentes com música e gelados de flor.
Há ondas no esconderijo secreto, na cidade, no Mcdonald’s...
No Mcdonald’s a senhora que vende os hamburgers é um bocadinho velha e já tem as maminhas descaídas.
No castelo há um principe encantado e um espelho mágico.
Damos um abraço ao amigo...
[Todos precisamos de abraços até a senhora das maminhas descaídas...]
Quando temos abraços dos nossos amigos o nosso dia fica cheio de lus.
Quando o dia fica cheio de luz gostamos de caminhar pelo parque. Quando vamos para o parque as vacas estão a pastar com as
suas pintinhas pretas.
Ahhh!!!
Temos um cotonete para apagar a vela...
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