COMPRIMIDO II

COMPRIMIDO III

É em maio…

Primeiro de maio

É em maio,
é no seu ovo,
tão avesso à elegia,
que germina
o verão novo.

Sob um céu de sol ou de chuva
a gente
macerada como as uvas.
Mas maio cobre a praça com a cor
de um país recém criado.

e a turbação
do tempo
principia.
as tardes
já não cabem
nos seus dias
Em maio
as manhãs
abjuram o sono

E as vinhas da ira
ressuscitam.

Do tempo

COMPRIMIDO I

COMPRIMIDO VI

Maio de 2013

COMPRIMIDO IV

Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

COMPRIMIDO V

Em maio, o Porto

Conversa

Maio, o signo

Podia ser a pátria do inverno,
um rosto de sujo granito
que um véu de neblina recobre
tecido a fio de aguaceiro.

– Porque canta
ainda em maio
o mês de abril?

Escuta-se um ditongo
em devaneio.

Mas a luz sublima-lhe as cores,
no rosto acende as maçãs,
no rio tremores de vidro

– Porque a fervura
não cessa
e a praça continua
vestida de vermelho.

e a cidade entrega-se ao sol,
faz de si berço do estio.

Nome de flor
podia ser
em vez de mês.
Mais ainda:
um par de sílabas
que gostavam
porventura
de ser três.

Este folheto contém informação importante para si. Leia-o atentamente.

A RIBEIRA

Devagar, desce a encosta rumo ao rio. Escolhe a hora em que o sol exausto abre uma fenda no espelho do mar. Mas não corras em direcção à costa, não te afastes da margem – pois há
lugares como este onde o que há-de ser vaga é ainda estrada de água bordada a ouro.
Pardais molhados, os meninos emergem da placenta do rio e em bandos correm a abrigarse do vento no breu das colmeias. Para as mulheres, é a hora de afeiçoar o lume dos ninhos
enquanto os velhos bebem a derradeira gota de céu. Embalados pelas águas que roem o granito
do cais, os barcos dormem. Colhe então as últimas dádivas da luz, o amarelo, o rosa, o laranja.
E que o olhar siga a ascensão da pedra até ao ponto mais alto do arco de sombra guardado no
teu peito.
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