A chuva sôfrega
agita a terra queimada
dilúvio de cinzas.
*
Cai desamparada
a nuvem de folhas ocres
voo perfumado.

Pedras parideiras
fecundadas pelo vento
tempo em embrião.
*
Na montra, entre livros,
um siamês ágil e culto:
prenúncio de sesta.
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Ria, poalha fina,
flamingos tatuados na água;
moliceiro ao sal.
*

Ferro de engomar
passa das coisas o avesso
vincando o dia-a-dia.
*

Relógio parado
dou corda ao tempo suspenso...
haja mais um dia.

Fios eléctricos
palco estreito de pássaros
dança sem vertigem.

Folhas rosáceas
esquecidas no passeio
outono maduro.

Aurora boreal
dança etérea de luzes
céu incandescente.

*

*
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Manter ao alcance e à vista das crianças e adultos

Pétalas de orvalho
na antemanhã delicada
frémitos surdos.

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

Acende-se a manhã
rente ao muro um limoeiro
tempero o meu dia.

PATEGO, O GATO

Ao sol, no parapeito da janela,
contemplava em silêncio profundo
a luz poética da íngreme ruela:
livre, mais que imperfeito, como o Mundo.
Era um gato gaiato que falava
com os olhos - o menino da casa;
Bulia, ansioso, não se cansava
e, sempre que podia, arrastava a asa.
Sumia na sombra da tarde vazia,
bebia o húmus dos campos lavrados;
voltava a casa já a noite dormia.
Manso, movia a porta entreaberta,
e, num pulo, de olhos semicerrados,
tinha o colo da pintora, desperta.

