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Para Alex e Matheus,  
meus dois pés.
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UM Pé de AlgUMA CoIsA Pede

UMA oUTrA CoIsA qUe se MeTe

A CoMPleMenTAr

A qUe já esTá lá

PoIs seMPre UMA CoIsA oUTrA Pede
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eM CAdA Pé de lIMerIqUe

há CInCo Versos CoM ChIlIqUe

e MAIs dUAs rIMAs

qUe PodeM ser PrIMAs

desde qUe TenhAM MUITo PIqUe



o qUe Pede UM Pé de ChInelo

é UM Pé de MeIA AMArelo

CheIo de noTInhAs

– AzUIs oU VerdInhA$ –

qUe o fAçA sAIr do VerMelho




