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I 

a abjecção e o desalinho em relação 
a esta terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



os transeuntes 

 
um homem caminha dentro da noite. 
uma noite caminha dentro do homem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



locomotiva de hiatos 
 
antes de partir, contemplei o mármore 
frio que te cobre. 
 
sou um comboio de memórias que 
pedem misericórdia. 
o seu único anseio é que as deixem 
repousar, 
apartadas dos espelhos e do tempo, 
longe da ética, da estética e das 
bagatelas do quotidiano. 
 
dançam em sonhos crepusculares os 
corvos e as pombas 
que sobrevoam esta locomotiva de 
hiatos, 
transportadora da morte e da vida, 
juntas por engano,  
mergulhadas no profano desejo de um 
impossível abraço. 
 
tudo se desloca para um paradeiro 
incerto, 
mas a marcha não pode ser 
interrompida 
e dentro de alguns anos alcanço a 
pátria do esquecimento. 



antes de partir, pensei em verso branco 
no teu morto rosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E, N, O, S 

 
[ESTE] 
rodopiamos em torno de algo 
desconhecido e tentamos manter 
aquele sorriso, aquela calma: tarde de 
domingo, talvez de maio. 
não temos tempo para parar, cerrar os 
olhos e puxar o gatilho: 
a bala de prata, a pólvora dos nossos 
pecados a matar o tempo. 
 
rodopiamos e sentimos a febre do ouro 
e de bricabraques persas. 
lá longe, no Hotel Horizonte, o sol 
despe mais um dia moribundo 
e o mundo a tremer, a temer a noite. o 
surrealismo morto a gritar, 
como um veleiro num oceano de 
promessas a circundar o monte 
da certeza e da fé. homens frios a 
manipularem robôs colossais, 
a suprimirem o púlpito; na rua, crianças 
que não sabem brincar 
improvisam a canção da guerra inútil e 
implacável de seus pais. 



a adolescência, Este, a acabar mas 
sem morrer: veneno a nascer. 
 
[NORTE] 
rodopiamos, como Álvaro de Campos, 
alucinados pelo futuro, 
pela dor de sermos imperfeitos e do 
baixo alcance da nossa voz. 
dizemos um adeus prematuro às 
aguarelas e colhemos as chaves 
de casa, do carro, do foguetão em 
segunda mão que nunca voou… 
 
rodopiamos ao ritmo frenético da luz 
anulada num buraco negro, 
podemos sentir os corpos a levitar e a 
flutuarem no firmamento, 
as nossas órbitas excêntricas em torno 
de nós mesmos: colisões, 
pedaços nossos a perderem-se e a 
viajarem para longe. o veneno 
a extravasar, o nosso pião a ser 
influenciado por ventos de leste 
e pelo medo, brisa gélida, que emana 
do Sul, dos nossos mortos. 
a sucessão do tempo após o tempo a 
entorpecer os nossos olhos. 



o ser adulto, Norte, rugas a surgirem, 
fugas a pedirem voluntários. 
 
 
 
 
 
[OESTE] 
rodopiamos, agora mais lentamente, 
queremos ser o quente Vénus, 
ter os dias longos e a superfície a 
quatrocentos e tal graus celsius, 
ignorar a brisa do Sul e ter uma 
atmosfera capaz de esmagar sondas, 
brilhar como uma estrela e significar 
paixão numa mitologia antiga. 
 
rodopiamos, lembrámos o tempo 
passado mas presente em nós, 
dias em que não imaginámos os 
nossos rostos actuais. mentimos, 
fizemos da virtude o nosso estandarte 
mas o mundo não quis ver. 
então decidimos queimar todos aqueles 
contratos de boa-vontade 
e existimos em total liberdade. com 
isso, percebemos o inevitável: 



o quão impossível era ver a nossa 
fome de propósitos bem saciada, 
vermos no espelho o ser idealizado, a 
pele fresca, incandescente, 
e chegarmos juntos à Idade-Curvada, 
Oeste: o final da caminhada. 
 
[SUL] 
rodopia uma luz, raios-gama vindos de 
um hemisfério de trevas;  
no pensamento, um lar de eternidade 
vazio. faltam-lhe dois velhos: 
um deus e um demónio que combatem, 
nas mais altas instâncias, 
pela nossa guarda, pelo encerramento 
e remodelação do nosso teatro. 
 
rodopia o nosso último suspiro acima 
dos nossos olhos tão turvos, 
sinais de fumo de um rumo novo à volta 
do nosso mármore futuro. 
tsunamis interiores a nós, o veneno a 
conquistar as mãos trémulas; 
os piões partidos, lascas de madeira, 
quase agulhas ou cacos de cristal 
que espelham os nossos movimentos 
de um dia, modo condicional 



daquilo que ambicionámos ser. eu 
seria, tu serias, nós seríamos se… 
e tudo isso são pedaços agora, na hora 
em que estes versos se calam; 
e tudo isto termina aqui, no Sul, onde 
não existe mistério ou segredo. 
 
que nos valha um morto deus, porque a 
velha bússola tinha bruxedo.   
 



o eixo 

 
o horizonte está encoberto 
o todo está partido com as partes em 
pólos opostos 
o mundo é sempre movido por teus 
falsos pressupostos 
 
os olhos estão expostos à inconstante 
radiação 
as mãos estão tombadas  

escondidas da 
humilhação 

 
o fumo é mais que muito e as crenças 
estão queimadas 
no fogo-fátuo que nos envolve 
 
eu sou o ser imperfeito que deus assim 
te devolve 
eu sou o pião que não gira em torno 
desse teu eixo 
 
 
 
 
 



fantasma de Pessoa, saudades de 
Lisboa, palavras à Proa 
 
I 
 
de que servem os versos neste país 
autista 
que só sabe contemplar a genialidade 
paralítica de Pessoa 
? contra ele nada mais tenho do que 
contra qualquer outra divindade, 
porque eu nasci para Anti- Golias nesta 
pedante terra sem gigantes.  
 
II 
 
Amor, Liberdade e Poesia… onde 
estás tu Lisboa, Sonho [Nunca] 
Esquecido 
? foste poetanol desinfectante nesta 
realidade fria, nesta terra não 
prometida, 
estéril de vida, onde os dias pedantes 
se repetem no seu ritmo entorpecido 
e onde os homens são somente 
insectos dados à experiência sempre 
sustida. 
 



III 
 
oh, as descobertas 
! oh, os cancioneiros 
! oh, a revolução decrépita 
! oh, os banqueiros e os políticos 
polidos 
! tudo isso me sabe a ranço 
! 
 
desta pátria nada herdo para além das 
palavras que lanço 
como caravelas de papel afundadas 
num manso e lúgubre rio. 
 
 
 



o mais miserável herói 

 
 
os pássaros da minha terra têm a 
liberdade rasgada, 
tal como este povo, que os fita como 
fátuas velas. 
são agora estátuas de memórias 
dissolvidas em nada, 
levadas pelos mares onde se danaram 
caravelas. 
 
é verdade! permanecem conservados 
os versos ainda, 
que esta terra elevaram corrompendo 
clássicas epopeias. 
triste sina cantar a pátria, o rei 
decrépito e a sua vinda, 
mas a isso condena a fome e a 
necessidade das plateias. 
 
somos talvez o mais miserável herói 
que a literatura conhece 
pois, mesmo apesar dos golpes, em 
nós a revolta não cresce. 
 



pela perfídia do orgulho necrófago, 
Lisboa está morta!  
não a cidade! essa pouco importa!  
(pois que viva, se do estrangeiro 
obtiver concordância!)  
o que morreu foi a esperança,  
de lonjura em relação à substância. 
 
pode ser que um dia retorne Ulisses e 
nos pague a fiança… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



amplificado 

 
sou dono de milhares de cores, 
aprisionadas em palavras, 
e existo em várias personalidades, em 
distintos sujeitos. 
tenho o preto e tenho o branco, 
acinzentados pelo tempo. 
sou eu e eu pelo meio: um escreve e o 
outro somente relê: 
 
nunca estamos de acordo; nunca 
somos um só ser. 
 
escuto várias vozes, mas ninguém 
conhece o caminho. 
vou assim, improvisando ao sabor do 
momento, 
aguardando pelo líder ressurgido desse 
denso nevoeiro. 
 
sou os oceanos. sou as terras que vi 
primeiro.  
 
sou as folhas secas de Novembro e as 
flores novas de Abril. 



tenho todo um povo dentro de mim, que 
não sabe bem o que quer. 
 
sou Portugal. sou um cravo, pousado 
num peito de mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



veias de ferro 

 
seria mais simples escrever um poema. 
nos últimos três dias tem estado sol. 
janeiro atípico.  
 
no Porto podes ver-me cruzando o 
Douro  
e podes ver a nébula, que faz parte da 
fachada da Ribeira.  
 
cinzento. 
 
podem não existir as condições de luz 
propícias para se escrever um poema, 
podem as gaivotas explodir nos céus e 
sumir-se a esperança de um voo livre, 
podem as pessoas esquecerem-se das 
ruas, do passe do autocarro e de mim, 
podem as letras torcerem-se agora e 
negarem tudo isto que acabo de dizer, 
 
mas penso que tu sabes quem sou e o 
que significo. 
 
seria mais simples escrever um poema,  



até porque nos últimos três dias  fez 
sol. 
mas atenta:  
 
Eiffel fez-me com veias de ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



vista nocturna de uma manhã 
citadina 

 
as ruas foram despojadas de caminhos 
não sabem para onde vão mas seguem 
encontram-se casualmente nas 
encruzilhadas 
onde também as multidões param e 
avançam 
também elas perdidas 
também elas cansadas da poética das 
cidades 
 
um avião traça nos céus uma linha de 
fumo 
e ninguém suspeita para onde se dirige 
 
lá do alto parecemos pequenos e 
irrisórios 
vistos da terra parecemos provisórios 
espelhos 
baços por tudo aquilo que nos rodeia 
 
à parte disto sobra-nos a arte de 
pasmar 
com a nossa própria efémera e curta 
significância 



porque aqueles que se julgam maiores 
são deuses 
e de nada serve ser divino num mundo 
sem crenças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



poema espelhado 

 
sou tudo aquilo que ainda não 
encontrei. 
o que me dizem que sou, já fui, não 
mais, 
porque todos os rótulossos se gastam 
e tudo o que se gasta se regenera 
depois 
nos instantes de criação de cada 
epílogo 
 
dois a dois, é mais simples a 
caminhada, 
mas eu sou dado aos voos rasantes, 
sempre variando entre a ascensão e o 
declínio. 
plano, sem planos, com asas de 
alumínio cortantes 
de significados herdados que 
sustentam a fachada. 
o mundo como pano de fundo: verde: 
para fazer dele o que quiser, ainda que 
nada. 
 
os meus olhos contêm a névoa exacta 
da praia do teu regaço tranquilo e doce 



que a brisa me promete pela manhã 
quando acordo a tempo de me perder. 
 
o meu cabelo ondulante, como um mar 
de inverno, 
atribuem de resto ao meu rosto um ar 
não rastreado, 
como um circo subalterno a ser 
desmontado,  
onde um palhaço desmaquilhado 
procura por si 
na jaula dos leões esfomeados e 
amestrados. 
 
as minhas mãos são trémulas, 
pequenas e esguias 
para agarrarem tudo aquilo que guardo 
dos sonhos, 
por ventura desencontrados da 
concretude dos dias 
 
não sei se é deste país ou se é de mim,  
cidadão sem pátria e sem um deus 
medonho,  
que provém a nostalgia que me impele  
para o pátio do entorpecimento. 
 



os meus pés levam-me sempre até a 
mim 
e quando chego nunca me reconheço; 
como a garrafa com a mensagem do 
naufrago  
que as ondas sempre trazem, mas que 
nunca será lida. 
 
os meus versos conduzem-me sempre 
a um rendez-vous 
neste quarto de tecto baixo onde agora 
escrevinho, 
onde a cama em que um dia estiveste 
me espera, 
amarga, vaga, arrepiante como um 
ninho de espectros errantes. 
 
a existência é isto. realidades e 
irrealidades. 
o que é a loucura? 
a vida é simplesmente a semente da 
procura. 
 
quem sou? para onde vou? 
pego nos meus pés outra vez. a vida 
vai-se em três tempos. 
1, continuar, 2, nunca cessar, 3. Plim! 
Acabou… 



 
“o meu nome é Pedro e sou o porteiro. 
quais são os teus pecados?” 
pedra não fui! melhor encaminhares-
me para o Hotel dos Danados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



depois do cinema 

 
[como nos filmes, 
vamos lá começar isto outra vez e 
apagar a culpa de engolir em seco.] 
 
cadáveres computorizados, tóxicos 
como a inércia dos jardins camarários, 
vagueiam pelos passeios sobrelotados 
de um passado triste – os vórtices, 
os pontos de quebra de poemas 
industriais e prontos para uma 
explosão. 
 
os nossos sinais vitais a serem 
rigorosamente monitorizados pela 
chuva, 
pelo orvalho das árvores queimadas 
que perduram dentro de gastas veias. 
palavras a sucederem-se, a 
atropelarem-se na fugacidade das 
intenções. 
 
mais um copo de vinho para o 
vagabundo que teima em pedir 
esperança; 



só mais um murro nos tomates da 
nossa mente que nos queima o mundo. 
a lembrança, comboio turístico imóvel, 
com feridas de combate profundas. 
 
e se no final de tudo isto, na hora de 
irmos dormir,  
concordarmos que o nosso dia não foi 
grande merda, 
podemos virar as costas, soltar a 
lágrima que vem a rir, 
e ficar a ver os robôs precipitarem-se 
em rios de xisto. 
 
eles não são a escada que subimos 
rumo à queda, 
nem nós a boia de pedra que insistiram 
em construir. 
[como nos filmes, 
vamos começar isto outra vez e limpar 
os olhos – revólveres velhos.] 
lá longe, onde prantos de mágoa 
ecoam, existem fénixes que persistem, 
existem sentidos novos para os nossos 
passos que deixámos de controlar. 
sabemos que esse lugar ainda dista, 
mas os nossos sonhos podem tanto. 
 



não podemos ficar apenas a 
contemplar o compasso mortal dos 
relógios, 
as rotas que o fumo da fábrica vai 
traçando no céu, em nós, quando sós. 
não pagámos bilhete para viver, mas 
queremos aplaudir a alguma coisa. 
 
queremos comer pipocas, doces ou 
salgadas, assustar-nos naquela parte, 
ter alguém ao lado a quem possamos 
estender o braço ao longo das costas, 
a quem possamos explorar o corpo nos 
bancos cimeiros da sala de cinema 
 
e se no final de tudo isto, pelas 
estradas rumo a casa,  
concordarmos que o filme não era 
grande espingarda, 
podemos parar o carro, tirar a um 
pássaro uma asa, 
voar e não aterrar a tempo do 
apocalipse previsto. 
 
faremos um aceno às nuvens, em sinal 
de retirada,  
e um gesto obsceno ao cruzarmos um 
satélite da NASA. 



poente 
 
lá vai mais um. por ventura eu. 
a caminhar imerso no mundo das 
ideias, 
que não pode ser traduzido por 
palavras porque. 
 
os pensamentos têm um universo 
próprio: 
aí reside a verdadeira poesia, 
na fenda entre a hermenêutica e a 
percepção. 
as palavras são música, musas, 
miragens, 
aragens que o tempo leva e depois faz 
regressar. 
 
metamorfose. não escondas o teu rosto 
da contradição. 
 
o que importa o justo sentido, sentado 
no seu trono, 
se, afinal, sentir é a condição? 
 
como ele que deambula: por ventura 
eu: 



também o sol se dirige em brasa para 
um oceano que o resfrie. 
 
onde está o meu Poente? talvez para 
trás tenha ficado, 
naquela esquina onde fumei o último 
cigarromântico que tinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



II 

 
dos sentimentos maquinofacturados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



memória de um desembarque 

 
o mundo dos significados alinhados e 
cruzados 
é um cigarro mal batido  de trago 
amargo. 
o encanto da poesia não o encontro 
nos prontuários, 
nem sequer na melodia que se gera, 
propaga e repete  
na velha caixa de música onde é 
sempre primavera. 
 
como um quarto sem janelas  
ou uma noite desprovida de luar 
assaltada de rompante por um sonho 
transeunte, 
o meu nome diz tão pouco a meu 
respeito. 
 
e quando me olho no espelho, 
essa mescla de oráculo e poço, 
penso que os deuses se enganaram 
se de mim era esperada uma melodia 
harmoniosa 
que ecoasse em flautas e encantasse 
serpentes. 



 
eu não quero o sublime, 
eu não quero o obsceno, 
eu não quero o graal perdido, 
pois despir-me de mim próprio é a 
melhor metáfora que consigo. 
 
se eu fosse coisa de ler, seria uma 
sagrada escritura… 
e rogo-te para que não me interpretes 
de forma literal! 
se eu fosse coisa de ser, não seria 
deus nem criatura, 
seria o que sou: 
uma praia de inverno que guarda na 
memória um desembarque, 
sem glória nem arte, 
de um barco que atracou ao contrário 
de um jeito ultramoderno. 
 
 
 



a cantiga do artefacto 

 
eu sei que tudo são possibilidades 
e que o meu corpo treme de frio. 
mas e se fingíssemos nas idades 
e deixássemos a razão por um fio?   
 
crianças eternas, mãos sem marcas, 
que não questionam sinais de fumo. 
ingénuas, elas são íntegras, opacas, 
e vão voar no chão. jamais um rumo. 
 
eu: este eu pode muito bem ser uma 
pedra, 
pode ser uma lareira onde ardem 
poemas, 
pode ser a certeza que em mim não 
medra, 
pode ser a nascente de todos estes 
dilemas. 
 
eu já tentei escrever, à luz da lua cheia, 
a canção que trauteei sem saber a 
batida. 
eu fiz por não ter, subtrair aço da veia,   
o frio que agarrei inerente à despedida. 
 



se um dia eu me construir num avião, 
colarei em mim asas de papel novo, 
para que o vento me leve de feição 
e me dê uma direcção rara: Moscovo. 
 
quero apenas ser algo, um objecto, 
uma tara, filha das mãos tão incautas. 
quero livrar-me por fim desse certo, 
estar errado e nomear-me astronauta. 
 
eu posso ser tudo, até uma maçã 
prateada, 
porque sou eu quem dá forma ao meu 
vício 
e eu nunca conheci a minha norma 
desejada. 
bem, deu-me na veneta construir um 
homizio. 
eu sei que sou mais do que um 
descalço sapato, 
mas eu, este que ouves numa métrica 
tremida, 
sou apenas personagem da cantiga do 
artefacto 
que fala de mim e da minha perda 
suprimida. 
 



eu já tentei escrever, em jeito de 
ultimato, 
a canção que trauteamos sem saber a 
batida. 
eu já tentei até vender este velho 
artefacto, 
mas ele não era arte nem cavalo de 
corrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



planos para amanhã 

 
fiquei de te escrever um poema que 
falasse dos teus olhos, 
como se eles, essas criaturas de um 
cristal utópico e onírico, 
pudessem ser resumidos, compactados 
em versos rimados. 
 
fiquei de me colar um bilhete na 
memória volátil dos dias, 
do quotidiano vertiginoso das colinas 
perdidas no horizonte, 
que me lembrasse dos timbres 
impossíveis dos teus passos. 
 
fiquei de te trazer uma lembrança do 
cruzeiro transatlântico, 
que iniciei há duas horas na tentativa 
de esquecer a tua falta. 
mas, por  capricho, não icei a âncora 
da nossa casa em ruínas. 
 
ah, disto não me posso mesmo 
esquecer! as estrelas do sul… 
tenho de te falar delas, das figuras que 
compõem nas noites 



em que as nuvens nada podem contra 
os sonhos do mundo. 
 
daqui a pouco, quando esta noite 
chegar, quando eu chegar, 
só a insónia me esperará sentada na 
soleira torta da porta, 
aconchegada por mantas esquecidas 
com padrões de urtigas 
 
perguntará o que faço com um papel e 
uma caneta numa mão,  
um barco de borracha na outra, um 
bilhete estampado na testa 
e um saco de pirilampos pendurado às 
costas vindo da floresta. 
 
e eu direi: são planos para amanhã! 
são planos para amanhã!...  
 
 
 
 
 
 



quando formos um 

 
quando formos um o mar será brando 
para os nossos recifes 
o sol iluminará as nossas pegadas na 
areia  
gravadas em compassos perfeitos 
pelos nossos pés descalços 
e a maresia entrar-nos-á pelas narinas  
saindo indelével em cada verso que 
emprestarmos a um poema 
 
quando formos um seremos um oceano 
de sensações secretas 
o céu tocar-nos-á na linha do horizonte  
para onde vão os pássaros chilreando 
nos seus múltiplos idiomas 
 
por enquanto somos dois e 
caminhamos sobre sonhos adiados 
por terras sobrecarregadas de 
significados 
sobre palavras que não dizemos 
sempre porque as gastaram 
os homens a que o acaso nos moldou 
semelhantes 



por fetish vanguardista de pintar para lá 
da linha de contorno 
 
por enquanto somos dois, somos um 
texto em construção 
que ainda não deve ser lido por um 
historiador 
mas capaz de embalar uma criança 
esperta nestas noites burras de amor  
 
que inundam  unificam  e no 
entanto não diluem 
 
todos os rios do mundo cavalgam e 
confluem na nossa direcção 
dá-me a tua mão 
porque esta noite usaremos a lua como 
bóia 
 
esta noite seremos um 
 
 
 
 



a prece do assobio 

 
uma flauta celta anuncia a tua onírica 
chegada.  
pelos campos e escarpadas onde 
florescem e morrem homens,  
propaga-se uma melodia harmónica 
que suplanta o canto das pássaros. 
 
 
 

 
 
os dias que saboreámos juntos, como 
se de rebuçados se tratassem, 
são o paladar que ainda hoje me 
envolve o músculo mais fraco. 
és a linha do horizonte que bebe o sol e 
alavanca a lua. 
 
a noite recheada de estrelas vai 
sangrando luz. 
escrevo. penso enquanto escrevo. 
paro. o tempo passa.  
 



In a field down by the river, my love and 
I did stand 

And on my leaning shoulder, she laid 
her snow-white hand. 

She bid me take life easy, as the grass 
grows on the weirs 

But I was young and foolish, and now 
am full of tears. 

 
o brilho do teu significado trago-o na 
lembrança, a quente, 
como o sol que aquece os corpos em 
agosto e os incendeia. 
a mudança de estação é cruel para a 
nossa noção do tempo. 
pára! estes motivos, pode ser que 
alguém os leia. 
 
o teu corpo existe. longe. podes estar a 
dormir, podes estar a rir, 
podes estar a fazer  mil e uma coisas e, 
algumas, não as imagino. 
resides nos meus pensamentos, nas 
possibilidades, nesta noite. 
 
sou a Lua com a luz esbatida no rosto. 
sei que numa era por anunciar terás o 
sol todo bebido  



e trarás um dia novo pronto me 
abraçar.  
porque tu és a palavra, és a vida, és 
eterna, és agosto. 
éter 
 
pedes-me a eternidade e eu dou-te 
simplesmente este momento, 
esperando que o enlaces nos teus 
dedos de veludo delicado 
– dois fortes nós com o débil cordel da 
memória. segura-o bem, 
exibe-o como uma criança a quem 
ofereceram um balão colorido. 
corre de olhos fechados, deixa-te levitar 
e lê os poemas do vento, 
 
mas não agora. 
 
pedes-me a rectidão, a mim condenado 
a uma existência elíptica, 
a todos os contra-sensos que os dias 
me deixam no baço espelho. 
é simples o que te prometo: não a 
lonjura do mar ou das estrelas, 
mas antes um passeio que os nossos 
beijos tornarão cruelmente curto 



porque o tempo, deus sempre 
ciumento, nunca se esquece de nós, 
mesmo quando num compasso lento e 
doce nos olvidamos da sua sombra. 
 
agora, enquanto escrevo estas 
palavras, Dezembro deita-se nas ruas, 
pois todos os homens ignoram a sua 
presença e tentam dormir. 
mas eu e tu sabemos extrair o sublime 
destas noites áridas e gélidas, 
pois são elas que nos lembram o lugar 
de tudo o que nos mantem quentes 
- cobertores: armário grande – e que 
nos levam sempre a concluir 
que acreditar também aconchega. e o 
tempo confirma. eterno é nada. 
 
Dezembro há-de morrer. nesse 
momento, espero que saias à rua, 
que corras, que desafies o vento e que, 
por fim, percas o teu balão. 
porque entretanto ele perderá a cor, 
mas nesse instante, julgo, terei ainda ar 
para encher um outro. 
 
assim sendo, apenas te peço que sejas 
o éter. 



roma 
 
viva eternamente!  
o sentimento não é mormente aquilo 
que traduz para alguém que sente; 
sente é mormente aquilo que o 
sentimento não traduz para que 
alguéter na mente viva. 
 
com as mesmas palavras são tirados 
significados múltiplos. 
de traz para a frente, todos os 
caminhos para lá confluem: 
 
.roma: osseva od oditsev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



és as máquinas 
 
pensei que se não visse não serias 
mas tu és, em último caso, a sombra 
do meu timbre; 
tu és as máquinas do mundo que 
avançam e matam; 
és a fome maior que afecta o meu 
pensamento circular. 
 
és os silêncios que tornam estas 
palavras realizáveis. és o mar, 
solto das suas correntes. sons 
estridentes. és as máquinas. 
 
és o futuro e o passado conjugados 
num só. és o pó. 
és a terra que me derruba e prende. és 
tu sem estares 
onde eu estou, porque o espaço é curto 
e tu não caberias. 
és o tempo que se estende. és as 
horas frias. és as máquinas. 
 
pensei que se te dissesse saberias. 
 
 
 



vamos devolver a máquina 
 
tantas foram as fotografias que tirámos 
com esta máquina  
e, agora, algumas, já não as 
lembramos: tempo a morrer. 
outras quisemos esquecer e não 
executamos o movimento.   
 
existe uma imagem mais alta do que os 
telhados, 
um ruído que se desprende dos outros 
e nos toca; 
existem sinais por todo o lado, não 
pretendo olhar, 
não olhes também. tenta dormir, sim, 
tenta dormir. 
ensinaram-nos a contar as horas, a 
ferver a água, 
a saltar e a olhar o céu. apontámos a 
um só avião  
e vimo-lo sem querer. talvez nos fosse 
inevitável. 
 



- dizem que não nos vê lá de cima!… 
 
dizem tanta coisa. há quem afirme o 
nosso sono, 
a nossa cegueira, a nossa sorrateira 
existência. 
dizem tanta coisa. por experiência, 
sumimo-nos, 
sabemos não ouvir. mas existe uma 
imagem, 
ela paira sobre os telhados, sobre o 
nosso sonho. 
 
um gigante de promessas em 
ferrugem, um rosto, 
que se assemelha àquele que tivemos 
um dia.  
se ele nos falasse, creio, não seria 
razão de receio, 
mas ele não se distrai, o seu tempo é 
outro. agora 
somos somente sombras com dores 
abstractas. ai! 



mas disseram-me que ele não nos vê 
lá de cima. 
 
incapazes de destruir o gigante 
moribundo,  
que já só anseia por morrer numa rua 
qualquer,  
escondida das nossas coordenadas, 
vamos mentindo,  
tentamos formatar os risos de outrora, 
mas o mundo. 
 
o gigante a contorcer-se e assumir-se 
brinquedo; 
o passado a sorrir-nos e dizer-nos que 
é tarde.  
ele tombará sobre o nosso enredo, não 
há saída.  
vamos devolvê-la, agora, antes que se 
estrague. 
 
a máquina tem de sobreviver, porque a 
vida. 
 



no dia em que Julieta morreu 
 
no dia em que Julieta morreu: cedeu 
com ela e com o seu corpo 
uma alma consumida pela chaga, 
sobremesa amarga, 
que te leva, que te perde e nunca te 
traz a casa. 
 
no dia em que Julieta morreu: as flores 
continuaram perfumando 
o ar que não enche agora seu peito. 
as tuas mãos foram buscando, mas, 
mais esperto, esse sujeito 
fez-se de certo, afogou-te no leito. 
 
tu foste fácil para ele. foste atraído pelo 
cheiro 
da morte bem perfumada, pois Julieta é 
o nome  
do revólver carregado com a bala 
envenenada. 
 
no dia em que Julieta morreu: logo 
apareceu o insano conceito 
do pobre que enfrenta rico para tocar 
na sua amada.  
 



no dia em que Julieta morreu: veio essa 
peste que eu não aceito 
inundar a boca imunda que tão bem 
estava calada. 
 
tu achas que sabes amar, mas tenta 
antes respirar. 
o teu corpo é tão mais perfeito 
enquanto respira 
do que ao cair no precipício do qual 
hoje se atira. 
 
tu não foste feito para achar segundos 
sentidos, 
tu perdes-te no meio desses medrosos 
gemidos. 
 
no dia em que Julieta morreu: deus 
também chorou 
para que pudesses dizer que ele é bom 
 
no dia em que Julieta morreu: nos céus 
ecoou uma canção,  
que hoje cantas sem saber o certo tom. 
 
tudo isto aconteceu num dia em que eu 
estive fora. 



no dia em que Julieta morreu: eu só 
cheguei a tardia hora, 
quase de cansaço caído, quase tão 
perdido como tu,  
que choravas. 
 
no dia em que Julieta morreu: eu dormi 
sem o ruído 
das promessas que rasgavas, das 
cartas que queimavas. 
 
tudo isso junto ardeu, no dia: 
 
no dia em que Julieta morreu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



um resto de mundo 
 
a primavera chegou nas asas dos 
pássaros negros 
prometidos por um pretérito que se 
mescla com o presente 
e transfigura o meu corpo num campo 
de cardos 
onde me perco e suplicio 
inflijo a mim próprio o expoente máximo 
da desculpa 
que sempre puxo do bolso cansado 
das minhas mãos 
 
sussurro e digo-me que há-de passar 
- o tempo confirma: 
a cidade avançou para o dia sem mim 
e eu permaneci nesta madrugada 
envolto no perfume de um roseiral 
morto 
 
a insinuação de dias quentes que o 
vento me traz 
diz-me bom dia e baixa o olhar 
 
já não nos conhecemos 
ou talvez eu seja um outro 
que o universo levou à Inquisição 



vejo um cigarro a morrer 
estendo-lhe a mão 
e juntos transformamos em fumo um 
resto de mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



silogismos rasurados 

 
Lua. ninguém pode apreciar hoje o teu 
brilho, 
quando nua iluminas à noite os corpos 
que se escondem. 
sob a tua presença, luzes eléctricas 
atraem insectos 
e o mundo já não passa sem elas. 
 
tudo é aparato, tudo são artifícios… 
a sociedade vive para a ribalta, para as 
palmas, 
embora, como tu, esconda sempre uma 
das suas faces. 
 
dizem os sábios que o teu brilho não é 
próprio 
e que a tua existência está condenada 
à subordinação. 
 
como tu, também os homens giram 
perpetuamente, 
gastam a vida às voltas  
e, por vezes, são atraídos para buracos 
negros 



onde à luz da razão lhes falham os 
silogismos. 
 
eu sou um desses que vive para a 
antimatéria,  
para os abismos!... 
 
Lua, vem comigo! encontremos uma 
artéria nova  
e que ela em nós faça correr um brilho 
novo, 
sem dono nem leis. 
 
contemos até seis  
e esperemos que Mefistófeles nos leve,  
como com Fausto fez, 
pela terra, em direcção a um céu que 
não este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

através da energia excedentária da 
mente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a triste vida de uma ideia 

 
a efémera vida desta ideia 
não a deixou fazer-se plena 
para ser ideia de uma vida. 
 
a ideia pariu este poema 
e o poema parou essa ideia, 
 
ponto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



energia excedentária 
 
às vezes, em noites perpetuadas, 
olho para todos estes poemas, 
mesmo para aqueles que já suprimiram 
o seu grito, 
fantasmas nómadas numa terra 
abandonada,  
e observo-lhes os contornos, as 
cicatrizes, 
e, nesses momentos, não sei bem o 
que lhes dizer. 
leio-os, sinto-os outra vez,  mas não 
tenho palavras, 
conceitos que os tranquilizem e os 
façam dormir. 
há instantes, os meus fantasmas 
exigiram uma pátria, 
sepulturas ornamentadas para os seus 
corpos de éter. 
perguntaram-me em que corrente se 
enquadram. 
esbocei um sorriso exterior e quase 
imperceptível, 
mas senti o embaraço nas têmperas, 
as mãos subitamente trémulas 
e, por dentro, o peito a bombear 
sangue demasiado rápido. 



envolto no silêncio duradouro e 
perturbador 
que caiu cerrado após aquela pergunta, 
senti a razão e a lógica, cada uma 
apoiada na sua bengala torta, 
a olharem para mim com um trejeito 
trocista; 
o meu demónio interior a dizer-me não 
sabes nada de nada 
e, em seguida, a dizer-me elas também 
não sabem nada de nada. 
  
uma corrente, uma corrente, uma 
corrente. 
  
eu preso, acorrentado, perante um sol 
inquisidor 
que me queimava o corpo. brasas 
dentro de mim. 
ferros quentes, manipulados talvez pelo 
meu demónio. 
tratava-se de uma questão 
perfeitamente legítima, 
ainda que injusta, que eu deveria ter 
antecipado. 
percebo a necessidade, o conforto 
inerente a um rótulo, 
 



e não condeno nem a pergunta nem o 
tom grosseiro 
nem o dedo em riste com que a mesma 
foi proferida. 
perdoo-os por isso, pois eles não 
podem perceber, 
eles não fazem ideia da hiperactividade 
do meu demónio. 
  
poderia ter facilitado as coisas, 
ter respondido realismo mágico com 
um tom grave e solene. 
esse seria, sem dúvida, o caminho 
mais conciso 
para simplificar aqueles e este poema 
também. 
o problema que se eleva é que a 
poesia não tem direcção, 
não é uma estrada pavimentada e 
devidamente iluminada; 
é, antes, distorcer os nossos lugares, 
plantar pomares ardentes, 
esquecer o nosso tempo, os nossos 
propósitos individuais, 
e, às vezes, esquecer os nossos 
próprios nomes - letras doentes; 
é atravessar a terra por dentro; 



é partir de um de um dos pólos do 
planeta, 
esquecer o sol, contaminar o solo, 
e sair no extremo oposto; 
é passar os mortos, e ajudar um ou 
outro que se ergue; 
é passar as camadas de terra de eras 
passadas e só parar para mijar;  
é entrar nos infernos, na semente do 
pecado embrulhado em magma, 
agarrar um demónio irrequieto e tentar 
o regresso. 
  
e quando, na outra ponta do globo,  
voltarmos a olhar o mundo exterior,  
a noite, 
perceberemos que o céu já não é o 
mesmo, 
as figuras compostas de estrelas são 
outras, 
e continuam a não haver caminhos 
certos, 
continua a existir o espaço negro no 
céu a separar as estrelas.  
  
há o frio exterior a envolver-nos 
e o calor do demónio a manter-nos 
vivos, 



a oferecer-nos um copo de veneno 
e depois, ao longe, a mostrar-nos a 
cura. 
              
[acabámos por não perceber quais são 
os nossos motivos!... 
dá-nos uma definição - uma cama de 
feno!  
diz-nos qual é o nosso peso e qual é a 
nossa altura!] 
  
o vosso peso é nada, a vossa altura é 
nada. 
a vossa corrente é o vento e, se vos 
perguntarem,  
dizei que sóis a energia excedentária 
de uma central eólica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eternos são os medos 
 
escrever poesia é povocar terramotos 
interiores. 
por isso mesmo, quando me perguntam  
por que motivo insisto em fazê-lo, 
costumo dizer: 
gosto de tremer, porque o medo faz 
parte.  
 
todos sabemos, exceptuando os 
loucos,  
camuflar os nossos medos com as 
crenças mais absurdas,  
crenças que passamos de geração em 
geração. assim,  
aos poucos, aquilo em que 
acreditamos,  
em que acreditamos sem precisarmos 
do positivismo,  
vai sendo corrompido pelo tempo  
e pelas várias mãos que seguram e 
moldam essas certezas,  
mas que, por vezes, as deixam cair.  
 
os medos continuam sempre, 
eternamente.  



o tempo não existe para eles. um 
poema é um medo,  
mesmo quando escrevemos sobre o 
amor,  
fazemo-lo pelo medo consciente de o 
perder,  
porque o amor não é um medo,  
e, por isso, não atravessará as várias 
eras futuras do Universo. 
disso temos medo. um poema faz-se, 
simplesmente, de medo.  
faz-se de tempo deitado fora. 
 
mas é cedo, certeza com fracturas, 
porque eternos são os nossos medos 
camuflados de versos: 
deuses-dourados-adolescentes ou 
monstros-dementes diversos 

 
 
 
 



nasceu anã minha estrela 

 
nasceu anã minha estrela e sem 
galáxia 
a quem deva vassalagem ou 
compaixão, 
mas ela é fonte de alimento para 
buracos negros 
que aniquilam aquilo que sou ou seria 
e deixam somente uma máscara de 
alegria, 
que sempre coloco no rosto ao 
contrário 
deslavado de esperança pelo pó do 
medo. 
 
eu sou a mentira com que me vou 
embalando, 
eu sou o segredo que esconde o meu 
crime 
– fito os meus olhos reflectidos no 
espelho  
e depois lanço-os à janela que pinta 
sempre de janeiro 
o mundo que engulo a custo 
e que parto com aquilo que me sobra: 



palavras vazias e lembranças de 
promessas sem país. 
 
minha criança desfez-se em pétalas, 
minha criança fez cem léguas  
e em névoas me perdeu. 
 
deixou-me como herança um templo 
sem deus, 
um tempo que não se liga com o 
espaço 
e que me traz sempre um amanhã  
para enferrujar e apodrecer meu 
carrossel-pistola. 
 
Mãe, nasceu anã minha estrela!... 
estou doente? 
dá-me bolachas e mel!... não quero ir à 
escola! 
 
 
 
 
 



utopias tetraplégicas 

 
prometem-te que não morrerás,  
mas nunca terás tampouco vivido 
e cerrarás os olhos com o orgulho 
gordo…  
 
escondes-te da morte  
e, 
ao mesmo tempo,  
escondes-te irremediavelmente da vida 
– o tempo como veneno.  
despertar todos os dias é nocivo,  
mas o segredo é não o negar,  
deixá-lo alastrar pela carne  
e definhar a perfeição  
que alguém nos vendeu estragada:  
o pior dos vícios é a moral. 
 

dizem-te 
 
não penses,  
não corras,  
não comas,  
não bebas, 
não fumes, 
não quebres,  



não injectes, 
não pises,  
não grites de prazer ou de raiva,  
não vomites a justiça que herdaste, 
meu filho pródigo!  
 
o que tu não suspeitas é de que és a 
tua própria epifania 
e de que tens concentrada em ti toda a 
revolta necessária 
para pôr fim à tirania da consciência e 
da estética. 
 
a beleza é o expoente máximo daquilo 
que os olhos não alcançam, 
aquilo que a ética monta no palco 
perpetuamente 
onde à noite os sonhos que trouxeste 
de França dançam só para ti. 
 
triste espectáculo este de utopias 
tetraplégicas! 
 
 
 
 
 
 



princípios de hipotermia 
 
I 
 
nós, humanos, tantas vezes, 
usamos os sentimentos como moedas 
e as moedas como evidência do sentir. 
mas nem mesmo as moedas têm um 
valor inalterável. 
 
II 
 
o medo é um monstro cobarde. 
sonda-nos sobretudo quando estamos 
sozinhos, 
entregues a nós mesmos: 
a tudo aquilo que desconhecemos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



a fábula da vila das casas desfeitas 

(a partir do poema Gacela de la Muerte 
Oscura, de Federico García Lorca) 

as luzes não souberam que a noite 
havia chegado, 
os homens não souberam fechar os 
olhos cansados 
e foi assim que o medo se apropriou da 
nossa vila, 
cavalgando, irascível, por entre 
muralhas desabadas, 
batendo à porta de casas desfeitas por 
sonhos autistas. 
 
as palavras não encontraram o nosso 
sentido sublime, 
as camas continuaram feitas de lavado, 
fogos-fátuos, 
onde renasceram em segredo os 
nossos negros outonos. 
 
o mundo fechou e baixou um pano 
negro sem estrelas 
e nós tentámos brincar às escondidas 
com o medo, 



mas ele, dormido durante quentes dias, 
soube que nós, 
decretos e manias, éramos ainda 
crianças de mãos sujas, 
não pelas brincadeiras mas, agora, 
pela lama da mente. 
 
o nosso corpo é o armário onde nos 
trancamos 
no escuro. nos tremores. no outono. 
outra vez.  
 
sempre. 
 
dentro do medo somos um cometa 
gélido. 
dentro do medo a razão é carne 
pútrida. 
dentro do medo somos a morte a 
respirar 
e as desertas ruas onde o tempo se 
deita e prolonga; 
e os inundados tanques públicos com 
vida desbotada da verdade; 
e as pisadas casas por um sol 
canonizado e perfeito; 
e os parados carros ao passar de um 
comboio fúnebre em chamas. 



 
o pesadelo não acaba e a fábula não 
tem a moral prevista. 
cada letra deste poema é um medo que 
pede olhares vagos. 
 
mas lê-me até à última palavra 
porque nela nada encerra, 
nada morre, 
tudo pode ser reavido, 
mesmo que perdido estivesse de 
antemão.  
 
o teu olhar tem um mundo inteiro.  
viçoso e válido, livre de bicheza e sem 
proprietário, 
para plantares nele o sonho das maçãs  
- venenosas para a gazela da morte 
escura. 
 
acorda e vislumbra! 
tocámos terra segura: Esperança. 
 
 
 
 
 
 



palavras paparazzi 
 
a noite. dentro das profundezas do meu 
ser um candelabro, 
uma ideia disforme que me vai 
sussurrando incessantemente 
contra qualquer sono que me rapte nos 
seus braços de veludo. 
 
as palavras que conheço e que já 
tantas vezes dispus 
tentam assomar-se para relatar a 
ocorrência bizarra 
de um motim no interior do homem a 
que se subordinam. 
 
na verdade, esta ideia não me pertence 
tal como eu não lhes pertenço. 
a vida – é – assim –  mesmo. 
 
o rio corre para o mar que não conhece 
não para a montanha que o pariu 
e que ainda lhe lança um olhar altivo. 
 
encontrámo-nos casualmente, 
bebemos uns copos a mais, 
e agora estamos os dois às voltas na 
cama,  



inquietos,  
a debater-nos, a esventrar-nos, 
a procurar a essência orgásmica da 
poesia secreta dos colibris. 
 
amanhã, quando acordarmos, 
não saberemos muito bem o que fazer 
um com o outro 
mas o mal já está feito – as palavras 
retrataram o nosso affair. 
 
amamo-nos hoje. negamo-nos 
amanhã. 
a luz levará até as nossas sombras 
e para trás ficarão, como postais, as 
nossas peles. 
 
Ideia, ainda me consegues ouvir?  
acho que bebemos um pouco de 
mais!... 
 
a vida –  é –  assim –  mesmo; 
mesmo –  assim –  a vida – é 
um estúpido jogo de sentidos. 
 
o homem leva as sementes e lança-as 
sobre os baldios, 



tal como faz o poeta com as ideias e o 
barulho  
que despeja na fria mas cálida folha de 
papel. 
 
se ao homem cabe colher o fruto e com 
ele saciar a fome, 
ao poeta resta-lhe somente continuar a 
plantar ideias e febres 
na ânsia de entreter e comover aqueles 
que o leem 
nas horas em que o alimento não 
enche o cálice da existência. 
 
Ideia, ainda me consegues ouvir?  
fazemos mais um brinde à poética 
decadência? 
 
[mas nem tu és poeta nem eu sou 
decadente!  
sou uma ideia livre e não me tomes 
como tua!]  
  
desculpa!... se fosses mulher, os 
pudicos chamar-te-iam puta 
com todo o respeito. 
vamos dormir! é dia. 



o poço da roda 
 
um homem perguntou ao poço quantos 
homens nele caíram. 
 
pouco escorreitas correm agora as 
suas memórias 
ao longo das ruas que se deitam sobre 
eras remotas, 
ruínas antigas e esquecidas, 
civilizações desfeitas, 
escondidas dos seus olhares e dos 
seus passos, 
retratadas harmoniosamente nos livros 
de história 
para darem ao nosso orgulho uma 
certa razão de ser 
e sem saberem disso mesmo resistem 
os sonhos velhos, 
disformes no momento em que o 
cansaço se lhes junta, 
como na hora em que ele se deteve 
junto ao Poço da Roda, 
como tantos outros homens o fizeram 
antes dele, 
tantas vezes sem caminhos, tantas 
vezes sem tudo, 



apenas com os seus olhares e passos 
desencontrados, 
ignorando que o mundo não era o solo 
que pisavam 
mas antes o poço que transportavam 
dentro do corpo. 
 
há quem pare por vezes e de mim beba 
abundantemente,  
há quem se vença pelo tempo e afogue 
a mente e a alma, 
há quem não desista e deambule até 
sucumbir de secura 
e outros que acham no reflexo da água 
o graal da loucura. 
 
assim respondeu o poço ao homem e 
este prostrou-se no chão, 
sem molhar os lábios, 
sem se ter afogado, 
sem dar um único passo adiante, 
sem contemplar o rosto ali iluminado 
pelo nascer do novo dia. 
 
 
 
 



o poema do poema 
 
ser poeta é nascer de cabeça para 
cima 
e sentir a vertigem a cada passo dado. 
é reter subliminarmente um segundo 
diferente 
e depois virar a página com a tinta 
ainda quente. 
 
é ver nas estrelas terrores imensos 
e nos contos de fadas finais 
inesperados: 
um príncipe feio, um castelo 
desmoronado. 
 
é sentir tudo e inventar o que falta cá 
dentro. 
pelo meio dar um grito, só para se fazer 
notar. 
 
montar o primeiro cavalo de cabeça 
para baixo 
e deixar-se escorregar. 
 
- galopar! galopar! galopar! 
 
sentir o andamento mais rápido  



e o corpo a não aguentar. parar.  
 
reler só mais uma vez. 
assinar apenas se valer a pena. 
 
se vês nele um sentido por dizer, 
chama-lhe: o poema do poema. 
 
 
 
 
 
 



manifesto das cores 

o frio agarrado ao meu peito e às 
minhas memórias,  
o erro colado aos meus pés indecisos e 
desnorteados.  
a rua a abarrotar por todos os lados 
espectros só meus,  
porque fui eu quem os moldou e os 
manteve por perto,  
quem lhes deu nome e o poder  mais 
cruel e impossível. 
 
e eles riem, eles galopam, eles elevam 
ao quadrado  
o total do meu medo. arrasto o branco 
do cortinado 
e tapo o negro da noite lá fora. mas 
eles não desistem, 
sempre se deram tão bem no sótão da 
minha lembrança. 
 
as minhas certezas de outrora agora 
em pedaços,  
como a fotografia que trago no bolso 
metida  
e em que tu já não estás e em que eu 
já não conto.  



 
como poderei fechar eu os meus olhos 
tranquilamente, 
se sei que a minha mente é um lugar 
de monstros? 
 
(não feches! convence os olhos e faz o 
poema mudar.) 
 
recupero minha visão. largo os óculos. 
sou criança 
outra vez, embora sinta a lástima de 
estar ciente disso. 
 
as canções da infância e os sonhos 
que voaram 
da minha mão, papagaios soltos ao 
vento, 
reanimo-os agora e invento o manifesto 
das cores. 
 
elas colidem, elas mesclam-se, elas 
conhecem-me 
novamente e dão à minha pele um tom 
iridescente: 
um arco-íris a pintar o peão que se 
aproxima do rei, 



a pairar insensível sobre cadáveres nas 
minhas veias. 
 
o sol a implodir a oito minutos do meu 
mundo: 
a reduzir-se, a ajustar-se, a pertencer 
ao meu corpo. 
os monstros a diluírem-se nas cores e 
a evaporarem, 
tempestades solares nos meus olhos, 
anéis de fogo 
que incendeiam trincheiras de razão 
dentro de mim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dégradé 
 
gosto de pensar em mim como um 
pintor 
e não como um escrevinhador. 
se as imagens nos falam ao ouvido, 
as palavras também pintam, para 
deleite  dos olhos. 
os dias que por mim passam sem 
grande alarde 
são a minha gradiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



posfácio 

 

transformámo-nos em máquinas, com 
resquícios de humanidade. por vezes, 
ainda soluçamos de frio ou de medo. 

mas seguimos. 

porque soluçar não é solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 


