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Preâmbulo

Se me tocasses na cara com as mãos 
enregeladas e me beijasses com os 
lábios em decomposição eu saberia 
dizer-te em voz baixa meia dúzia de 
significados para um sorriso sem que, 
na verdade, acreditasse em nenhum 
deles. Dir-te-ia palavras estranhas que 
tu saberias não entender e mandaria 
aumentar a minha cama para lá caber 
sem ter de dobrar as pernas e calcificar 
os joelhos. Servirias apenas para 
metade de uma cama num sonho. Não 
é grande coisa, para ti. Na realidade 
em que parecemos viver nem sequer 
teria coragem de aumentar a cama, em 
largura, porque sei que tudo se tornaria 
mais amplo e mais vazio, mais frio, 
mais decomposto do que este tamanho 
injusto que sou eu e desta carne 
escassa que me resta. Tu nunca lá 
estarias e o sonho dói mais quando 
parece existir sem se concretizar. Não 
me apetece mais que me doa. Dá-me 
só as tuas mãos frias e deixa-me 
adormecer com elas encostadas ao 
peito, adormecendo o coração à 
medida que o frio trespassa os ossos e 



penetra no tecido invisível da vida. 
"Este coração que aqui tens não passa 
de um músculo", dirias. E eu saberia 
explicar-te com cálculos 
estequiométricos e de probabilidade as 
quantidades exactas de músculo que 
são meus e teus, respectivamente, no 
meu coração.
Este é o cigarro que me resta enquanto 
o frio lá fora canta pequenas canções 
dos anos 50 e dança com cores 
estranhas na aurora boreal;
Se eu o apagasse, talvez ainda tivesse 
fôlego para incendiar um coração.



Caixote #

as estações não sobram do tempo 
nem as casas/ os olhos 
cansados de quem já não 
sabe mais sofrer. 
quando me dizem 
ainda o amor, as artes
o sonho de uma literatura 
perene, 
talvez o sólido sorriso 
seja uma técnica de soçobro: 
a vida sem o tempo de ser 
sequer 
o símbolo sagrado das 
silvas à beira do rio. 
os frutos do bosque entre
os pinheiros;
o líquido, ainda, que corre 
sem pensar 
e a criança 
a apneia num ombro 
próximo da margem:
a besta que atravessa
o sangue, 
o caudal, 
a criança 
para dentro de um sol 
ainda semi-



amor, semi-vivo. 
a palma da mão virada 
para cima e, 
digo, as linhas cruzadas/ 
não sei se 
enforcadas, afogadas, 
o sonho escorrido entre os
dedos como 
a areia, o caudal 
o sangue, 
a sombra. 
no final do tempo, das palavras, 
somos o que não sobra de nenhum
poema: a consciência dele. /a certeza 
que antes da sombra o sol 
pleno a secar a areia, 
o caudal, o sangue, 
o peixe que sobe o rio 
entre os dentes da besta; 
os da criança: o ombro 
caído de quem não desiste 
nunca. 
há uma jangada de coisas por dizer;
por fazer. 
um rio em apneia, 
os corpos no fundo,
as árvores a dançar 
o sonho incompleto.



Cabo de aço

este sou eu, corro depressa, 
não apanho o autocarro nem 
chego a horas a lado nenhum, 
doem-me as pernas, os braços, 
as mãos de amar todas as pessoas,
todos os cadáveres do mundo 
e um universo junto ao estômago, 
um pinheiro que sai da janela de 
minha casa avisa todas as cabeças 
metálicas, todos os pássaros de
flanela, que o caminho para a loja
de artesanato é um país distante, 
um coração impróprio para consumo.
vertem sobre mim uma água estranha 
e gritam pequenos nomes, 
palavras que sufocam, que afogam 
a vida dentro dos pulmões como 
um pequeno cardo, uma erva daninha 
a mastigar os flancos da besta 
mecânica. 
cravam-me ossos de homem, de 
mulher, de
criança na pele. sacodem os braços e 
comungam
ao domingo. procuram a minha cara e 
compram 
cutelos. cortam pequenos silêncios ao 



meio e fazem-nos colidir
até que um incêndio; um velho ébrio de 
casualidades 
se preste a chorar como se deve chorar 
um 
sofrimento esculpido na vida, esculpido 
de
vida. este sou eu, és tu a correr 
depressa 
atrás de um autocarro que arde 
conforme 
as tuas lágrimas se separam de todas 
as 
sensações possíveis.



Areia etc.
O café mastiga-nos a boca
devagar, especialmente entre
os dentes – onde se agarram
as estrelas inflamadas -, 
descobrindo tabernas antigas,
imóveis e/ou em decomposição.
O som, por sua vez, não 
se desconstrói. É grave. Habita 
a sombra das vozes funestas 
e o tampo humedecido das 
mesas onde os velhos choraram
todas as frases compostas. 
Agora o silêncio. Esquizofrenia. 
Cabelos descolorados e sexo. 
O espaço antigo condensado 
no vácuo nuclear de um planeta.
A pergunta correcta é desnecessária 
mesmo na sequência da dúvida mas, 
porque morreram os nossos avós?
Injectaram-se de doenças graves 
num sótão abandonado e não 
falaram mais sobre o cansaço,
as dores, a conta da água, os 
filhos que se enforcaram.
Violaram a cegueira do processo. 
Souberam na morte o direito 
ao silêncio e na vida os pulsos 
cortados e magnéticos a crescer



em pedaços de estética com 
frutos vermelhos nas extremidades



Folha de cálculo

A mentira obrigatória:
nasce para que a vida 
se apodere de ti,
de tal forma, 
que te consuma 
a condição existencial 
à menor das suas 
capacidades. 
Permite que a moral 
te viole indiscretamente
e te leve para longe
até que desenvolvas 
o síndrome de Estocolmo. 



À verdadeira literatura
se existes 
porque te escondes 
num vão de escada; 
porque te injectas 
e soletras o abandono
pela noite dentro? 
abraças as pernas e
mordes os joelhos
num hotel velho
dos subúrbios onde
restam apenas 
velhos; exilados; 
gatos mortos 
com as entranhas 
pós-modernas
expostas nos beirados. 
passeias-te pelo pequeno 
quarto decadente e 
esperas pelo desembarque 
dos pescadores, 
dos desesperados 
que a morte recusa. 
preferes receber na tua 
cama os mortos, 
os quase-mortos 
que procuram no teu abraço 
apenas o calor de um corpo 
despido. 



todas as pessoas dizem 
conhecer o teu corpo, 
o incêndio,
sem terem 
procurado a morte 
num copo de vidro 
partido. sem saberem
sequer o teu
inaceitável nome.
queimo todos os poemas. 
o que me resta de ti é uma volátil 
percepção dos passos 
nocturnos entre a cama 
e a casa de banho; 
onde choramos a vida 
perdidas dos amigos 
mortos pela fome, 
pela insuficiência 
das palavras todas.



Verso de página

Arde-me o céu da boca, 
o pântano entre os dedos
onde restam pedaços de
ti e de mim quando um 
abraço podia fazer sentido
durante a noite; durante a
madrugada. calo-me para 
ouvir melhor o corpo 
ofegante de tempo mas 
o teu abraço já não é sequer 
 abstracto. acaba um sorriso
no colapso mecânico que 
brota entre as costelas. 
a vedação está coberta 
de sonho, de pombos 
com facas no bico e 
nenúfares nas patas. 
somos animais de luz 
a correr depressa demais 
contra os olhos.
levantamo-nos tarde e 
estamos nus mas isso é inconcreto. 
apagas-me um cigarro no pescoço 
e é o beijo possível,
o corpo inflamado a construir 
estruturas aladas no 
rosto da impotência.



tenho a dimensão exacta de 
uma árvore decepada:
deixo a cabeça cair entre as 
tuas pernas e mitifico o silêncio
do fogo enquanto as portadas 
encerram a tempestade. 



Disperso XXI

quero esta corda. 

este silêncio em 

que a angústia se 

enrola no pescoço

e me pendura no 

lugar do cortinado.



Doze menos um menos seis menos 
dois

corri 

o tempo

todo 

dos teus lábios 

para os teus braços 

e enquanto a floresta 

ardia, 

tudo o que 

eu te soube 

dizer 

não foi 

suficiente para

especificar 

a emergência 

do amor.



Asma, etc. 

Construímos corvos sintéticos
nas esplanadas e as velhas, 
já demasiado cansadas de
nós
explicam as razões incontornáveis para
a morte dos manequins 
mal vestidos. Pisam merda, 
cospem para o chão, dizem
palavrões. Desistiram coerentemente 
da idade e sabem-no. Penduram 
mensagens agnósticas no coração 
de deus e passeiam os maridos
mortos em carros de compras 
com ferrugem. O que sabemos nós 
do cansaço? 
Respiramos ávidos de plenitude na 
esperança de nunca a alcançar 
e jogamos dominó nas festas 
tumultuosas. Padecemos de uma 
finalidade demasiado simples. 
Mastigamos cometas nos becos, 
cozinhamos tecido nos prédios
inabitáveis. Violamos velhos 
com um propósito definido 
e revelamos fotografias 
em casa, 



a preto e branco, como 
se na ausência de cor 
pudéssemos conter o silêncio. 



Velejar o silêncio póstumo

As raízes são pernas em movimento 
descendente. Atravessam a sombra 
com 
a calma dos corpos inertes e 
alimentam o núcleo primário
com a folhagem seca dos corvos.
Escondem na água um segredo ácido 
que  não cabe no bolso do casaco
cinzento.
É preciso vasculhar os armários,
os pregos do caixão presos na 
boca e o martelo no chão 
colado com cuspo. Não me perguntes
coisas, o cérebro das coisas. tu sabe-lo 
como a mentira num rosto de pedra. 
mas o incêndio dos prédios, as janelas 
carbonizadas. Pernas abertas ao 
universo.
tenho tosse. carvão nos pulmões 
porque
sou uma locomotiva de sonhos. não 
tomo drogas. 
a personificação de um candeeiro 
velho, 
sem abat-jour, sobre a mesa de 
cabeceira, 



uma lágrima ainda mineral com olhos 
presos no centro, afogados, acordados. 
ausência de pálpebras. diz-me a 
verdade 
hoje. mete as mãos dentro de um 
fígado 
destruído e assobia devagar. morre 
devagar. 
a verdade não existe. amassamos o 
pão, o início do pão, contra as 
paredes, mas há animais em fuga 
perto dos baralhos de cartas 
encetados, 
dos velhos com pêras nos bolsos 
a preparar uma guerra inútil. 
a carrinha dos gelados arranca;
de que tamanho é o teu abraço? 
com que mão se termina um 
poema, 
com que vida?



Quesi

Quanto de mim tem 

de ser teu para que

de mim sobre mais 

o que sou do que aquilo 

que te sou?



Pernambuco 

Chegar a casa sozinho. a roupa; a cara
por lavar e um silêncio vivo 
atravessado 
nos olhos. nenhum ombro onde 
possam 
desaguar os rios, as palavras de 
mais um poeta aflito. um espelho a 
reflectir
nas pedras; no rosto cansado de um 
jovem 
amante, a impossibilidade do mundo; 
do sorriso. não prestar para ninguém;
as mãos sobre a cabeça sozinha. os 
joelhos 
frios, os dentes marcados nos braços, 
nos dedos acabados e sobrepostos 
(…)



Comunhão 

duas crianças amarelas
feitas com sangue e luz 
entre as pernas. pequenos 
animais de cinza que se 
movem ainda e dançam 
músicas pequenas e fraternas 
com que ninguém, excepto 
deus, se identifica. 
quando sobe pelas paredes 
o que resta, apenas, dos 
punhos fechados; da sóbria 
faca a recortar as costelas 
de um amor que acaba sem aviso
os gatos, ainda vivos, parecem 
alegres e abrem
e fecham os olhos, os 
animais nos olhos em 
que crianças; sucessões 
de homens pequenos a 
desaparecer com o barulho
das avenidas; no abandono 
dos becos em que crianças, 
homens pequenos que 
matam mulheres 
e violam crianças e sobem pelas 
paredes como se o 



sol, a lua, em círculos permanentes
sobre o seu próprio centro,
sem culpa nenhuma do cancro, 
dos tumores, 
dos braços furados para injectar 
sopros, ainda, de vida. no fim 
não sobram dentes, nem tijolos
nem casas e as caixas de madeira 
acabam partidas no estômago.
de manhã, como sempre, 
sobra o teu espaço na cama; 
a tua vida na minha. sobra a
dor de não morrer doente, 
nem velho, nem louco. 
Apaixonado, só. um homem 
pequeno recortado de uma revista
velha na sala de espera do veterinário. 



Cálice de vime

A máquina castiga com 
o tempo que percorre as 
mãos do homem cansado. 
os olhos, a fronte, são 
as muralhas que não deixam 
antever a destruição; a derrota. 
compõem pedaços de carne viva 
e larvas para explicar a decomposição 
da vida concreta e o vento vem 
de nordeste com a tua mão recortada
numa rosa de origami. O teu sorriso 
contido numa orquídea queimada. 
curvo-me perante a força das 
coisas concretas. a falta de coragem, 
como sempre, a fazer de mim
um herói inacabado; uma história
interessante para explicar o que não 
fazer da vida. o que não ser, o que não
sentir. 
cuspo no chão que piso; deito o meu 
corpo
inutilizado onde sobrar espaço,
ainda. 



Constelação 

Oito horas num coração desfeito,
um som de despedida quando o sopro 
venéreo do silêncio nos abandona na 
rua
e nos pergunta pela mulher, pelos 
filhos, 
pela verdade. 
pelo sorriso que não temos para 
devolver 
nunca. porque nos roubaram tudo o 
que 
tínhamos. um resto de amor; um resto 
de nada que sobrevivia, como 
deus. 



Amigo

O teu rosto cabe em todos os 
poemas de que me lembro.
a tua vida transborda todas 
as palavras em que não 
soubeste caber. 
lava o coração com água 
fria e detergente barato; 
senta-te ao colo de 
nenhum deus e assobia 
as músicas que não 
souberes de cor. Engana-te, 
interrompe-te como se a 
vida.
brilha por dentro um
vulcão em que os gatos 
bebem o líquido primário. 
vomita as vozes que te 
dizem “isto é o amor, o amor
tem destas coisas”. compra um
avental e um cutelo. fatia 
os pulmões que te prendem 
a voz. Abraça um estranho na 
rua como se soubesses o seu 
nome, a sua razão para a 
morte. 
atravessa o rio de que és poeta 
e sê as palavras que pior te 



definem. procura-me perto dos 
poços se, de facto, um artifício
do fim. 
perto das margens ainda param
animais selvagens. árvores de 
fruto em migração. se puderes
segura-me a mão que treme
enquanto desce pelas palavras. 
se possível não morras, 
por favor.



Sopro IV

se um dia 
os teus olhos 
de carinho 
adormecerem sobre 
mim e me tentarem 
explicar, com palavras, 
que sou bonito, 
desfaço-me em lágrimas
e choro o universo 
inteiro; como se 
toda a felicidade 
fosse um poema 
que já não existe
e eu importasse, 
outra vez. 



O coração é um enchido

cavalos: galope sobre as pedras.
desconstrói-se um castelo com 
as mãos molhadas. Húmidas. 
um rosto morto de deus a 
reinventar paradigmas, nenúfares
no lugar de cabeças. enforcamentos 
com fios de nylon e pessoas; 
homens enterrados vivos enquanto
gritam alto. uma plantação 
de gritos. um pomar onde 
mulheres se ocupam de recolher
os frutos preciosos
da asfixia. 
ao fim do dia o capitalismo nas
mãos de pedra e movimento
nenhum para explicar a crise
financeira. as mulheres, de novo,
com um pequeno balde fechado 
a levar o inferno já podre 
de deus. falam sobre sexo e
a possibilidade concreta dos 
maridos morrerem debaixo
de uma almofada durante a 
noite.
subimos os túmulos para o 
telhado da casa e construímos
nos cemitérios grandes parques



aquáticos – a eterna diversão da
morte – a aventura desumana 
de ser. a pena irrecusável 
de um justo desaparecimento. 
o meu pai ensinou-me a correr,
a morrer o mais depressa possível 
mas eu caí sempre, esfolei os joelhos 
e perdi a fé em deus. adormeci cristo 
num parque aquático e afoguei-o
com os dois pés na parte 
superior do crânio. 
não me sobra tempo para 
salvar nada. ainda não 
construí nada digno de 
ser salvo. espero o suicídio
com a estranha expectativa
do crime. a incompreensão
e uma lareira acesa para 
acabar com este benigno 
tumor,
cancro amigo,
que vai sendo a poesia. 



meus queridos, 

saber do rosto que se apaga, 
da memória em silêncio que 
ainda rasga o peito com as 
palavras pequenas que 
não se esquecem. os vermes
não são como antes; sobem 
pelos braços; pelas veias 
e mordem os pulmões 
no sítio onde se aprende 
a chorar. 
com que direito 
esta solidão que vem de 
longe me acaba os poemas 
com uma dor tão minha; 
de um homem 
como todos os outros. 
um deus desfeito na 
sombra das árvores;
os frutos podres, 
as laranjas a assobiar 
como se soubessem que 
caem, todas, um dia 
menos 
a que os pássaros 
desfazem como se dentes 
de animais mais ferozes: 
dos que assustam as 



crianças como eu, 
os aprendizes do sofrimento 
que não morrem 
só 
por não saber. 

a cama fria e nenhum cigarro,
nenhuma mulher, nenhum 
barulho estranho que 
se afogue nas lágrimas 
que caem 
e a chuva lá fora 
não sabe de mim. 
não me procura.  



Cólica 

engole os pontos 
que 
fecham as feridas; 

chora. ]



Esfoliação 

um dos lados da
cara, 
uma laranja cortada
ao meio, um rio 
eléctrico que sobe 
pelas pernas e
se aloja na boca. 
mordias os lábios 
quando me vias chegar 
dentro de um saco 
fechado. as tuas palavras 
no meu peito e a luz 
do sol nos olhos a 
doer como um pulmão 
que cessa, um canto 
que se afoga no estômago. 
cortamos árvores de 
fruto para fazer uma 
cabana e sorrimos 
a tarefa cumprida. 
assobiamos músicas
de vitória; flautas,
violinos, guitarras. 
não escutamos o 
silêncio nem as 
palavras vazias. 
somos do tamanho 



de um corpo que explode
e temos fome, o corpo 
desfeito com pedras nos 
olhos ainda abertos a 
olhar para longe. 
ao fundo há um túnel
fechado. 
vidro duplo.
os cães levam sangue nas 
patas – de pisar a madeira 
matinal. a virgindade do 
tempo sucessivo assusta-me. 
escondo-me numa claridade 
constante que não se vê. 
as horas passam e eu 
não sei sequer o meu 
nome. 
a voz que ouvia quando 
me debruçava para o poço 
e falava das tuas mãos 
a apertar o meu pescoço,
a minha cara azul 
ainda à espera de um 
beijo que 
nunca. 



Excerto #25

Tenho cólicas durante a noite quando 
finalmente compreendo o poema; o 
poeta 
e os divido e distribuo pelo chão. 
o poeta num canto – de joelhos – 
em busca do poema que vive entre
as ranhuras do soalho. aqui, também, 
um lago de vidro a supor a existência 
no fundo mas entre a janela da 
casa e a cama da viúva, ainda 
sobram oito passos de gigante em 
qualquer direcção. é melhor ir devagar; 
sonhar devagar. assinar na linha 
tracejada e concluir um raciocínio 
perene na lógica existencial 
do nenúfar: sobre a água como 
deus feito homem e recortado 
pelo homem feito deus. 
o castigo maior de estar sozinho é 
o cansaço da rejeição. o corpo 
decantado 
e exposto ao sol vertical de agosto. 
sobem arados de feltro pelas pernas 
do homem semi-nu. a cama por fazer 
e os lençóis, ainda, vestígios de vida
e morte em simultâneo. os olhos 
fecham:



penetram na escuridão conforme o 
tempo
passa. são fluorescentes, ou pretos. 
quero um castelo de cartas outra vez. 
o amor num caixote de cartão à chuva. 
tudo o resto a dançar em volta. 
uma carta à cabeceira 
em branco. 



Contenção: berço 

os teus lábios 
são objectos 
ainda por decifrar.
escolho de entre 
os teus beijos 
o mais longo e 
faço dele um 
silêncio profundo 
e prolongado. 
não me censures: 
o meu vocabulário 
está condenado à 
repetição mecânica 
de uma gramática 
infeliz. sobro aqui, 
sozinho, enternecido 
pela saudade e pela
 demência. 
a gaveta das meias 
transborda.’
fotografias; memória 
que emerge do 
escuro e 
assombra. e dói 
o coração. a alma inteira. 



Inevera II 

um tijolo partido dentro 
de um depósito de cadáveres. 
o meu silêncio, a agonia. 
os rios despistados contra 
árvores marítimas abandonadas.
mastigar a água até que
troncos em chamas e cinzas 
inaladas sofregamente. 
cinzas, repito. 
os teus braços ainda ligeiros 
e mal rasgados, histórias 
a preto e branco por escrever
mas o bisturi a acelerar 
o universo e os planetas fossilizados
dentro dos teus olhos fechados. 
com que direito a tua ausência? 
o que responder ao eco, agora
que as aves transportam as 
flores de lótus?
a dúvida persiste as pegadas 
no crânio partido. 
o cálcio final;
cinzas, isto. 



Amiúde

Os pés sempre na mesma posição 
enquanto o corpo fechado com 
velcro sobre as escadas de um poço
de vidro. um armazém vazio 
só com os pés, na mesma posição, 
a ocupar o espaço da tua ausência.
os pés, descalços, a saber que 
nunca mais voltas. 



Finalidade

sento-me a escrever 
e nenhuma palavra
se move. nenhuma 
vírgula respira. 
todos os momentos
são um pensamento
vazio a deambular
pelo branco sujo 
do papel

espero um poema 
que nunca chega. 
um homem velho 
com um garrote
que me estrangule
e faça de mim a 
poesia inteira 
que podia 
ter sido.



Noite

abrimos as portas todas 
da casa à espera das 
estações que tardam em 
chegar. colhemos o verão 
pelas ranhuras antigas 
da janela enquanto o outono 
se mastiga lento na 
conspiração marítima da 
descoberta. as gaivotas são
corvos: vice versa.
cai a noite e os pássaros
levantam voo o melhor 
possível. as mulheres 
estão despidas. não me dizem 
nada, não choram, não falam.
esperam um barco velho
nas asas de uma ave.
vindimam o sexo dos desesperados:
são putas, corpos de mulheres 
com palavras vazias na voz,
seres holísticos com desespero
por baixo das unhas, com 
carne no lugar de olhos, 
com o amor desarrumado
nas meias de rede. notas 
de vinte; o amor; o incêndio.
o silêncio é o paraíso de 



todas as sensações.
sento-me, acabado, entre os 
prédios altos do subúrbio
à procura de um cigarro. 
não fumo; sou o ruído estranho 
do movimento 

perpétuo. 



Missanga

a 

culpa 
 de viver
não é só 

minha 



Seixo IV

a escada ao fundo da rua 
tem três degraus e 
serve só para os velhos 
e as crianças se sentarem 
a aguardar o silêncio.
depois do último degrau
há um balde vazio onde
restos de braços,
de línguas, de pernas. 
a morte ao fundo da rua
demora três degraus
e no primeiro só 
solidão e silêncio;
feridas nos joelhos 
a explicar os mistérios
da física, da biologia, 
da química. supõe-se 
que tudo isto verdades
absolutas mas, na verdade,
preciso só de mais uma
dose, de mais umas horas 
deitado ao fundo da rua
numa escada de madeira 
a apodrecer. há bichos
na madeira que se ouvem 
quando durmo; há silêncios 
quebrados como toros de 



madeira. 
desculpa, mãe, ter 
subido a escada a correr. 
entre o silêncio e a morte
há um degrau misterioso 
que pisamos ou saltamos 
sem esfolar os lábios na 
magnitude do beijo. 
o amor que ninguém conhece 
não morreu ainda; não sobreviveu 
(ainda). 



Biografia #1

tenho uma corda com que
posso subir todas as 
montanhas ou uma árvore
apenas. uma extensão 
petrificada do meu corpo:
um pneu velho que as
crianças usam como 
baloiço. 



Simples numeric

ao pequeno almoço 
a mesa vazia
são migalhas 
do teu corpo
que nenhuma 
mulher saberá
limpar.
palavras pequenas
que atravessam 
a estrada 
com a boca vazia. 



Vassoura de  mármore

levo a cabeça debaixo 
do braço. talvez a minha.
o meu corpo confuso 
descreve-se num muro 
de areia que se desfaz 
também. 
a minha boca fechada
mesmo sem olhos. 
o nariz partido 
substituído por 
uma maçã vermelha.
um sol frio e extinto
que oxida no tempo.
fora do tempo, do corpo,
a cabeça que dorme debaixo
de um braço, talvez não 
o meu, 
o braço. 
mas um movimento de lábios 
a desenhar na areia molhada, 
a silhueta de um castelo, 
de uma fogueira azul de
hidrogénio. Poemas queimados 
sem olhos, já. os braços, a 
cabeça. um corpo verdadeiro 
que é meu, que (não) me pertence
e se move e ama e chora



num colchão azul; molas 
que saltam e se cravam 
nas costas. nos poemas que 
não sinto
sequer
porque a vida acaba
menos vezes que o tempo
estático /sintáctico/estético. 



Breve #24592104201

sufoca-me o coração
cansado. 
o amor inábil 
que sou



Posfácio: Subtracção de ruído

Um homem de olheiras 

fechadas, pequenas sombras entre os 

olhos e o universo, assobia um piano 

de cauda para dentro de uma garrafa 

de vidro. Coca-cola, Rachmaninoff. Há 

sempre no final uma espécie de dança, 

um propósito existencial que não 

consegue selar a velocidade do som 

num recipiente partido e tudo 

desaparece: um homem que dança 

sobre um piano de cauda, que guarda 

apenas as lágrimas numa garrafa onde, 

antes, o som todo do universo, a 

música de uma dança poluída de 

solidão. Talvez houvesse um par, uma 

mulher, um homem, um cão. Um 

recipiente esvazia-se quando cai, 

quando transborda, quando é 



consumido e se torna no reflexo vazio 

de não ser nada. É só um homem com 

partes, ainda, de um todo que, visto ao 

espelho, se separa. Este homem sou 

eu: A cauda de um piano com garrafas 

partidas dentro; o som inconsistente da 

imperfeição estilhaçado nas palavras 

inutilizadas pelo tempo e pela 

adequação aos velhos: os novos 

tempos. 

Nos dias mais quentes os 

pássaros – não só os corvos – 

esculpem a cabeça dos vivos e 

depositam restos de crânio nos 

beirados. Há os que migram e os que 

morrem. Costumo gostar mais dos que 

migram porque me trazem o sol e me 

levam a casca da laranja para longe; 

para lá do que os olhos sabem perto 

das mãos e o coração são cascas de 



laranja que guardam, normalmente, 

mais sementes que sumo. Quando se 

vê uma mulher nua, um corpo 

decantado numa cama velha e fria, 

engolem-se as sementes, e a laranja 

inverte a sua própria cronologia. Torna-

se flor e vento e árvore e chuva. 

Guardam-se amigos das recordações 

do mundo. Cresce do centro  da terra 

uma pedra em chamas. Um livro de 

poemas inflamável. O cabelo 

desgastado cai-me nos ombros e os 

abutres voam em círculos; pomares à 

espera da primavera anunciada. O 

chão está sóbrio mas os meus olhos 

não. Caio do cimo do meu corpo e 

flutuo a queda constante; Morricone. 

Não tenho pé longe da margem, não 

me afogo. Não sei nadar. Agarro-me 

aos toros de madeira que procuram 



rios, descidas com água entre os 

braços. Abraço os toros de madeira, a 

madeira dos toros de pedra que se 

afundam no rio e se afogam no mar. 

Fujo de perto do metal das margens 

onde se cortam as crianças 

descuidadas. Consumo carbono - com 

um fio de azeite se puder ser - e corro 

por dentro de corpos sem dono. A 

minha pedra da sorte está no fundo de 

um rio onde os toros de madeira, de 

pedra, o metal das crianças, dos 

dentes partidos dos amigos 

descuidados, da luz que limita a boca 

aberta onde me escondo nos dias de 

chuva. A chuva é electricidade estática 

a fugir dos beirados conforme passa o 

tempo e se queimam os carvalhos 

centenários que descem o rio de pedra. 

No seu limite externo um sopro de 



azeite não vai o fundo. É um problema 

sintáctico da física. Um léxico relativo 

aos poemas que, quando era novo, 

escrevi debaixo de um tecto quente - 

não em chamas – e sorri um final feliz; 

um rio de madeira estático a descer os 

beirados para bater à minha porta. Um 

estranho vizinho que precisa de ovos, 

farinha, açúcar mas, especialmente, 

azeite – uma vida espessa e 

combustível. 

Encontro insectos metálicos, 

cabeças grandes demais para um 

corpo endurecido. Quando assobiam 

pequenas melodias parecem vidros 

inteiros com reflexos aleatórios. 

Quando me olham com as suas 

pequenas mandíbulas a mastigar os 

restos de pão que roubam nas grandes 

superfícies parecem sorrir. Parecem 



começar uma dança que nunca se 

concretiza. Saltam de longe para o meu 

ombro e procuram vestígios do mundo 

dentro dos meus olhos. Vejo pontos 

pequenos a atravessar o que parece 

ser o meu cérebro e cheira-me a metal, 

talvez a ferrugem, a sangue. Há um 

derrame no universo que compromete 

a estabilidade da cadeia alimentar. As 

centopeias comem os olhos que fazem 

insectos. Pousarei sobre eles a minha 

mão e não diremos nada durante umas 

horas; guardá-los-ei numa caixa 

metálica com cabeças de fósforo. Mais 

tarde acenderei um isqueiro e as 

galáxias, os buracos negros, os 

cometas, serão um ovo gigante que 

eclode. Uma sombra que dança sem 

sombra. Quando a noite se espalha 

dizem que há uma trajectória circular 



indecifrável mas eu sei que não... parto 

o pão que me resta em pequenos 

pedaços para dar aos pombos; uma 

praga, presença inconveniente para as 

estátuas, as instituições, os homens de 

verdade que se sentam num muro alto 

e falam com palavras compridas para 

explicar coisas pequenas. Os pombos 

são um pouco de mim. Não interessam 

a ninguém e sobrevivem dos restos de 

vida de pessoas com ombros maiores 

para segurar a pedra que o meu corpo 

não suporta. Seguro numa flor, uma 

orquídea, e ofereço-a a mulheres que 

não aceitam. Escondem as mãos para 

não terem de olhar para as palavras 

que me faltam. Um sapato furado: 

Beethoven, cinco da tarde, quinta-feira.  

Consigo sentir a textura 

aveludada de um feixe de luz que me 



atravessa as pernas. Saudade é uma 

palavra feia para dizer amor. Às vezes 

escrevo nas portas das casas de banho 

alguns poemas para o teu aniversário 

mas nunca me lembro do dia exacto, 

da hora em que me ligavas a avisar 

que não ficarias para jantar, uma planta 

de seda mal feita ao canto do sótão 

lembra a excursão eléctrica dos dedos 

a percorrer estradas vazias com um 

alce entre a berma e os pulmões. 

Tenho pó nos flancos e sinto o frio nas 

costas do cobertor cheio de borbotos e 

carraças, crianças com asma que 

sobem e descem a ladeira à procura de 

ouro e fruta fresca. Sento-me nos 

beirados com uma cana de pesca e 

assobio a revolução. Na estrada vejo 

mulheres que dançam e bebem 

aguardente. Nesta caixa a areia que 



caiu dos teus olhos quando correste 

para a porta e gritaste as mãos nos 

joelhos: “O amor não me serve. Devia 

ser o número abaixo”. Não te voltei a 

ver. Mordi os joelhos e deixei de andar. 

Deitei-me ao sol e espero uma vida 

inteira que não acaba. 

O tecto tem olhos e laranjas a 

apodrecer. No espelho um cavalo de 

feltro que não existe e a parede que 

segura a minha cabeça. Não sobra 

nada no frigorífico. Deito-me nu sobre 

um colchão húmido de tempo num 

quarto pequeno que aluguei a uma 

viúva. Abro uma garrafa de  vinho e 

sento-me num canto da cama a 

assobiar. Mahler: feridas abertas nos 

braços e na barriga. Tento coçar as 

costas e faço um furo perto do cotovelo 

para guardar as moedas de cêntimo. 



Aos fins de semana recebo 

visitas de amigos mais velhos, de 

mulheres vestidas de branco com um 

aparelho metálico no peito. Despem-

me e lavam-me as costas com sal 

grosso. Fecho os olhos enquanto me 

tiram do sol e deitam os cadáveres à 

sombra. A luz forte contra os olhos 

fechados. Cinzento: Verdi. Não sei já, 

sequer, o nome do teu irmão, do meu 

pai. Quando saíres não feches a porta; 

deixa o mundo entre-aberto como se a 

possibilidade fosse a plena composição 

do mundo e nela se multiplicassem as 

criaturas compostas do sonho. O 

inexistente é a máquina perpétua para 

o movimento das massas. Debaixo da 

cama ainda o rosto de fogo em que o 

medo se imola. A punição  pelo silêncio 

na avenida lexical. Na estrutura 



sintomática da vida de um humano, 

sobram as palavras em excesso para 

falar da metafísica. Correm e tropeçam 

na eloquência da comunicação. O 

acrílico estilhaçado como se um vidro. 

Um fio de azeite, braços sobre o 

colchão velho e o assobio de dentes. A 

dor permanente de cultivar a terra 

húmida com a largura do tempo. 

O hino nacional toca baixinho na 

telefonia avariada e a minha mão sobre 

o peito porque os pulmões, a traqueia, 

a laringe se desfazem lentamente 

dentro do externo. Misturo folhas de 

eucalipto e a expectoração escorre 

num rio sereno e cognoscível. A 

matéria perene da consciência vibra 

com a sumptuosidade vertical da 

gramática. Ninguém procura as frases 

costuradas no avesso da roupa dos 



mortos. Um castelo de cartas ao vento. 

As mãos trémulas a tentar moldar, no 

vácuo, a forma inicial do esqueleto. 

Perto das fontes sobem as caras 

assustadas e envelhecidas dos 

habitantes do abandono. Os dedos 

cortados, ainda no peito, são o sangue 

que vibra sobre a música. Sem saber o 

meu nome digo em voz alta que a 

pátria: a inconsequência de um 

conceito vazio, esgotado, cansado; 

morto, como eu. A sombra da parte de 

cima do sol arde nas palavras que 

ainda se escrevem de madrugada 

enquanto cantam os pássaros de 

velcro. A condição  estática do meu 

corpo não reflecte a sombra como o 

lago de vidro no presépio mas as 

mulheres em silêncio cosem cartas 

antigas às pernas e sobem a rua em 



busca  de um castelo. Empilham-se as 

cartas, as mulheres, com os braços, a 

ferrugem dos cotovelos a ranger uma 

sintaxe obtusa. O que sobra do 

mercado terá de chegar para mais uma 

boca de pássaro sem asas. A língua 

entrelaçada na glote e um grito de 

pérola a preencher a avenida. 

No segundo andar ainda há 

comida na mesa. Ainda se ouvem os 

talheres a bater na porcelana e os 

copos a cair sobre o telhado. Não me 

dizem nada quando descem a escada 

e estou deitado no lancil à procura de 

um bicho de conta. A sombra dos 

cactos é um desígnio eléctrico da 

insuficiência da vida. Saber as palavras 

de cor para descrever o amor, a 

compreensão - se ao menos uma 

palavra sequer. Quanto de mim está 



feito sem nenhum cuidado sou eu 

inteiro. A minha existência está repleta 

de chagas e feridas por abrir junto aos 

ombros. As mãos de tantos homens, 

mulheres, crianças que nos falaram da 

beleza, dos aspectos dinâmicos do 

universo. A dança resumida dos 

últimos mestres da sensação. 

Custa-me ainda levantar o peso 

repetido do meu inverso. Tenho cólicas 

matinais do esforço de viver. Sobem-

me pelas costas besouros vermelhos 

enquanto a banheira transborda e as 

crianças aprendem a nadar, ou 

morrem. Os braços a subir e descer 

como num rio de líquido amniótico: 

Schubert. As larvas, as pernas a 

engolir a carne sem mastigar e os 

olhos amedrontados como se o mundo 

pudesse acabar. “o mundo não acaba 



sem tu saberes”, diziam, mas não 

acreditei, ninguém acreditou. Subimos 

árvores em busca de frutos em 

putrefacção e deixámos cabeças de 

aves penduradas no céu. Comemos 

animais provisoriamente e prometemos 

um fim do mundo pacífico para todos. 

Aos sábados ainda fazemos 

pasta de papel e reciclamos as cartas 

de amor com que compraram as 

primeiras facas, os primeiros golpes 

nos punhos fechados: nos pulsos. 

Vibramos um pouco com o som das 

avenidas vazias mas a cabeça deitada 

numa almofada de vidros. As mãos 

cansadas de pouco diálogo, de 

nenhum aperto de mão, sequer. Não 

sei, já, se estar na rua é viver num 

quarto mais amplo ou não. Tive casa, 

carro, amigos. Vendi-os ao desbarato 



para comprar um degrau de mármore 

partido e arrefecido pela sensatez dos 

corpos que passam e não reparam 

sequer que, afinal, um homem velho 

deita as costas num canto doce: 

Boccherini. 

Atiram dinheiro, às vezes, para o 

chão. Moedas de cobre. Não sabem o 

nome do corpo deitado; não acendem a 

luz do quarto do fundo para não 

acordar o senhorio. Respiram pouco 

enquanto correm e assustam-se com o 

vento aberto nas janelas. As mãos 

doridas são testemunho da 

coincidência de viver. Sólidos 

geométricos sobre as àrvores. Os 

frutos a apodrecer com o barulho dos 

carros a passar. Nenhum propósito 

mas o homem condenado e 

abandonado a uma sorte temida. 



Sobem e descem a montanha, os 

homens, os senhorios do mundo.  

Quando te virem despido num verso 

inacabado saberão de ti, de mim, mais 

do que queríamos. As tuas pernas; o 

teu rosto verbal. Subiremos às árvores 

com as pernas encantadas de vida 

mesmo que, na verdade, o coração – o 

que dizem ser o coração – já gasto e 

embrutecido pelo tempo; pelo tempo 

demais. “Foi um grande escritor, um 

homem de palavras cheias” mas de 

olhos abertos e vazios. Fechados pela 

morte, à força. 

Se o meu avô me pudesse saber 

abraçar agora enquanto as questões 

legítimas da democracia não se 

colocam; se o dedo indicador das 

mulheres na praça não me dissesse 

“tens de morrer porque és feito de 



carne”, faria sentido perguntar a deus 

um caminho para mais perto do litoral – 

onde se movem as folhas no outono 

como se as fontes fossem vento 

desencontrado e levado pelo chão até 

ao sonho de ninguém; Kosma. Sobem-

me pelas pernas os anos de miséria, 

de desgaste sucessivo das horas sobre 

as pausas na música e já me custa 

andar. Atravessar a estrada, mesmo 

que lá estejas à espera de um abraço 

que não chegou, nunca, para mim. Mas 

chegaram os cães, os gatos, os 

homens do lixo pela manhã à procura 

de um relógio perdido na anacronia dos 

dias, nas horas sucessivas de coisa 

nenhuma, preenchidas por gente que 

passa sem palavra; poesia nenhuma. A 

minha voz já é pouca para tanto. A 

minha mãe dizia-me devagar que as 



verdades são rápidas de dizer. A 

revelação constante de estar contido 

numa casca de ovo partida. Uma caixa 

de cartão rasgada no topo à espera 

que os membros encolhidos procurem 

água, comida, subserviência. Corre-me 

nas veias a desagregação dos estóicos 

fatos na avenida. Lembro cada casaco 

queimado como um sopro de vida na 

urna de deus. Os padres de branco e 

preto como se nenhuma cor lhes 

servisse melhor o pecado de ser carne 

e osso – mais carne, digo, que osso. 

Os miúdos na missa, como sempre, à 

procura de razões para pecar e os 

velhos perdidos em busca de razões 

para morrer sem remorsos. Sem 

pecados escondidos nos bolsos com 

medo de um escrutínio, de facto, para 

escolher os melhores lugares num sítio 



feito de algodão doce e roupa de 

domingo. Os pássaros de boca aberta 

à espera de um sonho de seda como 

as tuas mãos. As tuas mãos, sim; 

também eu feito delas e de ti. Onde 

estás quando não sei onde estou? 

Ellington; o vidro embaciado. Nenhum 

nome, nenhum risco, sequer, na 

efemeridade deste instante. 

Castigo-me com a respiração 

ritmada a que me habituei desde cedo. 

Sabe-me sempre a saudade esperar 

por um comboio de três carruagens; 

cartão e basalto a forrar o fundo do 

poço. Nenhuma volatilidade é suficiente 

para ser completa, entre outras coisas 

porque, as mãos castanhas são feita 

de terra e de frutos que não crescem. A 

solidão da matéria natural combina 

com os recortes das crianças sobre a 



lógica; nas capas dos jornais de 

amanhã estarão pessoas despidas à 

porta de casa com a chave na mão; 

inanimadas e com bolor. As carteiras 

de pele a sobrar da vida, vazias, 

campas cheias de vida e flores e os 

vivos, como eu, a apodrecer por dentro; 

maçãs velhas e enrugadas por fora, 

com um silêncio verde entre os olhos. 

Quando o coração não chega 

para limpar as lágrimas do costume 

uso panos velhos, com detergente, e 

esfrego os olhos com força. Rasgo os 

panos, como se o coração, e choro 

mais. “é do detergente”; cuspo para o 

chão, ou vomito, acho eu; Hendrix. Se 

puder, digo-te que estou bem, que já 

não choro à noite quando o chão está 

frio e as pernas feridas de coçar, de as 

abraçar como se tu, ainda, entre mim e 



uma porta entreaberta. Mostro-te as 

mãos com sangue seco e digo-te que 

os cães mortos, os seus corpos, estão 

na estrada a apodrecer, e que os 

animais são bonitos. Digo palavras 

humedecidas como se plantasse um 

pinheiro no deserto; um suporte onde, 

com as mãos atadas, me posso 

enforcar com uma gravata vermelha; 

não se usa gravata só para morrer? 

Ainda te lembras que existo quando 

estou sozinho? O ritmo do mundo fora 

de ti. não sei o que dizer, o que fazer 

quando a solidão entra no carro a 

perguntar o nome, a idade, o amor, o 

sorriso: as coisas todas que já não 

tenho; que já não sei desvendar do 

segredo constante do universo. 

Atravessar os dias vazio. um livro de 

poemas rasgado e uma caixa de 



fósforos para acreditar, ainda, no calor; 

na luz. Quando me ligares terei a voz 

embargada. O tempo gasto de ser 

sozinho. Terei morrido mais ainda; e 

so(ço)brado inteiro de ti.  






