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Um vento surdo liga 702
Há de um dia o dente do futuro 703
Nesta cadeira me sento 704
Não digo do Natal — digo da nata 705
Azimuto a minha barca 706
Descai a folha sob o peso da tarde 707
Como um velho como um cão 708
Lembro-me muito bem do Ano Novo de um 709
No Kaufhof espraiei o teu perfume 710
Disseste: o sol nasceu 711
Vinha do mar com relentos de cheiros e mistérios 712
Em cima de uma cisterna temos nos pés o mundo 713
Azul. Era azul? Era a cor 714
A tinta preta que baila no papel 715
O amor já não é o que era 716
choravas mãe choravas 717
Nas escadas do pátio havia lagartixas 718
Da cama de folhelho o pé no chão 719
Não me deste o retrato 720
Atarda a mão que vai ao rés do colo 721
Papel amarrotado desse chá que tomaste 722
Havia tojo e urze entre as carumas 723



Íamos à Barca. Não que navegasse 724
Vozes para além do rio. São água 725
Estendes a mão direita, abres os dedos 726
Só os bons é que sofrem, disse ela 727
Em Cheias, ao virar da esquina 728
O que me sobra: febra 729
A minha morte, não ta dou 730
Sento-me na cadeira 731
Cheguei ao fim. Andei de pé descalço 732

ANALOGIA E DEDOS (2006) 735

Madame Butterfly, velha 739
Herodes 740
Raskolnikov 741
Linneu 742
Alexandre VI 743
Noé 744
Moisés 745
Herzog 746
Nefertiti 747
A tentação de Santo Antão 748
Romeu 749
Bocage 750
Europa 751
O romeiro, D. João de Portugal 752
Afonso VI de Portugal 753
Inês de Castro 754
Creonte 755
Lázaro 756
Holofernes 757
Lagartixa 758



César 759
Brutus 760
Annie Besant 761
Mosca 762
Amendoeira 763
As portas da esperança: Shaare Tikvah 764
Adam Smith 765
Carlos Paredes 766
Ouve, Cleópatra 767
Simão Botelho 768
Tirésias 769
Natércia 770
O vale velho 771
Ivan Illitch 772
Tomás António Gonzaga 773

O LIVRO DO SAPATEIRO (2010) 775

Iremos procurar a razão da giesta 779
Mordeu a vida a pele da minha mão direita 780
Sentado no curto escabelo que me deram 781
Há um rio e o outro lado do rio 782
Estar aqui é como não estar aqui 783
E assim a minha mão vai ao centro do mundo 784
Meia sola é meia sola 785
Vou dando forma aformoseio 786
Enquanto ponto a ponto coso 787
Toca música lá em cima 788
A quem dou eu alegria 789
Penso no que de parte pus 790
Por esta cave deserta 791
A mão. Ê esta mão que percorre 792



Õ temerária mão 793
Esta perna invertida 794
No clandestino recanto 795
Amo o sapato que faço 796
Não trabalho de encomenda 797
Cheiram-me os dedos à alma do sapato 798
Que te prometo eu, ó pele 799
Tenho a mão mordida da sovela 800
E ao fim do meu dia 801
Ardem-me as mãos de lhe afagar a pele 802
Não é qualquer ilusão 803
Suspendo a mão entre o A e o B 804
Incham-me os olhos 805
A quem usar a peça que fabrico 806
Essa nudez de carne que vislumbro 807
De cada lado do banco 808
O que pergunto 809
Um longo casaco de veludo azul 810
Brilha outra luz refletida 811
Não escolho a cor ou o feitio 812
A quem deixarei o meu cansaço 813
Se entra alguém, chegando pela tarde 814
Olho para trás, as peças que arrumei 815
E entretanto um prego aqui 816
Quando, ao cair da noite 817
Que faço eu senão amar 818
A pele transfigurada que as minhas mãos modelam 819
Música 820
Não sai de mim afinal 821
Minha maneira: sentado 822
Acocorado como estava o escriba 823
Aqui não tenho relógio 824



E no entanto chega luz 825
Ardem-me os olhos de tanto me fixar 826
Vejo-me no brilho que te dou 827

UM TEATRO ÀS ESCURAS (2011) 829

1. A personagem veio lá de trás 833
2. Ele: Eu digo-te onde estou 834
3. Ela: Quem sou eu então se não me vês? 835
4. Voz do público: É um comboio fantasma 836
5. Ele: Desfeita em tantas peças 837
6. Ela: Eu não sou nada — luzes 838
7. O contra-regra: Não percebo o que faço 839
8. Ele: Se mais te aproximares 840
9. Ela: Como se fará isso 841
10. Ele: Também eu estava perdido 842
11. Alguém do público: Aí coisas que pensaste 843
12. Ele: Se não te vejo não existo 844
13. Ela: Eu sou. De pé eu sou 845
14. Haydn, o autor da música: Aqui venho, velho e feio 846
15. Ela: Nesta escuridão não há mais que perguntas 847
16. Ele: Sim, é verdade que choro, mas não é por ti 848
17. Ainda ele: Não, não sou bom nem sou mau 849
18. Ela: Se não te vejo não te oiço 850
19. O encenador: Tudo me ultrapassa 851
20. Ela: Eu digo sim — oh, não 852
21. Ele: Como te posso amar se não te vejo 853
22. Ela: Olho para trás 854
23. Ele: Eis o corpo celeste mais antigo 855
24. Ainda ele: Sei que subi ao palco 856
25. Outra voz do público: Mas onde está ela, onde está 857
26. Ela: E sei no entanto que a liquidez dos meus olhos 858



27. O encenador: Nem eu sei quem sou 859
28. Ele: Se nos falta a luz não nos falta o som 860
29. Ela: Um caminho pode ser a luz ausente 861
30. O eletricista: Eu não tirei a luz 862
31. Ela: Não te vejo mas vejo 863
32. Ele: Sei que existes, e nisto se resume 864
33. Ela: Ah, eu sei agora que é magia 865
34. Ele: E no entanto és luz 866
35. Ela: Piso estas tábuas com minhas pernas fortes 867
36. O ponto: Não dizer, não ditar 868
37. Ele: Nascemos vindos do escuro 869
38. Ela: E até lá nenhum de nós está só 870
39. Ele: Tocas o próprio corpo 871
40. Ela e ele alternadamente: Pressinto um outro mundo 872

RUA DE NENHURES (2013) 873

fala-se de uma pedra 877
Do lençol solitário 878
Cantas. Não sei bem onde 879
Como se estende a minha mão 880
Cheguei do fundo das ravinas 881
Guardarás numa caixinha virtual 882
Cotovia perto 883
Vieste caminhando sobre as ondas 884
Ave que me afagas, que me afogas 885
Não me vejo no espelho em que te miro 886
Ardes-me no peito onde a custo 887
Atravesso o rio 888
Entro na floresta, sigo por entre 889
As folhas que o vento rejeitou 890
Quando as uvas amadurecem 891



Deixo os dedos enrugados navegar 892
Troco-me por ti 893
Devagar te amo, e devagar assomo 894
Braços, tenho braços 895
Eu não te digo nada: só talvez 896
que te faço que te digo que te mato 897
Oiço o trinado da carriça 898
0 fantasma, meu amor, ergue o lençol 899
Nas olheiras que cavam estes anos 900
Mais perto que nunca está o sol 901
Fui ao outro lado do mundo 902
0 senhor dos passos 903
o que não tenho tenho 905
Sentado no mais baixo cume 906
Refeito aragem, pentearei os montes 907
Amor em sottovoce, conjugado 908
Minha mesa a que me sento 909
Quase de borco aporta o barco 910
Quero-te de branco 911
Vara que me apascentas 912
Adianto uma pedra sobre o tabuleiro 913
Caí gota de água no teu ombro 914
A minha mão direita 915
Ouvindo Schubert grito: Rais me partam! 916
Donde caminhas não sei 917
Como dizia o outro, mesmo 918
Atravesso, Leandro, o Helesponto 919
Impenitente criador de mastros 920
Felizes fiz mulheres 921
Devolve-me esse corpo 922
De sete em sete ondas 923
Encostado à parede 924



Despeço-me devagar ao pé de ti 925
Nem branco nem preto — nada 926
Unção extrema que me lava e leva 927
Colo-me à tua mão: não me dirige 928
Respiro. Respiro ainda. Expiro 929
Com todas as letras, com todos os números 930
Os que matam o amor que me tenho 931
Que te dou eu nas horas emprestadas 932
Aos quatro ventos 933
Que fazes tu aqui 934
Um pequeno pedro a correr pelo campo 935
De cabelo crestado pela língua de fogo 936
Não tenho coração 937
Agudas apontaste ao alvo escuro 938
Onde não estava mais do que não estou 939
Corro, feito merda, para os braços 940
Sentas-te no muro e tens o tempo atrás 941

ESPARSOS (1956-2013) 943

Temos as estradas largas, infindáveis, abrindo-se entre relvas 945
Verdes anos 946
Fontes 948
Um fado: palavras minhas 949
Fúr Helena 950
Três fragmentos à memória de Cristovam Pavia 951
Se nasce em sangue e parte 952
Ode 953
Prometeu Prometeu 954
Ensoneto 955
Da lâmina impresente que nos corta 956
Almoço 957
O amigo da sabedoria 958



Apontamento 959
É dia 960
Agora que luz procuras? 962
Como suar de frio ao pé da luva 963
Entre mentes e crês: porém maldizes 964
Nem mais uma palavra. Nem uma 965
0 último não entra no reino dos céus 966
A ninguém pergunto se casou 967
Se a história se repete 968
Encontro o sol perdido 969
Abundam sais de magnésio e bruma 970
Não vou a tempo, sabes, de saber 971
Deverá, senhores, pensar-se 972
Amor de branco alado e preso ao chão 973
Para Jorge de Sena, à sua maneira 974
Ardente ardósia em que feroz te escrevo 975
Não digo nada a ninguém 976
Á cal por onde corre a centopeia 977
Canção Masoquista à Ribeirinha do Sado 978
Cesário 979
Fiir Adelina, em 1987 980
Mal deslizam os pés por sobre a terra 982
Poema à moda antiga 983
Sete passos no escuro 984
Prova geral de acesso 986
0 verso que escreveste, ó malfadada 987
5 homenagens a Bashô 988
As palavras das folhas 989
A mulher impossível 993
Não ri nem chora, o palhaço 995
Menina de Timor 996
César 997
Notas 998


