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DA PELE NO HORIZONTE DO TACTO n

as praias por entre as algas 15

se na noite o céu não viesse 17
já existem mares dentro desse mar 18
sobre o mar, a esperança junto ao céu 19
a ubiquidade do vento 20

saio, cresço no ar da planície 21

as formas muitas de desaguar 23

sento-me e espero 27

é madrugada hoje 28

despertas 29

a nudez encobre os espíritos 30

falo-te de poemas, de histórias 31

o cachecol nos muros da foz 33

existia uma rua de onde observava o mar 35

sabes, pai 36

a cadeira está vazia, um corpo ausente 37

existe a ausência, o corpo ausente 38

escreves onde te perdes 39

corno quem quer ser escrito 41

escrevo como quem quer ser escrito 45

hoje escrevi um poema 46

as amostras da felicidade 47

há que respirar as palavras 48

CALMAMENTE POR ENTRE OS DEDOS DOS PÉS E AS ASAS 49

1. sabes quem sou? 55

2. a alma ao vento, o pó que 56



3. mas um anjo na estrada, o mar longe 57

4. digo que te amo 58

5. as almas ao vento, o pó que 59

6. a deus 60

7. que hoje, o mar 61

8. tinha tudo para te dar, o meu amor por ti 62

9. o mar é o meu refúgio, nele 63

10. o mundo pelo teu último sorriso 64

11. enfim a morte 65

12. negaste o solo da felicidade 66

13. dois amantes, o mundo 67

gosto de poder estar contigo, naquela praia 68

A ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS 69

no crepúsculo do entardecer 73

trindade porto noite 75

undenied 76

era mais tarde 77

surges no deambular da idade 78

a disponibilidade de um amor 79

e pouso os olhos na areia 81

nunca te conheci 85

para um poema 86

devia morrer-se de outra maneira (...) 87

faz-me falta um verso 88


