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1.
[Cheguei a ter medo de te perder,] 11
[Dias inquietos de sofreguidão, tempo de tocar] . . . . 12
[Faces de um lápis azul e vermelho, metáforas] 13
[Levo nos olhos a memória de alguns] 14
[Escrevi uns versos em drum 'ri bass] 15
[Podíamos dizer que a culpa é nossa, do mundo,] . . . 17
FLORDEESTUFA 18
[Ficava bem dizer que eu ia de mãos vazias.] 19
[Cardume à tona, excitaste-te ao ver o longo corpo] . . . 20
[Eram uns olhos sem nada de especial,] 21
[Chegado a uma árvore, dessas árvores] 22
[Querias uma pessoa melhor do que as outras,] 23
[E se os mentirosos só não mentissem] 24
[Grato tempo de informação, tu deixas] 25
[Acompanhavas-me aos concertos de piano,] 26
[Por que imagens voando no espaço baixo] 27
[Desejámos o silêncio, mas não era bem este.] 28
VIDA MURMURANTE 29

2.
[Ocorreu um erro inesperado, quase nada] 35
[Faço-te o comer, ponho-te comida] 37
[Alguma coisa me dizia enquanto eu corria] 38
[Enquanto comparava o dólar com o iene] 39
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[Será lá para o fim do século, diz Pessoa,] 40
[Comíamos do mesmo pau açúcar das feiras] 41
[Se a camisola que tinha escrito Cuba] 42
[Na vida, nas cartas da vida e em muitos] 43
[As tuas calças em cima das minhas calças] 44
[Em que língua gritas tu, meu pesadelo,] 46
[Carrego aos ombros as tuas moon boots] 48
[Que modos vagos pendiam] 49
[São risos pela casa fora, ura homem] 50
[Que posso eu começar por fazer? Partir] 51
[Alimento um do outro, conversas] 53
[Andas a dar-me música há tanto, tanto] 55
[A morte afinal não custa nada, diz-me] 57
[Só uma vez agarrei esse momento] 58
[Agora é só esvaziar as pastas dos itens] 60
[Arco de árvores em pura tarde] 62
[Há assim palavras como a palavra] 64
[Sempre que me ouvias falar] 66
[Aos dois terços vou-me embora,] 67

3.
[O amor cantado não vale nada,] 71
[Dita por ti era coisa ridícula] 73
FALTA DE CARÊNCIAS 75
[Vestido à jovem rico dos torneios] 76
[Infância, longe, naquelas pernas] 78
[Pois trissava a andorinha e antes] 80
[Passo a passo aproximando-me] 81
[Quando as minhas, as tuas pernas] 82
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[Passavam na praia as bolas de berlim] 84
[E nem seria preciso, com o ar do mar,] 86
[Quatro maços coloridos à frente] 88
[Atacam-me o cérebro pequenas ondas] 91
[Um vento levara as palavras] 94
[Parecia ter um ar desanuviado] 96
[Toda a gente sabe o número da praia,] 98
[Escreveste esse dia. Estava tudo] 100
[Era a história que mais gostavas] 101
[Outro galo cantaria se em vez de olhares] 103
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