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O Fulgor Animal - Prefácio de Hélia Correia 9

És um bicho tão pobre como eu 14

Porquê os bichos, Isabel? 15

O irrepetivel é a experiência da exposição da linguagem 17

Voilà, Isabel, eu sou um bicho 18

Os rostos que vemos não nos abandonam. 20

Quem sou eu, Isabel? Quem sou eu? 21

Cada um de nós olha para o outro 23

O anjo obscuro desta tarde 24

Dar-te a minha bondade, o eu por ti 26

Nós evidenciamos tudo e assim perdemos os segredos 27

O ser entrou numa rejeição dele mesmo 30

Nós somos cúmplices. Isabel. Que cumplicidade é a nossa? 31

Que bicho és tu. meio-homem, meio-peixe, meio-bicho-sonàmbulo? 33

A nossa consonância é nocturna. 34

Eu sou a tua criatura e tu não és o meu criador. 36

Tudo o que acontece verdadeiramente é um acaso 37

Porque me regressas e me visitas com tanta frequência? 39

Nós vemos as evidências. 40



Só tu te podes aproximar de niiin. 42

O bicho que acorda de manhã não se reconhece 43

Depois do sono da noite 45

Do nosso vagoroso acorde 46

Um bicho pode atingir o cerne dos sonhos 48

"On me pense" 49

Um inundo abandonado pelos bichos 51

Acabo de ler esta frase 52

Eu poderia fazer das minhas noites um espaço saturado. 54

No almoço para que me convidaste hoje 55

Tu és um bicho de um lugar distante. 57

Esta noite 58

Es um bicho nómada 60

Estamos já muito perto do fim desta história 61

Esse olho 64

Desejaria escrever finalmente 65

Um bicho grávido de uma mulher 67

Chegados aqui 68

Não sei como esta história vai continuar em ti 70


