
A/498788

Vasco Graça Moura

poesia
1963/1995

Apresentação de
Fernando Pinto do Amaral

Quetzal Editores
Lisboa/2007



índice

A poesia neomaneirista de Vasco Graça Moura 7

modo mudando 13
poema 17
dois poemas do amor experimental 18
vida silenciosa 20
mão 21
imagem ágil 22
para o poema de amor 23
sinal 24
elogio do sonho 25
still life and da vinci 26
substância 27
manhã 28
encontro 29
nova meditação sobre a palavra 31
flauta mágica 32
fotocópia 33
soneto mecânico 34
as tuas trinta virtudes... 35
soneto do desfecho 36
teoria do sorriso 37
o espelho . 38
declinação 39
exumação de arthur corvello 40
cronóptica 41
o sentimento dum ocidental 42
mordaz mordendo 43
itinerário 44
retrospectiva 48
amalgamado amor 51
a tarde transfigurada 52
boletim do dia 53
a contorcionista 54
adágio op. 7 55
elogio fúnebre 56

573



to a murderedgirl 57
o gesto, o corpo 58
notícia de elka 59
totem 60
mark 1 61

semana inglesa 63
os amantes de hamburg 67

os amantes de hamburg 68
de amor, algum 69
tarde de verão 70
partida 71
o amor mais triste 72
o real acerado 73
a vida funcional 74
interior 75
ou era o sono aos poucos 76
poema de amor 78

semana inglesa 79
semana inglesa 81
biobliografia 82
o calo esquerdo 83
motete com segunda intenção 84
primavera printemps 85
dois sonetos proparoxítonos 86
tempo interurbano 88

chaconne 91
chaconne 93
tauromaquia 94
dá-me a linguagem 95
a jovem mãe 96
georges braque par lui-même 99
de te saber de cor 101
verdade prática 103

noite 105

noite 107
mulher chorando 109
às vezes dizemos 110
do tempo que passa 111
eclipse 112

574



historia rluviai
história fluvial
as varandas
zona
meditação a uma ambulância
as manhãs
o travesseiro
um sol de entranhas bruscamente
terra

quatro sextinas
quatro sextinas — I

o mês de dezembro e outros poemas
quatro sextinas — II

elegia

o mês de dezembro

113
115
116
117
119
120
121
122
123

125

127

137

139

149

157

recitativos 165

sequências regulares 177
sete sonetos com muito amor

alguns nomes e uma certa ironia 179
de mote próprio 189
oitavas 197

mas nem se sabe, amor 199
carta à mulher amada

sobre a morte de vitorino nemésio 200
papel vegetal/justaposições

(imaginário sobre desenhos de José rodrigues) 203

instrumentos para a melancol ia 215
silêncios repercutem-se 217
sobre barry lindon 218
do estilo 219
a penetração das coisas é sombria 220
hundekammer 221

575



aeroporto 222
não, o poema não é o trabalho do sono 223
dizem que treme a terra, são 225
«és o ar que eu respiro», disse-me 226
sobre um verso de virgílio 227
quando os dias se movem 228
das plantas e do som 229
a importância de saber decidir

de uma hierarquia das coisas 230
ode a santa cecília 231
um dia passámos numa cidade do norte 232
carta a l.v.c. 234

a variação dos semestres deste ano; 365 versos
seguido de a escola de frankfurt

a variação dos semestres deste ano; 365 versos 241

a escola de frankfurt 255

nó cego , o regresso 259

os rostos comunicantes 285
os rostos comunicantes 287
picasso visto do porto 289
canção de évora 295
jorge de sena na ilha de moçambique 296
da vida humana 298
sobre a minha cidade 305
escuta esta música... 306
ofício de morrer 308
saturações 310
recado para paulo silenciado 312
o atol dos amores 313
canção autobiográfica 314
écloga in tempore mortis ou dos pintores 315
phantasiestiick 319

a sombra das figuras 323
metamorfoses para 23 versos 327
tercetos do aleijadinho 328
desenho de jorge pinheiro 335

576



praias
1'homme au verre de vin

nota sobre um autor
omaggio a giacomo

a sombra, o gato
as três irmãs
um poema atravessa a voz de eunice a caminho
elegia para uma gaivota
a sombria beleza do tema...
a medida velha
jardins do séc. xvi, hypnerotomachia
para um jogo de cartas
o cão em sonhos
as poéticas a posteriori
de olhos fechados
a rosa púrpura do cairo
glosa para degas
o princípio de m. c. escher (I)
pintura de ilda david
o par
jiir elise

esgrima, uma simetria
alkgretto em memória de teresa vieira
o princípio de m. c. escher (II)
o retrato da infanta, conjecturas
o princípio de m. c. escher (III)
o encontro
gouvães: pias recordações

iosa paixão pelo tangível
ulisses
poetas, alguns nomes
o desgaste das imagens
os fantasmas coloquiais
antígrafo
vésperas
passagem do fotógrafo
a noite americana
um cão para pompeia
burlesca
os 39 deeraus

336
339
340
341
343
344
345
346
347
348
350
353
355
356
358
360
361
363
368
370
371

374
375
376
378
380
383
387

393

395
400
401
402
403
404
406
408
410
411
413

577



selva escura
clara haskill
presente do indicativo
louças de sacavém
espumas
percurso de manutenção

o concerto campestre
tercetos, reminiscências

I. a penumbra das rosas
II. o incêndio dos livros
III. vozes ténues
IV. melencholia

V. devorações
VI. paisagens acossadas
VII. a fuga das figuras
VIII. uma frágil medula
IX. som de mazurkas
X. num parque, à contra-luz
XI. matérias e latidos
XII. novas de ninguém
XIII. o sol sobre o rio
XIV. experiência do sono

a sua dinamene
I. ao princípio era a ninfa dormindo-se
II. entre risos e súplicas
III. de tantas linhas, de tantas formas de ilhas
IV. o tempo não podia
V. a sua dinamene, a pobre moça china
VI. a pequena sereia deu à praia
VIL e no fim era a ninfa aquis extincta

sequência da baleia
I. maneiras oitocentistas
II. municipalismos
III. manual de afundamento
IV. o poema encalhado, baudelaire.
o elevador de santa justa
romance do passeio alegre
os usos da adversidade
13 de setembro, variações
celebração de modo mudando

415
416
417
418
419
421

423

425

427
428
429
430
432
433
434
435
436
438
440
442
443
444

445

447
448
449
450
451
452
453

455

457
458
459
460
461
462
463
464
465

578



blues da morte de amor 466
não sei se o camões hoje 467
há quem escreva persistindo 468
toada de goa 469
lamento por diotima 471
as autoras de mim 472
campo santo em leça da palmeira 476
balada de henriqueta trastamara 477
intervalos domésticos 479
não sei quem 480
sobre o mês de dezembro 481
cheiros para uma noite de verão 483
manhã, impaciências 484
a viagem de outono 486
para uma canção de embalar 488
o concerto campestre 490

sonetos familiares 493
crónica feminina 497
1. entre as dobras da seda 498
2. pelas águas do espelho 499
3. estava nua, só um colar lhe dava 500
4. trarás o azul mais forte 501
5. vai-se a lasciva mão 502
6. entre a janela e sintra, a revoada 503

as estações domésticas 505
a jardineira 507
o melro de visita 508
as meninas, 1 509
as meninas, 2 510
Ias meninas, 3 511

passeios a pé 513
pax rústica, uma ironia 515
os poderes da imagem 516
teoria dos descobrimentos 517
um domingo estoril 518

retratos de família 519
retrato. 1827 521
retrato. 1845 522
retrato de desconhecida. 1934 (?) 523
retrato em causa própria 524

579



variações sobre um tema rilkeano 525
1. a rosa, timbres 527
2. j.-s. b., estruturas 528
3. w. a. m., texturas 529
4. £ s. 530

lâmpada votiva 531
1. teve lenta agonia a minha mãe 533
2. e não queria ser vista e foi envolta 534
3. agora deu-se à terra o que é da terra 535
4. agora dorme e vai ficar assim 536
5. poderá ter morrido, ressuscita 537

regresso de camões a l isboa 539
regresso de camões a lisboa 541

Notas 549
Notas a quatro sextinas 551
Notas a o mês de dezembro e outros poemas 553
Notas a recitativos 555
Notas a a variação dos semestres deste ano; 365 versos

seguido de a escola de frankfurt 557
Nota a a sombra das figuras 558
Notas a a furiosa paixão pelo tangível 559
Nota final 560

Bibliografia de Vasco Graça M o u r a 565

580


