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I. O VIDRO 
[Indomáveis padrões fazem precipitar] 11 
[que assinalam a tua passagem,] 12 
[demoves o cerco dessa opacidade-para-trás] 13 
[ou quase perfeitas, não fosse este tempo,] 14 
[No tecto do hotel, sob os tubos] 15 
[das margens do rio por onde navegas] 16 
[e tu, at the balcony, contemplando] 17 
[Choro, choro de infantes, sangue, pulsante] 18 
[de lâminas de treva sobrepostas, e um círio] 19 
[é precipício no eco da descrita forma] 20 
[ó imperceptível presença. De estilhaços] 21 
[e os corpos saem dos fornos] 22 
[para uma dádiva sem mágoa] 23 
[no quadro ilusório que se despenha] 24 
[e o homicídio do filho, memória, outra vez] 25 
[e inumana a virtude que os descreve] 26 
[o acontecido. Estás frio,] 27 
[seria assim a metáfora fechando-se aba a aba,] 28 
[ao abandono sobre uma cadeira,] 29 
[concavidades, e soprei sob a tua superfície] 30 
[senão os sinais convictos da imperturbada beleza] 31 
[Tudo é jogo e música, afinal pouca coisa.] 32 
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[se movem na tela branca do esquecimento,] 33 
[que desaparece sob os teus pés.] 34 
[a desorganizada matéria de que se compõem] 35 
[já estilhaço. Dizes, a minha ciência] 36 
[esconde algo ferreamente. Uma fotografia] 37 
[Dir-lhe-ás que náo há alma,] 38 
[que perscruta o teu rosto no espelho] 39 
[que se veste com a tua pele,] 40 
[exige a incorruptível frase] 41 
[És apenas o rapaz debruçando-se] 42 
[reserva, prestígio de mãos hábeis,] 43 
[sem medida ou conhecimento] 44 
[que excede a doce sílaba] 45 
[a toda a significação,] 46 
[desconhecido, espelha o movimento] 47 
[de um verso, «felicidade na Austrália»] 48 
[a tão real imagem dessa fome.] 49 
[O que virá daquela estrada] 50 
[perante o olhar do anotador de fragmentos] 51 
[de que os anos se recortaram na carne] 52 
[atravessado por uma ponte que permanece] 53 
[que o inverno encontrará resolutamente] 54 
[exercício de quem procura, o oásis da dor] 55 
[e palavras truncadas nos desertos da fala] 56 
[Escuta, eis as ruínas da insónia, há tanto] 57 
[sobre o meu retrato mortal o teu caminho] 58 
[destas paredes que abatem] 59 
[como ácidas mãos em frágil metal:] 60 
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II. ECOLALIA 
[Como chegámos a este lugar?] 63 
[Lembro-me de um rio...] 64 
[Uma mulher jovem...] 65 
[Uma música despertava-me os nervos.] .TT. 67 
[À noite, escutava os gritos...] 68 
[O que não haverá, desperta-me.] 69 
[Quem gritará à tua passagem?] 70 
[A memória é um túmulo...] 71 
[Porque está repleto de cinza o mundo?] 72 
[Para lá deste vidro há cinza ainda.] 73 
[Uma mulher cozinha.] 74 
[Uma máquina voadora...] 75 
[O livro da hospitalidade...] 76 
[Pela janela as palavras...] 78 
[Haverá biografia?] 79 
[Brincava sobre o muro.] 80 
[Brincava com uma lupa.] 81 
[Pediram-me para escrever uma canção.] 83 
[Abandonado no centro da cidade...] 84 
[O meu pai, o sobrevivo...]....: 85 
[Uma linha?] 86 
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