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Do sangue das Fontes 

 
A música longínqua dos planetas: 
é Primavera, 



e a devoção caminha para sul. 
não há senão frutos 
no desatar luminoso das manhãs. 
 
Colina a colina, 
o arado busca a jovem folhagem, 
um deus mais nu atinge o triunfo, 
a cicuta inundando os sulcos do amor. 
 
Abre a mão, traz-me a adolescência, 
as aves gritantes, 
suspensas sobre os veios de água. 
 
És a mais bela escrava da noite, 
a ternura onde poisarei os pulsos, 
o crepúsculo manso dos meus dias. 

 
Tempo 

 
Foi no tempo em que o Verão 
nos tecia o corpo, 
e outros calendários 
mediam o nosso céu. 
 
Adolescente, plantavas a madrugada 
sobre os muros, 
a luz que nos moldava boca a boca, 
 
a raiz solar do coração. 
 
E havia sempre risos de água, 
índios e cow-boys, 
meninas e amantes - 
 
e os deuses amavam-nos mais. 
 



Por eles, tínhamos 
o aroma de frutos abertos, 
e a inocência dos animais. 

 
 Palavras 

 
 Vem aí o Verão, 
 e as palavras trocam de pele, 
 algumas, de raça até. 
 
 O canto já não é o canto mesmo, 
 e mesmo as suas proas 
 são agora doutras bocas: 
 
 - salgadas, e mais a sul. 
 
 Hereditárias de sol, 
 elas desabrocham, as palavras, 
 
 um doce fruto escorrendo 
 pela voz, 
 o rumor leve, adolescente, 
 
 o lento fiar do vento 
 nas suas conchas naufragadas. 

 
In Naturalibus 
 
Crescíamos, deslumbrados 
para o Verão: 
 
os corpos redescobertos 
sabiam a flores solares - 
alma ou chama, tanto faz. 
 
Adolescentes, ensaiávamos 



os rituais incertos pelo feno: 
o labor das marés  
no silêncio do teu vestido. 
 
E se perguntavam de quem éramos, 
dizias: 
 
o amor é um grito na rua 
 
- e toda a madrugada floria: 
 
Já não havia rosto para a noite, 
e mais só partias frente ao dia. 
 

 Fuga 
 

 Jamais seremos de novo 
 deuses, adolescentes ou manhã. 
 
 A luz fere, a cada instante, 
 mas as águas hesitantes não se abrem 
 às nossas margens. 
 
 Lenta, a claridade de Maio arrasta-se 
 e despe-se nos teus ombros: 
 Teríamos treze anos, não mais 
   - e sorris. 
 
 Anjos breves num mundo em fuga, 
 quem apascentou nossa memória? 
 
 Só as arestas das mãos roçam ainda 
 a cinza fina: 
 o tempo, amor, o tempo, 
 a sua fugidia e frágil crina. 

 



 Neve 
 
 Sei de cavalos brancos 
 entornados sobre a terra, 
 
 um sono lento, 
 a respiração que treme 
 e diz ser névoa - 
 
 silêncio de água despido, 
 tão rendido 
 à própria trégua. 
 
 Beijo 
 
 Vinho de sopro, 
 meridiano de poetas, 
 
 traição de deuses, 
 preço de escravas, 
 
 duas bocas à distância 
 da mais breve das 
  palavras. 
 
 Erosão 

 
 Fim de horas, cidade de ti, 
  
 pela avenida dos outros seguíamos, 
 nómadas no cimento, 
 órfãos de qualquer deus. 
 
 Da juventude, só despojos: 
 o trigo riso prometido, 
 a melodia das mãos recomeçada. 



 
 Ausentes de Eros, senhores de nada, 
 uma sonâmbula dor de lua 
 traz-nos o lume que tarda. 
 
 Nos príncipes de cada bar, 
 na planície de camas desertas, 
 aguardam noites por louvar. 
 
 Fim de horas, cidade de ti, 
 ilhas de um só corpo navegamos, 
 - tão acesos para o mar. 
 
 As Cidades Invisíveis 

 
 É o início das chuvas, o amor. 
 
 Encontramo-nos, de acesos lábios, 
 mãos feridas de ruína, 
 e tremente solidão. 
 
 Passam fantasmas travestidos  
 de gente, - sombras, ilhas, 
 um breve par adolescente. 
 
 E todo o tempo é feito de cinza, 
 Outubro de um só dia 
 no céu da nossa vida. 
 
 São invisíveis, as cidades, 
 e até o anjo na hora de ponta 
 guarda seus olhos de nós: 
 
 Ninguém sabe, meu amor, 
 que só teu nome é uma ave 
 no final da minha voz. 



 
Meninos Transparentes 

 
Nunca serão piratas, 
nem índios ou cow-boys, 
os meninos de papelão. 
 
Frágeis flores ósseas, 
olhos grávidos de fome, 
enxotados contra a morte. 
 
Nos seus braços, mastros, 
o vento poisa, 
hesitando a dor das pedras. 
 
Secos, hirtos, inflamados, 
os meninos transparentes 
nunca choram: 
 
a água é rara de rara, 
- e as Moscas não têm sede. 

 
 Troianos Cavalos 
 
 Dantes, a ânfora frágil do silêncio 
 nascia-te nos dedos, 
 uma indefesa canção para combater  
 o vento. 
  
 E trocávamos totens e poemas à chuva, 
 pequenos hemisférios para o amor, 
 as transparentes tatuagens 
 que aconchego. 
 
 Porém, hoje, há cercos e muros 
 nas nossas margens, 



 e onde outrora o milagre do pão, 
 já só as pedras multiplicadas. 
 
 Agora, cega, a alma procura, 
 à deriva num corpo qualquer, 
 visões nocturnas de cidades distantes, 
 e frios corações de aluguer. 
 
 Em Busca 

 
 

 No rasto de navios sacrificados, 
 na plasma de cidades invisíveis, 
 - onde posso estar mais só 
 do que contigo? 
 
 Nómadas, os dias; náufragas, as noites, 
 - sobrará escuridão  
 dos nossos gestos deslumbrados? 
 
 Em hotéis de última hora, 
 por adolescentes rios, 
 nas mais frias madrugadas, 
  nudez 
   a  
          nudez, 
 eu te procuro,  
 ó desamparo dos meus dias. 
 
 E porém, onde? 
 onde a pequena porta do amor? 

 
Pastoril 
 
O rosto frio das casas 
a rebanho, 



mal feridas pelo sol, 
 
O regaço de um vale, 
as pastoras 
enxotadas contra os muros, 
 
Os xailes, xailes duros 
de pedra, 
onde nunca se é novo - 
 
Aqui,  
todos os deuses já foram 
rocha: 
 
Fracturado pelo vento, 
um falcão regressa - 
para mais só morrer ainda. 

 
 Gumes 
 
 No pequeno templo de teus dedos, 
 no centro da mão-búzio, 
 pressinto distantes equinócios: 
 
 Será ainda meu o sangue teu? 
 Onde a festa da luz nos lábios? 
 
 Não há chão sagrado onde poisar 
 os frágeis tremores de terra: 
 o estrado é duro, exausta a dança, 
 os cavalos abatidos já nem dormem. 
 
 Que luzes vivas assombram 
 nossa escuridão a dois? 
 E de quem os passos teus? 
 



 Tenha Deus piedade do homem 
 que escreve com dois gumes 
 o que a espada diz um só. 

 
Timor 

 
A chuva sangra, 
a perfeita devoração de 
um Grito. 
 
Nem o lume das espadas, 
nem o mundo à porta fechada: 
só Deus e as Moscas. 
 
Ninguém mais 
regressa a música 
ao olhar. 

 
Ausentes para Amor Incerto 

 
 

Já nem saberíamos quem fingir, 
meu amor. 
Foram raros os barcos nos lábios, 
e demasiadas as laranjas 
que a manhã descobriu 
por afagar. 
 
Já não somos a glória 
de um corpo à deriva noutro corpo, 
as nossas mãos já não florescem 
nos cantos de cada noite. 
 
Abelhas mordidas de morte, 
cães de olhar deserto, 
à chuva, à pedra, ao riso, 



       todos somos 
Ausentes para Amor Incerto. 
 
Últimos Ritos 

 
Garças ou espíritos, 
as adolescentes crescem: 
 
a nudez estudada 
frente à luz, 
a folhagem despontante 
de outro ardor. 
 
Crescem, traindo bonecas, 
doem, feridas de lua. 
 
Inseguras libélulas, 
quem ama esse delicado riso 
de água? 
 
Quem as colhe 
 em seus voos leves, 
  hesitantes de Verão? 
 

 Hora Zero 
 
 Só a noite se erguia  
 dos teus braços, 
 desejo, ponte, duas ilhas, 
 
 o pão maduro da ternura  
 pelos lábios. 
 
 Só as palavras eram exaustas, 
 só as tuas mãos não tinham 
 margens, 



 
 almas cruzadas 
 sobre o meu rosto destroçado. 
 
 Só tu eras  
 a espuma, o mosto, a madrugada: 
 
 o milagre de cada ave 
 estar ainda em nós poisada. 
 
 Ciganos 
 
 Tinham a vida súbita, 
 o vento fendido pelos rostos. 
 
 Tinham as ruínas solares 
 que o tempo lhes consentisse 
 às cidades do olhar. 
 
 Amavam, estranhos ao mundo, 
 e a sua noite era a mais bela  
 das escravas. 
 
 Filhos de ilha nenhuma, 
 eles perseguiam 
 um resto de Maio pelas praias. 
 
 Morte e Ressurreição de uma Maçã 
 
 
 Maçã despenhada pela chuva - 
 que adolescente fauno 
 te poderá beijar ainda? 
 
 Na atmosfera lenta, movem-se 
 os frágeis instrumentos do orvalho: 



 um halo, a matutina estrela, 
 o casco dourado do escaravelho. 
 
 E porém, nenhuma abelha, nenhum deus, 
 só a sombra, de tão morena, 
 te ousará poisar. 
 
 És um resto de murmúrio 
 sobre a relva, 
 um sopro à terra, um branco luto, 
 uma antiga inocência prometida  
           - e feita fruto. 

 
Nocturno 

 
Assim me vem a noite: 
 
as pequenas chamas  
entre os lábios, 
os dedos, dóceis de água. 
 
Aéreos, um a um, 
teus gestos me poisam 
pelo peito: 
 
exausto bando de aves 
sobre a minha 
             cidade 
desolada. 
 

 Acorde 
 

 O débito da ternura 
 é próximo ao Inverno: 
 
 corrias pelo cais, descalça, 



 o sal entre os cabelos, 
 a festa da luz nos lábios. 
 
 Não me restava água nem leito, 
 senão para ti, rapariga, 
 e o nome que tinhas 
 era o rumor das areias, 
 a boca à flor do lume. 
 
 Cercadas de neve, as palavras 
 nem sabiam quem tocar. 
 E porém, corrias, 
 e os teus joelhos nus traziam 
 a terra, o calor da mão, 
 
 a minha proa 
 na primeira praia do teu dia. 
 
 17 de Novembro 
 
 Aprende os laços deste amor por desatar, 
 a ternura heróica, 
 o pequeno milagre onde teus olhos      
 viverão, 
 inocentes da derrota. 
 Aprende as casas do futuro, há no tempo 
 tempo para o mundo em fuga - 
 a frágil crina que te há-de saber esperar. 
 Não meças os tiranos, nem os escravos, 
 sonha pontes, ama - mesmo com mãos feridas. 
 Traz-me a música longínqua, planetária, 
 a esperança onde poisarei o rosto, 
 o crepúsculo brando do meu dia. 
 E acima de todas as sagas, pátrias, mitos, 
 epidermes e destinos, 
 aprende a colar a palma do teu mundo 



 ao hemisfério de cada homem libertado. 
 
 Desencontros Marcados 

 
 Navegamos solitários quartos  
 de universo, meu amor, 
 à bolina por tantos e estéreis corpos, 
 histórias de bravura e desencanto. 
 
 Neste viveiro de almas 
 onde o afecto já só adia o lume, 
 na medula de árvores desesperadas, 
 amputadas ao orvalho, órfãs irmãs - 
 
 Onde a enseada de teus braços  
 ansiados? 
 Onde o super-homem, o Nazareno, 
 o Redentor? 
 
 É a espera, o olhar gasto, 
 o desencontro marcado: 
 
 Amor, será que demos à cruz 
 o Deus errado? 
 
 Totens e Círculos 
   
 A luz amadurece, 
 nos arquipélagos estelares. 
 
 Há sede nas vozes, 
 colhem-se os últimos olhares. 
 
 Chegas como quem esquece 
 os prados de cada começo. 
 



 Trazes-me as sementes 
 da flor com que anoiteço. 
 
 Ferida, a cidade estremece, 
 as artérias destilam cor. 
 
 E só então, por fim, tu vens: 
 meu círculo de pedra, 
 meu totem de amor. 

 
Memória 

 
 

Crescias, 
ausente das distantes multidões, 
irmã solar das madrugadas. 
 
Cúmplice, despias o sorriso - 
e um pouco mais. 
Eras íntima do milagre do rio, 
e o Verão deitava-se 
junto a ti. 
 
Partíamos, acesos para a luz, 
regressávamos, mais desertos. 
 
Mas ainda uma vez última, 
tu levavas a meus lábios 
o fogo, o feno, a flor - 
o poema por que nesse tempo  
te chamavas, adolescente. 

 
 Criação 
 
 Agora é tempo de deixar 
 as palavras desabitadas, 



 o miolo do silêncio 
 a repartir pela ternura. 
 
 É hora de moldar corpos 
 na folhagem dos lençóis, 
 
 de as mãos serem barro 
 ou mornura, 
 trópicos cegos de aves solares. 
 
 É tempo de esta ilha 
 já ser ponte para ti, 
 - dor, arremedo, oceano - 
 península una, noite a noite, 
 
 cadente silêncio de Deus. 

 
Memento Mori 
 
Morres em ti, amor, 
à sombra de noites ardidas. 
 
Mesmo os teus anjos se despenham 
no cordame da ponte, 
trapezistas amnésicos. 
 
Inútil estudar a dor 
sob a folhagem dos lençóis, 
inútil beijar um deus quebrado 
ao céu dos pulsos. 
 
É tarde: a solidão tem alma de fera, 
e a noite é imensa quando se cresce: 
 
não há chuva que doa tanto, 
não há ave que te regresse - 



 
hoje uma âncora vai rasgar 
o oceânico sono das cidades. 

 


