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The future
(Leonard Cohen)

Give me back my broken night
my mirrored room, my secret life
it’s lonely here,
there’s no one left to torture
Give me absolute control
over every living soul
and lie beside me, baby,
that’s an order!
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Give me crack and anal sex
take the only tree that’s left
and stuff it up the hole
in your culture
Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I’ve seen the future, brother:
it is murder.
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escrever sobre
um campo
de couves

We — prone to periphrasis
Emily Dickinson

minhas pequenas dúvidas, e a guerra
(Alfredo & António Franco Alexandre)

Kant considerava um escândalo não ter sido produzida até
então nenhuma prova da existência do mundo. dois séculos depois, Heidegger ripostou que escândalo era alguma
vez ter-se procurado tal prova.
durante muito tempo sofri de incapacidade metonímica.
os meus raros sonhos eram uma reprodução da realidade.
vivia no pesadelo da mimese contínua.
sabemos que há mimese que não é poesia: acontece por
necessidade. os mundos dos sonhos não eram os possíveis. o mundo é que era impossível e essa impossibilidade
estendia-se aos sonhos. talvez os sonhos fossem uma espécie de verificação empírica do mundo.
o mundo, essa referência vazia que precisa de ser agitada
para que ganhe consistência.
o mundo como um não-lugar, diriam as revistas da moda.
era uma experiência de morte: só desligando-nos do mundo
se poderia sentir o mundo.
em Viseu a olhar para a calçada, a ponta da sombrinha
antiga levemente entortada, uma sombrinha melancólica
usada em tempos revolucionários. a memória de Patti
Smith anoréctica e com buço escurecido a gemer, soletrando o gloria.
{9}

levanto repetidamente o rosto e vejo aparecer uma cara
séria, eternamente vestida de castanho, sorrindo a dizer
que sabia que me ia encontrar ali.
a ponta metálica do guarda-chuva esquadrinha meticulosa
e oblíqua a calçada quase portuguesa.
chuvisca e o dia parece conter todas as possibilidades.
não poderíamos saber mas daqui em diante tudo à volta
desaparecerá.
minhas pequenas dúvidas naquela terra.

cactus

eis a palavra coágulo
impressa na página ininterrupta
será acentuação esdrúxula
o pingo de aço e sangue
dentro dela
a parede branca do verão
brilha sob o peso da luz única
do sul
(ah, já se sabe...
o sal o sol o sul)
as cigarras nas suas árias
de contratenores extraterrestres
o moscardo agridoce do verão
cego sobre o lajedo
irreversível, o meu verão
um verão sem retorno
pressinto eu
que não acredito no futuro
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small town

rematando com
«o lamento inconformado de viver numa cidade onde
as pessoas não distinguem boa
de má comida e não parecem preocupar-se com este
facto ameaçador»

passam os carros
escaravelhos gigantes
sobre o asfalto lazúli
a comoção olha em directo
as fotos antigas
caras escondidas
sob a máscara da juventude
escrevia a esmeralda
escrevia a turquesa
escrevia a castanho no pretérito quase imperfeito
por vezes passeava por longos
sofisticados estados de anomia
gostaria de traduzir sentimentos mais ou menos
inconfessáveis
usando palavras alemãs encadeadas como carruagens
por exemplo
«aversão aos espelhos demasiadamente iluminados»
ou «a confirmação do envelhecimento que já sabemos galgar
a passos largos sobre nós de cada vez que adormecemos
e temos a sorte de acordar no dia seguinte»
ou ainda «a tristeza contentinha de Alexandre O’Neill»
{ 12 }
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edição crítica
La ville s’endormait
Et j’en oublie le nom
Jacques Brel

alinhavos
baquelite
fumo azul
seria uma vida paralela mas passou o momento

escrever sobre um campo de couves
nas folhas toscas e grossas
pesadas de chuva
escrever sobre as cores do asfalto
o branco cinza das noites nórdicas
partir para a enorme cidade planetária
essa cidade única onde vivemos condenados
a tragar o velho modernismo apopléctico
arquivo repassado de pessoas
escrever sobre um campo de couves
Herculano esquecido do romantismo
entre as urtigas cava bem fundo:
em vez de couves
há cadáveres esquisitos
ali mesmo no bairro do vazio
com gente exausta de desejo
nem tudo está perdido
domingo irei para as hortas na pessoa dos outros
contente da minha animosidade
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