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Saying again
If you do not teach me I shall not learn

Samuel Beckett





do sangue nas mãos
levo-te dentro
porque também eu sou ferida

of blood on my hands
I take you inside
for I too am wounded

9



10 11

abraça-me

como o úbere do mundo
e verás deslizar do caucho
o látex da vida
a goma elástica
sobre o rosto
asfixiado

embrace me

as the udder of the world
and see the rubber
the latex of life
the elastic gum
slip over the face
asphyxiated



10 11

traça
concretamente
no compor um corpo longe de um 

[mesmo
ali onde outrora nada existira
aguardando um retorno que o salve

trace
exactly
compose a body far outside 

[oneself
there where erstwhile nothing existed
awaiting a savior’s return



12 13

sinceramente
conseguir na distância apalpar o teu 

[aroma de orgasmo
na distância
sofrer os temores teus
na distância
tão meus
como este ácido ventre em que destilo
o amor ódio das tuas carnes

truly
to feel at a distance the aroma of

[orgasm
at a distance
to suffer your fears
at a distance
as mine
like this bile in which I soak
the love-hate of your flesh



12 13

sofrendo o prazer
dos silêncios
perdendo a elegância
no esforço

sente-te longe
o meu suor escorrega
nos sulcos da tua diversão
inocente

longe
onde não te emprenhe o meu 

[orgasmo
de tédio

suffering the pleasure
of silences
losing the elegance
in strife

sensing you remote
my sweat runs
into the wrinkles of your pleasure
innocent

remote
there where my orgasm does not 

[impregnate you
from tedium



14 15

é formosa e inacessível
como todas as formosas e inacessíveis
que cravaram os olhos
longe do meu desejo

é formosa e inacessível
aprendi a amar a distância
entre ambos

she is beautiful and inaccessible
as all the beautiful and inaccessible ones
who fixed their eyes
away from my desire

she is beautiful and inaccessible
I learned to love the distance
between both



14 15

perfila-se o contacto

as mãos sobre o tecido da tua pele porosa
mimando umas curvas que me 

[falam do prazer

uma gota de suor
escorregadiça
no mole morno do contacto
nutrindo-se de ambos

outline the touch

hands on the fabric of your porous skin
indulging these curves that speak 

[to me of pleasure

a drop of sweat
slipping away
at the soft warmth of touch
imbibing from both



16 17

as horas
vibra platônica na distância
desejo
na distância despe-se o tempo
paixão
esse corpo que mistura energia e

[doçura
silvestre
dono da hora primitiva
tântrica

the hours
a platonic flutter at a distance
desire
at a distance time unveils
passion
yon body that weaves energy and 

[daintiness
sylvan
master of the primeval hour
tantric



16 17

correndo em direção ao tempo
cumpre-se

desfeito retiro-me
livre do poder de namorar

condensado todo ele na tua vulva
o tempo passa
cumprido

onomatopeia labiodental

atraiçoo o porquê

perguntas
houve um momento em que volveria
se mo pedisses
mas prefiro aguardar a que te vás
devagar

running towards time
consummate it

exhausted I withdraw
freed from the power of falling in love

all condensed on your vulva
time slips by
consummated

labiodental onomatopoeia

betray the why

questions
there was an instant for me to return
if you had asked
but I prefer to wait for you to go
to languor



18 19

oculto o rancor
atrás de um orgasmo
para converter-me ao nada
não me ofereço
sem o poder de amar

I conceal the bitterness
behind an orgasm
turning me into a void
I do not offer myself
no will to love



18 19

guardo o fumo nos lábios
Da tua última beata1

buscando as palavras exatas
após o aprendido
para imbricar-me entre as pernas

o tempo
que faz que não falamos
com a quentura das coxas
no meu ventre
húmido

wear on my lips the smoke
from your last cigarette butt
seeking the precise words
from the recollected
for braiding myself between your legs

time
which makes us speechless
with the warmth of your thighs
on my stomach
moist

1 Beata: ponta de cigarro, prisca.



20 21

perdi a memória
no fundo do teu umbigo
do tempo só guardo a tua presença
e a minha mão percorrendo
a modo2

os teus ombros
para descer pela coluna
bem abaixo
onde o amor se perde

desejo

I lost my memory
in the depths of your navel
from time I keep only your presence
and my hand wandering
unhurriedly
along your shoulders
down your spine
to the end
where love loses itself

desire

2A modo: com vagar, sem presa.



20 21

sou também o imisericordioso
o eu que conheceste
quando ainda desejavas conhecer
porque levo da estirpe
um membro esculpido
no passado

I too am the unmerciful one
the self you knew
when you still wanted to know
for I carry from my lineage
a member sculpted
in the past



22 23

aprendi a falar
nas horas de silêncio
com o teu pescoço arqueado
e os teus braços firmes
cravados no leito

I learned to speak
in the silent hours
with your arched neck
and your firm arms
buried in the bed



22 23

ofereço a minha erótica
ao teu subconsciente
domina-me com essa curva de mulher
íntima
e um sorriso de bom dia

I offer my erotica
to your subconscious
dominate me with that female curve
intimate
with an early morning smile



24 25

vejo um nome
o teu
em cada forma
insinuante
das palavras pronunciadas
tiro o teu cabelo
húmido
com o meu
na almofada
quando me faltas

I see a name
yours
in every insinuating
shape
of the voiced words
I entwine your hair
wet
with mine
on the pillow
when you are missing



24 25

no ego que exclamo
em cada sacudida
aguardo
e gravo o teu perdão na pele
com o sangue da estirpe
que te precedeu

in the ego that I proclaim
with each jolt
I await
and engrave your forgiveness on my skin
with the blood of the lineage
that preceded you



26 27

comprometo
com família
o meu erro
consagrando um instante efêmero
que te lembrarão quando não estejas

I undertake
with kin
my wrongdoing
by consecrating an ephemeral instant
to be recalled when you are gone



26 27

caí
na ribeira do desejo
para escrever o meu nome
entre as tuas pernas
com um fluido que te pertence
desde o além de todos os tempos
e ali prender um jugo e uma mata
em flor
para fazer de um
pegadoiro
no que descansar as noites
e futuro do instinto
com o segundo

I fell
on the shores of desire
to write my name
between your legs
with a fluid that belongs to you
from the origin of all times
and there gather a yoke and a grove
in bloom
to make out of one
a handhold
for resting at night
and the future of instinct
out of the second



28 29

esse projeto
procurando nas entranhas da terra
um coito
acarinhando as margens de umas cadeiras
num afundar impossível
nas chagas de um passado tão presente
e real
como a ausência mesma
do amor nas tuas carnes

that project
seeking the earth’s entrails
a coitus
caressing the edges of hips
an impossible foundering
into the wounds of a past so present
and real
as the absence itself
of love in your flesh



28 29

convida-me a passar
também eu levo nos pés
a terra
que sulca as tuas rugas

invite me in
I too wear on my feet
the soil
that furrows your wrinkles



30 31

de morrer sentiras-te longe
e a um passo
infranqueável

from death you will feel far off
and barely one step away
unfreeable



30 31

dos peitos teus tiramos
com graça
um sorriso
manipulando aquelas trémulas formas
jogamos com o alimento
do mato que forjou a nossa segurança
fictícia
porque o pensar procura sempre um 

[mais além
da simplicidade
e quisemo-nos de outro jeito
diferente

from your breasts we pulled
with grace
a smile
fondling those trembling shapes
we played with the food
from the woods that forged our illusory
security
for thoughts seek always a place 

[beyond
simplicity
and we loved each other in another
way



32 33

recreio no meu instinto o recordo
de um beijo escorregado pelas costas
a língua sulcando todas as funduras
penetrando até à gênese mesma 

[do sentimento
lá
numa explosão
e tu
hirta
fundindo-te em todas as superfícies
que figuram
num instante
o prazer

logo
brevemente
recomeçando o infinito
entre cócegas de suor
ergo-me
friagem da parede do quarto
é o meu único descanso

my instinct entertains the memory
of a kiss gliding along your back
my tongue furrowing every hollow
penetrating to the very genesis 

[of feelings
there
in an explosion
and you
unyielding
melting into each surface
that depicts
in an instant
the pleasure

then
briefly
resuming infinity
between tickles of sweat
I rise
the chill of the wall in the room
is my sole respite



32 33

com os teus pezinhos
entre as minhas pernas
jogando com um joelho
antes
e depois daquele beijo ascendente
detido em toda adversidade
para reflexionar
por isso que não podia ser eterno
tirou-nos méritos frente à desídia
e ganhou
marchando com um sombreiro de palha
sobre um cajado de tojo
assobiando os nossos amores
vitorioso depois de uma forte aposta

with your little feet
between my legs
playing with a knee
before
and after that swelling kiss
withheld from all adversity
to ponder
then what could not be eternal
eclipsed our merits against indolence
and won
going away with a straw hat
on top of a staff of
whistling our loves
triumphant after a sure bet



34 35

chega a tempo
resvalando inocente
pelas coxas tuas
que mamaram o salgado agridoce
da estirpe

it arrives in time
gliding naively
along your thighs
suckling the sweet and sour saline
of the lineage



34 35

a tradução do verbo
amparado pela paixão
com os olhos fechados
num aperto de pele com pele
transpirando as sensações compartidas
que amam apertar-nos e respirar
o lume dos nossos sentimentos

translation of the verb
sheltered by passion
with eyes shut
in pressing skin on skin
perspiring the shared sensations
that love squeezing us and breathing
the fire of our feelings



36 37

complicar a metamorfose
no corpo de ambos
suspirando
entrega-me
leva-me nesse último alento
contigo
perverte-me de sonho
entre os teus e os meus
cabelos
firmando na esperança
um último suspiro

to embroil the metamorphosis
in each other’s body
sighing
deliver me
take me in that last breath
with you
corrupt my dreams
between yours and mine
hair
clenching to hope
one last sigh



36 37

chega o nosso momento
assobiando
novas formas de fazer
uma história permanente
nesse ponto
a fórmula verdadeira
para não nos mentir em cada sacudida
para falar
sem palavras
com cada gesto
e aproveitar do último alento
a seiva de uma vida nova

our time arrives
whistling
new ways of acting
a never-ending story
at that point
the genuine formula
not lying to each other at each jolt
to talk
without words
with each gesture
and reap from the last breath
the sap of a new life



38 39

recôndito parece-me o lugar
onde vi por primeira vez
as gotas de oceano
agarrando-se ao velocino
dourado da tua pele
aquele perseguir a beijos
a sua trajetória
sorvendo a essência
dos mil mares
perseguidos
para dormir abalado
pela força do teu alento
até a noite
conquistando as funduras
indômitas
do teu semblante aprazível
mas na distância
destilo os aromas do recordo
para perder a consciência pela 

[embriaguez
estreitando o cerco da saudade

a recondite the place seems to me
where for the first time I saw
ocean drops
clinging to the golden
fleece of your skin
chased by kisses
from their trajectory
sipping the essence
of those thousand seas
pursued
to sleep cradled
by the force of your breath
till nightfall
conquering the untamed
hollows
of your beautiful countenance
but in the distance
I distil the scents of recall
losing consciousness in

[inebriation
tightening the loop of yearning



38 39

falemos de tudo quanto é
denudável
de quanto repousa além
dos sensabores
abraça-me
apertando-me com os peitos
fortemente
como se fosse fácil romper com o alento
do coração

let’s speak of all that
cannot be undressed
of all that lies beyond
of annoyance
embrace me
squeezing me with your breasts
tightly
as though easy to break with a heart’s
breath



40 41

levas-me dentro
molhado na tua vulva
trémulo
com a excitação própria do proibido

take me inside
wet in your vulva
tremulous 
with the excitement of what is forbidden



40 41

la prefiero compartida
a vaciar mi vida
Silvio Rodríguez

docemente
intuindo um corpo
nu
dentro do meu próprio
falange após falange
tecendo um mancomunado
fértil
de luz
busca-me ao fim
tenho um espaço nas ladeiras
das minhas superfícies
para ti
e os que te amem
se te amam

I would rather share her
than empty my life
Silvio Rodríguez

gently
sensing a naked
body
inside my own
phalanx after phalanx
weaving a fertile
guild
of light
seek me at the end
I have a space on the sides
of my surfaces
for you
and those who shall love you
if they do



42 43

Fui quem de queimar a pele
com alouminhos3

proscrito
num corpo que sonhou
com o roçar da minha pele
nos meus sonhos
quem de enumerar com mágoa
os amores
para roçar com a minha língua
outras peles
acovilhando-me nas minhas fronteiras
ausência no conflito
brisa correndo entre poro e carne

I was able to burn the skin
with caresses
outcast
in a body that dreamed
of the touch of my skin
in my dreams
able to enumerate with grief
the loves
to touch with my tongue
other skins
defining me within my boundaries
absence of conflict
breeze blowing between pore and flesh

3Alouminho: carícia, carinho.



42 43

na minha mão
prisioneira
de uma forma entrelaçada com o 

[teu corpo
dominada por um sono intenso
e uma mão intuindo umas curvas
que se deixam deduzir de entre 

[as sombras
e mais além
um sorriso
acarinhando o poder
de saber-se forte frente a tudo
livre de dominar
e deixar-se sumir no mais absoluto 

[prazer
docemente
sem compromisso

in my hand
prisoner
of a shape interwoven with 

[your body
dominated by an intense somnolence
and a hand sensing some curves
letting themselves be seduced in 

[shadows
and yet beyond
a smile
caressing the power
of awareness of one’s own might
free to dominate
and let oneself sink into the deepest 

[of pleasures
gently
without commitment



44 45

lamber o domínio
da tua carne estremecida
consagrando um vínculo com os lençóis
de um leito vacilante
através da passagem do tempo
para confirmar um passado unidirecional
fincado no nosso desejo

aguardando

to lick the realm
of your shivering flesh
consecrating a link with the linen
of a faltering bed
through the passage of time
for confirming a one-directional past
pierced into our desire

awaiting



44 45

cravavas as unhas no ar
mantendo a respiração
para conter o mundo no peito
e soltá-lo de golpe
num verso

you thrust your nails in the air
holding your breath
to keep the world in your chest
and release it in a bang
in a verse



46 47

cuore
tempo fa
aria
fuoco di sabbia
dove?
dove sei?

heart
long ago
air
fire of sand
where?
where are you?



46 47

lume de areia
tão perdido e áspero
que dana os interiores
incultos
da tua virgindade

fire of sand
so lost and rough
that hurts the raw
innards
of your virginity



48 49

não por esquecimento
ou por ele mesmo
vivo num país sem pegadas
um corpo
pobre incauto
às cegas
murmurando os prazeres
que intuo

cultiva-me
para dominar o teu corpo

not by virtue of oblivion
nor for the sake of it
I inhabit na unchartered land
a body
reckless soul
blindly
whispering the pleasures
I sense

cultivate me
to dominate your body



48 49

levo comigo o teu sexo
esculpido com a força de mil
sacudidas
na retina do recordo

I take your sex with me
sculpted with the force of a thousand
jolts
on the retina of remembrance



50 51

a sede
menciona-me nos sonhos
alimentando-me do teu suor
sulcando as ribeiras dos oceanos do

[teu corpo
com a embarcação nua

deste esqueleto que me leva
já os soluços me empurram
para a costa

thirst
mentions me in her dreams
nurturing me with your sweat
cruising the shores of your body’s 

[oceans
with the bare ship

of this skeleton that carries me
sobs nudge me now
towards the shore



50 51

recortemos um beijo do passado
para pô-lo ao remolho dos novos tempos
ali onde possamos portar o 

[recordo
também das épocas
que deveríamos ter vivido
longe
e a um tempo
assumindo-nos como única presença
eterna

let’s cut out a kiss from the past
to leave it soaking in these new times
there where we could carry the 

[memory
also of the epochs
that we should have lived
far away
and in unison
assuming a sole eternal
presence for ourselves



podes colher de mim
tudo quanto precisares
alimento-me só de saudade
um corpo que deixou de tremer 

[por mim
suar por mim
em todas as superfícies

a dor que causa é só comparável
ao prazer que foi quem de gerar

you can take from me
anything you need
I nurture myself alone from yearning
a body that has ceased quivering 

[for me
perspiring for me
on every surface

the pain it elicits is only comparable
to the pleasure it once begot

52



you can take from me
anything you need
I nurture myself alone from yearning
a body that has ceased quivering 

[for me
perspiring for me
on every surface

the pain it elicits is only comparable
to the pleasure it once begot
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