
1. 

Cinco fotografias para 
ALEXANDRE DE MACEDONIA 

AlBerto 

apesar de Alexandre ter um olho de cada cor, a fotografia tinha o rigor trágico das imagens 
a preto e branco 

... a noite desabara sobre os corpos estendidos, a lua surgia como um tentáculo de gelo ... 
apercebíamos mãos voláteis por entre as estátuas 
um de nós teimava em esconder-se no interior duma delas 

os répteis temiam a pedra com seus inalcansáveis corações de quartzo, pulsando 
uma cabeça azulada pousa docemente sobre os joelhos. 
a noite era um estuário de dedos emaranhados na memória de húmidas bocas 
... alguém contou que a lebre era capaz de mudar de sexo em plena correria ... 
eu não acreditei, os olhos vigiavam o exterior 
no entanto, curvavas-te e colhias um medronho ... 

pelas fendas da janela entrava a fragrância rubra do iodo 
e a luz espessa deitava-se sobre as areias cobertas de lodo 
pouco sabíamos acerca do ciúme 
deambulávamos à procura de um deus fogoso e terno, ou dalgum poço onde nos debru

çarmos ... 
... depois, como crianças desajeitadas, tocámo-nos 
enumerando as terras que dali se avistavam ... 
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2. 
um jovem escravo servia o vinho 
quando algumas gotas foram derramadas sobre a mesa, em honra de Baco 
reparei na delicadeza aquática de suas mãos 
... percorro teu rosto 
e a sombra que se impregna à toalha, ao inclinares-te, parece o centro sossegado duma rosa 
nunca aprenderas a tocar cítara 
valia-te a beleza do corpo, o conhecimento nocturno de todas as salivas ... 

lá fora, talvez em Delfos 
os cascos dourados dos cavalos enterravam-se na poeira, os carros estavam prontos ... 
o silêncio das ilhas invadia os sonhos 
atava as pontas duríssimas duma estrela em aço 
... este corpo viandante partirá ao amanhecer ... 
a cidade movia-se no fulgor cítrico dos pomares que a cercavam, lembro-me 
tinhas quinze anos e o vinho era puro ... 

de luz apagada, fumávamos, deitados 
... Alexandre levantou-se e beijou as pálpebras de seu amigo ainda entregue ao sono 
e de manhã 
quando os deuses cansados se recostam em seus leitos vegetais 
e sobre os oceanos surgem constelações de repente palpáveis 
torna-se doce amar os adolescentes da Beócia ... 
. . . de novo me obrigaste a inventar a insónia, e a saciar a sede com a ambrósia de teus 

cabelos ... 

3. 
. .. não me lembro se Alexandre ganhou a corrida, ou se conseguia citar Homero enquanto 

dormia 
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seriam os seus cavalos louros ou prateados? 
... uma suave aragem corre pelas paredes da casa, só eu permaneço aqui 
ausente de mim mesmo 
o corpo desidratando a paisagem ... 

mas se eu pudesse entrar no teu sono, ou enlouquecer devagar 
ao abrir os olhos, teria a visão duma outra cidade rente ao mar, talvez Salamina 
e faria estalar entre os dedos uma folha de rosa, para consultar o Oráculo dos Amantes 
... ficaria condenado à invenção doutros corpos para olhar 
outras bocas onde dar de beber ao tacto ... 

não te assustes 
tudo isto são ruínas da nossa passagem 
... o ar rarefeito tolhe-me a memória, nem sei onde teve início este corpo 
encolhido a um canto do quarto, cintila na cal duma casa destinada à demolição 
... apenas rastos de cidades submersas 
e uma praia onde novamente conhecerei a solidão 
... e Salamina, ainda existirá? 



4. 

S. 

onde começará o esquecimento? 
num outro lugar desejado desponta a flor do loureiro e a cautela 
um corpo de aromas longínquos atravessa o espaço da fotografia 
não se detém, vertiginoso 
um sátiro acenava-nos com um falo em couro vermelho 
... suspeito que é noite há muito tempo, ouço-me latejar ... 
Alexandre perfumava o sexo com Íris de Corinto ... a imagem que possuo da morte 
é a de um pássaro que bruscamente sulca o chão 
por isso, todas as fotografias estão repletas de mel mas vazias de ti ... 

estava a ouvir-te 
... que desarrumo propositado vai pelo quarto 
eu bordava um pano com flores de estonteante açafrão 
dormitava sentado, junto à janela espiava o mar 
o corpo coberto de dúvida e medo ... 

a memória arrasta-se sobre a pele de tua ausência, é uma língua recolhendo 
minúsculos dejectos que aderem aos meus ténis para dançar rock'n'roll 
... uma sirene, um insecto em volta do candeeiro ... 
por fim, a chuva balbucia teu nome contra o empedrado ... 
na sua infância, Alexandre comia com os dedos 
calei-me ... 
o dia está límpido, um travo de sal arde-me na boca aflita ... 

os pássaros cantavam ao desafio com os jovens eunucos 
o banquete estava no auge 
em volta dos convivas, pequenos cães de Malta devoravam o que ia sobejando da refeição 
as sedas, os panejamentos das almofadas estavam bordados com resíduos de comida e 

esperma ... 
Alexandre segredou a E., digo E. para não revelar 

... se algum dia voltar a enumerar todos os objectos que amaste, lembrar-me-ei certamente 
do teu nome 

da breve travessia dos corpos pela noite do meu falar 
... já se reclinam as árvores e o sono atordoa 
as coroas de calêndulas murcham com o embranquecimento dos cabelos 
abro as mãos 
os nós da madeira acendem-se no escuro tremendo das casas isoladas, um vidro desliza 
o bronze derrete debaixo deste indefeso amor ... 
a pouco e pouco 
Alexandre verga-se como uma sombra, para fora do meu sangue contaminado 
... dantes, quando era maio 
tu chegavas ao anoitecer com os cabelos fibrosos das açucenas ... 
hoje fico só, cismo ao reparar nestas fotografias amarelecidas 
o sol ainda escuta teu rosto 
enquanto o olhar vai sorvendo a parda melancolia das conchas ... 
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