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Paulo Teixeira nasceu em Moçambique, em 
1962. É licenciado em Geografi a e Planeamento
Regional pela Universidade Nova de Lisboa, 
mestre e doutor em Geografi a pela Universida-
de Federal da Bahia. Depois de se dedicar ao 
ensino, dinamizou, num projeto do Ministério 
da Educação, ofi cinas de escrita e sessões de di-
vulgação da poesia portuguesa contemporânea.
É autor das obras: As Imaginações da Verdade, 
1985 (Prémio Ano Internacional da Juventude); 
Conhecimento do Apocalipse, 1988; A Região 
Brilhante, 1988; Inventário e Despedida, 1991 
(Grande Prémio Inapa, Prémio PEN Clube de 
Poesia e Prémio Eça de Queirós do Município 
de Lisboa); Arte da Memória, 1992; O Rapto de 
Europa, 1994; Patmos, 1994; As Esperas e Outros
Poemas, 1997 (Finalista do Prémio Tivoli-Europa,
atribuído em Itália a um poeta europeu); Túmulo 
de Heróis Antigos, 1999; Autobiografi a Cautelar, 
2001; Orbe, 2005; Descanso na Fuga para o 
Egipto (Antologia 1985-2005), 2006; e O Anel 
do Poço, 2009. O Último Poeta Romano acres-
centa, à poesia anteriormente publicada, um 
livro inédito, Calepino.
Na última década viveu em Salvador, no Brasil.
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CREDO QUIA ABSURDUM

Creio na vastidão ilimitada dos amores humanos,
esses amores que se fundem com os domínios
inelutáveis da dor: o amor, essa claridade
que não alcançou em nossos dias
a recôndita certeza dos deuses.

Amores frágeis sob o voo das aves, 
amores de uma noite profunda ou de uma tarde 
amena entre o regaço de outras mãos. 
Amores de um país onde tudo se esquece 
entre uma aurora e outra.
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14        Paulo Teixeira

EPICÉDIO DE AQUILES A PÁTROCLO

Amigo, envolve nas tuas vestes
o meu corpo e faz-me eterno e imutável
como a lança que trespassou em duas
a tua vida. Quero ser estranho e inteiro
como os deuses que vivem sempre 
e não conhecem nunca a morte que foi tua.

Escuda-me no azar destas aventuras
entre o mar e a terra distante,
de onde me chega o som dos pinheiros
quando excede o acometer das ondas
contra o barco. Onde estás o dia não mais
separas da noite que o desmentia, 
nem assinalas no céu o rasto das gaivotas,
imóveis no seu voo que consagra num abraço
feliz a eternidade e a luz. Conheci-te
e à boca que não mais responde
com voz confusa às minhas palavras.

O coração que os teus braços demanda
desejou possuir o que para sempre
não existe. Sou um homem, esse foi o meu
engano: amar o que a morte também cobiça.
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RECEÇÃO DE HELOÍSA AO CORPO DE ABELARDO
NA ABADIA DO PARACLETO

I
É tarde e as nuvens são esparsas
sobre a abadia que se inunda de luz
e recebeu, lívida, as tuas cinzas
no poente. Hoje creio dormir
pela última vez o sono dos teus braços,
deitada na sombra a teus pés,
mulher, irmã e filha devotada
à eternidade, amante pela última
vez com direito negado ao teu corpo:
hoje, por fim, serás meu, a meu lado.
Hoje mostrarei ao mundo como eras
tu só o meu esposo inconfessado.

II
Quero dizer que amo e tudo se resume
numa palavra e num lugar sem sonhos
e sem descanso onde nos foi dado viver
e esgotar na espera o inefável:
o oceano do mundo que nos deu como
último porto o ancoradouro da graça,
onde as tuas mãos se desataram da terra
e se uniram por fim às minhas mãos.
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16        Paulo Teixeira

CARTA DE DANTE A GUIDO E LAPO

Guido, mirada que foi Beatrice
nas escuras margens do Arno
que em outro rosto ou dia não penso,
preso de um inefável encantamento,
que se navio hoje tivesse seria
para nele viajar só o meu prazer
no mar sem fim e no vento.

Como desprazido andava eu, Lapo,
seguindo as minhas coitas na água,
quando, in mezzo della stessa via,
inflamados os seus olhos me viram
e vi eu olhos que não conhecia.
Um suave sopro me confiaram
de amor, num tão aceso instante,

para abolir as mágoas todas do coração.
Hoje creio ser outra a voz e outro
o meu semblante, depois de a ter visto
nas escuras margens do Arno.
Mas como acharei eu amor junto dela
se ao céu, Guido e Lapo, subimos um dia
para toda a vida perseguirmos esse dia?

M_o ultimo poeta romano.indd   16M_o ultimo poeta romano.indd   16 29/10/20   12:1529/10/20   12:15



As Imaginações da Verdade       17

GEORGE GORDON BYRON A LUKAS CHALANDRITSANOS  
EM MISSOLONGHI

O amor agora terá descanso. Esta noite, 
feita como as outras para o amor e o sono, 
não descerei, Lukas, a banhar os meus pés 
na água.  Para sempre errando a oeste 
do teu e do meu Parnaso, a terra 
será leve para quem tão alto subiu 
— cumprindo um presságio espartano — 
e de tão longe veio. Esta noite cearemos, 
Leónidas, com Plutão a sós.

Tu que farás na emulação destas noites,
a grega generosidade dos teus braços
que farás dela debaixo deste sol eterno,
que eterno também crepuscula no teu regaço?

A música em romaico ainda ontem assomava
a tua boca e os olhos pestanejavam para longe
o ardor dessa vida que eu noutros corpos
conhecera, em terras onde o Tamisa ainda corre.

      Quando te encontrar depois destes
      anos de exílio, como irei saudar-te?
                In silence and tears?
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18        Paulo Teixeira

MEDITAÇÃO DE PERCY BYSSHE SHELLEY JUNTO AO SERCHIO

O amor é um deus bifronte
e como Jano o passado e o futuro
sustendo em cada mão. O amante, diz-se,
sente dentro o que fora o cegaria:

Sophia Stacey erguendo-se das águas
como uma Vénus emprestada ao quadro 
de Botticelli
                      e Mary de nudez investida
vestindo o meu último desejo: à entrada
do Serchio espero, com perversa relutância,
a onda que caia com um estremecer factual
sobre a sua impensada beleza.

O que lembro de uma e outra distantes,
mais do que o conhecimento das suas bocas
ou o profundo toque dos seus dedos
numa cama onde o tempo, parcimonioso,
deixaria as suas dádivas, mais do que os cabelos
ou o olhar que, com o seu coruscar assassino,
me confunde em necessidade o coração e o desejo?

Permanecem uma da outra distantes,
alimentando, uma de cada lado, a vaidade
dos espelhos: onde uma da outra aprendem
onde o amor das duas só me levará.
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MARQUIS DE SADE NO ASILO DE CHARENTON

Dirijo-me a pessoas capazes de me entender:
a esses escritores perversos e a essa gente
imoral que, tão rara, se não encontra
nunca aos pares num mesmo lugar.
E esqueço-me a lembrar elegantes indecências,
discretos evangelizadores do vício capazes
de ultrajar com um dedo a mãe-natureza.

          Em vão me inquiris sobre o amor.
Não sei, não conheço essa prisão injusta
de uma vida entre aurículas e ventrículos.
Conheço apenas a liberdade de fornicar
um e outro corpo e deixar em cada um
a cicatriz da minha presença. É tudo
e é pouco o tempo que me resta: 
— a morte é próxima, l’échafaud de la nature.
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20        Paulo Teixeira

DE L’AMOUR DE STENDHAL

Angela Pietragrua, o teu nome perdura
escrito nas margens do lago Albano:
areias esquivas, rumor noturno
de águas sob as muralhas de Castel Gandolfo.
Profundo verbo da paixão, rugosa
ortografia de mágoas, aceno litoral
das tuas mãos nas minhas mãos aceso:
é o teu nome um suspiro antigo
e as minhas lágrimas um extremo sorriso.
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Criada em 1982 por Vasco Graça Moura, então administrador 
responsável pelo pelouro editorial na INCM, a Plural acolheu, 
até ao fecho daquela década, obras de novos mas já promis-
sores autores, que tiveram nela a sua primeira oportunidade 
de publicação. Entre os títulos publicados encontram-se obras 
de ficção, ensaio, dramaturgia e mesmo artes plásticas, mas 
sobretudo de poesia. A INCM assumia deste modo o papel 
de serviço público que lhe cabe desde a sua fundação, neste 
caso dando oportunidade aos novos.

Com a criação do Prémio INCM | Vasco Graça Moura 
em 2015, a editora pública decide também fazer reviver esta 
emblemática coleção e o essencial do seu objetivo. É desígnio 
da nova Plural publicar as obras poéticas distinguidas no 
âmbito do Prémio, mas também outras obras de indubitável 
qualidade que não encontraram ainda a justa oportunidade 
de publicação ou que são de acesso difícil para o público por- 
tuguês.

Esta coleção renasce como espaço dedicado à poesia do 
grande universo da língua portuguesa — espaço de liberdade, 
espaço de literatura, espaço de difusão, espaço de pluralidade — 
homenageando a memória plural do renascentista português 
dos séculos xx e xxi que foi Vasco Graça Moura.

Criada em 1982 por Vasco Graça Moura, então administrador 
responsável pelo pelouro editorial na INCM, a Plural acolheu, 
até ao fecho daquela década, obras de novos mas já promis-
sores autores, que tiveram nela a sua primeira oportunidade 
de publicação. Entre os títulos publicados encontram-se obras 
de ficção, ensaio, dramaturgia e mesmo artes plásticas, mas 
sobretudo de poesia. A INCM assumia deste modo o papel 
supletivo que lhe cabe na área editorial desde a sua fundação, 
neste caso dando oportunidade aos novos.

Com a criação do Prémio INCM | Vasco Graça Moura 
em 2015, a editora pública decide também fazer reviver esta 
emblemática coleção e o essencial do seu objetivo. É desígnio 
da nova Plural publicar as obras poéticas distinguidas no 
âmbito do Prémio, mas também outras obras de indubitável 
qualidade, que não encontraram ainda a justa oportunidade 
de publicação ou que são de acesso difícil para o público por-
tuguês.

Esta coleção renasce como espaço dedicado à poesia do 
grande universo da língua portuguesa — espaço de liberdade, 
espaço de literatura, espaço de difusão, espaço de pluralidade 
— homenageando a memória plural do renascentista portu-
guês dos séculos XX e XXI que foi Vasco Graça Moura.

C O L E Ç Ã O

P L U R A L

P O E S I A
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