
A ESPALHAR POESIAS  
 

Numa manhã fria, 
fomos caminhar na montanha 
Sam, Nía e eu, 
desejosos de fugir  
dos pensamentos fraturados 
e das estatísticas pós-covid 19, 
difundidas pelo mundo 
e no nosso território aldeão. 
 
Continuavam a aparecer novas estirpes do 
vírus  
e alertavam para possíveis sintomas  
adversos à nossa condição 
física e frágil. 
 
As máscaras adornavam 
a boca doce das senhoras 
e o grande bigode dos homens 
que desciam à cidade 
para ganhar o pão de cada dia. 
 
Algumas eram de cor-de-rosa  
como uma pastilha 
importada da Colômbia... 
 
Outras, por outro lado, eram escuras 
como uma modelo trazida da noite 
que dissimulava a espessa saliva 
e a agonia de respirar 
esmagadas num caixote de pano. 
 
Outras tinham estampadas bonecos, 
doces, duendes, animais e caveiras 
para rir-se da morte 
que fazia estragos 
em todos os espaços e tempos 
do calendário decadente. 
 

A venda de máscaras, 
inaladores, aspirina, 
anticoagulantes, paracetamol, 
dipirona, diazepam  
e garrafas de oxigénio  
ocuparam a procura do mercado. 
 
O limão e as plantas medicinais 
esgotaram na zona urbana... 
Pela primeira vez ganharam valor 
depois de muitos anos 
serem olhadas como montanhas e 
arbustos. 
 

 
 
Neste processo de desterritorialização  
para ocupar outros territórios 
obrigados,  
patológicos, 
geográficos, 
comerciais, 
poéticos,  
existenciais, 
profissionais 
e espirituais 
foi experimentada a prisão doméstica,  
através de uma ordem, 
o mito da caverna de Platão 
e a prisão de Jonas  
no corpo da baleia 
escrito na Bíblia. 
 
Desta pandemia apocalíptica 
muitos morreram e não saíram 
vitoriosos... 
Outros ficaram infestados 
e talvez não funcionaremos de forma igual. 
 

Do meu passeio com Sam e Nía, 
posso dizer que gostamos, 
porque o confinamento  
e a proibição de contacto, 
fez-se lei para cuidar de nós e dos outros. 
 

Posso lembrar que nesse dia Sam e Nía, 
à medida que avançavam, 
marcavam o terreno com a sua morna 
urina 
que adormecia as plantas 
e fertilizava a textura da terra. 
 
Também deixavam um pouco de 
excremento; 
como uma maneira de não sujar a casa 
e aproveitar a saída 
para fazer num território, 
mais amplo e aberto, 
as suas necessidades naturais. 
Nessa manhã desfrutámos 
esplendidamente desse grande passeio... 
 
Corremos, brincámos, bebemos água 
e tivemos contacto 
com outros cães encontrados pelo 
caminho. 
 



Ao chegar em casa observei 
que ambos os cães estavam cheios de 
pulgas, 
carraças e vermes. 
 
O seu pelo amarelo 
estava povoado  
destas espécies 
de insetos e vegetais. 
 
Isso levou-me a pensar na poesia: 
Veio a mim a imagem 
do corpo de Sam e Nía, 
como um belo território ou papiro,  
como um país ou nação em diáspora, 
onde carraças e pulgas incrustadas por 
acidente, 
tornar-se-iam verbos minúsculos 
para a construção de um extenso poema 
fragmentado em troços; 
ainda por decifrar. 
 

Mas tinha que os espulgar; 
limpar o seu território 
antes de ficarem doentes. 
 
Creio que isto fazem alguns governos do 
mundo 
com os migrantes. 
Até onde perdemos a razão e o amor? 
 
Sam e Nía, 
são meus amigos caninos inseparáveis, 
e quase a minha sombra nos passeios  
e nas vésperas 
deste caminho ainda por percorrer, 
para chegar a algum lugar 
do tempo e do espaço 
que ainda não conheço. 
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