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pista animal

o cachorro:

caminha de coleira um cachorro

esfíngico

ensaia no corpo a coragem

que o medo expulsou dos olhos

desfila	e	desdenha

os outros cachorros

que não lhe convidam a rolar

nas folhas

como camponesas

senta-se solitário

deveras humano

a pensar

tenho certeza de que pensa

este cachorro

é adorável este cachorro

parece neurótico 

e cínico
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como eu

porém com mais costelas 

e menos sonhos

reconheço-o: tem sobrenome este cachorro

é o cachorro dos lordes 

que tomam conhaque

fumam cachimbo

perdem dinheiro em corridas

às vezes ganham dinheiro em corridas

com este cachorro que corre

com este cachorro corredor de costelas cavadas

concebido em laboratório para ser

o bebê bestial do seu

lorde

corre o cachorro

pelo	filé	no	fim	

da linha

do outro lado da grama

estuda-me agora o cachorro

percebe também a semelhança

coça-se as costelas

pergunta-se se posso correr

é adorável este cachorro 
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como eu

com a exceção de que são tímidas 

as minhas costelas

e de que não corro

no entanto poderia 

se eu fosse um cachorro

se eu fosse um cachorro

não teria sobrenome

correria sem coleiras

sem apostas e

sem apitos

mas se eu fosse um cachorro

não seria

porque seria um gato.

o gato:

de joelhos peço

ao meu gato que me ame

do outro lado da cama

a lamber-se durante horas

disfarça mas sabe bem 

que tem meu coração

teve-o em todas as suas vidas
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quando	foi	filósofo	

e eu prostituta

a escutá-lo escondida

para depois dormir 

tendo ideias

quando foi faraó

e eu já múmia

dourada a fazer dele

minha fantasia eterna

quando foi príncipe

e eu criada

a cheirar suas camisas

antes de lavá-las

e pensar que era como

se já estivessem limpas

quando foi dragão 

e eu feiticeira 

a dar-lhe de comer a carne 

dos meus inúmeros maridos

quando foi pescador

e eu gaivota

a rezar por ele
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e pedir às nuvens

que acalmassem o mar

quando foi menino 

e eu árvore

a dar-lhe sombra

seiva, sorte

e limões

agora é gato

e eu menina 

e se me pedir com jeito

obedeço a todos 

os seus desejos

a vaca:

uma vaca, quando brinca de pega-pega, balança o rabo, toma lei-

te e dá de mamar, é exatamente como um gato, que é exatamente 

como um cachorro quando lambe o dono, destrói uma meia, recla-

ma da fome. ou seja, uma vaca é exatamente como um cachorro. 

uma vaca é exatamente como um gato que é exatamente como um 

cachorro que é exatamente como um porco que é exatamente como 

um atum que é exatamente como uma ovelha que é exatamente 
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como uma galinha que é exatamente como uma pulga, em algum 

momento. 

uma vaca, quando está longe da sua melhor amiga, é exatamente 

como	eu:	tem	saudade	e	fica	triste.	
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