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Trinta gramas de espinafres
Exponencialmente parvo
De que tamanho?
A escolha de um poeta
Parar nas borboletas
Fazer a cama
O que é que ele vai fazer?
Jantar 
Terríveis notícias
Na escola
A Via Láctea, por Mamon
Já não é uma algaraviada
Um poema espalhado no chão ou na perna de uma mesa
“Quarto”
Parece o mar
Prefere carne?
Só para verem o meu poeta
Oh, estaria doente?
Como era bonita aquela frase
Estarei a ficar poética?
Pedras contra poemas
Encomendar comida
Lucrativo ou não?
Inutilista, sem dúvida nenhuma
A poesia faz-nos muito mal
Desodorizante nos sovacos
Pusemos o poeta no carro
Não conseguia comer
Dois
O que nasce do vazio
Mudar de vida
Nunca se abandona a poesia nem num parque, nem na vida
Posfácio
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Hoje comi trinta gramas de espinafres, o quilo custa 
dois euros e trinta, é fazer as contas, precisamos de 
trinta cêntimos por dia para ter alguma vitamina k, 
diz um estudo. O pai exerceu vinte gramas de força na 
porta da cozinha e disse muito alto, antes de nos deixar 
na cara um ou dois miligramas de saliva, ou beijos, se 
quiserem ser poéticos: crescimento e prosperidade.
Eu respondi na mesma moeda.
Dizem que é bom transacionarmos afetos, liga as pes-
soas e gera uma espécie de lucro que, não sendo um 
lucro de qualidade, já que não é material e não é redu-
tível a números ou dedutível nos impostos ou gerador 
de renda, há quem acredite — é uma questão de fé —, 
que pode trazer dividendos.
O pai diz que são fantasmas, são coisas que não exis-
tem, matéria imaterial, mas há estudos que confirmam 
a hipótese de haver benefício em depositar uns mili-
litros de saliva na maçã do rosto de outra pessoa, por 
mais estranho e grotesco que isso nos possa parecer.

Trinta gramas
de espinafres
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Maçã do rosto é uma expressão esquisita e incom-
preensível, já que está mais do que provado que não 
existem maçãs no rosto, é mais do que evidente que 
nascem nos hipermercados ou pelo menos é lá que são 
recolhidas para a manutenção da saúde e da mais bá-
sica nutrição.
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Exponencialmente
parvo

O meu irmão é exponencialmente parvo. Calça qua-
renta e quatro e tem borbulhas, trinta a quarenta em 
cada bochecha (muito mais lógico do que maçã do 
rosto), sem contar com a testa e   o queixo e o nariz. 
Usa óculos. As sobrancelhas quase não existem devi-
do ao défice de pelos, e quando fala diz coisas como 
“apreça-te” ou “não me arrombes a carteira” (que 
quer dizer que o estou a aborrecer) ou “aumenta-me 
a taxa de juro” (que diz tanto para quando não está a 
perceber o que lhe digo — acontece vezes sem con-
ta — como para quando quer ser mais atrevido com 
uma rapariga). Apaixona-se com facilidade e entra, 
por causa disso, numa quase constante bancarrota 
emocional. Mais de noventa por cento dos colegas e 
setenta e quatro por cento da família concordam no 
resultado: é um pateta.
Ao chegar a casa, cumprimentei-o com a normal fór-
mula de cortesia: crescimento e prosperidade. Ele 
respondeu exercendo um gesto obsceno com o dedo 
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médio da mão direita e investindo a língua para fora 
enquanto abria a boca. Vestia uma t-shirt patrocinada 
por uma gasolineira.
Sentou-se na cozinha a comer biscoitos de gengibre, 
sete, enquanto demonstrava, usando palavras e ges-
tos, o calor sentimental que o perturbava.

Estou apaixonado, disse.
Quanto?, perguntei.
Setenta por cento.
Uau!
Desta vez é a sério.
Setenta por cento?
Talvez mais, setenta e dois ou mesmo setenta e 

três. Ainda não fiz um estudo.
Com a X89234 também te afeiçoaste nessa per-

centagem.
Sim, mas estava a passar um período de grande 

fragilidade interior.
Estavas com fome?
Não me arrombes a carteira.

 Encolhi os ombros:
Tens a certeza de que desta vez é que é?
Como dois e dois serem quatro.
Setenta e três por cento, dizes tu?
Sim. Nunca menos de setenta.
Parece-me sólido. E ela?
Hoje, quando me disse para ir esfregar moedas, 

pareceu-me que estava realmente disposta a associar-
-se a mim, mas quando me aproximei e ela começou 
a gritar, percebi que talvez não esteja apaixonada por 
mim mais do que trinta, trinta e seis por cento.
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Mas poderá crescer?
Com toda a certeza.
 


