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Como já sabem aqueles que assistiram à anterior entrega dos prémios Glória de 
Sant’Anna, na hora de determinar os poemas que vou ler, o meu primeiro critério de 
escolha é sempre o mesmo: de todos o mais curto (neste caso, os mais curtos). Não é 
apenas por preguiça. É que eu acho que toda a poesia, ou pelo menos a boa poesia, tem 
qualquer coisa de “podasia”, que, segundo constará dos dicionários de um futuro não 
muito longínquo, é a «arte mista de “poda” e “poesia” que consiste em podar um 
discurso até o deixar reduzido a uma parte tão essencial que não pode ser compreendido 
da primeira vez». Porque a “podasia”, com efeito, espreme todo o sumo poético de um 
texto, mas a custo de o deixar desprovido de sentido. Pelo menos de “sentido ao 
primeiro olhar”. Tomemos, por exemplo, um sisudo tratado sobre a pesca do bacalhau 
na Terra Nova de 500 páginas. Comecemos por “podar”, como quem não quer a coisa, 
499 delas, e, não nos conformando com isso, dessa única página restante deixemos 
apenas umas poucas linhas, e mesmo a essas poucas linhas vamos podar-lhes a maior 
parte do seu comprimento, até obtermos qualquer coisa como:  
«No beliche o músculo 
O peixe no porão 
Os sonhos a bordo 
Esticam-se aos quilómetros 
Perdão: às milhas náuticas».  
Teremos conseguido que aquele longo estudo, por podas sucessivas, destile, no extremo 
das linhas decepadas, uma poucas gotas de seiva com algum cheiro de poesia, quer dizer 
de “podasia”. Talvez não vamos tirar daí muitos dados sobre a pescaria do bacalhau na 
Terra Nova, mas compreenderemos por fim o verdadeiro sentido e funcionamento da 
“Podasia”. A “podasia” exige do leitor o que a poda exige do Sol, da terra, a chuva e as 
sazões: que reconstrua toda a ramada antes cortada. Com o senão de ela já não poder ser 
mais igual à original, mas talvez muito mais viçosa. É isso que vos peço que façam com 
estes dois brevíssimos poemas da Maria Azenha que vou ler. Se quando eu tiver 
pronunciado a última das sílabas do último dos versos, vocês acharem que chegou o 
ponto final, que o poema já acabou... Se não perceberem nesta reverberação de capela 
uma convite às reticências... É um sintoma de que, ou eu li pessimamente, ou vocês 
padecem da maior e pior das surdezes, que é a incapacidade para ouvir o silêncio. 
Consultem urgentemente os vossos otorrinolaringolocardiologistas, que nos dicionários 
do futuro serão os «especialistas nas ressonâncias que os sons emitidos pela garganta e 
percebidos pelos ouvidos, produzem nas ondas que registam os electrocardiogramas». 
 
POEMAS DE MARIA AZENHA: “AVISO” E “A LOUCURA” 
                                        
Eu concordo, à partida, com aquela récita, ou “rap”, do Caetano Veloso, intitulada 
“Língua”, quando diz: 
«sei que a poesia está para a prosa 
assim como o amor está para a amizade» 
... mas fico revoltado quando, a seguir,  se pergunta, e nos pergunta, quem é que pode 
negar a preponderância dos primeiros destes termos sobre os segundos. Eu posso! Eu 
quero manifestar redondamente aqui a proeminência da amizade sobre o amor.   
Quando vivia numa terrinha nas redondezas de Santiago, tinha por vizinhos um casal de 
idosos que passavam o dia a brigar e a “chamar-se nomes”. Um dia o homem morreu. 
Houve velório como os dantes, e a viúva resolveu fazer o papel de carpideira, visto não 
ser tão fácil nestes dias arranjar uma. Ofício que exercia a plenos pulmões e de janelas 



escancaradas, como mandavam os cânones do luto mais tradicional. À minha casa 
chegava transparente, ritmada de soluços, uma surpreendente ladainha com eco de 
cantiga: “Ai, meu amigo! Ai, meu amigo!” “Meu amigo!”???? Eu tenho certeza de que 
eles nunca foram juntos ao cinema, nem juntos passearam, nem comeram um gelado, 
nem comentaram um livro. O deles tinha sido um casamento como deus manda: um 
contrato civil de prestação de auxílio e serviços mútuos. Mas, após sessenta e tal anos 
de matrimónio canónico, o mais “bonito” que lhe ocorrera para chorar o seu finado 
esposo, foi chamá-lo de “amigo”.  
Fazemos parte, aliás, de uma tradição poética em que, igual que a minha rabugenta 
vizinha, o melhor que se podia dizer do amado, não era “meu amor”, mas “meu 
amigo!”. Nos nossos cancioneiros medievais as Cantigas de Amigo resultam muito 
superiores, e paradoxalmente mesmo muito mais amorosas, do que as Cantigas de 
Amor.  
Prevalecendo por tanto necessariamente a amizade sobre o amor, cabe deduzir da regra 
de três do Caetano exactamente o contrário do que ele pretendia: que, de igual maneira, 
deve prevalecer a prosa sobre a poesia. E com efeito, enquanto o excesso de lirismo 
costuma estragar a melhor prosa, uma boa dose de prosaísmo não tem por que 
desmanchar a poesia mais sublime. A poesia reduzida à sua menor expressão não se vê 
diminuída. Na sua menor expressão a poesia reduz-se apenas a uma forma de olhar. Um 
vidro transparente entre nós e o mundo. Há quem prefira que ele seja fumado ou 
colorido, com cortinas de renda e molduras de caixilho. Mas há também quem prefira 
que seja quase imperceptível, como uma porta dessas todas vidro, maliciosamente 
limpas, sem faixa nem inscrição que advirta da presença, e que só quando vamos de 
encontro ao mundo e de repente batemos na testa de improviso, dizemos: “Chiça! Mas 
se aqui havia poesia!” 
Como amostra disto quero propor-vos a leitura parcial deste poema do Andes 
Chivangue, “Fuligem”. Não pode ser completa. Não sei se será o mais, mas, se não for, 
é pelo menos um dos mais longos de todos os livros finalistas. Porque eu sou um vira-
casacas, e ao virar a que usei na anterior leitura, acabei por vestir a gabardina de 
Fernando “Pessoas” (já agora, um dos melhores poetas prosaicos da literatura 
portuguesa e universal), e com ela também a sua esquizofrenia. Uma personalidade 
dupla é só censurável por defeito, nunca por excesso. Para entendermos um mundo 
complexo e contraditório precisamos de uma personalidade múltipla, pelo menos. E se 
eu antes fiz o elogio dos poemas breves e sinteticamente poéticos, como negação, ou 
poda, da prosa, agora venho a fazer o elogio deste poema longo, poesia funambulista na 
delgada linha entre a poesia e a prosa. Um poema que, para mim, retrata, com uma 
fidelidade superior à de qualquer câmara fotográfica, as imagens e sensações que me 
ficaram dos tempos que passei em Moçambique a viver num décimo sexto andar sem 
elevador. Nunca saberemos (ou talvez prefiramos não saber) se toda a poesia que 
encerra o nome da “Mercearia Ganha-Pouco” é obra do poeta ou da crua realidade. 
Tanto faz, pois a obra do poeta não é outra que extrair a poesia que há na crua realidade. 
Porque, se a poesia dos poetas não é a poesia da vida, não é poesia 
 
POEMA DE ANDES CHIVANGUE: “FULIGEM”. 
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