
À MARGEM DE TODOS OS ROSTOS 

    de Inez Andrade Paes 

 Tudo está certo na terra, menos eu. Por algumas vezes pensar assim, eu penso 
na possibilidade dos meus pensamentos não o serem efectivamente. Quem não pensa, 
contradiz-se. Penso eu. Mas a contradição pode ser também uma forma mais alargada 
do pensamento. O verso e o reverso do raciocínio humano. 
 O último livro de Inez Andrade Paes ostenta um título assente em pistas de 
significação contraditórias: “à margem de todos os rostos”. A primeira indica um factor 
de exclusão: “à margem de” – a singularidade de quem segue por um caminho por si 
próprio definido. A segunda, um factor de inclusão: “todos os rostos” – a totalidade 
dos outros que seguem por vias recomendadas. 
 Inez é uma poetisa que sabe que a poesia está em todas as cousas. Cabe-lhe 
simplesmente olhar e sentir o que está à sua volta, e disso retirar o seu sentido 
poético: “guardo pequenos gestos / nesta tarde aquecida pelo cão que se senta nos 
meus pés / e para que não o acorde / fico / indiferente ao sentir do chão” (p.26) 
 É um dizer comum que as palavras, leva-as o vento. Para Inez, não. Ela tem o 
sentimento irregular de que as palavras são congregadas pelo vento: “leio alto / 
quando o vento sopra / e as palavras / sentam-se todas à volta”. (p.34) E as palavras 
reunidas são o mais poderoso esteio da memória: “sinto-te aqui entre os meus 
afazeres / a subir a escada / com poeira cinza e heras enroladas / danças comigo 
agora” (p.32) 
 A poesia é, irrefutavelmente, uma expansão da alma. A qual encontra um dos 
seus reflexos, na expansão duma força da natureza: “há dias em que o mar se expande 
/ em terras argilosas”. (p.14) 
 Mesmo quando estamos sem preocupação alguma, uma mosca é um alto sinal 
de incomodidade. Incomodidade essa que se torna insuportável se, quando a mosca 
nos assedia, nos encontramos mergulhados numa situação difícil:  
 
“aquela mosca pesa 
 constantemente nas minhas sobrancelhas 
 deixa-as em arco e fere mais ainda 
 a ruga que teima em surgir 
 no auge de qualquer problema 
 
 aquela mosca tem de sair 
 tenho de abrir-lhe a janela” 
 
(p.36) 
 Os bichos, mesmo os que são grandemente úteis, sofrem imenso com a 
psicologia “industrializada” do homem actual: “as vacas gritam /com os úberes cheios 
de leite / ninguém lhes liga” (p.37) 
 Para a autora o ideal seria recuperar o tipo de relação que os homens 
estabeleciam com os animais em tempos mais antigos: “vou viver no campo / comprar 
uma vaca / correr com ela entre flores diversas / dormir por cima do curral asseado / 
com o respirar a embalar o sono / o bafo quente a aquecer-me a cama” (p.38) 



 Alguns dos poemas do livro são compostos por dois versos. O primeiro verso é 
uma interrogação e o segundo a respectiva resposta. Num deles a autora pergunta: 
“sabes quantos pássaros cantam para mim? / todos os que pousam no jardim” (p.48). 
Para além desses trinados decerto que escuta ainda a surdina do canto da avezinha 
que tem por gaiola a alma da poetisa. 
 Moçambicano que sou, procurei nos poemas do livro as marcas moçambicanas 
que caracterizaram os livros anteriores de Inez Andrade Paes. E só encontrei duas algo 
indefinidas: “setas e lanças encostadas / tomaram o brilho dos dias” (p.17). “as 
gaivotas num poema partem todas para Sul” (p.40). Para mim os poemas do livro são 
efectivamente “coisas de ler” e desses, alguns, coisas de decorar. 
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