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Isto não é um recital de poesia
a poesia é intraduzível por palavras
a poesia inexplicável.
Por isso, não se deveria explicar que isto não é um recital de poesia.
Desde logo, um conceito destinado à sepultura. Enterre-se, fim.

Mas antes da pá derradeira, remexamos algum chão:
Que poetas se salvaram nos destroços da cultura?
que poetas nos salvaram nos destroços
amor desamor alento desalento êxtase negociação
ruas perdidas?
A cultura é fio a fio.
Arrombei a casa, rasguei as teias de aranha
Puxei as cortinas pesadas até encontrar o sol
o fio-de-prumo
encontrando apontando
o reverso do sol.

A cultura e a poesia da cultura
atravessam fio a fio
a distância da terra. Mas os fios emaranham-se
no centro e na superfície.
Entreteçam-nos! fios desordenados
escolham as cores
a alma as cores
façam-nos crer
que isto, tudo isto
é (não é?) um recital de poesia.

s É rG io Go Di n H o
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n u n o artu r s i lva

Um recital de poesia nunca é um recital de poesia. A poesia  
não tem hora e lugar marcado. E não é pública nem mundana,  
mas secreta e incerta. Fala para toda a terra dizendo um segredo  
a um só ouvido.*

Tal como o humor, que não está na anedota que se conta para 
fazer rir, mas antes, se calhar, no falhanço da anedota, a poesia 
pode estar no falhanço do recital.

A poesia não está no poema anunciado: agora silêncio que vamos 
ler poesia. A poesia está no que não se lê, no verso esquecido,  
no verso mal lido, no não ouvido, no que se vê: no olhar da miúda 
da segunda fila, no chapéu, exageradamente grande, do homem 
– exageradamente pequeno?, que acabou de entrar, no encontro 
que não se deu entre aquela rapariga e aquele rapaz, na esquina 
onde eles não se encontram.

Não a procuro, a poesia, no recital em sim, mas no que no recital  
é ruído e acaso.

Resta-nos, ao ler, fazer arder o ardil do poema e esperar que  
o brilho dos versos liberte, como uma flor no lixo, uma música 
qualquer…

* Perífrase de um poema de Luiza Neto Jorge
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uma troca conversada de poemas  
e canções de amores e combates, 
incluindo considerações avulsas  
sobre o como as vozes nessas letras 
dão corpo aos seus manifestos.
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Paul Éluard
Paulo Leminski
Pedro mexia
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e

Sérgio Godinho 
e nuno artur Silva

e o que mais se verá e ouvirá…
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