Da Eterna Vontade
de Inez Andrade Paes

Se num dos meus diálogos com ninguém eu me questionasse, defina a expressão Livro
Verde, eu associaria estas palavras à obra mais divulgada do malogrado homem grande da
Líbia, Mammar Al-Gaddafi. Mas a partir de agora ligarei as mesmas, concomitantemente, ao
livro intitulado “Da Eterna Vontade”, da poetisa Inez Andrade Paes. Um livro que por pouco
não nos cabe nos bolsos, e que por muito nos engrandece a alma. Uma obra que nos trouxe à
memória o génio da garrafa de Aladino, porque nela também o conteúdo excede largamente o
continente.
Iniciar a leitura de uma obra é ter a esperança de tornar mais amplos os espaços da
nossa alma, a partir do benefício que nos pode advir do que é pertença das almas dos outros.
O primeiro ponto para a partilha das riquezas espirituais é o do acolhimento. “Encontrarás a
mesa posta, a casa limpa, e cada coisa em seu lugar”, escreveu Manuel Bandeira, definindo
lapidarmente algumas das condições essenciais para um bom acolhimento. E algo do espectro
significativo dessa definição permanece no poema inicial do livro de Inez: “limpo a casa as
janelas brilha agora tudo /e de minhas mãos solto a força contida do trabalho” – “limpo a casa
para que entre vida / e os pássaros chegam” – “cheira a limpo a limpo antigo / a limpo antigo /
se torna a aura / desta casa”. (p.1)
“Pois tu és pó, e ao pó retornarás” – Génesis 3:19. E um reflexo desse apelo à osmose entre
um corpo humano e a terra transparece nos seguintes versos: “deito-me na areia /as quebras
são dores / que se lavam levadas pelo mar / sinto a mão da areia pousada nas minhas costas”.
(p.7).
“Dos seus olhos que ferem como espadas” um verso que é uma anotação magistral de
Cesário Verde, sobre a desatenção feminina a uma idealização masculina. Alguns versos da
autora reportam-nos a outros modos de agudamente ferir: “violentas / estas palavras que me
chegam ao ouvido /partem coisas no caminho /e chegam-me com bicos aguçados /palavreado
desmedido” (p.15)
Considera ainda a poetisa que o sentido da entrega feminino deve ser despido de
todos os preconceitos e acessórios: “não gostavas de laçarotes / não gostavas de arrebiques /
lustres e brilhos gastos / a opacidade desta luz é a sentida / aqui me tens”. (p.16)
O que é rural é simples de se ver, de se entender e de se fazer. Pode ser assim tentado
a pensar quem leia o poema da p.21: “acabaste por não vir em Maio / abrir as janelas para o
jardim/e deixar o carrinho ali / cheio de pasto / com sementes para os passarinhos”.
As palavras são a minha base de sustentação proclama veementemente a autora:
“pela palavra me valho / pela palavra me aguento / pela palavra / embalo-me neste sustento /
de restituir as mágoas ao vento”. E a terminar o poema: “pela palavra acessível ao breve
momento”. (p.27) Mas a busca das palavras certas e necessárias nunca atinge o seu fim. O
melhor mesmo é ver as cousas e os actos sem os pensar: ”respiro / aprofunda-se a dor no
grave e agudo do barulho /e o silêncio/ enfim/ é infinito olhar / em todo o silêncio”(p.33)
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“O eco poético Da eterna vontade, de Inez Andrade Paes

O eco exuberante e delicado nos trai acentos poéticos duma autora que nasceu em Pemba,
capital da província de Cabo Delgado, no norte profundo da terra dos macondes,
Moçambique. Inez Andrade Paes é a autora do poemário Da eterna vontade (Editora
Labirinto,2015). Ainda que leva vivendo em Portugal desde 1975, filha de pais portugueses, as
terras nativas estão presentes duma maneira fascinante que nos descobre a amplitude e as
convergências de tanta matéria que serve para entrar num universo tão diferente e sensível ao
que vivemos em ocidente. Todas essas emergências poéticas perfilam este livro tão denso e de
abreviados poemas.
A fértil poesia moçambicana deu no século passado grandes nomes que não podemos deixar
de lado, para reconhecer Moçambique nos seus poetas, como Rui de Nororonha (o precursor),
José Craveirinha, Glória de Sant’Anna, Noémia de Sousa, Rui Knopfli, Sebastião Alba, afinal um
longo inventário de criadores que nutriram este país como um dos mais referenciados no
universo poético contemporâneo.
Na poesia de Inez Andrade Paes há um equilíbrio das coisas que fluem inteiras e madurecidas
por um pensamento contido e harmônico que nos amplia sentimentos e imagens sobre
realidades concretas, das que nos transmite a poeta. Parece que a poesia deste livro não pede
nada, entrega todo o seu verbo e se revela num tudo que esclarece a dimensão criadora desta
poeta.
A poesia mostra, neste poemário, a sua veste perfeita de palavras para reduzir os limites do
inconcebível. E, também, mostrar-nos a infinidade duma ordem de coisas misteriosas que nos
liberam de estar comprimidos e enclaustrados em nós mesmos. A poesia sempre nos força a
ser relativos e equitativos face a confusões e desordens das coisas que não foram visualizadas
no contexto do verbo poético.
Neste livro de Inez Andrade Paes há poemas implacáveis que ordenam em nós unha
combinação de imagens, de memórias, de ideias, de cumplicidades que são elementos
condutores que tomam residência na palavra, fruto duma imperturbável elucubração e duma
metafísica que nos descobre outro grau de amor, de ternura e de vida paciente na exaltação
da paixão que nos libera e por vezes nos lacera. Como a poeta diz: “ficam os restos para os que
sem paixão se movem tristes / liberto mais / ainda mais / porque de mim se o amor me move /
a paixão ainda é mistério”.
Nesta entrega discursiva o poema toma um ritmo ascendente no que nos insinua a poeta,
sobre o que apreciamos do mistério. Porque o mistério é algo inerente á pertença e
permanência do amor em seu acervo cara unha glória que não esquiva os sofrimentos. Vem a
ser algo importante na nossa vida que perfeitamente se proclama em este livro poético, que
nos vem da mão duma autora, de buscas e rebuscas, que não profana o sentido mais puro e
espiritual da exaltação humana, invertida no cânon poético. O amor ordenado na paixão mais

viva e nunca errante; na esperança e no mistério de ser livre, como marcam os diversos relatos
que se proclamam nos versos de Andrade Paes.
Estamos ante um livro de poemas no que se diversifica a sua utilidade, não só como um ato de
leitura para recrearmos na forma e na linguagem que se oferece nestes versos, de árdua
elaboração que faz com que a palavra não fique em silêncio para que todos participem dela e
possam avaliar os registros pormenorizados “Da eterna vontade”.
A formulação que nos apresenta Inez Andrade Paes mostra não estar na cimeira das
pretensões de se fazer poeta a golpe de martelo. Ela já é poeta, porque sabe muito bem das
exigências que demanda o poema e seu longo caminho. Mas a nossa poeta não está a médio
caminho do que exige a arte poética. Ela transcendeu pelo longo percorrido e sem tropeçar
nas pedras do caminho, tão sugeridas nas alertas de Drummond de Andrade, a nossa autora já
não mostra medos nem dissidências para chegar ao fim do caminho estreito da poesia. Como
dizia Paul Eluard: “O poeta não deve considerar que as vias da poesia são estreitas e que as
suas formas são imutáveis. Todo poeta valente tem o dever de abrir um caminho tão longo
como seja possível para a exaltação humana”.”
Xosé Lois García
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