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1. 
 
71 
 
poetas são como minhocas 

comem a terra 

  os poetas são úteis 

  fazem versos 

 

 

 

  

 
 

cagam ouro no escuro    poor lonesome poets 

 
Alberto Pimenta, Autocataclismos, Lisboa: o homem do saco, 2014.

 
2.  
 
cinco 
 
poetria 
sempre a poetria 
a delicada hora da poetria 
de preferência antes de jantar 
porque a seguir  
poetria bebe do fino 
e depois às vezes 
não sabe o que diz 
 
de qualquer modo 
a poetria  

Mesa-redonda 4 
“O poético e o performático: Alberto Pimenta, Antón Reixa e PO.EX” 
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a que embala 
as donas de casa 
e tem banca no templo 
ou vice-versa 
 
essa 
faz parte dos ciclos  
menstruais nacionais 
até o ministério gosta dela 
porque ela é boa 
doce como o porco e  
trata as alterações biológicas 
como coisa do espírito santo 
 
quem aprecia congelados  
tem ainda o festival da poetria 
pode-se vir  
há muitas disputas 
em directo 
e também em playback 
 
ah 
aquela vida de artista 
solene e graciosa 
viajando com a mala 
cheiinha de poetria 
e de mash-ups 
mais um grande festival 
promete muitos rabos e orelhas 
 
alguém disse uma vez 
que a poetria está a anos-luz 
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que é uma supernova 
quer dizer 
brilha muito  
aos olhos de todos 
mas na verdade 
já não existe 
 
de facto ela  
ainda dá ares de existir 
meia moribunda 
porque a sua função  
era ampliar o mundo 
não 
reduzi-lo ao tamanho de cromos 
 
não  
não é uma supernova 
tem a vida artificialmente prolongada 
 
o que nos momentos próprios 
chegou a fazer faísca 
agora só faz bocejar 
como andar [em] topless 
entre nudistas 
tal e qual queridos 
 
adorais a valeta 
a dos outros 
a doença terminal 
a dos outros 
a loucura 
a dos outros 
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daí a vossa melancolia de classe 
a vosso medo de não ganhar 
maior que a vossa tristeza de perder 
 
a nós outros 
o tempo  
passa-nos por cima 
 
a vocês parece que não passa 
fica em cima como o de Proust 
o que costuma acontecer  
nessa posição  
é sabido 
e é a vossa conquista 
 
se restassem deste mundo 
só os livros de poesia 
os arqueólogos mais tarde 
pensariam  
que neste tempo 
não aconteceu nada 
a não ser afiar os cabos das facas 
 
as vossas leituras 
são a ver o mar 
mas a vossa poesia olha o mundo 
como um ecrã de televisão  
com um grande vazio de árvores 
 
os pássaros quando aparecem 
pousam no chão 
 



Colóquio Poepolit “O poético e o político na actualidade” 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

20 e 21 de Setembro de 2018 
 
	  

Joana	  Meirim	  UCP-‐	  CECC	   5	  

com Schubert no ouvido 
uma elegia 
ao pássaro em cima do rochedo 
podia vir a calhar 
com os ecos uns dos outros 
 
era bom  
que o pássaro voasse 
 
o problema é esse mesmo  
ele não levanta voo 
 
quando passar este tempo 
de sombra total 
do corpo e do espírito 
vocês partirão 
sem haver gente no cais 
a despedir-se 
nem terão já a quem acenar 
com o vosso lenço de papel 
manchado 
de tinta de choco 
 
o que nos divide é um véu espesso 
não  
não podemos ser amigos 
 
 
Alberto Pimenta, De nada, Boca, 2012.
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3.  
 
 
E penso: resistir é então antes do mais “parar e olhar para trás”. Mas também é, ainda em latim (vi a seguir), “enfrentar” e “opor-se”, naturalmente ao caminho 
em que se vai, só que agora activamente e sem olhar para trás. Já não é só desviar os olhos, é enfrentar o próprio caminho. 
E então continuo a pensar: talvez sejam, de facto, essas as duas maneiras possíveis de resistir; parar, deixar de olhar para o que está à vista, ou então olhar, ver, 
e não aceitar. Não resistir será então persistir no caminho, o qual, como é próprio dos caminhos, foi já traçado anteriormente por quem traça os caminhos e as 
respectivas pontes (neste caso, pontífices). Resistir é não seguir esse caminho, optando ou por virar-lhe as costas, ou por enfrentá-lo. E, tratando-se de poesia, é 
no contorno da palavra que tudo se passa. 
Creio que a poesia, como acto de busca da verdade subjectiva (a ciência é que busca a verdade objectiva), terá de fazer sempre uma dessas duas escolhas: virar 
as costas ao visto daqui, para manter outros vislumbres, ou seguir mas opondo-se, sempre pela palavra, tornando-a por exemplo outra, ou entrelaçando-a 
(Varrão: viere) com outras, em ritmos e harmonias de coisas primordiais, e nunca com o ruído das rodas que rolam por esses caminhos e a pouco e pouco até 
os vão afundando. A menos que se trate de enfrentar essas rodas e engrenagens mandando-as pela ribanceira abaixo. Isso também é muito belo. 
Desgraçadamente porém elas regressam sempre como desenhos animados que afinal são. 
Por isso, nesses trilhos da obediência, ouve-se às vezes dizer que em certo lugar do caminho faltam 4 médicos, ou 4 juízes, ou 4 pedreiros, ou 4 motoristas, ou 4 
fiscais, mas jamais se ouvirá dizer que faltam 4 poetas. Ainda bem. 
 
 

Alberto Pimenta, resposta ao inquérito “Poesia e resistência”, http://www.lyracompoetics.org/pt/poesia-e-resistencia/, 2012 (consultado em 15 de setembro de 2018) 
 


