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Rui Knopll i foi um dos poucos poetas nlogambi'
canos que fizl iam da actividade cultural quase que uma
profissdo. Al6m de poeta perserverante, rigoroso e exi-
gente, revelado desde o inicio dos anos 50, foi um no-
t6vel animador l iter6rio na Imprensa, atrav€s da crit ica,

da divulgaEdo, do coment6rio. Desta actividade, deset, '
volvida com grande intensidade ao longo da ddcada de

60, n6o ficar am ausentes famosas poldmicas. Alfredo
Margarido, o jornalista Santos Ribeiro, do <Noticias>r,
Rodiigues Junior, foram algumas das <<vitimas>> da iro-

nra implac6vel, a'zeda e contundcnte deste poeta que, no

entanto, sempre pareceu langar um manto protector so'
bre cs escritores mogambicairbs surgidos da necessidade
de dar expressio i voz africana. Leiam-se as refer6n'
cias, ainda que breves, a Rui de Noronha, Jo6o Dias,
Luis Bernardo Honwana, sem esquecer a admiragdo e
respeito que manifestava por Jos6 Craveirinha.

Dir-se-;a haver em Knopfli unla profunda compreen-
s6o do processo doloroso que engendrava a l iteratura
num espaqo de conflito total: hist6rico, social, l inguis'
t ico, psiquico.

Esta atitude transitou para grande parte da sua escri-
ta podtica. Nao se trata de uma projecgio autobiogrd'
f ica. Trata-se, isso s'm, da apropriagio est€tica de uma
realidade, atrav6s da assumpg6o emblemdtica da his'
t6ria e da construEdo de um eu masoquista, imerso na
ang0stia, (des)articulando-se do real atravds de uma lin-
guagem petrificada, conduzida ao minimo, ao infimo,
quase ao sil€ncio. Construida sobre a imagem da dua-
lidade, entre o Reno e o Incomdti, as micaias e a rosa,
o preto e o branco, o verso e o anverso, a obra podtica
de Rui Knopfti constitui 'patrim6nio de duas l iteraturas:
a portuguesa e a mogambicana. Porque se aquela o re-
cla.ma hoje como seu grande poeta a esta ele n6o podq
recusar-se.

Rui Knopfli reside em Londres, desde 1975,

ELEMENTOS PARA UMA VISAO
RETROSPECTIVA DA OBRA

NATURALIDADE

Europeu, me dizem
Eivam-me de literatura e doutrinas

(

europeias
e europeu me chamam.

Ndo sei se o que cscrevo tent a raiz de algum
pensamento europeu.
E prov6vel . . .  N6o. e certo,
mas africano sou.
Pulsa-me o coraqdo ao ritmo dtl lentc
desta luz e deste quebr.anto.
Trago no sangue uma amPlidlo
de coordenadas geogriif icas e mar lndict-r.
Rosas ndo me dizenl nada,
caso-me nrais i. agrira das micaias
e ao s: lencio longo e roxo das tardes
c:tlnr gritos de aves estranhas.

Chamais-nrc europeu? Pronto, calo-me.
Mas dcntro de mim ha savanas de aridtz
e planuras sem fim
com longos rios langues e sinuosos,
uma fita de fumo vertical,
unT negro c uma viola estalartdo
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UM MI I 'O PARA JOTA JOTA

texto rledicado a losi Craveirinhu
. "

<<Os mitos ndo t6m idade. Ao sol violento dos tr6pi-
cos, prometeu mais moreno apenas, enfrenta agrilhoado,
como sempre, as bicadas do piissaro de presa.

O urubu - pela pelagem, pelo cheiro, pelo pescogo,

F urubu na certa _- tasca-lhe no figado e na rinzada. E
prometeu nada. Pois se n6cl pode! Passario amestrados
em gaiolas douradas, p6ssaro de costas quentes, dd-lhe
com ganas e sabe por onde lhe d6. Nem por isso a bi'
cada 6 menos mitologica e menos verdadeira:

<<Filhos cegos dos gre-uos/a noite do seu dia € que nos
v0 (Alberto de Lacerda)>>.

O SILOGISMO NOCTURNO

D.pramos atrav€s da noite
a escutar-lhe os segredos possiveis.
A realidadc hirmida do palato,
a superficie estranha dos dentes,
pesam sobre a lingua gradosa
uma outra dimensSo. Toda
a import0ncia escura
de um povo nos assoma
e, transidos, escutamos o latejar
eldstico das sombras na sombra.
E ndo sdo imag'nados espbctros, s6o dedos
frios desfibrando, agudos, o sono
da consciOncia. Sdo finas l lminas,
facas de agoiro, penetrando a carne
do remorso. Um povo escuro
dolorosamente nos incomoda
a tranquil idade do silogismo nocturne,
perfeitamente nitido,
sob o equivoco, a neurastenia,
a insonia, o caf6 a mais
e o amargo sabor do tabaco.
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MANGAS VERDES COM SAL

Sabor tonginquo, sabor acre
da infAncia a canivete rePartida
no largo semicirculo da amizade.
Sabor lento, alegria reconstituida
no instante desprevenido, na mar€ baixa,
no minuto da suprema humilhagdo.

Sabor insinuante que. retorna devagar
ao palato amalgo, h boca ardida,
a crista do tempo, ao meio da vida.
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