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ros bares. F'omoc jantar ao Bairro
Alto.
Durante duas semanas encon.
trei-me mais' vezes com o. Luis
Carlos-Patraquim. No dia em que
eu. embarcava para Maputo ile

I inadif,uef
uiaUeill
do[oBIt
xnrlnr*
[nrnltaca
lrsa sobre poesia. Sen-

IUTO

DE I\IEI^gON SAUIE

O mar ressoa nos ouvidos do
poeta desde 1953. Vinte
e sete
anos depois chegou a <Mongio>.
vagabunLuis Carlos Patraquim
deara por lugares e jornais.
O
que
viandante
deixava adiviahar
np invenqdo dos mitos, com a reaIidade no alforge da linguagem, a
'm lugar de priutopia ocupava
vil6gio. E exaltava o arnor i terra, aos homens e aos animais.
nm 1985, depois da <Mong6o>,
eis que o poeta se deciie pela inadiS,vel viagem. Q rmpria-se na metS.fora dos titulos o percurso do indivlduo,' no ano seguinte.
Luis
Carbs Patraquim
embarcava nas

narx do sonho. Dissera
antes:
<Agora vou com a-endoins
na lingua insula da boca>. E acrescentara: <Como mito, como signo, como rebeldia, ni.o quero ser contado para o nfmero total>. Era para
parafraseana tta.ca que viajava,
do Cavafy.
Dois anos depois encontrSrmo-nos em Lisboa. No Rossio o Luis
Carlos Patraquim,
a Paula
c o
Rui Nogar. Passa das seis da tarde: hi um movimento
intenso de
transeuntes
e de autom6veis.
N6s
vagabundeanos
pelas ruasi e pe-
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tado a um canto fixava-o intensamente: a barba, o cabelo quase
despenteado,
o cigarro
na ponta
dos libios
e os copos sobrJ uma
mesinha.
Estou i. frente de lm poeta de
grande vigilincia
oficinal:
Luis
Carlos Patraquim I rm poeta extraordind,.rio
pela capacidade
inventiva do verbo que maneja. para ele a poesia 6 um g6nero de conhecimento.
que Alvaro
Lembra
Lins dizia que os grandes fil6sofos
da antiguidade
eram poetas. 6
nesta esteira que o poeta portugu6s Ant6nio Ramos Rosa diz oue
o poeta 6 um fil6sofo.
Lttis Carlgs paflaquim;
- No rnomento
em que acontece o po€ma o que acontrce
6 a

@nsciencir lE6.refledva
do mundo.
Este peta afirma que qrcreve
cgm emog6,o. Sem emogdo e poesQ nio 6 nada para ele. Diz que
o trabalho poetico nrrnca 6 um
discurso explosiva^mente cerebral:
-Mas
taqbem so escreve com
lrrflo, com p€nsanqento.
_ Esta i<ieia j5. foi expresst por
Fernando Pessoa. Luis Carlos Fatrsquim faz uma pausa. O cigarro
entre os dedos. Diz:
-A
poesie, no mpmento da escrita e eq eada morrcnto,6 a inaugura4no do mundo. A linguagem
-a^os
6 a4uilo que nos faa iguaJsr
deuses.
Luis Carlos Patraquim 6 um
poeta de referdncias. Lembra T.
., S. Eliot que afirmave: <0 supre'
mo dever dos poetas 6 a lingua>.
Isto incendeia na obscuridade da
rninfia mem6ria uma frase de Fer- nando Pessoa que me ocorre: <A
:\i rnin[a pfffia 6 a lingua portugueF: ot. ,Na9 faqo analogias mas a
:d,,oo[versa continua. E..o meu inter.,i locutogafirma: .
'i
i.r-lconteco.
q,r"'"*"*"ur
6 uma
El:r
j- . necessidsdo
interior.
O po€rne
'rconteco
duni espa4n exigio do
q" En

para
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-mnto ilo Outro. llas esse Outro
ji esti no sujeito poetico ds lintuagern.
Ele fala da defesa e cla exoloragio dos potenciais criadores da
llngua:
- A lingua 6 por defini$o o ea.
pits.l colectivo de urn najs. de uma
Culturr.
Para justificar esta afirmagi.o
recorre a Baptista-Bastos: <Um
pod-erin_culfe{ rm poder que tem
medo>. Uma citaqd.b de cor.
A escrita, pensa Luis Carlos pa_
traquim, 6 a recriagd.odo mundo:
- E uma, esp6eie de falar sem
ter na.da a dizei.
Hi aqui um aparente parad.oxo
que se constr6i entre uma zona de
sombra e uma zona de luz:
-Tu
nio tens nada, a dizer. Tu
vais fal,ar. Tu vais fazer o poernaPara o Luis Carlos patraouim
toda- 1 poesia 6 social: a p&sia
participa do social na medida em
que se deve identificar com a Droblemitica global de um deteiminado glupo humano a viver o seu
tempo hist6rico:
,-Nessa medids ela'descobrc e'
tem a obrigeqSo de dizer ssmpre

mais do que 6 reputado e estrsteimportante de qualquer
eo-"lt"
dos poderes politicos psm esse
gtupo social.
Faz uma peusa. Continua:
-Ai
so entronca, na questie da
utopia- O poe-ta 6 aqueli que tem
saudades do futuro.
E adverte que nem por isso o
poeta. e um ser i. parte. Diz patraourm:
-Toda
a verdadeira poesie 6
milit&nte.
0 poeta de <A Inadii.vel Viagem> pensa que o inventirio de
Oct6vio Paz sobre a poesia do livro <El Arco y la Lira> 6 urne das
melhores definigdes sobre o g6nero que cultiva. Escreve o poeta e
ensaista mexicano Oct6vib paz:
<A poesia 6 conhecimento,.salva_
g5o, poder, abandono, (...) A poe_
sia revela este mundo; cria oftro.
P6o dos eleitos; alimento maldito.
Isola; une. Convite i. viagem; retresso i. terra natal. Inipiragd.o,
respiragio, exercicio muscular.
Oragio. ao vazio, di6logo
aus€ncia: alimentam-na o t6dio,
"o. e
"
tnqu".ti" e o desespero. (...) Arte
<re ratar por forma superior; Iinguagem primitiva. Obedi6ncia a

regras; criaqio de outrag. (...)
Tfugyr", 6xtase, logos- Regreaso
a lnfencls., corto, nostalgia do pereiso, do inferao, do limbo (... )
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