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Retomo esta “Revista de Livros” com uma obra de poesia, a primeira 
deste modo literário desde que iniciei a minha colaboração com o Boletim 
Cultural da Horta.

Paula de Sousa Lima estreia-se como poetisa nas páginas detalhadas de 
quando eu mover a sombra das montanhas, captando, desde logo, a atenção 
do leitor (por mais alheado que esteja do mundo lírico) através da paisagem 
que povoa a capa e a contracapa.

Os tons predominantes, na escala de cinza e negro, abraçam uma figura 
feminina que contempla o horizonte. Todos os elementos convergem magis-
tralmente para a simbiose do conjunto, criando, pela luz esbatida, uma 
ambiência de tranquilidade, solidão e mistério. Agregam-se, deste modo, os 
elementos essenciais à consolidação das palavras do sujeito poético estrutu-
radas sob a égide do tema Amor.

O conhecimento do mundo circundante faz-se com e pela escrita, pelo 
desenhar gráfico dos elementos na folha, ora estendendo as imagens sobre o 
labor da página erudita ora condensando o exacerbar das emoções nos limites 
do poema. Assim se inaugura este lugar ontológico da criação do poeta deli-
mitado pelos pontos cardeais transfigurados em “céu”, “mar”, “terra” e “estre-
las”: “escrever é arrancar pedaços / a um coração estrangeiro em nós / e seguir 
o ritmo do verbo / alastrado na confluência do céu e do mar / da terra e das 
estrelas” (“Verbo”, vv. 1-5, p. 11).

O refrão, com variações, retoma a tradição medieval. A cadência dos versos 
embala-nos a partir das repetições, do ritmo que facilmente se interioriza, um 
ritmo de e com a memória ancestral.
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Na composição, “No meu poema”, os elementos conjugam-se no espaço 
da escrita, enquanto núcleo de transfiguração dos sentimentos em matéria da 
natureza vibrante sob a sombra dos “deuses” da distância. O sujeito projeta 
o seu interior, a sua vivência dolorosa, para além do seu casulo emocional. 
A matéria do poema está inerte como a vida na ausência da seiva ou da água 
restabelecedora da ordem. Surge, assim, o “equívoco”, o desencontro entre o 
interior e o exterior das vivências que concorrem para a plenitude do ser.

A escrita apazigua a representação sufocada da voz do “eu” que se resta-
belece do ar das palavras. Há, por isso, no pensamento ansiado, o desejo de 
uma concretização em potência. Este estado imanente consubstancia-se na 
ânsia de que algo aconteça e, a partir, daí, tudo naturalmente se renove, se 
transforme como uma Fénix que supera a “sombra” e rasga os céus do porvir.

Em “Toca” (p. 32), o trocadilho rege-se pela expetativa da união dos seres, 
o contacto próximo, o toque exasperado do sentido tátil que se liga ao senti-
mento e ao espaço confinado, escuro, um “buraco de animal” que iguala o 
ser humano à besta. Que é do Homem sem o amor? Que é do corpo sem 
o toque que aviva a alma? Que é da existência sem o outro? A lógica semântica 
destas interpelações parece surgir no poema “nós”, no momento revelador da 
unidade dos seres, “houve dois corpos tão juntos / ou um corpo tão-somente /
desenhado na areia / esculpido antes do tempo” (p. 38).

O questionamento das origens da vida emocional, numa moldura de razão 
e de “sombra”, constitui-se como elemento fundamental à perceção e conhe-
cimento da essência da Humanidade. Neste sentido, os elos entre os poemas 
deixam transparecer influências diversas, da diacronia dos elementos culturais 
e das vivências próximas e distantes dos seres. Desta forma, através da inter-
textualidade, Paula de Sousa Lima recria composições de diferentes tempos e 
poetas, implicando um cunho nitidamente pessoal na paisagem escrita.

O apego a poetas de diferentes épocas, transfigurados pela “mão” do 
sujeito, revela-se no transbordar dos conceitos pela revisitação dos versos 
evocados, como “E é amar-te, assim, perdidamente”, título que retoma o 
soneto de Florbela Espanca. Sangue, vida e amor reencontram-se plasmados 
no papel de formas diversas apesar de partilharem a mesma essência profunda 
do ser, do querer e do amar, “amei-te sem cuidar de mais / amei-te perdida-
mente / amei-te só em sonhar” (p. 44).

A placidez da “homenagem a Ricardo Reis” (pp. 66-67) comprova a 
interseção de significados, a ênfase no sentido da vida que foi, do que já foi 
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apre(e)ndido e, no momento presente, resta a constatação da ataraxia perante 
o correr do fluido da vida que se esvai pela corrente do rio. O mestre é, deste 
modo, rodeado de um vocabulário disseminado pela notação calma dos dias 
e das horas, reflexo de quem aguarda o momento do fim de um ciclo, um 
período nitidamente pós-exortativo, maturado pela experiência do existir, por 
isso “nos sentamos sem desejos / placidamente / pagãos tristes / e sem flores 
no regaço”.

“Nada permanece” porquanto a vida também assim se afirma na (in)con-
sistência do tempo imemorial. O tempo alimenta-se da transitoriedade que, 
por sua vez impede a paragem e, pelo contrário, estimula a renovação dos 
elementos da natureza. Este parece então ser o segredo da harmonia do uni-
verso, “ouvi dizer / sussurradamente / que / nada permanece” (p. 65).

Contrariando a ordem natural dos elementos paratextuais, detenho-me, 
neste ponto, na análise das epígrafes que abrem a obra. A primeira, de José 
Luís Peixoto, confere ao conjunto de estrofes a consciência da humanização 
da escrita concretizada em carne, sangue, alma, memória e coração, isto é, a 
fusão magistral que (re)cria a Vida. A segunda, de Leonardo Sousa, reveste-se 
de dor, vida e separação, conjunto de elementos que os poemas de Paula 
Sousa Lima abordam a cada passo, mas teimam em refutar.

Por último, o título enigmático complementa-se na circularidade da escrita 
do poema, de igual designação, e vai ao encontro das respostas ambicionadas 
pelos que, a cada momento, disfrutam dos versos oníricos,

“quando eu mover a sombra das montanhas […]
tu chegarás”.


