
   A voz feminina do poema 
 
   A leitura/escuta desta colectânea de poemas de Sónia Sultuane lembra-
nos  a essência do lirismo, canto, música e interioridade emocional.    
   Como fragmentos confessionais amorosos, estes textos suspendem-se 
na  intemporalidade - o amor está em todos os tempos e vive sempre no 
presente- por isso a recordação é  sempre um acto de presentificação dos 
sentidos, e a ausência dela, morte e deformação: "Quando um dia já só te recorde 
e já não te sinta,/quando recorde só os teus olhos, não o teu olhar,/a tua sombra, não o teu 
corpo,/os teus beijos, não o teu gosto,/os teus ecos, não as tuas palavras,/quando todos os sentidos 
estiverem mortos". 
   Não é fácil escrever poemas de amor, quando esse mesmo tema 
percorre  séculos de escrita na literatura de todos os cantos do mundo.No 
entanto, encontramos nestes objectos/fragmentos/poemas a 
singularidade narcísica da sua exposição e exibição. Existe aqui uma 
quase reivindicação da forma de sentir e do ser amoroso, a exaltação do 
prazer, de uma força erótica e da assumpção desse mesmo erotismo, 
social e secularmente negado à mulher. Nessa perspectiva, os poemas de 
Sónia Sultuane, além de muito femininos, são também insinuantemente 
inconformistas, pela sua temática sensorial e seu desnudamento 
emocional.   
   Obsessivamente, como que saboreando pedaços de "nogat" -  deixavas-me 

trincar o teu doce,/e a cada mordidela,/sentia os teus lábios de mansinho,/como podia esquecer-me 
desse sabor,/a torrado, de cor de canela,/cor desses teus lábios adoçicados,/onde hoje trinco e 

mordo,/à procura desse néctar,/com o mesmo gosto a “Nogat" - a poetisa tenta descrever 
essa alucinação do sentir, feito corpo, na travessia entre o conhecido e o 
desconhecido, entre desejo, força,  arrebatamento, e o medo que se torna 
similarmente crescente, como a invasão de uma sombra, que a leva aos 
patamares da cegueira, zona de provável escuridão:" olho-me, sinto-me 

profundamente,/vontade, desejo, /toco-me, entrego-me a mim.../entrego-me a esta escuridão,/mete 
medo...neste medo..." . 
   O corpo está cravado em cada um dos poemas pelo seu sentir e, de cada 
um deles se evola ou solta um aroma, uma forma de tacto, de paladar, de 
som, de imagem. Os cinco sentidos são insuficientes para a captação 
integral do sentir amoroso, corporiamente inebriado. 
   Feminina, por excelência, esta forma de implicação da escrita como 
corpo, erotiza a  letra/som, que se inscreve entre pele e pena e entre voz e 
verbo; há um arrebatamento e uma fisicidade da palavra que a torna 
concreta, sensível, palavra poética nascida dos sentidos, que renasce em 
amorosa vulnerabilidade, exibindo um corpo, que fala, diz, contradiz, 
esplende, vibra, linguagens não codificadas, na sua surpresa  de 
acontecimento, de dádiva e de entrega.   



  O amor que nos poemas de Sónia  se faz revelação não é um amor da 
alma, mas do corpo, um verbo feito carne, encarnação. Poema, Beijo 
Negro. A alma que o sopra é apenas o início do rastilho que acende a 
explosão de todos os físicos sentidos: " A tua alma, a alma das almas,/ já a viste? 

já com ela falaste? Já a sentiste?/deixa-me rir../e toda a química dos sentidos/deixa-me rir..." 

   O poema Africana amplifica o tema da identidade, uma vez  que tende a 
territorializar o feminino. Além desta primeira identidade, e lembrando, 
com alguma ironia,  o poema Se me quiseres Conhecer de Noémia de Sousa, 
a poetisa assume a sua africanidade: "dizes que me querias sentir africana,/dizes e 
pensas que não o sou,/só porque não uso capulana,/porque não falo changana,/porque não uso 

missiri nem missangas,/deixa-me rir...". Quer este  poema desenhar um percurso 
identitário de abertura às diferenças de género, de raça, de língua e de 
cultura, num  continente, e num país, que se caracteriza também pela 
coexistência harmónica de tal  múltipla diversidade: "pelo sangue que me corre 

nas veias,/negro, árabe, indiano,/essa mistura exotica, que me faz filha de um continente em 
tantos/onde todos se misturam,/e que me trazem esta profundidade,/mas forte que a 
indumentária, ou a fala,/e sabes porquê?/porque visto, falo, respiro, sinto e cheiro a África, 
/afinal o que é que tu saberás? O que é que tu sabes?" 

   Interrogativa, reticente, espantada na exclamação, esta voz percorre os 
poemas como o sangue nas veias de um corpo amoroso, febril, pleno de 
vida, palavras que são o próprio sujeito em acto de revelação: "As palavras 

que te dou,/são o que sou ,/são o que sinto,/e como me sinto,/essas são as minhas palavras EU." 
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