
Que porra é essa – poesia?
Alberto Pucheu1

Desta vez, não chego aqui com a delicadeza costumeira. Como poesia sem-
pre foi para mim uma experiência vital, não será por ela que, por delicadeza, 
perderei minha vida. Com poesia, trata-se sempre, de algum modo, de lidar 
com vida arrepiada, de lidar com o irrepresentável de vida em seu arrepio, com 
a experiência de um não vivido com as palavras do poema, de um não vivido 
com palavras, de um não vivido, de um... 

Venho para recolocar uma pergunta anteriormente colocada, para reco-
locá-la nesta data, para colocá-la para esta data, em homenagem a uma colo-
cação anterior, para recolocá-la entre ele, que a colocou antes, e eu, mas também 
entre um passado mais ou menos longínquo e o tempo atual, entre eles, que 
a colocaram e a recolocaram antes, e nós, mas também entre mim e quem me 
convidou a falar hoje aqui (entre você que responde pelo nome com que lhe 
chamo, Piero, e eu, que lhe respondo ao ouvir o apelido pelo qual me chama), 
mas também entre cada um de vocês que estão aí, para mim, em grande parte, 
anônimos, e eu, apesar do nome na programação do evento, para mim mesmo e 
para vocês, em certo grau, anônimo, para recolocá-la entre nós, entre os muitos 
nós do passado e os nossos nós de agora, para recolocá-la entre todos nós, de 
diversas maneiras, aqui presentes, mesmo que fantasmagoricamente. 

Entre nós, quaisquer, nominados e, simultaneamente, anônimos, poesia 
alarga os nós, sem saber se isso que passa entre nós (entre esse grande nós do 
nosso tempo histórico e dos muitos tempos espectrais) tem – ainda – força para 
afrouxar os nós, para oferecer uma respiração maior do que teríamos sem ela, 
para oferecer, senão a impossibilidade de todo o ar disponível, uma máscara de 
oxigênio, para oferecer, senão o mar, impossível, um copo de mar, para oferecer, 
senão a liberdade, uma saída, hoje, de emergência. De emergência: em um po-
ema recente que não escrevi, ou que talvez o tenha escrito em um devir Piero, 
pelo coração e pelas mãos do Piero, escrito pelo Piero, escrito por um outro do 
Piero, por um Piero outro, por um Piero, anônimo, em devir outro, escrito, 
agora, entre Piero e eu, entre mim, Piero e os anônimos entre nós, trata-se de 
um estilhaçar-se, de um estilhaçar – não metafórico – de uma porta de vidro, de 
estilhaçar-se ao acaso com ela, de atravessá-la sem se dar conta estilhaçando-se 
com ela que estilhaça, para, mesmo sem saber, “de um ao outro/ lado o ar por()
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vir” e, com o ar que vem, “um convívio de sopro”2. O atravessamento de um 
tempo a outro, a outro tempo e a um tempo outro que não se sabe, mas em que 
seja possível o convívio, ao menos, senão com um vendaval, com um sopro, para 
não sermos sufocados. 

Venho para recolocar uma pergunta anteriormente colocada e recolocada, 
e o próprio fato de, seja em um passado mais ou menos recente, seja agora, 
ser necessário colocá-la e recolocá-la me leva a mudar o tom, o tom que, neste 
caso, para vir, vem igualmente arrepiado. Talvez, este arrepio indique que eu 
não esteja – ainda – demasiado velho para colocar a pergunta, mas, se a posso 
colocar, é por já não estar demasiado jovem para tanto. Jovem ou velho, ou nem 
demasiadamente velho nem demasiadamente jovem, tanto faz, porque, não im-
porta quando, esta pergunta é colocada tardiamente, mas sem que jamais se 
esteja pronto para ela; esta pergunta é colocada depois do atordoamento da 
experiência, depois de um instinto que levou nossa vida em direção à aceitação 
da exclamação, do impasse e da ignorância, como dito, em busca de mais ar, em 
busca de “um convívio de sopro”. 

O fato de, ao ser posta, quando à meia-noite de uma ou duas vidas, provo-
car agitações discretas naqueles que a colocam, mostra a ansiedade, de algum 
modo – ainda – juvenil, que ela provoca, e, mesmo então, mesmo quando à 
meia-noite, não se está pronto para ela, é-se – ainda – inevitavelmente jovem 
para ela. Mesmo que tardia, esta indagação é colocada antes do tempo, preco-
cemente. Para mim, não se trata de colocá-la quando nada mais resta a pergun-
tar (se fosse o caso, restaria – ainda – tudo a indagar); trata-se de colocá-la, a 
princípio, a contragosto de mim mesmo, em nome – ainda – disso que cham-
amos poesia. Para mim, trata-se de colocá-la simplesmente pelo fato de o título 
haver se imposto antes mesmo da necessidade da pergunta, pelo fato de o título 
ter surgido antes, como surge antes um verso pelo qual um poema se inicia, 
levando-nos, não sem alguma irresponsabilidade, levando-nos, não sem alguma 
responsabilidade que passamos ter de assumir, a apostar em seu futuro. Como 
ocorre com um verso inicial, responsável e irresponsavelmente, aposto então 
no futuro do título anunciado. O título, um verso em salto para o futuro de 
um texto, um verso em salto para um texto que vem. Na desconexão entre a 
exclusividade da velhice e a da juventude, no intervalar entre o demasiada-
mente velho e o demasiadamente jovem, entre o demasiadamente jovem e o 
demasiadamente velho, na desconexão dos tempos entre juventude e velhice, 
no tempo fora da juntura, coloco a indagação, de modo arrepiado. Talvez seja o 
arrepio o que – ainda – resta de poesia e se, ao menos, ele – ainda – conseguir 

2 Eis, na íntegra, o poema “Porta fantasmática”, de Piero Eyben: “seguras o tempo, o fim/ desse verso, onda 
e/ maré – de um ao outro/ lado o ar por( )vir –/ em mesmo reboque,/ elipse e críptico/ esperas a outra noite,/ 
aquela da palavra/ dia – e ao termo, um/ convívio de sopro,/nanquim e bolsos (estão/ no bolso os poemas)/ 
atravessa o corpo/ do tempo, enquanto/ estilhaças”.
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restar por aqui, talvez possamos – ainda – fazer alguma experiência de poesia, 
que, em seu arrepio, arrepio de vida, resta. Restando poesia, é vida que, em seu 
arrepio – ainda –, resta. 

Recolocar a pergunta significa uma dificuldade de encontro com a experiên-
cia que a antecede, pois a experiência que antecede a pergunta é de uma violên-
cia impactante que, diante dela, apenas a exclamação, o impasse e a ignorância 
sobre o que e sobre o como dizer. A respeito de poesia, a única constatação que 
se possa, talvez, fazer, ao menos, a única que, com alguma clareza, faço: poesia 
é radicalmente anterior à pergunta, o que a precede sem saber, sem precisar – 
ainda – saber dela, sem precisar – ainda – saber da pergunta, sem precisar – ain-
da – saber da pergunta a respeito da violência impactante da experiência que 
nos arrancou, mesmo que momentaneamente, as palavras em seu o que e em 
seu como dizer, sem precisar – ainda – saber da pergunta a respeito de poesia. 
Anterior à interrogação, a exclamação se dá no impasse, sendo, no impasse, sem 
sair dele, desde uma ignorância bruta em que as palavras nos são impedidas em 
seu o que e em seu como dizer, na qual então trepidamos, que poesia passa. 

Em poesia, trata-se, antes de tudo, de uma ignorância, de uma carência, 
de um não pressuposto, de um não saber que precede qualquer saber, de uma 
ausência de aprendizagem de alguma coisa, qualquer que seja, de ser surpreen-
dido por um esquecimento das palavras desimpedidas, de ser surpreendido por 
um esquecimento de abrir as bocas (a externa e as internas, que são muitas), 
de ser surpreendido por um esquecimento da cadeia discursiva, de ser sur-
preendido por um esquecimento do que quer responder à pergunta por ela, 
por um esquecimento da colocação da pergunta por ela, por uma gagueira. 
Nos intervalos da gagueira e da hesitação, em que a vida pulsa, ali, pode nascer 
um poema. Nomeia-se poesia o que, não podendo ser dito, vive igualmente nele, 
sobrevivendo a ele, sobrevivendo às vozes das narrativas e dos contados, sobrevi-
vendo ao que é aprendido ou escutado, sobrevivendo ao que, presentificando-se, 
passa, sobrevivendo a toda e qualquer tentativa de sua investigação, sobrevivendo 
a toda e qualquer tentativa de sua divulgação, sobrevivendo às respostas possivel-
mente dadas, sendo seu nome – poesia – o hematoma resultante do encontrão. 

“As palavras me fogem... as palavras me fogem...” (Loanda, 2003, p. 38-41), 
parecem repetir os poetas, designando, em nós que falamos, em nós que escre-
vemos, a disponibilidade para uma dimensão do logos fugitivo da poesia. Por 
falar, o poeta se posiciona, mesmo que pontualmente, pontual e repetidamente, 
na fuga da língua, sofrendo esse emudecimento, recebendo a marca desse im-
proferível ao se entregar a ele e deixando essa barbaridade extrema, para a qual 
tampouco conhece a passagem, ser sua inspiradora, de maneira que não neces-
sariamente a escreva, mas que, mesmo silenciando-a, escreva, se for o caso, a 
partir dela. Com a pertinência de quem não sabe o que diz, eles, que não sabem 
o que dizem, já cantaram: “aporia: dizer o quê?”. Se há uma aprendizagem que 
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a tragédia nos lega é a da experiência humana como a experiência desse impasse 
e dessa ignorância sobre o que e sobre como dizer diante do que o motiva, e 
se, mesmo que em sua ignorância, se, mesmo que em seu não poder dizer, o 
poeta pôde ser chamado de sábio é simplesmente porque, muito próximo da 
ausência de conhecimento, ele sabe que não sabe, ele sabe de seu impasse e do 
padecimento da violência que o atacou: diante do excesso de realidade que, im-
pactando-o, o toma, uma penúria, poética, do dizer. Mesmo que seja a pergunta 
sobre o que dizer enquanto impasse maior diante do que o acomete, o coro de 
Édipo diz, como se, não podendo dizer, ele não pudesse, tampouco, calar-se. Ele 
se interroga na pergunta deixada pela exclamação que provocou a ignorância.

Poesia não trata propriamente do movimento de fazer aparecer o que não 
existia antes, nem de uma artesania enquanto um modo de saber que leva a um 
impulso para o desvelamento em uma produção, nem o poema se coloca so-
mente como uma figura, um aspecto ou uma finitude de algo que, finalmente, 
passou a existir, nem como o passo à frente que, pondo a verdade em obra, pre-
sentificando-se, revelaria o anteriormente não revelado: não tendo exatamente 
a ver com o saber, não tendo a ver exatamente com fazer aparecer o que não 
existia antes, vulnerável, desprotegido, o poema, ultrapassando-se, retorna à ex-
periência anterior – da exclamação, do impasse e da ignorância –, à experiência 
de seu antepassado, à experiência de um antetempo, de uma precedência ana-
crônica ininteligível, do que, antecedendo-a, vem antes do que é chamado de 
obra. Pressão constante que o poema recebe do informe, esse retorno é a volta 
do verso do poema, a volta da estrofe do poema, a interrupção suspensiva da 
cesura, o corte abissal do enjambement com sua versura, o salto do poema que, 
projetando-se, não finda, a volta do poema, mesmo que sem verso, a volta do 
poema, mesmo que sem estrofe, a interrupção suspensiva do poema, mesmo 
que sem cesura, o corte do poema, mesmo que sem enjambement nem versura, o 
salto do poema, mesmo que sem fim, a volta, a suspensão, o corte e o salto do 
poema, o poema em sua volta, em sua suspensão, em seu corte e em seu salto. 
Poema, o que volta, o que suspende, o que corta e o que salta, poema, o que 
se volta, o que se suspende, o que se corta e o que salta por sobre si, o que, na 
volta, na suspensão, no corte e no salto, quer, trepidando, esquecer-se de si e do 
desimpedimento de suas palavras, o que quer, a cada vez, o impossível. Diverso 
de si, o poema se lança ao seu reverso. Para toda uma tradição, o poeta é colo-
cado fora de si; aqui, também o poema é deslocado, desencaixado, exógeno.

Com poesia se confundindo com a ignorância, com a ignorância de o que e 
de como dizer, com a ignorância que a cada momento volta na volta do poema, 
com a ignorância que, com o impasse e a exclamação diante do mais insólito 
do mais óbvio dos óbvios, com a ignorância que, com o impasse e a exclamação 
diante do óbvio ululante do insólito de qualquer coisa, retornam, com a ig-
norância desse vazio no qual flutua o poema como coisa (vazada) de linguagem, 
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com a ignorância testemunhada por nosso homenageado ao dizer “não sei mais, 
sei menos do que nunca de que modo escrever”, o que saber da poesia, para 
que perguntar algo como “O que é a poesia?”. Testemunhando que não se sabe 
o que ela, poesia, é, e que, por isso, a pergunta retorna para ser mais uma vez 
lançada, para ser, de relance, relançada, para ser relanceada, na minha vez de 
recolocar íntima e publicamente a pergunta, na minha vez de recolocar a per-
gunta em algum horizonte entre o íntimo e o público, na minha vez de, desde 
uma íntima estranheza, ter de recolocá-la, na minha vez de recolocá-la, como 
dito, como uma homenagem a quem antes a colocou e recolocou-a de maneira 
decisiva, não posso simplesmente perguntar com delicadeza algo como “O que 
é a poesia?”. Para a variação anteriormente proposta de “Che cos’è la poesia?”, 
pergunto, portanto, como posso, pergunto, portanto, com outra variação, per-
gunto, portanto, com raiva, com a raiva que – ainda – posso: Que porra é essa 
– poesia?

Indiscernibilizando-se, como dito, dela, poesia imerge na encruzilhada. 
Perguntar a respeito dos caminhos que se trifurcam (da exclamação, do impasse 
e da ignorância) significa que a encruzilhada já não existe, não acionando o 
impacto de sua experiência? Longe de isso acontecer ou de termos saído para 
sempre de sua ambiência: ocorresse isso, poesia não haveria, haveria sua morte, 
a memória longínqua em rastro esvaecido do que se dissipou para nunca mais. 
Há poesia, há encruzilhada. Aquele que hoje aqui comemoramos, aquele cuja 
vida hoje aqui comemoramos, aquele cuja sobrevivência hoje aqui comemora-
mos muito para além de sua morte, aquele para quem, mesmo na comemoração 
de sua morte e por causa mesmo de tal celebração, em decorrência da força de 
seu pensamento, a morte não lhe é plenamente possível, em um de seus livros, 
afirmou: “O que nos perdeu, (sic) foi a verdade, esta horrível fantasia, a mesma 
que a da criança, enfim. Nada de verdadeiro, você sabe, em nossas ‘confissões’. 
Somos ainda mais estranhos, ignorantes, estamos ainda mais distantes do que 
se passou ‘realmente’ e que acreditamos nos ter dito, contado, mais privados de 
saber do que nunca”. Com a verdade perdida, “confessamos” apenas a estranhe-
za, a ignorância, o maior grau da privação do saber. Mesmo que nosso evento 
seja em homenagem a ele e apesar de eu o ter citado algumas vezes, ainda que 
seja desnecessário, aproveito essa última citação para fazer um esclarecimento: 
não falarei sobre ele nem falarei propriamente dele; só sei entrar nos livros de 
um filósofo ou de um escritor como ele fugindo, ou, para dizer de maneira mais 
clara e pertinente, só sei entrar para fora nos escritos dele.

Mesmo não se esquivando de nenhum lugar, o lugar da poesia, digo, seu 
não lugar, é lugar nenhum, ou lugar aqui, do texto, escrito, para ser ouvido, dita-
do neste auditório, neste auditório-texto, neste auditório em que estamos, lugar 
aqui e lugar nenhum e lugar textual em que agora ocorre esta audição. Dizendo 
respeito a este lugar de audição em que agora estamos, dizendo respeito a este 
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tempo e a este lugar em que estamos, poesia pode estar e não estar aqui, porque 
poesia não se localiza nem se temporaliza, restando sempre uma secreção atópi-
ca, uma porra qualquer, em fuga, em direção a um outro, a um outro lugar e a 
um outro tempo, e – ainda – a um outro e outro. A pergunta por ela é um modo 
de – ainda – dar notícias dela, de, mais do que isso, mostrar que a encruzilhada 
é possível, mesmo quando pouco notada. 

Enquanto perguntar pela poesia pode indicar uma dificuldade qualquer 
de seu reconhecimento, a indagação sinaliza igualmente uma estratégia: a de 
colocar a pergunta a serviço – ainda – da exclamação, do impasse e da ignorân-
cia. Sabemos que a pergunta é secundária, que ela vem depois da exclamação, 
como uma de suas derivações, como uma espécie de herdeira de um valor gasto, 
pouco reconhecido, mas só a colocamos como um modo histórico necessário 
de desanuviar os sentidos embotados – os nossos –, as percepções esterioti-
padas – as nossas –, os pensamentos sobrecarregados – os nossos –, para que 
possamos, mais uma vez – ainda – receber a violência em seu impacto, para que 
possamos – ainda – fazer a experiência, para que possamos – ainda – imergir 
na exclamação, no impasse e na ignorância do óbvio ululante completamente 
insólito. A segunda constatação, talvez tão clara quanto a anterior, é esta: a 
interrogação é serva dos caminhos que se trifurcam, a interrogação é serva do 
arrepio, a interrogação é serva da exclamação, que aprendeu, como dito, por 
estratégia, a trazer a pergunta para dentro de si.

Nós, professores e alunos aqui reunidos, nós, amantes da poesia aqui pre-
sentes, nós, para quem a exclamação, o impasse e a ignorância nos parecem 
(ao menos a alguns de nós) congênitos, mesmo que tendo nascido conosco em 
algum momento posterior ao nosso nascimento biológico, mesmo que tenham 
nascido tardios em nós, mesmo que os tenhamos percebido com maior clareza 
por entre os estilhaços e seus efeitos, sabemos do esforço que é, para nós, apren-
der diariamente a colocar a pergunta. Para alguns de nós, parece o inverso, o 
que se dá: como a exclamação, o impasse e a ignorância nos parecem congênitos, 
para aprendermos a perguntar pela poesia, precisamos de uma aeróbica diária 
esquisita do corpo, dos afetos e do pensamento, precisamos enveredar por labir-
intos dos mais difíceis, precisamos de um preparo diário de muitas horas, nas 
quais suamos, arfamos, trememos e latejamos, em busca de um trabalho com o 
outro, em busca de um trabalho para o outro, em busca de um trabalho em que 
o outro se faz presente em nós em uma instância decisiva. 

Não é fácil lidar com o acúmulo da cultura, não é fácil lidar com as muitas 
modalidades das perguntas historicamente reelaboradas e das respostas a cada 
vez dadas. Não é fácil estabelecer uma relação com quem, anteriormente, colo-
cou e recolocou a pergunta em busca – ainda – da exclamação que a precede, 
em busca – ainda – da exclamação que passou a acolher a pergunta, com ela 
se misturando. Não é fácil; o risco de não conseguirmos, de nos tornarmos 
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ridículos ou risíveis, de cairmos no erro, na ilusão, na tolice, na pequenez e na 
“viagem” demasiada que nos persegue a cada momento, mesmo que seja ele, o 
risco, que nos lança na errância que nos concerne com nosso faro, mesmo que 
sejam o erro, a ilusão, a tolice, a pequenez e a “viagem” demasiada que possam 
nos lançar, com nosso faro, na errância que nos concerne com seu arrepio de 
vida. 

Com toda esta aeróbica esdrúxula hoje requerida para lidar com poesia, há 
uma terceira constatação: diante da leitura de um poema, diante do caminho de 
inserção de nós, leitores, no poema, todas as respostas naufragam, levando-nos, 
depois do preparo com elas, a abrir mão delas; ei-lo, a um só tempo, próximo e 
distante, ei-lo, a um só tempo, íntimo e estranho, ei-lo, a um só tempo, arcaico 
e contemporâneo, ei-lo, reaparecendo, a cada vez, mais velho e rejuvenescido, 
ei-lo, com sua voz inimaginável, ei-lo selvagem e caçado, ei-lo, entretanto, ja-
mais domesticado, ei-lo, mesmo quando cercado, inapreensível, ei-lo, de quase 
impossível perpetuação em cativeiro, ei-lo irrepresentável e instigando desdo-
bramentos diferenciais, ei-lo, com sua couraça impenetrável, ei-lo, inacessível, 
ei-lo, desconhecido, ei-lo, mortal (com a maior parte de seus tipos ameaçados 
de extinção, sobretudo, pelos mercados calcados em superstições culturais), ei-
lo, portanto, mortal e sobrevivente e, ainda assim, mortal, ei-lo em sua máxima 
potência corpórea, ei-lo, ainda assim, impotente diante de quase tudo, menos 
talvez diante de mim, menos talvez diante de vocês e de alguns outros, ei-lo: o 
rinoceronte, potente em sua impotência e impotente em sua potência. 

Ninguém sabe de onde ele vem, de que ares o seu cheiro, de que áfricas 
ousara partir; vem apagando passados ou rastros de viagens, contrariando re-
gras, aparece aqui mesmo, agora, neste texto, neste lugar de audição, neste au-
ditório, galopando imperceptível, tão habituado a seu sísmico afazer. Quando 
aparece, com seu corpo angariando o máximo que pode e contendo uma ex-
plosão, alguns de nós – ainda – nos espantamos: quantas distâncias incrustadas 
em nossas vísceras, quantos movimentos nesse estranho corpo impalpável con-
tra o qual, carne a não carne, nós lutamos, mesmo sabendo que iremos perder. 
Perder também seu nome, esquecermo-nos dele, do nome que ele não carrega 
consigo, do nome que lhe é dado de fora, por quem, relacionando-se com ele, 
contagiado por ele, infectado por ele, com ele, se transforma. É no contato co-
nosco, é no contato com o outro, é em quem, nele, se envia para nós, enquanto 
nós nos enviamos para ele, que, esbarrando em nós, ele explode em nós seu 
inacessível guardado – sua provocação de nossa exclamação, sua confirmação de 
nossa ignorância –, dando-o – o inacessível – a nós em modos inantecipáveis, 
rinoceronte lembrado, rinoceronte esquecido (           ), rinoceronte riscado (ri-
noceronte), rinoceronte de palavras (rinoceronte), papéis, cores, panos, bronzes, 
madeiras, plásticos, borrachas, nem por isso mais acessível que o outro, nem por 
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isso menos explosivo que o outro, nem por isso menos potente ou impotente 
que o outro...

Querendo – ainda –, no impasse e na ignorância, viver com o rinoceronte, 
querendo – ainda –, no impasse e na ignorância, viver com o poema-animal, com 
o rinoceronte-poema, o homem – ainda – é capaz da exclamação. O homem – 
ainda – quer viver com o animal porque, como animal, o rinoceronte-poema, 
como afirmou Nietzsche, “quer também responder e falar, (e) isso se deve ao 
fato de que sempre esquece o que queria dizer”. Também Kafka, para quem, 
segundo Benjamin, “os animais são o receptáculo do esquecimento”, “não se 
cansava de escutar os animais para deles recuperar o que fora esquecido”; cer-
tamente, por isso, Benjamin acrescenta que “o que é certo é que, de todos os 
seres de Kafka, são os animais os que mais refletem”. Sobretudo em uma épo-
ca que poderia ser caracterizada pelo que Irineu Funes, personagem de Jorge 
Luis Borges, disse de si, que “Minha memória, senhor, é como despejadouro 
de lixos”, eis o poema: o que, apesar de querer responder e falar, infundado, 
abissal, esquece, a cada momento, o que teria a dizer, o que esquece, a cada mo-
mento, o que teria a responder, o poema, o que esquece, o que esquece o que, 
de tão íntimo e estranho, é impossível de ser recordado, o poema, o que diz que 
o homem pode esquecer, o que diz que o homem pode não lembrar de saber, 
o que diz o homem em sua potência de esquecimento, o que diz o homem 
em sua impotência, o que diz o vazio do dizer, mesmo do seu. Também nosso 
homenageado ressalta a intensidade afirmativa do esquecimento: “A amnésia, 
que força. É preciso esquecer, saber esquecer, saber esquecer sem saber”. Eis o 
poema: o que diz que poetar é esquecer. Diriam nossos Nietzsche e Drummond 
que, se uns, que sabem, nobres e graves, tristes, cruéis e até sinistros, de incon-
cebíveis fragilidades, incomodamente agitados e vazios interiormente, possuem 
mais sabedoria do que outros, estes, que não sabem, que esquecem sem saber, 
alegrando o coração, possuem “mais vida” do que aqueles, tendo a “ignorância” 
mais futuro do que a sabedoria.

Para a poesia lírica, existe uma dependência inata entre ela e o animal, a 
tal ponto que, não fosse este último, não haveria o canto com a lira. Há milê-
nios, ao se deparar com uma tartaruga logo ao sair recém-nascido de sua gruta, 
Hermes percebeu que ela, se morta, retirada sua carne, a partir de seu casco oco, 
poderia ajudá-lo. A carapaça seria envolta em couro de vaca, atravessada por 
duas talas de tálamo, ajustadas acima por uma trave perpendicular, pela qual se 
estenderiam sete cordas afinadas, de tripas de ovelhas. Morta, com seu casco – a 
lembrar a gruta em que o deus acabara de nascer –, com o auxílio luxuoso de, ao 
menos, uma ovelha e um bovino também mortos, a tartaruga seria a primeira a 
auxiliá-lo, oferecendo-lhe belos cantos através de uma nova arte inventada por 
ele, que, com seus muitos encantos e diversões, aliava a alegria, o amor e o sono 
tranquilo. 
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Em decorrência de sua invenção, Hermes foi levado a conseguir uma imen-
sa prosperidade, ao trocar a primeira lira jamais criada pelas 50 vacas roubadas 
a Apolo, que tanto invejara o amável brinquedo, por sua vara folheada de ouro, 
por sua fidelidade e pelo renome ou pela glória. Se, em vida, segundo a tradição, 
apotropaicamente, o quelônio servia como proteção contra o mau-olhado ou 
contra os feitiços maléficos, morto, assistiria primeiramente a Hermes e, em se-
guida, a Apolo e, então, aos demais deuses e homens, propiciando-lhes a poesia 
cantada ao som da lira, música até então inaudita por mortais e imortais. 

Em certo momento do hino homérico ao respectivo deus (v. 242), mesmo 
depois do animal morto e transformado em instrumento poético-musical, é dito 
que Hermes estava “com a tartaruga debaixo do braço”. Tendo o auxílio das tri-
pas de uma ovelha, do couro de uma vaca e das talas de cálamo, a tartaruga, um 
nome de animal (morto) para a lira em seu nascimento. Com grande ironia, já 
que o quelônio é um dos animais mais silenciosos, o verso 25 afirma: “Hermes 
foi o primeiro a fazer da tartaruga um cantor”. Vinda a lírica da tartaruga, não 
significa isso que, em algum grau, o quelônio, constituindo-a, também a possui? 
Sendo o casco, como a gruta, uma caixa de ressonância, já estaria nele, em al-
gum grau, a poesia lírica? Com a ovelha emprestando suas tripas à lira, a música 
já estaria, em algum grau, na ovelha com suas tripas? Com a vaca emprestando 
seu couro para a lira, a música já estaria, em algum grau, na vaca? Com os cála-
mos se erguendo para sustentar a vibração das cordas, a música já estaria, em al-
gum grau, nos cálamos? Apesar das perguntas que deixo repercutindo, Hermes 
teria, segundo o verso citado, um papel transfigurador decisivo. 

A lírica não começa com o poeta possuído pela Musa nem, portanto, pelo 
entusiasmo, mas com possibilidades que, brincando, uma criança (forte, sapeca 
e malandra), – bem verdade que divina, porém terrestre –, nascida na caixa 
de ressonância que é uma gruta, descobre nos animais e nos vegetais. Com 
Hermes, os animais e os vegetais são ainda mais poético-musicais que as Musas; 
ao menos, é o que parece indicar Apolo, real companheiro delas e condutor 
de seu coro: “E olha que sou eu o companheiro das olímpicas Musas,/ que 
dos coros e da luminosa sequência do canto se ocupam,/ e do bailado viçoso 
e da sedutora vibração das flautas!/ Mas jamais outro interesse tocou assim o 
meu coração/ como essas obras, adestras para festas de jovens./ Assombra-me, 
filho de Zeus, quão docemente tanges a cítara!” (v. 450-455). Como dito, a lira 
ganhou o apelido de “tartaruga”, e, para aprender a tocá-la, basta tomá-la por 
entre as mãos, manter a “tartaruga debaixo do braço”, dedilhá-la improvisada-
mente com o plectro deixando-a vibrar, permanecendo com ela e com o canto. 
Comparecendo, a Musa vem depois, apenas depois.

De resto, chegou até nós, não se sabe exatamente como, mais um apêndice 
a essa história. Diz-se que Hermes era tão malandro, mas tão malandro, tão mais 
astucioso que qualquer mortal que possamos imaginar, que, quando, no verso 
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25, é dito que ele “foi o primeiro a fazer da tartaruga um cantor”, não havia de 
maneira alguma, algo irônico ali. Talvez, no verso mencionado, – embora isso 
não possa ser captado pela razão humana –, haja a percepção de Hermes, mais 
astucioso que o mais astucioso dos mortais, de que o cantar está desde sempre e 
irredutivelmente atrelado ao não canto da tartaruga, à sua afonia, sendo o não 
canto e a afonia quem, de fato, cantam, sendo o não canto e a afonia o canto 
por de fora dos sons da lira e das palavras, sendo o não canto e a afonia o canto 
por de fora de todo e qualquer canto. Não temos, entretanto, como saber isso 
ao certo. 

Em todo caso, passados todos esses séculos e milênios, é certo que a poesia 
não perdeu seu vínculo com os animais, nem tampouco com os vegetais, ainda 
que possa ter tido alterado o modo dessa relação inata; em nosso tempo, crítico 
e pós-mítico, em que – ainda – há poesia, o caminho do canto ou do poema 
inverte o daquele verso do hino homérico, levando o cantor a se descobrir, 
ele mesmo, também uma tartaruga, se descobrir, ele mesmo, também tripas 
de ovelha, se descobrir, ele mesmo, também couro de vaca, se descobrir, ele 
mesmo, também talas de cálamo, de que são feitos os braços da lira. Não será, 
de modo algum, irrelevante o fato de o verso 240 do hino homérico dizer que, 
ao se dar conta da chegada de Apolo para buscar seu gado roubado, Hermes 
“encolheu de imediato braços, pernas e cabeça” (talvez venha dele o apêndice 
chegado de modo inesperado e desconhecido). Se os gestos do inventor da lírica 
são indiscerníveis dos movimentos dos quelônios, – e ele estava, então, com a 
lira debaixo do braço –, pode-se ao menos suspeitar que seu canto canta como, 
hermeticamente, canta a tartaruga. Enquanto a tartaruga se faz lírica, a lírica 
faz-se tartaruga3.

Não à toa, revendo o que havia escrito em A farmácia de Platão e privile-
giando modos anteriormente não ressaltados, nosso homenageado escreve: “Eu 
parei de me interessar pela minha velha história Thot-Hermes etc. (...) Quanto a 
Hermes, hoje ele me seduz mais em razão de toda a rede de pequenas faixas na 
qual sua história é apreendida (sua habilidade lendária em desfazer os ‘laços’, a 
fazer deles liras, cordas musicais: por exemplo, com o próprio intestino, o mais 
intestino dos animais sacrificados, ele sabia tencionar, distender, ligar, desligar, 
analisar, paralisar, serrar, esticar – mais ou menos estritamente”. É a lira e a 
relação do deus-criança com o animal e o canto musical que nosso homenagea-
do passa a privilegiar. 

Tartaruga, rinoceronte ou ouriço vivos, rinocerontouriço, rinoceronte-
quelôniouriço, o que, por ser em nome do esquecimento, por ser em nome 

3 Em Prometeu acorrentado, na tradução de Mário da Gama Kury, em certo momento, é bem verdade que 
em outro contexto, Hermes afirma a Prometeu: “Em minha opinião, insistir em falar/ seria uma longa con-
versa sobre nada”. Na tradução para o inglês de Herbert Weir Smith, a mesma passagem diz: “I think that 
by speaking much I will only speak in vain”.
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da ignorância, há para ser decorado, trazido no coração e na memória, para 
ser ditado, copiado e guardado. Ei-los, portanto, o rinoceronte, a tartaruga, o 
ouriço, e, diante deles, eis-nos inaptos com todo o aparato que criamos. Com 
todo este aparato, para entrar em um poema, só nos resta lidar com sua dis-
persão causada pela lida com o poema, com a rejeição que o poema lhe impõe 
para se pôr para nós, para nos fazer virar para a exclamação, para o impasse 
e para a ignorância, para nos disponibilizar para eles, para nos disponibilizar 
para ele em sua volta, em sua virada, em sua suspensão, em seu corte. Cientes 
de que nenhum aparato serve para a apropriação do poema, escrevemos, sob 
a experiência do impacto da violência do rinoceronte, da tartaruga, do ouriço, 
sobre nós, sob o impacto do que nos fez voltar, do que nos fez virar, do que nos 
fez suspender e sermos suspensos, do que nos fez cortar e sermos cortados, do 
que, saltando sobre si, nos fez saltar sobre nós, sob o impacto da exclamação, 
do impasse e da ignorância em que o paquiderme, o quelônio, o ouriço, nos 
lançaram. Na impossibilidade de escrevermos o rinoceronte, o quelônio, o 
ouriço, na impossibilidade de eles falarem de outro modo que não pelo que 
chamamos de seus guinchos anginosos, seus barridos, seus grunhidos ou silên-
cios, deixar que algo deles, que eles jamais poderiam dizer, que algo deles lem-
brado, esquecido e riscado, seja dito, virando-nos de frente e de costas para 
eles. Somos o enjambement e a versura do rinoceronte, da tartaruga, do ouriço, 
somos suas travessuras. Poetas e amantes dos poemas nos tornamos certamente 
alfabestizados e anonimais.

É quando, mesmo sabendo que a exclamação parece congênita a nós e a 
interrogação sua serva, mesmo sabendo que a interrogação está a serviço da ex-
clamação, do impasse e da ignorância, mesmo aparentando certo ar intelectual 
de tranquilidade, mesmo colocando a difícil pergunta, fingindo certa calma, 
mesmo podendo transparecer certa erudição blasé, preciso ser honesto com o 
que estou, de fato, sentindo, preciso ser honesto com meu sangue europeu, com 
meu sangue negro, com meu sangue índio e com meu sangue mestiço, preciso 
ser honesto com este sangue de quem fala depois da morte, preciso ser honesto 
com este sangue de sobrevivente, preciso ser honesto com este sangue de jagunço 
pactário e de anti-herói sem caráter, preciso ser honesto com este sangue de um 
boi que vê os homens, preciso ser honesto, com este sangue, como cantou Noel 
Rosa, “tipo zero”, o “tipo zero (que) não tem tipo”, preciso ser honesto com 
este “tipo vulgar tão fora do comum” que também sou, preciso ser honesto 
com todos esses sangues que me atravessam ao colocar a pergunta a respeito 
supostamente de algo como o que é a poesia. Desta vez, como os preveni logo 
no começo, não chego aqui com a delicadeza costumeira. “O que é a poesia?” é 
o caralho! Eu pergunto – ainda: Que porra é essa – poesia?



120            Cada vez o impossível, organização Piero Eyben & Fabricia Walace

rEfErências

AESCHYLUS. Prometheus Bound. Translated by Herbert Weir Smyth. Perseus Project. 
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0010>.
BENJAMIN, Walter (1985). “Franz Kafka. A propósito do décimo aniversário de sua 
morte”. Magia e técnica, arte e política; ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. 
Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense.
BORGES, Jorge Luis (1998). “Funes, o memorioso”. Ficções. Obras Completas. v. 1. Trad. 
Carlos Nejar. São Paulo: Globo.
DELEUZE, Gille e GUATTARI, Félix (2010). O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Jr. 
e Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: 34.
DERRIDA, Jacques e FERRARIS, Maurizio (2002). A taste for the secret. Trad. Giacomo 
Donis. Malden: Blackwell.
DERRIDA, Jacques (1992a). “Che cos’è la poesia?”. Points de suspension; entretiens. Paris: 
Galilée. 
______ (1992b). “Istrice 2. Ick bünn all hier. Entretien avec Maurizio Ferraris”. Points de 
suspension; entretiens. Paris: Galilée.
______ (2007). O cartão postal; de Sócrates a Freud e além. Trad. Ana Valéria Lessa e 
Simone Perelson. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
ÉSQUILO (1993). Prometeu acorrentado. Trad. e Apresent. Mário da Gama Kury. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar.
EYBEN, Piero. “Porta fantasmática”. <http://apaneutheneon.blogspot.com.br/>. 
LOANDA, Fernando Ferreira (2003). “Entrevista com Fernando Ferreira de Loanda, 
por Alberto Pucheu e Sergio Cohn”. Revista Azougue. n. 8.
RIBEIRO JR., Wilson Alves (org.) (2010). Hinos homéricos. Trad., notas e estudo Edvanda 
Bonavina da Rosa et.al. São Paulo: Edunesp.
SERRA, Ordep (org.) (2006). Hino homérico IV; a Hermes. Trad., introdução, estudo e 
notas Ordep Serra. São Paulo: Odysseus.
NIETZSCHE, Friedrich (2003). Segunda consideração intempestiva; da utilidade e desvan-
tagem da história para a vida. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará.
SÓFOCLES (2007). Édipo Rei. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Perspectiva.

filmografia

FATHY, Safaa. D’ailleurs. Com Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy. 




