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N
o 9.º ano, a minha professora de Inglês pediu ‑
nos que decorássemos um poema e o recitás‑
semos, por isso dirigi ‑me à bibliotecária do  

liceu de Topeka e pedi ‑lhe que me indicasse o poema 
mais curto que conhecesse, sendo que a sua suges‑
tão recaiu em Poetry, de Marianne Moore, o qual,  
na sua versão de 1967, diz integralmente o seguinte.

I, too, dislike it.
Reading it, however, with a perfect contempt for it, 

[one discovers in
it, after all, a place for the genuine.1

Lembro ‑me de pensar que os meus colegas 
eram uns otários por optarem na sua maioria por 

1  [Também eu a detesto/Lendo ‑a, embora totalmente/desprezando ‑a, 
descobre ‑se nela,/ afinal, espaço para o genuíno.] [N. do T.] 
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decorar o soneto 18 de Shakespeare, enquanto eu me 
safava com apenas 24 palavras. Não interessa se o 
esquema rimático e o pentâmetro jâmbico tornam 
14 versos de Shakespeare mais fáceis de decorar do 
que os três de Moore, cada um dos quais interrom‑
pido por um advérbio conectivo — um paralelismo 
de estranheza que serve basicamente a sua forma. 
Isso, mais as quatro ocorrências de it, faz Moore  
soar como um padre a admitir, contrafeito, que  
o sexo lá vai tendo a sua função, ao mesmo tempo 
que tenta evitar o uso do termo, um efeito amplifi‑
cado pelo encavalgamento deliberadamente tosco 
do segundo para o terceiro verso (in/it). Na verdade, 
Poetry é um poema bastante difícil de decorar, 
 como eu mesmo tive ocasião de verificar, ao falhar 
cada uma das três tentativas que a minha professora, 
de cabeça baixa e olhos postos no texto, pôs à minha 
disposição, perante os risos da turma. 

O meu desprezo pela tarefa era, apesar de tudo, 
imperfeito. Ainda hoje cito reiteradamente mal  
o segundo verso; acabei de pesquisar o poema na net  
e tive de corrigir o que tinha escrito, mas o primeiro, 
quem poderia esquecê ‑lo? I, too, dislike it tem passado 
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repetidamente na minha cabeça desde 1993; quando 
abro um portátil para escrever ou um livro para ler:  
I, too, dislike it ecoa no meu ouvido interno. Quando um 
poeta está a ser apresentado (incluindo eu próprio) 
numa palestra, não importa o que ouça, ouço: I, too, 
dislike it. Quando dou aulas, basicamente trauteio ‑o. 
Quando alguém me diz, como muitos me disseram, 
que, de um modo geral, não compreendem a poesia 
ou a minha poesia em particular e/ou acreditam que a 
poesia está morta: I, too, dislike it. Por vezes, este estribilho 
traz uma sensação de ruminação negativa e, por vezes, 
de uma espécie de afirmação maníaca, um mantra,  
o mais próximo que consigo de uma reza incessante.

«Poesia»: que espécie de arte acomoda o desagrado 
do seu público e que espécie de artista se alinha em 
defesa de tal desagrado, até mesmo encorajando ‑o? 
Uma arte odiada de fora e de dentro. Que espécie 
de arte tem como condição da sua possibilidade um 
perfeito desprezo? E nessa altura, mesmo ao ler ‑se 
com despeito, o genuíno não é alcançável. Apenas 
é possível preparar ‑se um espaço para isso — não 
se acha ainda aí o poema efetivo, o artigo genuíno.  
De poucos em poucos anos, aparece um ensaio num  
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periódico generalista a denunciar a poesia ou  
a proclamar a sua morte, normalmente condenando 
os poetas em atividade pela relativa marginalização 
da sua arte, e é quando as defesas se propagam pela 
blogosfera antes que a cultura, se é que podemos 
chamar a isso uma cultura, dedique a sua atenção, 
se é que podemos chamar a isso atenção, rumo ao 
futuro. Mas porque não perguntamos: que espécie 
de arte é essa que se define — tem sido definida há 
milénios — por um tal ritmo de denúncia e defesa? 
Muito mais pessoas concordam no seu ódio pela poesia  
do que numa ideia do que ela poderá ser. Também 
eu a detesto e, não obstante, organizei amplamente  
a minha vida à volta dela (embora com muito menos 
disciplina e habilidade do que Marianne Moore)  
e não tomo isso como uma contradição porque a 
poesia e a aversão à poesia são para mim — e talvez 
para o leitor — inextricáveis. 

Caedmon, o primeiro poeta em inglês cujo nome 
chegou ao nosso conhecimento, aprendeu a arte 
do canto num sonho. Segundo a Historia de Beda, 
Caedmon era um vaqueiro iletrado que não conseguia 
cantar. Quando, durante um qualquer festim alegre,  
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se decidiu que, à vez, toda a gente deveria contribuir 
com uma canção, Caedmon retirou ‑se, envergonhado, 
talvez com a desculpa de que tinha de ir tratar dos 
animais. Uma noite, alguém tenta passar a harpa  
a Caedmon após o jantar e ele desata a fugir para  
o estábulo. Acaba por adormecer entre os ungulados 
e é visitado por uma figura misteriosa, provavel‑
mente Deus. «Tens de cantar para mim», diz Deus. 
«Não posso», ter ‑lhe ‑á respondido, aproximadamente, 
Caedmon. «É por isso que estou a dormir no estábulo 
em vez de estar a beber hidromel com os meus amigos 
à volta da fogueira.» Mas Deus (ou um anjo, ou um 
demónio — o texto é vago) continua a insistir numa 
canção. «Mas o que poderia eu cantar?», pergunta 
Caedmon, que, por esta altura, imagino eu, esteja já  
desesperado, a suar em bica, tomado por um pesa‑
delo. «Canta o princípio da criação», instrui ‑lhe  
a sua visita. Caedmon abre a boca e, para seu espanto, 
belos versos de louvor a Deus começam a brotar‑lhe 
da boca.

Caedmon acorda poeta e acaba por tornar ‑se 
monge. Mas o poema que canta ao acordar não é, 
fazendo fé em Beda, tão bom quanto o poema que 
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cantou no seu sonho, «pois as canções, por mais bem 
feitas que pudessem ser, não podem ser vertidas  
de uma língua para outra, palavra a palavra, sem 
haver uma perda de dignidade e graça». Se isto é ver‑ 
dade para a tradução num mundo acordado, é dupla‑
mente verdade para a tradução de sonhos. O poema 
que Caedmon resgatou para a comunidade humana  
é necessariamente um simples eco do primeiro.

Allen Grossman, cuja leitura de Caedmon aqui 
sequestro, retira desta história (e há muitas versões 
desta história) uma dura lição: a Poesia nasce  
do desejo de superar o finito e o histórico — o mundo 
humano de violência e diferença — e de alcançar  
o transcendente ou o divino. O apelo que nos leva  
a escrever um poema, a cantá ‑lo, vem desse impulso 
transcendente. Mas, assim que nos movemos desse 
impulso para o poema propriamente dito, a canção 
do infinito é comprometida pela finitude dos seus 
termos. Num sonho, os nossos versos podem derrotar 
o tempo, as nossas palavras podem sacudir a história 
do seu uso, podemos representar o que não pode 
ser representado (por exemplo, a criação da própria  
representação), mas quando despertamos, quando nos 
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juntamos novamente aos nossos amigos à volta da 
fogueira, regressamos ao mundo humano, obede‑
cendo às suas leis e lógica inflexíveis. 

Assim, o poeta é uma figura trágica. O poema  
é sempre o registo de um fracasso. Há um «conflito  
indecidível» entre o desejo do poeta de cantar um 
mundo alternativo e, como propõe Grossman, a «resis‑
tência de um fazer alternativo inerente aos materiais, 
através dos quais qualquer mundo deve ser com‑
posto». Num ensaio sobre Hart Crane, Grossman 
desenvolve a sua noção de «poema virtual» — o que 
podemos chamar de poesia com «P» maiúsculo,  
a possibilidade abstrata do medium tal como sentida 
pelo poeta quando invocado a cantar — e contrapõe‑
‑no ao «poema real», o qual necessariamente trai esse 
impulso quando se une ao mundo da representação.

Aqui estou a passar ao lado dos belos meandros 
da descrição de Grossman, para extrair dos seus pouco 
lidos e quase aberrantemente brilhantes ensaios  
a ideia de que os poemas reais são estruturalmente 
amaldiçoados por uma «lógica amarga» que não 
pode ser superada por nenhum nível de virtuosismo: 
a Poesia não é difícil, é impossível. (Talvez isto nos 
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ajude compreender Moore: o nosso desprezo por 
qualquer poema em particular deve ser perfeito,  
deve ser total, uma vez que apenas uma leitura impie‑
dosa que nos permita medir o fosso entre o real e o 
virtual nos deixa experimentar, se não um poema 
genuíno — tal coisa não existe —, pelo menos um 
lugar para o genuíno, o que quer que isso queira dizer.) 
Grossman faz ‑me sentido porque, assim como muitos 
poetas, vivo no espaço entre aquilo que tenho vontade 
de fazer e aquilo que posso fazer, e nessa dissociação 
confronto não apenas as minhas limitações indivi‑
duais (ainda que as sinta) mas também a estrutura da 
arte que concebi. E reencontro essa estrutura implícita, 
uma e outra vez, nas reivindicações tanto daqueles 
que alegam denunciar a poesia como daqueles que 
se precipitam em sua defesa. 

A amargura da lógica poética é particularmente 
adstringente porque nos ensinaram desde cedo que 
somos todos poetas simplesmente porque somos 
humanos. A nossa capacidade para escrever poemas 
é, deste modo, em certo sentido, a medida da nossa 
humanidade. Pelo menos, foi isso que nos ensinaram 
em Topeka: todos nós temos sentimentos (e onde 
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estarão eles localizados, ao certo?); a poesia é a mais 
pura das expressões (como uma laranja expressa 
sumo?) deste domínio interior. Na medida em que 
a linguagem é a matéria do social e a poesia a expres‑ 
são linguística da nossa individualidade irredutível,  
a nossa personalidade está ligada à nossa poeticidade. 
«És poeta e nem sabes que o és», costumava dizer‑
‑nos o nosso professor no 2.º ano; era um estribilho 
irritante que lhe saía de cada vez que acontecesse 
rimarmos. Parece ‑me que a piadola clichê trai uma  
crença verdadeira sobre a universalidade da poesia: 
alguns rapazes estudam piano, alguns rapazes  
têm aulas de sapateado, mas não é possível dizer‑
‑se que todos os rapazes são pianistas ou dança‑
rinos. Somos poetas, contudo, saibamo ‑lo ou não,  
porque ser ‑se parte de uma comunidade linguística 
— ser ‑se saudado como um «tu» desde logo — é ser ‑ 
‑se apetrechado com capacidade poética.

Se formos adultos suficientemente tolos ao ponto 
de dizermos a outro adulto que somos (ainda!) poetas,  
é comum que nos descrevam o seu processo de afas‑
tamento da poesia: escreviam no liceu; escrevinhavam 
umas coisas na faculdade. Quase nunca escrevem agora.  
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Dir ‑nos ‑ão que têm um sobrinho que escreve poesia. 
Estes encontros familiares — no último destes estava 
eu no dentista, de boca escancarada enquanto o 
médico quase me sufocava com um espelho, como 
se estivesse à procura dos meus mais recônditos 
sentimentos — têm um tom difícil de descrever. 
Acarretam algum embaraço para o poeta — não dava 
para arranjares um emprego como deve ser e deixares 
as infantilidades para trás? —, mas também um certo 
embaraço para o não ‑poeta, uma vez que reconhe‑
cer a sua total alienação relativamente à poesia vai 
contra a mais primordial associação entre poema e eu.  
O fantasma dessa associação romântica faz com que 
o afastamento da poesia se torne um afastamento 
da possibilidade mais pura do ser ‑se humano, res‑
tando apenas as vicissitudes de ser uma pessoa real 
dentro de uma situação histórica concreta: as mãos 
dele dentro da minha boca. Tive a sensação de que 
o meu dentista, à medida que batia com o seu pequeno 
espelho contra os meus molares, desdenhava da ideia 
de que a poesia autêntica pudesse brotar de uma 
tal abertura. E o meu dentista tinha razão: não há 
essa coisa de poesia autêntica; existe apenas, no final 
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de contas e na melhor das hipóteses, um espaço onde  
ela pode ocorrer.

A conversa constrangedora (e, até, tensa) entre 
um poeta e um não ‑poeta — acontece por vezes em 
aviões, em consultórios ou em quaisquer outros 
não ‑lugares contemporâneos — é uma pequena 
fenda interpessoal que revela o quão inextricável é a  
«poesia» da nossa imaginação de vida social. Seja qual 
for a nossa opinião sobre certos poemas, «poesia»  
é uma palavra para dar conta do ponto de encontro 
entre o privado e o público, o interno e o externo:  
a minha capacidade de me expressar poeticamente 
e de compreender tais expressões é uma qualificação 
fundamental para haver um reconhecimento social.  
Se eu não manifestar qualquer interesse em poe‑
sia ou se os poemas reais me provocarem repulsa,  
das duas, uma: ou sou eu que estou a falhar o social 
ou é o social que me está a falhar a mim. Não quero 
com isto dizer que o meu dentista ou qualquer 
outra pessoa pensa necessariamente nestes termos,  
ou que estas suposições sobre poesia são válidas para 
todos, muito menos no mesmo grau, ou que este é o 
único ou melhor modo de pensar sobre poesia, mas 
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estou convencido de que o constrangimento, suspeita 
ou raiva, muitas vezes palpável em tais ocasiões, 
deriva dessa sensação de tremendo risco social que 
a poesia acarreta (combinado com uma sensação de 
tremenda marginalização social). E são estes riscos 
que fazem dos poemas reais uma ofensa: se o meu 
vizinho de lugar, ao sobrevoarmos Denver, me invoca 
a cantar, me exige um poema que possa unir a turís‑
tica e a primeira classe numa comunidade fraterna, 
não consigo fazê ‑lo. Talvez isto seja por eu não saber 
cantar ou porque os passageiros não sabem escutar, 
mas também porque a «poesia» denota um requisito 
impossível. Esta é uma razão que subjaz à explicação 
de a poesia ser tão frequentemente presenteada com 
desprezo em vez de mera indiferença ou periodica‑
mente denunciada, em vez de simplesmente ignorada: 
a maioria de nós transporta, pelo menos, um fraco 
sentido de correlação entre poesia e possibilidade 
humana que não pode ser concretizada por poemas. 
O poeta, ao afirmar ‑se autor de poemas, é, assim, tanto 
um embaraço como uma acusação. 

E quando somos tolos o suficiente para nos iden‑
tificarmos como poetas, os nossos interlocutores 
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perguntar ‑se ‑ão com razoável frequência: Publicado?  
E quando lhes contamos que sim, que somos,  
de facto, publicados, parecem, pelo menos, vaga‑
mente impressionados. Porque será? Não é que eles 
ou pessoas das suas relações leiam necessariamente 
publicações de poesia. No entanto, há qualquer coisa  
de profundamente correto, a meu ver, neste apelo  
automático à publicidade. É como se disséssemos: 
toda a gente consegue escrever um poema, mas será 
que a tua poesia, enquanto destilação do teu ser 
mais íntimo, foi considerada autêntica e inteligível 
por outros? Poderá circular entre pessoas, tornar a sua 
comunidade leitora, por mais pequena que seja, um 
Povo nesse sentido? Estas descrições dão ‑nos conta da 
associação de outro modo estranhamente persistente 
entre poesia e fama — estranho uma vez que nenhum 
poeta goza de popularidade entre a população em 
geral. Pedir provas de popularidade é pedir provas 
de que as nossas canções tenham percorrido todo o 
caminho desde o sonho no estábulo até ao mundo 
social à volta da fogueira, que a nossa canção é,  
simultaneamente, supremamente específica para 
nós e exemplar para outros. 




