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O que é a poesia?  

– ensaios de perda com um poema endereçado 

Pedro Eiras 

 

 

 

 Queria que fosse um gesto perverso, este, agora, o de vos convidar para a 

pergunta: «o que é a poesia?». Pois não pretendo responder ao que pergunto. Diz-se, 

então, que se trata de uma pergunta retórica, uma pergunta que não espera resposta, que 

não se destina a comunicar ou a indagar um segredo. Uma pergunta que não pergunta – 

como dar um nome a isso? Perversidade? Pergunta impura? Ou deveríamos antes 

desviar a cara de um caminho demasiado estreito, entre interrogação e completude, para 

observar a paisagem silenciosa? Mas esse é já o caminho da impureza: sair do trilho 

aberto, do caminho que não leva a lado nenhum, e arranhar-se nas silvas e nas escarpas. 

 Perdi-me.  

Volto à minha questão: 

 Quando pergunto, quando vos pergunto, «o que é a poesia?», mesmo que não 

espere resposta, falando convosco mas sem esperar uma resposta vossa, incorro pelo 

menos em algumas perversidades necessárias, tácitas e tácticas. Por exemplo, abro um 

caminho, digamos científico, o da definição, e arrisco-me imediatamente a sair do trilho 

por desvios imprevisíveis; ou então: endereço-me a vós sem saber se a pergunta abre 

espaço para uma resposta. Pois isto pelo menos é certo: até na pergunta retórica há 

endereçamento. É uma carta sem morada de remetente, o destinatário não pode 

responder à pergunta «o que é a poesia?», mas abre o envelope e recebe a pergunta. Eu 

gostava que este ensaio envolvesse a pergunta de tal modo que ela, chegando porém às 

vossas mãos, fosse já tão impura que se desfizesse em pó. 

 Voltei a perder-me, peço desculpa.  

Endereço-vos a desculpa.  

Mas talvez esteja de novo a ser retórico, pois ninguém pode saber se eu procuro, 

se eu espero deveras ser desculpado. Ao destinatário da desculpa talvez não caiba 

desculpar aquele que deveria assinar como remetente. Há endereçamento, mas não 

remissão da carta. Nem remissão da culpa. Eu avisei: esta tentativa de ensaio quer ser 

perversa. 

 Nunca sabemos o que é retórico e o que é comunicativo. Por isso, deixemos 

esses conceitos em paz. Mas não estaremos já em guerra, depois de perguntarmos o que 
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é a poesia? Talvez estejamos mesmo em guerra contra a poesia. Talvez dizer «poesia» 

seja já ofensivo. 

Eis algumas ofensivas insanáveis. Em «o que é a poesia?», lemos: «o que», 

como se a poesia pudesse ser parafraseada. A resposta à pergunta teria de começar 

assim: «a poesia é...». Mas não será ofensivo colocar a poesia horizontalmente a par de 

um substituto, poesia e seu simulacro, seu gémeo, Ersatz, no mesmo rés-do-chão, e sem 

abismo? Primeira ofensiva, portanto: a poesia é x, do mesmo modo que, por exemplo, 

2+2 é 5-1. Errata: onde se lê poesia, leia-se x.  

 Segunda ofensiva: em «o que é a poesia?», a forma verbal «é». Verbo 

transparente, o mais camuflado dos explosivos. Dizer que a poesia «é» implica vê-la 

como um estado: «a poesia é» impede enunciados como, por exemplo, «a poesia dança» 

ou «a poesia queima». Se a poesia «é», deixamo-la numa prateleira, para exposição. 

Perguntemos de outro modo: por que razão o verbo «é» há-de ser o melhor verbo para 

interrogar a poesia? Na verdade, só precisamos do verbo ser para compreendermos 

alguns fenómenos, teóricos, descarnados: todos os outros acontecem na pele, no 

coração, na percussão dos tímpanos. A minha pergunta, ei-la: a poesia responde ao 

verbo «ser» ou à percussão dos tímpanos? Perguntarmos «o que é a poesia?» não será 

uma procura da surdez? Heidegger começa Sein und Zeit mostrando que, ao 

perguntarmos o que é o ser, já usamos o verbo ser; eis a pergunta, a cacofonia do círculo 

hermenêutico, a tautologia à flor da pele: o que é o é? Pensemos antes o que escreve 

Luís Quintais: «O poema será o lugar (uma heterotopia extrema) onde a experiência se 

recolhe, se perfila, se contempla sem método, sem desígnio, sem verdade» (2004: 59). 

Sem verdade, insisto. Sem «é». 

 Terceira ofensiva: em «o que é a poesia?», o sintagma nominal «a poesia». 

Como se a poesia fosse um singular, uma túnica sem costuras atravessando o tempo e o 

espaço, a escrita de Hölderlin como a oralidade dos povos ameríndios, o haikai de 

Bashô como The Waste Land de Eliot. Toda a poesia amalgamada e recusando toda a 

não-poesia: um interior todo puro recusando um exterior todo impuro. Mas também: 

«a» poesia, feminina, deusa que possui os poetas e os poemas, masculinos, ou talvez 

efeminados como Apolo, etc., etc., todo um romance familiar freudiano cheio de 

sublimação. E ainda, pelo menos: a «poesia» como imatéria, construção ideal que por 

isso mesmo já nem pode ser chamada construção, a «poesia» como um arquétipo que 

Platão esforçadamente esquece, a «poesia» como ideia, como pureza. É claro que poesia 

significa fazer, poiein, técnica; mas esta pureza diz também que o poietes nunca se suja. 
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 Quarta ofensiva: a própria interrogação. Que relações pode ter a pergunta com a 

poesia? A poesia é perguntável? Se perguntarmos a poesia, ela terá algo a responder? 

Será que ela nos responde, será que ela se corresponde connosco, carta após carta, 

comercial, indicando sempre a nossa referência, ou oracular, num tarot que ao mesmo 

tempo descobrisse e encobrisse os seus segredos? 

 Quatro ofensivas, pois, pelo menos. A paráfrase, o essencialismo, a 

singularidade, a teoria.  

Jacques Derrida termina um breve texto chamado Che Cos’è la Poesia? com 

estas palavras: «Ao anunciar o que é tal como é, uma pergunta saúda o nascimento da 

prosa» (1992: 10). Gostaria, primeiro, de reivindicar uma filiação intertextual: foi 

pensando no texto de Derrida que dei também a estas minhas palavras, aqui e agora, o 

título «O que é a poesia?»; mas Derrida, por seu turno, usa as palavras Che Cos’è la 

Poesia? como uma citação imemorial, colectiva, de matriz platónica. Na qual aliás não 

acredita. Eu diria assim: Derrida não acredita na pergunta que coloca, cita, refere, 

emoldura; eu também não; e contudo, de cada vez, o meu texto e o de Derrida colocam-

se num jogo de ecos e citações sem origem e sem fim, sem remetente assinalado e sem 

destinatário certo. Em segundo lugar, as últimas linhas daquele ensaio dizem que, 

quando começamos a falar sobre o que é a poesia, estamos no domínio da prosa. Prosa e 

poesia entram em guerra; nós somos deportados para a prosa. Como regressar? 

Regressar aonde? Onde estamos? 

Perdemo-nos. 

 Com toda a paciência, recomecemos. Assim: será que a poesia nos pede uma 

definição? Quando lemos poesia, o que ouvimos é parecido com a pergunta «o que 

é...?» ou com outros dizeres? Eu diria assim: a poesia faz-nos pedidos, mas eles não têm 

nada a ver com a pergunta «o que é...?». Diria ainda de outro modo: a verdade, que se 

forma a partir da pergunta «o que é?», não tem qualquer interesse em si mesma. Por que 

razão procuramos a verdade, nomeadamente a verdade de um poema? Não estou a dizer 

que devemos procurar a mentira, a leitura mentida do poema, pois esse seria o mesmo 

gesto. Pergunto só por que razão procuramos razões, e qual é a verdade de procurar a 

verdade. Perante o poema, perante o mundo, a ciência só é uma resposta adequada para 

certas perguntas. Partir do princípio de que o poema deve ser explicado, interpretado, 

perguntado é enganador. Seria preciso acrescentar: a verdade é apenas uma 

consequência longínqua, acidental, acessória do poema. 

Pedir à poesia que ela nos dê uma verdade é a mendicidade de uma ciência que 

só quer alimentar-se de si própria: eternamente deportada na prosa. De cada vez que se 
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diz: «a poesia é», pega-se no poema com pinças científicas, esterilizadas. E nada rebenta 

num vaso estéril. Obviamente, a ciência descobre que na clareza dos seus objectos se 

esconde uma complexidade impura de novos objectos a compreender; mas, por mais 

que se torne sensível ao movimento, à metamorfose e à complexidade, sistematiza todos 

os fenómenos inesperados através da interrogação ou da definição. 

 Um exemplo de essencialismo. Heidegger, num conferência de 1951, intitulada 

«“...o homem habita como poeta...”», sobre Hölderlin. A tese central diz que ser poeta é 

medir, ou seja, a poesia revela ao homem a medida do seu próprio ser. O ser é revelado 

ao homem, que não pode provocar a revelação, mas só deixá-la advir. Não cabe aqui 

estudar a dialéctica desta humildade, tão próxima da teologia, que faz do homem um 

humilde pastor do ser mas apenas para o glorificar. Dizer do poeta que ele ouve o apelo 

do ser só inocentemente pode ser entendido como despojamento. Além disso, esta 

anterioridade original faz do ser uma unidade pura que o poeta apreende de modo 

imaculado. Nada é mais incerto, porém a incerteza não tem lugar em Hölderlin lido por 

Heidegger. E todo o jogo heideggeriano entre descobrimento e novos encobrimentos do 

ser não faz mais do que adiar a revelação absoluta, mas sem maculá-la. Veja-se o que 

Heidegger diz, logo a seguir, sobre o céu. A medida seria a divindade; ora, a divindade é 

desconhecida do homem, e todavia manifesta para o homem, como o céu:  

 

Le bleu de l’azur délicieux du ciel est la couleur de la profondeur. L’éclat du ciel 

est le lever et le coucher du crépuscule qui enveloppe tout ce que l’on peut faire 

connaître. C’est ce ciel qui est la mesure. C’est pourquoi le poète se sent tenu de 

demander : 

 

 Est-il sur terre une mesure? 

 

Et il ne peut que répondre: «Il n’en est aucune.» (1951: 242) 

 

«L’éclat du ciel», diz Heidegger, parafraseando Hölderlin. Afinal, não é do azul que se 

trata, mas da luz que, atravessando o céu, ilumina a terra. Faltam aqui algumas palavras: 

sol, luz, que Heidegger rapta, para que o céu brilhe sozinho, auto-suficiente, motor 

primeiro do universo. Raptando o sol e a distância dos oito minutos-luz, Heidegger tenta 

disfarçar o platonismo subjacente. De resto, se o poeta é o mensurador, não estamos 

longe da ideia de um Deus arquitecto ou das palavras que abrem a Academia: que 

ninguém aqui entre se não for geómetra. (À transparência, ouço outra inscrição, por vir: 

vós que entrais, perdei toda a esperança – e toda a loucura, toda a impureza.) 
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 Se a poesia não for uma questão de porquês mas de percussão dos tímpanos, 

podemos perder a procura da medida, pensar que as regras enlouquecem, sentir que o 

homem não é sequer pastor do ser porque não há o homem e isso mesmo é dito pela 

poesia: o homem está por fazer e está a ser feito aqui e agora, no poema. É claro que 

escutar, esse verbo heideggeriano, é importante; mas se esperamos que o sol, cheio de 

luz e cegueira, nos dê a medida, já não ouvimos mais do que a resposta injectada na 

nossa pergunta. Seria preciso também perguntar: se o céu nos dá a nossa medida, qual é 

a medida do próprio céu (e qual é a medida da medida)? pois o céu é também um lugar 

duro, obscuro, cheio de caos. Se alguma medida vier do céu, como o voo dos pássaros 

para os áugures, ela terá espessura, ventos contrários, nevoeiros imprevisíveis. O céu 

está sujo, é preciso que esteja sujo, ou não veremos nada: ficaremos cegos com a luz 

pura.  

 Um modo de sujar o céu é perceber que não há diferença entre céu e terra. Não 

para devolver à terra a possibilidade de nos dar uma medida certa (inverter os termos 

nunca resolve nada), mas para que de tudo, céu e terra, possa haver atrito. Nem o céu dá 

medidas puras, nem a terra deixa de dar medições possíveis. Se o céu quer falar, o 

melhor sítio para ouvir é debaixo da chuva ou onde o vento levanta as poeiras. 

 Será que nos perdemos outra vez? 

Mas não vai sendo agora sensível que não há medida, por isso não há caminho? 

Como estaríamos perdidos, se não há floresta, nem céu, nem terra (e contudo tudo é 

agora diferente de tudo, cheio de diferença e afastamento, com a luz precisando de oito 

minutos de travessia até chegar a nós)? Nem da poesia podemos dizer que ela é. E 

talvez esta recusa, este tactearmos no barro, no nevoeiro e na chuva, sem caminho mas 

pregnantes de matérias, e na impureza das misturas sem medida e sem verdade, este 

atrito até aos ossos que ilumina e cria os próprios ossos, esta perda que é também 

perdição entre portos inexistentes – se chame (não seja, mas tenha por nome, por 

balbucio): poesia.  

 Atrito, seja. Recebo a designação de um ensaio de Silvina Rodrigues Lopes. 

Contra uma fala social e cultural que fala de, que se apropria de, que domina e 

enriquece, haveria a fala de aproximação: «A fala de aproximação não tem nada a dizer 

do poema – instaura-se como fala: um dizer que não circula em eterna repetição do 

mesmo, mas produz atrito, desvio, confronto nos limites da linguagem» (Lopes 1999: 

192). Volto a partir, mais uma vez, agora com a palavra atrito, que adopto e adapto. O 

poema não é atrito, mas no poema acontece atrito. O poema não informa, não comunica, 

não ensina, não enriquece; se obviamente também faz isto tudo, não o faz enquanto 
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poema. Enquanto poema, ele resiste, demora, articula diferenças e distâncias. A 

linguagem é mais lenta no poema, o poema é, como escreve Herberto Helder, «Para o 

leitor ler de/vagar» (1962: 114).  

Quero dizer: num poema, as palavras, os sons, as matérias que se dirigem aos 

tímpanos não se seguem numa auto-estrada de informação, não constituem um débito de 

saberes (nem, claro, um crédito que assegure qualquer futuro rentável). As palavras e os 

sons surgem em solidões salvaguardadas. Se a prosa estende o novelo a uma velocidade 

alucinante, a poesia deixa as palavras em ilhas e pede que nademos de praia para praia. 

O coração, os pulmões do nadador trabalham contra as ondas.  

O poema mantém as palavras entre distâncias, não entre medidas. A única 

medida é o fôlego do nadador. 

No poema, eis o que há entre as palavras: diferenças, distâncias, dobras, rugas, 

impurezas. Não há poesia pura ou, se há, não a podemos ouvir, e por isso ela não nos 

interessa. A poesia ouve-se porque entre as palavras há o silêncio da água e a demorada 

queda nas areias. O poema tem de ser conquistado de cada vez. Nem é certo que 

vivamos sobre uma terra firme, mas a própria terra tem de ser conquistada. O poema é 

impuro porque está sempre inacabado, com o barro fresco, as gotículas secando.  

Mais ainda: o poema lembra-nos a sua incompletude genesíaca. Onde está 

escrita uma palavra, é importante sabermos que poderia estar escrita outra. Um poema 

não é obrigatório, ele torna-se imprescindível sobre um fundo de infinitos poemas não 

escritos mas possíveis. Ele está completo e definitivo, mas assumindo-se na sua solidão 

contra o imenso não-poema em torno: «O não-poema equivale ao poema que ainda não 

foi escrito, que até pode não ser escrito ou recusar-se a ser escrito», escreve Fernando 

Guimarães (2004: 46). É por haver não-poema em torno que o poema existe.  

É claro que ninguém pode refazer o poema, o poema não quer ser reescrito, mas, 

para ser ouvido e não cegante (um céu demasiado luminoso), deve ser ainda sensível no 

poema o labor da oficina humana, a experiência de um dizer que é absoluto naquele 

lugar, mas terreno, impuro e criatural, para usar uma palavra de Paul Celan: «Esse 

Ainda-e-sempre só pode ser encontrado na poesia de quem não se esquece de que fala 

sob o ângulo de incidência da sua existência, da sua condição criatural» (1960: 56). 

Uma medida dada pela luz não pode ser ouvida, só podemos ouvir o grão imperfeito das 

areias.  

Claro: quem lê tem de atravessar as águas. Não se pode voar sobre o poema: é 

preciso nadar entre as palavras, ser água com a água e terra com a terra. Pascal 

Quignard cita uma frase de Eckhart: «“Si tu veux traverser la mer, naufrage.”» 
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(Quignard 1996: 245). Se queres atravessar o poema, torna-te impuro com ele. Na 

horizontalidade da viagem, económica, descobre o abismo vertical, dispendioso, 

debaixo de cada palmo de água.  

Lembro-me também da fotografia de Francis Bacon: sentado no meio do atelier, 

com a roupa imaculada, os sapatos impecáveis, e a toda a volta uma paisagem de cores, 

tubos de tinta esmagados, manchas, salpicos. Insólita limpeza a de Bacon, que 

obviamente acaba de vestir a roupa limpíssima para a fotografia. Mas essa mesma 

limpeza lembra, por via negativa, que o pintor é aquele que se suja, que mistura as 

matérias. O poema, mesmo se posa com camisa imaculada, tem o peito tatuado com 

pigmentos, óleos, raspões. E só nesse sentido violentíssimo ele é absolutamente puro. 

O poeta concilia e separa distâncias. Ao escrever o poema, esculpe cada corrente 

subterrânea, cada elevação de onda. O poema dispõe os atritos para o leitor ou o 

ouvinte. Mas aqui é preciso recuperar uma ideia muito antiga e maltratada. É a seguinte: 

se a poesia contém atrito, isto não é um problema de epistemologia ou ontologia. O 

poema não é mais verdadeiro nem mais consciente do que uma teoria científica 

(provavelmente, é-o menos). O poema não contém atrito por definir o mundo ou 

desvendar a metafísica. O atrito do poema tem a ver com o corpo, a distância e a 

lentidão. O atrito é uma onda que engole o próprio poeta: Wang-fô, arrastado com a 

salsugem. O que queria dizer, do fundo dos tempos, é que o atrito do poema é um atrito 

ético, a impureza do poema estende as suas ramificações no poeta impuro, o poeta suja-

se de cada vez que escreve um poema. Que o poeta se salve ou se condene é de somenos 

importância. O que importa é que ele se torna impuro por graça da poesia, pois a poesia 

não pode senão contaminar o poeta. 

É uma ideia antiga e deve ser repensada. A poesia nasce no domínio do sagrado: 

em todas as civilizações antigas o poema tinha funções estritamente definidas, recitado 

apenas por determinados sacerdotes em determinados locais e determinados momentos. 

Apesar do reconforto dos rituais, o sacerdote era dominado pelo poema, e o poema não 

era dominado pelo sacerdote. O classicismo e o romantismo ocidentais recuperam esta 

submissão pelo conceito de inspiração, que orienta o poeta, ou o arrebata. Dizer dele 

que vive nas nuvens, como os nossos nefelibatas, ou que passa estações no inferno, 

como Rimbaud, é sempre dizer, pelo menos, que está impuro, num limite que a 

sociedade exige, prepara, e ao mesmo tempo teme. O poeta aceita, em nome de todos, 

em nome da sociedade, entrar sozinho na impureza da língua, donde nunca mais 

regressará, pois não se pode perder a inocência da linguagem duas vezes; em nome de 
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todos, ele sacrifica a sua língua veloz para que as forças do sagrado se apoderem dele, 

lentíssimas. 

 Seria preciso relembrar aqueles povos ditos primitivos onde, escreve Freud 

(1912), é preciso prender o futuro rei, proclamá-lo, preservar uma irrepreensível 

distância física em relação a ele, finalmente matá-lo para remediar uma catástrofe ou 

renovar o tempo universal. O rei é um homem que se torna sagrado, quer dizer, que se 

torna tabu, ou impuro. Carregando toda a violência da magia sobre os ombros, o rei 

verga-se sob um peso tão esmagador que toda a terra lhe é atrito. Esta não será também 

a definição de poeta?  

Bataille acrescenta que toda a sociedade inventa instituições que a colocam em 

perigo. A sociedade estratificada inventa uma festa como o Carnaval, onde inverte a 

hierarquia das classes, coroa os loucos e despreza os reis. A sociedade pura inventa 

lugares e tempos para deixar existir a impureza; precisa de instituições aberrantes para 

preservar as instituições conservadoras, sem paradoxo. A civilização gera, e teme, os 

seus próprios contrários. O mundo dos homens cria a poesia para que ela carregue em si 

a impureza, o insuportável, a contaminação.  

 E aqui, ouço uma voz a criticar-me: quem queres enganar com esse regresso à 

velha ideia da inspiração? Porque regressas a um obscurantismo primário, anacrónico e 

metafórico? Não vês que te afastas da terra como aqueles que te esforças por criticar? 

Se queres falar, regressa ao atrito, ou cala-te. 

 Reconheço quem me fala: o temor.  

E respondo-lhe:  

 Não sei que obscurantismo haja nas minhas palavras. Esse rótulo apenas 

pertence a um racionalismo datado que quer fazer do poema matéria para uma análise. 

Para lá dela, considerar que o poema excede a cientificidade é um enunciado que a 

ciência nem sequer pode conceber. Ora, condenar uma afirmação como obscurantista 

pode ser já um meio de obscurantismo. E considerar uma leitura anacrónica é reinseri-la 

numa cronologia unilinear, quando a poesia sabe que há várias Histórias cruzadas, 

algumas só adormecidas, e que o tempo não é forçosamente uma superação, mas talvez, 

por exemplo, um eterno retorno. De resto, onde está o anacronismo? Ouve isto, temor: 

todas as sociedades têm poesia. Não sabes explicar para que serve a poesia, argumentas 

que o homem sobrevive sem poesia, que se morre de fome mas não da falta de poesia, 

mas repara nisto: todas as sociedades sempre tiveram poesia, a inútil poesia. E talvez ela 

seja de facto inútil, uma finalidade sem fim, como diz Kant, mas nem por isso alguma 



9 

vez foi despedida. Eu diria mais, temor, ouve bem: a sociedade não pode despedir a 

poesia, a poesia é que pode despedir a sociedade.  

 Só mais uma palavra, temor: se há aqui o obscuro e o anacrónico, aceitemo-los! 

Não é certo que a luz e a actualidade sejam melhores modos de compreender o mundo, 

e muito menos de ouvir um poema. Já o disse, temor: nada justifica que a ciência seja o 

único modo de acesso ao mundo; a ciência é uma máquina coerente, quando o é, mas 

tem validade apenas para certos objectos e certos agentes. A ciência, por exemplo, não 

sabe o que há-de fazer da impureza sagrada, e o poema está cheio de impureza sagrada. 

A antropologia até pode sistematizar o tabu, mas o poema inventa novos tabus, 

imprevisíveis, a cada verso. 

 O temor contra-ataca: pois sim, mas a poesia é uma ciência e uma técnica, não 

uma nocturna inspiração. 

 E eu concluo: claro que a poesia é uma técnica, crawl ou mariposa que une e 

separa as palavras e os sons. Claro que o século XX levou mais longe do que nunca a 

ideia da poesia como processo, construção, máquina. Mas também o xamã é um técnico 

da renovação do tempo, sempre com os mesmos gestos, as mesmas palavras, os mesmos 

percursos invariáveis, e nem por isso deixa de estar carregado de impureza. A poesia é 

inteiramente dominada e motivada, mas é também maldita, imprevisível e 

perigosíssima. O mais rigoroso poema não pode deixar de ouvir passar entre os versos o 

sopro louco do impuro que nos toca e nos torna também impuros. 

 O poema não quer o céu como medida, o poema quer um atrito terrestre, o 

poema quer tocar no solo, quer cair na terra. Endereço-vos, pois, um poema para ensinar 

a cair, de Luiza Neto Jorge: 

 

 O POEMA ENSINA A CAIR 

 

O poema ensina a cair 

sobre os vários solos 

desde perder o chão repentino sob os pés 

como se perde os sentidos numa 

queda de amor, ao encontro 

do cabo onde a terra abate e 

a fecunda ausência excede 

 

até à queda vinda 

da lenta volúpia de cair,  

quando a face atinge o solo 

numa curva delgada subtil 

uma vénia a ninguém de especial 

ou especialmente a nós uma homenagem 



10 

póstuma. (1966: 141) 

 

Luiza Neto Jorge nunca diz o que o poema é. Diz apenas o que ele ensina, e mesmo isso 

que ele ensina não tem serventia entre os vivos. Pois aquele que aprende é também 

quem se homenageia póstumo. Nós, que caímos, fazemos «uma vénia a ninguém de 

especial / ou especialmente a nós uma homenagem / póstuma». Eis o que ensina a 

poesia: é preciso atravessá-la absolutamente, sobreviver-se através da morte, endereçar-

se ainda o poema depois de morrer. Não se pode observar a impureza de fora: o leitor, o 

ouvinte devem ser um só com a impureza. O poema não eleva nem salva, ele mata junto 

da terra, «quando a face atinge o solo». O que cai primeiro na terra é a cabeça, a 

máscara mortuária do poema é uma impressão no húmus.  

Mas não se trata do velho paradigma de Ícaro, que falhou o salto do sol. Trata-se 

de saber aprender com o atrito da terra, chegar à terra. Pois aí está uma dificuldade 

imensa: chegar à terra. Só por preconceito pensamos que estamos a tocar o chão. O 

chão, o verdadeiro chão, é preciso saber cair muito bem para chegar lá. Cito Jacques 

Derrida: 

 

O dom do poema não cita nada, não tem nenhum título, não faz mais 

histrionices, ele sobrevém sem que tu o esperes, cortando o fôlego, cortando com 

a poesia discursiva e sobretudo literária. Nas próprias cinzas desta genealogia. 

Não a fénix, não a águia, o ouriço, muito baixo, bem baixo, próximo da terra. 

Nem sublime, nem incorpóreo, talvez angélico, temporariamente. (1992: 9) 

 

Em Derrida, em Luiza Neto Jorge, não há céu no céu, nem aves desenhando o destino. 

Só a terra ou o ouriço-cacheiro, o poema que faz por proteger-se antes de ser trucidado 

na auto-estrada, a consciência de que se está no chão, mas de que ainda é possível 

chegar mais perto do chão, ainda mais, ainda mais um pouco. Eis o poema: chegar perto 

do chão, como o rei Midas, abrindo um buraco no húmus e guardando dentro o seu 

segredo: eu tenho orelhas de burro, eu estou impuro. Ou angelical, como diz Derrida. É 

a mesma coisa. 

A terra, aonde devemos esforçar-nos por chegar, está cheia de segredos impuros 

tapados com um punhado de húmus. Quem chegar à terra pode tocar no abismo. Mas o 

poema de Luiza Neto Jorge diz que só se toca uma vez: e mesmo esse toque já é 

póstumo. Só quem tocar na terra morre, mas é preciso já estar morto para tocar na terra; 

por isso a «homenagem» é sempre «póstuma». Por isso a queda é poética e a poesia é 

uma queda. Com maiúscula: Queda. Porque a criação divina é sempre pura, Adão e Eva 

nascem imaculados das mãos limpíssimas de Deus. Todas as iluminuras concordam: 
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nem Criador nem criaturas se tornam impuros. E quando Adão dá a todos os animais os 

seus nomes, os nomes que verdadeiramente têm, ainda não há poesia, só ontologia. É 

com a Queda, e depois com a queda de Babel, que podem nascer as línguas humanas, 

cheias de erro e confusão, atrito e terra. Eis a travessia do poema: tornar-se impuro 

caindo dentro dele, perdendo-se nele, sem medida e sem verdade. 
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