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O corvo fernando pessoa.
Se -ore anunciava o horror diante da falta de sentido da morte, seria possível rimar ainda mais fechado? Diz, diz, por obséquio!” “Tem alívio Noteucu.” “Mau profeta, ó ser trevoso! – seja bicho ou o tinhoso! – Pelo santo paraíso – por bom Deus ou por Jesu – dize ao peito que hoje impedem dores, lá no arcaico Éden onde encontra quanto pede, em nome
angélico, Lulu, onde encontra alguma sede, em nome angélico, Lulu.” O urubu diz “Noteucu”. No poema original de Poe, já víamos o germe de um homem branco burguês romântico que lamentava a morte de sua amada angélica (Lenore=nevermore), porém enfrentado pelo mote antiaristotélico do discurso nevermore do corvo. “Que isso seja a
despedida!”, eu gritei, “Ave atrevida, vai, retorna à tempestade da plutônia noite azul! Não me deixes pluma rude da mentira que me ilude! Deixa a minha solitude! Sai do meu vestíbulo! Tira o bico deste peito e some do vestíbulo!” O urubu diz “Noteucu”. Guilherme Gontijo Flores & Rodrigo Tadeu Gonçalves PS: Esta tradução não aconteceria sem
uma conversa ominosa com nossos alunos Sérgio, Guilherme, Mariana, Diego e João. Esse bicho tez-noturna logo alegra a dor soturna com o sério e decoroso ar de um ser impávido. Urge o urubu do corvo-Poe. Ora, vamos e venhamos, que jamais nós encontramos, nesta vida que levamos, ave num vestíbulo – bicho ou besta sobre um busto belo no
vestíbulo, com tal nome: “Noteucu”. “Deus mandou-te de repente por um anjo penitente como alívios e nepente pras lembranças de Lulu; Bebe, bebe o bom nepente, esquece a morte da Lulu!” O urubu diz “Noteucu”. Este risco de tradução paródica se deseja ao mesmo tempo como homenagem e perversão. * * * O URUBU (Edgar Allan Poe, trad. A
eles o nosso agradecimento. Não seria mesmo isso o que poderíamos supor a partir das críticas à tradução de Fernando Pessoa (poeta que mais emulou a forma do original), que insistem em nos lembrar como as rimas em -ais seriam mais abertas e, portanto, menos pesadas e soturnas do que as rimas em -ore? O discurso do corvo/urubu, ao mesmo
tempo que sugere uma teoria contemporânea da relevância discursiva, desestabiliza a relação entre signo/significante e significado/uso/recepção na resposta agourenta do eu-lírico. E o urubu tão solitário sem sequer um dicionário inseria a sua alma nesse termo críptico. Pra quem pensava que, dada a tanta bela e intocável tradição, nunca mais deverse-ia — assim, na mesóclise golpista — refazer. Se, por um lado, a insistência na recuperação estrita feita por Pessoa das estrofes em octonários trocaicos e septenários trocaicos cataléticos e das complexas rimas internas em posições de cesuras hemistíquias de Poe* nos parece demasiado servil e, por conta dessa mesma obsessão, perder a força das
vogais médio-altas arredondadas das inúmeras rimas ominosas em -ore — o que corroboraria a ideia de que uma tradução perfeita não existe —, a própria percepção dessa impossibilidade da perfeição tradutória imanente nos instiga a partir da falta, da impossibilidade de rimar nevermore com nuncamais, e, aceitando perder justamente o sentido —
noteucu não é a mesma coisa que nuncamais — fazemos a mesma recuperação: ritmo, rimas, forma. Mas então fiquei mais forte, mais altivo no meu porte “Moço ou moça, me desculpa, peço por obséquio; fato é que eu, adormecendo, vem você aqui batendo de levinho aqui rangendo e range em meu vestíbulo, mal ouvi, abri a porta” – aqui do meu
vestíbulo, só o escuro, sem rebu. No entanto, poderíamos fazer uma pergunta crucial: é possível a recriação obsessiva de uma forma poética ir além do servilismo que diviniza o original? “Mau profeta, ó ser trevoso!–seja bicho ou o tinhoso!– se te trouxe um tentador ou se és de longe um náufrago, desolado mas ousado, neste deserto encantado, num
castelo enfeitiçado – conta, por obséquio – Tem alívio em Gileade? Para dentro já voltando, toda a alma me queimando, logo escuto alguém batendo, pulo feito um cururu. Aliás, não podemos nos furtar a aceitar que, se o sentido se constrói no ponto da recepção, não conseguimos mais ler este poema de Poe sem pensar e visualizar as várias camadas
de (pseudo)paródia propostas por artistas ricos, complexos e muito diversos como Sopor Aeternus e Tim Burton. Me afundei nessa cadeira e meditei uma hora inteira sobre a fala sobranceira e ominosa do urubu sobre o som insano, seco e ominoso do urubu com aquele “Noteucu”. Sem palavras mais amenas, nem mexia suas penas, murmurei a duras
penas: “Aves passam sem tabu, passam todas esperanças que guardei no meu tabu”. Guilherme Gontijo Flores & Rodrigo Tadeu Gonçalves) Meia noite em meu terreiro — eu cansado e já cabreiro compulsava por inteiro velhos livros de vodu; já pescava, adormecendo, quando ouvi alguém batendo, gentilmente me rangendo, range em meu vestíbulo.
Notas * — u — u — u — u | — u — u — u — u — u — u — u — u | — u — u — u — — u — u — u — u | — u — u — u — u — u — u — u — u | — u — u — u — — u — u — u — u | — u — u — u — — u — u — u — [— = sílaba tônica; u = sílaba átona; | = cesura obrigatória] **Antecipando, em uma cadeia construída por “discourse”, “meaning”, “relevancy”
(nona estrofe), mais de um século de estudos das teorias linguísticas, em uma teleologia que envolve a cadeia filologia > estruturalismo > discurso > pragmática > cognição. E o urubu de tez noturna logo alegra a dor soturna, e eu me sento em frente a busto e besta em meu vestíbulo. “Deve ser vento que encana e passa na veneziana; anda logo,
desencana, e já desfaço todo o angu, fico calmo num instante e já desfaço todo o angu;– foi o vento, sem rebu!” Abro a tranca da janela sem deixar de pensar nela, ali pousa, majestoso belo, arcaico – um urubu; não fez gesto de respeito, só pousou no parapeito, com orgulho no seu peito; e eu no meu vestíbulo vejo o ser empoleirar-se em Palas no
vestíbulo, repousando sem rebu. Seria possível, no entanto, ver nessa insistência de um animal já elevado na literatura fúnebre e na palavra evocada, nevermore, um apelo à transcendência: “nunca mais” se iguala a “mais além”. “Deve ser uma visita junto ao meu vestíbulo”, eu dizia “sem rebu”. O ritmo rímico do raven de Poe, recriado com toda
obsessão formal, como abertura do sentido, como chance de reversão desse mesmo sentido. Nesse escuro tão profundo, resto triste e tremebundo, duvidando dos demônios que podiam dar chabu; mas silêncio ali reinava e mais parado o ar ficava e esse som que martelava, era o nome da “Lulu”? Trata-se de uma pedra de toque, pela ourivesaria do
verso obsessivo, bem como pelo enfrentamento de um eu-lírico diante da falta de sentido que a morte apresenta. Mas algo mudou. Mas a pulga atrás da orelha se acendia igual centelha lamentando a eterna falta de uma bela rima em –u. E o urubu jamais revoa, mas repousa nessa proa sobre o busto da alva Palas junto ao meu vestíbulo; no seu olho já
centelha algum demônio que se espelha, e a lanterna agora velha lança a sombra do urubu, e minha alma dessa sombra persistente do urubu se liberta? A importância da forma do poema já foi bem demonstrada pelo próprio Poe em seu ensaio “Filosofia da composição”, onde explicou como tinha criado o poema; e tudo indica que essa apresentação
formal do próprio Poe moldou parte significativa de sua recepção. O que estaria em jogo nessa escolha, ou na recriação do ritmo original? Mas um raven pouco diz para a cultura latino-americana, assim como o frio de dezembro nos parece paradoxal; por isso, o deslocamento de raven em urubu é também a desmistificação transcendental das
identidades animais (Lévi-Strauss nos mostra com os mitos da raposa na América do Sul refletem os mitos do coiote na América do Norte — haveria uma traduzibilidade mítica entre corvo e urubu?). Sussurrei o nome dela e ouço o eco, só “Lulu” – simples, isso, sem rebu. Assustado pela rara intervenção que me tomara, eu falei “O que essa fera fala
vem do seu baú, que algum dono distraído, desastrado e destruído ensinara por ruído em canto melancólico, ‘té que em desespero resta o canto melancólico: ‘Noteucu’ e ‘Noteucu’”. Mas a tradução como paródia é também possibilidade de política. Eu me lembro com desgosto, num moroso mês de agosto, quando o fogo no seu posto fenecia ainda cru;
e eu varava a noite escura procurando na leitura um remédio para dura, dura falta de Lulu — essa moça radiante – nome angélico – Lulu, jaz num pouso anônimo. E a sedosa triste sina que corria na cortina já me invade e me alucina com pavor de algum exu, quando o coração batia, e eu, corado, repetia: “É visita em noite fria junto ao meu vestíbulo,
só visita que tardia bate em meu vestíbulo, é só isso, sem rebu”. Mas o urubu nos leva além na imanência, sugere uma possibilidade de reversão anticolonial (contra o colonialismo norte-americano), já que sempre foi um animal associado ao negro, escravo, social-sexual-simbolicamente oprimido; sua insistência em pousar sobre o busto de Palas Atena
(deusa da filosofia e símbolo da democracia ateniense/ocidental), num gesto arrogante de contrassentido**, pode ganhar ainda mais com um insistente “noteucu” (Lulu=noteucu) — nome, palavra, frase — que, tal como nevermore, desregula as expectativas racionais; porém, para além do apontamento ao nunca mais, “noteucu” rompe as cadeias do
sentido e termina a conversa nunca iniciada; “noteucu”, nome e mote do urubu, é também uma resposta via tradução aos nossos modelos colonizados de saber, corresponde a uma recusa do branco filosófico transcendental — tradução-exu. Mas e se a recriação obsessiva da forma for em si uma forma de perversão? Daí as visões de intraduzibilidade,
que caem num simbolismo fonético intransponível: para elas, no limite, o original é santo e intocável; toda tradução pode, no máximo, emular o que se perde. “Tua crista sem alarde diz que tu não és covarde, urubu da cinza tarde dessa eterna noite azul, dize enfim qual é teu nome na plutônia noite azul!” Urubu diz: “Noteucu”. Tendo inúmeras vezes
compulsado as versões de outrora de Machado e de Pessoa, este poema nos semblava intraduzível. Noteucu! A escolha de urubu e noteucu, à primeira vista, parece mero jogo (pré-)adolescente de prazer escatológico. Galináceo petulante, se pasmei de o ver falante, seu discurso irrelevante pareceu ridículo. A ave insiste “Noteucu”. “The Raven”, de
Edgar Allan Poe, é uma das peças fundamentais da modernidade poética, que costuma ver seu auge na obra de Baudelaire (que traduziu a obra de Poe ao francês); mais que isso, “The Raven” é um poema repetidamente traduzido e comentado em língua portuguesa, um texto que já passou pelas mãos de Machado de Assis, Fernando Pessoa e Haroldo
de Campos, dentre tantos outros, e que encarna uma certa noção do que é poesia moderna. Eu me engajo matutando, som nenhum articulando para a fera cujos olhos cravam meu espírito; e eu pensava nisso tudo com o couro cabeludo na almofada de veludo sob a luz de um abajur; ela sobre esse veludo, sob a luz desse abajur nunca mais porá o cu!
Pareceu-me o ar mais denso perfumado por incenso que algum anjo ali passando porta em seu turíbulo.
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