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Resumo: Focalizo, na minha intervenção, o  rendimento poético e político que tem, no volume 
Escatófago (1968-1972) de Fernando Merlo (1952-1981), a tropologia lisérgica que, no poeta 
malaguenho, se desdobra entre o excremento e a nutrição. Esta poesia supõe, dir-se-ia, um trabalho de 
digestão alquímica: ingerida ou excretada, injectada ou drenada por um corpo esburacado, a poesia 
encontra na lei enigmática do metabolismo fisiológico um poderoso análogo. Como tal, esse perverso 
alimento pode ir da sucção sanguínea vampírica – numa geral condição vital e poética de 
cadaverização adiada – à fagocitação excrementícia, o inespecífico material que suporta vida e arte, 
justamente. Deste modo, o poema é o equívoco ‘troféu’ de uma comunhão nefanda, como lemos no 
poema que enceta Escatófago (1968-1972): «Porque eu sou poeta | mesmo cagando | quero dar-vos, | 
dou-vos, | uma pouca de merda. | A restante é para mim». A ‘merda’, aqui, é certo, alude à droga. 
Contudo, não cancela a possibilidade de entendimento da escrita e leitura poéticas sob a alçada 
analógica da fisiologia de uma ingestão/digestão excrementícia. A dádiva do poema introduz uma 
comensalidade perversa como figura da relação entre poeta e leitores, uma figuração com valências 
hermenêuticas produtivas. Poesia e hermenêutica, matéria e sentido, pelo viés do tropo do líquido 
lisérgico e da excrescência imunda, são veneno ou alimento. O poeta, assim, é figurado como um 
scarabaeus sacer.   

 
 

  
 



	  

	  

 
SELECÇÃO DE POEMAS E OUTROS TEXTOS 

 
¶ Texto 1 
 
«The life of living art is therefore the eternal life of the corpse, which transcends all the living 
uses of things.» (Groys, 2016: 42). 
 
 
¶ Texto 2 
 
«Politics is a branch of teratology: from Leviathan to devils, from Discordia to Behemoth, 
and soon a whole array of ghosts and phantoms. Tricks and treats all the way down.» (Latour, 
2005: 16). 
 
 
¶ Texto 3 
 
«If the poem is food and poison for the critics, it must in turn have eaten» (Miller, 1977: 
446). 
 
 
¶ Texto 4 
 
[Despedaçadas voz e esperança] 
 
Despedaçadas voz e esperança, 
o coração oxidado e em gangrena, 
crava a solidão em mim sua garra 
como se fosse ela a senhora e dona 
 
do meu nome. Tem o verso o ventre 
da juventude que dorme e uma forja 
onde os ferros ao rubro uma cantiga  
tangem, podre de sangue e de pedra. 
 
E temo os homens ainda que os ame 
e é tão grande a luta contra o medo 
que amiúde os beijo e os espanco. 
 
É este o meu deus sudário de fogo, 
deus que pede, enquanto beija batendo, 
um sinal de ainda não estarmos mortos. 
 

Tradução: Pedro Serra 
 
[Tengo rotas la voz y la esperanza] 
 
Tengo rotas la voz y la esperanza, 
el corazón con óxido y gangrena, 



	  

	  

la soledad me planta su manaza 
como si fuese la señora y dueña 
 
de mi nombre. Mi verso tiene entrañas 
de juventud dormida, de calderas 
donde los hierros recocidos cantan 
su podrida canción de sangre y piedra. 
 
Y a los hombres les temo aunque los amo 
y es tan grande mi lucha contra el miedo 
que los golpeo y beso a cada paso. 
 
Este es mi dios, un dios que suda fuego, 
que pide mientras besa golpeando, 
una muestra de que aún no estamos muertos 
 

Escatófago [«I. Despojos», 16] 
 
¶ Texto 5 
 
[Deitar-se é muito fácil, é facílimo] 
 
Deitar-se é muito fácil, é facílimo 
arrojar ao lixo o que se espera 
quando, por fim, se não sente ou excreta 
amor, e o homem se congela vivo. 
 
Mas eu, juro-vos, eu não estou morto; 
e não ponham nunca aos meus poemas: 
«Aqui jaz Fernando Merlo, poeta.» 
(Poeta, sim, poeta com dois cornos 
 
enormes, como armas que vigiam 
dispostas a morder, com agravantes 
de chulo, ser vulgar e assassino 
 
de congéneres bregas, de elegantes 
poetisos de salão.) Aí fica o tiro, 
e a quem tenha lixado que se aguente. 
 

Tradução: Pedro Serra 
 
[Acostarse es muy fácil, facilísimo] 
 
Acostarse es muy fácil, facilísimo 
arrojar la esperanza a la basura 
cuando, al fin, ni se siente ni se suda 
amor, y el hombre se congela vivo. 
 



	  

	  

Pero yo, os lo juro, no estoy muerto; 
y no le coloquéis a mis poemas: 
«Aquí yace F. Merlo, fue poeta.» 
(Poeta, sí, pero poeta con dos cuernos 
 
enormes, como dos armas en vilo 
dispuestas a morder, con agravantes 
de chulo, de vulgar, y de asesino 
 
de congéneres cursis, de elegantes 
poetisos de salón.) Ahí queda el tiro, 
y a quien le haya jodido que se aguante. 
 

Escatófago [«I. Despojos», 21] 
 
¶ Texto 6 
 
AS PALAVRAS QUE FORAM CADA DIA 
 
as palavras que foram cada dia 
os factos mais bem amados das gretas 
põem seu ofício em linotipia 
abrupta de fresagens e de fresas 
 
um ruído é amor ou clareia o torso 
pequenos seios entre grandes ombros 
queres assim mostrar não ter bebido 
aboliram sem dúvida a vagueza 
 
pois trabalha a febre no teu costado 
neurónios afanavam o progresso 
e agora enfermos repousam no osso 
 
que de nervos rangido assola o passo 
e não é a evolução para a morte 
quem desta forma fez os teus pedaços 
 

Tradução: Pedro Serra 
 
LAS PALABRAS QUE FUERON POR SUS DÍAS 
 
las palabras que fueron por sus días 
los hechos más amados de las grietas 
disponen sus oficios en linotipias 
abruptas de fresones y fresas 
 
un sonido es amor o aclara el torso 
pequeños senos entre grandes hombros 
quieres así mostrar que no has bebido 
abolieron sin duda la pereza 



	  

	  

 
pues trabaja la fiebre tu costado 
neuronas afanaban el progreso 
y ahora enfermas reposan sobre hueso 
 
que de nervios crujido asola el paso 
y no es la evolución hacia la muerte 
quien de tal suerte hiciera tus pedazos 

 
Escatófago [«V. Memorias», 74] 

 
¶ Texto 7 
 
ÀS VEIAS 
 
Estas valas que vês arroxeadas 
de amarela lama seus vestidos 
eram a flor azul dos sentidos 
mostrando hoje as pétalas fanadas 
 
Os verdes beijos pela agulha dados 
ferem a nervura unindo os tecidos 
denunciam os braços ressentidos 
a pele enigmática dos drogados 
 
As que vida escoavam e alimento 
são tíbias cobras de veneno breve 
puro cavalo em têmporas de neve 
 
A trotar coração e pensamento 
é nas águas do sangue onde se verte 
em tão veloz caudal a lenta morte 
 

Tradução: Pedro Serra 
 
A SUS VENAS 
 
Estos cauces que ves amoratados 
y de amarillo cieno revestidos 
eran la flor azul de los sentidos 
que hoy descubre sus pétalos ajados 
 
Besos verdes de aguja en todos lados 
hieren la trabazón de los tejidos 
y denuncian los brazos resentidos 
la enigmática piel de los drogados 
 
Las que llevaban vida y alimento 
son tibias cobras de veneno breve 
blanco caballo con la sien de nieve 



	  

	  

 
Trotando corazón y pensamiento 
que por las aguas de la sangre vierte 
con rápido caudal la lenta muerte 

 
Escatófago [«Últimos poemas (1981)», 126] 
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