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É mais do que apropriado que Forever Words: The Unknown Poems, de Johnny Cash, 

tenha sido publicado no final de 2016, apenas umas semanas após a atribuição do 

Prémio Nobel da Literatura a Bob Dylan. A adequação não se deve à dignidade que 

a vitória de Dylan conferiu a cantores e escritores de letras de canções (embora 

alguma tenha sido, de facto, conferida), nem ao direito concedido ao editor do 

volume, Paul Muldoon (ele próprio um poeta), de seleccionar letras de canções 

que Cash nunca gravou e designá-las «poemas»; o que torna perfeita a data de 

publicação deste livro é a discussão pública, originada pela vitória de Dylan, acerca 

da legitimidade de classificar de literatura a escrita de canções, discussão a que 

este volume põe fim do modo mais indiscutível: sendo um livro de boa poesia.



Ao tentarem explicar a importância de publicar letras, escritas ao longo de várias 

décadas, que Cash considerou inapropriadas para transformar em canções, os 

textos introdutórios ecoam inadvertidamente a discussão acerca do Nobel de 

Dylan; tanto no prefácio («Redemptions» [«Redenções»]), escrito por John 

Carter Cash, o filho de Cash, como na introdução de Muldoon, a tentativa de 

justificar a publicação destas letras desconhecidas torna-se na tentativa de 

explicar a relevância das letras na escrita de canções, colocando-as naturalmente 

ao mesmo nível de poemas.



No prefácio, o interesse principal de John Carter é mostrar o que fez do pai dele o 

homem que era, para além da fama e do reconhecimento enquanto músico, 

centrando-se nas peculiaridades desconhecidas dos fãs, como o seu bom humor e 

o seu conhecimento profundo de livros antigos e da Bíblia. Das coisas que 

constituíam o homem, as «palavras» ocupam, obviamente, um lugar 
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proeminente: Cash deixou papéis que datam da sua juventude, incluindo cartas 

escritas à primeira mulher, nos anos 50, e as primeiras tentativas de adolescência 

na poesia. As perguntas implícitas a que John Carter está a responder são: 

«Devem letras de canções que nunca foram gravadas ser publicadas? As letras 

não são apenas uma pequena parte daquilo que Cash fez?» Para John Carter, a 

justificação para a publicação destas letras advém da relevância das palavras na 

vida de Cash, uma importância que para ser confirmada requer simplesmente que 

se note a quantidade de papéis escritos que ele deixou.



Por outro lado, a preocupação de Muldoon enquanto editor é a de se certificar do 

mérito das letras publicadas, notando, por exemplo, que reputações como as de 

Elizabeth Bishop, Philip Larkin ou T. S. Eliot «foram pelo menos beliscadas com a 

publicação indiscriminada dos seus esforços de segunda ou terceira categoria»; 

segundo Muldoon, o caso de Cash pode ser ainda mais complicado, uma vez que a 

sua obra não está realmente concluída até uma canção ser gravada: «A 

característica definidora de uma letra eficaz — mesmo da melhor de todas — é a 

de não resistir exactamente ao escrutínio a que submetemos um poema, de modo 

que só algo da mesma natureza daquele boom-chicka em falta permitirá que seja 

integralmente o que pode ser no máximo.»



Este «boom-chicka em falta» é uma questão problemática, uma vez que, segundo 

Muldoon, é o resultado de conhecermos Cash: «De tal modo a voz de Johnny Cash 

se encontra gravada no nosso inconsciente colectivo que não podemos deixar de 

ouvir o boom-chicka boom-chicka do seu acompanhamento à guitarra, 

simultaneamente consolador e inquietante na sua familiaridade.» A distinção 

entre letras de canções e poemas importa pouco, porque em certo sentido 

qualquer pessoa conseguiria reconhecer imediatamente a insuficiência das letras 

na sua forma escrita enquanto apontamentos para uma canção (neste caso, uma 

canção putativa). Além disso, Muldoon relaciona claramente letras e poesia 

fazendo notar os laços filiais com a tradição da balada escocesa, surgidos através 

de uma pesquisa filológica da origem do nome «Cash», e invocando o ensaio «A 

Tradição e o Talento Individual», de T. S. Eliot, para asseverar a relevância de 

Cash na tradição da canção folk americana.   
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A tentativa que Muldoon faz de dar conta de todas estas estirpes da ligação entre 

letras e poemas coloca-o numa posição difícil quando avança a sua definição 

daquilo que é boa poesia, uma vez que esta requer o conceito de «anonimato». A 

contradição de Muldoon reside na sua hesitação acerca do que torna a poesia 

meritória, visto que na sua avaliação final elogia a perícia técnica de Cash com 

palavras precisamente pelo seu anonimato:


A juntar à noção de que funciona dentro do tempo, a obra de arte superior transporta consigo a noção 
profunda de intemporalidade. Há um sentido de imortalidade e inevitabilidade que sugere (1) que existiu 
sempre e (2) que estava destinada a existir sempre nesta forma e apenas nesta forma. A insistência 
tranquila de Johnny Cash de que as suas canções «ainda seriam cantadas» pode ser lida facilmente 
enquanto auto-referencial, mas é compreendida de forma mais justa enquanto manifestação da 
humildade que é um pré-requisito absoluto na realização da obra de arte: tem menos a ver com o seu 
nome e a sua fama serem apregoados no Dubai, em Decatur ou mesmo em Dunfermline do que com ele 
alcançar uma espécie de anonimato belo.



Depois de elogiar Cash pelo «boom-chicka» que as suas palavras evocam e pela 

maneira como essas palavras reflectem interesses variados ao longo do tempo 

(desde preocupações políticas a assuntos pessoais), aqui Muldoon elogia o 

anonimato, uma técnica especial que Cash tinha de fazer com que as suas letras 

soassem como se pudessem ter sido escritas há muitos séculos. O anonimato vai 

precisamente contra as especificidades que distinguiram Cash de todos os outros, 

não só dos que pertenciam à tradição folk, mas também de todos os seus 

contemporâneos. 



A virtude deste livro não reside nos seus méritos académicos ou no modo como as 

letras escolhidas demonstram de alguma maneira capacidades poéticas; está, 

como Muldoon tão bem observa, na possibilidade de nos relacionarmos mais uma 

vez com as palavras de alguém que já morreu, mesmo se é um erro imputar a este 

volume a presença necessária do seu autor. Curiosamente, é o filho de Cash que 

articula o argumento quando tenta explicar que o seu pai está presente em mais 

sítios do que apenas nas canções:


Os seus livros de História Antiga, como o Declínio e Queda do Império Romano, do Gibbon, eram anotados, 
lidos, relidos e usados, a alma dele impressa profundamente nas suas páginas gastas. Ainda tenho alguns 
destes livros. Quando pego neles, quando toco nas páginas, consigo sentir o meu pai de uma maneira 
ainda mais profunda do que na sua música.
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É comovente que na apresentação de um livro feito apenas das palavras de Cash 

sejamos confrontados com tal descrição da relevância dos objectos que o rodearam 

durante a vida. É neste sentido que o filho reconhece que independentemente da 

relevância que as palavras tenham tido, o seu pai era mais do que isso, e no fim a 

memória dele subsiste tanto nos objectos como nas canções; ao fazê-lo, John 

Carter liberta o livro do fardo de ser mais do que aquilo que nele está impresso, 

como acontece com a maioria das obras póstumas. Não é esse o caso aqui e a 

preocupação de Muldoon na escolha das letras é apenas a de disponibilizar as 

melhores; esta é, creio, a razão pela qual este livro é tão precioso: existe apenas 

para partilhar mais da obra de Cash. 



Assim, neste livro pode apreciar-se sem reservas a concisão narrativa de Cash tal 

como demonstrada nas estrofes finais de «The Captain’s Daughter»:


Your daddy’s given you a home
But you’ve got nobody when he’s gone
I’ll go and leave you all alone
If the answer is still no ho no no no.

My daddy’s on the churning sea
And he would turn me across his knee
If he knew you were kissing me
I won’t stay when you go ho no no no no.

      

Ou, noutro exemplo extraordinário, «Room 1702», onde o homem que se ouve a 

gritar nos primeiros versos,


In the hotel room alone I was lying
In the night a man was softly crying
He grabbed his phone
And then he started screaming
I covered up my head and said,
“I’m dreaming.”



é identificado pelos pronomes nos últimos:


Then someone was knocking at my door
Thru the bolted door I stepped right thru
And we walked out of 1702.
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Em «I Wish you a Merry Christmas», pode saborear-se a variação repentina 

entre crueldade extrema e comédia em apenas alguns versos, indo de «It’s been 

said you went to bed with one of my best friends / I hope he told you he’s positive 

and the end will soon begin» até aos versos finais da canção:


But I wish you a Merry Christmas
And I’m sending you a gift
A nice neck brace and crutches, cause your old car won’t shift
You’ll know before you get this, that I fixed it up to break
I wanted you to know as you go
From the hospital to Central State
Yes I wish you a Merry Christmas
And a very short New Year.



Ou podemos maravilhar-nos quando, em «Crowley’s Ridge», Cash transforma 

elegantemente uma insinuação de refrão em algo muito mais sugestivo quando


The rich Delta land
Was black and flat
But the cotton grows good
In ground like that.



passa a 


So we doubled-rode my borrowed hoss
Till the land got flat
For like the cotton
Love grows good
In ground like that.



Parece um feito de pouca monta para um livro que exista apenas para mostrar os 

aspectos já conhecidos de um autor, especialmente quando tem de se imaginar o 

que poderia ter sido a música; aqueles que não o consideram suficiente podem 

ter-se esquecido de que um livro pode (e acima de tudo deve) existir apenas para 

nosso mero prazer.





* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro. 
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