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poéticas em «ferozes transparências»*

Vera Bastazin

Textos das literaturas brasileira e portuguesa incitam -nos a apro-
ximações. Hilda Hilst transparece em Luís Miguel Nava, que, por sua vez, 
parece ter marcas emancipatórias em Hilst. Contaminações reais? Qual a 
importância? Poesia e prosa pulsam vozes ferozes, tensas em confronto na 
temática da morte; suaves e incitantes nos toques eróticos da palavra ence-
nada. As poéticas se constituem autónomas, todavia são resvaladas por signos 
de intensa expressividade.

Pensar a literatura em língua portuguesa coloca em evidência autores 
ou textos que, por aproximações temáticas ou estratégias escriturais, incitam 
a nossa perceção e nos levam a elaborar correlações estimulantes, seja para a 
construção de um pensamento conceitual, histórico -crítico, seja para o desper-
tar de uma sensação meramente poética.

Eça e Machado já levaram inúmeros investigadores a se debruçarem sobre 
as suas narrativas, procurando estabelecer diálogos que, muitas vezes, acaba-
ram por se tornar alvo da crítica, instaurando polémicas interessantes no plano 
literário. Fernando Pessoa é instigação permanente para a reflexão poética que 
tem por objetivo discutir -e -descobrir traços de força da construção de lingua-
gem dos poetas brasileiros. Mas o que leva o pensamento crítico a procurar, 
com tanta frequência, relações possíveis entre escritores e textos destas duas 
culturas que, apesar de se expressarem com a mesma língua, apresentam, hoje, 
potenciais literários tão autónomos?

Aproximar e relacionar conceitos, textos e autores são procedimentos 
comparativos próprios de todas as ciências que se debruçam sobre os seus 
objetos na perspetiva da observação acurada como caminho para a análise, a 
interpretação, a comparação e possíveis conclusões que revelem dados enri-
quecidos, exatamente, pelo confronto das informações colhidas.

A literatura como área de saberes diversos regidos, de alguma forma, pela 
potência da palavra também se vale do procedimento comparativo enquanto 
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forma quase inevitável de pensar seu objeto: é um pensamento que se volta 
sobre si mesmo, em ação permanentemente autorreflexiva e metacrítica. 
A consciência contemporânea de que toda a construção do saber é um ato 
contínuo de experiências que resgatam a tradição e avançam para novas for-
mas de dizer corrobora a ideia de que todo o estudo literário é, por princípio, 
um estudo dialógico, intertextual e, portanto, de confrontos comparativos. 
Cada texto — lido, produzido — reatualiza outros anteriores e, ainda, ante-
cipa o que está por vir. Poder -se -ia mesmo dizer que o método comparativo 
evidencia o texto ficcional como uma confluência de saberes resultante da 
construção cultural humana.

Cada texto seria uma cápsula, uma condensação de perceções e conheci-
mentos que, em diálogo entre si, resgatam vozes do passado e do presente, rom-
pendo barreiras de tempo e espaço de forma a permitir e incitar o livre trânsito 
entre povos e culturas próximas ou distantes. Ao mesmo tempo que vozes se 
presentificam e se confrontam, a diversidade dos saberes também habita o 
texto literário, dando -lhe uma dimensão daquilo a que poderíamos chamar, 
como sugere Taine, «monumento cultural». O crítico e historiador francês, 
cujas teorias foram aplicadas ao movimento artístico realista, afirma que as 
obras de arte «fornecem documentos, porque são monumentos»1. A obra 
literária é sempre uma construção que articula conhecimentos de maneira a 
multiplicá -los não simplesmente em termos quantitativos, mas, acima de tudo, 
como qualidade percetiva de carácter estético e enciclopédico2.

A literatura de um povo registra em seu corpo não apenas a potência do 
sistema linguístico associado à habilidade dos seus escritores no trato com a 
palavra, mas também a essência de suas experiências políticas, sociais, religio-
sas, económicas, científicas, filosóficas e culturais. A ideia de que o literário 
articula o conhecimento, de maneira diferenciada, é destaque, ainda, nos 
ensaios do crítico francês Roland Barthes: «A literatura assume muitos sabe-
res […]. Se […] todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, 
exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências 
estão presentes no monumento literário.»3 Produzido nos interstícios do 
conhecimento plural, o texto literário traz consigo as raízes do homem e da 
sua capacidade de produção e expressão de linguagem, tanto quanto o seu 
potencial emancipatório de sugerir aquilo que ainda é indizível.

Nesta perspetiva conceitual do objeto literário, e considerando o procedi-
mento comparativo como intrínseco ao ato de ler literatura, propomos, neste 
ensaio, um exercício de leitura que aproxima autores e textos das literaturas 
portuguesa e brasileira e que permite a experiência de ampliar a dimensão 
reflexiva sobre o ser poético. Ao mesmo tempo que se coloca em destaque o 
poder da palavra, o exercício proposto deverá também evidenciar formas esté-
ticas que, captadas em verbo, formulam a indagação e a procura de possíveis 
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respostas do homem contemporâneo face às suas inquietações no confronto 
de si e do mundo que o rodeia. O homem como um ser em processo e a lite-
ratura como expressão da inconclusibilidade própria do pensamento humano 
representam os desafios que hoje são colocados por tudo o que nos cerca em 
termos de informação e vivência estética.

 A literatura pulsante
Se, na atualidade, os géneros literários falam pouco da essência do ser 

poético, eles continuam como referenciais importantes para a organização e 
sistematização do nosso pensamento sobre o literário. Nesta direção, selecio-
námos textos em prosa e poesia, produzidos por escritores portugueses e bra-
sileiros que despertaram nossa atenção por apontarem possíveis aproximações. 
Sugerindo semelhanças, imbricamentos, diálogos, confrontos, esses textos são, 
de alguma forma, objetos que parecem indagar -se mutuamente, constituindo 
uma rede pulsante de inter-relações sensíveis e cognitivas.

No romance A Obscena Senhora D, de Hilda Hilst4 — um dos textos 
selecionados —, o género narrativo é discutido como escrita que se faz poesia. 
A tensão estrutural colocada pela linguagem revela a palavra enquanto voz -e-
-gesto5 que se materializa na dramaticidade do texto. Hillé, a protagonista, 
propõe quase um monólogo textual. A sua voz é imperativa, rege o texto na 
angústia permanente da indagação imprecisa: «compreender o quê?»6; «isso 
de vida e morte, esses porquês» (SD, p. 18).

O movimento dramático configura -se pela quase ausência de um nar-
rador externo — Hillé é uma personagem que se narra a si mesma: «VI -ME 
AFASTADA DO CENTRO» (SD, p. 17). As palavras de entrada no texto, todas em 
maiúscula, sugerem um deslocamento do olhar que apresenta a protagonista, 
inicialmente, afastada de si mesma; alguém que se projeta de fora para dentro. 
Todavia, esse movimento irá alternar -se, revelando a instabilidade do olhar e 
do pensamento.

[…] escuto, estou encostada à parede no vão da escada, escuto -me a mim mesma, 
há uns vivos lá dentro além da palavra, expressam -se mas não compreendo, 
pulsam, respiram, há um código no centro, um grande umbigo, dilata -se, tenta 
falar comigo, espio -me curvada, winds flowers astonished birds, my name is 
Hillé, mein name madame D, Ehud is my husband, mio marito, mi hombre, o 
que é um homem?

(SD, p. 21 -2)

A voz da personagem ou, poderíamos dizer, o seu fluxo de consciência 
atravessa veredas, de dentro para fora e inversamente — «encostada à parede 
[…] escuto -me a mim mesma». O movimento é introspetivo e permite-lhe 
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ouvir -se tanto a si mesma, quanto às outras vozes (vivas) que existem fora -e-
-dentro de si. Colada à ideia de movimento, força e vibração, revela -se tam-
bém a consciência da palavra como ser vivo. Em movimento (talvez) inverso, 
a personagem reconhece, ainda, «um grande umbigo, [que] dilata -se». Esse 
movimento pode ser visto em ambas as direções, entendendo -se o grande 
umbigo como uma possível metáfora de Deus — origem da vida, umbigo do 
mundo —, o movimento pode ser de fora para dentro: o Ser maior que rege o 
universo; outra possível interpretação seria a descoberta íntima da força que 
existe dentro da personagem. De qualquer forma, parece interessante obser-
var que a ideia de um Ser supremo será, ao longo da narrativa, permanente-
mente mesclada com as expressões do grotesco, do chulo ou, como preferem 
algumas interpretações críticas, do pornográfico. Contudo, já destacámos 
que as nuances desta narrativa acabam por construir um texto altamente 
controvertido e enigmático, na medida em que nela se articulam sentimentos 
e expressões da personagem ora extremamente rudes ora sublimes e líricos:

[…] te acaricio apenas, e tua pele teu corpo vai sentir a minha mão como se a 
água te circundasse […] és Hillé apenas, Hillé que pode ser feliz só sendo assim 
tocada, não é bom? fecha os olhos procura imaginar o vazio, o azul […] eu um 
homem te tocando porque te amo e porque o corpo foi feito para ser tocado, 
toca -me também sem essa crispação, é linda a carne, não mete o Outro nisso, 
não me olhes assim, o Outro ninguém sabe, Hillé, Ele não te vê, não te ouve, 
nunca soube de ti, sou eu Ehud, sopro e ternura, sim claro que também avidez 
e sombra muitas vezes, mas é apenas um homem que te toca, e metemos, é isso 
senhora D, merda, é apenas isso.

[…]
agora vamos, tira a roupa, pega, me beija, abre a boca, mais, não geme 

assim, não é para mim esse gemido, eu sei, é pra esse Porco -Menino que tu gemes, 
pro invisível, pra luz, pro nojo, fornicas com aquele Outro, não fodes comigo, 
maldita, tu não fodes comigo.

(SD, p. 62, 63)

Os dois excertos mostram a diversidade de tons narrativos que compõem 
o texto, assim como a convivência, ou mesmo o confronto entre o pensamento 
sobre a fala erótica e lírico -amorosa de Ehud; as (re)ações de Hillé, sempre 
marcadas pela dúvida, inquietação e busca, revestidas geralmente pelo gro-
tesco; e, ainda, a presença de Deus como um ser incógnito: um «Outro», um 
«Porco -Menino».

A figura do porco, aqui em relação com Hillé, deve -se sublinhar, é uma 
constante nas obras de Hilda Hilst. Desde Fluxo -Floema (1970), Deus e porco 
são palavras/temas que aparecem associados. Tal como já tivemos a oportu-
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nidade de discutir noutro ensaio7, a palavra porco propõe um jogo entre porco-
-e -corpo. Esse espelhamento gráfico e sonoro, contextualizado nas diversas 
narrativas da autora, é uma forma de corroborar o impacto das diferenças e o 
porquê das aproximações. Se, por um lado, o porco é um animal de conotação 
pejorativa, sujo (emporcalhado), indecente, imoral, que se alimenta de restos 
desprezíveis, por outro, Deus é o Ser puro, supremo, marcado pela luz que 
emana e se associa ao bem, à beleza, à justiça, enfim, a qualidades sempre de 
valor altamente positivo. O Porco -Deus ou o Porco -Menino choca o leitor e 
o estimula a encontrar possíveis significados para essa associação. A busca 
de Hillé, cuja característica é existencial e metafísica, está relacionada com a 
procura do homem por seu próprio corpo, em sua materialidade física, sem 
isentar -se das implicações tensionais que envolvem também a espiritualidade. 
Afinal, o homem é esse composto -complexo que envolve o bem -e -o -mal, o 
lírico -e -o -grotesco, o puro -e -o -impuro, o físico -e -o -metafísico.

As ações, os pensamentos, as inquietações, o inconformismo, as dúvidas, 
as indignações, tudo faz parte da grande angústia da protagonista. É preciso 
juntar fragmentos narrativos, no meio da dança de signos que compõem o 
texto, para tentar apreender qual, exatamente, é a grande indagação. A inquie-
tude própria do humano parece concentrar -se na personagem, que constrói 
a narrativa a partir de voltas em torno de si mesma. Hillé mistura o passado 
— vivido com o marido, Ehud — e o presente, tempo que parece ser um 
momento -ápice de consciência sobre as inquietudes da vida.

A Senhora D é um «eu Nada, eu Nome de Ninguém, eu à procura da luz 
numa cegueira silenciosa, sessenta anos à procura do sentido das coisas» (SD, 
p. 17). A «cegueira silenciosa» entra em choque com o fluxo verbal exacer-
bado da narrativa, criando camadas textuais que se sobrepõem em múltiplas 
oralidades. O texto rompe com a sintaxe tradicional; a pontuação é subver-
tida; a mudança do foco narrativo se faz em cortes abruptos; o interlocutor 
confunde -se, por vezes, com o próprio emissor; um narrador subtil imbrica-
-se no discurso, apagando demarcações que poderiam oferecer alguma pista 
sobre a autoria daquele que fala. Não há um fio narrativo. Tal como é próprio 
da poesia, a temporalidade se marca e se apaga, criando ondulações rítmicas 
que misturam o passado, o presente e um tempo que insiste em permanecer 
indefinido e em revelar Hillé como um ser múltiplo e consciente das suas 
representações:

[…] tendo sido quem fui, sou esta agora? Como foi possível ter sido Hillé, vasta, 
afundando os dedos na matéria do mundo, e tendo sido, perder essa que era, e 
ser hoje quem é?

Quem a mim me nomeia o mundo? Estar aqui no existir da Terra, nascer, 
decifrar -se […] 
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não estou bem, Ehud
ninguém está bem, estamos todos morrendo
Antes havia ilusões não havia? Morávamos nas ilusões. Ehud, e se eu costu-

rasse máscaras de seda; ajustadas, elegantes, por exemplo, se eu estivesse serena 
sairia com a máscara da serenidade, leve, pequenas pinceladas, um leve sorriso, 
todos que estivessem serenos usariam a mesma máscara, máscaras de ódio, de 
não disponibilidade, máscaras de luto, máscaras do não pacto, não seria preciso 
perguntar vai bem como vai etc., tudo estaria na cara

Não pactuo com as gentes, com o mundo, não há um sol de ouro no lá 
fora, procuro a caminhada sem fim, te procuro, vômito, Menino -Porco, ando 
galopando desde sempre búfalo, zebu girafa, derepente despenco sobre as qua-
tro patas e me afundo nos capins resfolegando, sou um grande animal, úmido, 
lúcido, te procuro ainda…

(SD, p. 25)

A indefinição temporal marcada pelo uso variado da flexão verbal, o ques-
tionamento constante, o contraponto vida e morte, a presença camuflada de 
uma espiritualidade que se configura num Deus «Menino -Porco», impondo-
-se na materialidade física da palavra e na metáfora porco -corpo, enfim, todas 
as falas apontam para uma consciência sobre a força da linguagem como 
fenómeno. A alusão direta às máscaras evidencia as camadas de representação, 
assim como as metamorfoses possíveis e desejáveis ou não que cada um dos 
homens carrega consigo. A própria caracterização da personagem, a começar 
pelo nome, é apresentada em articulação metacrítica, instigando à reflexão 
numa perspetiva não apenas pontual, mas expandida:

Diante da vila, das casas quase coladas, entre as gentes sou como uma 
grande porca acinzentada, diante de muitos a quem conheci sou uma pequena 
porca ruiva, perguntante, rodeando mesas e cantos, focinhando carne e ossatura, 
tentando chegar perto do macio, do esconso, do branco luzidio do teu osso, 
diante de minha mãe fui apenas pergunta, altaneria, paradoxo, Hillé diante do 
pai foi o segredo, a escuta, a concha, o que é a paixão? o que é sombra? Eu mesmo 
te pergunto e eu mesmo te respondo: Hillé, paixão é a grossa artéria jorrando 
volúpia e ilusão, é a boca que pronuncia o mundo […]. E sombra, Hillé, é nosso 
passo, nossa desesperançada subida. E para Ehud, Hillé, foi apenas uma letra D, 
primeira letra de Derrelição, doce curva comprimindo uma haste, verticalidade 
sempre reprimida, cancela, trinco, tosco cadeado. Texto, palavras, e derepente a 
mão do Porco -Menino me entupindo a boca de terra […]

(SD, p. 29)
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Observa -se, ainda, que a questão da palavra como processo de represen-
tação não se coloca apenas de forma direta no texto. Tanto a protagonista, 
quanto o seu interlocutor, Ehud, buscam na tradução do texto a reafirmação 
de um ponto de vista que é, ambiguamente, preciso e indefinido; concreto e 
efémero, apreensível e inefável. A voz interpretada e o espaço como cenário 
também corroboram esse processo de contínuos confrontos e indefinições:

e agora alisa os peixes de papel, esfarelam -se nas suas mãos sempre úmidas, 
vai até à pia, lava -se, enxuga -se na saia ensebada, olha entre as frestas da janela, 
volta -se, ajoelha -se no vão da escada […] é ela mesma e seus ardores nojentos, 
seu fogo de perguntas, seu encarnado coração que levanta esse pesado tosco que 
é seu corpo […] (SD, p. 77)

[…] a senhora também podia colaborar com a vizinhança né, essas caras que a 
senhora anda pondo quando resolve abrir a janela assustam minhas crianças, ai 
ai senhora D não faz assim agora, isso é coisa de mulher desavergonhada, ai que 
é isso madona, tá mostrando as vergonhas pra mim […]

(SD, p. 28)

As ações de Hillé, no contexto dos seus questionamentos, revelam uma 
sequencialidade tal como um ritual sagrado: alisar os peixes, ir até à pia, lavar-
-se, enxugar -se, olhar, voltar -se, ajoelhar -se. Cada palavra é um gesto; cada 
gesto um ritual, uma encenação verbo -escultural. Os peixes recortados são 
elementos de composição de um cenário que, apesar de restrito — o vão da 
escada —, sugere não apenas o alimento cristão, mas o espaço de liberdade 
próprio das águas que os acolhem. É sempre o contraponto que produz a 
tensão textual. A janela, por sua vez, passa a ser o palco para a exibição do 
corpo nu, o corpo que procura, que está sedento de respostas, talvez mesmo 
inexistentes. A vizinhança, como plateia, assusta -se, reage, designa -a como 
louca. Todavia, o texto questiona também o espaço da loucura.

era um louco
não. um homem
bem, então um homem louco
não, um homem, apenas o sexo saudável, um que não amolece diante do sangue, 
do cheiro, que vê vida e morte tudo natural, naa tuu rall, tudo é muito natural, 
morrer ó morrer faz parte da vida […]

(SD, p. 49)

A questão da morte, presente ao longo da narrativa, é, porventura, uma 
das mais inquietantes das temáticas propostas pelo confronto da personagem 
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consigo mesma. Os porquês da vida e da morte não apenas abrem o romance, 
mas permeiam-no, insistentemente, apontando que a angústia de Hillé está 
atrelada aos mistérios que enovelam a perceção humana sobre a questão.

Caos, desordem, loucura é a orientação que segue essa narrativa. Entre 
o lírico e o grotesco, o profano e o sagrado, as questões metafísicas, as expe-
riências eróticas, as indefinições espácio -temporais, o texto se tece e enreda a 
personagem e o próprio leitor. O desafio para a narrativa coloca-se pela poética 
cifrada, tanto quanto pela surpresa do leitor que se vê frente às suas próprias 
inquietações. No registo narrativo, o leitor percebe também o encontro poético 
com outras vozes que vazam os limites do texto.

Assim, como já abordado inicialmente, aproximações e confrontos são 
procedimentos quase inevitáveis na leitura do literário. Nos textos de Hilda 
Hilst, a nossa leitura fez eclodir outra voz: a de Luís Miguel Nava8 — poeta que 
operou novos paradigmas na escrita literária portuguesa. O seu texto desperta 
o verbo, encenando a palavra também como poesia inquietante e erótica.

O corpo espacejado

Perdia -se -lhe o corpo no deserto, que dentro dele aos poucos conquistava 
um espaço cada vez maior, novos contornos, novas posições, e lhe envolvia os 
órgãos que, isolados nas areias, adquiriam uma reverberação particular. Ia -se de 
dia para dia espacejando. As várias partes de que só por abstracção se chegava à 
noção de um todo começavam a afastar -se umas das outras, de forma que entre 
elas não tardou que espumejassem as marés e a própria via -láctea principiasse 
a abrir caminho. A sua carne exercia aliás uma enigmática atracção sobre as 
estrelas …9

Diferente de Hilda Hilst, o corpo, no poema, não parece criar contra-
posições entre o sagrado e o profano; aqui as relações se estabelecem entre o 
todo e as partes, e as formas se expressam de maneira intensamente sensorial. 
A tatilidade e o calor das areias opõem -se e, paradoxalmente, complementam-
-se às marés espumejantes. A dimensão do mar estende -se à via láctea. Há um 
tom alucinatório e o corpo é substância imprecisa, deformável, quase efémera 
em seus contornos e posições. Entre o mar e as estrelas um fio de pensa-
mento se constrói, mas não se confirma, pois tudo é sensível e pouco preciso. 
O que permanece são apenas reverberações. O sujeito que pensa o objeto 
transforma -o em qualidade estética e funde -se nele. Deixa de existir no texto 
poético qualquer dicotomia. A voz que fala invade e deixa -se invadir, torna -se 
impossível identificar seres distintos. A unicidade passa a reger o sujeito e o 
objeto. Como afirma Nava, «todo o acto poético é cosmificação».
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Dali podia -se avistar o mundo inteiro.
Ao longo dos telhados, por onde um ou outro gato
corria atrás das pombas, oscilava
ligeiramente a corda, onde a cidade, o céu
e os montes pareciam pendurados.

(«Virgínia», O Céu sob as Entranhas [1989], in PC, p. 156)

O poeta revela o poder que está em seus olhos/mãos que registam no 
chumbo a força do seu desejo. Tudo o que é externo pode se integrar no ser. 
Tudo que é longínquo pode ser colocado quase ao alcance das mãos. As cida-
des, os montes, o céu, tudo é redimensionado e parece assumir nova configu-
ração: na corda, ao alcance dos olhos, são pendurados os sonhos, as projeções, 
o cosmos almejado pelo poeta. Interior -e -exterior, tempo -e -espaço, claro -e-
-escuro, longe -e -perto, dentro -e -fora — as oposições parecem inexistirem, os 
limites diluem -se. O poeta apaga o que não lhe interessa. Mas há o que persiste 
e a angústia permanece. Ser atormentado, parece a sina do poeta. Afinal, por-
que inconformado? Questionar é parte indissociável daquele que se enovela no 
pensamento e produz a arte como forma de expansão da dor, do deslumbra-
mento, da indefinição que busca, no mundo, respostas inexistentes.

A noite

A noite veio de dentro, começou a surgir do interior de cada um dos 
objectos e a envolvê -los no seu halo negro. Não tardou que as trevas irradiassem 
das nossas próprias entranhas, quase que assobiavam ao cruzar -nos os poros. 
Seriam umas duas ou três da tarde e nós sentíamo -las crescendo a toda a nossa 
volta. Qualquer que fosse a perspectiva, as trevas bifurcavam -na: daí a sensação 
de que, apesar de a noite também se desprender das coisas, havia nela algo de 
essencialmente humano, visceral. Como instantes exteriores que procurassem 
integrar -se na trama do tempo, sucediam -se os relâmpagos: era a luz da tarde, 
num estertor, a emergir intermitentemente à superfície das coisas. Foi nessa 
altura que a visão se começou a fazer pelas raízes. As imagens eram sugadas a 
partir do que dentro de cada objecto ainda não se indiferenciara da luz e, após 
complicadíssimos processos, imprimiam -se nos olhos. Unidos aos relâmpagos, 
rompíamos então a custo a treva nasalada.

(Vulcão [1994], in PC, p. 220)

A inquietação é sangue que corre nas veias do poeta. Inevitável é, portanto, 
o olhar que tateia o mundo e a voz que encena a palavra. A vibração do texto 
poético contamina, antes mesmo do leitor, o próprio escritor, que vive visceral-
mente a experiência de sentir o mundo na composição do seu texto. O ato de 
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criação liga diretamente o poeta às forças metafísicas. Deus insere -se na carne 
da palavra: «Inquietam -me as dedadas / de deus rente à raiz da carne, ao inde-
ciso / equilíbrio da alma / na balança, à cicatriz / azul do céu sobre o destino» 
(«Recônditas Palavras», Vulcão [1944], in PC, p. 227). A relação entre vida e 
morte, concretude e espiritualidade recai, de forma densamente articulada, na 
ideia de Deus como Ser que sonda a palavra, em cuja raiz já está inscrito desde 
os primórdios. No poema «Matadouro», as sensações estéticas nascem da 
dança das palavras, mas essas se transformam em imagens que se esvaem e se 
transforma — o que resta é a ideia da morte e a presença de um Deus:

Dancei num matadouro, como se o sangue de todos os animais que à minha 
volta pendiam degolados fosse o meu. Dancei até que em mim houvesse espaço 
para um poema de que todas as imagens depois fossem desertando.

[…] A luz que das vísceras emana é a de deus, aquela que, por uma excessiva 
dose de trevas misturada, mais que qualquer outra se aproxima da de deus, que 
resplandece nas carcaças em costelas onde é fácil pressentir as incipientes asas 
de algum anjo.

(«Matadouro», O Céu sob as Entranhas [1989], in PC, p. 181-2)

A força da morte, na escritura da vida, é um oxímoro que promove trans-
parência de ideias e de sensações estéticas. Hilda Hilst insinua -se por apro-
ximação e repulsa no texto de Luís Miguel Nava. A disposição para a morte, 
inscrita na beleza do verbo, parece -nos justificar plenamente o olhar sobre 
esses dois nomes da literatura em língua portuguesa. Irmanados pela proxi-
midade cultural e identificados na flexão da língua, esses escritores levam -nos 
não apenas a comparar textos, mas ao deslumbramento pela descoberta das 
diferentes formas de dizer. Afinal, recorrer à vida para cantar a morte só pode 
ser encenação nascida de uma força inexplicável da poética.

Para poder morrer
Guardo insultos e agulhas
Entre as sedas do luto.

Para poder morrer
Desarmo as armadilhas
Me estendo entre as paredes
Derruídas.

Para poder morrer
Visto as cambraias
E apascento os olhos
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Para novas vidas.
Para poder morrer apetecida
Me cubro de promessas
Da memória.

Porque assim é preciso
Para que tu vivas.10

NOTAS

* A expressão «ferozes transparências» foi retirada de um verso de Luís Miguel Nava: «O mun-
do, que os sentidos tonificam, / surgia-nos então todo enterrado / na nossa própria carne, 
envolto / por vezes em ferozes transparências / que as pedras acirravam / sem outro intuito 
além do de extraírem / às águas o silêncio que as unia» («Sem Outro Intuito», Vulcão [1994], 
in Poesia Completa 1979 ‑1994, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2002, p. 217).
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