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Palavra caminhante: Maria Gabriela Llansol e o curso do poema1 

 

 

Tatiane da Costa Souza 

 

Tinha nas mãos uma porção de excremento 
humano, que tentava moldar numa superfície de 

poema. 
 

Maria Gabriela Llansol 
 

A escrita vem como o vento, nua, é de tinta, a 
escrita, e passa como mais nada passa na vida, 

nada, exceto ela, a vida. 
 

Marguerite Duras  
 

Isso segue seu curso de tinta.  
 

Edmond Jabès 
 

 

Comecemos por uma imagem-leitura. Nela, vislumbramos o côncavo das mãos, 

abrigando uma “porção de excremento humano”.2 Há, ali, a matéria que advém de um corpo 

vivo e atravessado pela linguagem, corpo que, pelo gesto de escrever, busca fazer algo com 

essa substância: “moldá-la numa superfície de poema”.3 Esses apontamentos, extraídos do 

livro Hölder, de Hölderlin, de Maria Gabriela Llansol, orientam um percurso para este texto, 

já que procuraremos, aqui, refletir em como o modo da autora referida operar com a palavra e 

com a linguagem ‒ ao abrir mão da metáfora e levar em conta “a responsabilidade da forma”4 

‒, parece ser essencial para a construção de sua poética, cujo “eu é pouco para o que está em 

causa.”5 Afinal, a palavra, tomada em seu aspecto material, de “coisa escrita”6, pode ser 

aquela que, acompanhada pelo movimento/espaçamento dos livros que se escrevem, 

“mantém-se prosseguindo”7, transformando-se e, assim, possibilitando o encontro da escrita 

com o curso do poema.  

                                                
1 Trabalho final apresentado aos professores Janaína Rocha de Paula e Paulo Fonseca Andrade, como requisito 
para a conclusão da disciplina “O pensamento do livro, o curso do livro: um encontro”. 
2 LLANSOL. Hölder, de Hölderlin. In: ______.  Cantileno, p. 35. 
3 Cf. LLANSOL. Hölder, de Hölderlin. In: ______.  Cantileno, p. 35. 
4 BARTHES, Aula, p. 15. 
5 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 182. 
6 Cf. BLANCHOT. A parte do fogo, p. 315. Essa ideia, da palavra como “coisa escrita”, será retomada adiante.  
7 Cf. LLANSOL. O começo de um livro é precioso, p. 1. 
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Nesse sentido, poderíamos pensar em uma palavra caminhante na obra llansoliana, que 

seria aquela que avança pela folha de papel, percorre os livros, em seu passo andarilho, 

respeitando o espaço branco das páginas e tornando possível, junto a “ um corp’a’screver”8, a 

composição de um pensamento da escrita. Pois se, como aprendemos com Marguerite Duras, 

“a escrita vem como o vento, nua [...] e passa como mais nada passa na vida”9, e se, como nos 

indica Llansol, “o poema é justamente aquele que passa rápido”10, é preciso um corpo que, ao 

“trabalhar a dura matéria”11, ao trabalhar a palavra escrita, consiga um meio de captar esse 

instante de fulgor da linguagem, para que, assim, como formula o poeta Edmond Jabès, “isso 

siga seu curso de tinta.”12 

Acompanhemos, então, por meio de um curso, que se parte em três, esse modo de 

trabalho llansoliano com a linguagem que, ao buscar uma precisão entre a escrita e a forma, 

torna possível à palavra, em seu devir, abrir caminho ao curso do poema. 

 

1- Curso da palavra: abrir-se à candeia dos movimentos silenciosos  

 

 N’O livro das comunidades, considerado por Llansol como um “livro-fonte”13, sendo 

aquele que inaugura a primeira trilogia da autora, intitulada “Geografia dos Rebeldes”, lemos 

um fragmento, no qual é possível localizarmos um posicionamento llansoliano em relação à 

escrita e ao “método” de escrever:  
 

Não fui eu quem traçou este desenho que bordo, mas percorrendo-o com a agulha, 
reconstruo o nascimento do ato de desenhar; perco um pouco a noção do tempo 
como se o meu bordado tivesse vindo de um arquivo e nele estivesse prestes a 
desaparecer. Situo-me historicamente ao lado de outras mãos que bordariam tecidos 
de outra época. [...] Passo da escrita ao bordado, traduzindo como se ambos fossem 
a minha palavra; por momentos, esqueço-me mesmo de que bordo, de tal modo os 
meus dedos se tornaram destros e o meu pensamento, reflectido sobre o bordado, um 
pensamento. Com um livro escreve-se outro livro. Como um livro é vegetal.14  

  

                                                
8 Essa figura llansoliana sugere que a escrita tem um corpo (é viva), assim como “um corpo se constitui, sempre, 
de escrita, no movimento incessante do escrever”. (BRANCO. Chão de letras: as literaturas e a experiência da 
escrita, p. 15). 
9 DURAS. Escrever, p. 48.  
10 Referimo-nos à formulação de Maria Gabriela Llansol: “A imagem que me deixa a mulher que está a escrever 
é a de um traço amplo e veloz a captar o poema que passa rápido”. (LLANSOL. LLANSOL. Onde vais, Drama-
Poesia?, p. 15). 
11 LLANSOL. Finita: diário II, p. 50. 
12 JABÈS. O livro das margens, p. 30.  
13 LLANSOL. Finita: diário II, p. 157. 
14 LLANSOL. O livro das comunidades, p. 56. 
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 Há um desenho cujo traçado vem de um exterior, desenho que Llansol percorre com o 

fio do corpo-pensamento, ao abrir caminho pelo tecido das palavras. O trabalho de bordar 

segue, como se outras mãos, de outras épocas, compusessem esse movimento. Há, então, uma 

passagem da escrita ao bordado, como se ambos fossem a própria palavra daquela que 

escreve. O pensamento incide sobre o bordado. “O pensamento é, talvez então, o traçado do 

olhar que as palavras desafiam, modificando-o”.15 Nesse percurso, de palavra em palavra, 

nasce o texto, nasce o livro. Com eles, outros livros se escrevem, pois, como observa Jabès, 

em O livro das margens, parece que “partimos sempre do texto escrito para retornar ao texto a 

escrever, do mar ao mar, da folha à folha”.16 Assim, do texto vivo dos dias ao livro vegetal de 

uma vida, Llansol prossegue, “recolhendo o livro escrito como um sonho livre”.17 

 Nesse trabalho com o texto e com a palavra, notamos que há, desde o começo da obra 

llansoliana, um eu que se desvanece para que outras vozes possam adentrar no espaço da 

escrita. Talvez seja nessa direção que, ao tratar da correção das provas d’O livro das 

comunidades, ela conte: “alguém o escreveu que não sou só eu”18. Há, aí, nessa maneira de 

compor da autora, uma abertura ao espaço dos mundos-vozes, permitindo ao texto avançar 

rumo à imensidão da linguagem. Portanto, para que isso se sustente, é preciso lidar com o 

devir do eu-outros, é preciso lidar com um processo de retirada, pois “escrever é retirar-se. 

Cair longe da sua linguagem, emancipá-la ou desampará-la, deixá-la caminhar sozinha e 

desmunida. Abandonar a palavra. [...] Deixá-la falar sozinha”.19 

 Assim, a palavra avança, como caminhante, como andarilha, ao seguir seu próprio 

curso. A palavra, nesse percurso, conta: 

 
Peço-vos que atenteis neste ponto de partida:  
nós estamos sempre a contar coisas uns aos outros.  
A maior parte das vezes, são histórias de furor e de sangue. Sabe-se. Mas não 
sempre. Às vezes, acontece-nos como acontece aos amantes nus que falam de coisas 
anódinas, pequenas confidências em troca, enquanto se acariciam e se contemplam.  
Nesse instante, os corpos brilham  
porque,  
nesse trânsito, a palavra aí existe, mas sem importância útil, e os corpos, sem que 
nós o saibamos, a absorvem ‒ e fulgem.  
[...] Porque, por detrás das histórias, por detrás da magia do “era uma vez...”, do 
exótico e do fantástico, o que nós procuramos são os estados do fora-do-eu, tal 
como a língua o indica, ao aproximar existência e êxtase, ao atribuir ao ser uma 
forma vibrátil de estar.  

                                                
15 JABÈS. O livro das margens, p. 11. 
16 JABÈS. O livro das margens, p. 25. 
17 Cf. LLANSOL. Finita: diário II, p. 157. 
18 LLANSOL. Finita: diário II, p. 157. 
19 DERRIDA. Edmond Jabès e a questão do livro. In: ______. A escritura e a diferença, p. 61. 
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Na realidade, todos nós somos feitos, criados, longe, à distância de nós mesmos.20 
 

 Conta-se. Mas nem sempre as histórias são de furor e sangue. Às vezes, a palavra 

conta e existe sem importância útil, aparece como insignificante, e, então, “os corpos a 

absorvem e fulgem”. Nesse gesto, busca-se “chegar – pela via única – ao fulgor da palavra”21. 

Pois, para que se alcancem os “estados fora-do-eu”, é preciso trabalhar esse ponto de 

insignificância tão precioso para a composição da palavra poética, já que, como nos ensina o 

poeta Manoel de Barros, “as coisas sem importância são bens de poesia”.22 

 Nesse sentido, o modo de contar llansoliano leva em consideração uma abertura e a 

sensibilidade daquela que escreve ao mundo das palavras e das coisas, ao adentrar num 

espaço “além”, em que as coisas fulgem. Assim, como indica Maurice Blanchot, essa abertura 

torna “sensível o que existe para além do corpo, consentindo a esse além pelo qual todo corpo 

se afirma, acolhendo o antes-do-corpo que é ‘o secreto prolongamento de sua substância’”.23 

E sabemos que escrever, nesse ponto, não é sem risco, pois há a ausência de garantia, há a 

palavra que escapa, há uma margem-abismo:  

 
Aquele que opera com a sonoridade das palavras margeia, dessa forma, um abismo. 
Aproxima-se da loucura, porque atua nessa ausência de garantia, nesse ateísmo 
insuspeitado que sempre falta na linguagem comum. Quando considera as palavras 
em si mesmas, quando trabalha sua materialidade, o poeta relega a segundo plano 
sua significação. Assume, então, um risco dos mais elevados, porque, ao fazê-lo, 
invoca um nome, convoca um pai que não responderá, que ficará surdo a sua prece 
atéia.24 

 

O escritor se aproxima, assim, da loucura, ao se lançar pelas margens desse abismo da 

linguagem, pois o avanço não pressupõe um destino determinado. Afinal, “_____________ o 

texto é sem promessa e sem garantia.”25 No entanto, parece ser justamente o espaço aberto e 

desconhecido da página que permitem à escrita avançar em sua liberdade. Nesse movimento, 

prossegue a palavra, prossegue o texto vivo, prossegue a voz e o olhar daquela que lê o 

mundo. 

No que se refere a esse contraste entre olhar, som e palavra, em Um falcão no punho, 

Llansol conta:  

                                                
20 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso, 
p. 118. 
21 LLANSOL. Um beijo dado mais tarde, p. 17. 
22 BARROS. Poesia completa, p. 148. 
23 BLANCHOT. O livro por vir, p. 83. 
24 POMMIER. O Aberto, até onde as palavras podem nos transportar. In: ______.  A exceção feminina: os 
impasses do gozo, p. 98. 
25 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 188. 
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O que desencadeia a minha atenção – olhar que se abre – é um contraste: um ponto 
fala porque o espaço é som, o volume deste espaço é o seu volume sonoro que, na 
minha experiência de escritor, não me parece como timbre, mas como palavras. Um 
jarro é formado pelo som do jarro, mas eu vejo a palavra jarro que tem seu bojo no 
a. Todas as palavras têm a mesma fulgurância. Umas tocam as outras. [...] O meu 
espaço é uma fala, são livros leituras, inquietações, dicionários. A primeira voz que 
cintila é aquela que chama por mim.26 

 

 A palavra é formada pelo som, mas também pela imagem de uma letra em relevo. As 

palavras se tocam, num movimento fulgurante, numa vibração desconhecida, a que só se tem 

acesso, escrevendo. Porque, nas palavras, como observa Jabès, “existem coisas que atraem e 

repelem umas às outras... Tensões e relacionamentos surgem do fato de que têm as mesmas 

letras ou porque existe alguma espécie de sonoridade ou assonância...”27. E esse movimento, 

nomeado pelo autor de “mecânica”, claramente, “só pode ser explorado por meio da própria 

palavra”.28 

Maria Gabriela Llansol percorre esse espaço da linguagem. Ela procura, ela escreve, 

ela lê, compondo seu trabalho com falas de outros lugares, advindas de livros, inquietações, 

dicionários. Há, nesse gesto, uma voz que cintila, mas há também um movimento silencioso 

que acompanha a palavra, pois, para ela, “a maior parte dos movimentos de uma palavra são 

silenciosos. Mas alguns deles são sonoros, e destes só uma ínfima parte são vozes.”29 É 

preciso, então, extrair voz do silêncio, é preciso um trabalho de escuta, para que a palavra 

suporte esse volume sonoro. Sobre essa operação com as vozes, ela escreve: “a estas que me 

habituei a ser sensível, me treinei a escutar, são estas que eu sigo e, por esse guia, entro nelas. 

Reconheço que essa é a parte mais cintilante, a candeia dos movimentos silenciosos.”30 Nesse 

manejo do texto, pela via das imagens soletradas, o movimento do vivo segue: 

 
Presta atenção. Mesmo os mortos, continuam a viver. 
Nestes textos que te estou a ler, 
soletrando, 
deixo cair imagens.31 

 

E, ao caírem imagens, “sem olhar os bordos do texto”, começa-se numa palavra: 

 
Nunca olhes os bordos de um texto. Tens que começar numa palavra. Numa palavra 
qualquer se conta. Mas, no ponto-voraz, surgem fugazes as imagens. Também lhes 

                                                
26 LLANSOL. Um falcão no punho: diário I, p. 123-124. 
27 AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 154. 
28 AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 154. 
29 LLANSOL. Um falcão no punho: diário I, p. 124. 
30 LLANSOL. Um falcão no punho: diário I, p. 124. 
31 LLANSOL. Um beijo dado mais tarde, p. 97. 
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chamo figuras. Não ligues excessivamente ao sentido. A maior parte das vezes, é 
impostura da língua. Vou, finalmente, soletrar-te as imagens deste texto, antes que 
meus olhos se fatiguem. O milionésimo sentido da voz, ‘tiro o lápis da mão’, o gesto 
de partir a luz, o pensamento de uma criança, cópias da noite, passeio nocturno, ‘era 
um dia verde’, o afecto do negro, sob o lenço da noite. O indizível é feito de mim 
mesma, Gabi, agarrada ao silêncio que elas representam.32 

 

 Numa palavra qualquer, sem importância útil, conta-se. As imagens surgem, aí, em 

fugacidade, como figuras. Mas como Llansol adverte: não devemos ligá-las excessivamente 

ao sentido, lançando-as no campo metafórico, pois o que está em jogo, nesse movimento, é 

justamente uma saída da escrita representativa. Afinal, como nos transmite também a voz da 

autora: “quando se escreve só importa saber em que real se entra e se há técnica adequada 

para abrir caminho a outros.”33 Parece ser por meio dessa “técnica” que Llansol tenta captar o 

ponto de fulgor da linguagem, que atravessa seu olhar escrevente. Notamos, aí, um encontro 

entre forma e palavra, pois, nesse espaço “desértico e labiríntico”34 em que a escrita se lança, 

não é possível captar a totalidade, mas partes dela, o que pode se dar por meio de fragmentos.  

A fim de avançarmos nesse ponto, retomamos algumas elaborações de Jabès, feitas em 

torno das dimensões do total e do fragmentário, durante uma conversa com Paul Auster. 

Segundo o autor, a totalidade é algo reconstituído por meio dos fragmentos, pois são eles que 

nos dão visibilidade das coisas ao nosso redor.35 Nesse sentido, para Jabès, são as palavras ‒ 

as quais podemos inferir como aquelas que capturam o movimento fugaz das imagens ‒ e o 

espaço aberto entre elas que nos permitem ler o livro, pois, mesmo que o livro seja o espaço 

em que a palavra evolui, conforme avançamos um pouco mais, “é a palavra [...] nesse vácuo, 

nesse espaço entre uma palavra e a seguinte, que torna possível ler. Nossa leitura se dá 

exatamente na brancura entre as palavras, pois essa brancura nos recorda o espaço muito 

maior onde a palavra evolui.”36 

 Nesse espaço branco, então, a palavra caminha, transforma-se. Afinal, como observa 

Jacques Lacan, ela comporta um “mais-além”: 

 
A palavra institui-se como tal na estrutura do mundo semântico que é o da 
linguagem. A palavra não tem nunca um único sentido, um termo, um único 
emprego. Toda palavra tem sempre um mais-além, sustenta muitas funções, envolve 
muitos sentidos. Atrás do que diz um discurso, há o que ele quer dizer, e, atrás do 
que quer dizer, há ainda um outro querer-dizer, e nada será nunca esgotado – se não 

                                                
32 LLANSOL. Um beijo dado mais tarde, p. 108. 
33 LLANSOL. Um falcão no punho. p. 52.   
34 BLANCHOT. O livro por vir, p. 137. 
35 Cf. AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 151. 
36 AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 151. 
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é que se chega ao fato de que a palavra tem função criadora e faz surgir a coisa 
mesma, que não é nada senão o conceito.37 

 

A palavra envolve muitos sentidos, sustenta um “mais-além”, que permite àquele que 

escreve trabalhar sua materialidade, avançar pelo espaço da linguagem, escrever um “texto 

não ortopédico”. Esse “tipo textual”, nomeado assim por Llansol, é aquele cujo “sopro rápido 

que parte do há do dicionário distorce as palavras e arranca as páginas, tornando sobrepostos 

os sentidos e a etimologia das palavras, que ficam sem apoio”.38 E, se para Llansol, “o poema 

é sem-apoio”39, para que ele siga seu curso, não deixando que as imagens se percam pelo 

abismo da linguagem, é preciso um apoio a ler, é preciso “olhar sem cindir”. Sobre isso, 

recortamos um trecho de Llansol, extraído do prefácio à tradução dos Últimos poemas de 

amor, de Paul Éluard: 

 
_________ digo, às vezes, a mim mesma que os poetas não podem ser traduzidos, 
mas procuro que não seja verdade; procuro é a palavra. O que está escrito – a forma, 
o ritmo, a textura – não é a poesia; o que se oculta em sua realidade é a sua realidade 
– só essa; sem dúvida, o acesso a esse material oculto não é evidente, mas não faz 
desesperar; faz apenas esperar; admito muito mais voltar a traduzir os poetas que já 
traduzi, do que reescrever qualquer dos meus textos; voltar a traduzir o traduzido é 
saber que só nesse sentido de forma aberta se pode atingir e dar estatura definitiva a 
qualquer poema em si; se ele se mantiver unido, através de tentativas de tradução 
diversas, estou em face de poesia sem impostura; se se esvai, se se torna impreciso, é 
porque não havia sentido a conviver com as palavras, e a poesia, inexistente ou 
incompleta, na sua aparência, finalmente fugiu. O poema não soube, então, 
responder à única procura da poesia: será possível olhar sem cindir?40 

 

 Escrever como quem procura: pela forma, pelo ritmo, pela textura; traduzir como 

quem escreve: “lendo pouco, mas infinitamente”41; escrever, traduzir, ler: um meio de atingir 

o poema em si. A partir desse movimento, é possível notarmos, articulando-nos a uma 

formulação de Jabès, que a liberdade do escritor em relação à sua escritura dá-se “pelo uso 

que ele faz dela, ou seja, por sua própria leitura. Como se escrever tivesse por meta, em suma, 

a partir daquilo que foi escrito, instaurar a leitura daquilo que virá se escrever.”42 Afinal, 

como formula Silvina Rodrigues Lopes, no livro Inocência do devir, “o poeta escreve-se 

hermeticamente no poema, não porque invente uma nova linguagem a decifrar, mas porque 

                                                
37 LACAN. A função criativa da palavra. In: ______.  O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud, p. 
314. 
38 LLANSOL. Inquérito às quatro confidências: diário III, p. 119. 
39 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 168. 
40 LLANSOL. Curso natural. In: ÉLUARD, Paul. Últimos poemas de amor, p. 13. 
41 Referimo-nos ao trecho de Llansol: “eu leio pouco, mas infinitamente”. (LLANSOL. Finita: diário II, p. 116). 
42 JABÈS. O livro das margens, p. 5. 
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constrói uma forma [...] em que se sela, dispersando-se.”43 “Olhar sem cindir”, eis, aí, o 

desafio selado pelo poema. 

 

2- Curso do fragmento: conter um mundo por vir numa semente semântica de mostarda 

 

Em 1991, em Tróia, devido a um prêmio recebido pelo livro Um beijo dado mais 

tarde, Llansol profere um discurso intitulado “Para que o romance não morra”. Neste, a autora 

apresenta uma mudança do “centro nevrálgico do romance”44, no qual há um descentramento 

do humano consumidor de social e de poder, produzindo uma mutação da “narratividade”, 

fazendo-a avançar rumo à “textualidade”. Sobre esta segunda forma, ela conta: 

 
A textualidade não tem, sequer, poder para considerar enigmática a realidade. Pela 
mutação de estilo, pela mutação física e mutação vocabular, pelo tratamento do que 
mais universal foi dado ao homem – um lugar e uma língua –, ela abre caminho à 
emigração das imagens, 
dos afectos, 
e das zonas vibrantes da linguagem.45 

  

 A “textualidade” torna possível, assim, que as imagens emigrem, movimentem-se, 

abrindo caminho à dimensão dos afetos e das “zonas vibrantes da linguagem”. A 

“textualidade” é ainda aquela que permite a Llansol seguir rumo a uma nova forma textual, na 

qual se escreve “para que o romance não morra”: 

 

______escrevo, 
para que o romance não morra. 
Escrevo, para que continue, 
mesmo se, para tal, tenha de mudar de forma, 
mesmo que se chegue a duvidar se ainda é ele, 
mesmo que o faça atravessar territórios desconhecidos, 
mesmo que o leve a contemplar paisagens que lhe são tão 
difíceis de nomear.46 

 

Ao escrever para que o romance não morra, mesmo que haja uma mudança na forma 

que o sustenta, fazendo-o avançar por territórios desconhecidos, Llansol inaugura um novo 

espaço textual. Ainda nesse discurso, ao diferenciar a “narratividade” da “textualidade”, a 

                                                
43 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 10.  
44 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso, 
p. 120. 
45 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig 1 – O encontro inesperado do diverso, 
p. 121. 
46 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso, p. 
116. 
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autora enuncia aquilo que seria o “dom poético”: “o dom poético é, para mim, a imaginação 

criadora própria do corpo de afetos, agindo sobre o território das forças virtuais, a que 

poderíamos chamar de existentes-não-reais”.47 Assim, é a “textualidade” a abrir caminho ao 

“dom poético” que, por sua vez, intensifica um alargamento da liberdade do vivo. Nesse 

movimento, que busca descentrar, pela via do dom, o poema, há um arriscar-se do texto pela 

“geografia de uma criação improvável e imprevisível”.48 Parece ser, ainda, por essa via 

“poemática” que a palavra, em sua materialidade, advém como o próprio “fulgor do real”.49  

O movimento da “textualidade” possibilita, nessa travessia por lugares desconhecidos, 

que o espaço da escrita se abra a outros mundos, avançando por paisagens que o pensamento 

permite. Como Llansol propõe: “sem provocação, diria: a textualidade é realista, se se souber 

que, neste mundo, há um mundo de mundos, e que ela os pode convocar, para todos os 

tempos, para lá do terceiro excluído, e do princípio de não-contradição.”50 Mas, se há um 

mundo de mundos, há também um Livro de livros. Livro, cujo devir abriga o volume da 

escrita llansoliana: “Todos estes textos integram o texto do meu livro. Livro único, que 

aparece publicado em lugares, datas, textos ou volumes diferentes. O volume da escrita não 

me largava _______________.”51 

 O livro, nesse sentido, seria, a partir do que elabora Stéphane Mallarmé, “expansão 

total da letra”52, já que “uma letra sozinha pode conter o livro, o universo. A leitura do livro, 

nessas páginas, é leitura desmedida de uma letra”.53 Ler a palavra em “ponto de letra” torna-

se, portanto, “uma tarefa séria”54, pois, se a palavra caminha, ela não o faz sem o apoio da 

letra, que também a sustenta. Por isso, é preciso ler a superfície do texto, em seu relevo, 

porque a escrita é também litura:  

 
Não é porque as palavras estão deitadas por ordem no dicionário que imaginamos o 
texto liso e sem relevo. Nós sentimos que as palavras têm normalmente a forma de 
esponja embebida ou, se se quiser, o relevo de pequenas rochas com faces 
pontiagudas e reentrâncias ali deixadas pela erosão.55  

  

                                                
47 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso, p. 
120. 
48 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso, p. 
120. 
49 BARTHES, Aula, p. 16. 
50 LLANSOL. Para que o romance não morra. In: ______. Lisboaleipzig – O encontro inesperado do diverso, p. 
121. 
51 LLANSOL. Uma data em cada mão – livro de horas I, p. 115. 
52 MALLARMÉ. Divagações, p. 182. 
53 JABÈS. O livro das margens, p. 30. 
54 BLANCHOT. Pena de morte, p. 119. 
55 LLANSOL. Um falcão no Punho: diário I, p. 126. 
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No que se refere a esse texto em relevo, lembramo-nos de uma formulação feita por 

Roland Barthes, quando o autor reflete sobre as formas do livro, propondo uma distinção 

entre o “Livro” e o “Álbum”. Para Barthes, o Livro é aquele que abriga as notas, o disperso, e, 

por isso, ele está destinado a compor-se de destroços, ruínas erráticas, aquilo que é conhecido 

como relevo cárstico em geografia56, enquanto o álbum é a junção das notas, aquele que 

“repousa sobre a anotação”.57 Portanto, “o que resta do livro é a citação: o fragmento, o relevo 

que é transportado alhures. [...] O que vive em nós, do Livro, é o álbum: o Álbum é o gérmen; 

o Livro, por mais grandioso que seja, é apenas soma.”58 

O álbum seria, então, o fragmentário por excelência, além de ser o organismo vivo que 

dá origem ao livro ‒ como se cada fragmento fosse uma forma de começo, como se, em um 

fragmento qualquer, se contasse algo. O livro traz, assim, de acordo com Jabès, “todos os 

livros dentro de si e cada fragmento é o início do livro, o livro que é criado dentro do livro e 

que, ao mesmo tempo, é desmantelado.”59 Desse movimento, que “mantém o começo 

prosseguindo”, lemos, em Llansol:  

 
O começo de um livro é precioso. Muitos começos são preciosíssimos. 
Mas breve é o começo de um livro – mantém o começo prosseguindo. 
Quando este se prolonga, um livro seguinte se inicia. 
Basta esperar que a decisão da intimidade se pronuncie. 
Vou chamar-lhe fio _____ linha, confiança, crédito, tecido.60 

 

 Quem sabe o começo de um livro seja precioso justamente porque ele contém o 

gérmen que sustenta a escrita. Quem sabe o começo de um livro seja precioso justamente 

porque o fragmento o é. Quem sabe, ainda, o começo de um livro seja precioso, porque ele se 

faz de pequenos inícios e estes apoiam a palavra, a letra, a escrita. Pois, se há muitos 

fragmentos no livro, há muitas palavras na palavra: 

 
Cada vez que você muda uma palavra ou faz uma palavra emergir de outra, você 
muda o livro inteiro. Quando digo que existem muitos livros no livro, é porque há 
muitas palavras na palavra. [...] Penso nisso em termos do mar, na imagem do mar 
ao ir de encontro à praia. Não é a onda que vem, é o mar inteiro que vem a cada vez, 
e é o mar inteiro que retrocede. Nunca é apenas uma onda, é sempre a totalidade que 
vem e que vai. É esse realmente o movimento fundamental de todos os meus livros. 
Tudo está ligado com todo o resto. [...] A cada momento, na menor das questões, é o 
livro inteiro que retorna e o livro inteiro que vai.61 

                                                
56 Cf. BARTHES. A preparação do romance II: a obra como vontade, p. 133. 
57 BARTHES. A preparação do romance II: a obra como vontade, p. 127. 
58 BARTHES. A preparação do romance II: a obra como vontade, p. 133-134. 
59 AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 152-153. 
60 LLANSOL. O começo de um livro é precioso, p. 1. 
61 AUSTER. Providência divina – uma conversa com Edmond Jabès. In: ______.  A arte da fome, p. 156. 
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Se a onda e o mar se mantêm em curso, no movimento dos dias e das noites, isso 

acontece também com a palavra e o livro, pois se, para Jabès, em seus livros, “tudo está ligado 

com todo o resto”, para Llansol, “tudo está ligado a tudo e sem o tudo anterior não existe o 

tudo seguinte”.62 Este é o movimento do texto que, como o mar, avança pela textura branca da 

página. Nessa direção, como indica Silvina Rodrigues Lopes, enquanto constelação plural,            

“a forma poética não é um todo substancial estável, independente do múltiplo, mas uma 

unidade em devir através da energia de dispersão/agregação que circula de imagem em 

imagem conectando-as entre si”.63 

Em Uma data em cada mão – livro de horas I, primeiro diário póstumo de Llansol, a 

autora escreve algo sobre o diário que toca nesse modo constelar de orientação textual, o qual 

parece ser precioso para sua obra. Para ela, “___________ a primeira imagem do Diário não é 

[...] o repouso na vida quotidiana, mas uma constelação de imagens, caminhando sobre as 

outras”.64 O diário se torna assim esse espaço de evolução, lugar de apoio, que ela denomina 

de “a raiz de qualquer livro”.65  

No que se refere a essas questões referentes ao espaço e ao livro, numa entrevista feita 

por António Guerreiro, Llansol diz que o que lhe parece verdadeiramente real é que, nos 

livros, trata-se do “mesmo espaço evoluindo e abrindo-se e fechando-se e abrindo-se e 

fechando-se”.66 Esse movimento de abertura e de fechamento, de sístole e de diástole, 

concebe um ritmo à escrita. Pois, segundo a autora, “todo o movimento do texto e das figuras 

se desenrola numa respiração ampla, marcada por uma sístole e por uma diástole”67, sendo 

que, a sístole é aguda e compreende o homem, enquanto a diástole compreende os graves – os 

animais e a terra ‒, abrangendo aqueles que estão em contato com as fontes de alegria. 

 Na cadência dos agudos e graves, entre fragmentos e livros, escuta-se a pulsação do 

vivo.  O pensamento daquela que escreve segue um ritmo, acompanhado por uma forma-

palavra.  A palavra cria, assim, uma espécie de “devir rítmico”68, pois “é com palavras que se 

criam símbolos que organizam as diferenças de espaço e tempo, assinalando quer rupturas 

quer deslocações, e assim estruturando uma forma-poema que é uma forma-mundo.”69 A 

escrita, desse modo, como “o produto de uma experiência que se aprofunda e de uma 
                                                
62 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 51. 
63 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 13. 
64 LLANSOL. Uma data em cada mão – Livro de horas I, p. 19. 
65 LLANSOL. Uma data em cada mão – Livro de horas I, p. 19. 
66 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 14. 
67 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 19. 
68 BLANCHOT. O livro por vir, p. 350. 
69 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 12. 
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transmissão em texto dos mundos que aquela que escreve atravessa”70, pode se tornar uma 

semente semântica de mostarda: 

 

o poema não pode quebrar a fidelidade à palavra dada, nem a 
nova fé que pretende instaurar poderia________e nas- 
ce um poema estranho de renúncia e traição____________, 
 
um mundo por vir contido numa semente semântica de mos- 
tarda.71 

 

Há, assim, um mundo por vir e uma semente semântica de mostarda que o contém. 

Talvez essa semente, como o poema, seja aquela que “sela juntamente o sentido e a letra, 

como um ritmo espaçando o tempo”72. Nesse sentido, lemos, também, certo desinteresse de 

Llansol pelos livros inteiros e o desejo de leitura por períodos menores. Sobre isso, ela 

escreve: “A maior parte dos livros que começo não acabo de ler. [...] Interesso-me por uma 

frase, por um fragmento de texto, e, muito raramente, por todo um livro que leio 

lentamente.”73 Assim, a semente semântica passa a ser esse “pequeno período extenso”74, que 

abriga um mundo de mundos, e “o fragmento [...] é a forma do escrito”,75 afinal, “é na 

fragmentação que se dá a ler a imensurável totalidade.”76 

 Cabe aqui nos perguntarmos se seria essa forma de escrita instaurada pelo fragmento 

uma maneira de o escritor alcançar a linguagem em seu ponto material. E, ainda: seria esse 

gesto o responsável para que, no texto, se escrevam “os estados fora do eu”?  

Em A parte do fogo, Maurice Blanchot formula uma importante ideia sobre isso, ao 

pensar a linguagem como “coisa escrita”. Para o autor, a linguagem, ao abrir mão de um 

sentido único pelo qual ela poderia responder, faz-se insensata. “Tudo que é físico tem o 

primeiro papel: o ritmo, o peso, a massa, a figura, e depois o papel sobre o qual escrevemos, o 

traço de tinta, o livro.”77 Nesse aspecto material, Blanchot localiza a linguagem, então, como 

coisa – coisa escrita – “um pedaço de casca, uma lasca de rocha, um fragmento de argila em 

que subsiste a realidade da terra. A palavra age, não como força ideal, mas [...] como um 

feitiço que obriga as coisas, tornando-as realmente presentes fora delas mesmas.”78 

                                                
70 LLANSOL. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol, p. 54. 
71 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 97-98. 
72 DERRIDA. Che Cos'è la poesia?, p. 6. 
73 LLANSOL. Finita: diário II, p. 60. 
74 Referimo-nos à pergunta feita por Llansol, em Finita: “‘Por quanto tempo lês um pequeno período extenso?’”. 
(LLANSOL. Finita: diário II, p. 116). 
75 DERRIDA. Edmond Jabès e a questão do livro. In: ______. A escritura e a diferença, p. 63. 
76 JABÈS. O livro das margens, p. 26. 
77 BLANCHOT. A parte do fogo, p. 315. 
78 BLANCHOT. A parte do fogo, p. 315. 
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 Nesse ponto, vislumbramos aquilo que consideramos também uma forma textual: o 

sonho. Tornar as coisas presentes fora delas mesmas não seria o trabalho que está em jogo no 

sonho? Afinal, neste, as cenas, como “pequenos períodos extensos”, fragmentariamente, 

seguem na direção de uma “coisa escrita”. Há a fragmentação, mas há também algo que rege 

a sequência desse trabalho ‒ aquilo que se “reúne pela dispersão”.79 Talvez seja nesse sentido 

que Llansol aproxima a elaboração de seu texto do estudo dos sonhos, pois, como ela observa, 

“com um só [sonho] não chegamos à conclusão alguma, mas se houver uma seqüência muito 

grande começamos a distinguir as leis que os regem.”80 Do curso de silêncio, de Amigo e 

amiga, recolhemos um fragmento, em que o sonho se escreve: 

 

Estere sonhou que tomava banho nas pequenas bolhas do fragmento escrito 
deixado aos pés do metrosideros e que aglomeravam, dentro da água, os ritmos dos 
seus fogos; no sonho, a luz já batia novamente na manhã; sonhava que queria reler – 
com a unidade que a caracterizava —, a dispersão – só aparente; sonhava que 
caminhar sobre a lenha era difícil; sonhava com o sombreado do verde inteligente, 
onde morriam e nasciam as flores. 

Descia pelas sequências; o sonho tocava-a com pele sensitiva, que nunca a 
cobrira em qualquer medida do seu corpo; baixo, 
ouviu a escrevente nomeá-la 
a lenha do silêncio.81 

 

Estere sonha com a matéria leve dos fragmentos escritos tocando seu corpo; ela sonha 

com a (re)leitura em dispersão que a caracteriza; ela sonha ainda que caminhar sobre a lenha é 

difícil, mas na sequência, escuta alguém nomeá-la: “lenha do silêncio”. Talvez possamos 

pensar que é nesse ponto em que a potência do fragmento se encontra com a potência de uma 

letra, que, como num sonho, a matéria da palavra é alcançada: “lenha do silêncio”.  

Em Ideia da prosa, Giorgio Agamben, ao trabalhar os limites da linguagem, formula 

um pensamento que pode lançar luz sobre isso. Segundo o autor: 
 

A experiência decisiva que, para quem a tenha feito, se diz ser tão difícil de contar, 
nem chega a ser uma experiência. Não é mais que o ponto no qual tocamos os 
limites da linguagem. Mas aquilo que então tocamos não é, obviamente, uma coisa, 
de tal modo nova e portentosa que, para descrevê-la, nos faltam as palavras: é antes 
matéria, no sentido em que falamos de ‘matéria da Bretanha’ ou ‘entrar na matéria, 
ou ainda índice das matérias’. Onde acaba a linguagem, começa, não o indizível, 
mas a matéria da palavra. Quem nunca alcançou, como num sonho, esta substância 
lenhosa da língua, a que os antigos chamavam silva (floresta), ainda que se cale, está 
prisioneiro das representações.82 

 
                                                
79 Cf. BLANCHOT. O livro por vir, p. 343. 
80 LLANSOL. In: BARRENTO (Org.). O que é uma figura? Diálogos sobre a obra de Maria Gabriela Llansol 
na casa da saudação, p. 110. 
81 LLANSOL. Amigo e amiga: curso de silêncio de 2004, p. 223. 
82 AGAMBEN. Ideia da Prosa, p. 29. 
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Tocar os limites da linguagem seria, então, tocar a matéria da palavra, essa “substância 

lenhosa da língua”, alcançada “como num sonho”, como “lenha do silêncio”. Pois, no curso 

do texto e do poema, na travessia pela branca noite das páginas, o sonho é uma escrita: 
 

A narradora olha o tempo que está caindo às 
Águas em fragmentos. Cada presença recordante 
Oscila nelas a caminho. Seu sonho é uma escrita. 
Nomeante que adiante.83 

 

3- Curso do poema: sonhar que temos a linguagem 

 

A fim de percorrermos a terceira parte do curso deste texto, prosseguimos pela matéria 

do sonho, evocando um importante texto llansoliano, intitulado “O sonho de que temos a 

linguagem”. Os fragmentos deste texto foram escritos por Llansol entre 1994 e 1997 e faziam 

parte dos escritos que integravam Inquérito às quatro confidências, mas, por considerar que 

“tirariam leveza e aceramento”84, a autora decidiu não publicá-los no livro. Somente algum 

tempo depois, a pedido da Revista Colóquio-Letras, é que os excertos foram publicados em 

separado. Desse texto, recortamos:  

 
Sonho com o dia em que a presença que de nós ficará dos textos não será a 

do nosso nome próprio. Em que os signos da nossa travessia serão destroços de 
combate, toques de leveza_____________ o que eu esperava ficou,  
ficou a chave, ficou a porta,  
ficou a pedra dura ao luar. 
 

Regresso a casa através da serra em que plantas brilham _____________ 
como não sendo casa numa cidade. Sou aturdida pela presença da vossa escrita, que 
me acompanha pelas vertentes e pelas ruas. Caminho, e o pensamento caminha a 
meu lado: ‘o medo torna os homens densos’. Os poetas deixarão de submeter-se à 
poesia. Quem escreve irá além da mágoa. Os animais, fascinados pela benevolência 
do buda, sensata e moderadamente, indicam o pacto de bondade que a todos une. Os 
homens saem de sua identidade. E o texto arrasta-nos para os lugares da linguagem 
onde seremos seres de fulgor, indeléveis e diáfanos _____________última parede 
iluminada de uma casa que se apagou, numa das avenidas da cidade serrana  
 
onde reina ainda uma profusão amarga de sinais. 85  

 

 Nesse fragmento de Llansol, há um sonho que se escreve -- “a presença que de nós 

ficará dos textos não será a do nosso nome próprio”--, restando, aí, “uma pedra dura ao luar”. 

Mas, se o nome próprio cai, qual é a presença que ainda se mantém no texto? Para refletir 

sobre isso, recortamos, primeiramente, uma formulação de Silvina Rodrigues Lopes. Para a 
                                                
83 LLANSOL. O começo de um livro é precioso, p. 24. 
84 LLANSOL. O sonho de que temos a linguagem. In: Revista Colóquio-Letras, p. 8. 
85 LLANSOL. O sonho de que temos a linguagem. In: Revista Colóquio-Letras, p. 17-18. 
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autora, na escrita do poema não há “um processo pelo qual aquele que escreve caminha para o 

desvelamento de uma essência ou verdade interior”86. No entanto, essa escrita não coloca em 

jogo a anulação de uma existência. “Ela é assinatura, afirmação da existência como devir, ou 

seja, da capacidade de tocar/ser tocado pelo pensamento das coisas.”87 Nesse sentido, se o que 

parece restar desse sonho de Llansol é a “pedra dura ao luar”, como formula Lucia Castello 

Branco, no livro Chão de letras:  

 
antes de chegar à pedra, a sua materialidade de letra, do que ‘resta sem resto’, o 
texto faz o movimento de, nomeando os sujeitos, sonhar com a ausência dos nomes 
próprios e com a primazia – anterioridade e posteridade, mas sobretudo 
exterioridade – da escrita em relação aos sujeitos que dela se valem.88  

 

Resta, assim, a escrita e a assinatura, que não apaga o estilo daquele que escreve, mas 

que permite a entrada de outras vozes no texto. Nesse movimento, a escrita llansoliana dá voz 

a um “poema sem eu”: 

 
Não havia percurso, apenas um decurso e vários sonhos deitados em torno de uma 
mesa, sem que se visse quem dormia e estava a ser sonhado. 
Eram animais que sonhavam, sonhos em preto e branco, mas, mesmo assim, sonhos. 
Perguntaram se também eu os queria ter. 
Como? Se a voz me transformara num poema sem eu?89 

 

Ao seguir esse decurso dos sonhos, aquela que escreve não pode ter os sonhadores, 

possuí-los, pois o “poema é sem eu”, instaurando, em seu movimento, uma “des-possessão”90 

que atravessa a voz escrevente. Nessa direção, como observa Lucia Castello Branco, 

“inspirada pela vocação dos poetas de sua linhagem e, particularmente, pela voz de Fernando 

Pessoa – o Drama-Poesia por excelência – Llansol defenderá a perspectiva do poema como 

um discurso esvaziado do eu.”91  

Desse modo, a forma poética se compõe diante de uma “assinatura do invisível que 

atrai a sua letra para fora do circuito da legibilidade.”92 Talvez, por isso, para que a palavra 

poética avance, seja preciso um sopro que a distorça, sobrepondo seu sentido, pois a 

ilegibilidade pode se tornar também uma forma de assinatura. Mas convém lembrar, a partir 

                                                
86 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 10. 
87 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 10. 
88 BRANCO. Chão de letras – As literaturas e a experiência da escrita, p. 36. 
89 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 14. 
90 Essa ideia é trabalhada por Silvina Rodrigues Lopes, no livro Teoria da des-possessão: ensaios sobre textos de 
Maria Gabriela Llansol. 
91 BRANCO. Chão de letras – As literaturas e a experiência da escrita, p. 105. 
92 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 36. 
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da formulação de Lacan, que “não basta escrever algo que seja incompreensível de propósito, 

mas ver por que o ilegível tem sentido.”93 Dessas colocações, vislumbramos um rumo, uma 

direção, um curso:  “um corp’a’screver”. Afinal, mesmo que a palavra seja “sem-apoio”, 

seguindo para fora do legível, mesmo que o poema seja sem eu, é preciso um corpo que, ao 

abrir mão da posse e do poder sobre os corpos, dê suporte à escrita: 

 
Para o poema é inconcebível não haver 
corpo humano que o não suporte. [..] O que quero dizer é que 
 
não nasce de uma falta 
ou de uma carência, 
nem da falta de uma carência. Passa como expressão de uma  
alegria pura, como um colar que se quebra, 
e vê as suas pérolas tilintando a rolar pelo chão da voz, 
velozes por partir do lugar onde estavam ligados por uma for- 
ça unitiva de grande posse. 
O sexo de ler que quer e está certo de encontrar 
não será possessivo, 
porque libertar-se da posse é o seu movimento. Nem nascerá  
de um qualquer impulso de vitalidade. O poema é sem tesão  
e pleno de desejo. Mas sem o desejo de se pôr em mim ou se- 
quer me fazer. 
Pleno de desejo? Sim, é o que mais deseja. Encontrar o cor- 
po que, enfim, o escreva nesta voz. O texto. 
 
Legente, que diz o texto? Que ler é ser chamado a um com- 
bate, a um drama. Um poema que procura um corpo sem-eu,  
e um eu que quer ser reconhecido como seu escrevente. Pelo  
menos. Esse o entre criado em torno do qual silenciosamente gira 
toda a criação.94 

 

O poema precisa de um corpo, precisa de um apoio, mas “o sexo de ler que quer e está 

certo de encontrar, não será possessivo”. Pelo contrário, libertar-se da posse é condição para 

que o poema prossiga, dando àquele que quer ser reconhecido como seu escrevente uma 

tarefa: abrir mão do autobiográfico. Sobre isso, lemos, na partícula 13, d’Os cantores de 

leitura:  

 
Era Hölderlin a responder-me, sem que eu lhe respondesse. 
 
«para sobreviver há uma sobreposição de notas pessoais ______ de pessoas 
______ que tenho de ouvir ______ e essas pessoas devem girar constante- 
Mente nas suas múltiplas faces 
_______ de que eu recebo algumas, e afasto outras. Formam assim um 
ser inexistente mas não imaginário, 
que as contém a todas. 

                                                
93 LACAN. De uma função para não escrever. In: ______.  O seminário, livro 18: de um discurso que não seria 
do semblante, p. 98-99. 
94 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 17-18. 
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Que as contém, não, 
que as destrói, 
 
extraindo-se a parte de que o sol necessita 
para ver o humano. 
 
Esta a técnica mais simples de construir o texto, e que lhe cria a 
repugnância do autobiográfico.»95 

 

Essa técnica apresentada por Llansol, utilizada para a construção de seu texto, ao 

caminhar na direção do “poema sem eu”, cria uma “repugnância ao autobiográfico”, pois, no 

texto llansoliano, mesmo nos diários, que poderíamos pensar como aqueles que podem dar 

testemunho dos dias, não há um “repouso na vida cotidiana”. Nesse sentido, o autobiográfico 

cai, para que a bio-grafia ‒ a vida, o vivo ‒ emerja. Para Silvina Rodrigues Lopes, “o poeta 

que escreve é já, ou é apenas, o poema escrito, o qual, por conseguinte, é necessariamente 

biografia, escrita de uma vida na sua inacessibilidade.”96 Ao encontro disso, deparamo-nos, 

em Finita, com um fragmento no qual Llansol reflete sobre a biografia e o vivo. Ela escreve: 

“A narrativa que a estas páginas vai estando subjacente não precisará, finalmente, de ficção. 

Será um livro póstumo [...] e chamar-se-á, referindo-se a uma mulher, Biografia. Não por eu 

ser escritora, ou uma mulher que dá testemunho; mas por eu ter nascido ser vivo”.97 

Ela escreve e sonha com um livro póstumo, cujo nome, contendo letras em relevo, será 

Biografia; ela escreve para que o movimento do vivo continue; ela escreve para que o fulgor 

do texto não morra. Essa mulher, que “sonha com o dia em que a presença que de nós ficará 

dos textos não será a do nosso nome próprio”, escreve, pois seu caminho se encontra com o 

olhar vivo da poesia: 

 
Não sei reflectir sobre a Poesia. Sei ir à poesia_______ e esperar, na ponta das 
pupilas, suas imagens. Quando o dia «image[ce]», sei que está criado o verbo 
«imagecer» relacionado com a deslocação de um cisne nas águas. [...] É preciso 
assustar a poesia para que – amanhã – ela regresse. Mas eu ignorava-a até na sua 
própria sombra, só as imagens, que eu não temia, fariam com que ela regressasse, e 
escrevesse «amo-te» como quem escreve «faz-me». Não sei fazer poesia, mas 
pressinto o seu drama_______ e o vagar que ela tem de se deixar em qualquer parte 
onde, afinal, nunca tenha estado. Poeta não é palavra que assente em alguém. 
Designar o indesignável é torná-lo ainda mais obscuro. Tantos poetas, tão pouca 
poesia. A poesia não é para nós, é para o fim de nós...98 
 

                                                
95 LLANSOL. Os cantores de leitura, p. 32. 
96 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 19. 
97 LLANSOL. Finita: diário II, p. 160. 
98 LLANSOL, Caderno 1.54, 5 de abril de 1999, p. 10-12. 
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Ir à poesia; esperar por suas imagens; “imagecer”. Nesse encontro com o poético, 

Llansol pressente seu drama, chegando a esta conclusão: “A poesia não é para nós, é para o 

fim de nós.”  

Em “Arranjos para assobio”, ressoa, do poema “Sabiá com trevas”, do poeta Manoel 

de Barros, um ponto de encontro com esse pensamento llansoliano: 

 
O poema é antes de tudo um inutensílio. 
 
Hora de iniciar algum 
convém se vestir roupa de trapo. 
 
Há quem se jogue debaixo de carro 
nos primeiros instantes. 
 
Faz bem uma janela aberta 
uma veia aberta. 
 
Pra mim é uma coisa que serve de nada o poema 
enquanto vida houver. 
 
Ninguém é pai de um poema sem morrer.99 
 

Se ninguém é pai de um poema sem morrer, a vida no poema pulsa, não pelo 

testemunho autobiográfico do escritor/poeta, mas por um movimento bio-gráfico, que leva em 

conta o vivo, que leva em conta outras vozes, que leva em conta a leitura infinita. Para ir à 

poesia, para esperar pelas suas imagens, é preciso uma “técnica adequada para abrir caminho 

a outros”.100 Nesse sentido, mesmo que os nomes próprios caiam, resta a escrita, resta a voz 

que escreve. Porque, como indica Silvina Rodrigues Lopes, “é pela voz, pelo canto, que 

constitui a escrita no seu movimento diferenciante [...]. Porque a voz que é aquela voz vem de 

um corpo que é aquele corpo e de nenhum outro, transporta o seu segredo.”101 Por isso, é 

preciso cuidar da leitura: 

 
Mas é preciso cuidar da leitura, 
porque a voz — se for incerta no seu deserto — mata, 
mata e o texto ________ o tom da voz       a não 
impostura das suas pausas de silêncio ________ 
é determinante para o cuidado fraterno a ter com as figuras, 
que estão por detrás de nós, 
no seu desejo de abrir para si o Ler.102 

 

                                                
99 BARROS. Arranjos para assobio, p. 31. 
100 LLANSOL. Um falcão no punho: diário I, p. 52. 
101 LOPES. A inocência do devir – Ensaio a partir da obra de Herberto Helder, p. 37. 
102 LLANSOL. Os cantores de leitura, p. 38. 
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Cuidar da leitura, cuidar do ritmo do ler, soletrar imagens. Ler devagar, divagando, de 

letra em letra, pela geografia branca da página. Nesse gesto, a palavra caminha, em sua forma, 

seu ritmo, sua textura; nesse gesto, a escrita sulca, com um “fio de água do texto”103, um curso 

para o poema; nesse gesto, sem olhar os bordos do texto, terminando num fragmento 

qualquer, resta um desejo: “isso siga seu curso de tinta”.104 
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