
Poemas 

 

Eu bebo em tua ferida/ e estendo tuas pernas nuas/ eu as abro como um livro/ onde leio o que me 

mata (p.241) 

 

Eu me aproximo da poesia: mas para perdê-la. (p.325) 

 

A poesia abre a noite ao excesso do desejo. A noite abandonada pelas devastações da poesia é em 

mim a medida de uma recusa – a de minha vontade louca de exceder o mundo. (p.331) 

 

Deslumbrado por mil figuras onde se compõe o tédio, a impaciência e o amor. Agora meu desejo 

só tem um objeto: o além dessas milhares de figuras e a noite./ Mas na noite o desejo mente e, de 

certa maneira, ela deixa mostrar o objeto. Essa existência por mim levada “na noite” parece aquela 

do amante à morte do ser amado, de Orestes informado do suicídio de Hermione. Ela não pôde 

reconhecer na natureza da noite “o que ela esperava”. (p.335) 

 

 

O Erotismo 

 

A ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado fechado [...] É um estado de 

comunicação que revela a busca de uma continuidade possível do ser para além do fechamento 

em si mesmo. [...] canais secretos que nos dão o sentimento da obscenidade [...] perturbação que 

desordena um estado dos corpos conforme, à posse de si, à posse da individualidade duradoura e 

afirmada. (p.41) 

 

 

 

Prefácio de Madame Edwarda 

 

O domínio do erotismo está condenado, sem escapatória, ao fingimento. O objeto a que provoca 

o movimento de Eros simula ser algo que não é. De tal sorte que, em matéria de erotismo, são os 

ascetas que têm razão. Eles dizem que a beleza é a armadilha do diabo: só a beleza, com efeito, 

torna tolerável a necessidade de desordem, de violência e de indignidade, que está na raiz do 

amor. (p.13) 

 

Madame Edwarda 

 

Se é necessário que eu me desnude aqui, decepciona-me ter de recorrer a malabarismos verbais, 

apelar para a lentidão das frases. Se ninguém reduzir à nudez o que eu digo, retirando a roupa e a 

forma, então estarei escrevendo em vão. Assim, já sei que o meu esforço é desesperado: o 

relâmpago que me ilumina – e me destrói – provavelmente os meus próprios olhos. (p.91) 

 

[...]. Calma e lenta, Edwarda desfez os laços de sua capa, deixando-a escorregar; já não tinha 

máscara; tirou a jaqueta e disse para si mesma em voz baixa: - Nua como um animal. (p.92) 

 

 

O ânus solar 

 

Desde que as sentenças começaram a circular nos cérebros devotados à reflexão, um esforço pela 

identificação total vem sendo feito, porque com a ajuda da cópula cada sentença liga uma coisa à 

outra; todas as coisas ficariam visivelmente conectadas se se pudesse descobrir numa só olhada e 

em sua totalidade os traçados do fio de Ariadne que levam o pensamento ao seu próprio labirinto. 

(p.17) 

 

(Seleção de Luis Fernando Balby) 


