
 

 

 



 

 

NÃO DIZER AINDA – DUAS OU MAIS PALHETAS 

 

 

Você já jogou pinball? – o jogo eletromecânico em que o jogador 

manipula duas ou mais palhetas para evitar que a bola de metal caia no 

buraco da parte inferior da área de jogo -, olha: é como uma metáfora do 

sentido aberto da poema e da tradução: a bola quando entra em contato com 

certos objetos espalhados pela área de jogo, aumenta os pontos do jogador, 

assim como a escrita e sua tradução, leitura aprofundada que a cada leitura e 

versão encontra diferentes possibilidades dentro da escritura que só pode ser 

obra aberta. O jogador arremessa as bolas na mesa inclinada utilizando o 

lançador; poesia e tradução se arremessam ao infinito utilizando a 

linguagem; não o infinito metafísico, mas aquele lugar que mesmo sendo de 

falência, é o lugar da poesia. 

A palavra poética é esta bola do jogo que dança, dança a dança dos 

signos. As palavras desmoronam, se perdem, se reencontram. No atrito entre 

cada palavra - atrito que com nossa linguagem só podemos tatear -, em seus 

extremos é que a dança se possibilita e move.  

O jogador tem a mesa, terreno movediço onde as paletas e a bola se 

cobrem de obstáculos; a poema tem a língua, terreno movediço da escritura: 



 

 

monumento-beleza (não aqueles tijolos de barbárie) que com o uso cotidiano 

se cobre de limo e lodo. Afastar-se dos obstáculos; polir a palavra-língua, 

acessar a beleza, essa inesperada. Um dizer inaugural que se inaugura no 

meio da leitura, que brinda a instabilidade do signo. O espaço vazio da mesa 

do jogador são lacunas preenchidas pela bola; o que (parece) não estar dito 

na poema é preenchido pela palavra que se alavanca para além dela mesma. 

Aproximação que é fuga. Ausência que se presentifica. Presença que nunca 

se corporifica: acontece dentro do corpo. Digo pão e não o como, mas sinto 

seu gosto na língua; como os tigres sonhados de Borges que depois 

comparado a um tigre de verdade, pode perceber que um tigre é a imagem 

de um tigre, não importa se velho ou jovem, literário ou real: ataca. E a 

poema sabe disso; o que não sabemos, sabe a poema. Escrita com palavras 

não ditas, apagadas, que deixam apenas um rastro. 

A poesia resiste e tem seu sentido inacabado, removido e não discorrido. A 

poesia resiste exatamente nesse ponto em que não apenas abre o sentido, mas 

também funda o sentido, uma “inflexão (da voz, do tom subido, diminuído 

ou mantido)” (Jean-Luc Nancy), sim, a última coisa a fazer é deixar a bola 

cair. A poema distorce o sentido e vai muito além do que está escrito e gera 

uma imprecisão, uma suspeita sobre a própria poesia, pois, “Poesia não tem 

exatamente um sentido, mas antes o sentido do acesso a um sentido a cada 

momento ausente, transferido para longe. O sentido da poesia é um sentido 

sempre por fazer” (Jean-Luc Nancy). O que está então em jogo é a 

articulação das paletas na mesa, da língua dentro da poema, o acesso 

transferido para longe e que permite as distintas possibilidades de jogo, 

leitura. O sentido se arma na mesa, em torno da poesia, e que desafia o espaço 

com estratégias textuais para nela sobreviver. 

Um desejo de não cair que o buraco impede; um desejo de escrita que 

a língua impede. Escrever-traduzir com uma língua que não se tem; como 



 

 

uma pequena Flora que em casa tem conversações em ídiche, mas tem de se 

comunicar em espanhol; como uma pequena nina que tem de escrever em 

português-brasileiro o que lhe soa música em espanhol e gostava de ver num 

tupi, num crioulo – e como isso afetaria o pensamento. Escrever com o que 

não tenho coloca a ausência na mesa de jogo. Escrita-tradução como um 

Kafka: escrever como um cachorro escreve; como um gago. Escrita-tradução 

como um Beckett esperando Godot: à espera das palavras que não vão 

chegar.  

Ouvir o que manca, aquele momento de falha e não de definição. 

Acessar, no equilíbrio entre palavra e silêncio, a escritura poemática de 

Alejandra Pizarnik. 

ALEJANDRA, PIKINIK: Que texto é este? Poesia-tradução de se 

conversar com a poeta, escrita-transparência que atravessa as palavras e 

chega ao outro lado: o texto cria um mundo. O mundo poesia de Pizarnik, 

silêncio. Silêncio! Impossível concluir, entender, senão atravessar. Ouvimos 

o silêncio: ressoa, sussurra. Existem tantas formas de escrever, de traduzir, 

nos sobram as formas. – esta é uma delas. A insuficiência das palavras, a 

impossibilidade de dizer, é na verdade seu excesso; o fracasso desta tradução 

ocorre pelo excesso. Ouça comigo, aproveita e escorrega no jogo e joga 

também, é um jardim de delícias.  

 

nina rizzi 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O INFERNO MUSICAL 
Alejandra Pizarnik 

 

tradução de nina rizzi 

 

 

 
Capa da primeira edição, 1971 

 

 
 



 

 

I 

FIGURAS DO PRESSENTIMENTO 

 

 

COLD IN HAND BLUES  

 

e o que você vai dizer 

vou dizer somente algo 

e o que você vai fazer 

vou me ocultar na linguagem 

e por quê 

tenho medo  

  



 

 

I 

FIGURAS DEL PRESENTIMIENTO 

 

COLD IN HAND BLUES 

 

y qué es lo que vas a decir 

voy a decir solamente algo 

y qué es lo que vas a hacer 

voy a ocultarme en el lenguaje 

y por qué 

tengo miedo 

 

 

  



 

 

PEDRA FUNDAMENTAL 

 

Não posso falar com minha voz, mas com minhas vozes. 

Seus olhos eram a entrada do templo, para mim, que sou errante, que amo e 

morro. E teria cantado até me fazer una com a noite, até me desfazer nua na entrada do 

tempo. 

Um canto que atravesso como um túnel. 

Presenças inquietantes, 

gestos de figuras que aparecem vivas por obra de uma linguagem ativa que as 

alude, 

signos que insinuam terrores insolúveis. 

Uma vibração de cimentos, um trepidar dos fundamentos, drenam e cavam, e 

soube onde se aposenta aquilo tão outro que é eu, que espera que me cale para tomar 

posse de mim e drenar e cavar os cimentos, os fundamentos, 

aquilo é adverso de mim, conspira, toma posse do meu terreno baldio, 

não, 

hei de fazer algo 

não, 

não hei de fazer nada, 

algo em mim não se abandona à cascata de cinzas que me arrasa dentro de mim 

com ela que é eu, comigo que sou ela e que sou eu, indizivelmente distinta dela. 

No silêncio mesmo (no mesmo silêncio) tragar a noite, uma noite imensa no 

sigilo dos passos perdidos. 

Não posso falar para nada dizer. Por isso nos perdemos, eu e o poema, na 

tentativa inútil de transcrever relações ardentes. 

Onde a conduz esta escritura? Ao negro, ao estéril, ao fragmentado. 

As bonecas estripadas por minhas antigas mãos de boneca, a desilusão ao 

encontrar pura estopa (pura estepe tua memória): o pai, que teve que ser Tirésias, flutua 

no rio. Mas você, por que se deixou assassinar escutando contos de álamos nevados? 

Eu queria que meus dedos de boneca penetrassem nas teclas. Eu não queria 

roçar, como uma aranha, o teclado. Eu queria me fundir, me cravar, me fixar, me 

petrificar. Eu queria entrar no teclado para entrar dentro da música para ter uma pátria. 

Mas a música se movia, se apressava. Só quando um refrão repetia, alentava em mim a 

esperança de que se estabeleceria algo parecido com uma estação de trens, quero dizer, 



 

 

um ponto de partida firme e seguro; um lugar do qual partir, desde o lugar, até o lugar, 

em união e fusão com o lugar. Mas o refrão era demasiado breve, de modo que eu não 

podia fundar uma estação pois não contava mais que com um trem saído dos trilhos que 

se contorcia e se distorcia. Então abandonei a música e suas traições porque a música 

estava mais acima ou mais abaixo, mas não no centro, no lugar da fusão e do encontro. 

(Você que foi minha única pátria, onde te buscar? Talvez neste poema que vou 

escrevendo). 

Uma noite no circo recuperei uma linguagem perdida no momento em que 

cavaleiros com tochas na mão galopavam em ronda feroz sobre corcéis negros. Nem em 

meus sonhos de felicidade existirá um coro de anjos que forneça algo semelhante aos 

sons quentes para meu coração dos cascos contra as areias. 

(E me digo: Escreve; porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.) 

(É um homem ou uma pedra ou uma árvore o que vai começar o canto...) 

E era um estremecimento suavemente trepidante (digo para ensinar a que 

extraviou em mim sua musicalidade e trepida com mais dissonância que um cavalo 

instigado por uma tocha nas areias de um país de estrangeiro). 

Estava abraçada ao chão, dizendo um nome. Pensei que havia morrido e que a 

morte era dizer um nome sem cessar. 

Não é isto, talvez, o que quero dizer. Este dizer e se dizer não é agradável. Não 

posso falar com minha voz mas com minhas vozes. Também este poema é possível que 

seja uma armadilha, um cenário a mais. 

Quando o barco alternou seu ritmo e vacilou na água violenta, me ergui como a 

amazona que domina somente com seus olhos azuis o cavalo que empina (ou foi com 

seus olhos azuis?). A água verde em minha cara, hei de beber de ti até que a noite se 

abra. Ninguém pode me salvar pois sou invisível mesmo para mim que me chamo com 

tua voz. Onde estou? Estou em um jardim. 

Há um jardim. 

  



 

 

PIEDRA FUNDAMENTAL 

 

No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. 

Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que amo y muero. 

Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la 

entrada del tiempo. 

Un canto que atravieso como un túnel. 

Presencias inquietantes, 

gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje que las alude, 

signos que insinúan terrores insolubles. 

Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y 

barrenan, 

y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me 

calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos, 

aquello me es adverso desde mí, conspira, toma posesión de mi terreno baldío, 

no,  

     he de hacer algo, 

no,  

     no he de hacer nada, 

algo en mi no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí 

con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. 

En el silencio mismo (no en el mismo silencio) tragar noche, una noche inmensa 

inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. 

No puedo hablar para nada decir. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la 

tentativa inútil de trancribir relaciones ardientes. 



 

 

¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. 

Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca, la desilusión al 

encontrar pura estopa (pura estepa tu memoria): el padre, que tuvo que ser Tiresias, 

flota en el río. Pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos 

nevados? 

Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería 

rozar, como una araña, el teclado. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro 

de la música para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo 

cuando un refrán reincidía, alentaba en mi la esperanza de que se abasteciera algo 

parecido a una estación de trenes, quiero decir: un punto de partida firme y seguro; un 

lugar desde el cual partir, desde el lugar, hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. 

Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación pues 

no contaba más que con un tren salido de los rieles que se contorsionaba y se 

distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones porque la música estaba 

más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. 

(Tú que fuiste mi única patria ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy 

escribiendo). 

Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los 

jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni 

en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministre algo semejante a los 

sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. 

(Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas). 

(Es un hombre o una piedra o un árbol el que va a comenzar e canto…) 

Y era un estremecimiento suavemente trepidante (lo digo para aleccionar a la 

que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo 

azuzado por una antorcha en las arenas de un país extranjero). 

Estaba abrazada al suelo, diciendo un nombre. Creí que me había muerto y que 

la muerte era decir un nombre sin cesar. 



 

 

No es esto, tal vez, lo que quiero decir. Este decir y decirse no es grato. No 

puedo hablar con mi voz sino con mis voces. También este poema es posible que sea 

una trampa, un escenario más. 

Cuando el barco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la 

amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita (¿o fue 

con sus ojos azules?). El agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se 

abra. Nadie puede salvarme pues soy invisible aún para mí que me llamo con tu voz. 

¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. 

Hay un jardín.   

  



 

 

OLHOS PRIMITIVOS 

 

Onde o medo não conta contos e poemas, não forma figuras de terror e de glória. 

Vazio gris é meu nome, meu pronome. 

Conheço a gama dos medos e esse começar a cantar devagar no desfiladeiro que 

reconduz até a minha desconhecida que sou, minha imigrante de si. 

Escrevo contra o medo. Contra o vento com garras que se aloja em minha 

respiração. 

E quando pela manhã teme te morta (e que não haja mais imagens): o silêncio da 

compressão, o silêncio do mero estar, nisto se vão os anos, neste se foi a bela alegria 

animal. 

  



 

 

OJOS PRIMITIVOS 

 

En donde el miedo no cuenta cuentos y poemas, no forma figuras de terror y de 

gloria. 

Vacío gris es mi nombre, mi pronombre. 

Conozco la gama de los miedos y ese comenzar a cantar despacito en el 

desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy, mi emigrante de sí. 

Escribo contra el miedo. Contra el viento con garras que se aloja en mi 

respiración. 

Y cuando por la mañana temes encontrarte muerta (y que no haya más 

imágenes): el silencio de la compresión, el silencio del mero estar, en esto se van los 

años, en esto se fue la bella alegría animal. 

 

 

  



 

 

O INFERNO MUSICAL 

 

Golpeiam com sóis  

Nada se encaixa em nada aqui  

E de tanto animal morto no cemitério de ossos de minha memória 

E de tantas monjas como corvos que se precipitam a picar entre minhas pernas  

A quantidade de fragmentos me devasta  

Impuro diálogo 

Um projetar-se desesperado da matéria verbal 

Liberada de si mesma 

Naufragando em si mesma 

  



 

 

EL INFIERNO MUSICAL 

 

Golpean con soles 

Nada se acopla con nada aquí 

Y de tanto animal muerto en el cementerio de huesos filosos de mi memoria 

Y de tantas monjas como cuervos que se precipitan a hurgar entre mis piernas 

La cantidad de fragmentos me desgarra 

Impuro diálogo 

Un proyectarse desesperado de la materia verbal 

Liberada a sí misma 

Naufragando en sí misma. 

 

 

  



 

 

O DESEJO DA PALAVRA 

 

A noite, de novo a noite, a magistral sapiência do escuro, o cálido toque da 

morte, um instante de êxtase para mim, herdeira de todo jardim proibido. 

Passos e vozes do lado sombrio do jardim. Risos no interior das paredes. Não 

pense que estão vivos. Não pense que não estão vivos. Em qualquer momento a fissura 

na parede e o súbito debandar das meninas que fui. 

Caem meninas de papel de cores variadas. Falam as cores? Falam as imagens de 

papel? Falam somente as douradas e dessas não há nenhuma por aqui. 

Vou entre muros que se acercam, que se juntam. Toda noite até a aurora 

entoava: Se não vim é porque não vim. Pergunto. A quem? Disse que pergunta, quer 

saber a quem pergunta. Você já não fala com ninguém. Estrangeira a morte está 

morrendo. Outra é a linguagem dos agonizantes. 

Desperdicei o dom de transfigurar aos proibidos (sinto-os respirar dentro das 

paredes). Impossível narrar meu dia, minha vida. Mas contempla absolutamente só a 

nudez desses muros. Nenhuma flor cresce nem crescerá do milagre. A pão e água toda 

vida. 

No topo da alegria declarei sobre uma música jamais ouvida. E o quê? Oxalá 

pudesse viver somente em êxtase, fazendo o corpo do poema com meu corpo, 

resgatando cada frase com meus dias e minhas semanas, infundindo ao poema meu 

sopro à medida que cada letra de cada palavra haja sido sacrificada nas cerimônias do 

viver. 

 

  



 

 

EL DESEO DE LA PALABRA 

 

La noche, de nuevo, la noche, la magistral sapiencia de lo oscuro, el cálido roce 

de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. 

Pasos y voces del lado sombrío del jardín. Risas en el interior de las paredes. 

No vayas a creer que están vivos. No vayas a creer que no están vivos. En cualquier 

momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. 

Caen niñas de papel de variados colores. ¿Hablan los colores? ¿Hablan las 

imágenes de papel? Solamente hablan las doradas y de ésas no hay ninguna por aquí. 

Voy entre muros que se acercan, que se juntan. Toda la noche hasta la aurora 

salmodiaba: Si no vino es porque no vino. Pregunto. ¿A quién? Dice que pregunta, 

quiere saber a quién pregunta. Tú ya no hablas con nadie. Extranjera a muerte está 

muriéndose. Otro es el lenguaje de los agonizantes. 

He malgastado el don de transfigurar a los prohibidos (los siento respirar 

adentro de las paredes). Imposible narrar mi día, mi vía. Pero contempla 

absolutamente sola la desnudez de estos muros. Ninguna flor crece ni crecerá del 

milagro. A pan y agua toda la vida. 

En la cima de la alegría he declarado acerca de una música jamás oída. ¿Y 

qué? Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi 

cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema 

mi soplo a medida que cada letra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. 

 

 

 

  



 

 

A PALAVRA DO DESEJO 

 

Essa espectral textura da escuridão, esta melodia nos ossos, este sopro de 

silêncios diversos, este ir abaixo por abaixo, esta galeria escura, escura, este se fundir 

sem se fundir. 

O que estou fazendo? Está escuro e quero entrar. Não sei mais o que dizer. (Eu 

não quero dizer, eu quero entrar.) A dor nos ossos, a linguagem quebrada a pauladas, 

pouco a pouco reconstituir o diagrama da irrealidade. 

Possessões não tenho (isto é certo, finalmente algo certo). Depois uma melodia. 

É uma melodia carpideira, uma luz lilás, uma iminência sem destinatário. Vejo a 

melodia. Presença de uma luz alaranjada. Sem teu olhar não vou saber viver, também 

isto é certo. Te suscito, te ressuscito. E me disse que saísse ao vento e fosse de casa em 

casa perguntando se estava. 

Passo nua com um sírio na mão, castelo frio, jardim das delícias. A solidão não é 

estar parada no cais, à madrugada, olhando a água com avidez. A solidão é não poder 

dizê-la por não poder circundá-la por não poder fazê-la sinônimo de uma paisagem. A 

solidão seria esta melodia quebrada de minhas frases. 

 

 

 

  



 

 

LA PALABRA DEL DESEO 

 

Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de 

silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse 

sin hundirse. 

¿Qué estoy haciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé que más decir. (Yo no 

quiero decir, yo quiero entrar.) El dolor en los huesos, el lenguaje roto a paladas, poco 

a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. 

Posesiones no tengo (esto es seguro; al fin algo seguro). Luego uma melodía. Es 

una melodía plañidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía. 

Presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es 

seguro. Te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa 

preguntando si estaba. 

Paso desnuda con un cirio en la mano, castillo frío, jardín de las delicias. La 

soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada, mirando el agua con avidez. 

La soledad es no poder decirla por no poder circundarla por no poder darle un rostro 

por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis 

frases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOMES E FIGURAS 

 

A beleza da infância sombria, a tristeza imperdoável entre bonecas, estátuas, 

coisas mudas, favoráveis ao duplo monólogo entre eu e meu antro luxurioso, o tesouro 

dos piratas enterrado em minha primeira pessoa do singular. 

Não se espera outra coisa que música e deixa, deixa que o sofrimento que vibra 

em formas traidoras e demasiado belas chegue ao fundo dos fundos. 

Temos tentando nos fazer perdoar o que não fizemos, as ofensas fantásticas, as 

culpas fantasmas. Por bruma, por ninguém, por sombras, temos expiado. 

O que quero é honrar a possuidora de minha sombra: a que subtrai do nada 

nomes e figuras. 

 

  



 

 

NOMBRES Y FIGURAS 

 

La hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, 

estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi antro lujurioso, el 

tesoro de los piratas enterrado en mi primera persona del singular. 

No se espera otra cosa que música y deja, deja que el sufrimiento que vibra en 

formas traidoras y demasiado bellas llegue al fondo de los fondos. 

Hemos intentado hacernos perdonar lo que no hicimos, las ofensas fantásticas, 

las culpas fantasmas. Por bruma, por nadie, por sombras, hemos expiado. 

Lo que quiero es honorar a la poseedora de mi sombra: la que sustrae de la 

nada nombres y figuras. 

 

  



 

 

II 

AS UNIÕES POSSÍVEIS 

 

 

 

EM UM EXEMPLAR DE «LES CHANTS DE MALDOROR» 

 

Debaixo do meu vestido ardia um campo com flores alegres como os meninos 

da meia-noite. 

O sopro da luz em meus ossos quando escrevo a palavra terra. Palavra ou 

presença seguida por animais perfumados; triste como si mesma, bela como o suicídio; 

e que me sobrevoa como uma dinastia de sóis. 

 

 

  



 

 

II 

LAS UNIOES POSIBLES 

 

EN UN EJEMPLAR DE «LES CHANTS DE MALDOROR» 

 

Debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres como los niños de la 

medianoche.  

El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra tierra. Palabra o 

presencia seguida por animales perfumados; triste como sí misma, hermosa como el 

suicidio; y que me sobrevuela como una dinastía de soles. 

 

 

 

 

 

  



 

 

SIGNOS 

 

Tudo faz amor com o silêncio. 

Haviam me prometido um silêncio como um fogo, uma casa de silêncio. 

Subitamente o templo é um circo e a luz um tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SIGNOS 

 

Todo hace el amor con el silencio. 

Me habían prometido un silencio como un fuego, una casa de silencio. 

De pronto el templo es un circo y la luz un tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FUGA EM VIOLETA 

 

Tinha que escrever sem porquê, sem para quem. 

O corpo desperta de um amor como acender a lâmpada. 

Sim silêncio é tentação e promessa. 

  



 

 

FUGA EN LILA 

 

Había que escribir sin para qué, sin para quién. 

El cuerpo se acuerda de un amor como encender la lámpara. 

Si silencio es tentación y promesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DO OUTRO LADO 

 

Como uma ampulheta cai a música na música. 

Estou triste na noite de presas de lobo. 

Cai a música na música como minha voz em minhas vozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DEL OUTRO LADO 

 

Como un reloj de arena cae la música en la música. 

Estoy triste en la noche de colmillos de lobo. 

Cae la música en la música como mi voz en mis voces. 

 

  



 

 

LAÇO MORTAL 

 

Palavras emitidas por um pensamento à maneira da prancha do náufrago. Fazer 

amor dentro do nosso abraço significou uma luz negra: a escuridão se pôs a brilhar. Era 

a luz reencontrada, duplamente apagada mas de algum modo mais viva que mil sóis. A 

cor do mausoléu infantil, a mortuária cor dos minuciosos desejos se abriu na selvagem 

moradia. O ritmo dos corpos ocultava o voo dos corvos. O ritmo dos corpos cavava um 

espaço de luz dentro da luz. 

 

  



 

 

LAZO MORTAL 

 

Palabras emitidas por un pensamiento a modo de tabla del náufrago. Hacer el 

amor adentro de nuestro abrazo significó una luz negra: la oscuridad se puso a brillar. 

Era la luz reencontrada, doblemente apagada pero de algún modo más viva que mil 

soles. El color del mausoleo infantil, el mortuorio color de los detenidos deseos se 

abrió en la salvaje habitación. El ritmo de los cuerpos ocultaba el vuelo de los cuervos. 

El ritmo de los cuerpos cavaba un espacio de luz dentro de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

III 

FIGURAS DA AUSÊNCIA 

 

 

A PALAVRA QUE CURA 

 

Esperando que um mundo seja desenterrado pela linguagem, alguém canta o 

lugar em que se forma o silêncio. Depois, comprovará que não é porque se mostra 

furioso que existe o mar, nem tampouco o mundo. Por isso cada palavra diz o que diz e 

além disso mais e outra coisa. 

 

  



 

 

III 

FIGURAS DE LA AUSENCIA 

 

LA PALABRA QUE SANA 

 

Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el 

lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso 

existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además 

más y otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OS DO OCULTO 

 

Para que as palavras não bastem é preciso alguma morte no coração. 

A luz da linguagem me cobre como uma música, imagem mordida pelos cães do 

desconsolo, e o inverno sobe por mim como a apaixonada do muro. 

Quando espero deixar de esperar, acontece tua queda dentro de mim. Já não sou 

mais que um adentro.  

 

  



 

 

LOS DE LO OCULTO  

 

Para que las palabras no basten es preciso una muerte en el corazón. 

La luz del lenguaje me cubre como una música, imagen mordida por los perros 

del desconsuelo, y el invierno sube por mí como la enamorada del muro. 

Cuando espero dejar de esperar, sucede tu caída dentro de mí. Ya no soy más 

que un adentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

L’OBSCURITÉ DES EAUX 

 

Escuto ressoar a água que cai em meu sonho. As palavras caem como a água eu 

caio. Desenho em meus olhos a forma de meus olhos, nado em minhas águas, me digo 

em meus silêncios. Toda noite espero que minha linguagem consiga me configurar. E 

penso no vento que vem a mim, permanece em mim. Toda noite tenho caminhado 

debaixo da chuva desconhecida. A mim me deram um silêncio pleno de formas e visões 

(diz). E corre desolada como o único pássaro no vento.  

  



 

 

L’OBSCURITÉ DES EAUX 

 

Escucho resonar el agua que cae en mi sueño. Las palabras caen como el agua 

yo caigo. Dibujo en mis ojos la forma de mis ojos, nado en mis aguas, me digo mis 

silencios. Toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme. Y pienso en el 

viento que viene a mí, permanece en mí. Toda la noche he caminado bajo la lluvia 

desconocida. A mí me han dado un silencio pleno de formas y visiones (dices). Y corres 

desolada como el único pájaro en el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

GESTO PARA UM OBJETO 

 

Em tempo adormecido, um tempo como uma luva sobre um tambor. 

Os três que em mim lutam temos ficado no móvel ponto fixo e não somos um 

em nenhum estou. 

Antigamente meus olhos buscaram refúgio nas coisas humilhadas, 

desamparadas, mas em amizade com meus olhos eu vi, vi e não aprovei. 



 

 

GESTO PARA UN OBJETO 

 

En tiempo dormido, un tiempo como un guante sobre un tambor. 

Los tres que en mí contienden nos hemos quedado en el móvil punto fijo y no 

somos un es ni un estoy. Antiguamente mis ojos buscaro refugio en las cosas 

humilladas, desamparadas, pero en amistad con mis ojos he visto, he visto y no aprobé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A MÁSCARA E A POEMA 

 

O esplêndido palácio de papel das peregrinações infantis. 

Ao pôr do sol colocaram a trapezista em uma jaula, a levaram a um templo em 

ruínas e a deixaram ali sozinha. 

  



 

 

LA MÁSCARA Y EL POEMA 

 

El espléndido palacio de papel de los peregrinajes infantiles. 

A la puesta del sol pondrán a la volatinera en una jaula. La llevarán a un 

templo ruinoso y la dejarán allí sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LAMENTOS 

 

I 

 

A linguagem silenciosa engendra fogo. O silêncio se propaga, o silêncio é fogo.  

Era preciso dizer sobre a água ou simplesmente nomeá-la de modo a atrair a 

palavra água para que apague as chamas do silêncio. 

Porque não cantou, sua sombra canta. Onde uma vez seus olhos encantaram 

minha infância, o silêncio ao vermelho roda como um sol. 

No coração da palavra o alcançaram; e eu não posso narrar o espaço ausente e 

azul criado por seus olhos. 

 

II 

Com uma esponja úmida de chuva cinza apagaram o ramo de lilases desenhado 

em seu cérebro. 

O signo de seu ser é a enlutada escritura das mensagens que se envia. Ela se 

prova em sua nova linguagem e indaga o peso do morto na balança de seu coração. 

 

III 

E o signo de seu ser cria o coração da noite. 

Aprisionada: um dia se esquecerão das culpas, se aparentarão os vivos e os 

mortos. 

Aprisionada: não soube prever que seu final seria a gruta para onde iam os maus 

nos contos infantis. 

Aprisionada: deixa que se cante como se possa e queira. Até que na merecida 

noite se depure a brusca famigerada. Em excesso de sofrimento excesso de noite e de 

silêncio. 

 

IV 

As metáforas de asfixia se despojam do sudário, o poema. O terror é nomeado 

com o modelo à frente, para não se equivocar. 

 

 

 



 

 

V 

E eu sozinha com minhas vozes, e você, tanto está do outro lado que te confundo 

comigo. 

 

  



 

 

ENDECHAS 

 

I 

El lenguaje silencioso engendra fuego. El silencio se propaga, el silencio es 

fuego. 

Era preciso decir acerca del agua o simplemente apenas nombrarla, de modo de 

atraerse la palabra agua para que apague las llamas del silencio. 

Porque no cantó, su sombra canta. Donde una vez sus ojos hechizaron mi 

infancia, el silencio al rojo rueda como un sol. 

En el corazón de la palabra lo alcanzaron; y yo no puedo narrar el espacio 

ausente y azul creado por sus ojos. 

 

II 

Con una esponja húmeda de lluvia gris borraron el ramo de lilas dibujado en su 

cerebro. 

El signo de su estar es la enlutada escritura de los mensajes que se envía. Ella 

se prueba en su nuevo lenguaje e indaga el peso del muerto en la balanza de su 

corazón. 

 

III 

Y el signo de su estar crea el corazón de la noche. 

Aprisionada: alguna vez se olvidarán las culpas, se emparentarán los vivos y los 

muertos. 

Aprisionada: no has sabido prever que su final iría a ser la gruta a donde iban 

los malos en los cuentos para niños. 



 

 

Aprisionada: deja que se cante como se pueda y se quiera. Hasta que en la 

merecida noche se cierna la brusca desocultada. A exceso de sufrimiento exceso de 

noche y de silencio. 

 

IV 

Las metáforas de asfixia se despojan del sudario, el poema. El terror es 

nombrado con el modelo delante, a fin de no equivocarse. 

 

  V 

Y yo sola con mis voces, y tú, tanto estás del otro lado que te confundo conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A PLENA PERDA 

 

Os sortilégios emanam do novo centro de uma poema a ninguém dirigida. 

Converso com a voz que está atrás da voz e emito os mágicos sons da benzedeira. Um 

olhar azul aureolava minha poema. Vida, minha vida, o que você fez de minha vida?  

  



 

 

A PLENA PÉRDIDA 

 

 Los sortilegios emanan del nuevo centro de un poema a nadie dirigido. Hablo 

con la voz que está detrás de la voz y emito los mágicos sonidos de la endechadora. 

Una mirada azul aureolaba mi poema. Vida, mi vida, ¿qué has hecho de mi vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

IV 

OS POSSUÍDOS ENTRE LILÁSES 

 

 

I 

— Abriu-se a flor da distância. Quero que olhe pela janela e me diga o que vê, 

gestos inconclusos, objetos ilusórios, formas fracassadas... Como se houvesse se 

preparado desde a infância, se aproxima da janela. 

—- Um café cheio de cadeiras vazias, iluminado até a exasperação, o céu como 

de uma matéria deteriorada, gotas de água em uma janela, passa alguém que nunca vi, 

que não verei jamais. 

— O que fiz do dom de olhar? 

— Uma lâmpada demasiado intensa, uma porta aberta, alguém fuma na sombra, 

o tronco e a folhagem de uma árvore, um cachorro se arrasta, um casal de namorados 

passeia devagar sob a chuva, um jornal numa vala, uma criança assoviando... 

— Prossegui. 

— (Em tom vingativo). Uma equilibrista anã joga no ombro uma bolsa de ossos 

e avança pelo arame com os olhos fechados. 

— Não! 

— Está nua mas leva sombrinha, tem pelos por todas partes e é de cor cinza de 

modo que com seus cabelos vermelhos parece a chaminé do cenário teatral de um teatro 

para loucos. Um gnomo desdentado a persegue mascando as lantejoulas... 

— Basta, por favor. 

— (Em tom fatigado). Uma mulher grita, um menino chora. Silhuetas espiam de 

suas tocas. Passou um transeunte. Fechou-se uma porta. 

 

II 

Se visse um cachorro morto morreria de orfandade pensando nas carícias que 

recebeu. Os cachorros são como a morte: querem ossos. Os cachorros comem ossos. 

Enquanto a morte, sem dúvida se entretém talhando-os em forma de lapiseiras, 

colherinhas, de corta-papéis, de garfos, de cinzeiros. Sim, a morte talha ossos porquanto 

o silêncio é de ouro e a palavra de prata. Sim, o mal da vida é que não é o cremos, mas 

tampouco o contrário. 



 

 

Restos. Para nós ficam os ossos dos animais e dos homens. Onde uma vez um 

rapaz e uma moça faziam amor, há cinzas e manchas de sangue e pedacinhos de unha e 

cachos púbicos e uma vela curvada que usaram com fins obscuros e manchas de 

esperma sobre o lodo e cabeças de galo e uma casa em ruínas desenhada na areia e 

pedaços de papéis perfumados que foram cartas de amor e a bola de cristal quebrada de 

uma vidente e lilases murchas e cabeças cortadas sobre almofadas como almas 

impotentes entre asfódelos e tábuas rachadas e sapatos velhos e vestido na lama e gatos 

doentes e olhos incrustados em uma mão que se desliza até o silêncio e mãos com anéis 

e espuma negra que salpica um espelho que nada reflete e menina que dormindo asfixia 

a sua pombinha preferida e pepitas de ouro negro ressonantes como ciganos de duelo 

tocando seus violinos à beira do mar Morto e um coração que pulsa para enganar e uma 

rosa que se abre para trair e um menino chorando frente a um corvo que grasna, e a 

inspiradora se mascara para executar uma melodia que ninguém entende sob uma chuva 

que acalma meu mal. Ninguém nos ouve, por isso rogamos, mas olha! O cigano mais 

jovem está decapitando com seus olhos de serrote a menina da pombinha. 

 

III 

Vozes, rumores, sombras, cantos de afogados: não sei se são signos ou uma 

tortura. Alguém demora no jardim ao longo do tempo. E as criaturas do outono 

abandonadas ao silêncio.  

Eu estava predestinada a nomear as coisas com nomes essenciais. Eu já não 

existo e sei; o que não sei é o que vive em meu lugar. Perco a razão se falo, perco se me 

calo. Um vento violento arrasou com tudo. E não foi capaz de falar por todos aqueles 

que esqueceram o canto. 

 

IV 

Alguma vez, talvez, encontraremos refúgio na realidade verdadeira. Entretanto, 

posso dizer até que ponto sou contra? 

Te falo da solidão mortal. Há cólera no destino porque se aproxima, entre as 

areias e as pedras, o lobo cinzento. E então? Porque romperá todas as portas, porque 

lançará fora os mortos para que devorem os vivos, para que só haja mortos e os vivos 

desapareçam. Não tenha medo do lobo cinzento. Eu o nomeei para comprovar que 

existe e porque há uma voluptuosidade inadjetivável no feito de comprovar. 



 

 

As palavras podiam ter me salvado, mas estou demasiado viva. Não, não quero 

cantar morte. Minha morte... o lobo cinzento... a matadora que vem da lonjura... Não há 

uma alma viva nesta cidade? Porque vocês estão mortos. E o que espera pode se 

converter em esperança se estão mortos? E quando virá o que esperamos? Quando 

deixaremos de fugir? Quando acontecerá tudo isto? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Por quê? Para quem? 

 

  



 

 

IV 

LOS POSEÍDOS ENTRE LILAS 

 

I 

- Se abrió la flor de la distancia. Quiero que mires por la ventana y me digas lo 

que veas, gestos inconclusos, objetos ilusorios, formas fracasadas... Como si te 

hubieses preparado desde la infancia, acércate a la ventana. 

- Un café lleno de sillas vacías, iluminado hasta la exasperación, la noche en 

forma de ausencia, el cielo como de una materia deteriorada, gotas de agua en una 

ventana, pasa alguien que no vi nunca, que no veré jamás. 

- ¿Qué hice del don de la mirada? 

- Una lámpara demasiado intensa, una puerta abierta, alguien fuma en la 

sombra, el tronco y el follaje de un árbol, un perro se arrastra, una pareja de 

enamorados se pasea despacio bajo la lluvia, un diario en una zanja, un niño 

silbando... 

- Proseguí. 

- (En tono vengativo). Una equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de 

huesos y avanza por el alambre con los ojos cerrados. 

- ¡No! 

- Está desnuda pero lleva sombrero, tiene pelos por todas partes y es de color 

gris de modo que con sus cabellos rojos parece la chimenea de la escenografía teatral 

de un teatro para locos. Un gnomo desdentado la persigue mascando las lentejuelas... 

- Basta, por favor. 

- (En tono fatigado). Una mujer grita, un niño llora. Siluetas espían desde sus 

madrigueras. Ha pasado un transeúnte. Se ha cerrado una puerta. 

 



 

 

II 

Si viera un perro muerto me moriría de orfandad pensando en las caricias que 

recibió. Los perros son como la muerte: quieren huesos. Los perros comen huesos. En 

cuanto a la muerte, sin duda se entretiene tallándolos en forma de lapiceras, 

cucharitas, de cortapapeles, de tenedores, de ceniceros. Sí, la muerte talla huesos en 

tanto el silencio es de oro y la palabra de plata. Sí, lo malo de la vida es que no es lo 

que creemos pero tampoco lo contrario. 

Restos. Para nosotros quedan los huesos de los animales y de los hombres. 

Donde una vez un muchacho y una chica hacían el amor, hay cenizas y manchas de 

sangre y pedacitos de uña y rizos púbicos y una vela doblegada que usaron con fines 

oscuros y manchas de esperma sobre el lodo y cabezas de gallo y una casa derruida 

dibujada en la arena y trozos de papeles perfumados que fueron cartas de amor y la 

rota bola de vidrio de una vidente y lilas marchitas y cabezas cortadas sobre 

almohadas como almas impotentes entre los asfódelos y tablas resquebrajadas y 

zapatos viejos y vestido en el fango y gatos enfermos y ojos incrustados en una mano 

que se desliza hacia el silencio y manos con sortija y espuma negra que salpica a un 

espejo que nada refleja y niña que durmiendo asfixia a su paloma preferida y pepitas 

de oro negro resonantes como gitanos de duelo tocando sus violines a orillas del mar 

Muerto y un corazón que late para engañar y una rosa que se abre para traicionar y un 

niño llorando frente a un cuervo que grazna, y la inspiradora se enmascara para 

ejecutar una melodía que nadie entiende bajo una lluvia que calma mi mal. Nadie nos 

oye, por eso emitimos ruegos, pero ¡mira! el gitano más joven está decapitando con sus 

ojos de serrucho a la niña de la paloma. 

 

III 

Voces, rumores, sombras, cantos de ahogados: no sé si son signos o una tortura. 

Alguien demora en el jardín el paso del tiempo. Y las criaturas del otoño abandonadas 

al silencio. 

Yo estaba predestinada a nombrar las cosas con nombres esenciales. Yo ya no 

existo y lo sé; lo que no sé es qué vive en lugar mío. Pierdo la razón si hablo, pierdo los 



 

 

años si callo. Un viento violento arrasó con todo. Y no haber podido hablar por todos 

aquellos que olvidaron el canto. 

 

IV 

Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Entretanto 

¿puedo decir hasta qué punto estoy en contra? Te hablo de la soledad mortal. Hay 

cólera en el destino porque se acerca, entre las arenas y las piedras, el lobo gris. ¿Y 

entonces? Porque romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para 

que devoren a los vivos, para que sólo haya muertos y los vivos desaparezcan. No 

tengas miedo del lobo gris. Yo lo nombré para comprobar que existe y porque hay una 

voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar. 

Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No, no 

quiero cantar muerte. Mi muerte... el lobo gris... la matadora que viene de la 

lejanía...¿No hay un alma viva en esta ciudad? Porque ustedes están muertos. ¿Y qué 

espera puede convertirse en esperanza si está todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que 

esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para quién? 

 

 

 

 

 

  



 

 

EM LUGAR DE POSFÁCIO, O JARDIM DE FLORA 

 

 

O Jardim das Delícias Terrenas de Hieronymus Bosch. A 
obra é um óleo sobre madeira medindo 2,20 x 3,89 e foi feita 
em 1504, encontra-se hoje no Museu do Prado, em Madri. É 
um tríptico que descreve a história do Mundo, com a criação no 
painel esquerdo, o Paraíso terrestre no meio e o Inferno no 
painel direito. Também é conhecido como “O inferno musical”, 
pelas múltiplas representações de instrumentos musicais que 
aparecem na obra. 
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Este livro, publicado pela primeira vez em 1971, tem nesta tradução uma lembrança dos 

50 anos da obra e dos 85 anos de Alejandra Pizarnik. É ainda uma homenagem, a todo 

silêncio que também é ruído. As poetas desconhecidas e às tribos e gentes arrasadas, a 
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http://ninaarizzi.blogspot.com/p/alejandra-pizarnik-uma-traducao.html 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


