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Freud: A falta nas absolutamente sós: Clarice, Llansol, Duras. 

São três horas da madrugada, estou com uma de minhas insônias. Enquanto 

vocês dormem estou conversando com vocês1. Vou te fazer uma confissão: estou um 

pouco assustada2. Sob o signo da falta, eu gozava e lia, e agitando-me, sem violência, 

nesta contradição fundava a escrita3.  

Mas quantas vezes a insônia é um dom. De repente acordar no meio da noite e 

ter essa coisa rara: solidão. Quase nenhum ruído. (...) toda sozinha no mundo. Ninguém 

me interrompe o nada4. Há um grande silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido 

a fonte de minhas palavras5. A punição de escrever é árdua, tanto como o dom6. Sei que 

o lugar onde isso se escreve, onde escrevemos... eu, quando isso me acontece... é um 

lugar onde a respiração é rarefeita, há uma diminuição da acuidade sensorial. Não se 

escuta tudo, mas apenas certas coisas, sabe. É um lugar branco e preto. Se há cor, é 

porque foi acrescentada. Não é imediata; não é realista7.  

Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que 

não pertencia a nada e a ninguém. Se no berço experimentei essa fome humana, ela 

continua a me acompanhar pela vida afora como se fosse um destino8. Não é a primeira 

vez que a minha própria vida me aparece como estranha, ou pertencente ao mundo 

exterior9. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não 

pertencer porque, como desertor, eu tinha o segredo da fuga que por vergonha não podia 

ser conhecido10. A mãe diz: essa nunca vai ficar contente com nada. Acho que minha 

vida começa a se mostrar para mim. Acho que já sei dizer o que ela é, tenho uma vaga 

vontade de morrer. Essa palavra, já não a separo mais de minha vida. Acho que tenho 

uma vaga vontade de ficar sozinha. Vou escrever livros. É o que vejo para além do 

instante, no grande deserto que se afigura como a extensão da minha vida11. 

Esta madrugada aproximei-me da certeza de que o texto era um ser12. Noto que 

eu não espero para escrever, nem deixo de escrever para passar pela experiência que 

produz a escrita; tudo é simultâneo e tem as mesmas raízes, escrever é o duplo de 

viver13. Apenas os loucos conseguem escrever completamente. É isto. Qualquer um é 

mais misterioso que um escritor. Qualquer mulher é mais misteriosa que um homem. 

Qualquer uma. Posso dizer isso também. Será que se pode dizer que apenas as mulheres 

escrevem completamente?  Sim. Talvez só as mulheres escrevam14. Agora vou acender 

um cigarro. Talvez volte à maquina ou talvez pare por aqui mesmo para sempre15. 

Hoje, ao acordar, perturbava-me a certeza de não saber se já tinha escrito tudo, 

ou ainda pouco. Esperava as regras, o que se reflectiria nos próximos dias por uma 



propensão mental a envolver-me em problemas, e que terminaria por um surto de 

sensualidade. Então só o texto me pode tirar do acto de dormir16. Escrevo-te à medida 

de meu fôlego. Eu, que nunca sou adequada17. Eu, que tinha uma maneira distante de 

fazer amor: pelos olhos e pela palavra18. Eu, que sou inquieta e áspera e desesperançada. 

Embora amor dentro de mim eu tenha. Só que não sei usar amor19.   

Não me amaste, disto só eu sei. Estive só. Só de ti. Escrevo para ninguém e está 

se fazendo um improviso que não existe. Descolei-me de mim. E quero a desarticulação, 

só assim sou eu no mundo. Só assim me sinto bem. Sim, o que te escrevo não é de 

ninguém. Mas enquanto eu tiver a mim não estarei só.20.  Mesmo que um apontasse o 

meu coração, o meu coração continuaria a bater, e talvez renascido. O facto é que eu 

resvalava só, como alguém que sou privada de linguagem. Resvalava só por não estar 

sendo quem sou, quem fui, quem serei21. E posso afirmar absolutamente que, durante 

toda uma grande parte da minha juventude, apliquei-me para ser "como as outras", para 

"passar", o que me valeu uma soma considerável de dor e um desespero latente que 

estranhamente só me abandonou mais tarde22. Por caminhos tortos, viera a cair num 

destino de mulher.23 A mudez que a mulher escolheu para viver a sua culpa: não quis 

falar, o que aliviaria seu sofrimento, mas calar-se para sempre como castigo24. Não me 

reconheço apenas uma mulher, mas um anel, com algumas feridas25. 

Sou um resto de naufrágio, não tenho lugar em parte alguma, não estou em parte 

alguma senão com ele, isto é, numa zona inacessível aos que não tem ninguém lá. Estou 

suspensa por um prazo improvável e as coisas me tocam só como sinais26. Exatamente 

porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei 

bastante arisca: tenho medo de relevar de quanto preciso e de como sou pobre. Quem 

sabe se comecei a escrever tão cedo na vida porque, escrevendo, pelo menos eu 

pertencia um pouco a mim mesma27. 

Sei que o que escrevo aqui não se pode chamar de crônica nem de coluna nem 

de artigo. Mas sei que hoje é um grito. Um grito!28 Finalmente, eu passei apenas pela 

escrita. Palavra feminina como eu.29 A minha literatura e a dos que escrevem no campo 

em que me situo será sempre marginal, intemática, incompreensível30. Estou convencida 

que só pode ser uma mulher, e uma verdadeira mulher31.  Afinal, quem pensa dispõe-se 

a um infinito de realidades para além de si mesmo32 e tudo acaba mas o que te escrevo 

continua33.  

*Itálicos – interferências, conectores meus 
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