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RESUMO  

A presente dissertação busca pensar aspectos do Estilo Tardio apontado por Edward Said que 

estão presentes no último livro de Gastão Cruz, intitulado Existência, publicado nos últimos 

meses de 2017. Este trabalho entende que o período tardio da vida de um autor pode suscitar 

questões peculiares à leitura de sua obra, apresentando, antes de serenidade e convergência, 

questionamentos e problemáticas que podem estar mais evidentes com o passar dos anos. Neste 

sentido, busca-se pensar, à luz desta última recolha, aspectos mais marcantes da última poética 

de Gastão em relação a outros momentos de sua obra poética que se consolidou ao longo das 

últimas décadas, como se a própria poesia do autor construísse uma espécie de narrativa dentro 

de um tempo e de um espaço que, hoje,  em Existência, apresentam-se neste modus tardio. 

 

 

Palavras-chave: Gastão Cruz; poesia portuguesa contemporânea; estilo tardio; Edward Said. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The current dissertation covers different aspects of Edward Said’s Late Style in Gastão Cruz’s 

latest book Existência, which was published in the last months of 2017. The study 

acknowledges that the latest years in an author’s life may bring peculiar questions to their work, 

which presents questionings and complex issues instead of serenity and convergence, becoming 

more evident over the years. Therefore, it analyzes greater aspects of Gastão’s latest work in 

relation to other moments of his poetic literature that was consolidated over the last decades, as 

if his own poetry would build a kind of narrative inside a time and space that are presented in 

Existência through a late modus. 
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1. Gastão Cruz: os lados do poeta do tempo 

 

Gastão Cruz é figura certa entre os nomes presentes na poesia portuguesa dos últimos 

séculos. À parte os manuais de crítica literária, talvez uma das marcas mais presentes em sua 

poesia seja a consciência da finitude a que a humanidade se submete. A linguagem é palco, 

portanto, para o finito, consequência das limitações das palavras que, mesmo reinventadas, 

caminham lado a lado com a morte.   

Deste modo, ao longo de sua trajetória, Gastão foi objeto de leitura de alguns destacáveis 

leitores que pensaram, ao longo do tempo, num estilo peculiar pertinente à poesia do autor que 

iniciou a sua trajetória nos idos anos de 1961. Os exemplos de estudos mais recentes, com os 

quais este trabalho se identifica, apontam para um poeta cujo exercício poético é um trabalho 

de intensa e extensa remodelagem e releitura. Gastão é um poeta que consegue unir o ontem e 

o hoje, em constante releitura, transleitura e autoleitura: “Ou: o leitor de poesia é grande poeta 

mantendo-se grande leitor de poesia.” (MAFFEI, 2009, p. 12). 

De acordo com as palavras de Gastão, “Palavras não existem/ fora da nossa voz as/ 

palavras não assistem/ palavras somos nós” (CRUZ, 2009, p. 72). Palavra é corpo, Gastão 

apontara já em seus primeiros livros, mas não só. Palavra é corpo que necessita de outro corpo, 

numa espécie de transformação. Por virtude do muito imaginar, a citar Camões, poeta que 

possui diálogos profundos com Gastão. A aproveitar o sugestivo título do livro de que o 

fragmento acima foi extraído, A doença, pode-se pensar numa relação doente entre o homem e 

a palavra. Nem sempre saudável, uma espécie de simbiose às avessas, em que o homem oferece, 

às palavras, o corpo, conquistando de volta, talvez com a poesia – linguagem em seu expoente 

máximo – a legitimação da morte. É mútua, portanto, a relação de dependência. Não são raras 

as associações entre poesia e doença ou poesia e loucura. Foucault (1999, p. 68) já apontara: 

Daí sem dúvida, na cultura ocidental moderna, o face-a-face da poesia e da 

loucura. Mas já não se trata do velho tema platônico do delírio inspirado. 

Trata-se da marca de uma nova experiência da linguagem e das coisas. 

 

O que Gastão proporciona, desde a sua estreia nas páginas de Poesia 61, é uma 

nova experiência entre o que é humano e o que é a linguagem através do tempo. Uma poética 

que se escreve e se inscreve no tempo e, ao longo das últimas décadas, percebe-se uma poesia 

que, com o passar dos anos, reafirma um corpo poético e, ao mesmo tempo, um corpo que é 

carne, transcrevendo o espaço de um poeta que envelheceu e enxergou, de perto, a morte, com 



12 
 

o máximo de proximidade permitida a um vivo: a  morte de pessoas próximas e a decadência 

do próprio corpo. Gastão nos leva a pensar, portanto, numa espécie de trajetória poética que 

também é a trajetória do próprio corpo, de modo que se tornem indissociáveis. É através da 

poesia que a história se inscreve e é através do corpo que o produto da poesia se torna possível. 

O que se pretende, com esta investigação, é pensar na noção de tempo, junto às 

observações de Edward Said sobre o estilo tardio, e como esta perspectiva é capaz de dialogar 

com um Gastão mais maduro, observando as palavras do próprio poeta, em entrevista à Isabela 

Lucas: 

Eu senti a passagem dos 40 anos como um ponto de viragem. Foi qualquer 

coisa parecida com o que David Mourão-Ferreira disse num poema, ser o 

adeus à juventude. Cada dia, cada ano que passa, vemos rarefazer-se à nossa 

volta o nosso mundo afectivo e à medida que avançamos na idade, cada vez 

sentimos mais esse vazio e essas ausências primitivas (CRUZ, entrevista a 

LUCAS, 2003). 

À medida que avança em idade, Gastão assume uma espécie de consciência impossível 

àquela altura da juventude. A impossibilidade está intrinsecamente ligada à experiência: não é 

possível o que não se experencia, o que não se vive, o que não se prova e não se erra. Só é possível 

a consciência da morte após o contato com a mesma. Ainda que este seja um contato repleto de 

mediações: não se morre, observa-se e, a partir da observação, é possível que outras sensações 

sejam construídas. 

Gastão Cruz é um poeta errante e, principalmente, um poeta que preza pela construção e 

pela cronologia do erro. Com o apoio da etimologia, já que a palavra deriva do latim errare, um 

poeta que vaga, talvez para ser lido devagar. Um poeta que construiu, a partir de determinado 

momento, um adeus à juventude por meio dos poemas, ao longo de muitos de seus versos que 

foram – e são – dedicados a apontar para um tempo que não é mais o do passado, a não ser por 

rememoração e lembrança, já que o passado é, por si e sem ideologias românticas intrinsecamente 

associadas, inesquecível: “dir-me-ás depois/ se os pude esquecer.” (CRUZ, 2009, p. 63). A 

resposta à questão de Gastão – colocada ainda num de seus livros iniciais – é apresentada pelo 

próprio poeta em suas obras finais, ao passo que as lembranças são novamente trazidas aos versos: 

esquecer não é preciso, viver é preciso. As memórias que não se esquecem e traçam uma união 

entre o que passou e o que passa, uma interdependência entre os tempos que formam uma vida – 

e são muitos. Gastão é, portanto, este poeta do tempo que se percebe, entre a errância, não mais 
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jovem, mas ainda errante. Abaixo, “Erros”, um poema de Crateras, publicado em 2009, em que a 

tensão possivelmente começa a ganhar força: 

Não sei se má fortuna erros decerto 

erros somente? Pode o amor ardente, 

algum tempo omitido, descoberto 

cobrir de novo a pele neste presente, 

 

que de pouco já serve a sua chama 

lugar comum tão pobre e tão verídico 

que sopras e apagas como a cama 

negas ao corpo Foge o tempo mítico 

 

em que tudo era eterno e só durou 

o espaço da manhã do teu sorriso 

como a rosa que tarde já chegou 

e pousou devagar no corpo liso 

 

e frio não de morte ou indiferença 

frio só porque tudo tem um tempo 

até as rosas e não há presença 

nem chama do amor que o torne eterno 

(CRUZ, 2009, p. 262) 

O poema de Gastão inicia com erros e termina com amor, eros em sua mais potente forma 

mitológica. Eros e erros, portanto, não são apenas um jogo de linguagem, mas encontram-se 

numa espécie de Ouroboros, complementando-se num tipo de ciclo de continuidade entre a 

experiência amorosa e a própria experiência da vida – que não pode ser outra além do estado 

de movimento e errância. Amor e erro caminham, deste modo, intrinsecamente juntos. Gastão 

não é o primeiro poeta a levantar essa questão, mas ratifica-a, complementando a sua forma. A 

poética do tempo se constrói, portanto, sobre alguns pilares. A memória do afeto é também a 

memória do erro. Deste modo, a experiência só é possível a partir disso. A poesia é um produto 

da experiência, e a experiência é um produto de eros e erros.  

Num trabalho que pensa, sobretudo, numa trajetória de vida capaz de influenciar o corpo 

poético, a partir do último livro de Gastão, é o tempo um elemento a delimitar os objetos: “tudo 

tem um tempo”, é releitura de Gastão sobre uma clássica fala do livro bíblico de Eclesiastes: 

“há tempo para todo o propósito debaixo do céu”. É nesta espécie de macrotempo, subdivido a 

partir das experiências do mundo, que os poemas surgem, delimitando e reinventando o 

caminho. Se há tempo para todas as coisas, existe um tempo propício para a recriação dos 

tempos e para as releituras possíveis a partir disso. Num tempo tardio, o futuro deixa de ser uma 

questão fundamental para dar origem às reverberações do passado. O Estilo Tardio de Gastão, 

portanto, aponta para uma inquietude – nem tanto pelo porvir, mas pelo que já fora vivido em 
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outros tempos e ainda o é, se pensarmos que a memória é, para todos os fins, uma forma de 

existência, de Existência. 

Após o tempo e abaixo do céu, a morte, “que da vida o nó desata” (CAMÕES, 2005, p. 

145), também outro tema obsessivo na poesia de Gastão Cruz – sobretudo este tardio.  Em 

determinado momento, no entanto, o poeta parece se encontrar de uma forma mais próxima 

com ela e, de alguma forma, deixar-se ser afetado. A morte ainda é alheia, no entanto, é como 

se a barreira se tornasse ainda mais diminuta. 

Os versos iniciais de Fogo, livro publicado em 2013, já sugerem um aprofundamento na 

questão da morte e memória: “há dias em que em ti talvez não pense/a morte mata um pouco a 

memória dos vivos” (CRUZ, 2013, p. 37). Obsessiva e tensa é essa morte que, além de 

deteriorar os corpos, também deteriora a memória dos que ficaram, a memória dos que 

sobrevivem. “Às vezes a morte espera por nós, e é possível tomar consciência dessa espera.” 

(WOOD, 2009, p. 11), e este parece ter sido o encontro de um Gastão tardio. Ainda que as notas 

biográficas não sejam fundamentais às leituras de poesia, um levantamento pode ser feito: 

Gastão Cruz é um sobrevivente de sua geração e um sobrevivente de si. O poeta, que escreve 

também num regime salazarista e assiste, com isso, a atrocidades, viu muitos de seus 

contemporâneos morrerem e, com isso, percebeu o peso de uma memória e os ecos de suas 

ausências. Viver um regime ditatorial e assistir a guerras coloniais possibilita ao artista algumas 

reflexões sobre a vida e sobre a liberdade – sua e de outros – que talvez não fossem suscitadas 

em outras circunstâncias. Os dados biográficos não delimitam a escrita, por certo, mas de todo 

podem ser considerados e eventualmente trazidos aos apontamentos para que se possa 

estabelecer também um panorama em relação ao autor. Desta forma, o pesar da morte se 

apresenta de forma mais latente, mais conturbada, menos natural. Cito os versos de “A prática 

da morte”, poema que traz uma epígrafe de Jorge de Sena, afirmando que “De morte natural 

nunca ninguém/ morreu.”: 

O tema único é enfim a morte 

natural de que nunca ninguém morre 

mas como designar a morte de que 

 se morre? Natural afinal é 

qualquer morte mas menos natural 

quando na própria vida longamente  

reside (…)  

(CRUZ, 2009, p. 324) 

O título do poema acima aponta para o fim da vida como se fosse um hábito possível. 

Há uma prática da morte apontada, no entanto, a prática é apenas realizada com um sujeito 
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passivo: a morte não se pratica, se assiste, portanto a ação principal continua a recair sobre o 

outro. Esta morte, menos natural, a que se assiste e que passa a residir no corpo literário – e não 

só – de Gastão Cruz, assinala marcas de um estilo tardio que, nas palavras de Edward Said: 

“[...] tem a ver com uma tensão despida de harmonia ou serenidade, com uma produtividade 

conscientemente improdutiva, do contra...” (SAID, 2009, p. 27). A abordagem da morte, para 

Gastão, não representa a serenidade possível às paisagens idílicas, mas levanta, de algum modo, 

certa inquietude. 

As obras mais maduras de Gastão, portanto, trazem em si muito do desconcerto em 

relação ao mundo e muito das releituras que o próprio poeta traz de si e de suas trajetórias. “O 

período final ou tardio da vida, a decadência do corpo, a falência da saúde” (SAID, 2009, p. 26) 

proporcionam uma reflexão de desencontro ao poeta. Talvez a assimilação de uma ideia da 

morte seja a intervenção possível num mundo que não está “[...] preparado para nada./ 

Certamente que não para morrer.” (CRUZ, 2009, p. 337), como o mesmo Gastão apontou noutra 

altura. De algum modo, também é preciso preparação bastante para aprender a enxergar a morte, 

como espécie de ponto máximo de contato. Ainda assim, na linguagem, a morte é apenas ideia, 

criação e reinvenção – não experiência, mas experimento linguístico, mas “se os humanos só 

conseguimos perceber o mundo através da linguagem [...] os poetas e leitores de poesia só 

conseguimos perceber o mundo através dessa linguagem em dobra.” (MAFFEI, 2011, p. 93). 

Neste sentido, é na linguagem poética que se apresenta uma possibilidade diante da 

impossibilidade, uma representação dessa morte: 

O anjo da morte, que em certas lendas se chama Samael, e do qual se conta que o 

próprio Moisés teve de o afrontar, é a linguagem. O anjo anuncia-nos a morte – e 

que outra coisa faz a linguagem? – mas é precisamente esse anúncio que torna a 

morte tão difícil para nós. Desde tempos imemoriais, desde que tem história, a 

humanidade luta com o anjo para lhe arrancar o segredo que ele se limita a anunciar. 

Mas das suas mãos pueris apenas se pode arrancar aquele anúncio que ele nos viera 

fazer. O anjo não tem culpa disso, e só quem compreende a inocência da linguagem 

entende também o verdadeiro sentido desse anúncio e pode, eventualmente, 

aprender a morrer (AGAMBEN, 1999, p. 126). 

Pertence a Adorno uma das mais potentes intervenções sobre o tema: “A morte só se 

impõe aos seres criados, não às obras de arte, e por isso só aparece na arte por refração, isto é, 

como alegoria.” (ADORNO, 1993, p. 565). Existência, portanto, de Gastão Cruz, figura como 

uma enorme alegoria da finitude, do desconcerto e da vida. Ainda que a possibilidade da morte 

se aproxime a cada dia mais com a passagem do tempo, ela ainda é uma possibilidade, não 

consumação. É observação, e não toque. Basta que se observe a presença de muitas mortes ao 

longo do livro, em poemas que, em momento oportuno, serão detalhadamente pensados neste 
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trabalho: “Na morte de um contabilista” e “Visão de herberto helder da morte de antónio ramos 

rosa”. A morte é linguagem, ainda que uma linguagem cada vez mais próxima do poeta; neste 

sentido, mesmo a iminência da morte ainda funciona apenas como representação, esboço, 

tentativa e, de alguma forma, falha. 

Dentro desse campo, Existência, ao longo de sua narrativa-poema, apresenta algumas 

possibilidades sobre a experimentação da morte alheia. Essa manifestação torna-se mais 

contundente na última seção do livro, Factos, secção que abarca os dois títulos citados acima, 

em que se pode perceber que a tensão de uma proximidade com a morte tende a ganhar força – 

é a morte dos outros o ponto máximo de contato, portanto. De forma indireta ou, mais além, de 

forma direta, aparecem personagens que já não mais são personagens possíveis à vida: estão 

mortas.  Entram, de tal modo, no âmbito das impossibilidades que somente a linguagem é capaz 

de suprir. São representações linguísticas, afinal, as ausências. É através da linguagem que se 

materializam os objetos quando não estão presentes. 

O antepenúltimo poema da recolha, intitulado “Visão de Herberto Helder da morte de 

António Ramos Rosa” é um desses exemplos em que a morte não só aparece, como também 

aparece sob o olhar de outro, a funcionar também como mais um ponto de partilha, como se 

houvesse, ainda depois que cessaram os diálogos, mais um possível diálogo; ou o esboço de 

um. “Na morte de um contabilista”, quadragésimo primeiro poema do livro, é outro exemplo 

claro em que a figuração da morte é já apontada como possível título do poema. Para além dos 

corpos dos poemas, a questão é perceber como a presença dos nomes implica diretamente num 

tipo de afirmação para a morte, ou como uma espécie de particularidade. Atribuir nomes é, de 

certo modo, atribuir características particulares e segregar. Dizer quem morre, quando se morre 

e em que circunstâncias é, de alguma forma, transformar o que era ausência em texto e 

linguagem.  

O investimento tardio de Gastão Cruz apresenta-se como um eco da memória a persistir 

na poesia. Essa memória que funciona como alternativa à permanência – ainda que seja das 

mágoas. São “Demasiados mortos para a minha memória” (CRUZ, 2009, p. 291), apontara 

Gastão nos versos iniciais de “Em tempo alheio”. Talvez a pedagogia de Gastão, ao longo do 

tempo, seja a de mostrar o encontro possível entre a subjetividade e o que pode ser do outro e 

buscar, a partir disso, pontos de encontro. Todos os mortos que se acumulam transformam-se 

também em outra coisa quando passam aos versos. A morte é um exercício de transformação, 
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transformam-se os corpos; a poesia também o é e “nós, humanos dados ao poético, achamos na 

poesia lugar de encontro mais difícil, mais, não obstante, profícuo.” (MAFFEI, 2011, p. 94). 

O alheio também é capaz de interferir no sujeito, reinventar o sujeito e provocar o que de 

mais íntimo possa haver: incômodo, transtorno. Retira-se o sujeito de um lugar qualquer de 

conforto para que outra coisa seja criada, pois “A maturidade das obras tardias não se parece à 

das frutas. Não são redondas, mas ásperas.” (SAID, 2009, p. 32). Se há lição, portanto, não é 

uniforme e linear, mas de confronto e desestabilização; para além; uma lição de encontro, antes 

de tudo e, no caso da poesia, uma lição de leitura. 

Sobreviver à morte talvez seja o estado mais próximo de contato antes de conhecê-la. 

Conviver com os seus mortos e guardá-los na memória é o limite possível claro entre morte e 

vida, já que  

a insistência em temas como a morte, a dor, a doença, a fadiga, significa que, 

quando falamos deles, não é somente deles que falamos. Só nos importa a 

morte porque, no espelho, a sua imagem se transforma [...]: quando falam de 

morte, de sofrimento e de cansaço, é simultaneamente de amor, e de vida, e 

de esperança que os poemas falam. (CRUZ, 2009, p. 370). 

 

Esta interdependência1 entre morte e vida também pode ser associada à 

interdependência entre corpo e poesia. Ainda, remete-nos, novamente à fala de Said sobre uma 

“tensão entre o que se representa e o que não se representa, entre o articulado e o silenciado.” 

(SAID, 2009, p. 19). Na poética de Gastão, as ideias entre origem, continuidade e morte se 

fundem, construindo partes de uma existência e delineando, com a poesia, esta memória que é 

tão presente e representada nos versos:  

A poesia depende da memória 

É sua matéria o que se esquece 

ou lembra, tanto faz: não história 

da vida verdadeira Só conhece 

 

o que viveu quem o presente apresse 

(do passado a errada divisória, 

A fronteira incessante) quando cesse 

A dor vivida para entrar na glória 

 

da montanha que guarda o fogo absorto 

ou da voz crematória que no forno 

estala como palavra sussurrada 

 

Há-de faltar-lhe a água nesse porto 

Há-de o seu corpo morto ser adorno 

De poemas que não recordam nada. 

                                                           
1 Termo utilizado pelo próprio Gastão Cruz em entrevista concedida a Isabel Lucas. 
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(CRUZ, 2009, p. 260) 

 

A poesia depende da memória, portanto não há versos sem passado. Direta ou 

indiretamente citado, o passado existe e formula as experiências que são transformadas em 

linguagem. Não há poesia sem experiência, portanto ainda que os poemas não sejam capazes 

de recriar momentos, são capazes de os ressignificar, mesmo que parte das lembranças se perca 

no processo, já que toda memória é invenção, fragmentação e, de algum modo, um emaranhado 

de lacunas. 

“Palavras somos nós” é verso gastoniano já citado e, dentro de todas as possibilidades 

desta linguagem, não é possível, ainda assim, a representação plena de uma falta, apenas o 

diálogo com. Por isso, os versos de um Gastão mais maduro estão repletos deste convívio 

desconcertante que tenta reconstruir a impossibilidade. O encontro com a morte não é menos 

inquietante que a vida, mas une-se a ela nas inquietações. Em seu último livro, Existência, as 

notas deste estilo tardio já apresentado em outros momentos tornam-se mais presentes e 

intensas.  

É a constatação da morte que possibilita muitas das reflexões levantadas por Gastão. E 

esta constatação acaba a funcionar como intervenção na própria vida. Como primeiro poema de 

Existência, cito: 

Depois da morte que realidade 

é a de termos existido? 

(…) 

Vive ainda a linguagem  

quando os órgãos da fala que produzem  

o canto se perderam e os lábios 

 

vivem só na memória de por eles 

passarem as palavras? 

(CRUZ, 2017, p. 44) 

“Palavras não existem/ fora da nossa voz”, já que a morte é uma condição, as palavras 

não existem a partir de então. A linguagem, essa, e aqui falamos especificamente de linguagem 

poética, segue a depender do corpo – o mesmo que morre – segue a tentar ser sobrevivente. É 

o corpo que acaba por definir os limites da própria linguagem, que acaba por se desfazer quando 

os órgãos se desfazem e, mesmo assim, apresenta-se viva, em memória e corpo alheio. O corpo 

que possibilita a linguagem é o mesmo que não sobrevive, o mesmo que definha. Por conta 

disso, cabe à linguagem apenas uma representação da morte. 



19 
 

A seguir por Existência, “Estar na vida”, poema em cujo título a problemática 

camoniana tão citada já se instaurou, é sobretudo o contato com o outro a proporcionar uma 

reflexão. Enxergar o outro é também enxergar a própria substância perecível de que são feitos 

os corpos e as palavras. É o outro que acaba legitimando o eu, de modo que toda 

autointerpretação passe, anteriormente, pela interpretação do mundo. Enxergar um outro em 

sua juventude, para além disso, é ter olhos para estabelecer uma ligação entre passado e futuro: 

Não sabemos bem a partir de que momento começamos a ter, não tanto a 

percepção da morte mas a noção de uma mudança na natureza da nossa 

existência, a perda da ilusão de energia que tinha sido a nossa, igual à do 

adolescente que entra na carruagem do metro e, cumprimentando outro com 

uma forte palmada da sua mão na dele, ignora a morte, mas ignora talvez 

também a vida, não sabe que está na vida (CRUZ, 2017, p. 15). 

O último livro publicado por Gastão, portanto, apresenta-se como uma grande recolha 

de encontros que somente um período tardio possibilita: o encontro de Gastão consigo e o 

encontro de Gastão com outros poetas – dadas as muitas citações e referências presentes ao 

longo do livro, em maiores ou menores níveis. 

A iniciar pela epígrafe do livro, podemos observar a vocação da obra para a 

autorreflexão. O primeiro verso de Existência – uma citação – utiliza a primeira pessoa do 

singular, indicando talvez ao leitor que se trata de um livro que olha para o mundo a partir de 

um ponto de vista subjetivo e particular. Talvez não exista obra de arte objetiva, já que não há 

objetividade possível aos assuntos humanos. Há, pelo contrário, pontos de vista diferentes que 

acabam por levantar possibilidades ao longo do tempo. No texto poético não é diferente. Mesmo 

quando a primeira pessoa não se apresenta diretamente, há resquícios de escolhas e 

preferências. Todas as escolhas acabam por representar também um incontável número de não-

escolhas que foram deixadas de lado, por isso o ato de não escolher é também um ato de reflexão 

e de decisão. No caso desta epígrafe, no entanto, a pessoalidade é apontada sequencialmente de 

diferentes formas, fazendo com que seja muito bem marcada ao público. Além da primeira 

pessoa apresentada pelo pronome pessoal do caso reto, o último verso também corrobora – 

através do pronome mim – a ratificação desta leitura. Existir é enxergar instantes, de modo que 

a Existência é apenas um ponto de vista, portanto, dos muitos possíveis, dentro e fora dos limites 

da criação literária: 

[Se eu disser ao instante: 

Fica! Tu és tão belo! 

Poderás pôr-me a ferros 



20 
 

E serei de bom grado destruído! 

Pode o sino dos mortos ressoar, 

Ficarás livre então do teu serviço, 

Pare o relógio e o ponteiro caia, 

Terá findado o tempo para mim!] 

 

O fragmento acima, de Johann Wolfgang von Goethe, também funciona para introduzir 

com intensidade as temáticas principais que Gastão abordará ao longo do livro: morte, memória 

e tempo, portanto esses se tornaram os três pilares da Existência, que, por coincidência ou não, 

também se divide em três sub-secções. Três livros dentro de um livro ou três fragmentos dentro 

de uma vida. Uma narrativa-poema que se constrói com base em três atos. 

A divisão do livro pode funcionar de maneiras diferentes. Pode-se pensar na organização 

do livro de acordo com as temáticas apresentadas acima, mas há também a divisão possível 

com base na própria organização das secções, que podem funcionar como a divisão da própria 

vida. Essa divisão será a considerada para este trabalho, de modo a tentar associar, de forma 

próxima, corpo e linguagem. Consequentemente, um corpo que definha ao final da vida com 

uma linguagem que segue o mesmo caminho, com um contato mais próximo com a morte, ao 

longo das páginas que avançam. 

Num primeiro momento, a secção iniciática aposta pela representação de Sonhos e 

outras realidades, numa seleção que preza pelos enigmas e pela redescoberta da infância – 

ainda que, ao longo das páginas, essa infância não se apresente de modo tão imaculado e idílico. 

Neste momento inicial, a Existência se torna um aprendizado possível, capaz de indagar ainda 

mais do que afirmar, tal qual um infante que ainda descobre o mundo e as suas possibilidades 

de representação. Nesta primeira parte, a linguagem ainda funciona como uma enorme 

ferramenta de descoberta e contato com o próprio corpo, como uma criança que ainda precisa 

a aprender a delimitar os limites existentes entre o eu e o mundo.   

A segunda secção, Jardim Exíguo, levanta certa materialização da linguagem, em que 

as citações passam a ser mais presentes e a trajetória passa a ser mais concisa, levantando 

reflexões acerca do que fora descoberto e do que fora vivido. Funciona, portanto, como uma 

espécie de meia-idade linguística, em que os poemas apontam para as recordações e, da mesma 

forma, indicam um tempo que passa – trazendo consequências e algumas significações para a 

memória. 

Como última secção, restam os Factos, e é neste momento que ficam mais evidentes as 

noções apontadas por Edward Said sobre o Estilo Tardio. Não apenas porque é a última parte 

do livro, mas porque nesta parte o poeta apresenta as reflexões mais marcadas acerca das 

inquietações do passado e das perturbações latentes. A memória, a morte e as perdas 
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materializam-se nos versos e potencializam o desconcerto já existente nas demais secções. É 

nesta secção, por exemplo, que as mortes alheias ganham mais força, apontando para uma 

proximidade maior com o fim da vida. Deste modo, reúnem-se nos fatos as constatações mais 

profícuas da obra: é aqui que se enxerga e problematiza o fim, nem tanto como calmaria, mas 

como inquietude. 

Cada uma das secções dispõe de quinze poemas, de modo que será respeitada a 

matemática do autor para os comentários sobre o livro. A divisão exata, no entanto, não 

representa grande exatidão, mas uma espécie de desconforto em meio aos cálculos.  

 À primeira parte da Existência, portanto, de sonhos: 
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2. Sonhos e outras realidades 

 

 

Entre o sono e sonho,  

Entre mim e o que em mim  

É o quem eu me suponho  

Corre um rio sem fim.  

Fernando Pessoa 

 

 

 

O título que abre a primeira secção de Existência é sugestivo ao leitor: a conjunção 

aditiva “e” tanto pode funcionar para atribuir aos sonhos a classificação de real, como se os 

sonhos se enquadrassem dentro do grande campo semântico das realidades, como também 

funciona para opor sonhos e realidades, espécie de adversativa ocasional no mesmo subtítulo. 

É um caminho de leitura pensar nos sonhos não apenas como espécie de transe ou como um 

estágio mental de suspensão, mas como parte de um real não apenas em oposição, mas 

complemento, como se figurassem como uma continuação do estado de alerta, do estado de 

consciência. 

Como a poesia costuma se encarregar mais de complementos e extensões do que de 

oposições, é por esse caminho que sigo, na tentativa de visualizar os poemas desta secção como 

tentativa de criação e de observação do real. O título que inicia o livro traz consigo todas as 

características de um anúncio no desconhecido – que é a própria vida – como um tipo de ode à 

infância, à fase da criação, em que tudo é possível e tudo é novo, fase em que são muitos os 

primeiros encontros com o mundo – mesmo que desconcertantes. 

 

2.1 Infância ou o breve início de tudo 

 

A visualizar o poema inaugural deste livro, que sugere o início, intitulado “Infância”, 

surge a imagem do início da vida, um exemplo de local possível onde os sonhos são mais 

frequentes e – por vezes – indissociáveis da realidade: 
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Infância a tudo alheia e atenta aos 

enigmas  

que formam a substância indecisa do dia 

como se um corpo de homem coubesse 

no limite 

da pele húmida e lisa 

provando sem saber um veneno de exílio  

(CRUZ, 2017, p.11) 

 

Num livro que pensa intrinsecamente no humano e em suas figurações, no tempo e, 

sobretudo, na morte, a escolha do vocábulo infância para o título de um poema inicial – ainda 

que de certa forma seja a reflexão de uma infância trágica – talvez seja um indício do transcorrer 

do tempo dentro da obra e dentro da própria vida, de modo que as duas situações pareçam 

indissociáveis. Há uma marcação deflagrada aqui acerca de uma possibilidade de início e talvez 

a hipótese de uma cronologia do corpo através da poesia, ou da poesia que se faz também – e 

apenas com – o próprio corpo. A “substância indecisa do dia” retratada na infância do poema 

acima é também comumente associável à substância que também cerca a poesia, já que 

linguagem é, ou pode ser, simultaneamente, decisão e indecisão. 

A linguagem, essa, é formada por muitas coisas: articulação, sons, interação, corpo. E, 

se palavra é corpo e a poesia proporciona a reinvenção dos corpos ao longo da vida, é na infância 

que a fala pode se apresentar “atenta aos enigmas”. É nesta infância, portanto, o local em que a 

existência passa a adquirir maior grau de humanidade, desde já provando o desconforto de um 

“veneno de exílio”. Surge, talvez, uma consciência maior de humanidade e de presença em 

relação ao mundo, quando os instintos são gradativamente substituídos por símbolos 

decodificados. Surge a possibilidade de reinvenção do mundo por meio da linguagem. O infante 

é, por excelência, aquele que se encontra nos entremeados de dois mundos: por um lado, a 

assimilação da fala e a adequação às convenções sociais, juntamente ao aprendizado de muitas 

regras – inclusive linguísticas; por outro, o ser humano em estado primitivo que ainda segue os 

seus instintos básicos e, de alguma forma, é ainda puro, no sentido da ausência de corrupção. 

De algum modo, o lúdico aqui se apresenta talvez pela incompreensão total do real, pela 

possibilidade de criação e pela liberdade de pensamentos que é peculiar à infância, tempo em 

que tudo é possível ou, ao menos, considerável e, nesta “Infância” de Gastão,  que pouco se 

aproxima da tranquilidade, possui desde então a visão do desconcerto do mundo. 

 

2.2 Edward Said e um suposto iniciático 
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A retomada de Gastão, para além do que já fora apontado, pode oferecer ao leitor um 

encontro com o princípio, como levantara Edward Said, ao apontar um dos grandes episódios 

humanos: “é justamente a noção de princípio, de nascimento e origem que, no contexto da 

história, trata de pensar o início de determinado processo, como este se estabelece e institui, 

como vive e se projeta.” (SAID, 2009, p. 24). Pensar num momento inicial é uma etapa decisiva 

para que se possa compreender o porvir, por isso a infância do corpo atrelada ao início de uma 

obra propicia aos leitores um ponto de partida, um esboço de caminho – ainda que seja possível 

da mesma forma se perder por ele. A escolha de Gastão por um poema com este título, marca, 

para além do início do livro, o início de uma trajetória – que será reflexiva – dentro do próprio 

livro. 

Se a existência é um conjunto de descobertas, ou a procura das descobertas, é no início 

da vida que o fenômeno se torna possível. É o infante aquele que não fala e, por consequência, 

torna-se capaz de observar os símbolos da linguagem com estranheza e desconhecimento. A 

novidade da fala faz com que o infante seja aquele que precisa de mediação e intervenção de 

outro em relação ao espaço em que vive. Ainda não está preparado para o mundo, “certamente 

que não para viver” (CRUZ, 2009, p. 337), por isso precisa que as atividades do mundo sejam 

filtradas antes de chegarem até ele. A figura do infante, portanto, coloca-se em dois planos: 

apesar de sofrer mediações em relação ao mundo, também são os infantes as figuras que 

conseguem observar a sociedade sem filtros e amarras. Livres, ainda que seja uma liberdade 

temporária – a durar apenas o tempo do descobrimento do hábito e, consequentemente, o tempo 

da adaptação a uma rotina. 

Essa mediação talvez permita o distanciamento necessário para as fantasias e para as 

diversas possibilidades. Se a linguagem, por fim, é um hábito, o infante torna-se aquele a existir 

por trás do hábito, antes do hábito, a aprender o hábito, enquanto o poeta vive, de alguma forma, 

o pós, que também, de alguma maneira, busca corromper o hábito da linguagem para 

transformá-lo em outra coisa, como por exemplo um produto artístico, uma espécie de 

representação ou de modificação. Infante e poeta se assemelham, portanto, no que diz respeito 

ao modo como enxergam a possibilidade da linguagem. Ambos precisam encontrar uma forma 

de subversão e de recriação em relação às palavras e ao mundo.  Precisam habitar um mundo 

linguístico buscando formas de desdobramento possíveis que acabam ocasionando um tipo de 

transgressão. Basta pensar numa criança que passa pelo processo de aquisição da linguagem, 

que, ao conjugar verbos, possui imensa dificuldade para aprender todas as terminações verbais, 
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sobretudo a dos verbos irregulares: ainda está num processo para aprender que, ainda que haja 

regras linguísticas, a linguagem não é exata, ou não consegue ser a todo o momento exata. 

Se a infância é, portanto, tradução de símbolos e estranhamento, a poesia também o é. 

Tal como o cinema, uma arte de trabalhar com imagens, logo, outras realidades que se criam a 

partir do encontro entre poeta e leitor. Não apenas no campo das possibilidades atua a poesia, 

como também no campo das impossibilidades, reinventando cenas e criando alegorias para o 

real que passa a ser já outra coisa.  

A potência da palavra poética redimensiona a própria linguagem, atribuindo-lhe uma 

nova função: não mais apenas representação, mas também movimento. Gastão Cruz é um poeta 

de imagens, o que talvez possa parecer redundante, mas não o é. Mesmo assim, no entanto, às 

vezes opta por marcar a ausência delas, ou ao menos tentar, como em outro poema desta secção, 

“Sem imagens”.  

Se palavras gerais tais como corpo 

desistem do sentido que lhes demos 

e julgámos eterno 

 

somos o labirinto onde o sangue abriu túneis 

que foram esvaziados quando a beleza 

nos traiu 

 

ou seríamos nós que trairíamos 

seu mar de imagens passando na retina 

sem sabermos se nela se fixaram 

 

foi isso que nos fez também mudar 

morrer talvez sem morte e despertar depois 

para tudo rever num filme sem imagens 

(CRUZ, 2017, p. 14) 

 

A atribuição do título pode ser um jogo capaz de constatar a incompatibilidade já 

apontada entre palavras e significados. Não há exatidão na representação linguística, já que, se 

fosse a linguagem exata, um poema intitulado “Sem imagens” talvez não pudesse proporcionar 

imagens aos leitores, ou se recusasse a tal feito, mas, antes disso, as estrofes seguintes mostram 

o contrário: é através de imagens que o poema se constrói, ainda que o título sugira o contrário. 

O encontro do poeta com a exatidão assemelha-se, com isso, ao encontro daquela criança que, 

ao escolher um verbo de segunda conjugação, utiliza a terminação -eu para a terceira pessoa do 

singular e é corrigida, porque a gramática apresenta a hipótese de coube, não de cabeu: desvio 

da regra. 
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 “Qualquer poema é um filme?” (HELDER, 2013, p. 141) foi a inquietação que Herberto 

levantou em Photomaton & Vox e que aqui se repete.  A linguagem, ao invés de demonstrações 

exatas, apresenta mais pontos de ambiguidade e interpretação, por isso a variedade do discurso 

se impõe à palavra poética, visto que essa é das mais potentes e polivalentes. A narrativa 

consegue romper o próprio sentido linguístico, daí novamente a concepção de que se criam 

possibilidades e impossibilidades poéticas, num jogo que se dá por meio das palavras – tão 

humano, portanto. 

 

 

2.3 Gastão e Pessanha: ver e ouvir imagens 

 

 

Gastão Cruz, ao longo de sua trajetória enquanto poeta, faz referência muitas vezes a 

outros escritores. N’A moeda do tempo, por exemplo, dedica versos em que a citação a Camilo 

Pessanha é explícita:  

se isto lesses 

sei que conseguirias 

colocar nos lugares e não apenas 

nos textos, de Pessanha por exemplo, 

verbos como esparzir 

(CRUZ, 2009, p. 340) 

 

A interlocução clara com o poema de Pessanha, citado indireta e diretamente por muitas 

vezes faz com que se possa perceber a afinidade que Gastão possui com o poeta. Na Existência, 

em que a partilha com uma espécie de tempo alheio é intensificada, as piscadelas a Pessanha 

ressurgem talvez com maior força. 

Torna-se claro o intertexto com Camilo Pessanha, ainda nos versos do poema recém-

citado no último subtópico. Os já conhecidos versos: “Imagens que passais pela retina/ Dos 

meus olhos, porque não vos fixais?” (PESSANHA, 2003, p. 40) funcionam como um ponto de 

interlocução para Gastão, sobretudo na arte de trabalhar imagens e pô-las em movimento. Essa 

alusão ao poema de Pessanha, além de apresentar o diálogo entre os dois poetas e a ligação 

intensa que Gastão traz com a tradição da poesia portuguesa, enquanto poeta e leitor de poesia, 

também ratifica a associação clara entre poesia, imagem e inconstância. As imagens que são 

móveis, portanto, não interessam tanto ao fazer poético, mas, antes disso, as imagens que se 

apresentam fluidas e, de algum modo, permeáveis: as imagens que passam e permitem a 

observação por diversos pontos de vista. 
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Enquanto o poema de Pessanha apresenta uma reflexão sobre a ausência de inércia 

imagética, Gastão apresenta a própria linguagem também como imagem – e, com isso, também 

exemplo de fluidez. As imagens não se fixam para Pessanha, a linguagem não se fixa para 

Gastão: “se palavras gerais tais como corpo/ desistem do sentido que lhes demos”. A linguagem 

não é ciência exata, mas construção mutável e influenciável. Se não há associação estática, o 

mundo pode – e talvez só possa – ser recriado através das palavras2, ainda que essa 

representação seja, ao mesmo tempo, inexata. Todas as palavras talvez possam representar 

imagens, por isso, a leitura de poesia é quase sinestésica. Ouvem-se as imagens a partir do corpo 

do texto; enxergam-se as palavras a partir das imagens que também são criadas dentro do texto.  

A seguir pela primeira secção de Existência, é possível observar os desdobramentos da 

iminência da morte. Cito, novamente, “Estar na vida”: 

 

Não sabemos bem a partir de que momento começamos a ter, não tanto a 

percepção da morte mas a noção de uma mudança na natureza da nossa 

existência, a perda da ilusão de energia que tinha sido a nossa, igual à do 

adolescente que entra na carruagem do metro e, cumprimentando outro com 

uma forte palmada da sua mão na dele, ignora a morte, mas ignora talvez 

também a vida, não sabe que está na vida. 

(CRUZ, 2017, p. 15. Grifo meu.) 

 

É neste poema que percebemos, pela primeira vez, o aparecimento da palavra que 

nomeia a última recolha de poemas publicada por Gastão, na apresentação do momento de “uma 

mudança na natureza da nossa existência”. Talvez a perda da ilusão apontada por Gastão seja 

um indício do desconforto levantado por Said ao analisar as nuances do Estilo Tardio: “E se a 

idade e a doença não produzirem a serenidade de quem diz ‘estarmos preparados é o que 

importa?’ (SAID, 2005, p. 28). Foi ainda Gastão, noutra altura, a falar sobre o preparo 

impossível para o fim da vida, em versos como “Não estamos preparados para nada/ Certamente 

que não para morrer” (CRUZ, 2009, p. 337). Com o passar do tempo, portanto, é possível que 

a preparação não surja, mas, antes disso, surja a entropia possível diante do fim da vida. 

Se o Estilo Tardio é apontado como um desconcerto e como um desconforto em relação 

às obras de um artista por Said, Gastão apresenta, com a proximidade da morte, a inquietação 

presente na vida, capaz apenas de adiar o que é adiável, como “Golpe”, sétimo poema do livro:  

Por medo da insónia adio o sono 

nas noites em que com um golpe frio 

a memória levanta a onda morta 

do irrecuperável: o que adio? 

                                                           
2 Disse Cecília Meireles, em fundamentais versos da poesia de todos os tempos: “Ai, palavras, ai, palavras/ que 

estranha potência, a vossa!” (MEIRELES, C. 1989, p. 182). 
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Estou deitado num tempo muito extenso 

entre a luz e o escuro, estou perdido 

entre o imaginado e a verdade 

de um mundo sem imagens: o que adio 

 

não é o sono de que temo a falta 

nem o sonho feroz nele contido 

é a história do corpo percutindo 

na fundura impiedosa do vazio 

   (CRUZ, 2017, p. 17) 

 

É a memória o mecanismo responsável pelo passado e que, por vezes, adia o futuro. 

Num mundo sem imagens, ainda que elas existam, já que a linguagem não consegue 

impossibilitá-las de todo. Adiar o sono é uma forma também de adiar os sonhos e, com isso, 

talvez as outras realidades sugeridas por um dos subtítulos de Existência, mas não há como 

adiar a memória, a não ser em casos patológicos em que os pacientes sofrem com a perda da 

mesma. 

O “tema único é enfim a morte” (CRUZ, 2009, p. 324), já apontara Gastão noutra altura, 

e torna-se mais evidente se pensarmos, por exemplo, no primeiro livro publicado pelo autor, 

intitulado A morte percutiva. No poema recém-citado, no entanto, pode-se observar a imagem 

do corpo percutindo na fundura impiedosa do vazio. Não é mais a morte a percutir, de longe, 

como apresentado por Gastão na altura de seus dezenove anos numa de suas obras iniciais, mas, 

agora, o próprio corpo a ganhar marcas, vagar, existir, de fato, já que “(...) a morte iminente do 

artista não poderia deixar de penetrar em suas obras, e dos modos mais diversos (...) como 

anacronismo e anomalia.” (SAID, 2005, p. 13). No vazio, portanto. A consciência da finitude 

do corpo torna-se um golpe cujo algoz é o tempo, como também percebera Fiama Hasse, 

contemporânea de Gastão Cruz, em livro intitulado Cenas Vivas: 

Nada tão silencioso como o tempo 

no interior do corpo. Porque ele passa 

com um rumor nas pedras que nos cobrem, 

e pelo sonoro desalinho de algumas árvores 

que são os nossos cabelos imaginários. 

Até na íris dos olhos o tempo 

faz estalar faíscas de luz breve. 

(...) 

Mas nós sentimos dentro do coração que somos 

filhos dilectos do tempo e que, se hoje amamos, 

foi depois de termos amado ontem. 

O tempo é silencioso e enigmático 

imerso no denso calor do ventre. 

Guardado no silêncio mais espesso, 

o tempo faz e desfaz a vida. 
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     (BRANDÃO, 2006, p. 611) 

 É esse tempo impiedoso, modificador e inexorável, portanto, outro personagem 

presente na lírica de Gastão, que ganha voz e impacto com o passar dos anos. A vida se inscreve 

no tempo e, à medida em que a morte se aproxima, acaba por também ser delineada – por ele.  

Desde a antiguidade o tempo possui personificações que podem também ser severas. Na 

mitologia grega, podemos pensar em Chronos, por exemplo, e observamos o que talvez seja a 

grande metáfora acerca da inclemência do tempo e de sua força.  Segundo a mitologia, após 

destronar o próprio pai, o titã ouve uma profecia que aponta que o mesmo aconteceria consigo. 

Passa a devorar, então, os seus próprios filhos para fugir do destino que anunciava que um deles 

o destronaria e tomaria, por consequência, o seu lugar vitorioso. Na busca desesperada por 

supremacia, o Tempo acaba por consumir tudo, mesmo a própria linhagem que seria sua 

descendência e, portanto, a sua continuidade3. É assim, por vezes, o tempo da Existência 

humana: a devorar a vida: 

DOBRADA FRIA 

 

Num restaurante fora do espaço e do  

tempo 

onde a um poeta, irreal também, serviram 

 

dobrada fria ficaremos até 

a nossa imagem do mundo se turvar 

aí petrificada 

 

estará  

a substância do tempo a que daremos  

o nome de passado 

 

porém não há passado: 

fora do tempo só existe a vida 

uma luz imortal que o tempo mata 

(CRUZ, 2017, p. 22) 

Existir é andar às voltas com o tempo, por um período pouco ou nada exato, em 

condições pouco ou nada conhecidas. Ao fim da vida, no entanto, podem restar marcas 

proporcionadas pelo tempo, pelas experiências e encontros. A substância de que o tempo é feita 

que só se observa dentro do corpo, ou através do corpo, se pensarmos no recém-citado poema 

de Fiama e que acaba também por corroer o que fora construído, como também já apontara 

                                                           
3 Por fim, houve um filho que Chronos não conseguiu devorar, Zeus, que sobreviveu graças ao auxílio de sua 

mãe e acabou por destronar o pai e libertar os irmãos, fazendo com que se cumprisse a profecia. 
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noutra altura o próprio Gastão: “O mundo acabará quando não formos nós/ o mundo: tudo 

existe/ somente no olhar.” (CRUZ, 2009, p. 358). 

Gastão Cruz é desses poetas com uma longa trajetória percorrida, inclusive noutros 

campos da escrita. Em recolha de ensaios intitulada A vida percutida, organizada por Luis 

Maffei e Pedro Eiras sobre a poesia de Gastão, em 2012, o poeta estudado inicia a obra com 

uma espécie de autoprefácio a que nomeou “Sobre o tempo da vida”. Não é a primeira vez que 

Gastão Cruz estabelece relações que nos permitem imaginá-lo como um poeta do tempo nas 

escolhas dos seus títulos4, consequentemente, do tempo que passa, do tempo que muda, do 

tempo que apresenta os limites entre morte e vida e do tempo que permite que a vida seja outra 

coisa, sempre. Por ocasião, sobretudo por também ser um imenso leitor, é um poeta que acaba 

por trabalhar o tempo da própria poesia e o tempo dos versos enquanto construções humanas:  

“Uma vida contém, em geral, vários milhares de dias, cheios de 

acontecimentos importantes (...) A morte, tão igual a esse mar cuja 

proximidade ‘determinou um modo de viver’, sempre andou por aí, 

percutindo, como o furor do sangue no corpo nu do início. Entender a relação 

dos dois nadas, o anterior e o posterior, com o tempo da vida, dos mortos com 

os vivos, da vida com o tempo, é isso o que resta.” (CRUZ, 2012, p. 16). 

 

Gastão aponta, com isso, para uma proximidade indissociável entre vida e morte, de 

modo que os dias – cheios de vida – sejam também permeados pela ideia do fim, pela ideia do 

nada que chegará mais cedo ou mais tarde. O autor acaba, com isso, por buscar, além das 

referências a outros poetas, referências a si próprio e ao tempo de sua própria poesia, de modo 

que talvez estejam intrinsecamente ligados o tempo da vida e o tempo que é construído nos 

versos, como também podemos destacar em “A idade da vida”, décimo quarto poema de 

Existência.  

A vida é apenas um pouco mais velha do que a morte. Sobreviverá pouco à 

sua irmã mais nova. O que é a morte da morte? De que é feito esse breve 

momento entre a morte da morte e a morte da vida? 

 

Quando o corpo estiver esperando que nas veias o sangue cristalize, que ferida 

fará morrer a vida entregando-a à morte que já não existe? 

(CRUZ, 2017, p. 24) 

 

 A linguagem cria limites, e isso é sabido pelo menos desde o surgimento da linguística 

como ciência e do aprofundamento dos estudos que buscavam definir o signo linguístico e o 

processo mental que envolvia a aquisição de uma língua no cérebro humano. Um dos pontos 

                                                           
4 Publicou, por exemplo, A moeda do tempo em 2016. 
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levantados por Saussure é o de que a linguagem se dá sobretudo por oposição, ou seja, uma 

palavra é exatamente o que a outra não é, como se existisse uma espécie de linha a separar os 

significados e delimitar, por consequência, as representações mentais que são possíveis a partir 

daí.  

O poema acima representa também uma dicotomia, que não é apenas a dicotomia 

linguística já conhecida, nem apenas o jogo de linguagem peculiar à poesia, mas a intersecção 

possível entre vida e morte: o momento exato em que uma torna-se a outra, a possível linha que 

as subdivide. E, mais além, principalmente, quando a vida deixa de ser vida para ser morte, a 

morte já não existe, posto que é condição dada primordialmente aos vivos, angústia iminente 

frente à impossibilidade de experimentar morrer, já que a partir do momento em que se está 

morto não há mais experimentação possível. Morrer, então, é o contrário de existir, o extremo 

da falta de experiências e, de alguma forma, o que está fora da cena da existência de qualquer 

pessoa.  

A morte impele às pessoas sempre o papel de coadjuvante, que por vezes pode ser 

terrivelmente perturbador. Gastão é um poeta de morte corpórea, atentando sempre para as 

interferências da morte na carne, no corpo que definha, nas memórias que se apagam, como já 

pudemos perceber em outros versos: “a minha eternidade é a minha vida,/ e tudo o que existir 

para além da memória/ que guarda a imagem transitória// já não será o corpo onde tu não 

estarás” (CRUZ, 2009, p. 336). Sente-se a morte no corpo alheio, sente-se o vazio no corpo 

próprio, morrem aos poucos as pessoas que nos rodeiam, e por vezes definham aos poucos as 

pessoas que existem, mas  

FOTOGRAFIA 

 

Entre o momento de pegar na folha seca do plátano pondo-a à frente da boca, 

para impedir o excesso ou a perda de palavras, e o final do tempo anunciado, 

quanta vida e quanto nada. 

 

Esses olhos incidem no futuro, poços abertos não atentos à traição da 

realidade. Cada momento promete o que não tem e é o que não é, até à vinda 

do supremo impostor, o instante que mata.  

(CRUZ, 2017, p. 25. Grifo meu) 

 

A associação entre o momento que inscreve um ponto final é recorrente: o fim também 

é uma imagem a ser construída e a ser percebida. São as dicotomias que possibilitam a reflexão 

acerca da vida e da morte – que é a transformação no nada – e todos os levantamentos possíveis 
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acerca do tempo passado e do tempo futuro findam com último instante, que é o instante que 

mata o corpo e as lembranças. Morrer é, de alguma forma, um enorme vazio de esquecimento. 

 

A primeira parte de Existência, portanto, destina-se talvez a compreender melhor, da 

forma que lhe é possível, com a poesia, isso que resta. Uma constatação limítrofe sobre as 

experiências humanas ao longo do percurso e, ao mesmo tempo, uma constatação limítrofe do 

fazer poético maduro. À poesia apresentam-se muitas possibilidades, inclusive a possibilidade 

de retratar o que não pode ser retratado, de modo que o poeta tardio perceba isto: a constatação 

da impossibilidade que lhe é característica e a criação de uma forma de conseguir conviver com 

a descoberta. O desconcerto que fora levantado por Said já não proporciona uma estagnação, 

mas uma problematização. O encontro com um poeta que perceba a inquietude e faz disso um 

motivo para sua criação literária, tal como um músico que, com a proximidade do fim da vida, 

continua a compor ainda que as melodias não sejam estritamente harmoniosas. 

Octavio Paz, em O arco e a lira, aponta que “a palavra poética é plenamente o que é – 

ritmo, cor, significado – e, ainda assim, é outra coisa: imagem.” (PAZ, 1982, p. 26). Tal como 

Paz, Crítico-Poeta, Gastão também aponta para uma proposta, desde o início desta secção, que 

parece apresentar um jogo que é sobretudo imagético: Sonhos e outras realidades, a ratificar as 

características levantadas por Paz para definir a palavra que se afirma poética. São levantadas, 

mais uma vez, as similaridades entre escrever poesias e existir: é sempre sobre a construção de 

imagens que não desaparecem, que não se fixam e, após, também passam pelas retinas, de modo 

que o ofício do poeta talvez seja o de conseguir enxergar o mundo e, a partir disso, inscrever a 

sua marca, tal como o ourives-gravador já apresentado por Gastão n’A Moeda do Tempo: 

Ourives-gravador era o ofício 

do meu avô paterno: sobre mesas 

dispersos utensílios buris limas 

por entre chapas e, há muito, objectos 

 

acumulados; lembro-o curvado 

com a luneta, fixamente olhando 

a dura mão que no metal gravava 

por encomenda nomes: desenhava com 

 

força as linhas do seu significado 

como se para alguma eternidade 

ilusória as gravasse, assim o poeta 

 

com o buril inscreve na deserta 

chapa do mundo não interpretado 

o sentido precário de o olhar 
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(CRUZ, 2009, p. 347) 

 

A sutil tarefa do poeta, portanto, parece muito com aquela a que Gastão tem se dedicado 

ao longo dos anos: a de ler o mundo e, a partir disso, conseguir reformular alguma coisa – ainda 

que seja o resultado uma coisa precária. A poesia é um trabalho físico, uma espécie de inscrição 

cujo material é feito de palavras, linhas e entrelinhas, bem como o trabalho do ourives, que 

também inscrevia nomes noutras superfícies. O poema acima, que entende, tal como Herberto 

Helder, a poesia como um ofício, faz com que se consiga enxergar a tarefa de enxergar o mundo 

como uma atribuição dos poetas, longe dos dons e das inspirações sobrenaturais, não de modo 

inerte, mas de modo reconstrutor, a transpassar as experiências da vida com uma espécie de 

capacidade de resguardá-las, de alguma forma, como se o poeta fosse, além de fingidor, 

gravador. 

 

Ainda que o momento da experiência passe, há um porvir que se baseia nas lembranças 

que ficaram e que não consegue abster-se disso. Existir, portanto, é um jogo entre conviver com 

as imagens do passado e acumular os momentos do presente – ao minuto em que este também 

logo se torna passado. 

 O equilíbrio exato não parece plenamente possível, já que quanto mais o tempo passa, 

maiores são os acúmulos e as visões sobre os acúmulos. Na primeira parte do livro, numa 

espécie de sucessão de flashbacks, Gastão levanta a potência linguística possível à poesia: mais 

ressignificação e menos salvação. Mais representação e menos transcendência. Se existe uma 

possibilidade à palavra poética, talvez essa possibilidade passe, antes de tudo, por reconhecer 

finitudes e conseguir lidar com falhas. Talvez a possibilidade passe pela percepção de que 

escrever é um ofício da prática humana. Porque é um poeta de erros, Gastão aponta para muitas 

existências, sim, mas sobretudo uma Existência que consiga ser cíclica e reflexiva, lidando, de 

fato, com o que a humanidade possui de mais abrangente e indiscutível: as falhas. 

Existência não é e nunca foi um livro de orientações para a vida. Não se percebe, no 

último livro de Gastão, uma espécie de poesia de autoajuda que possa confortar o leitor para 

que ele lide melhor com a própria vida e com as próprias falhas. O Estilo Tardio não é 

confortável, já percebemos. Não é papel da poesia o conforto, assim como não é papel da poesia 

coisa alguma que não seja o trânsito e as alterações possíveis. O papel da poesia é ser poesia, 

sem que para isso precise caber em formulações pré-estabelecidas. 
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Gastão apresenta, portanto, nesta primeira secção, as falhas e incompletudes humanas, 

não para que elas sejam resolvidas como uma simples equação, mas para que sejam percebidas 

como características importantes do processo da humanidade. O papel do poeta é apontar para 

o mundo a fim de percebê-lo e maximizá-lo. Gastão levanta questões, refletindo acerca do 

próprio papel enquanto poeta ao longo de uma trajetória que foi marcadamente permeada por 

muitos acontecimentos e por muitas perdas. A partir disso, cabem aos leitores as interpretações 

e reflexos múltiplos que não estão diretamente presas a quem escreveu. “Sentir, sinta quem lê!” 

(PESSOA, 2001, p. 26). 



35 
 

 3. Jardim Exíguo 

 

 

Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, 

Onde esperei morrer - meus tão castos lençóis? 

Do meu jardim exíguo os altos girassóis 

Quem foi que os arrancou e lançou no caminho? 

Camilo Pessanha 

 

Exíguo é sinônimo de escasso, daquilo que não é suficiente, certa forma de 

incompletude. A poesia é prova máxima de insuficiência, posto que é linguagem. E isso sabe-

se pelo menos desde a dupla falta apontada por Leyla Perrone-Moysés: “A literatura nasce de 

uma dupla falta: uma falta sentida no mundo, que se pretende suprir pela linguagem, ela própria 

sentida em seguida como falta.” (PERRONE-MOISES, 1998, p. 103).  

Gastão também prova da insuficiência, e joga com ela – consequentemente sentindo os 

resquícios de uma falta que é dupla. O poeta possui uma recolha de poemas com o mesmo 

nome, publicada nos idos anos 2006, em que a mesma temática já havia se apresentado: 

Escassez. Além disso, desde a Morte Percutiva o vocábulo-título desta secção já se apresenta: 

“vestígios ambíguos e selos/ destinos infectados de ar em corpos exíguos/ a trava 

recente/circulando solta no caos dos umbigos” (CRUZ, 2009, p. 36), levantando a possibilidade 

de a impossibilidade ser uma já uma temática firme e, ao mesmo tempo, cara para Gastão desde 

o início de sua trajetória poética. Como Existência é um livro de rememorações e reencontros, 

Gastão se encontra com a sua própria inquietude, com uma falta que é perceptível. 

Pensa-se em excessos quando pensa-se em jardins que povoam a ficção: desde os Jardins 

do Éden, possíveis primórdios do homem que culminaram nas crenças que envolvem a 

civilização ocidental, onde Deus supostamente havia tornado a vida humana possível pela 

primeira vez sobre a Terra, passando pelos inconfundíveis girassóis pintados por Van Gogh, 

chegando à “primavera cantada em cada vida” (ESPANCA, 1999, p. 134), se pensarmos num  

dos mais conhecidos poemas da tradição da poesia portuguesa de todos os tempos a figurar 

como exemplo.  

Aqui, na Existência de Gastão, há um jardim contrário, que é insuficiente, mais fim que 

início. Se os jardins são comumente associados à criação, à vida, à natureza, às datas festivas e 
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aos pontos de origem, aqui há um jardim que é mais ausência, memória e representação de 

alguma coisa incompleta. A insuficiência do jardim talvez esteja atrelada, portanto, aos frutos 

de que ele dispõe. A relembrar Said: “Não são redondos, mas ásperos”. O produto imaginado, 

antes de apresentar harmonia, proporciona desconcerto e tensão. Não a tensão que impossibilita, 

mas a tensão que mostra as cordas todas dispostas de modo firme para que algum som possa 

ser produzido. O jardim de Gastão, antes de ser uma ode desenfreada aos resquícios da vida, é 

um sítio em que fim e início podem coexistir. 

Num livro cuja trajetória é profundamente influenciada pela morte, talvez a escolha de 

Jardim Exíguo como um dos subtítulos apresente possíveis leituras. É exíguo o jardim, portanto 

a visão miraculosa torna-se obsoleta: não há milagres e nem redenção possível.  É importante 

relembrar que jardins também surgem após a morte, nos túmulos, graças à decomposição dos 

corpos, numa espécie de transformação das matérias que apenas a morte é capaz de 

proporcionar.  

 Uma das interpretações remete-nos à narrativa bíblica, que levanta uma grande 

metáfora pertinente ao livro de Gastão: não há paraíso possível a quem busca o conhecimento, 

muito menos a quem busca o autoconhecimento. Morde-se a maçã, perde-se o Éden, apresenta-

se em metamorfose o bem e o mal. As grandes dicotomias erroneamente associadas às 

divindades demoníacas que, na verdade, são o que de mais humano há, de modo que a 

humanidade funcione exatamente como a espécie condicionada entre os dois polos que, 

aparentemente, poderiam se configurar como extremos. O humano funciona como ponto de 

encontro entre opostos e extremos, daí a afirmação de que a linguagem é uma das 

possibilidades, antes de tudo, de humanidade, de comunhão, como já apontara Ruy Belo em se 

tratando da linguagem poética: 

Talvez se possa entender a poesia como o exercício da sabedoria da 

linguagem, numa definição ampla, que porventura terá o mérito de contemplar 

o que de mais geral, de mais característico, de mais permanente ela contém. 

Por outro lado, linguisticamente, a poesia configura-se como a violação, o 

afastamento em relação a uma norma que é a linguagem usada nas relações 

habituais entre os homens. Há um certo carácter revolucionário inerente a toda 

boa poesia e a revolta nos temas ou motivos pode facilitar um certo vigor que 

nunca deve deixar de existir ao nível da expressão. Mas, um pouco 

paradoxalmente, a melhor poesia, entre ela a poesia maldita, pode servir um 

ideal de comunhão entre os homens. (2002, p. 101). 
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O Jardim Exíguo, portanto, enquanto construção da poesia, é, antes de tudo, um ideal 

de comunhão e partilha de Gastão com outros e consigo, uma tentativa de diálogo e de 

construção de um espaço que é coletivo, antes de tudo, posto que aborda questões 

intrinsecamente humanas e reconhecíveis. A revolução possível é a de levantar o vigor acerca 

das reflexões sobre a própria vida – consequentemente sobre a própria morte. 

Os homens perderam o paraíso na incansável busca pelo conhecimento. A partir disso, 

o que se tem é o afastamento do jardim divino e a proximidade com as dores e as mazelas, como 

uma espécie de punição que acaba por resultar nas características mais peculiares pertencentes 

à civilização.  

O que caracteriza o humano marca-se a partir da metáfora da experiência: é preciso 

morder o fruto, extraí-lo, transformar-se, de alguma forma, nele, absorver a culpa inerente ao 

fruto para si, como o amador que se transforma na coisa amada. É a partir dessa absorção que 

surgem as demais possibilidades. Na narrativa bíblica, não é apenas o olhar que proporciona o 

castigo às criaturas humanas; é preciso provar, numa espécie de compromisso com o vivido – 

que acaba por gerar consequências. A mulher, Eva, imagina que, ao comer o fruto, pode morrer, 

quando automaticamente é interpelada pela serpente, que retifica a informação: o fruto não 

mata, apenas proporciona o conhecimento divino, fazendo com que homens tenham as visões 

de bem e de mal.  

Após decidir provar o fruto, a personagem também o oferece ao seu então companheiro, 

Adão, como uma espécie de partilha do conhecimento. Há muitos pontos interessantes na 

construção da presente narrativa: o primeiro é a visão transcendental da sabedoria, como se aos 

seres superiores, representados aqui pela figura de Deus, estivesse designado o conhecimento 

do bem e do mal e, ao absorver o fruto, destinar-se-ia também aos humanos. É o que acontece 

com Eva e Adão: estão ali, ao invés da morte, partilhando agora de uma espécie de centelha 

divinas – ainda que para isso tenham sido expugnados do paraíso. Agora conhecem, ainda no 

jardim, o bem e o mal, e essa possibilidade de conhecimento proporciona a primeira constatação 

que os personagens fazem após a experimentação: estavam vivos, mas nus, o que talvez seja 

mais uma grande metáfora da construção do conhecimento ao longo de uma vida, numa 

experiência humano-divina de descobrimento do mundo. 

A experiência traz riscos, mas talvez a ausência de experiências traga apenas uma vida 

ensaiada impossibilitada do conhecimento. As dicotomias, portanto, encontram lugar na poesia, 
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que é o local adequado para encontros aparentemente opostos. Por isso, a Existência é também 

um espaço para um jardim exíguo onde se espera um conjunto de muitas flores. O cenário 

construído aqui é diminuto, mas profundamente humano, como o título da obra poderia sugerir. 

Torna-se pequeno o jardim após os Sonhos e as outras realidades e antes dos Factos. 

Uma espécie de percurso delimitado pelos títulos. A poesia é caminho, disso sabe-se, entre o 

transe e o trânsito. A estratégia de Gastão, aqui, talvez seja a de representar algumas fases do 

fazer poético unidas à fase do próprio corpo humano, que definha, estabelecendo, ao longo das 

páginas, mais relações entre o que foi vivido e o que foi escrito, como um tipo de cronologia 

em que o criador e a criatura se mesclam para criar outra coisa dentro do campo artístico: “Tu 

és a história que narraste, não/ O simples narrador.” (DRUMMOND, 1980, p. 89) 

 

3.1 Flores da ausência 

 

Falar de uma ausência não é morrer, mas talvez seja o que mais se aproxima da 

possibilidade da morte. A linguagem funciona como um profícuo ponto de contato e de 

materialização de algum tema. Além disso, há um potencial inventivo peculiar às palavras que 

conseguem, a bem dizer, criar, no sentido mais denso da palavra. É o que segue nos versos que 

finalizam o primeiro poema do Jardim:  

ouço-te agora 

e inútil presença inexistente 

 

voz de pedra que foi carne translúcida 

entre as minhas mãos álgidas tremendo 

(CRUZ, 2017, p. 29) 

 

São “demasiados mortos para a minha memória”, coloca Gastão noutra altura, de modo 

que, com o passar dos anos, a presença da morte – especificamente das figuras próximas que 

morreram – se intensificou em sua poesia. A voz de pedra que foi carne translúcida indica a 

presença da vida inerte, túmulo, a ausência da linguagem. A representação da morte, de alguma 

forma, é a representação da inexistência da fala e do diálogo.  

Morrer é, além de tantas outras coisas, matar um pedaço de linguagem representado pelo 

corpo. Um corpo morto não fala e, consequentemente, não interage. Por isso as línguas 

extinguem-se com o passar do tempo, e não só, as falas próximas dos que amamos perdem-se 
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também para sempre no vazio. Morrer é sobretudo interromper vozes, transformar em pedra o 

que foi diálogo, em silêncio o que era escuta e em inércia o que era movimento: a metamorfose 

final, por isso, é uma transformação vazia e de silêncio. Esse silêncio peculiar característico ao 

tema é, de alguma forma, transformado em linguagem por meio da poesia, como se fosse 

possível a materialização de um vazio. 

 O Jardim Exíguo é uma referência a Pessanha, mas também uma referência à passagem 

do tempo através da natureza, de acordo com as estações do ano. É nesta subdivisão que 

aparecem o maior número de poemas datados, de modo que a natureza faça parte do ciclo que 

aqui é construído e a presença de um calendário funcione como apoio para a leitura. À parte o 

caminho de intepretação que as datas proporcionam aos leitores, que podem projetar uma 

espécie de paisagem ou cenário ao fundo dos poemas, as datas também funcionam para 

reafirmar uma das características mais marcantes de Gastão: um poeta que enaltece o tempo e 

que se marca através dele. É, por meio do tempo, que a narrativa ganha força e traça uma marca 

pessoal. 

 

3.2 Observação do verão 

 

O tempo que passa internamente – no corpo – também se apresenta no exterior, dividido, 

como forma de diálogo com o mundo. Observar o outro é papel fundamental à linguagem, que 

consegue dizer sobre o mundo. Mas, em Gastão, o próprio tempo também funciona como um 

outro que precisa ser observado, como se houvesse uma personificação possível representada 

aqui. O autor de Observação do Verão tem em si a construção de quadros que se alinham e 

indicam um percurso, uma trajetória: 

                  SÓIS 

 

Acabou fevereiro e a luz lisa 

de março tomou conta do deixado 

deserto do inverno; abro a camisa 

ao trémulo calor que descuidado 

 

entra na pele: uma ilusória brisa 

igual à ilusão do adiado 

verão geral que a memória exorciza  

como se só pensa-lo fosse o lado 

 

mais cruel de existir porque não há 

como recuperar os verões findos 
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num único verão que contivesse 

 

todos nem a memória poderá 

na sua luz total ter os infindos 

sóis dúbios de onde a luz desaparece 

 

                                              1 de Março de 2017 

(CRUZ, 2017, p.40) 

 

A brisa presente neste Jardim quando chega à pele já é ilusão: “igual à ilusão do adiado”. 

O verão, imagem tão presente na poética do autor que já escreveu versos como “a música 

excitava-nos/ tal como o sol na praia nos fazia/ acreditar no corpo, o real total/ em que a água 

e o ar se incorporavam.” (CRUZ, 2009, 345), em que o Sol, astro maior, aparece como o 

personagem que garante algum tipo de garantia para o ato de existir, como se a luz e o calor 

pudessem atestar uma fagulha de realidade. No poema de Existência citado acima, o jardim 

agora aparece também como impossibilidade: também é exíguo, escasso.  

Lembrar é o modo mais cruel de existir, e especialmente aqui, quando as imagens 

permanecem apenas numa memória que também é ilusão e não forma fixa. Com as palavras de 

Octávio Paz: “A poesia revela este mundo; cria outro” (PAZ, 1982, p.15). Cria por vezes o que 

também não existe, imaginação em seu estado máximo, linguagem em exercício, forma humana 

de criação e tentativa de redescoberta, como apontam alguns dos versos do poema seguinte: 

          TRANSPARÊNCIA 

 

Perdi um copo na manhã de março 

ou talvez tenha sido na de agosto 

a realidade fica dependente  

de duas ou três sílabas tombadas 

na água transtornada da linguagem 

 

poderei ter perdido o corpo em março 

e talvez seja essa a realidade 

a transparência não permite os erros 

certos é ela própria uma ilusão que gera 

prestidigitação 

 

a desaparição do copo de água 

é um facto concreto mas secreto 

nem mesmo perco tempo a procura-lo 

até ao seu regresso 

à transparência da opacidade 

 

                                   26 de março de 2017 

(CRUZ, 2017, p. 41) 

 



41 
 

Reside na linguagem a capacidade de representar o real – ou pelo menos a sua tentativa. 

Diante da impossibilidade, surge o abismo. Numa espécie de exercício poético de reflexão, 

Gastão aponta novamente as águas turvas por onde passa e por onde é criado o poema tardio, 

não num exercício de calma, mas, como apontara Said, com desconforto. A realidade humana 

a depender de duas ou três sílabas5, símbolos que funcionam como convenção para a 

representação das necessidades básicas e complexas. É a linguagem uma ciência duvidosa e a 

poesia um exercício de criação não exato e pouco transparente. Não há representação óbvia 

entre os símbolos que se criam e os desejos que se querem transmitidos, por isso surgem as 

falhas na comunicação que, em se tratando de poesias, podem ser, na verdade, acertos de 

comunicação e interpretação. 

 Há materialidade no mundo, mas não materialidade linguística capaz de representar o 

mundo, a partir daí surge um problema que não possui solução simples. É material o corpo e 

pouco material o que consegue representar o corpo. Portanto, para driblar a impotência frente 

às duas ou três sílabas, o poema só pode ser transtorno e incompletude, só pode ser tentativa e 

não consumação. 

O Jardim de Gastão levanta, portanto, uma possibilidade de criação diminuta, um 

encontro com a possibilidade e com a criação que pouco se assemelham à concepção divina 

miraculosa. É repleto de humanidade, de convívio e diálogo a secção que, ao longo dos poemas, 

levanta a possibilidade da vida ser uma presença brutalmente incompleta e dicotômica, sendo 

representada através da poesia, um enorme abismo que proporciona um espaço de interpretação 

entre os dois lados. 

Grandes poetas já perceberam essa falha-capacidade e, tal como Gastão, apropriaram-

se dela, tanto é que a quantidade de poemas ditos metalinguísticos, quando a própria poesia fala 

de poesia, ultrapassam um limite razoável e invadem os manuais escolares, mas a poesia não é, 

nem precisa ser,  um manual prescritivo ou um conjunto de regras impostas. Tampouco a poesia 

deve estabelecer limites sobre o que é a própria poesia ou suas funções, antes disso pode – e 

deve ser – uma hipótese de voo. 

                                                           
5 Cf Fiama Hasse Pais Brandão em “Grafia 1”: Água significa ave/se/ a sílaba é uma pedra álgida/ sobre o 
equilíbrio dos olhos/se/ as palavras são densas de sangue/ e despem objetos/se/ o tamanho deste 
vento é um triângulo na água/ o tamanho da ave é um rio demorado/ onde/as mãos derrubam 
arestas/a palavra principia (BRANDÃO, 2006, p. 15). 
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4. Factos 

 

 

 

Tem vários fins a 

vida e quando começa  

já não lhe dá o corpo a mesma  

pressa  

 

Tão depressa se esconde 

 numa curva sem luz como atravessa 

 a estrada 

 procurando a outra berma  

 

Tem sucessivos fins e todos  

verdadeiros É sempre  

o mesmo corpo o mesmo o  

nevoeiro 

Gastão Cruz 

 

do mundo que malmolha ou desolha não me defendo, 

 nem de mim mesmo, à força 

 de morrer de mim na minha própria língua, 

 porque eu, o mundo e a língua 

 somos um só  

desentendimento 

 

Herberto Helder 

 

Na última parte da Existência, talvez o encontro mais profundo com o real e com o 

tempo tardio, como se surgisse de modo mais voraz a constatação de finitude que já se anuncia 

ao longo das outras partes do livro. O que se observa nesta secção é a constatação do tempo que 

passou. O futuro, antes figura próxima, agora aparece como o momento presente. Os poemas 

são a representação do tempo que chegou – mas que também é carregado de passado.  

Ao longo das páginas, o desdobramento possível aponta para as memórias que 

permeiam os versos e são indissociáveis. Se Existência é um livro-trajetória com uma 
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cronologia própria que se desenvolve, é na última parte que os versos são ainda mais carregados 

de passado do que de futuro, tal como o corpo do poeta que escreve – inscreve. Ao longo dos 

quinze poemas que compõem o terceiro elemento do tríptico de Gastão, há a recapitulação das 

memórias, da morte e da morte da memória, já que esta também se desgasta, como se ao fim da 

vida uma dança transtemporal existisse e gerasse qualquer coisa que não é equilibrada. 

 

4.1 Era depois da morte 

 

O primeiro poema da secção, como indícios de uma parte que rememora mais do que 

anuncia, é um comentário à Morte Percutiva, como se o hiato temporal existente entre o Gastão 

jovem e o Gastão de hoje permitisse as releituras possíveis entre morte e vida e fizesse com que 

o autor pudesse ser, hoje, um de seus grandes interlocutores. É, aliás, na parte final de Existência 

que Gastão se apresenta como profundo leitor de sua obra, acrescentando, aos poemas, um 

significado novo e a si, enquanto poeta, o movimento necessário para que seja possível a 

sobrevivência no tempo. A releitura traz apontamentos e retificações que apresentam a poesia 

como um estado contínuo de crítica e reflexão. Um bom poeta é um bom leitor e Gastão 

reafirma isso perfeitamente enquanto é capaz de se ler, enquanto lê também outros, no poema 

seguinte:  

SOBRE A MORTE PERCUTIVA 

Era depois da morte. 

Herberto Helder 

 

Era depois da morte herberto helder 

Ruy Belo 

 

Não sei se sei por que razão a morte 

foi um tema dos meus dezoito anos 

 

era depois da morte de alguns vivos 

vistos na solidão dos seus sentidos 

 

talvez fosse por isso, pela primeira vez 

a pele mostrara-me 

 

o incêndio de um sangue amarelado 

à transparência cega dos sentidos ardidos: 

 

esse repouso morto só esperava 

ressureição no golpe das palavras 
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O poema inaugural da terceira fase da Existência são muitos poemas e muitos poetas, 

tal como o próprio autor desta obra. Como se ali, já nas epígrafes e nos primeiros versos, 

Gastão reafirmasse o que Ruy Belo apontara, em Na senda da poesia, ao dizer que a poesia é 

uma sala de convívio, ou, ainda mais, que existir só é possível em visita e afeto e é na poesia 

que se encontra um local possível para essa Existência em comunidade. O diálogo intenso 

com seus contemporâneos também funciona como um tipo de reafirmação da memória, que 

se reinventa e se recria à medida que retoma essas personagens da trajetória. Herberto Helder 

e Ruy Belo não são apenas nomes dispostos de forma aleatória, são personagens da vida 

pessoal de Gastão que se apresentam como prova de que o passado, de fato, existiu de forma 

coletiva e é esse passado que persiste nos versos de hoje, funcionando como uma ponte para 

a leitura. 

Os versos iniciais do poema talvez permitam-nos recapitular uma trajetória temática de 

Gastão: a morte. Sempre um tema presente, mas de alguma forma, em dado momento, passa 

a ser um tema do presente, agora, enquanto se vive, um tema urgente. A morte deixa de ser 

referência e citação e passa a ser ação do próprio corpo que envelhece e percebe-se diferente, 

não apenas pelo que sente, mas pelo que consegue enxergar e visualizar em relação aos outros 

e ao próprio passado. A autorreflexão só é condicionada a partir dos limites alcançados por 

certa idade, de modo que é impossível tentar modificar o passado com as informações do 

presente. Olha-se para trás e enxerga-se outra coisa, sabendo que é impossível modificar essa 

outra coisa que é olhada. Fosse isso representado por uma voz verbal, seria representado pela 

voz reflexiva, quando o sujeito – aqui classificação sintática e pessoal – pratica e sofre a ação. 

Gastão olha e é olhado por um olhar diferenciado que, por sorte ou intempérie do destino, não 

se sabe quando passa a surgir dentro da própria vida. 

À época dos dezoito anos, por isso, morrer era apenas na pele do outro: um primeiro 

encontro com a força estranha, ainda tão distante dos anos juvenis.  A partir do poema de 

Gastão que, agora, passa a ser sobre o ato de morrer, pode-se perceber certa cronologia para 

a morte e certa capacidade maior para comentá-la.  Alguns passos foram dados à frente: se 

antes falava-se com menos autoridade, agora já é possível uma espécie de explicação acerca 

de, um tipo de ensaio. 

 As epígrafes escolhidas também apontam para uma trajetória de seus contemporâneos 

com o fim do ato de existir. A intertextualidade clara com dois poetas de sua geração que 

também abordaram incansavelmente a temática da morte representa talvez mais um traço 

dessa inquietação tardia que busca mais indagar do que solucionar.  
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É ainda no poema “Sobre a morte percutiva” que a linguagem aparece como uma espécie 

de continuação pós-morte. Se, no poema anterior, o último da segunda secção, “Variação”, os 

versos incitam uma dúvida sobre a continuidade da linguagem após o corpo definhar, o poema 

que abre a última secção parece apresentar a resposta acerca da ressureição possível no golpe 

das palavras. Ressuscitar é um ato comumente associado à figura que uniu bem a carne e a 

transcendência: Cristo. E, de acordo com a tradição bíblica, um dos apóstolos só pôde crer na 

ressureição após tocar. A linguagem do corpo que necessita dessa espécie de golpe – aqui 

representado pelas palavras – para que se faça crer: é no golpe o encontro. 

Golpe é também título de um dos primeiros poemas desta recolha, de modo que, 

novamente, a poesia apareça numa espécie de ciclo que se completa também com mais 

lacunas. A finitude do corpo acaba por preceder a finitude das palavras. Um dia, possivelmente 

as palavras que conhecemos poderão ser extintas nas línguas que morrem juntamente aos 

corpos. Até que chegue este dia, sobreviverão à morte, em outros corpos, e podem falar da 

morte, e reinventar o que falaram sobre a morte, para falarem novamente como se a poesia 

fosse, ou pudesse ser, ensaística. Sobretudo, no caso de Gastão Cruz, autoensaística, já que o 

autor relembra-se e, mais além, reinventa-se.  

O ato de autoleitura aponta para uma característica de Gastão que há muito já é 

conhecida, como apontara Luis Maffei: “A poesia de Gastão Cruz é contemporânea a si 

mesma.” (MAFFEI, 2012, p. 161), de modo que toda a obra funcione como interlocutora da 

obra, fazendo com que o poeta seja, ao mesmo tempo, muitos poetas e muitos interlocutores 

de si. Neste último livro, talvez a autoleitura seja aflorada, apontando para um poeta que 

conseguiu encontrar uma forma ainda maior de perceber o tempo e perceber a sua própria 

obra. Gastão Cruz é um excelente leitor, fato inquestionável, mas ainda consegue incluir a si 

próprio em seus planos de leitura. Colocar-se dos dois lados da moeda do tempo de que é 

feito, como leitor e como autor, é conseguir unir mais ainda todas as faces do fazer poético e 

proporcionar tantas mais reflexões. A sua vasta obra crítica sobre outros poetas faz com que 

Gastão consiga também ser um de seus principais leitores, uma figura a conseguir a alteridade 

necessária para se enxergar de fora da obra, analisando-a como se não fosse fruto da própria 

criação, com a imparcialidade necessária que a análise exige e, ao mesmo tempo, com as 

particularidades necessárias para conseguir as densas leituras. 

Pessoa apontara, em certa altura, que “o poeta é um fingidor”, e Gastão consegue 

ratificar a hipótese de modo a provar que esse fingimento não é estável, mas construção e 
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técnica. Se a poesia é fingimento, é também e – sobretudo – movimento, por isso a morte que 

foi um tema dos dezoito anos hoje já não é mais a mesma coisa. 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já que há também muito de Camões na 

existência e na Existência de Gastão, como aponto mais à frente, em subtópico dedicado à 

relação entre esses dois nomes da poesia portuguesa. 

 

 

4.1.1 Era depois da morte: Herberto Helder 

 

Gastão Cruz encontra em Herberto Helder um profícuo interlocutor ao longo da vida. 

Contemporâneos entre si, os dois autores experimentam as mazelas do início da escrita em 

tempos de um regime ditatorial que vigorava e passam, a partir daí, a perceberem a escrita 

também como um ponto de partilha, encontro e, de alguma forma, como um ponto de 

resistência. 

 Para ambos os autores, a temática da finitude esteve sempre presente e também os dois 

assistiram à perda de alguns de seus companheiros de escrita. Por esse motivo, a morte foi 

sempre um tema “dos dezoito anos” para os autores, que passou, no entanto, a se aprofundar 

ao longo do tempo e das circunstâncias de envelhecimento a que eles estavam submetidos. 

O fato é que também para Herberto o Estilo Tardio aparece como a deflagração de um 

corpo que envelheceu e que passou a constatar a iminência do fim. Em seus livros finais, é 

perceptível a decadência do corpo por meio dos versos e uma espécie de finalização da 

trajetória poética, igualmente desconcertante e áspera, como propusera Said num trecho 

apresentado no início deste trabalho: 

 

cheirava mal, a morto, até me purificarem pelo fogo, 

e alguém pegou nas cinzas e deitou-as na retrete e puxou o autoclismo, 

resquiescat in pace, 

e eu não descanso em paz nas retretes eternas, 

a água puxaram-na talvez para inspirar o epitáfio, 

como quem diz: 

aqui vai mais um poeta antigo, já defunto, é certo, mas em vernáculo e tudo, 

que Deus o receba como ambrosia sutilíssima nas profundas dos esgotos 

merda perpétua, 

e fique enfim liberto do peso e agrura do seu nome: 

vita nuova para este rouxinol dos desvãos do mundo, 

passarão a quem aos poucos foi falhando o sopro 

até a noite desfazer o canto, 

errático canto e errado no coração da garganta, 

canto que o traspassava pela metade das músicas 
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— e ao toque no autoclismo ascendia a golfada de merda enquanto as turvas 

águas últimas 

se misturavam com as águas primeiras 

(HELDER, 2013, p. 104) 

 

O poema acima, de Servidões, aponta para um poeta que começa a perceber a iminência 

da finitude e a ter que lidar com a possibilidade mais presente deste fim. A morte aparece com 

maior proximidade para o poeta, mas, ao contrário de certa tranquilidade esperada, o tom é 

escatológico e inquietante. Para Herberto, no fim da vida, ao poeta não cabe descansar em paz 

“nas retretes eternas”. O desequilíbrio presente entre o que se espera dizer da morte e o que, 

afinal, diz-se é uma das características semelhantes entre Herberto e Gastão tardios, talvez 

como um sintoma da representação poética desses dois artistas e de seus respectivos modos 

de enxergarem a vida. 

Para Gastão, o fim da Existência é um momento de confronto e reflexão com a própria 

vida. Para Herberto, da mesma forma, desde Servidões6, há uma mudança de estilo que inicia 

uma nova fase de declínio – não associada à qualidade da escrita, mas a um ciclo que, de 

alguma forma, se finda e que, por isso, deve ser observado com maior atenção ainda que não 

exija um confronto pacífico. 

A seguir por A morte sem mestre, nota-se a predominância de um Herberto que 

envelheceu e que carrega em si as marcas do tempo que passou. Com o envelhecimento, o 

peso da escrita não é apenas o peso dos dias, mas também o peso dos dias que passaram e 

proporcionaram marcas. Herberto não aborda incessantemente o vocábulo tempo ao longo de 

seus poemas, mas constrói também, nos últimos livros, uma espécie de cronologia da finitude, 

o que não deixa de ser também uma forma de abordagem indireta do tempo. Como mais um 

exemplo possível dessas comuns relações, um poema de Poemas Canhotos, livro diretamente 

citado por Gastão Cruz, em Existência: 

? que interessa fazer a barba se é tudo para cremar, 

desde as unhas dos pés aos espelhos soberanos –  

Leonardo, Camões, Newton, Amadeus Mozart, 

et coetera 

que interessa? 

uma mulher bem temperada – disse o cozinheiro antropófago, 

mãos de assassino sobre as teclas, e algo de muito  

   puro se criava 

- ó mundo, deixa-te entender um pouco 

                                                           
6 É válido pensar na epígrafe que inicia o livro de Herberto, publicado em 2013: dos trabalhos do mundo 

corrompida/que servidões carrega a minha vida. (HELDER, 2013, p. 19) 
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desde nascer a morrer que não entendo nada, 

(HELDER, 2015, p. 16) 

 

 A escolha, portanto, da já citada epígrafe herbertiana para um poema de Existência 

aponta, para além de um diálogo, um ciclo. “Sobre a morte percutiva” parece ser um espaço 

coletivo da morte. Ou a representação, por meio da linguagem, do máximo que se pode 

experimentar da morte enquanto se vive. Herberto faz também de forma semelhante em seus 

poemas finais. Quando cita os soberanos que nem por sua maestria conseguiram fugir da morte, 

levanta talvez o fato de que a morte é a característica iminente a todas as pessoas, mesmo aos 

artistas, sobretudo aos artistas que conseguem, de alguma forma, antecipar a morte como 

linguagem e representação. Morre-se o tempo todo, de diferentes formas, ainda que se criem as 

obras e as obras possam perdurar e tentar romper, de algum modo, essa barreira que o corpo 

não consegue e, com isso, só pode funcionar como algum tipo de tentativa. 

 Ainda que aos artistas seja proporcionada uma espécie de pedagogia da vida ou uma 

espécie de interpretação possível do mundo, nem eles conseguem recriar a prática da morte. Se 

imaginarmos um dos quadros mais famosos para ilustrar o tema, o imponente e enorme 

Guernica, de Pablo Picasso, podemos perceber que, aos artistas, cabe apenas a representação 

de uma morte, por mais próxima que ela seja. Por mais cruel que ela possa ser – e às vezes é – 

a morte é apenas uma figura recriada que não se ensina. O quadro é devastador, mas, ainda 

assim, apenas uma representação da devastação da Guerra Civil Espanhola – não a própria 

guerra. 

Foi Pedro Eiras a apontar, a partir da leitura de A morte sem mestre, de Herberto Helder, 

que não existiria um mestre capaz de ensinar a prática da morte por conta da ausência da 

possibilidade da experiência que é tão importante para o tema, portanto torna-se impossível 

ensinar ou aprender a morrer.  Gastão coloca de forma semelhante em Existência quando diz 

que “os factos vencem/ os argumentos” (CRUZ, 2017, p. 51). Aos mestres, portanto, só é 

possível ensinar o que se vive, os fatos, de modo que a morte seja uma prática inviável de ser 

verdadeiramente partilhada em experiência: 

Ora, se pode existir a morte sem mestre, é porque — premissa tácita — se 

pode aprender a morte sozinho. E, na verdade, quem poderia ensinar a morrer? 

Ou seja: que mestre poderia ensinar aquilo que nunca experimentou (depois 

de experimentar a morte, já não poderia ensinar o que quer se fosse)? Que 

paradoxal figura de um mestre poderia conhecer e ensinar aquilo mesmo que 

o anula? Decerto é um enigma sem solução, e nesse sentido todas as mortes 

são sem mestre, todas as mortes se aprendem a sós. (EIRAS, 2015, p. 98) 
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 A partir disso, Gastão encontra na linguagem a máxima aproximação possível, e em 

Herberto um bom interlocutor. Os dois poetas falam de morte como um sintoma do desconcerto 

criado pelo Estilo Tardio e, mais além, conseguem transformar num local de partilha o que 

primordialmente seria – e no fundo é – uma experiência solitária e distante da possibilidade da 

partilha. 

 É na literatura que os dois autores conseguem partilhar a grande cortina de fumaça que 

antecede a morte, como desespero e encontro.  Herberto Helder associa, em seus versos finais, 

duas imagens que também passam a ser muito próximas a um Gastão que é Tardio. Além do já 

citado poema acima, em que “é tudo para cremar” (HELDER, 2015, p. 16), há, ainda, em A 

faca não corta o fogo, versos dedicados à morte de Mário Cesariny em que surge a imagem 

ardente de um fogo que, num forno crematório, é capaz de transformar a matéria do próprio 

corpo e representar, com isso, uma trajetória de fim: 

corpos visíveis 

nobilíssimos 

inseparável luz que move as coisas 

ter um inferno à mão seja qual for a língua, 

toda a água é inocente e escoa-se entre as unhas, 

à porta do forno crematório alguém lhe toca, 

vai lá, vai que te acolham, 

brilha, brilha muito, brilha tanto quanto não    [possas, 

brilha acima 

faz brilhar a mão que melhor redemoinha, 

a mão mais inundada, 

e ele entra sem esperança nenhuma, 

só na última linha quando o coração rebenta, 

reconhece quem o olha 

  (HELDER, 2014, p. 614) 

 O retrato da morte de Cesariny, para além de uma experimentação linguística, aponta 

para a capacidade que a literatura possui de paralisar momentos, transformando-os em imagens, 

como se fosse uma câmera fotográfica. O registro entre morte e luz, já levantado por Herberto, 

é igualmente acatado por Gastão, noutra altura, em poema também já citado neste trabalho: 

Há dias em que em ti talvez nao pense 

A morte mata um pouco a memória dos vivos 

É todavia claro e fotográfico o teu rosto 

Caído nao na terra mas no fogo 

E se houver dia em que nao pense em ti 

Estarei contigo dentro do vazio 

(CRUZ, 2013, p. 37) 
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 Os dois poetas parecem perceber, em determinado momento da trajetória, que a morte 

é possibilidade, encontro, finitude e luz. Há um brilho relatado no poema dedicado a Cesariny 

e, da mesma forma, um rosto claro e fotográfico no poema de Gastão, transformando em 

imagens (técnica) o que seria vazio. 

 Deste modo, talvez o verso que torna possível a definição da relação de Existência com 

os seus interlocutores pos mortem é trazido também do poema de Fogo: “a morte mata um 

pouco a memória dos vivos.”. Por essa característica que somente a morte proporciona, é 

necessário que a memória seja, de alguma forma, transplantada para os versos – única forma de 

sobrevivência. 

 Ainda em Existência, Gastão realiza um claro convite a Herberto para uma ciranda de 

poetas. O antepenúltimo poema do livro, intitulado “Visão de Herberto Helder da morte de 

António Ramos Rosa” cita diretamente um poema dos Poemas Canhotos acerca da morte de 

António Ramos Rosa. Abaixo, a criação e a citação: 

VISÃO DE HERBERTO HELDER DA MORTE DE ANTÓNIO RAMOS 

ROSA 

António ramos rosa cuja morte 

herberto viu sem a ela assistir 

estava, segundo o testemunho obtido 

através da visão vinda num frio 

relâmpago, deitado numa cama 

a dele, contra a parede 

 

Há que dar meia volta com a cara 

contra a parede para entrar na morte 

totalmente 

isso aprendeu Herberto e compreendeu  

ao ver-se nessa morte em que não estava 

que se via num espelho 

(CRUZ, 2017, p.61) 

 

 

e 

 

o António Ramos Rosa estava deitado na cama contra a parede  

e deu meia volta sobre si mesmo  

e ficou de cara voltada contra a parede  

e fechou os olhos 

 e fechou a boca  

e ficou todo fechado  

e então morreu todo  

fundo e completo de uma só vez 

 e apenas ele no tempo e no espaço 

 e só agora passado ano e meio eu compreendo  
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como era preciso ser assim tão íntimo para sempre  

 tão compacto  

mais que o mundo inteiro  

 — e ele sou eu 

(HELDER, 2016, p. 39) 

 

 

No poema de Herberto, é o encontro com a morte do outro que possibilita a 

autorreflexão, como se a morte fosse capaz de proporcionar uma espécie de individualidade e 

diferenciação no mundo.  

Herberto e Gastão conseguiram perceber essa característica e transformar a literatura 

tardia numa espécie de desconcerto coletivo. Conseguiram, para além apenas da escrita, 

partilhar em versos uma parte do desconcerto próprio do mundo. Por conta disso, em Existência, 

Herberto funciona, para Gastão, como interlocutor afetuoso: é a memória a existir no papel e a 

própria vida a refletir nos versos. Os versos de Herberto representam também a ideia de um 

tempo que é o próprio tempo de Gastão: o tempo da vida, se utilizarmos o título escolhido pelo 

próprio autor no já referido prefácio a Os poemas. Como o tempo da vida é o tempo de muitas 

vidas, os dois, Herberto e Gastão, conseguem se transformar também em bons interlocutores 

camonianos, num tempo de poesia que também pode ser sempre. 

 

4.1.2 Mudam-se os tempos: Gastão, Camões e a autoleitura 

 

Na última seção de Existência, mais à frente, num poema que abrange a urgência da 

prosa, Gastão apresenta-se novamente como um grande leitor de outros poetas, levantando uma 

aproximação entre si e alguns nomes da tradição clássica com quem possui mais ligações:  

“A minha aproximação de poetas como Sá de Miranda, Bernardim, Camões 

(...) relaciona-se com a convicção de que existe um modo romântico 

intemporal de perceber o mundo e que essa percepção em nada impede, antes 

determina, um fortíssimo sentido de composição do poema.” (CRUZ, 2017, 

p. 49) 

 

A literatura, portanto, é fruto de encontros e diálogos, de modo que a escrita de hoje 

esteja indissociavelmente ligada à escrita do passado e à tradição. Camões é um grande 

interlocutor para a poesia de todos os tempos e, principalmente, um desses grandes 

interlocutores para Gastão, não só em Existência, mas também em todos os outros livros da 

trajetória do poeta. Basta pensarmos, por exemplo, nas Canções escritas por este como intensa 

forma de homenagem àquele. Gastão levantou, em outras alturas, citações a Camões, fazendo 
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com que o autor de Os Lusíadas estabelecesse sempre relações possíveis com a sua poesia e 

figurasse como peça importante para a leitura: 

 

DENTRO DA VIDA 

 

Não estamos preparados para nada: 

certamente que não para viver 

Dentro da vida vamos escolher 

o erro certo ou a certeza errada 

 

Que nos redime dessa magoada  

agitação do amor em que prazer 

nem sempre é o que fica de querer 

ser o amador e ser a coisa amada? 

 

Porque ninguém nos salva de não ser 

também de ser já nada nos resgata 

não estamos preparados para o nada: 

certamente que não para morrer 

                            (CRUZ, 2009, p. 337) 

 

O poema acima, retirado de A moeda do tempo, demonstra um dos muitos possíveis 

momentos em que é perceptível a aproximação entre Gastão e Camões. A temática dos próprios 

erros, já levantada noutras alturas por Camões, aparece aqui para Gastão como um ponto de 

partida sobre as reflexões possíveis à vida, sobretudo no que diz respeito à valorização da 

experiência que é tão necessária para que se criem os aprendizados e acontecimentos mais 

humanos. Gastão levanta as reflexões camonianas, ao longo da própria trajetória poética, como 

uma via de mão dupla: é uma conexão com a tradição portuguesa e, ao mesmo tempo, uma 

conexão consigo e com o próprio modo de enxergar a construção poética que passa pelo 

aprendizado proporcionado pelo autor de Os Lusíadas, como se Camões fosse interlocução e, 

ao mesmo tempo, técnica, se pensarmos na métrica dos versos que, por vezes, são comuns aos 

dois poetas, já que Gastão, ao longo de sua obra, também abusa dos versos com estruturas fixas. 

Gastão levanta, em Existência, uma forte reflexão acerca da linguagem, sobretudo na 

terceira parte do livro, em trechos como “faz para mim sentido o verso que releio/ muitos anos 

depois de tê-lo escrito” (CRUZ, 2017, p. 53) ou mesmo quando aponta para a particularidade 

que torna possível transferir a verdade do real para a verdade da linguagem, em trecho que será 

citado no subtópico a seguir. O fato é que, se pensarmos numa autorreflexão poética acerca da 

linguagem ou do que é possível à linguagem, chegaremos, mais cedo ou mais tarde, a Camões 

e a seu grande épico-reflexivo-linguístico que é Os Lusíadas, quando a viagem de Vasco da 
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Gama é, para além das Índias, uma viagem de encontro com a própria linguagem e a própria 

escuta possível à literatura.. 

Tal como Gastão, Camões aponta, muitas vezes, ao longo da narrativa fundadora 

lusitana para uma reflexão sobre os próprios versos ali apresentados.  

 

Gastar palavras em contar extremos  

De golpes feros, cruas estocadas,  

É desses gastadores, que sabemos,  

Maus do tempo, com fábulas sonhadas. 

(LUS, VI, 66) 

 

Enquanto constrói o poema, Camões também constrói, em segundo plano, algumas 

orientações sobre a própria construção poética. Assim como Existência, Os Lusíadas são muitos 

livros dentro de um mesmo livro, muitas possibilidades de leitura dentro da mesma leitura. A 

obra é composta por palavras, e é no meio dessas palavras que o leitor consegue encontrar as 

múltiplas interpretações possíveis ao longo das muitas leituras que o livro exige. O povo 

lusitano, aqui, é transformado em linguagem, de modo que a verdade do real, levantada por 

Gastão, tenha sido passada à verdade da linguagem e da arte, transformando-se em outra coisa.  

 Mais além, Camões ainda consegue estabelecer uma relação entre Cânace e o poeta, 

fazendo com que a experiência do equilíbrio e da morte estejam ligadas, tal qual na Existência  

de Gastão: “Qual Cânace, que à morte se condena,/ nu’a mão sempre a espada e n’outra a pena” 

(VII, 79, 7). Qual Cânace, o Gastão tardio parece ser a representação de um poeta que também 

escreve com uma mão na pena e outra na espada. Uma espada metafórica, neste caso, que nada 

mais é do que a passagem do tempo, leva o poeta à percepção de que a vida não é perene, antes 

disso, finda nas mãos de Chronos. Escreve-se enquanto se morre; da mesma forma, morre-se 

enquanto se escreve. Camões figura, portanto, entre um dos grandes interlocutores capazes de 

representar os pilares da Existência, posto que foi um dos escritores que mais entendeu as 

características do que é humano e mutável. A lição camoniana de transitoriedade das etapas fica 

ainda mais clara na última secção deste livro de Gastão, de modo que a palavra-chave da obra 

talvez seja pura autorreflexão e aceitação das mudanças, já que 

 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades. 
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Continuamente vemos novidades, 

Diferentes em tudo da esperança; 

Do mal ficam as mágoas na lembrança, 

E do bem, se algum houve, as saudades. 

O tempo cobre o chão de verde manto, 

Que já coberto foi de neve fria, 

E enfim converte em choro o doce canto. 

E, afora este mudar-se cada dia, 

Outra mudança faz de mor espanto: 

Que não se muda já como soía. 

(CAMÕES, 1973, p. 162) 

4.2 Uma cortina de água ou o poeta-ensaísta 

 

Uma das mais bonitas intervenções críticas que conheço pertence a Gastão Cruz, num 

belo ensaio acerca da obra de Ruy Belo, em texto presente na recolha A poesia portuguesa hoje, 

em que Gastão figura como crítico, não deixando jamais de fazer, dentro do ensaio, uma espécie 

de ensaio-poético, como são alguns dos muitos ensaios acerca da poesia:  

 

Assim o entendeu Ruy Belo, para quem a prática poética pôde ser uma tarefa 

de rigor, sem deixar de ser uma tarefa de paixão. “Só a poesia se fica na 

linguagem” – escreveu Ruy Belo. E esta frase, que é o contrário de uma 

restrição, exprime da forma mais exacta aquela fidelidade à linguagem que é 

a fidelidade mais profunda à vida.” (CRUZ, 1999, p. 114). 

 

 Deste modo, relacionar-se com a linguagem é, antes de tudo, um exercício de relação 

com a própria vida e com o mundo. A Poiesis, portanto, só pode estar diretamente associada ao 

que é humano e fluido. Por isso escrever poesia, por isso, sobretudo, ler poesia é talvez a 

atividade que exige um menor nível de automatização. O segundo texto desta secção de 

Existência se intitula “Uma cortina de água”, talvez para continuar a indicar a fluidez 

característica dos poemas. É uma espécie de autoensaio, em que Gastão se posiciona sobre si e 

sobre a linguagem com o passar dos anos: “Procurei na poesia uma resposta ao tempo adverso 

da minha adolescência: a ditadura, a morte do meu pai, a opressiva teia do futebol e do 

catolicismo, tão distantes de mim, todavia.” (CRUZ, 2017, p. 48). À época da adolescência, a 

poesia poderia funcionar para preencher espaços e encontrar respostas, mas talvez com o passar 

do tempo os poemas tenham proporcionado a convivência com o vazio, ou a criação de uma 
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linguagem no meio do vazio. A fala do poeta fica mais evidente se relembrarmos, por exemplo, 

os versos finais do primeiro poema de Fogo, em que a figura vazia já se apresenta: 

 

é todavia claro e fotográfico o teu rosto 

caído não na terra mas no fogo 

e se houver dia em que não pense em ti 

estarei contigo dentro do vazio 

                                         (CRUZ, 2013, p. 37) 

 

A poesia é espaço para afetos, afeições e lacunas, mas também espaço para chronos: ao 

observar a trajetória poética de Gastão, percebe-se que no espaço do poema também se 

inscreve o espaço do corpo, daí a presença de textos desse tipo, em que o autor interliga os 

passos que deu através do tempo e estabelece uma forma de percurso literário que se criou 

através dos versos. Há, de fato, uma autorreflexão presente aqui, que somente se torna possível 

por conta de uma trajetória que foi vivida, além de tudo, em palavras e por meio das palavras. 

“Num mundo duro e fechado, música e poesia tornaram-se o principal antídoto diário”. 

(Grifo meu. CRUZ, 2017, p. 48). Gastão fala de antídoto porque também já falou de Doença, 

inclusive escolheu o sintagma como título de uma recolha de poemas publicada em 2005 já 

mencionada neste trabalho. Há extremos que somente a face poética da linguagem pode 

interligar: se poesia é doença, também é antídoto, a partir do pressuposto científico de que 

também é necessário um pouco de veneno para a cura, o remédio, a vacina. Capaz de unir 

polos aparentemente opostos, o poema funciona como um espaço capaz de abranger muitos 

espaços. Daí por exemplo a incompatibilidade do texto poético com certos extremismos. 

Poesia é, antes de tudo, um ato humano de diálogo que foge das verdades incontestáveis – e 

Gastão Cruz entendeu bem esse ponto, principalmente, talvez, por conta de seus anos vividos 

em regimes ditatoriais que se posicionavam contra a humanidade em seus termos mais 

essenciais: através da ausência do que era partilha. 

O ensaio de Gastão no meio da Existência permite um mapa de leitura. “A poesia foi 

sempre, para mim, um registo de emoções.” (CRUZ, 2017, p. 48), de modo que se a poesia de 

Gastão foi, por vezes, associada a certo hermetismo, não é menos emocional por isso. Pelo 

contrário: a métrica pode estar associada às emoções de uma vida e, através dela, os registros 

subjetivos podem ser apontados. Gastão ainda aponta, neste ensaio presente em Existência, 

que pôs  
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“o nome de transe a uma antologia de poemas procurando com ele indicar um 

entendimento do estado do poeta quando fixa em palavras as suas emoções, 

ou, mais precisamente, quando cria emoções com as palavras.” (CRUZ, 2017, 

p. 49).  

 

 Transe é o estado em que se encontra o poeta, segundo Gastão, portanto alguma 

condição especial há para a criação de poesia, no entanto, é preciso fixar esse estado em 

palavras, torná-lo palpável e, consequentemente, um produto estético. Condição de criação de 

um espaço novo, calculado, de equilíbrio entre o real e a possível representação do real. Ruy 

Belo já apontara, em Na senda da poesia, que “nada do que é humano é espontâneo” (BELO, 

2002, p. 94) e Octavio Paz, em O arco e a lira, também coloca que a poesia é “Filha do acaso, 

fruto do cálculo” (PAZ, 1982, p. 15). Criar poesia, portanto, apesar das emoções inerentes, é 

um exercício, um estado, uma condição, uma prática, um serviço ao qual o poeta se submete. 

 O processo criativo inclui uma dedicação à intersecção: o transe normalmente é 

associado ao estágio limítrofe entre consciência e inconsciência. Para poesia, talvez esse citado 

transe tenha mais relação com transformação e transferência de sentidos, porque “só 

registaremos emoções verdadeiras [...] se o fizermos através de uma expressão que, por 

transformá-las, transfira a verdade do real para a verdade da linguagem.” (CRUZ, 2017, p. 49). 

A poesia é um exercício de transformação e alteridade em sua mais potente forma e o que 

Gastão chama de verdade também pode ser chamado de materialização da vida, do próprio 

corpo: o poema. 

 A linguagem pode representar coisas que não existem num plano físico, mas somente 

na imaginação. Cria-se a partir disso a potência de materializar o que não é material e, por 

vezes, essa materialização – antes abstrata – passa a fazer parte da realidade ou de um 

inconsciente comum a todos, como no caso das figuras folclóricas que por vezes tornam-se 

objetos do cotidiano e passam a estar presentes em sonhos e afins. Daí a associação que as 

pessoas fazem comumente com a potencial riqueza de detalhes presentes num livro: pode-se, a 

partir da leitura ou da escuta atenta, materializar personagens, descrições, cenários que antes 

eram só linguagem – e agora não mais apenas linguagem. Na poesia de Gastão, em boa parte 

dos casos, o caminho é o inverso: o real representa a linguagem; torna-se, portanto, 

representação.  

 As palavras são capazes de transformar o vivido em arte, retirando do poema a carga 

cotidiana e transformando-o em outra coisa. Mesmo quando o próprio Gastão utiliza o espaço 

poético para levantar alguma reflexão sobre um suposto real – a sua infância, o encontro com 



58 
 

rapazes no metro – já não é mais apenas o relato do real que ali está, é outra coisa entre a 

vivência e a construção. O poema é outra coisa porque precisa ser outra coisa, por isso os dados 

biográficos podem ou não ser relevantes às interpretações, normalmente não o são. A partir do 

momento em que a vida adquire as páginas dos poemas, torna-se uma obra, um produto – no 

melhor sentido da construção humana à parte os significados pejorativos associados ao capital 

e às noções de dinheiro e valor. 

 

4.3 Gastão revisited: o outro no espelho 

 

 É ainda a avançar pelos Factos que Gastão afirma-se novamente como um de seus 

principais interlocutores, criando uma espécie de encontro entre todos os (seus) tempos: 

  

VERSO RELIDO 

 

Faz para mim sentido o verso que releio 

muitos anos depois de tê-lo escrito 

seja límpido ou turvo belo ou feio 

o mundo que é o dele e eu habito 

 

de novo procurando o tempo vivo 

da casa onde surgisse o fugitivo 

instante belo que poria fim 

ao falso corpo jovem: o ruim 

 

venenoso momento de beleza 

longo bastante para ser a vida 

como a antiga linha hoje relida 

o sentido da morte talvez tenha 

 

(CRUZ, 2017, p.53) 

 

Existência, para além de ser um livro em que a observação do mundo se mostra presente, 

é também um livro em que a observação de si é um ponto principal. O tempo que passa é 

também o tempo que permite a Gastão ser o seu próprio crítico, o seu próprio leitor e também 

um grande interlocutor de si. 

Aqui, ocorre pensar que os leitores são ainda mais importantes aos poemas – talvez mais 

até que os poetas, principalmente os leitores que dão segundas e terceiras chances aos textos, 

não para que as palavras melhorem, mas para que eles, os leitores, percebam a própria mudança 

de interpretação em relação ao mundo. A pensar nisso, o encontro tardio de Gastão com o 

mundo se dá através da poesia enquanto linguagem. Os olhos de hoje que olham os versos de 
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outro tempo – tão próprios e continuados – “mudam-se os tempos”, mudam-se as leituras e, 

consequentemente, as visões acerca da poesia, ainda que sejam, em teoria, os mesmos olhos e 

o mesmo corpo. 

“o mundo que é o dele e eu habito” aponta para a materialização do passado por meio 

da linguagem. É nas palavras que a habitação se torna possível, mesmo quando o leitor/escritor 

possuiu a experiência anterior à escrita, de modo que, de alguma forma, a própria palavra se 

transforma na experiência possível, na representação por meio das imagens e no produto criado 

a partir da experiência. Essa experiência, que somente o tempo pode proporcionar, acaba 

influenciando a visão que Gastão tem sobre os próprios versos. O poeta apresenta retificações 

e reafirmações, não para conseguir alcançar a perfeição estética, mas talvez para apontar uma 

transição possível. Nas palavras não cabe a inércia, já que são a representação de alguma coisa 

humana que é maleável. 

É pelas imagens que Gastão segue. “Descobrir o cinema era muito parecido com o 

acesso à poesia: era, afinal, de imagens que sempre se tratava (...) Filmes, poemas: ver e ouvir 

imagens.” (CRUZ, 2017, p. 55). A potência imagética das palavras já levantada anteriormente 

neste trabalho, associada à representação sinestésica dos filmes, demonstra que as artes sejam 

talvez delimitadas pelos corpos que ouvem e leem. É o corpo um tipo de decodificador da arte, 

e por isso a recepção é tão importante com o passar do tempo e com as novas experiências que 

são vividas. 

Faz sentido por isso a presença de um poeta que, ao longo da Existência se confronta 

muitas vezes com os próprios versos escritos noutra altura: se as imagens dependem dos 

sentidos para serem esclarecidas, se o corpo é a matéria de que necessita a arte e ao mesmo 

tempo a matéria que necessita de arte, a metamorfose do corpo torna-se, por consequência, a 

metamorfose dos versos, tornando possível o exercício de releitura e reencontro que só se 

afirma no momento tardio. 

A transição é uma característica pertinente ao Gastão que, em Existência, consegue se 

enxergar num grande espelho de palavras. A vida que se conta em versos é também a vida que 

se percebe em constante movimento. A autoleitura é, de alguma forma, uma potente ferramenta 

para a reafirmação da morte e do tempo. A existência só é possível se pensarmos nas fases que 

se modificaram, tal como a linguagem, em que os signos linguísticos acontecem por oposição 

e uma palavra representa exatamente o que a outra não consegue. Talvez as fases de uma vida 

precisem de contraste e visualização exterior para que consigam ser plenamente visualizadas. 
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Do contrário, há apenas os fragmentos que não se unem e não conseguem compor uma 

narrativa. 

 

4.4 Voltar a ir 

 

A infância é um tema presente à poesia. Sobretudo quando as reflexões acerca de um 

tempo tardio invadem os versos.  Pessoa já apontava, em “Quando fui criança”: 

 

Quando era criança 

Vivi, sem saber, 

Só para hoje ter 

Aquela lembrança. 

 

E hoje que sinto 

Aquilo que fui. 

Minha vida flui, 

Feita do que minto. 

 

Mas nesta prisão, 

Livro único, leio 

O sorriso alheio 

De quem fui então. 

(PESSOA, 1964, p. 188) 

 

Da mesma forma, o sexto poema da última parte de Existência, intitulado “Primeiras 

vindas a Lisboa”, aponta para certa nostalgia que permeia a memória de um eu lírico ainda 

infante em trânsito. A infância que, na primeira secção, era abordada como se fosse um 

mergulho no desconcerto do desconhecido e na indecisão, no poema seguinte aponta para uma 

memória presente e bem delineada, demonstrando, novamente, um tipo de envelhecimento que 

acomete o eu lírico ao longo da narrativa-poema. No primeiro poema, a infância era vista como 

um grande tema a ser discutido. Agora, torna-se ainda mais presente a ideia de alguém que 

possui uma memória da infância, um sujeito que retoma o que fora vivido, mas que está parado 

no hoje, como quem olha para trás e enxerga um passado que foi capaz de modificar o próprio 

corpo, a própria história: 

 

Uma com quatro, outra com oito anos, as minhas primeiras viagens a Lisboa 

são ainda, sobretudo a dos quatro anos, reminiscências fortes da minha 

infância, com episódios nebulosos, difusos, quer diurnos, quer nocturnos, por 

exemplo uma ida à Feira Popular, no Parque Palhavã, entre a excitação de 
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querer tudo ver, na noite irradiante, e o sono avassalador que, no elétrico de 

regresso a casa (de primos, que alegremente recebiam os parentes da 

província) se tornava invencível e definitivo. Fora do espaço e do tempo, o 

lugar onde, para a minha cabeça – até, convictamente, a compra de um 

eléctrico – tudo era imaginável?  

           (CRUZ, 2017, p. 55) 

 

Biograficamente, Gastão Cruz nasceu em Faro, região Sul portuguesa, por conta disso, 

as idas a Lisboa possivelmente não eram tão frequentes, dadas as horas de viagem que separam 

o centro do país da extremidade Sul. Deste modo, as duas memórias espaçadas no tempo da 

infância: uma visita aos quatro e outra aos oito anos de idade. Não é a distância, no entanto, 

entre o local de nascimento e a bela capital portuguesa que mais interessam no poema em prosa 

apontado acima.  

O olhar de um Gastão maduro para uma versão de si infante – onde tudo parecia possível 

– aponta novamente para o que o primeiro poema do livro apresenta: é na infância a fase dos 

enigmas e, se Gastão revisita a si enquanto criança nas memórias, um dos poemas finais da 

Existência também revisita o poema inicial, formando uma espécie de ciclo contínuo que é 

capaz de interligar todas as partes da obra e traçar um esquema que se complementa mais do 

que se divide. 

A infância é um local de criação, de reinvenção e de descobertas – tal como a poesia – 

por isso o infante assemelha-se ao poeta na tentativa de ressignificação do mundo. A compra 

de um eléctrico torna-se possível na mente de uma criança e no corpo de um poema, onde as 

realidades inverossímeis possuem certa autonomia para existir. A revisitação dessa memória 

também é, de alguma forma, a afirmação de uma potência poética da linguagem – onde tudo 

era imaginável? Ou poderia, de fato, ser. 

 

4.5 A morte como um acerto de contas 

 

 Para além das memórias da infância retratadas no poema, há a observação da morte nas 

cenas do cotidiano, como por exemplo em “Na morte de um contabilista”: 

 

As contas estão feitas e decerto fechadas 

(não sei se são sinónimos os termos com que tento  

descrever em que ponto 

final foram deixadas) 
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falávamos há dias das actas que faltavam 

e em falta ficaram 

 

não as irá fazer e não sei se isso importa 

só se fará a acta da entrada no fogo 

ou na terra, 

ar e água talvez não façam falta 

(CRUZ, 2017, p. 59) 

 

O jogo de linguagem possível entre as contas que demonstravam o ofício do contabilista 

e as contas fechadas após a morte apontam para a imprevisibilidade da morte, que chega mesmo 

enquanto ainda há pendências a serem cumpridas. Após a morte, no entanto, as coisas deixam 

de ter relevância. As actas que faltavam continuarão a faltar, de modo que o fim da vida 

proporcione um tipo de congelamento específico que não pode ser calculado – para optar por 

uma palavra do campo semântico do contabilista. De certa, forma, há uma mecanização da vida, 

apontando para alguma irrelevância pessoal, ou mesmo funcionando como uma crítica à 

valorização da profissão ao invés da vida pessoal que as pessoas levam – ou poderiam levar. 

 Ramos Rosa possui um poema que parece dialogar bem com o poema de Gastão, 

também escrito para um funcionário cansado. Etimologicamente, funcionário poderia ser 

aquele que funciona, levantando a inquietação: que profissão é a de funcionar? Que poderia ser, 

ainda nas discussões linguísticas, uma pessoa funcionante e, em oposição, uma pessoa que não 

funciona? Ei-lo: 

 

    POEMA DUM FUNCIONÁRIO CANSADO 

A noite trocou-me os sonhos e as mãos  

dispersou-me os amigos  

tenho o coração confundido e a rua é estreita  

 

estreita em cada passo  

as casas engolem-nos  

sumimo-nos,  

estou num quarto só num quarto só  

com os sonhos trocados  

com toda a vida às avessas a arder num quarto só  

 

Sou um funcionário apagado  

um funcionário triste  

a minha alma não acompanha a minha mão  

Débito e Crédito Débito e Crédito  

a minha alma não dança com os números tento escondê-la envergonhado  

o chefe apanhou-me com o olho lírico na gaiola do quintal em frente  

e debitou-me na minha conta de empregado  
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Sou um funcionário cansado dum dia exemplar  

Porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever?  

Porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço?  

 

Soletro velhas palavras generosas  

Flor rapariga amigo menino  

irmão beijo namorada  

mãe estrela música  

 

São as palavras cruzadas do meu sonho  

palavras soterradas na prisão da minha vida  

isto todas as noites do mundo uma noite só comprida  

num quarto só  

Gastão apontava, portanto, para um homem cuja vida foi dedicada aos cálculos e nem 

assim conseguiu prever – ou calcular – a própria morte. Da mesma forma, Ramos Rosa 

problematiza a relação exacerbada que pode acontecer entre o homem e o capital, quando 

aquele acaba sendo escravo e vivendo em função deste. Os dois funcionários acabam, portanto, 

por desaparecer frente aos números que os rodeiam, como se as histórias fossem inferiores, de 

alguma forma, aos cálculos, mas não são. Não há citações de nomes – essa classe gramatical 

responsável por particularizar seres no universo – mas, ao mesmo tempo, há citações às pessoas, 

ainda que funcionem como figuras coletivas, passíveis de reconhecimento por partes de outras 

pessoas.  

Os dois poetas trazem, portanto, o trabalho para o campo da poesia, problematizando, 

de alguma forma, as relações entre trabalho e desgaste.  Todo trabalho possui um preço, um 

valor físico e mental. Deste modo, é necessário que se pensem nas consequências de um sistema 

que valoriza mais os profissionais do que as pessoas. Pessoas são mais letras que números, mais 

privado e menos público, por isso talvez seja urgente a reflexão poética acerca da dinâmica do 

mundo. 

Gastão levanta a reflexão com um narrador-observador que visualiza a ausência do 

contabilista e os seus impactos através do ofício que praticava. Ramos Rosa, por outro lado, 

com um narrador-personagem, apresenta a agonia de uma vida que é, na verdade uma prisão 

que soterra as palavras. Se a linguagem é o que de mais humano pode existir, o soterramento 

das palavras torna-se o inverso proporcional. Fazer com que uma pessoa não possa ou não 

consiga falar é tentar reduzi-la aos instintos mais primitivos e grotescos, pois é somente aí, na 

ausência dos diálogos, que as pessoas passam a esquecer as capacidades reflexivas que 

possuem.  
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As noções de valor estão diretamente relacionadas às noções de humanidade, 

juntamente presentes às discussões de ideologia, ainda que a poesia não tenha a obrigação de 

ser marcadamente ideológica, pode o ser, e é bom que o seja, sobretudo em tempos de pouca 

ou nenhuma ideologia, principalmente em tempos de isenções e poucos posicionamentos – 

como os tempos vividos por Gastão, por exemplo, nas últimas décadas, talvez como os tempos 

vividos pelo homem desde os primórdios sobre o Globo. A palavra poética é, deste modo, 

política, no sentido mais abrangente que a palavra pode ter, na acepção mais necessária e 

humana que pode surgir, já que, como apontara Gastão noutra altura: “Um verso é uma zona 

proibida/ zero prego tabu o sol nos dentes” (CRUZ, 2009, p. 169). 

Ao homem, supostamente a espécie mais evoluída do globo terrestre, foram conferidas 

muitas capacidades ao longo da evolução, mas nenhuma delas foi capaz de conseguir prever o 

momento exato da morte – ainda não se sabe se é um benefício ou uma mazela. Os únicos que 

conseguem serão os suicidas, numa espécie de terrível anseio por ter o controle da situação por 

uma vez que seja, um tipo de previsão fatal. Pode ser cruel, mas é fato a se constatar: a única 

possibilidade de domínio da morte implica diretamente na autoria da mesma e, mesmo assim, 

ainda não será possível a transmissão da experiência.  

 As duas páginas que findam Existência dedicam-se a poemas extremamente curtos, de 

modo a estabelecer uma espécie de último suspiro num pequeno intervalo de tempo, mas não 

com menor intensidade. 

 O primeiro, intitulado “A carta” é capaz de remeter para um compromisso com a escrita 

que, da mesma forma, é um compromisso com a própria morte, visto que se percebe que a carta 

se tratava da carta de um morto, após o envio, numa espécie de construção póstuma ou limítrofe: 

A CARTA 

 

Escreveu e enviou a carta 

e soube 

que era a carta dum morto 

(CRUZ, 2017, p. 62) 

 

 Num livro com tantas formas poéticas, dos poemas-ensaios às rimas em formatos mais 

convencionais, a escolha de Gastão por findar o livro com versos tão curtos pode rememorar 

também para algum tipo de cansaço que muito se assemelha, novamente, à escolha utilizada 

por Camões no fim de Os Lusíadas, como se o poeta por trás de Existência também levantasse 

a mesma reflexão: “No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho/ 
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Destemperada e a voz enrouquecida,/”.  (LUS, X, 145). Há a própria linguagem aqui, 

representada por meio da carta, num tipo de união com a própria morte, com o sacrifício e com 

as noções de finitude que acabam por apontar para uma pausa definitiva no último poema, não 

apenas por ser o último poema, mas por, pela primeira vez, ser levantada a questão da 

imobilidade ao longo do livro já numa sugestão de último título: 

 

O VOO IMÓVEL 

Paraste já no mundo 

por fim desconhecendo se vigias ou dormes 

 

não te moves ignoras 

o código brutal do movimento 

(CRUZ, 2017, p. 63) 

 

Se a poesia é voo e possibilidade, no momento final da obra é representada pela inércia, 

apontando para o fim possível que agora é existente, levantando novamente a ideia de que se 

trata de um livro-trajetória ou um livro-narrativa que se constitui como a trajetória do próprio 

corpo. O voo final de Existência, já dentro dos Factos é um voo imóvel, numa escolha de quatro 

versos em que o eu lírico tanto pode se dirigir a um tu qualquer como pode se dirigir a si próprio, 

num tipo de autorreflexão final. 

Um sujeito parado, entre a vigília e o sono, que apenas ignora qualquer movimentação 

possível e, consequentemente, as possibilidades de criação e invenção. 

O poema menos revolucionário do livro é também o mais revolucionário do livro: é na 

ausência de movimento que a possibilidade de movimento de leitura se cria, possibilitando as 

interpretações que permitem ao leitor visualizar o final de uma trajetória que se desenrolou ao 

longo dos últimos quarenta e cinco poemas e agora é imóvel. 

São os Factos, portanto. 
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5. A vida inteira para fundar um poema 

 

 

 

A morte percutiva 

tardia a noite 

o mundo inanimado 

a timbalar escadas sobre pântanos 

Ânimo e pântano 

e percussão e fuste resvalando 

sobre o fuso da morte 

 

Gastão Cruz 

 

 

 

 Gastão publicou, ao longo de sua carreira, dezenas de livros entre a poesia e o ensaio. 

Transitando muito bem entre a crítica e o fazer poético, o poeta chega à Existência, portanto, 

com uma bagagem constituída, sobretudo, pela própria vida e pelas próprias experiências. A 

maturidade de Gastão, em seu último livro publicado até então, aponta para um poeta que viveu 

os benefícios e as mazelas de uma geração marcante e repleta de desafios interiores e exteriores. 

O poeta que se vê escrevendo numa geração transgressora, chega, meio século depois, à fase 

mais madura de sua poética, que é capaz de muitas coisas, inclusive de ser capaz de falar sobre 

o nada, sobre o olhar de dentro do vazio e sobre si próprio com o máximo possível de 

distanciamento que se pode ter em relação à própria vida. 

 A figura tardia acaba por ser a figura que organiza passado e futuro, como uma espécie 

de divisor de águas que divide a própria vida. Um tipo de acerto de contas que é criado com e 

no texto poético, por meio de linguagem. É por isso que é possível a análise do livro: porque é 

linguagem, antes de tudo, porque permite a leitura e porque permite que os leitores estabeleçam 

as próprias relações possíveis.  

Ao assumir uma fase tardia, Gastão acabou por viver o que Said apontou como “Uma 

espécie de exílio autoimposto diante de tudo o que costuma ser aceito, um exílio posterior e 

sobrevivente a isso.” (SAID, 2009, p. 36). Mesmo um exilado possui algum lugar, ainda que 

seja um lugar de desconforto e de não-pertencimento, por isso o locus de reconhecimento para 

Gastão é a própria poesia, de modo que o seu autoexílio é imposto a um sítio familiar: a palavra. 
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 A poesia, a partir disso, deixa de ser apenas um produto de criação e passa também a 

ser um local de habitação, por ser ela a responsável pelo encontro com tantos outros e, 

principalmente, por ser na poesia, em Existência, que Gastão se enxerga, se lê, se interpreta. 

Quando Gastão revisita o seu passado, revisita também a trajetória de certa fase da poesia 

portuguesa e de seus respectivos influenciadores. A Existência que se cria a partir disso só pode 

ser coletiva, marcada por momentos de partilha e de encontros. A Existência de Gastão é 

também a existência de uma geração, de um estilo e de alguns reflexos de uma sociedade que 

viveu uma fase marcante a níveis nacionais e internacionais. Um livro de poemas não precisa 

ser historiográfico, pelo contrário, pode-se pautar a não ser inscrito em tempo nenhum e 

pertencer a todos, já que a poesia não costuma se moldar às convenções e às ordens 

cronológicas. Pode-se, por exemplo, iniciar a leitura do livro pelo final, normalmente sem 

prejuízo de significados, mas com a construção de novos significados. Também não costuma 

se filiar às ideologias, como afirma Rosa Martelo: “A poesia não deveria ser condicionada pela 

ideologia, mas (...) deveria forçar a ideologia a avançar consigo”. (MARTELO, 2007, p.15). 

Desta forma, o que Gastão consegue fazer em seu último livro é exatamente o avanço da poesia 

juntamente a uma fase tardia: as marcas que carrega, as denotações que aponta, as releituras 

que faz proporcionam ao leitor o entendimento de uma vida, ainda que os poemas não se 

resumam a isso – são poemas antes de tudo e não uma autobiografia. 

 Gastão observou, ao longo dos anos, uma história da poesia, da qual faz parte. 

Construiu-a e percebeu que seus pares e interlocutores estiveram a envelhecer e morrer. 

Perceber os reflexos do tempo no próprio corpo, para além da morte dos outros, proporciona a 

Gastão o convívio necessário com a morte que é capaz de criar a reflexão acerca da própria 

Existência. O contato de Gastão, portanto, com a escrita alheia e com o fim da escrita alheia 

talvez tenha aflorado no poeta uma característica que sempre lhe foi peculiar: a morte como um 

encontro, antes de tudo, humano, poético, portanto. Para Gastão – e não só para Gastão – a 

poesia é um reduto para humanidades, um modo de estar e de enxergar o que quer que seja, 

mesmo quando não se enxerga tanto, por trás de um hermetismo comumente associado às 

dificuldades de leitura que na verdade apenas apontam para uma poética de fidelidade com a 

experiência da criação.. 

Como o poeta apontou na entrevista inicial citada, fala-se da morte para falar de vida, 

da mesma forma, fala-se de vida para se falar, em verdade, de morte. Assumir a Existência, 

desta forma, é assumir uma parte do fim. Não o fim propriamente do corpo, mesmo porque a 

percepção deste fim só seria possível quando este se finalizasse, de fato, e não é um aprendizado 
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verossímil, mas o fim como também uma possibilidade, sobretudo uma possibilidade de 

interpretação. 

Uma trajetória que pensa em morte é também uma trajetória de vida: rememoração e 

aprendizado. Se Gastão é um poeta da experiência, ele é, antes de tudo, um poeta que preza 

pelo que foi vivido, fazendo com que, ao longo de seus poemas, seja inscrita uma trajetória 

potente, uma grande cronologia. 

 Existência é, para além de tudo, um livro que aborda a temática da morte e da finitude 

como reflexão e ciclo, isso já foi apontado por muitas vezes ao longo deste trabalho, daí as 

interlocuções e entrelaçamentos que os poemas da obra possuem. A divisão da obra apresenta-

se como estratégia de leitura possível para a inferência das continuidades possíveis. As 

referências e citações auxiliam-nos na reflexão sobre a necessidade do convívio com a morte. 

Não é um susto e muito menos um fatídico destino, mas apenas uma parte do que é humano, 

por isso extremamente importante à prática poética. O tom parcialmente despojado com que o 

assunto é tratado remete-nos para um olhar menos assustado em relação à iminência do fim. 

 Gastão afirmou, em certa altura, que o “tema único” era “enfim a morte”, mas, em 

Existência, o tema único é, em si, a própria humanidade possível, as dúvidas e memórias, as 

partilhas e decepções, os voos e as quedas. É de morte que se fala, mas também do que é vida. 

Portanto, se afirmei num momento inicial que Existência era um tipo de poema-narrativa que 

se desenvolvia ao longo das páginas, reafirmo, apontando como personagem principal tudo o 

que de mais humano puder existir. 

 A divisão do livro, por si só, redireciona para um ciclo que é, antes de tudo, natural. Não 

há como fugir do destino, sobretudo porque não se trata de destino, é apenas a natureza. Não 

houve um oráculo miraculoso ou demoníaco a prever o fim, nem precisaria haver, já que para 

Gastão a poesia é quase palpável e pouco adepta ao que é transcendental.  

 O último livro de Gastão funciona como uma chave de interpretação para toda a sua 

poesia. O próprio poeta volta ao seu passado tentando proporcionar visões possíveis dos tempos 

anteriores. O tempo alheio que também é o próprio tempo do poeta é revisto, com um olhar 

detalhado que apenas o futuro é capaz de conferir.  

 “Sobre o tempo da vida” foi o título do prefácio escrito pelo próprio Gastão Cruz em A 

vida repercutida, e talvez seja também uma espécie de sintagma capaz de definir o seu último 

livro – ainda que o prefácio tenha sido escrito anteriormente à publicação deste, já que não nos 
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atentamos às cronologias, mas às poesias. É, afinal, sobre a transgressão dos tempos que trata 

a literatura.  

 Existência é sobre o tempo da vida, de uma vida, de muitas vidas. É sobre o tempo de 

um poeta que escreve e, enquanto escreve, também lê. Autoleitura. Autobiografia. À parte os 

prefixos, Gastão consegue, novamente, apresentar-se como um grande e bom leitor. Também 

como um grande e bom autor. Devem, pelo menos deveriam, ser coisas indissociáveis, nem 

sempre o são, por isso vale a pena a lembrança. 

 Sua última recolha, portanto, ratifica a escrita de uma carreira que se consolidou sobre 

muitas bases, ao lado de muitas bases. Gastão revisita, em Existência, seus fantasmas e seus 

pares, de modo a apresentar uma trajetória constituída do que fora vivido, sem que 

necessariamente isso implique em prejuízos ou lamentações. Há o desconcerto proporcionado 

pelo tardio, mas esse desconcerto não rememora para um estado de decepções. 

 É todo o tempo da vida presente no último livro de Gastão, como um golpe que precisou 

se inscrever na narrativa: o tempo de hoje que também foi o tempo de ontem; a poesia de hoje 

que também é a poesia de ontem, já que, nas palavras de Said, “Viver essa condição tardia 

significa viver rumo ao fim, com plena consciência, com plena memória e com total (e mesmo 

extraordinária) ciência do presente.” (SAID, 2009, p. 34). O peso de todos os dias está presente 

na última recolha, não como um fardo, mas como um suave fado que ecoa de modo a 

materializar e representar o que passou como um tipo de inquietude artística. Fala-se de 

habitação para a poesia e de um encontro que acontece por meio e ao longo da palavra poética, 

e é o que acontece ao longo de toda a Existência de Gastão. 

  O exílio autoimposto a que Gastão se submete é, de alguma forma, interior e exterior: 

há o tempo fora, mas há as memórias dentro, que aparecem como constatação do passado e 

como matéria do presente. A partir disso, surge outra coisa, outro movimento possível diante 

da vida – ainda quando a mesma possua um encontro maior com a morte. 

 Ao fim da Introdução de Estilo Tardio, livro-bússola que foi brutalmente utilizado para 

a confecção desta pesquisa, Michael Wood escreve o seguinte fragmento: “Pela primeira vez 

compreendemos a dificuldade do que não se deixa compreender e nos aventuramos assim 

mesmo.” (WOOD, 2009, p. 20). É a constatação possível também ao fim-início da Existência: 

uma aventura a que nos curvamos – assim mesmo. 
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