
TEXTUALIDADE EM ~S ESTADOS 

E. M. de Melo e Castro 

Poema-Projecto reflexivo da cultura portuguesa de base, de topo e de meio burgo, incluindo as 
pressões neo-renascent(r)istas, as trevas e as luzes do momento, os atavismos peristálticos, o fim 
do colonialismo (à esquerda), a neo-Europa (à direita), a centrifugação da expressão do ser, o cão 
de Pavlov ainda a salivar com 48 anos de treino, a falta de programa, a vitamina X, a insularidade 
ibérica meio submersa no Atlântico, meio dissolvendo-se no azul, meio presa a um continente, 
o sistema binário, as impressões de viagem, a paz sempre verde, a praxis da diferença, a inflacção 
própria~ o individualismo de algumas energias alternativas, o desfazamento, a inflacção impor
tada, a obliteração colectiva, alguns indivíduos trucidados, a propensão acentuada para o pân
creas, o não:..neutrão, os vectores Norte-Sul, o pluralismo da igualdade diferencial, o tio das 
Américas, a utopia, os movimentos pericríticos, e gestalmente demonológicos, o algoritmo da 
ternura, o subsídio propositivo, o anjo do furor, a desconcentralização, a indepenfluência dos 
grupos, as ameaças românticas, a insperiência, e muito mais que o torna invisível, a água, e até o 
próprio texto que diz principalmente o que lá não está ou o diz de outra maneira, tudo caracte
rizado em caracteres adequados, por E. M. de Melo e Castro, em Dezembro1de 1981, para SEMA 
n. 0 4, com uma mirada já no século vinte e um, e a cólica, em homenagem também, e fora do 
tempo, a Augusto Comte. 
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amor por princípio 
ordem por meio 
progresso por fim 

amor por base 
ordem por ácido 
progresso por sal 

amor por fim 
ordem por alvo 
progresso por objecto 

amor gasoso 
ordem sólida 
progresso líquido 

amor de sim 
ordem de não 
progresso talvez 
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fim 
princípio 
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alvo 
objecto 
fim 

sólido 
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não 
talvez 
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amor de hoje ontem amanhã 
ordem de ontem amanhã hoje 
progresso de amanhã hoje ontem 

amor além aqu.i algures 
ordem aqui algures além 
progresso algures além aqui 

amor metafísico negativo teológico 
ordem negativa teológica metafísica 
progresso teológico metafísico negativo 

amor natural mitológico simbólico 
ordem mitológica simbólica natural 
progresso simbólico natural mitológico 

amor de súbito oculto experimental 
ordem oculta experimental de súbito 
progresso experimental de súbito oculto 

amorficto real vivo 
ordem real viva ficta 
progresso vivo ficto real 

amor frenético desordem dialéctico 
ordem desordem dialéctica frenética 
progresso dialéctico frenético desordem 

amor de ódio de azoto de sódio 
ordem de azoto de sódio de ódio 
progresso de sódio de ódio de azoto 

amor total anal fatal 
ordem anal fatal total 
progresso fatal total anal 
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