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ver com desespero e são como um pero o nada o tudo e o que vier quer dizer es
crever intransitivamente e sem descanso as palavras que outros apenas inventa
ram isto é escrever sem outra necessidade que e~sa imperativa de não saber por
quê aliás só mesmo um tapadinho só quem nunca viu é que cai em perguntar por 
que é que se escreve ou haverá ainda alguém que julgue que se escreve para sa
ber por que é que se escreve cheio de medo de um dia encontrar a · resposta por 
que em tal dia acabaria a ra:?:ão de escrever e eu sei bem que o que eu quero 
não é a resposta mas sim escrever mesmo se a pergunta persiste meio desbotada 
ela será levada pelo ininterrupto mal se ouve mal se cala e a droga da pala
vra escrita leva a melhor e ele são rios de tinta ou armazéns de ninguém onde 
subsiste tão só uma leve vertigem desse para quê vosso deus para quem como se 
o escrito tivesse de ser para alguém ou para qualquer coisa quando o que acon
tece é que nenhum edito me pode ser barreira para este meu mar contínuo sem 
preposição que valha o que desejo e elejo e promulgo sem contas a dar ao quer 
que seja pois é esse o poder absoluto que sara a loucura mortal e a transfor
ma na que respiro e me desaperta as calças e me ama de meu amor no interior des
sa loucura que desaliena e permite o deusado do tu cá tu lá com o que rege a vi
da do mundo nascido perfeito numa folha de papel sem fim onde me decidi a escre
ver com desespero e são como um pero o nada o tudo e o que vier quer dizer es-

I - QUEM ESCREVE E QUEM LÊ 

Envolto de galicismos venerados, ou que o virão a ser, de espuma, e de capricho cerebral , chega 
ostensivamente sorrateiro, esperando préstimos. 
Esquece ao de leve o que é, e aceita com desenvoltura o rojo, o pejo, e ao que obriga a iniciação 
na confraria. 
Produz desligado do telefone a magia hermética. E promete-se entre murros que um dia as paga
rão. Não ousa igualar-se, por lealdade e por arrogância. Deixa-se ficar no umbral do permissível, 
a um dedo de conversa para cada lado dos repúdios. Só ele o sabe, ainda que a todos o diga. 
Vêm binoculá-lo de longe, no teatro do beijo, e os mais sãos atiram-lhe pétalas de gilette. Colam
-lhe por entre etiquetas transparentes uma coroa mortuária de rosas com espinhos. É tão bonito 
o que dizes quando deslizas. Penteia o teu saber e serás eleito. Oferecem-lhe cama as musas gal
dérias e ele tenta enlouquecer o que ouve uns dos outros. Não tem cartão de eleitor e isso preserva
-o pouco a pouco. Vai ao café uma vez por ano, quando passa cometa. 
Sorri. É o mais impúdico. 
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E as vidas paralelas nunca acertam, senão com muito esforço. 
Poderia doutorar-se. Era só querer. Mas para isso teria de se amordaçar. Que incómodo. E para 
conviver o quê? 
Encontram-no na praia repimpado no não-escrito. Mas também. 
Quando quer ajuíza-se- dizem. Até é verdade. Mas ninguém sabe- nem sabe que não sabe - o 
que é que ele quer quando se ajuíza. Nem sabem que ele chama a isso a sua falta. 

Arremessou metáforas, nozes, falsas pistas e a graça. Calou-se um ano e descobriu. Soltou o sol 
e o desvario voltou. Enganou o destino do carrasco subornado. Chegou-se ao director e disse
-lhe mate-me o senhor. 
Nem tentaram branqueá-lo. N~m fechá-lo na loucura. 
Passou-se ainda um tempo infinito de morenas, águas mornas e bacalhau. Tentativas múltiplas de 
aproximação e apreensão. 
Foi-se embora.hoje. Nada a ver com o que aconteceu. O que é que aliás aconteceu? Partiu num 
coche-trenó, mais belo do que tudo o que poderia vir a escrever- foi o que disse. 

Não sei por que escrevo tudo isto. É imponderável o que solicita este ou aquele leitor. Talvez por 
isso mesmo o tenha escrito. 

II- DUELO DESIGUAL ENTRE A PALAVRA E O OUTRO 

Quando o escrever é já tortura e ainda a ele se entrega docilmente o escrevente, esperançado de 
gala, amoroso de utopia e morrendo por encontrá-la, onde quer que seja a hora, vindoura, ela 
há-de vir, a palavra amada, nunca vista, nunca vinda, pela qual se batem até à última forças eter~ 
namente renascentes. 
Escrevente e palavra embrenh.ados no breu, unha e carne, boca a boca. 

. Houve um tempo em que os dons encantatórios matavam de fome os canibais incautos vindos ver 
desprevenidos presas que sabiam falar, que é como quem diz encantar, porque falar todos falam, 
mas são poucos os que hipnotizam através de sons destituídos de outro qualquer sentido, fazendo 
esquecer que a frase começada continuou sem fim, que a regra primaz se quebrou impune, que a 
precisão do termo não. valeu atenção. , 
Liberdade. Que a palavra desabroche sem o terror de não saber qual lhe ficará ao lado. Que cada 
palavra reivindique o direito de não constituir com outras frase. Será longa a luta, e frio o jugo 
manejado pelo senhor sujeito vassalo do predicado. 
Lógica enfim das betesgas. Almas pretas, avental. Mais vai o reino menos sou rei. Cavalga o 
pasmo e a palavra ordena. ·É quando perco o pé que olari-lolé, quando desagrado ao austero que 
me firo, quando não gosto do texto que o consinto, quando não sei o que digo que pressinto. 
Começa por fim o inventário do cadáver. Acabou o duelo. Só há um. É o meu cadáver. E pergunto
-me sem aceitar resposta: como o meu? não sou eu que ainda conto? 

III- DIVINAS CEREJAS 

Queria trazer-te cerejas mas só encontrei palavras. Sem caroço. Tónicas e mais nada. É o tempo 
delas. Enquanto durar: boa vai ela. 
A palavra começou no limbo da Mesopotânia, num período mais remoto do que inquietante. As 
razões desse aparecimento foram de ordem pragmática, política, económica e de defesa. Só os 
hábitos dessas razões mudaram- de tanga a armadura, a camuflagem, a homem-rã. As meta
morfoses não alteraram a essência. As razões embrionárias continuam de pé; mas é intelectual 

185 



viver deitado. O interesse de não viver a 4 patas passou à história. Foi importante consegui-lo, 
largar da mão o chão, mas hoje em dia basta ter consciência de que a posição vertical é possível. 
Hoje o luxo é prescindir dessa conquista. As patas já não precisam de provar o que quer que seja. 
O mesmo se pode dizer da palavra. Rude golpe para quem vê na pala,vra uma doação divina. 
É deus dar as nozes a quem não quer sujar os dentes. Só o ser humano- artifical por natureza e 
perversor por inteligência -teria sido capaz de - tal como dissociou reproduçãp e prazer - tor
nar permutáveis as palavras e as cerejas. 

IV - O ASSOBIO 

Não é fácil pôr-se do pé para a mão a escrever sem letra. Como no duche. 
Se Elia Fitzgerald escreve como canta é ela que invejo. 
Denis Roche tentou o staccato mas não o invejo. 
Que risco passar do staccato à escatologia. 
Do do do do bi ba ba ma ma pa pa xi xi ca ca wwwwwwwuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
("o vento lá fora") 

Toda a gente conhece a história do homem que endoideceu por não ser capaz de escrever assobio 
tal como se assobia, quer dizer: com letras que signifiquem o som do assobio, não a palavra. 

Para evitar mais acidentes, impõe-se delimitar o campo de acção da escrita. 

V - PORTUGAL ESTÁ A ARDER 

Quando a casa arde, ou bem se gosta ou bem não. Se se gosta é deixar, é atear, morrer até. Se se 
quer acabar com o fogo o modo é secundário; ' nunca ouvi falar em elegância ou deselegância a 
propósito do manejo de um extintor. E quem fala de estilo a propósito de um bombeiro? 

VI-

brindo alfabeticamente esta ficção a 
ldálio Oliveira, radiolojista; João Xavier Brito, 
gastrenterolojista; Joaquim Mateus Marques, cínica 
geral; Manuela Pereira Caldas, gastrenterolojista 

o espaço acima não~ (mas também) um efeito de mise en page ou de censura. Era já texto. Queria 
que fosse texto. 
Não é só sem palavras que é impossível escrever. Sem mise en scene também não. 
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VII -O OBSCENO DA MORTE (OU O DA ESTÉTICA?) 

qualquer relação entre esta ficção
-científica e a realidade científica 
é puta coincidência 

A. -Onde é que a palavra passa a literatura? "O que é que a literatura pode?" O que é que a 
"prosa de qualidade" não quer ou não pode, se quer continuar "prosa de qualidade"? 
O que é que a palavra selvagem de etiquetas pode? 

B. -Pôs a cabeça entre as mãos e vomitou os pulmões, o fígado, o estômago, tudo. Cuspiu a 
vida e morreu. 
Dois dias antes tinha tido a honra de ser -admitido no hospital pela porta de serviço, humana
mente acompanhado por um papel garatujado pelo médico que lhe tratou da saúde durante 
uma vida. Eis a tradução dos rabiscos esotéricos do dito papel: 
"Ilustríssimo Doutor Freijoão Confrade, 
Solicito internamento deste caso de úlcera duodenal reactivada. 
Cumprimentos e saudações cordiais do confraude 

Doutor Ilegível'' 
Um dia depois, o hospital expedia de volta este caso para morrer em paz. 
As últimas radiografias datavam de há duas semanas. O relatório correspondente - tal 
como todos os outros de há um ano para cá - assinalava uma simples úlcera duodenal sem 
sombra de inquietação. 
Há quem leia nas cartas e não leia nas radiografias, evite-versa. 
Os do vice-versa foram unânimes neste caso: nas primeiras radiografias o cancro não 
existe, apenas as condições propícias ao seu aparecimento estão patentes; na segunda série 
o cancro já nasceu, perfeito; de série em série, como num álbum de família, assistimos à sua 
infância, à sua adolescência, à maturidade, à metástase florescente. 
"Ferrados"- dizem as crianças quando querem tornar-se invulneráveis. 
"Errar é humano" -dizem os médicos levianos, prontos a errar se lhes deixamos nova 
ocasião. 
De "errar é humano" em "errar é humano" o não-errar tornar-se-á excepção se não o é já. 
Não há casta que para tentar manter o seu poder não se invente intocável, não se invente 
tabú. 
Mas há pior: a inacção fatalista perante os tabús assassinos. 

C. -De certo modo, A. é um compromisso- porque só B. me interessa. 

A seguir, 
trabalho de ALBERTO JOSÉ 
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