DEPOIMEU
Traduzi tudo em fazer- e dar.
Fazer na perplexidade (quem sou? porque faço? para quê,
para quem faço?), dúvida, consciência (ai dolor) dos limites~
E dar: com timidez- e alegria.
- Só porque sim.

Raiva, também. Orgulho.
Raiva por me saber (ir experimentando, sabendo) poeta,
iluminado e frustre, vítima (porque não dizê-lo) da asfixia
envolvente - razões, moralidades, pfinanças, compromissos, misérias - e responder, feito fera (de mim para
mim: para fora mel, ou merda) com o tenaz, flexível, do
aço, ou junco. De aí o orgulho (estúpido talvez, primário):
tenho nas mãos, fulgura, a Chave que me impede a corrupção, vaidade esta, narcisismo, idiota pretensão ao ser
(cultural, por corruptela) reconhecido, reconhecível.
-Coisas.

E fazer. Poeta - o que faz. Mãos na arte, nas pessoas da
arte, das artes. Artesãos, loucos (meninos mágicos), codilhados, bêbedos, drogados, esmagados todos (os poetas,
não as putas das mundanidades estéticas) pelos barões assinalados deste país que foi das Peregrinações e é póstumo,
que foi dos Mitos (V Império? O Encoberto? - caganeira)
e é da telenovela (bis).
Fazer. Fazer contra o emoliente, os media, o depósito-a-prazo: que desgaste! que inutilidade!
-Que festa!
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Kultura portuguesaz da esperteza rapace (nio se
deha em pu o genuíno, tomado rentável) ao
mlmettsmo dos modelos estéticos paeovlamente
uslmUados;

Kultura portuguesa: a lamúria, a pedinchice (ao
Mecenato, ao Estado Pai e Tutor) em nome do
"Direito à Cultura" (que deixa sempre maravedis aos "operadores estéticos");

(Também) Muito Bem Acompanhado, que não obrigatoriamente Dependente: tantos alguns d'ontem e d'hoje na
mesma Estrada Real, mesma Raiva, mesmo Orgulho.
Segredos (indizíveis) perpassados. Desgarradas Iniciações.
A Subversão- quiçá mascarada de ironias breves, ou todo
um fazer-de-conta muito idêntiCo ao que de nós se ia,
vai pedindo.
- Disciplina a contra-vapor.

Por um lado o País, ou Nação, ou Pátria- os metafísicas
territórios dos Poderosos (em maiúsculas: então a História?
a Cultura?)- a reduzir-nos para o cá-vamos, para o social
q.b.; por outro esta resistência, tomada paranóica até pela
elefantíase da lucidez-à-força, doença, nojo.

Ou está explicado ou não dá para explicar.

Kultura portuguesa: o bafiento respeitlnho pelas
Seculares Tradições, o mercadejar da Saudade,
a Vanguarda com direitos aduaneiros;

Desde a hora própria (do tirar da roupa filial) que mordo
numa crença que nem a via sinuosa da chamada vidinha
(espelho deformante) almejou (oh!) iludir.
Exaltei-me de paixões pelos poetas, a-sério-a-sério por
aqueles que mais porrada levaram. Os gajos cheios de fulgores, o País a atirá-los para o penico. E sempre assim,
sempre assim - em nome dos Egrégios Avós. Masoquismo? Identificação (eu puto pobre, escorraçado "natural" dos aerópagos da Kultura, a sintonizar-me com os desvalidos portadores da Única Grande Razão)? Ou já a raiva
(chamemos-lhe política) contra as forças (trevas) dominantes (moral "nacional" e familiar, cultura dirigida à formação de adetas e funcionários, padres e polícias da consciência e do gosto, etc.) que só poderia determinar a crença
no Absoluto Contrário, já agora a afirmação duma (como
dizer?) Razão (Loucura) Maior?
.
- Ou assim, ou por aqui.

Cavaleiro Andante. Dom Quixote. Romântico desfasado.
Mais um sem-jeito para o negócio, sem tendões para os
bicos-de-pés. Erosões vigentes.
Mergulhei na crença, minha voluntária ignorância, minha
permanente estupefacção.
Kultura portuguesa: do marialvismo xenófobo
ao humanismo (mundanismo) desralzado,
vácuo;
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Soube-sei do pesadelo (palavra grave, sem ênfase).
Tudo a levar-me a crer (contra a crença) que o que fui apren-

dendo (sendo) de nada valia, vale, de nada serve, nanja
para mim, e que o melhor é ainda deixar arredondar o
umbigo, cumprir-me passante biológico.
Assim-como-assim já muitos outros antes - e daqui para
a frente sempre a multiplicar, foi dito.

Kultura portuguesa: os !ris efes, mais o tinto,
sexualidade castrad~ por oito séculos de marti·
rologla cristã, protectorado, "anda ver o povo
que lindo que é" (Cesarlny);

Estão a ver: sustos de decadência, o ser larvar, o cansaço,
a desistência (cultural, latus sensu) de nos assumirmos
cultos na dimensão igual a esta ínfima chama que a cultura
enobrece (cultura: conhecimento: caos) e, enobrecendo,
queima.

Kultura portuguesa: o desleixo, o abandono, a
devassa, a subordinação mentecapta a arque·
tipos nulos, ao lixo eiqJorlado;

Para fora, o olho de ver: paisagem desolada.
Para dentro, e com a Razão, pior: pesadelo.
Porta de saída: feliz Loucura, esta criança embirrou, agora
teima.
Artesanato.

Entenda-se: sem hierarquias. Do outro lado da merito~
cracia.
Uso de materiais. Manufat:turas. Descobertas. Espantações. Sempre como se no início das coisas.
- No fim do capitalismo.

Kultura portuguesa: a juventude na aldeia dos
macacos, o portugal dos pequeninos a suspirar
por Impérios de vez Inexistentes;

Kultura portuguesa: uma lrremedláve} hlerar·
qula de "valores" mantida ferozmente por
heróis, sacerdotes e pessoal auxiliar (gentes
publicitárias, ditos "agentes culturais"};

Talvez que a cultura passe por aqui.
Enquanto se puder esconjurar o fantasma da terapia ocupacional - e a força de dar, e dar assim, atenue um pouco o
colete-de-forças que nos aperta ao mais mirrado individualismo.
Talvez.

Kultura portuguesa: a fome, a miséria, a
doença, a Injustiça, a polícia, a brutalidade,
a vendllhlce, o barulho das luzes, as guerras do
alecrim, o congresso que dança;

O resto não passa, não passará, de marketing - travestido
com todos os alibis.
Não a Morte igual à Vida - perpétuas fontes de permanência poética.
Sim, morte macaca.

Kultura portuguesa: a Crítica vencida pela
Propaganda, a Dominação vencida pelo Clfrio,
a Universidade vencida pelo Pronto-a-Pensar, o
Verbo Poético vencido pela Norma;
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-Fascismo?
-Todo. Desde sempre. Também nas Artes, Letras, Trelas--: que passam, e muito bem, pela Essenda (Alma,
Ideal) do corpo social, dito Sociedade.
Poderosos, Vencidos. Melhores, Piores. Qualificados,
Mediocres. Ricos, Pobres. Inteligentes, Parvos. Gordos,
Magros. Bonitos, Feios. Heterossexuais, Homossexuais.
Racionais, Doidos. Individualistas, Socialistas.
Fascismo. A Perpétua Emulação. A Lei-Sempre do Mais
Forte -alicerçando os Sistemas. O Trauma, incurável, dos
Competidores Desfavorecidos. O Reino da Demência sob
o signo da Ordem.
Fascismo. A Cruzada a matar Mouros, a Igreja a queimar
Luzes, o Liberalismo a parir Patrões, a República a teimar
Império (escravatura), a Burguesia a maquilhar a Exploração de Rosto Humano.
Kultura portuguesa: de facto o Saco-do-Lixo,
próprio e alheio, "reabilltado" (consOante as
conveniências do Poder) pela Encomendação·
-das-Almas;

Fascismo -asfixiante cultura.
Cultura -ar livre. Até à Asfixia.

Fazer. E assim: à margem do Sistema (do Estado, do
Marketing - invasores totalitários do território cultural),
afirmando a Rebeldia.
Fazer com os poetas, para os poetas - não só quem escreve
ou pinta ou assim, não só a raça em que a burguesia se revê
prestigiada ou nem por isso; também os outros, poucos
sejam, resistentes por igual à mais grave, por mais encoberta, das Alienações - aquela que se reclama, mesmo
quando ajaezada com o manto diáfano da Modéstia, do
privilégio intelectual ou artístico.
Os ·outros- há-os.

Fazer com eles fi! para eles nega os estridores da Publicidade, os proveitos da Promoção, as arrogâncias do Lucro,
responde - em tosco, em pobre, em pouco - à embalagem
culturalista do mais desbragado consumismo, que viaja
entre o produto de luxo, rar~, para possidentes, e a "merda
para o povo" - massificado, monumental embuste.
Os outros.

Kultura portuguesa: o direito romano, a razão
de Estado, o panteão nacional;
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' Não por certo os integrados ou em-vias-de, não por certo os
apocal1pticos com imagem de marca - coniventes todos na
carnavalesca feira de vaidades, no hediondo supermercado
que passa por "vida cultural".
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Fazer, pois. Trabalhar. E provar com Raiva, com Orgulho,
que é possível produzir à margem do Sistema - e contra
ele.
No transitório, no risco de imolação, na escassez -talvez,
também, na falta de "qualidade", essa abstracção que a
"classe culta" criou para alimentar os seus próprios mitos
e melhorar o negócio - rejeitando o que a contraria, a
denúncia, lhe devolve o outro lado do espelho (o espelho
real) da imagem esplêndida em que se contempla.

Kultura portuguesa: a casa do emigrante, a
língua colonizada, o asUo de velhos (Caixões-de-Previdência), o ocidente cristão, e Hberal,
e permissivo, a olhar pelo olho-do-cu estes
bljagós translstorlzados, já que dos outros não
conta a reglsconta;

Morte à polémica das estéticas.
A acção poética (materializada através de um processo económico de produção que é o próprio motor da acção subversiva, já que recusa as máscaras e as benesses do Kapital)
espraia-se livre nos territórios da criação, produz prazer em
tudo o que se manifesta, inclusivé o horror.
Não há escolas, não há sistemas, não há ismos, não há
regras.
Há a Regra. A Regra de Ouro.
Onde conflui, se irmana, Ódio e Amor, Receber e Dar,
Morte e Vida, Paixão e Revolução.
Estar, ser, fazer POESIA.

Cultura portuguesa: a construir, sempre, outra.
Mais Igual ao mundo Amoroso - esta minoria
que nio se reclama da Raíz (sempre, e por
extenso, reaccionária, ou a Isso condutora)
nem "sonha" a Utopia (Idem): a que move o
Tempo, Faz-por-Isso.
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