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DAII\OCEI\ICIA
HERBERTO
HELDER
e repente há m lim, muitas fo
lhas, pmmas, filó€sde inageng
ritmos, símbolos
- Son um autor de folheioa
Um dia alguémpergunúoÈme:porque úo reúne tudo? Dc facto, porque úo ? E apalecemn Ìim, ese
Ìim "Pmia'l'ula". O que me rurprendeu náo
foi o volme, enfim, não táo gmde omo is,
ontudo pe mim púprio de tm mpcsm
inmpcmd4 úo loio rclmedovolume ma sua
fom ura4 a ffião iniern4 is, clam, mprundeu+e bastante.
.- Surprundcu<
üer alcançado una
fomam?
- [mvw
m Fxma deüdo à swpeita
dequeenqmtoo mvemma.Ìgo vai aconter,
m ois fimúdável, aìgoque nostrruforurá" que hansfomrmá tudo. Corno m inÍãnci4
qmdo*fie
àportademquarioobruoevazio.l'ie+duranteu
minutolmbrislevmta* nm mnJins da obsuidade m rtemoiúo no a, m luz, m iluminaç.áotalvez? Es
tamospmnüE pam o asntimml,o. Ouho minuto, cino, dez,a.li,diarüe do uúacio ru1rm e
msrudor: nãoaontee mda. Poder+'ia *
pem'lnr dia inteirc, dic seguidc À vues pám* no ureiode m jardim ou de m lnque ou
deurm avenidadwrta. Sâowiantes doquarlo.
Acontro o mcmo, querodiren úo acontc mda Asuspeitaapemdeque nGaguÌdatm*
peciede graç rctimte, m dom retiente. Ou
onüempÌa+ m ros1o,a.Ìguémque* am4 m
*r imediaüo;ou então m msb dmnhaido,
defendìdo.Pemros: é m üda nov4 ma força now e pmfmd4 é tm paisgem misierios4
prcfunda e now que se relacionaintimente
omtro: vai rcvelar-*e. E a outra pessoaolha
para ús prdida rns prspectivas inqúctas da
nosa contemplaçáo.E reomeça*. O mesrno,
sempre.Nada Por issosurpreendzu*e a, digamoq coerêrciavertial dovolunc,eoseu omprimeniodeond4 a m-biada músicareiüeradaPorqueosfolhetos,ada penra eda spetaüm s
aita, náo onduim
a guaÌquer revelaçáoem
iorno claqua.l* organirc um... um sisteÍnâ...
podereidizer:
msisrem?..., úo, náo:mimgem,m metáfomgeml Ssia cta ieoú obw
de espemqa mesrnâanmsin de mmúçoq
úçáq a mmm esper4a perguntarepetid4 seria a ronÉnciao quedammidade eüta.lidade
aoonjmto?O çe lherìavaapmíel rslidade?
-Quìeraaprgmta?
- Nm houveneúlm rcs1osta,múum
rewlago. Náo*iquelerguta ea
- Escreve* por is, por uÌna sps
mça?
- ChamJhe eçemnça.. dnmemeÌhe
mt6... bem,atençao,srpeita, tentação...Ewe
ú tnn fomm um form legivele apeziguado
Ë ms momeniosm porta do quarto, no parque,
m ruava{ deftontedorosioapamido. Ewü
pam hÉs numa espéciede engolfamnto memo
riaì. Náoconseguimrìa, foi mntinrro no quato,
nojardim,àfrentedroffi úbitas. M6onÌÌeçoagtrmaexistênúde umpergunta inesgotáve1que sefomuÌa, * assimpos düer, pelaobjwtivago dos anedoru evasircs,dff alusões,
dmsimisremoüos.
- E para que sewiu escrtver se todâ a

ontabilidade acabaai m mmperguntarorentc?
- Náosolmo
temadauhlidade,porqug
pergmlo:emqueâmbiìoéútiÌrejaoquefor?Inüer€s meslr resuìtado:o de queem mim, upr:mdrre
em gmmátia, ern pauta, há rm
expectativaardente,ìm ardeníeperyunta*m
resposta,uro perplexidadeardenÍ,equemeonedem m enho. m mnto de vista mbre a de
bmdadadasois,oisuenhifirgaspandimte, nos dim, no ms dos dim, entrífugm pan
tnt, nG inslânts rmis derm da mernóri4 áto
mm fosfomndo no eótio fÌuo da memória E
entáo eu ei: respim nts pergunta,rapirc m
Nrita dessâlrrgunlâ. QuaJquermposta *ria
m em. Comoeu prúpüo zugui algures:m er-
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rcdmmusas disaÍcìas
-Querdiru?.- Querem dizer que qualquerrcspostase
ria uma mgânú,
um em pan m multadm
da acção.O oneito eÌebre, o elebénimo, de
queo pero é um objc{o - bom,l,omou* um
já nem requer * pem niw, dilugaronm,
-Ìo lndaagente:mymmúoobjrtos-,
om *
* mneito stabeleu+
nm teneno nóvel,
movediço,sim oblectns,mõ omo pmÉÌìtos,
orrúmenbse instrumentos:* máwn, oslr*idog aspeltse tribuaspintadro,m$stôe; mpluma, ru m,
m pedru nigim E prátim *nr
pre o m quedelc * fu, uro mtrxtâ nwiria ao dmfio dm oiru ou à ua resisténciae
inércia, No entanü0,repare, ou actwos
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>> rw zom doquotidimo deondenáofoi afugentadoo mmvilhoso ou existemoubas mnas,
um quotidianoda mvilh4
e entáoo pcma é
rm oblmto mrr4ado detrxlem magnífim, terrífins: Jnsto no síl,ioerto, no instab @rto, F
gunrìoa ngm <r:rkr,promoveum derCcrn e
uro onìem que situm o mundo nm ponüoexlrerm o mudoaobaeomla
Aliásúoémctanìente m objeto, o poema,m um uüemíüo:
dc fonr parw rrmobjwto, tem m wru qualidade
Langíveis,úo é porcm rnda pen sr üsto ms
pam mmeìar, Mmejmelo. Acçao,üemosaqu+
la lenzrqcnta Â aopo é a nrrm perguntaà mlüdadr::e a rcsposll enmntmela aí: m repcntim desnìem luminro emrclta, morden daacçio nspnrlida ynr uma qspríie de motim, um
dmlrumcntode tudo:omundotomrem
facto no\o no FEma, 1nr virtlde do Frerna- uma
reaìidadenova.Quandoapenasre diz queo pe
pamaé rur oÌrjdn, crnfundrc, simplifim;
rre realmente um obir{o, sim, mm porque o
mundo,peìaacçáodanv foma cheiadeprderu,
s enmntm ncÌaiwito:é registoe multado dm
pnlem. D temossu foru: a fom quevernos,
ei-la: mpira. pukl movre - é o mundotmp
frrnnadoernpoderda palavn1em prlam objeriiva inrentatì4 em imaÌidade objctin Se dize
mm simplesrnente:
é m obleto- irerimm no
elenorde emblemmque nc rcdeiaum equívm
meÌindrov, lnrque um obirtÕ podesr út-ilou
dmmtirp, e a poesianáoo pode*r nma E irm.euve.
lim, vejoque náofaQumdoolho Jum*
briquei ou mnstruí ou afeiçei objatos - stm
paìarrrs náosrplem o mwno modode f.ur *,
v{oquemü
apemw pcm4 m pero em
mmm: dmrie a üda inteim bmdi em kdro
m dis1fm o msmo aparelhq a msm m
furim. Fui um inrunie, porqueú * onegue
is om inmência E e a inmência é um condi
@oimtrstituírel demândaìo, ma hansparente e môbiliadom fmiÌiaidade oma tera. oe
titui tanÌtÉm um m;s: pois há um aìJm en
ludibriáoue w slre: asoisas ludibrirenm.
mencs ms oiw; a inmência dewú ter-nc
oleruido m üda eshrpend4um hmüto: o tr
em üomo pmporcionadommo pm lwitação;
póximc
rcr. trw: m missimplmacime facüos
omo irusLuti-nrc e ompleio oúwimenbo. Em
asim, foiruim. mmador,mvomdemoníaes,
o abisrnojunüo à dmç. a noile que s vai iroinumdo a toda a aÌtun e Ìargw da lu, tudo ism
úvade a inmência- e entáojá úo ubemm mda,por exernplo:*ú inente a nns inmârcia?
A inrcência é um ctâdo clandstino m ditadm
aüc
do mundo;tem * derastutâ,iem demm
dasasüorpea pam lutareropar; *du reoianrras,respondeà remória om a memória a u
fala mmtn o demoníamenhetese om a fala
dennníaa E temm sim a im6nú envolvicla
mttxu@dâguerr4eéoguereircquemaìimenta a guer4 é eleque alimenta o outm guerreim, a rnrbm Na vendadea inocncia úo exis
te, úo existeo demoníao, snão mmo partesdiúmìru dem poder,e náoexprimoaqui nenhuma ideia moral, polític4 institucionaì, m uma
A
ideiada ondemdro ois, forçs e expressóes.
magia.re minotãoompluo de@er,é m mmcoordemwnenl,o mtuml mdmmitio,
da dcurença de níveisda omiência fomuÌadebatesda
do
dornínim
da
mÌidade,
derjo,
çm
perw orn a realidade.O objaio que eu agiüo
mbígua Comoe
mortifemente é um m
eu estiw
metido numa cpÉcie deguem müa:a ninln inmênciaé anwina
- A sua mncpçáo da prresia asnta
pods.
portanto m ideiadoswíciodem
- O 1nÌer dedanmpor a polam do mmrlo,
quemdizer:a roìlidade,emlxm úo eibamos do
quew tmta, isto:pvJerercalidade.NãoémmpÌe
tamenie inteligírcÌ: ú l*rubemm no e mm o acto deefcl.ivr esç podermbre rs realidade;no
actn de srita. no acto de sbemia" no acto de
brardir o objttto fuiom que mmos em palaua,
cnrrÌiirncr(lenuríaoteìttuutc. no nreiorìantirlìu dt' imrgcrrscm quetudor apernla. Mases
te gxìer, queó um g)dcr lrágio, ongÌtì Ìisos: muiLsrrzcvim+o feitiçrorntraofiritieiro -- unsenkltluctem, outrossuicicliun-*,há
tamlximaqu:lesouefitm misleriownenteÌnu.lq. ,,u estriÌr'is.e aqucLsaindaque r pxm m

wltas a falu, o pior, m morios mnom: atim
pcin pan cima ctes, *rim rois bontm mcúede Omé puim inüoxiru+oma paixáo
a genie denho dm
do perigo,denmlver+
paixão:porqueo otm e a pmta s mndem em
Íìomta frndmde nin4 temdepois
rwde
darigu Apaixáoéa momldapmia:arísquem
a o@ s queremenüender;ilisquem o corpo,
asn medid4 * pretendemdmbú o enho do
orpo; e sir4 mivluem mbretudo o mme pes
wI pom ouviremo nore debaptimo mmo o e
mdo nomedatera. Derorte quee tal @eré
o da pópria pamo: ninguém onegue awnturu€ na pffiia olffiionmdo objatos - e!âolhm
hns,stahretas jóiaE derem*rilimúm,
de lms maternu, imporláveis oim que nos
ontemplam, moI.w de er rcim contempÌado. E entãoé nmária ma nobrea indizível,
por ueurplo: firu de frente m olhm rotemos,
lmninm, e c ncs olhm fim elcinadm - o
episodio,onhairrmno mtigos: dizia+ que m
qucm molhre. Reficreae
dosegaw
nc m*
s nobrea:omo sdeixísmcde*r
impasibilidadeenqwto*
moqmapliede
mi firodo egu na íÌorutadm lffi
-Náoó um poum cnfátim, is?
- E muito enfiriio om um míriío mslerno. Náo mu modemo,eú. Âênfmzubtinla por
um ladoo truicüerextrcmodafxsiaeporoutm
a ila mtureziì cxtÌcmanentedúbiade onitie
tl*tn údrr: reoiadorir, c o segnxlojubilatoúotle
zubìiúa tambem,mdalosu duplicidade;

menúe,o sntido nãeint elm'tual,supemcional,
orpoml do podu da imaginago pctia pan
mima o uiwm e identifiqr tudo mm tudo. A
nilhra modem tomoue inepaz detal ênfm,
poistrata-* de m aillm alimentadapelomcionaÌismo,a investigaçáo,o utilitarismo. Se s
pediràculhm moderu pammmidmospíriüoenfriiio da magh, a ideniifm@o do noso corDocoma mtéú e tr fomm. tndaa modemid*
ãe dmba Porqueo espíriüoeúitim uisbe pela
mbtrac$o dc elemenüosem çe se funda m
qitun Eforçoo ir longqamreóndidcdoìempo,irbeber m noitesmrltas. Prc quea fisic4
agor4 Õmeçaatrâbalhtrno *ntidoda perguta
@tia: m oi*s hâmentre si rela@ de misü*
rio. náorelaóc de mus e efeito.Abm miúoatraí6 ãaúffidadq
inqutindo, seguindo
adilE.

-Nâo * pmpôso walimolmlr
roertmprincipioo
implícitm rcênfag?
-Osrmlim
foiumequívm, umsm
de equívm Breton,que principim pelm reve
rêncàs parisiem a Valéry, ei de repenteem
\Ìem,1úe-wadevoruodr. Freud.VaÌéryrepe
sentaaquib mamo que gde scruir de insullo
mltm qualquer pcsw: vx€ é um intelatual
firnm! Quanio à psiaráli*, eisa doutrim por
excelênciaomptora da uralldade: o mrìo pior
tìe lazer pergrntas; úo perguntasdetinadm a
obter rspstas Enorntmrenos no címÌo È.
cludo da modemid^rtle.Em Freud vê-re lom o
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mitólogo impm, o miador de fiopa aprioústims. Es{avadstimdo a farer srÌa Vê* neìe
tambémo torhrm burgus austrÍm do mmqo
dosârrlo,eaindaporcimajudeu,
um bugurejudeuem onIìiio om o momìismojudaim. EsLrva
destinadoaenwrero tudo.O tim deintfl(tuâl
aemplamenle, implaavelmen-te,sinislrameníe pronüopan oneber um sistem hmilis à
global degmdago modem. Breion devomu<.
Quqndotalanm a D. H- larence do "mmplexo
de Fdipo"- que, mje*
outrc nore, é algo
muiüomisextem e prcfimdo, maisurmplexo,e
mbretudo mis exaltanüe,e fundmentalmente
religim-ele tapoumouvidm:em m pmfarçáo!Pu.leriater prctestado;úo mmmpam a s'
ralidade das grudes a.liançs humaaç. ni r
dstrum a tem\ náo tmgam grbrta à tcnal
Poisengolìuaquilohrdo,oouho,
Breton.Talvez
s peLiìN que6tam empatumdo. Náooüva
Foi a Mu, que ao tempo pamia mris opiprru
quehoi, e do'omu< também.Agomtinlmmo
matcrialimo diaìéctio, a luta declss, a mas
-lalia: tínhamm a exultacãomnomicisLl 0nquzurtoe pmtiaw a retririq do mor e da lìberdade. Deitamm+ ainda m mpa de legures
umasespaiarim leve; o edíver esqúsilo, a saitaautoruátie (tamica paraqjuda a rcloúo do
inomiente fuudimo. dizia*). os delírim simuìadm,o m
oblrtirc, ete, aspecìuim Ieres,
huquc. Prcnta a mwir, a mpa Breíon em um
srgento mcheirc, m mrgento iruível e perempiorio. Ou omim daçilq hxlm, ou lenm m hombas; ea a hopa llem, prutou aIgum sewigx inrcluntárim. Arüaudalniou+ na
diriplim do regimentopara deserttr num edro
loum; algum referêrcim urealistas fom
úteis,àdistâacia,panMichau I\doemiqure
a origìnalidadedm apíriüos origimis. Ár1aude
Michauagm
em dusou trêcnlhemdru
om elas,prepamm o
da mixórdia e fom-s
su festim mirífio: náohá mda m izuuim de
lesqueuibaamrcho. Algm mis em looç, ern
fala cb:angein Táo longe!Em outrm mpas,
ouhos fstim. Tmbém m houve intmgáveis,
Ionge,m rrc e omo tanto dasmpas obrigaiorim E, moDeug issopassorrcehátanüoüempo!Ambou
na palawa dmSente* um hemormto
de a origem,dede m invmçoc e impmçis
dm leitieirog dc xamãs,dm himfanteg es
hemor dmprc
de sbiúo e um dia mpare;
wmpre mim aolongoda histíria da palaw; de
w
m wrealismq numa épm sm hemr,
ter dito que eleuislia: dguns sunealistas, nm
muiüos,num úo muilos, tinhm m p6 olffia t€rrq e
dc sbre a linha sísmie que atmw
vê* çe hemim dc pa àobeç4asra palarm
heniambm furimenúeenfática
- Infim que para si a pmsa, a driÍâ
horircntal, náo Jmvi essemácter twlsiw,mágico,rcligioso.
-Náoaisle pm Aremque * refinm
mmiüos, em pmm rem, quepretendemensim. Náo há nadaa eminu embomhajafudo a
aprender Açilo que s aprendem do noro
púprio eminq vem da pergunta;váo-seaprendendo,pelm aperas, pelaimobilidadeàs portas,
pelainvisibilidadedm ffit s depis de lìstos tã
prometedomente, pelaemendasressiva pela
dm olhc e da figum@. *minmnìa smim
pre, vãre aprendendoempre as meiru
da
pergunta Um perguntaem pergwtás, m p.F
pcrrc,
m em
um rebarbatin onstelaçâo de
objm,tosofirmkx. Aprende-seque a pergunta
a si m*
r dclm om aluz inerente;iÌLmim
m4g perguntaonstrìar; emina a si mesm, ao
longode si mesm4 cesülos de serdotadadsq
lu pam fom e paradenho. lcio rcrmm desde
que peruba que úo estáoa responder.Álgrux
interrogatirc:
so stmordiüirim niquirc
"Ulis",
"Filhm e Amtes", "O Doutor Faw
"O
io", Prwl',
"AMortedeVugÍio", "OSom
"AobmaoNe
ea Fúria"."DebaüodoVuÌcáo".
gm", "bÌita", "Diuio do kdrão", todm os rç
manm de Ojline omo sef69m um si, aìlurrs
de Agrrstila
outm, mts, âgua Os rcmm
Besu-Luís.pnnenumm menmmdrs. gocrr
tre nrh m qnc úniru miquim üvrudeprgrntar. ExisÍemrorroes imçrenJoireis,quar trxl<n
@nkmponirm úo inrpcrrÌoireis.
G rcrme
Comoéimperdo4wla roioria dm 1remm porttr
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gu66desteseolo.Abqndimnáohânada PB
cisoir lá atnás,voua Can@ monerus, a BabeÌeSiáo,a ese pema lÍrico, espirihral,wdo
dnrodo Os hnÍadm, tálsobemoque *or
fuldeomamisnotrepergmta
Bastamepara
o tenp inteiroempaìamporú:gum
-Nmepemmvsmmme?
- Soum auüorde folhebs, eho queinterrogativoqe sobretudom múto interrogativo
leitordepergmtas Maisnada.
. -Basúapmumaüda?
- Nen si * 5656 paa rrmr s{2deira
mrte. Nadaé mficimte para s morren Ou é sficienüequzar m olhm om m de m Ìm mterm OubÌandirNpequenoobjectoelécbico,
mbom eja tão pequmoe a noite portodmm Iadosdo quario pareçaintemiúveì. Conhei m
homem,m psiquiahadesconiente- sáoram,
6 psiquiatrasdescontentes,onheç+cs muito
ontente a ganhãpan enlmçem aspsms,
rendetanto com a poÌitic4 tratâ€ depolític4 a
sinistra polítie dc tratamenüos-, úw ntm
iÌlt4 6ie, dmntenüe, adomvafalarde etreìas,
mmteÌa@,sabiatudo, rm er4 digãmos,esüÈ
lamente inedutÍvel: súw ontra a ordem e
Ìete. Mandouzubstituir o tedo do qrnrto dedormir porwúíbadaom
m sisteroeÌe'hónim demrgx elcteq dsÌoedm, tndm, relatiwmenüeà eírutun mtuÌal, auónomm enhe si
Ali ema lua rus sro fasc e m Umeo Crwiro
doSuÌe a streìa Arctm: m sislero de tec:las
pemútia under aquilo que * desejm. O que
vigomvaem m m dele,mele. Talw pudos"e
morer. De factomom m náo*i deque maneim inüeriormom. Nme * mbe aquiìoque
basta TuÌvs basüem perì4 um coisamínim, üv4 nosa, uma cois mb-reptíú paraempunhr dimüe do impìaaíreImrdo dm formas
steriores. Tmbem podemr que mda baste.E
nww
tanio fazffierw
mì]me ou (ru
poem ou aperc uir pema, ou ler ou menda
o ulu rotronómio ou tmter+
pamdono meio
demjudim húmidoeslencios,ànoite. Atepodewed* quea morte úo mja basünte. E isto
m eÌnreÌToganw.
- Os outros estão envolvidm m peF
guntâ?
* Dependedosítiode ondee fazaperguta Eíquemdiga: nâoesoaoparamouhogou:o
interlmtoré inÌmìizáveÌ. Osqítim rc+ondem
qum wnpre à pergmta que náo etí aÌi pm
qrnlquer mposta Coúe aquelasençú(ffi
"anrlxs de m" em que o prrcia,sïtrÁ1ânente
num lugu anante, m valc rdedo por montarüm, algosim, pmferea palam, e Ì4o o m a
devoheru *pande? E a oúmuçao defca Cla
ro, h'dta+ de m artíficio formal, poiso 1rem
onfirro+
a si mmo, em si nmo. O frcto de
úowtm
vozalheiadeouho.
meúm "aw
damhtm", a vu dcvaìee montanluq srgere
quea participçao nâopeúene aoshomeru,que
* ru *labelffiu tm troe hm
E dsúe
modoa mhreza" ercando e oúmmdo o poe
m4 mnluimdw
om ele, tomo omo que
entrado m si,mnskrmarcnte mlitário.
Todm m pem sâoançoa de o, pmm rr onfrrodm. De quesítio e lanqaa voz,
queçnm deonfimnç"íose pretende?A6nfirroção, empre, do poero a si mam e em si
mamo. Mm querm
s utilim pam obter
ss mnfirroção?Afoméoonteúdo, uhr*,
o 6tmtagem do ecorepwnta a atihrde totaÌ
doaul,orpemte *ntìdos do su pem m rntidmdopoem nommdo,a üdabmimüà
Há quem* pon-hano enho de câmm mtes:emmschegmdetodmcìados:mrcspe
tasmóüms,o èxito,o eru,a mortedaaÌm
Num pmm ffiito aposo clamorelogim a
"Undu the Volmo", MaloÌrn lowry diz que o
utru é um stástrofe üeníveì,pior que o inendio da nm çv; chama*lhe-dançao: diz
quedcvoma ro daa.lm; ele,o gfurifiedo, teria
preferidosoçobru m noil,e."t\udir-me, $, pam smpre, m obruidade, m noiie":
Aglóriaé omo rm üenívelcaláshofe,/pior
queaw inendiad4 enqwtr/s abatea-navemmtr4 o fragor/dadestruigo ropemüe*
eü vez mis depw/
e tu mnüempÌastudo
aqúlo, ime/rstemunha da dançaoJ/ Como
mbebedeina glóriadmm/a-v daalma,F
velaque tmbalhsb,fnm oim poue pan eìa

- /aì, qucia que ese beijo h-aiçoeimnune tivess/molhado a minhâ face queria/fundir*e,
m, pam sempre,naobcuidade, mnoite.
E omeça entáo a entrever* que a voz s
úodirige prcpdâÌnmte a alguémmas pmra
onstituir*
nm ordemda alru: pm@ migmag fomuìa m voto redentor Porquealguém
sqrtadenhodopcm quefalaemin$âroi4
que podeou nãopmlongr-se pan o uüeriu, é
sÌn peÌawz mmo avc é slm peloíntìmoouüdo que a rebe. E enfátbo, is{o, sim; não é mc
drru nem racionnÌ nem mrhmm, ou melhor
mesmo que srtÍm;
nada tem a vo om os
"tesd.emmhmdo tempo";pertene m prodígios
da afDÌq aG eu d€6a.d$ e Ìegenem@.
Qumüommudo,opoemesperafudodeleme
no6o€qúvoco,embüasejaoeqúvmaquiìoque
sffi
ntra raisà mãodomudo.
- O poema sle enÍáo mhado m si
mesrq moútruossm€ntemlitário?
- Náo üempres4 @e bem eryera que o
mquem da m mìicìao,pcwi forçs erparoim besúntes,fa{an{
sirdali Mas ou leram{ inteüomocenho mmho earmadoàrcIta omo m orpo ürc ou náo levu nad4 nem
m 6'agmento.E o que mútas m
e fazé onh:abandw hndm: leva-sea perte trada deÌe
m parte emda clenís pâm qualquq parôeemda: filmfu mod poìític4 psiroáìir*, linguÍ*ica simboÌogb literatw OndectÁl o mrpo e a
üdadebeamintegrilade?Onde,aslidáopam
mtaraslidáod8quú
w? Porqueóúrigaó
rio diaê-b: poue garie iem ouvidm pum. Ou
mámlimPq lswpGmépoderfuèÌo,refazêJo;eisoespelho,omagioújedodoroúaimenüo,o cbjcto activode aiaçao do rosüo.O eco
visuals qwtoa mstosfoseaperre tê-lc fom e
ver Porqueo mosbadoe o wto sáoa tolalidade
daqúloqueseurofae vê-o mme areveÌaqáo.
-Nãoómdstino
-Só ésegw quea pergut4 apmr4 o
pem reimidente, sistalim
nlm gmde
rt:m banslúcid4 m blm de quartrc. Talvs
sja t"ilqÌ'ili?ador qwdo olhadodeftonte,ali
no dráo,do tumnho da lm paru rcr
ininúerruptammte.Alu vmdedmto, fudaeaguü e agudaÌu tenwhe. Ereüou+ de nm, a
w
aistaÌina furdim
re14 me da nos
mmg rrodaIwro
E mhomdoapmüps biogrífim, qwdo m ágm envolvem a
história a úda a obm da obra. vwmm tudo:
mremmdaquilo,levadm parào abiffi peloirrewivel Imcúmítrlo, m pm miorqueostrabalhc c m dim. E quemsbe s úo veremosentao,ah'avêdoaista.Ì rqular, Ìimpidammteg mfimaplaedaonlìsáodo mwdo?I$oémpergut4 agonAlimentãnmdeÌ4
tambémnm
alimentamosdeìa Aquiìo que faremoqoh sin; é
isquem
fazedcfa, avidaçe fazemogane
müdampergutateÌepritia
MommdeÌa.
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AnÁo-SEPaRABT

EDUARDO
PRADO
COELHO
(Sobre a série de pems
"Os Selos", 1989)

.

Fil oderá o leitor ser sensívelà eruberância gestual ou à exaltação crolll
mátie das palavras,mas é prová| |
El
veÌ que experimente alguma perplexidade em relaçáo ao que essaspalavrm "querem dizer". Em primeiro Ìugar,
porque aparentementenáo "querem".

Nenhum esforço, nenhum arco tens de
expressividade.Tudo aconteceantes do
sujcito * como fugo, respiraçáo,inmncdio. A serenidadcabsoÌuta de um "eu digo" ou um "eu vejo" deriva do facto de o
"eu" w inscrever num percursode dicçáo
ou visáo que o precedee o excede.Trata-se de coloer o corpo no ângulo exacto
da corrente de ar. Trata-se de coìocar a
voz no fio de luz que lhe concedeas >>

Um romonce diferente, onqe
os controdicões humonos se desenhom.
A histório terno, límpido
e solidório de umo odvogodo que troto
de um divórcio compromeledor,
opoio um omigo com reputoçõo desconfortóvel,
folho todos os tentolìvos
de ojudor os oulros,
supero o morte de um enle querido,
pÍocuro um componheiro,
e ocobo por descobrir que o Íelicidode nôo é,
ofinol, um sonho justo.
JÃ À vENDA NAs tIvRARIAs
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>> modulacôc douradas.Mm nada disto exclui um prcdigiom trabalho. Nenhu'
ma faciìidade de inspiraçáo,antes o zelo
absoluto de sobreviver pela respiraçáo
última. "Enche-se por si mesmo,/ um
copo: visáo e mistério e idioma / imaculado".
Remrem: "únal a substância/ de alguém que pôs a máo no fogo é igual à
substânciado fogo / enquanto grita". Reparem: "'Deus eú em tudo? pergutou
a criançâ, Deus / é o obo de açuer que
se dislve todo no leite ttdo. / bebem"'.
Toda a pmsia de Herberto Helder puece
enunciar o que a fisica quântim designa
como o príncipio da nÃo-seprabilidade.
O que aqui trorre náo t€m a ver mm a
cena que se desenroÌaentre dois Ímans
que se sustentam na sua atracçáo reci
proca. Porque, neste câso, qumto mâior
é a distância que os separa no espaço,
menor é a força que os mantém ligados.
"Com os sistemasquânticos a situaçáo é
qualitativamente diferente, porque, se
dois deles interagem e depois se separam, a função de onda do sistema que
eles formam nÁodein de permanecerinreparável tanto I gmde distância mmo
a fraca distância". Isto escreve Bernard
d'Espagnat em "Un Atome de Sagesm".
Para acrescentr, páginas adiante: "dou
'em
si'ou
o nome de Deus à realidade
'intrinseca' ou'independente': isto é, a
essa Substância cujâ existência é neessário admitìr se queremos explicar as
aparênciase os seus retornos", Ou, se
preferirem: Deus é o cubo de açúcar.
Ìancado no leiie. Deus dissolv+se nele.
Mas todos os eÌementos desseaçúcu se
mantêm regidos pela mesma funçáo de
onda. Por isso,seja o que for que aconte"
ça numa partícula dissolvida desse aÇúmr, ubemos que um ta.l acontecers repercuteem quâlqueroutrâ partÍculadesse âçritr - dess diüna doçura ou violência.
O mesmo nas palavras,claro. Toda a
tradiçãonos diz que podemosaproximá-las se nersistirem entre elas nexos de
semelhànçaque fundamentam a roda
dc meúforas. Isto é. se funcionarem como ímans. Em Herberto llelder, as palavras disperms funcionam como sistemas
quânticos: quaisquer palavras que se
"desentranhem"do mesmo caos inicial
sustentam entre si relaçõesque ultrapassm a sramátie estabilizada das analogias. Olue o texto instiiui é esu função
de onda que as torna definitivamente
nao seDamvels.
Más há nais: do divino açúar dirsolvido no leite, poderíamosdizer, simplificandoo erc, que Íì€, no sbor quente da
betrida,num ponto a partícula A e noutro
a partícula B. It'Íasisto é fácil. No processo (mgrado) da dismÌuçáo, as partículas
são indiscerníveis:em qualquer ponto,
elas sáo A e B, e assim por diante. Sáo
p a r t Í c u l a sq u e s e n ã o p a r t i c u l a r i z a m .
Scm identidade, não individualizáveis.
anLerioÌesà gmmetria das putes. Strawson, no seu livro "Individuals", procura
em certo ponto imaginar uma linguagem
sem particulares, além rla relaçáosr{eito-predicado. Encontra um exemplo: "cho
ve". E pergunta: "quem chove?". DirÍamos: "enchese por si mesmo, um copo"
(obsewese como aqui a vírgula é preciosa. ouebrando a sintaxe). Strawson conclui que uma tal linguagem é insuporhi'
veì. O discurso métim de Herberto llelder suporta a inseparabilidadedesia linguagem. Nem A nem B. Apenas movtmentos de onda, fluxos, inÍlexóes, disparos em txlas as direcçôes.E a paisagem
comoün acunìularde estampidos.
De início,o "mos unânime". Porque
"Deus era potência, Deus era unidade
rítmica". O que a linguagem produz é

uma activacáodessemos. Donde vem esta força abioluta? Da memória animal,
ìeopardose leóes,da "frase africana",
dos "nós de erne" que en€roçam o corpo. Pouo a pouco, tmdos pelo uber estrangulado das palawas (das imagens,
dos mns, dos gestosda dança), formam-se lugares de pregnância viva. Ou, se
preferirem, anjos. Mas "ninguém pinta
os anjos mm uma força, as formas dessa
força / por exemplo: mpram os átomos, /
acendw o mbelo, máos faímm: ada /
cois que tmm es / ois faíu".
Cmpreender o discurso poético de
Herberto Helder tem a dificuldade primeira de nos impor o salto para o inte
rior desta rede de espmmnentos e batidas que é a circulaçáoactiva de modulos
de linguaçm. Náo é possívelmmpreender de fora - analiticamente. Mas,
quando se vai por dentro, a única compreensáoé a dança da própria inteìigibilidade que se faz palavra a palavra corpo a corpo.
Contudo, é possíveÌ aprender alguns
fragmentos mais densos desta sintaxe
alucinada. Estudu, por uemplo, os pre
cessosde pr*ipitaçáo, quando o medo
faz subir o coraçãoà boe "e o chifre pelo
coraçáo dentro", a "máo, e a veia até à
garganta". "Depois a comente aumentâ
depois o coraçáo aumenta / depois cada
objftto sumenta abrasado:é um coraçáo
/ apenas que / qumdo se toca os perigos
de mortc".
Estudar, por exemplo, os momentos
em que a pulsaçáo dos órgáos faz que
eles transpirem pm a superficie do corpo. na areia húmida da pele e dos vesti'
dos: sáo os "vestidm pulmonms", a su
"volta anatomica dm cores", qumdo ela,
a porLadorados sinais do amor, "avança
"timda mlo bafo dos vestidos". anunciàção de'iprimaveras ampliadas" se "os
vestidostransbordam de vento".
Estuda ainda os movimentos reversíveis,quando é a fÌoresta,queé chmada
para Junto do Iogo, quando e o logo que
grita na queimadura da máo, quando "a
imagem devora quem a agana".
Estudar as torçóes do corpo quando
um membm desgumdo e moga um di
reito de mberania e impõe a sua própria
provislria ordem: "assistir ao braço que
torcendo / la(asseo mrpo todo num umbiso
- incande*ente".
Ou estudar as fórmulas de âmoross
concentraçõesde energia. Entáo "comeq:
a ferver a luz como uma / coroaçáo,a
realeza / do poema animal - lmpardo e
leão". Agora "monç5g dg ver a pintur4
respira-se / em a cara, à porta o lspardo entoa o poema da criaçáo./ Um anel,
flora e pessoas,mmos nós, um anel, uma
obra. / Máo na máo por aí começamosa
fundir-nos / bloco vagarom desdea raiz /
blmo de ouro". "Porque do ouro extraído
às mvernas apuro um ho / fmhete o rosto no ho puro. / Com uma trama pode üdir-se a máscara / moldar o tronco de
duas pessoasnuma estreìa única / podem-se fazer com ouro do abismo / os
membros que tem uma estrela pâra andar até à porta. Ury nó de dois / Ìaçadoà
mão, abrmdora". E nese momento que
o emaranhadomundo se suspende,estarrecido,e se formam m fìguras redentorm
da circularidade: as rodm voltadas para
cima, as roúceas, os rostos, os planetas
girando com I noite universal no meio,
ãs coroasde diamantes,as luvm de ouro
("Rosto que Deus, / à volta dissolvido,
deixe arrancar-re a luva que desabrocha
/ do caos unânime") - táo caldeadoo
canto que nos transmuda em mundo /
áureo"..
"PoesiaToda",HeÍbeÍtoHelder
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