
Isto é para encher algum espaço a mais, é o puro exercício de falta de humildade. 

Enquanto descanso  (pura ilusão) dos frisos quotidianos engendro este interlúdio. E aqui  

acaba a  menção à  pessoa  que fui  ou que  sou. Urge apontar  agora  para esse sentido 

inominável (o qual algo nunca saciará), essa metáfora de mundo, subjectivação de sinal 

maior  em que todos  somos  pedintes de  coisas - Portugal - em lado e em parte. Em oito 

estrondosas letras de lugar também está complicado o universal. Bem soletradas  como a  

dádiva -  suma  riqueza - do talhe psico-dramático dos indígenas. Saudade, saudade, 

saudade.   

Para contrariar a dispersão dos momentos repetimos o gerúndio tragi-cómico. Onde 

escorregam as reflexões na maré do atlântico e nas espumas. Queremos o que já foi no 

que há-de vir, e a clareira ontológica, tensionada, funde o tempo num fluxo de infinito 

Devir em Porvir. Boca da unidade ensarilhada só numa ideia que a faz depender do 

relativo espaço.  E essa ideia nega o absoluto com a idiotia da realidade, e banaliza a 

tensão transcendental da alma portuguesa. A ideia de pátria resigna a condição vazia-

positiva a um cheio-bruto de erros, mero pormenor da facticidade. É necessário implodir 

e explodir o tema com a intuição cósmica:  "Nunca  posso  estar  tão perdido  como  no 

próprio  lugar  que me  viu nascer". A sentença dada a todos os corpos tem que 

ultrapassar a reiteração da identidade falsa.  

O crime reiterado, sacra ferramenta que se ajusta como trela aos pescoços de cada um. 

País, pátria, abismo pobre; clareira do Ser mínimo e empírico, não o sujeito da unidade 

mas predicado de proposições - interno e amorfo - a fenomenologia do universo é varrida 

para a expressão colectiva e mítica que se apresenta como o porteiro inflexível, impondo 

critérios de impossibilidade. Tanto em termos teóricos como práticos, o peso do 

pensamento e do centro (geminação), caricaturam o lugar do apare-Ser e vociferam num 

registo apofântico de palas de cavalo. Quem diz Portugal, diz o ente. 

O que nos põe numa superfície ôntica, o que conduz o "sem-fundo, sem-forma" ao abuso 

apolíneo de planície recortada ou deserto  minimal (no mau sentido) onde o mais belo 

paradigma de centro é ridículo bairro de lata. A  nacionalidade  é uma  inscrição no real, e 

mesmo que isto seja tão inútil como bajular o que nos separa da igualdade eterna e de um 

cheio de oceano,  o  complexo  da cultura  dissimula, contudo, a presença  dos dois 

arquétipos. No caso português é evidente, é como a criança a constatar o facto, depois 



disto existe tudo e o desejo, e antes disto  estivemos nus na mesma coisa. Fluxo 

heraclitiano nas letras do fadista com o cigarro e a bóina. Porém falta despoletar a 

imanência, descartar a decadência dos próprios símbolos: "temos pátria, conceito, 

identidade, o que quer que seja, mas o cão e o gato vadios são livres e unos". No fundo, a 

solução deste problema é contingente mas necessária, paradoxal; uns podem viver como 

escravos, mas o que neles está implicito é uma força mais extemporânea do que  os 

tiranos podem crer. 

A verdade é que o ritmo é ambivalente entre espaço e espírito, suportado pelo axioma do 

discurso em aberto.  O telos deve ser admitido para uma trans-posição da forma abstracta 

para o conteúdo comum aos noemas do fenómeno holistico. Largando a pose, chegando à 

hipotipose;  significação verdadeira  dos  fundos intencionais  da  saudade - mostração 

pura - sem passaporte ou bilhete de identidade. Dentro permanece a tradição e o ante-

passado num encadeamento transcendental de velhinhas de negro, marinheiros barbudos 

e capitães de abril. O fluir do tempo suplanta a partição pensada, através do sentido 

nacional, e o uno temporal suplanta o conceito do relativo. A reflexão, empurrada até às 

cinzas, para nova maiêutica; a saudade empurrada para lá das fronteiras, dissolução 

catabática no húmus do caos ordenado. Eterno retorno a um lugar, que, problematizado 

para lá dos conceitos e das fatias assume a natureza cósmica de um pensamento louco 

sem ser louco, só não-determinista. Porque o lugar, todavia, é toda a parte: noite em 

Austrália e pequeno-almoço de bolos de arroz na China, e nós somos um pastor africano 

a tomar conta de cabras.Através da sublimação dos relativos, o descentramento do lugar. 

O penteado barroco na cabeça da onda. A experiência mundana e intelectual definem 

dois  ângulos  unindo-se  no vértice aniquilador. Triângulo onde o fim das ilusões 

implicam o fim do triângulo, onde as incisões crípticas arrasam a cripta. O quase-morto, 

o saltimbanco da ilusão, deve mostrar assentimento perante uma borracha de apagar 

gigantesca. Estados e condições subjectivas do sangue, tempo-espaço ficam como o maço 

de tabaco usado; diluindo-se numa polissemia de positivo e negativo: positivo na medida 

em que tivemos de pensar a característica até ao limite do exacto apolineo; negativo na 

medida em que tivemos de assassinar e destruir a metáfora da fronteira, fronteira de 

sujeito e fronteira de país. Fez-se desabrochar, enfim, o "estar-aí", eterno pai de migalhas, 

total de tudo. Se um lance de dados fixou o infinito (Mallarmé), urge, no fixo da 



circunstância, demonstrar a exegese que a saudade lembra, projecta e volta; explicado no 

encontro ontológico de querer certos não-sei-quês. Simultaneidade do apriori e do 

aposteriori na língua intuitiva e metafísica de pessoas  embriagadas a  desafinarem  fados  

e a rir chorando - mescla de  nomes e coisas -  o pleonasmo  do  todo nunca cansará. Em 

Portugal teremos a porta privilegiada para a sua maior afirmação e negação, a saudade 

como seu oximoro.  

Com efeito, é do espaço e do tempo sublimados que podemos mentir tão pouco como os 

Deuses mentem, chegando a  deslindar o supremo do qual os predicados são ilusões de 

facto. Não cabe ao pensamento concluir a viagem, é ao sentimento e à intuição  que o 

cosmos oferece as melhores bagas. Porque é preciso fazer o acto do oximoro, desde que 

seja sempre a rábula de aparência ébria à perspectiva de um "quê" anulador. Estamos com 

os saudosos, os verdadeiros pensadores de Portugal até ao absurdo de desaparecer no 

saco infindo. Irracionalidade, na conclusão, o trabalho demencial do vácuo a rebentar 

costuras. Arabesco simplificando num abraço antigo com futuro, até nos espancar - nós, 

simples bonecos de pano - para o derrube da fronteira física até outra de mesmo agora, 

paraíso parvo. Contudo nos limitemos a ser animais num palco, fuçamos numa rotunda 

luminosidade de soma de perspectivas, o Nada. As coisas tidas e as desejadas 

canibalizam-se umas às outras, e entramos sem cerimónias na única certeza: gritar por 

socorro é contra-producente ou irrelevante.  

 

“O que a gente faz, ou o que eu fiz, é uma espécie de fuga para a frente. Para fugir de quê e para 

chegar onde? Para esquecer, a sério, que somos mortais. É uma fuga real, não uma morte 

romanticamente estilizada, a alguma coisa que está atrás de nós e nos espera. O que a gente faz é 

mobilar esse intervalo entre um princípio que não é da nossa responsabilidade e um fim que está 

sempre presente e é também uma ficção.” 

 

Eduardo Lourenço 

 

A autofagia saudosa é o carácter holistico da ficção sublimada, tratando por tu diabos e 

anjos. Onde a fuga ou o canibalismo de sentido servem o propósito do factor derradeiro 

da irrelação. Pulsão erótico-tanatológica que se torna no contexto do outro e do mesmo. 

Irrelativos conquanto numa orgânica supra-estrutural de corpo sem orgãos. Fluxos de 



fluxo, tautologia de fluxos; produção determinada apenas por Édipo a fugir. Os mortos e 

os vivos arrombam e pregam as tábuas do caixão, outra forma que já não é pijama, um 

contéudo pré e pós-dionisíaco. A saudade fixa o romance onde os mortos vivem e os 

vivos estão mortos:   

 

“Há dois anos que a minha mãe morreu. Há um ano que o meu pai morreu. E na obscura 

trivialidade das impressões epidérmicas instalou-se de repente, sem eu dar conta, alguma coisa 

que está para a sensibilidade como o vazio divino para os místicos. Aceitei hoje os meus mortos. 

O anjo enjoou-se de lutar comigo e abandonou-me.” 

 

Eduardo Lourenço 

Portugal, nestes meandros metafísicos, sobra como palimpsesto para ser inundado pela 

transfiguração espácio-temporal. Para podermos amar o acontecimento de sermos, em 

dado lugar, abraçamos o colapso mental e eidêtico disso; solidão e comunhão do Ego 

com todas as coisas, em todos os estados, epochê para o puro processo de presente 

retensivo e projectivo de expectação. Sendo a saudade uma guitarrada onto-teleológica 

desse mesmo circulo de vicio omnipotente, Telos de fluxos onde as diferenças se 

estabelecem em continuidade. 

“A nossa paisagem marítima e serrana colaboram na criação dos dois elementos íntimos da 

saudade: a Lembrança e o Desejo, isto é, na criação da alma lusíada, em cuja essência divina 

murmura a voz de um novo Deus, dum novo sonho messiânico e redentor, duma nova alma 

imposta à imensa, à trágica bruteza de tudo quanto existe. “ 

Teixeira de Pascoaes 

As coisas estão conectas num sentido edipidiano: matar o pai e dormir com a mãe-

saudade. Perdido e cego, Édipo-sujeito supera as provas dualistas e anti-nómicas dos 

objectos. Um acto de destruição também pode ser o acto de amor, sintética de subjectivo 

e objectivo num inter-discursivo falar vazio ou momento de diferença e unidade.  

O brinquedo de menino que foi consumido pelo lixo foi re-descoberto numa noética 

metafísica, balbuciamentos e vice-versa. Como os dedos da consciência se entrelaçam 



assim fazem os dedos do Mundo. Trama de produções sobre efectivo ser e não-ser o 

mesmo na mudança, garfada intra e extra-mundana. 

A saudade (psico-pompa em letras) é irrupção de existência e de vácuo contínuo, e é o 

contínuo de existência e vácuo. Onde deixar ou não deixar de ser é abismo de estrutura, 

sentido de tempo fluído, que devido à sua característica tem em qualquer instante a razia 

aniquilante da unidade. Cheio-vazio no agora de três tempos que se roubam entre si 

dados num fenómeno sem espaço sem tempo. Quiçá a maior parte dos infernos derive da 

determinação exclusiva fora desse raio descentrado do agora esquizóide e eterno, muitos 

narizes ranhosos e olhos marejados advirão daqui. Mas a ondulação transcendental de 

tudo e nada, dado português, vai enxugar com grandes papéis o sentimentalismo das 

peças de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ A DIALÉCTICA DO AB-SURDO NÃO-ABSURDO“         
 

 

 

      

NUNO RODRIGO CARVALHO PASTOR VIEIRA 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 
 
 
 
 


