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A voz separou-se; a minha voz separou-se de mim. Como a cabeça de Orfeu, flutuando pelo rio. Uma cabeça
separada do seu corpo no meio de um frenesim Dionisíaco; pode ter sido a nefasta consequência de um frenesim de retribuição, vingança, castigo. Ou talvez apenas a boa velha luxúria do sangue. Quaisquer que tenham
sido os motivos, a cabeça foi arrancada por um bando de raparigas cujos membros eram conhecidos por terem
longas unhas e firmes bíceps. Elas decapitaram-no com um esgar de desprezo e depois atiraram descontraidamente a sua cabeça para ser levada pela corrente do rio, onde ele emitiu uma espécie de som obsceno parecido
com um gorgolejar enquanto deslizava de remoinho em remoinho em direcção à ilha de Lesbos: Me ma mi mo
moo, me ma mi mo moo, me ma mi mo moo.
A cabeça alagada foi eventualmente recolhida da água por um grupo de ninfas, que devem ter ouvido alguma coisa de agradável naquele estranho e gorgolejante ruído, porque plantaram a cabeça de Orfeu numa
estaca, criando uma espécie de harpa eólica, uma harpa sagrada cujo vibrato solto providenciou inspiração
pneumática a todo o tipo de poetas e peregrinos. Pelo menos é isso que diz a lenda, uma das lendas, tal como
eu a compreendo. Aquele já não é mais o Orfeu da garganta poderosa, lembra-te, o mesmo que movia montanhas e corações imortais com as vibrações da laringe e da lira, mas apenas uma voz fantasmática ferida de
morte precisamente na fonte da vibração, com os seus tubos cortados mas produzindo som ainda, parece
impossível e no entanto há muitos que a ouvem, uma bela e decapitada profecia: Orfeu, off.

The voice split off; my voice split off. Like the head of Orpheus, floating down the river. A head torn from his body
in the midst of a Dionysian frenzy; it might have been a frenzy of retribution, revenge, punishment. Or maybe it
was just plain old blood lust. Whatever the motives, the head was ripped off by a girl gang whose members were
known by their signature long fingernails and buff biceps. They ripped off his head with a dismissive chuckle
and then tossed it casually into the wet flow, where the head made an obscene sort of gurgling sound as it slipped
from eddy to eddy down towards the isle of Lesbos: Me ma mi mo moo, me ma mi mo moo, me ma mi mo moo.
The water-logged head was eventually plucked from the water by a coterie of nymphs, who must have heard
something they liked in this strange gurgling gibberish, because they planted the head of Orpheus on top
a stick, creating a sort of aeolian harp, a sacred harp whose loose vibrato offered pneumatic inspiration to a
mixed bag of poets and pilgrims. Or at least that’s the rumor, one of the rumors, as I understand it. No longer
the full throated Orpheus, mind you, the one who moves mountains and immortal hearts with the vibrations
of larynx and lyre, but a phantasmic voice lethally wounded at the very source of vibration, the pipes sliced
yet still producing, impossibly though with many auditors, a fine decapitated prophecy: Orpheus, off.

E sim, eu também ouvi uma voz como essa a flutuar no ar, respirei-a para dentro dos meus pulmões, enrolei-a à volta da minha língua; o esquizofónico decapitado que canta tanto a sedução como o esquecimento;
eros e thanatos; convite e recusa; incarnação e dissolução; gemidos de morte e vibrações imortais; a radiofonia crucial, se tivesses uma voz como a minha, o que fazias? E depois, e depois e depois?
A princípio eu pensava que a palavra “ventriloquismo” era derivada do termo em latim para designar “vento”,
ventus, e que isso devia estar relacionado com a cabeça Órfica exibida na ilha de Lesbos, mas depois tornouse óbvio que estava a seguir uma pista errada, dado que a sua verdadeira derivação é ventris, “do ventre”, e
loqui, “discurso”, o que nos dá qualquer coisa como “falar do ou a partir do ventre”. De entre os primeiros
oradores do ventre de que há registo, e talvez os mais brilhantes de todos, contava-se a comunidade de
sacerdotisas que presidia ao oráculo de Apolo em Delfos. Estas eram conhecidas como as Pitonisas, uma
designação derivada do verbo pythein, que significa “apodrecer”, uma alusão ao corpo em decomposição
do monstro Python, que tinha sido outrora o guardião do Omphalos, o umbigo do mundo, até que um dia
foi assassinada por Apolo, trespassada pela sua lança dourada, não sem antes, no entanto, e de acordo com
algumas fontes, a ter violado.

And yes, I too have heard such a voice floating through the air, breathed it into my own lungs, rolled it around
on my tongue: the decapitated shizophoniac who sings of both seduction and obllivion; eros and thanatos;
invitation and refusal; incarnation and dissolution; death rattles and immortal vibrations; that most essential
radiophony, if you had a voice like mine, what would you do? And then what, and then what and then what?
I used to think the word “ventriloquism” derived from the Latin ventus for wind, and that it must have
something to do with this Orphic head stuck out on the isle of Lesbos, but of course I was following the
wrong root, for the true derivation is ventris, “of the belly”, and loqui, “speech”, giving us “speaking of or
from the belly”. Among the first recorded belly speakers, and perhaps the most skilled of them all, were the
community of priestesses who presided over the oracle of Apollo at Delphi. They were known as the Pythia,
a designation derived from the verb pythein, meaning “to rot”, an allusion to the decomposed corpse of
the monster Python, who once guarded the omphalos, the navel of the earth, until she was slain by Apollo,
punctured by his golden spear, though according to some sources,not before he raped her.

Vários relatos de ouvintes de Delfos mencionam um certo número de práticas da fala profética e extática, que
envolviam a improvável produção de vozes a partir de diversas partes do corpo, incluindo da barriga, da coxa,
do esterno e até da axila. Segundo o que nos foi relatado por cronistas como Origen e S. João Crisóstomo, nos
primeiros tempos da era Cristã começaram a circular rumores sobre as Pitonisas entre os Padres da Igreja Católica, nomeadamente o de que elas falavam através dos seus labia majora mais escondidos e remotos.
Para os Padres, esta era, simultaneamente, uma teoria excitante e revoltante: eles imaginavam as Pitonisas
debruçando-se de pernas abertas sobre o Omphalos, e o demónio, aquele que em tempos tinha o nome de
Apolo, entrando dentro delas, explorando plenamente o seu interior, e mais tarde expelindo inadvertidamente palavras que eram pronunciadas como se fossem profecias, através do vento corrupto da vaginafonia,
um fenómeno que se tornaria, com o decurso do tempo e no momento adequado, um indício claro de identificação da oradora como uma bruxa, qualificando-a, assim, para a sua condenação imediata à incineração.

Various Delphic auditors over the years make note of a number of prophetic or ecstatic speaking practices that
involved the unseemly production of voices from a variety of other body parts including the belly, the thigh,
the sternum, and even the armpit. During the early Christian era a whisper began to circulate among the
Church Fathers about the Pythia, as reported by commentators such as Origen and St. John Chrysostomos,
namely that they were speaking through their lowermost labia majora.
It was an exciting and revolting theory for the Church Fathers: they imagined that the Pythia would squat
over the gash in the Omphalos, the navel of the world, and the demon, the one who used to be named
Apollo, would enter her, explore her interiority fully, and then later blurt forth as prophecy via the ill wind
of vaginaphonia, a phenomenon which would, in the due course of time, become clear grounds for the
identification of the speaker as a witch, and thus qualify her for instant incineration.

Na opinião dos Padres, havia apenas uma abertura no corpo humano que não levantava nenhum problema no que
dizia respeito à expressão da profecia: o porus anus, e este orifício era até celebrado nas câmaras privadas dos teólogos, possibilitando as primeiras manifestações do que se poderia chamar de voz gasosa, uma persona bizarramente
volúvel que se viria a formar completamente nos meados do século vinte, atingindo o seu clímax no momento em
que se projectou como o maior totentanz que o mundo alguma vez viu, tendo em conta que a exterminação em
massa seria dificilmente concebível sem telefones nem rádio.

Um pudim com integridade biológica e psicológica, e um ADN único, um pudim que, de vez em quando, e se amplificado, ocupava o espaço em volta do vital e vibrante pedaço de figo e nos dizia oh sim, aquele era o meu velho
amigo, o meu companheiro, o meu amante. Agora esse pudim desapareceu e transformou-se numa outra coisa,
digamos, numa vieira mergulhada em sumo de lima, mas um sumo de lima que foi invadido e totalmente colonizado por bactérias que intoxicam as vieiras, fazendo com que assim as vieiras exalem um odor não a ceviche mas
antes a qualquer coisa como o cheiro putrefacto da morte.

E chega de falar da voz off, como a voz separada, a voz outra, a voz num qualquer outro lugar, a voz inquietante.
Mas eu também estou a pensar e a deixar marinar a expressão “voz off”, no sentido de desaparecer (gone off), como
se fosse um pedaço de peixe há demasiado tempo ao sol. A voz corrompida, ou talvez esteja a ser demasiado rude
e devesse dizer antes a voz madura ao ponto de cair abruptamente, como um figo deixado na árvore por colher,
como no Livro das Revelações, as estrelas caindo dos céus como figos de uma figueira sacudida por um vento
malsão, porque uma “pessoa” (per/son) não é mais nem menos do que um vento produzindo som a partir de um
pedaço de carne com uma designação específica a que chamaremos daqui em diante: pudim de figos.

Um pedaço arrancado (bit off). Ou, em Alemão, verottet, um primo directo da palavra inglesa “apodrecido”,
e desde há muito que se diz que a maçã podre irá mais tarde ou mais cedo contaminar os seus vizinhos do
cesto através do muitas vezes veloz processo de corrupção, e é também assim que acontece com a voz off,
à medida que ela faz o seu caminho, rastejando, em direcção aos escorregadios tecidos glotais de um outro
corpo qualquer, uma outra qualquer persona, e, antes que tu sequer te apercebas, haverá toda uma cultura a
verbalizar o tipo de disparates que estão apenas a uma sílaba ou duas da morte, e nós adoramos isso, e dançamos com isso, e criamos um requiem dedicado a isso, habitualmente na escala de dó maior.

For the church fathers, there was only one unproblematic opening in the human body regarding the expression
of prophecy: the porus anus, and this orifice was amply celebrated in the whisper chambers of the theologians,
providing early incidence of what might be called the gaseous voice, an oddly voluble persona that would
come most fully into its own in the mid twentieth century, climaxing in the greatest totentanz the world had
ever seen, since mass extermination would hardly have been conceivable without telephones and radios.

A pudding with biological and physiological integrity, and a unique DNA, a pudding that once upon a time,
when sounded, filled the space around the vital vibrant figgy bit and told us ah yes, that was my old friend,
my colleague, my lover. Now that pudding has gone off and transformed into some other thing, let’s say, a
scallop in lime juice, but a lime juice that has been invaded and fully occupied by bacteria that intoxicate the
scallops, and so the scallops begin to smell not like savory ceviche but rather like stinking death.

So much for the voice off, then, as voice away, voice other, voice elsewhere, the voice uncanny. But I am also
mulling and marinating the phrase “voice off”, as in gone off, like a slab of fish too long in the sun. The voice
corrupted, or perhaps I am being too harsh and should say rather the voice ripened to the point of bursting,
like a fig too long on the tree, as in the Book of Revelations, the stars falling from the heavens like figs from
the fig-tree shaken by an ill wind, for a “per/son” is nothing more nor less than a wind sounding through a
specifically named chunk of flesh that we shall call: figgy pudding.

A bit off. Or, in German verottet, close cousin to the English word word “rotten”, and it has long been said that
the rotten apple will sooner or later injure its neighbors in the barrel through the often rather rapid process
of corruption, and that’s how it goes with the voice off, as it worms its way into the slippery glottal tissues
of some other person, some other persona, and before you know it an entire culture is talking the sort of
nonsense that is just a syllable or two away from death, and we love it, and we dance with it, and we create an
requiem for it, usually in the key of C minor.

Num mundo saturado de elocuções decadentes, a respiração torna-se um acto de comunhão involuntária, repetido vezes sem conta, e o corpo transforma-se num armazém de depósito massivo de sentimentos não entregues,
reprimindo vibrações que tinham originalmente outras ambições, outros destinos, outros desejos. Tal como Canetti diz algures em Massa e Poder: A boca é de facto um lugar estreito, o protótipo de todas as prisões. O que quer
que lá entre perde-se, e há muitas coisas que lá entram enquanto ela ainda está viva.
Num caso de esquizofonia terminal como o meu, a linha de distinção entre a voz IN e a voz OUT é ainda mais
vaga e inefável. A dispersão torna-se interna, e a subjectividade emite radiações, e correntes cruzadas como
estas produzem uma espécie de turbilhão, e nesse momento eu apercebo-me que esse turbilhão possui uma
energia idêntica à das correntes do meu coração, ou serão as do teu coração, ou serão as do Beefheart?
Sim, refiro-me ao grande Captain Beefheart, o Doutor da Estação de Radar, que descanse em paz; Beefheart,
cujo estranho corpo continha vastas polifonias e que cortou a corda e viu o osso do telefone há muito tempo,
em 1980, apenas uns anos antes de eu próprio ter aberto pela primeira vez as minhas próprias cordas vocais
com uma lâmina de barbear; o Doutor da Estação de Radar que sabia tudo acerca da aflição nervosa, do esquecimento utópico, da mais solitária ubiquidade do esquizofónico terminal:
In a world saturated by decaying utterances, respiration becomes an act of involuntary communion, over
and over, and the body becomes a massive warehouse of undelivered feeling, trapping vibrations that had
other ambitions, other destinations, other desires. As Canetti says somewhere in Crowds and Power: The
mouth is indeed a strait place, the prototype of all prisons. Whatever goes in there is lost, and much goes in
whilst still alive.
For a terminal case like me, the line between the voice IN and the voice OUT becomes ever more vague and
ineffable. Dispersion becomes internal, and subjectivity radiates, and such crossed flows often produce a sort
of maelstrom, and then I realize that the maelstrom has an identical energy to the flows of my own heart, or
is it your heart, or is it Beefheart?
Yes, I mean the great Captain Beefheart, the Doc at the Radar Station, may he rest in peace; Beefheart, whose
odd body contained vast polyphonies and who ripped the cord and saw the bone in the telephone way back
in 1980, just a few years before I ripped my own cords open with a razor blade for the first time; the Doc at
the Radar Station who knew all about the nervy affliction, the utopian oblivion, the most lonely ubiquity of
the terminal schizophoniac:

E eu estrangulei 		
E rompi a corda
E vi o osso E ouvi estas coisas rumorejantes
E as luzes trémulas
E não estava ninguém em casa
Onde estão todos esses nervos que saem do osso?
Telefone Telefone E não consigo escapar
E não consigo escapar
É como uma víbora no fundo do corredor
É como um demónio cornudo de plástico

Eu conheço o fundo desse corredor, e conheço esse demónio cornudo de plástico, e engoli-o e digeri-o, embora apenas parcialmente porque os pedaços mais pequenos de osso são deixados de parte. Um dia esses fragmentos ósseos serão o material de uma emissão radiofónica post mortem, uma cifra ossificada que explodirá
subitamente, se em contacto com a terra ou com o ar, numa complexa tanatofonia, como um funeral de jazz
transmitido dentro da rígida arquitectura de uma igreja puritana, deixando todos os presentes estupefactos.

And I strangled 		
And I ripped the cord
And I saw the bone And I heard these tweetin’ things
N twinkling lights
N there was nobody home
Where are all those nerve endings coming out of the bone?
Telephone Telephone And I can’t get away
And I can’t get away
It’s like a grey adder at the end of the hall
It’s like a plastic horned devil

I know the end of that hall, and I know that plastic horned devil, and I have swallowed it and digested it,
though only partially because the bony stay behind. Someday those bony bits will become material for a
post-mortem broadcast, an ossified cipher that on contact with soil and air will suddenly explode into a
rich thanatophony, like a jazz funeral bursting forth from the tight architecture of a puritan church, leaving
everyone present gobsmacked.

