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Domingo 9/abr/2006
Ja faz mais de tr^es anos. Quando e que v~ao me perdoar por eu ter sido
violado?
Quando e que gente omo eu vai ter direitos? A uni a oisa que pode me
dar alguma segurana e eu ter entenas de amigos a quem eu possa re orrer se
a onte er de novo.
A minha praga ainda n~ao fun ionou.
\Um dia alguem vai quebrar o nariz da Aline om um so o - e esse alguem
n~ao vai ser eu."
E os meus pesadelos ontinuam.
As pessoas dizem, ou diziam: \vai passar". Era pra eles terem passado ha
anos.
Hoje na feira um ara - um feirante - tinha dado uma have de brao numa
mulher e estava levando-a pra fora da feira. N~ao entendi se ela era ladra, se ela
tinha um aso om ele, ambos, ou o qu^e. Numa hora ela ate gritou \ai, ai, ai,
meu brao, ta me ma hu ando". Mas soou falso e inadequado e ela n~ao tentou
de novo. Ainda bem.
Eu pensei: eu n~ao tenho mais o menor interesse pelos direitos das mulheres.
Eu n~ao vou mexer uma palha.
Eu fui super laro a respeito de omo eu fun ionava: sexo pra mim e um
ninho de serpentes. Transar om alguem e mexer em medos, expe tativas,
inseguranas, rejeio~es, paranoias - e numa dis iplina de anos pra tirar sexo
da minha lista de prioridades e redire ionar a energia para outras oisas.
Eu ja tinha transado om duas pessoas e n~ao queria transar om uma ter eira
se n~ao fosse algo muito espe ial. O meu neur^onio do sexo a longe do meu
neur^onio do prazer e muito perto do neur^onio do medo: \sexofobia". E a Aline
dizia que entendia.
Durante um ano depois dessa historia eu n~ao onsegui olhar direito nos olhos
de ninguem. A gente sempre aprende om qualquer relaa~o, dizem. Eu aprendi
que qualquer pessoa podia ser uma Aline.
Espera-se que eu seja feliz, que eu me envolva om outras pessoas, que
esquea isso e supere. Sera que alguem poderia me mostrar o aminho? Sera
que alguem poderia se aproximar e me guiar pela m~ao?
Pou a gente hoje em dia sabe lidar om quem tem medo. E as pessoas n~ao
am a vontade om quem tem segredos engasgados.

Tera 28/mar/2006
Quando ele nas eu ele era onsiderado humano; depois passou. Foi abatido
aos 12.
rrj 14 de junho de 2009 15:48

3
Volta e meia eu aio no meio de grupos de defensores dos direitos dos animais,
 que o nosso publi o-alvo e diferente: eles am
e a ingenuidade deles me irrita. E
ho ados om o absurdo que s~ao os abatedouros, vaquejadas e laboratorios de
testes em animais, e eles querem atingir as pessoas que nun a nem pensaram que
os animais sofrem omo nos. Porra, meu pai passou por ampo de on entraa~o,
minha melhor amiga ja esteve em hosp io, ja vi poli iais surrando pessoas na
rua, e ja me senti o negro e o lou o da minha fa uldade; pra mim essas oisas rueldade ontra o \outro", o que n~ao e humano, o que n~ao e um de nos - s~ao
otidianas, s~ao o ar que eu respiro ha anos.
Estou ansado de dizer que as pessoas que s~ao rueis om quem elas n~ao
onsideram humano s~ao \monstros"; n~ao, se treinar para desumanizar ertos
seres e trata-los omo objetos e um pro esso humano demais, eu re onheo ele
em mim - tem que ser possvel dialogar de igual para igual om essas pessoas,
tem que ser possvel usar esse pro esso ons ientemente e es olher quem vai ser
tratado omo oisa Temos muitos inimigos muito muito grandes e nos ontentamos em bater
nos mais fra os.

Sexta 17/mar/2006
As minhas pessoas favoritas t^em muito pou o e aguentam rme enquanto
suas famlias as hamam de parasitas.
Lady Liberty, lend a hand to me

There, the eyes are Sunlight on a broken olumn

Quinta 16/mar/2006
Rimbaud 0: Miss~ao Abissnia es revi isso pou o depois de voltar do Canada, e mostrei pra muito pou a
gente. Ta na hora de fazer esse texto ar um pou o menos se reto.
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Quarta 15/mar/2006
A ho que vou onseguir uma transfer^en ia para Campinas ou S~ao Paulo.
\Vo ^e n~ao vai sentir falta da praia?"
Hm, qual foi a ultima vez em que eu quei sem amisa em algum lugar
publi o ou om pessoas amigas por mais de uns pou os segundos?
Eu n~ao lembro, mas deve fazer mais ou menos um ano.
\Mas as mulheres do Rio s~ao t~ao bonitas."
Eu tenho paranoias re orrentes om a Claudia revoltada por eu me manter
es ulhambado e des abelado e \feio" (na verdade esse \feio" era porque eu me
punha a margem e agia defensivamente omo se eu fosse um pros rito, e a eu
ignorava de proposito muitos dos odigos de omportamento usuais. Um dia
eu tenho que es rever sobre isso). Ah, e a Aline, que no in io era gente boa,
surtando ada vez mais porque eu n~ao me maravilhava om seus peitos e urvas
e vestidos.
Eu quero um lugar onde as pessoas se olhem nos olhos.
Eu quero voltar a passar o meu tempo livre nos guetos.
Eu quero me mudar pra Montreal quando eu res er.

Segunda 13/mar/2006
- O seu pai morreu.
- Hm, agora so pre isamos nos proteger do fantasma dele.

Domingo 12/mar/2006
Claudia:
Vo ^e fez um estrago fudido - e depois, o que vo ^e fez pra tentar onsertar?
Pediu des ulpas um pouquinho, tentou esque er, me disse pra esque er, me
hamou de ran oroso Porra, eu tou ansado de viver numa idade em que memorias e pessoas s~ao
t~ao des artaveis Eu queria e que ela re onhe esse que eu tenho algo tipo um oraa~o, seja
la o que for isso (e a palavra soa brega, ent~ao eu evito) - que eu tenho feridas
demais doendo ha tempo demais, e admito que isso e uma merda - mas eu fao
um esforo lou o pra lidar om isso do modo mais honesto possvel, e tento ter
mil oisas boas pra ompensar
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Sexta 10/mar/2006
Eu tou ansado de lembrar que 90% da abea dele me a ham um idiota
e um fres o (e s~ao exatamente os 90% que ele n~ao ontrola) e que ele so tem
orgulho do meu diploma de Doutorado, pro qual eu nem ligo muito - o que eu
queria era que ele entendesse que ele me edu ou de um jeito super duro e que
eu aprendi a responder essa dureza sendo duro tambem - eu queria pelo menos
o olhar surpreso e respeitoso que a gente imagina que um mestre espada him
faa quando luta om um aluno e v^e que ele hegou ao seu nvel, mas n~ao, o
meu pai so me v^e omo um monstro grosso e insensvel

Tera 7/mar/2006
Tem uma ena que se repete no nal do \Les Ma^tres du Temps" em que o
garoto e ata ado por insetos gigantes que am pi ando a abea dele Pra mim essa ena e alguem sendo ata ado por pensamentos.
Eu lembro dela varias vezes por dia.
Comprei de novo uma aixa de Minerva Brisa (sab~ao em po). Eu gosto do
heiro dele, a ho que ele limpa bem, mas n~ao gosto muito da sensaa~o nas roupas
depois, pelo menos quando elas est~ao molhadas - a ho que s~ao as bolinhas de
sili one.
en olhido feito uma bolinha
om as m~aos nos ouvidos
gritando em sil^en io

Domingo 26/fev/2006
Hello Ms. Carnivore!
Your love jui es stink too mu h.
Sorry!
Bye.
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Tera 24/jan/2006 (?)
Eu estou ansado de ngir que daqui a pou o vai estar tudo bem porque eu
vou ter esque ido a minha raiva
(Daqui a pou o de novo as pessoas em torno de vo ^e n~ao v~ao existir, so v~ao
existir o noti iario e os judeus)
E vo ^e vai ser grosso om as pessoas em torno de vo ^e porque vo ^e n~ao tem
o menor ontato om os sentimentos delas
(\Ah, des ulpe, eu n~ao per ebi" - laro que n~ao per ebeu)

Tera 28/de /2005
Ele hega de noite e eu me levanto maravilhado pra re eb^e-lo, e ele pergunta, \quais s~ao as novidades?", e, putz, n~ao tenho novidade nenhuma exatamente porque eu passei o dia boba de feli idade e expe tativa esperando que ele
hegasse deitada na soleira da porta, agora tenho medo de que a minha falta de
novidades seja sinal de que eu z tudo errado, se eu fosse mais asual eu teria
tanta oisa pra ontar, se eu fosse um a horro a minha feli idade bastaria, mas
eu n~ao sou e ele me obra novidades, malditas novidades.

Domingo 18/de /2005
Ele se senta no sofa na frente da televis~ao e espera a morte hegar
e a morte vem in nitamente devagar

Tera 6/de /2005
1.
- \Deixa eu te ajudar"
- \Vo ^e n~ao tem nada do que eu pre iso"
2.
You are like a hurri ane
There's alm in your eye
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Sabado 20/mai/2006
Eu vi as pessoas danando t~ao bonito umas om as outras no Demo rati os
e vi ela e ela se abraando e se dando um beijo e dessa vez eu sorria, porque
eu lembrava omo era danar om ele, omo nos danavamos t~ao devagar, e
era porque nos eramos t~ao uidadosos, porque entre meninos e tudo t~ao mais
ompli ado Eu mordia os labios. Pou as vezes eu fui t~ao bonito quanto quando eu
danava om ele.
Todo mundo nos olharia se nos estivessemos ali; alias, todo mundo nos olhava
quando nos danavamos - a graa era essa. Nos a havamos bobo ignorar as
pessoas em torno de nos; e qualquer movimento me ^ani o ou falso faria as
pessoas se distrarem e voltarem pro seu amargor habitual.
N~ao sei rotular a relaa~o que ha entre nos; outras pessoas se beijariam, ou
ate transariam, ao atingirem um entesimo da intimidade que eu e ele tnhamos
quando danavamos.
Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me lembro dele, e me lembro,
e me lembro, e sou tomado por saudades, e n~ao ensuro as minhas memorias.

Quinta 11/mai/2006
Eu devia ter telefonado quando vi que n~ao ia mais dar tempo pra fazer a
visita, ao inves de ter so mandado uma mensagem pelo elular. Mas naquela
hora pare ia que tudo era foda-se e tanto faz, e ao mesmo tempo era tudo igual
e banal, eu tinha a abado de tomar um banho gelado porque a minha atmate
tinha sido utterly unhelpful mais uma vez, ela estava o upada e quando eu fui
pedir alguma di a pra onseguir a ender o aque edor sem ele fazer aquela oisa
de explodir que ele fez das outras vezes ela deu uma expli aa~o em duas ou tr^es
frases tos as nas quais evidentemente faltavam pedaos.
Um dia eu ainda vou saber pedir ajuda direito, e eu vou saber re lamar e
obrar ao inves de ar so desistindo e aindo nesse loop mental de ar tentando
transformar tudo em palavras e historinhas.
Hoje de manh~a o gato inza da minha rua, que no in io era bem meu amigo,
estava fazendo oisas que eu n~ao onsegui entender.
Hoje de manh~a, antes de eu sair e en ontrar o gato, eu esperei a ligaa~o do
ara que pare e que tem uma proposta de trabalho pra mim em Re ife, e ele
n~ao ligou.
Ontem eu fui visitar os meus pais e vi que o meu pai esta ainda mais hato,
mais en urralado e mais pateti o. Ele foi super simpati o omigo, me perguntou
oisas, me mostrou oisas - e hoje eu estava vendo omo e que a minha raiva
dele ontinua inta ta, apesar de que as vezes ela quase e ontrabalanada por
um pou o de pena. Eu volta e meia vejo que estou esperando ele morrer, e
o pensando se n~ao e a hora de omear a dizer isso abertamente, pelo menos
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pros amigos mais proximos - so que a pare e que eu viro um monstro, que n~ao
existem mais ertos e errados, e que tudo foda-se e tudo tanto faz.
 que eu n~ao tenho quase nenhuma lembrana boa dele. Mas ha muitos anos
E
eu me defendo tanto dele que pare e que n~ao sobra nenhuma bre ha por onde
ele possa fazer algo de bom - o maximo que a onte e e as vezes ele ser menos
desagradavel.
Ou seja, sob um erto ponto de vista e tudo ulpa minha. Que lindo, que
legal, que divertido - ne? Mas eu ja estou a ostumado.
Alguns amigos dos meus pais me arranjaram uns ontatos de trabalho, tipo
mande urr ulo para o fulano de tal. Fi o pensando o que eles fariam se eles
des obrissem o que eu sinto por ele. A ho que e por isso que eu o t~ao surpreso
quando eles me ajudam.

Quarta, 3/mai/2006
Reuni~ao sobre realo aa~o.
Devo poder ontinuar trabalhando na mesma empresa, mas numa outra
posia~o, mais te ni a, usando menos linguagens (so C e SQL), tendo que lidar
om os mesmos bugs do Windows, tendo que ir pra Barra, om o mesmo horario
(8 horas por dia), e ganhando a mesma oisa.
Hay for the horses

Sabado, 29/abr/2006
Um dia eu estava lendo um livro nas mesinhas do Espao Uniban o e tr^es
garotos de terno vieram fazer uma \intervena~o poeti a" (uma \intervena~o
pateti a", na verdade) la no hall do inema e nos empurrar seus livrinhos...
eu quei t~ao irritado que eu es revi isso aqui, que infelizmente por ausa da
divis~ao em linhas pode pare er poesia...
Porque poesia e t~ao bonito. Porque o poeta. Pra omer muitas mulheres.
Oh yeah.
(Ei, menino de terno)
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Quarta 19/abr/2006
(Sobre tera 18/abr/2006)
Fiquei onversando om um ara - uma anabranquete - na O ina da Semente. Puta que pariu, que oisa irritante - aquele dis urso de que o onhe imento ja esta todo dentro de vo ^e, vo ^e n~ao pre isa de nada externo, de que
n~ao-sei-qu^e e n~ao-sei-que-la \n~ao existem" (o bem? a verdade? a feli idade?),
itao~es ao \What the bleep do we know?" e a Fsi a Qu^anti a...
Um exemplo mar ante que ele deu: que na famlia dele todo mundo bebia um
opinho de a haa todo dia e ninguem sabia omo era viver sem isso; e agora
que ele experimentou viver sem a haa ele n~ao quer nem mais fazer ontato de
novo om a vers~ao antiga dele, que fun ionava na mesma sintonia que a desses
aras.
Eu posso n~ao estar querendo beber a haa agora, mas eu quero muito onseguir me omuni ar om esses parentes que bebem na historinha que o ara
ontou: eles t^em uma per epa~o diferente da minha.
Eu quero tudo, e quero ter ontato om todas as minhas partes, boas e ruins.
O pior de tudo isto foi o ara falando que o objetivo da Arte e o momento
da riaa~o e so, e que a ideia de omuni aa~o om outros e balela. Ta, anabranquete, a a om a sua abea trans endental e om o ^extase das omidinhas.
Eu sou diferente, e eu tenho horror a pessoas que n~ao t^em interesse por livros,
ideias, modos de pensar diferentes e obras de arte.
E a ele vai ar me olhando om aquele olhar superior. Com que ara eu
gostaria de olhar pra ele de volta?
Eu olhava nos olhos dele e era t~ao obvio pra mim porque e que ele tinha
entradas enormes e aqueles tufos de abelo pro lado e pra ima: ex esso de um
determinado tipo de pensamento. Agora eu quero desintoxi ar daquilo.

Segunda 17/abr/2006
Aula de Aereos que n~ao teve. Almo ei na O ina da Semente e a abei
ajudando os aras num evento no Jardim Bot^ani o.

Sexta 14/abr/2006
Lutando ontra a depress~ao sem saber direito porqu^e e sem saber o que eu
vou en ontrar do outro lado.
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Quinta 13/abr/2006
It is lonely up here
It is so sad down there
Come, join me
Says the sui ide
And she's so right

Quarta 12/abr/2006
En ontrei o Mele a na rua.
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Sabado 30/de /2006
Andou a onte endo de novo. Agora esta mais fra o, mas durante mais ou
menos uma semana foi bem forte. Eu omeava a pensar em omo seria o meu
proximo trabalho areta e logo me vinham as imagens dos dois so iopatas do
grupo de programadores em C \So iopatas" ou \engenheiros"? N~ao sei - quando eu era riana e eu des obri
a palavra \so iopata" eu pensei \uau, e isso que eu quero ser quando eu res er"
- e todos os estudantes de engenharia que eu onhe i eram que nem aquele
Raphael do grupo de C, ou pelo menos meio que nem ele - o outro so iopata
em nun a heguei a onhe er direito e nun a soube o nome dele, mas em teoria
eu teria que trabalhar junto om ele tambem...
Foi ouvindo as historias deles que eu entendi porque as boates hetero - em
que eu nun a vou - obram t~ao aro a entrada: e porque de vez em quando aras
omo esses v~ao la e quebram tudo. E depois eles am ontando as historias e
rindo, rindo - \A, merm~ao! A, merm~ao!"
and he had a job
and he brought home the ba on so
no one knew
he was a mongoloid, mongoloid
happier than you and me
E uma das oisas que mais doem e pensar que um ara desses e um otimo
pro ssional, muito melhor que eu (aspas em algum lugar - onde?) - o hefe
manda fazer alguma oisa e o ara faz; n~ao importa se a mal-feito ou ilegvel,
ele faz. E todo mundo re onhe e quanto esforo e ne essario pra se fazer um
programa ilegvel de 5000 linhas omo os dele, e pra ele fazer remendos no
programa depois; pou a gente re onhe e o esforo ne essario pra um hippie
omo eu fazer um programa de 500 linhas, limpo e legvel, que resolve o mesmo
problema que o do ara... ah, o meu e bem mais fa il de onsertar e de estender
que o do ara, mes eu levo o mesmo tempo pra ter uma primeira vers~ao rodando
que ele, e eu so onsigo ter pique pra fazer o que eu fao porque ao inves de eu
passar os meus horarios de almoo puxando a ara num sorriso, omendo uma
gosma qualquer e falando sobre arros e bundas de mulheres eu passava os meus
horarios de almoo sozinho, indo em algum dos pouqussimos lugares daquela
merda de Barra da Tiju a que tinha opo~es vegetarianas, e lendo Jean Genet
ou Virginia Woolf.
Uma vez eu pedi pra esse Raphael pra ele onverter pra um erto formato
uns do umentos on-line que a gente tinha sobre um projeto que ia ar sob
minha responsabilidade; os originais estavam num formato que so podia ser lido
direito em Windows (\a, merm~ao, pra mim esse nego io de Software Livre e
babaqui e, isso n~ao devia existir, eu n~ao dou de graa os programas que eu
fao de jeito nenhum, esse nego io de ompartilhar e oisa de viado, e esse
pessoal devia parar om essas fres uras de ar usando sistemas diferentes e
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fazer tudo em Windows de uma vez") - a eu fui tentar mostrar pra ele omo
e que eu usava esse outro formato e ele n~ao quis ir ver no meu omputador de
jeito nenhum (\n~ao pre iso ver, eu onheo esse formato"), e eu tive que tentar
fazer ele levantar puxando ele pelo ra ha - la os ra has am numas ordinhas
no pes oo da gente - mas ele n~ao quis levantar, a ho que eu devia ter tor ido
mais (que sera que teria a onte ido se eu tivesse apertado ate ele mudar de or?
Nananana, Raphael, sorria, e brin adeira, para de fres ura, laro que vo ^e esta
gostando, sorria - ada um tem um jeito de brin ar, ad^e o sorriso? Vem a,
baby) - mas pare e que mesmo o pouquinho que eu z ja pegou meio mal. Bom,
whatever - n~ao me arrependo.
Desde que eu tenho 14 ou 15 anos que eu n~ao apanho por ser esquisit~ao
ou por os aras a harem que eu sou viado - mas e omo se isso fosse uma
possibilidade permanente.
Sexofobi os n~ao apanham. S~ao hamados de malu os, ex ludos, dis riminados, des artados - e so. N~ao e pre iso empurra-los pra baixo na hierarquia
( omo a gente empurra alguem pra baixo da agua numa pis ina) - eles ja est~ao
fora da hierarquia de qualquer modo.
Essa ma heza desses Raphaeis e so ial - eles est~ao o tempo todo fazendo
oisas para serem a eitos pelas pessoas do grupo deles, que pra eles e omo se
fosse o uni o grupo que existe e que importa. O \a, merm~ao"; o \isso e oisa de
viado" - o que a onte e se ha alguma reviravolta e eles passam a ser onsiderados
 algo in on ebvel pra eles
viados, ou malu os (mesmo, de hosp io), ou losers? E
- e uma espe ie de morte O grupo deles massa ra viados e nerdzinhos frageis - \gente inferior".
Eu n~ao sou um nerdzinho fragil - eu a fora desses grupos ha muito tempo
- eu morri - e doeu, muito (it's an open wound that never heals, et ).
Algumas das minhas refer^en ias: junkies de psi odeli os, xam~as mendigos,
Lobo Solitario, Sandman, terroristas sui idas Das vezes em que eu esganei alguem nos ultimos anos era sempre eu sozinho ontra a pessoa que eu esganava. Eu n~ao ontava om ninguem do meu
lado, mas eu prestava atena~o a todas as pessoas em torno, eu estabele ia uma
omuni aa~o om elas, e a elas n~ao me ata avam em grupo omo se eu fosse
o invasor, o \ele" (versus o \nos") - elas n~ao onseguiam me transformar num
\ele", numa oisa Os homens - os Raphaeis, mas esses e que s~ao os homens homens de verdade
- formam ma as - eles a obertam as es roti es e burri es uns dos outros - esse
Raphael, por exemplo, trai a mulher pra a ete Covardes
Quando passaram \O Triunfo da Vontade" da Leni Riefenstahl e eu vi aquelas enas da Convena~o de Nuremberg, entenas de milhares de jovens em
formaa~o perfeita ouvindo os dis ursos de Hitler, a e que eu entendi direito
omo deve ser bom pra aralho fazer parte de um grupo, ou melhor, do \todo
mundo" - mas eu nun a onsegui. Por um lado eu tentava, e sempre dava errado;
faltava algum li , faltava a naturalidade que aqueles aras tinham - volta e meia
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alguma oisa me puxava pra fora da situaa~o em que eu estava, zuuuuuum, e
num instante eu passava a ser um observador, e eu estranhava aquela situaa~o e
aqueles papeis, omo e que aquelas pessoas podiam ter tanta onvi a~o daquilo?
Aquilo era raso e falso, omo historias es ritas por idiotas, omo musi a ruim e a eles per ebiam o meu estranhamento e me estranhavam tambem Por outro lado, quando era riana a oisa que eu tinha mais medo era
quando eu res esse eu virar uma pessoa medo re (e, om esses termos mesmo
- depois e que eu passei a usar outros). Quase todas as pessoas em torno de
mim eram \medo res", e eu os via omo mortos-vivos.
(A ho que se eu fosse uma riana feliz eu n~ao pensaria desse modo. Mas
eu a hava que a uni a oisa que ompensaria a vida que eu levava, e que faria
tudo valer a pena, seria algo muito espe ial no futuro).
Aos 17 anos, depois de uma tentativa de sui dio frustrada, eu me arrastava.
O uni o futuro que eu via pra mim era eu virar um vegetal num mani o^mio.
Continuo a hando um absurdo terem me mantido vivo; quem hega a um ponto
omo o em que eu estava n~ao se re upera. Os deuses ainda v~ao me pagar por
tudo isso - mas isso e outro assunto.
Eu tomei pre auo~es pra que eu n~ao pudesse virar um dos \medo res", um
dos mortos-vivos. Eu riei anti orpos. Eu queimei as pontes.
Alguns dos meus amigos matemati os na fa uldade tinham amigos estudantes de engenharia; eu n~ao entendia omo.
Se a gente v^e um bi ho que ome grama e outro que ome pequenos roedores
a gente diz: s~ao espe ies diferentes. Eu olhava pros estudantes de engenharia
e pensava: eu n~ao onsigo nem entender omo e que alguem gosta das oisas
que esses aras gostam, n~ao onsigo nem me p^or no lugar deles. A bioqumi a
emo ional deles e o oposto da minha.
Eles gostavam de poder, oisas, mentiras, divers~ao, erveja, galinhagem,
trophy girls, de se sa anearem mutuamente, de tiraram onda, de serem espertos,
de ompetirem, e de pisarem em losers.
Ent~ao: andou a onte endo de novo. Durante uma semana as imagens aram
me vindo dezenas de vezes por dia - por exemplo, eu ortando as falanges da
ponta dos dedos da m~ao do Raphael om um ali at~ao (\sorria, Raphael, sorria")
Quase todos os homens s~ao meus inimigos.
Era pra eu sentir alvio por eu n~ao ser omo eles - mas e mais fa il a gente
se lembrar das oisas que in omodam, e da mesma forma que eu as vezes sou
ata ado por esses surtos de rueldade (que, obvio, am so dentro da minha
abea, omo uma bad trip), eu as vezes sou ata ado por rises de inveja e
raiva - eu sei que eu n~ao teria omo ser omo eles, mas eu o olhando pra
essas pessoas \normais" omo um garoto diabeti o olhando pros outros garotos
tomando sorvete.
A ho que esses ashes de rueldade - e mil outras oisas que eu detesto t^em a ver om horm^onios.
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(Alias eu ome ei a ar vegetariano - em 2001 - pra tentar ontrolar essas
rises. Fun ionou bastante, mas isso e outra historia).
Ha anos que eu penso em experimentar Andro ur pra ver o que a onte e
- mas eu queria experimentar o Andro ur sem tomar antidepressivos junto, e
dizem que a o efeito pode ser devastador, e eu ainda n~ao tenho estrutura pra
isso. Estou ha anos sempre deixando isso pra depois, e me preparando mais e
mais.
Se fun ionasse eu poderia onsolidar o efeito om uma orquie tomia... eu
teria que ar tomando doses pequenas de horm^onios de tempos em tempos
pra n~ao ar totalmente sem horm^onios, e eu odeio alopatia, mas seria um
pequeno preo a se pagar. E a depois da orquie tomia eu poderia onseguir
uma pene tomia...
Mas essas oisas me fe hariam portas para trabalhos aretas, e eu ja tive um
pou o de a esso a aminhos mais sutis pra equilibrar essa baguna toda. Nada
disso tudo pode ser feito apressadamente - mas se os pensamentos am vindo
e melhor lidar om eles do modo mais honesto possvel.

Sexta 24/nov/2006
S~ao Paulo, 18/nov/2006: de repente eu des obri que todas as outras quatro
pessoas na mesa omigo - pessoas envolvidas om Software Livre, mas paulistas - eram ferrenhamente anti-Lula, e elas falavam omo se qualquer pessoa
minimamente razoavel fosse ser anti-Lula tambem.
A eu onfessei timidamente que eu votei no Lula duas vezes, que eu gosto
dele, que eu a ho que ele fez um governo entenas de vezes melhor do que
eu a hei que seria possvel fazer, que ele pegou um pas destrudo, que pela
estrutura do governo qualquer um que hegasse a posia~o dele se orromperia
bem mais do que ele se orrompeu, que eu a hava que ele seria destrudo pela
mdia em pou os meses e isso n~ao a onte eu, et ...
(Marta: eu me lembro daquela epo a em que o \A So iedade do Espeta ulo"
sempre pipo ava nas nossas onversas, e aos pou os o livro omeou a ser itado
em artigos em jornais, e nos avamos revoltados porque os artigos sempre eram
es ritos por gente om uma ompreens~ao do livro in nitamente mais super ial
que a nossa...)
As pessoas na mesa falaram que governos e empresas eram igualmente orruptos e daninhos mas que as empresas fun ionavam melhor, que a telefonia
antes e depois, et A onte e que eu n~ao quero saber se elular vai fun ionar melhor ou pior, se
arro isso ou aquilo, o que me importa e se os meus sobrinhos v~ao onseguir
estudar direito em olegios publi os, o quanto as pessoas em torno de mim v~ao
ter que pagar em planos de saude, o que elas podem onseguir depois de horas
nas las do INPS, e me importa saber omo e a vida das pessoas das favelas, om
quem a nal a gente aqui no Rio onvive tanto... fodam-se os fu king winners
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e seus elulares (se bem que todo mundo tem elular hoje em dia), o que me
importa e o proximo assalto, e que tantas pessoas est~ao deprimidas e sem sada,
umas est~ao tomando bolinhas, outras n~ao, e que a Marta se matou em novembro
de 2004.
(Em sonhos nos eramos omo os amigos do Guy Debord, terroristas que
iam sendo inexoravelmente lo alizados e abatidos quase sem estardalhao. Mas
nosso interesse por ma ropolti a era quase zero, ja que ma ropolti a e feita
quase so de v ios de pensamento e de rudo, ent~ao na vida real nos eramos so
aqueles malu os in ompetentes vivendo nas bordas da so iedade, deixados pra
morrer por si sos.)

Quinta 23/nov/2006
Eu n~ao deixaria qualquer um me furar, eu n~ao transaria om qualquer pessoa,
e s~ao pouqussimas as pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado se a gente
omesse bolo de ma onha ou tomasse um a ido (nossa, ha quanto tempo eu n~ao
fao nenhuma dessas oisas - muitos meses, alguns anos, dez anos)
 fa il usar o safeword e dizer \para, n~ao p~oe mais uma agulha". Drogas
E
s~ao muito mais serias - uma vez que a gente tomou, tenham batido ou n~ao, n~ao
da pra reverter ate tudo passar - mas as pou as pessoas que interessam sabem
disso muito bem.
Onde e que est~ao as pessoas pra quem a gente pode dizer \essa historia de
sexo n~ao esta fun ionando, vamos tentar usar a energia pra outras oisas"?
Eu estou tentando me livrar de um \fantasma": uma ena que se repete que eu me envolvo om alguem e daqui a pou o essa pessoa me massa ra ou me
tro a por outra, porque pra ela sexo e uma oisa fsi a e simples e boa e pra
mim n~ao e Eu o sem saber se eu devo tentar esque er isso e tirar a energia desse
pensamento ou se eu devo pensar mais sobre isso ate onseguir de nir mais ou
menos bem om palavras omo essas oisas s~ao pra mim.
No Canada eu podia dormir om meus amigos e amigas ( om amigos e mais
dif il; so quase a onte eu, mas n~ao hegou a a onte er mesmo), mas aqui as
oisas s~ao diferentes... Uma vez uma amiga minha daqui me disse uma oisa
que me deixou horrorizado: essa amiga minha, A, estava namorando B mas
brigou om ele; a ela saiu om C e B ou om muito iume. Como assim, eu
perguntei, e a abei des obrindo que \sair om" quer dizer \trepar" - assustador
isso, porque pra mim \dormir om" quer dizer \dormir om", e eu o ate om
medo de lembrar do que \dormir junto" quer dizer pras pessoas normais daqui...
alias, foi numa dessas que a Aline me agarrou e me omeu - e depois ou se
esquivando e tirando onda e me manipulando - e isso a abou virando a pior
oisa que ja me a onte eu, pior do que eu ser lho do meu pai, pior do que a
minha adoles ^en ia, pior do que eu ter sobrevivido a minha tentativa de sui dio
quando eu tinha 17 anos, que na epo a era a minha uni a esperana.
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Segunda 20/nov/2006
A onte eu om um amigo meu:
- Ta tudo bem?
- N~ao, ta tudo pessimo!
- Ah, mas n~ao pode ser assim n~ao! A gente tem que dizer que as oisas est~ao
bem.
- Ent~ao ta tudo bem.
- Ent~ao ta bom. Muita fora pra vo ^e, qualquer oisa me liga.

Sabado 4/nov/2006
Da ultima vez que eu en ontrei a pessoa X (tera, 23/outubro, por a idente,
depois de um seminario na UFF; o domingo que eu quei doente foi dia 15/out)
a gente onversou um bo ado, e ela ou tentando p^or as oisas em termos de
atraa~o fsi a e de nia~o sexual Cada vez eu tenho mais raiva disso. Desde pequeno eu a ho que a gente
deveria tentar n~ao dis riminar pessoas so por detalhes fsi os et et - ah, mas
depois eu quei tentando pensar nesses termos da pessoa X, nem que fosse so
pra eu ter uma resposta pras proximas vezes em que as pessoas em torno de
mim omeassem a onversar sobre essas oisas (esse tipo de onversa me irrita
e me frustra, quando elas a onte em eu desligo) Que tipo de oisa eu gosto numa transa: o esprito de \na hora a gente v^e".
Algo que eu detesto e que me aterroriza: pessoas que separam o fsi o do resto.

Quinta 2/nov/2006
De Diane Arbus - A Biography, pp.243-244:
Diane would also show her onta ts to Walter Silver, a do umentary
photographer who lived near her in the West Village. Diane liked
his work and he liked hers. \We'd ompare prints," Silver says,
and then sometimes Diane would have o ee with him at the Limelight, where many photographers still hung out - photographers like
Weegee, Robert Frank, and Louis Faurer. \We'd all sit together at
a big table and Diane would sit with us," Silver adds. \She'd never
say a word - she'd just listen and then suddenly you'd look up and
she'd be gone. She was the only woman who was ever in our little
group."
Whi h was her hoi e, of ourse, but some people got the feeling that
Diane thought of photography as a man's profession. \I remember,
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though, that on e I mentioned that women might be better photographers than men be ause women an inspire greater on den e,"
John Putnam noted, \and Diane said, `Look, I'm a photographer,
not a woman photographer.' "
As for making a great photograph, Diane believed men and women
were equal, but she also knew that for many of her magazine assignments she was being paid half a man would be paid and this
bothered her. Still, photographing for magazines was to only way
to survive; all the photographers she respe ted did magazine work.
Insegurana e baixa auto-estima pare em ser territorio feminino - n~ao, n~ao e
bem isso - tem varios modos de lidar om isso, muitos femininos, uns (pou os)
mas ulinos
...em geral \downright losers"; as ex eo~es a gente onta nos dedos de uma
m~ao, a ho, e s~ao sempre muito impressionantes e aem fora dos padr~oes de
g^enero usuais. As que me v^em a abea agora (\fragilidade e lu idez ao mesmo
tempo"): David Bowie no \Low"; os irm~aos Reid no \Psy ho andy"; Ney
Matogrosso no Se os & Molhados; talvez o J. Mas is no Dinosaur Jr., prinipalmente no \Just Like Heaven" e no \Bug" Estou me expressando mal, mas depois eu tento de novo.
Ah - eu z essa onex~ao porque as vezes eu o pensando que talvez eu esteja
ondenado a ganhar sempre metade do que os \homens" ganham - pelo menos
se eu ontinuar aqui no Brasil. Pare e que aqui ompet^en ia n~ao importa muito,
pose e assertividade e que sim...

Tera 31/o t/2006
Dizem que pra gente viver omo frila - e trabalhar em asa - a gente pre isa
de uma auto-dis iplina monstro, e eu n~ao sei se eu tenho - pelo menos n~ao do
jeito dos outros.
Quando essa minha historia om a pessoa X estava no seu pior momento
eu passei uma semana vivendo omo um zumbi. Teve um domingo em que eu
a ordei muito zonzo e espirrando muito; eu tentei fazer algo de util no omputador e nada andava, a eu resolvi interpretar isso omo um sinal de que eu
tinha que des ansar e me joguei na ama. Das pou as vezes que eu a ordei eu
vi que que eu mal tinha foras pra rolar um pou o pelo h~ao e al anar alguma
oisa (a minha ama e um futon, ela a pou o a ima do nvel do h~ao), ent~ao
no domingo inteiro eu mal passei seis horas sentado ou de pe... e depois disso
eu tentei lembrar o que eu tinha feito nessa semana e n~ao onsegui - sei que eu
n~ao perdi nenhum ompromisso, sei que na tera eu dei um seminario na UFF
que foi bastante bom, sei que eu devo ter pare ido bastante normal, e sei que
algumas vezes eu me via onversando omigo mesmo sobre essa historia om a
pessoa X, e eu ria, porque era estranho e engraado eu n~ao saber se eu estava
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(Bob Dylan - Most of the Time)
Sei que durante essa semana em que eu fui um zumbi eu quase n~ao tive
energia pra mexer num programa que eu estou fazendo omo frila, e isso me
grila - os \pro ssionais" que eu onheo que trabalham em pro ss~oes aretas,
quase todos - digamos, os que trabalhavam omigo na Barra - s~ao as as vazias
sem nada dentro... e ainda por ima eu sempre me meto em oisas que exigem
um bo ado de onhe imento e dedi aa~o, que n~ao da pra faz^e-las banalmente De onde e que aqueles garotos nerds do trabalho da Barra tiravam energia
pra fazer aqueles programas enormes, aridos, horrveis? De dinheiro, kart e
putas? De arem rindo e se hamando de viados?

Domingo 29/o t/2006
Agora a Camila se mudou de volta pra a, dessa vez om o namorado, que
e super gente boa; a asa virou uma festa permanente, e esse domingo foi um
entra-e-sai de onvidados trazendo garrafas. Eles zanzavam entre o terrao
- onde as pessoas estavam \tro ando uma ideia", whatever that means - e a
ozinha.
A maquina de lavar vai embora na tera. A geladeira tambem, mas tem uma
reserva (uma antiqussima), e vai entrar uma nova no lugar da que sai.
Eu falei \...de volta pra a", mas eu n~ao estou em asa, estou matando
tempo na rua, tentando p^or as ideias no lugar e tentando lidar om uma oisa
engasgada na garganta.
A ho que a minha Pepsi de 2L foi embora tambem - as pessoas da ozinha
zeram alguma mena~o a ela logo antes de eu sair de asa pra votar, e a Camila
quer que as oisas da ozinha sejam de todo mundo. Isso e foda, porque eu
sou vegetariano ( om tend^en ias vegans fortes) e ela e super arnvora e junkfoodvora. Ah, e eu tinha nojo das panelas que ela deixava em ima do fog~ao a frigideira de ovo frito e a sandui heira que eu nun a tive oragem de abrir - e
daquelas ra as em torno das bo as do fog~ao que um dia, na epo a em que ela
estava morando fora, eu levei meia hora om um bombril pra tirar 90% delas.
O forno eu so abri uma vez, pra esquentar um tre o, e nessa hora eu mantive
a minha apa idade de abstraa~o ligada no maximo, ent~ao eu n~ao sei omo ele
estava.
O meu plano era usar a Pepsi pra virar a noite programando. Vou ter que
ligar pra Camila pra saber o quanto sobrou e se eu pre iso omprar outra.
A noa~o de sujeira das pessoas e diferente, ne - eu aprendi isso no tempo em
que eu morava om o Mele a, ele se preo upava om poluia~o e ontaminaa~o
por metais pesados e nem reparava que toda vez que ele entrava na ozinha feito
um bolido pra preparar alguma oisa voavam peda inhos pra todo lado, e eles
avam no h~ao. Isso me desesperava, eu ostumava andar des alo em asa e o
Mele a nessa epo a estava sempre om um pijama bran o en ardido e hinelos
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de sola de sisal - e pressa, muita pressa, pra tentar disfarar a depress~ao - ent~ao
ele passava pela ozinha super rapido e sem atena~o e logo voltava pro quarto
dele pra fumar mais skank. Como eu n~ao sabia o que fazer om isso eu passei a
deixar as minhas havaianas perto da ozinha e eu so usava elas pra entrar la.
A minha noa~o de sujeira e a do Ti~ao s~ao super ompatveis. Nesses tempos
de Camila fora nos mantivemos a ozinha e o banheiro bem usaveis, mas a
gente deixava a poeira no h~ao da sala (a \Sala da Camila") no lugar ate nos
in omodar - tipo tr^es semanas -, mas isso era uma brin adeira e um gesto de
liberdade.

Sabado 28/o t/2006
A abou. Alias, ja a abou ha semanas, e ada vez que eu tento es rever sobre
isso sai algo totalmente diferente.
A pessoa X a abou omigo porque ela des obriu que gosta de mulheres (e
o meu orpo e mas ulino, ne; do resto a pessoa X (diz que) n~ao tem queixas,
muito pelo ontrario - melhor que a Claudia, que a abou omigo porque queria
um homem de verdade), e ha meses atras a pessoa X re haou uma amiga
apaixonada por ela porque ela (X) gostava de homens.
Obs: laro que isso e a minha vers~ao da historia, e a minha vers~ao ja mudou
varias vezes, e memorias s~ao mais legais que fotogra as porque fotogra as am
iguais om o tempo e memorias a gente pode distor er a vontade... e as oisas
que eu es revi sobre isso antes eram ruins e hatas, e problemas t^em que ser
interessantes e divertidos, sen~ao eles afastam as pessoas.
Quando eu era adoles ente o meu abelo era um Bla k Power gigantes o. Ele
afastava algumas pessoas - quase sempre as pessoas de quem eu queria dist^an ia
- e fazia outras pessoas (legais) se aproximarem.
Pessoas vestidas de problemas
Ouvindo: Furtwangler, 9a de Beethoven, gravaa~o de 1942 om a Filarm^oni a de Berlim.
Lendo: Diane Arbus - A Biography (Patri ia Bosworth)

Tera 24/o t/2006
Ma-formaa~o ong^enita, problemas hormonais graves Eu tenho esse blog ha quase um ano e ainda n~ao onsegui es rever nada
sobre isso
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Sexta 13/o t/2006
Ele me deu a m~ao pra eu heirar e eu pensei: \sera que ele andou aando
perto das bromelias?" - apesar do heiro ser um pou o diferente A ele fez festinha em mim. Ele era fofo.
Me mostra o que vo ^e sabe fazer om luvas de latex e um balde de astroglide.

Quinta 12/o t/2006
Ideia para um artaz pra ser olado no poste na base da es adaria:
Qual e a funa~o desses poli iais da es adaria?
 tirarem dinheiro de gente ino ente?
E
Eu estou ansado de ter medo e raiva toda vez que eu subo essa
es ada.
Quero ser \protegido" por gente de ente.
(Que vergonha pre isar de um artaz an^onimo pra dizer isto)

Quarta 9/aug/2006
Passei pela asa dos meus pais e vi os dois se desvane endo juntos.
 vezes eu penso, omo seria bom se a guerra em que nos vivemos fosse
As
mais expl ita e as nossas velhi es e mortes fossem mais dignas, interessantes e
oloridas.
Eu queria o meu \Malone Morre" de volta. Sera que eu o emprestei pra
alguem - e anotei pra quem - na epo a em que eu me mudei pra um lugar menor
e resolvi que os meus livros pre isavam ir ular?
A Zedka tem um exemplar, de qualquer modo.
Antigamente o Be kett era so um es ritor fod~ao e um Pr^emio Nobel bem
dado. De um ou dois anos pra a eu tenho ouvido ada vez mais gente se
referindo a ele omo alguem fundamental, a oitava maravilha do mundo, que
bom que nos temos Be kett. O que houve? Eu lembro de ter ado muito perturbado por \Ro kaby", mas tenho lembranas vagas do resto ( omprei varios
livros dele numa viagem a Frana quando eu tinha 15 ou 16 anos), e nun a li o
Godot direito.
Sera que essas pessoas onsideram que o Be kett en ontrou uma have pra
entender o mundo de hoje?
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No Congresso Vegetariano tinha algumas dessas pessoas de 80 e pou os anos
super ageis, super vitais, om vozes laras e sem vibrato. Elas atribuem a saude
delas a alimentaa~o (s~ao rudvoras, em geral), mas as pessoas da famlia delas
dizem que n~ao e possvel, que e uma quest~ao de genes.
 meio antipati o a gente ar dizendo pras pessoas passarem a omer oisas
E
que elas n~ao onseguem omer de jeito nenhum.
A ho que a grande quest~ao e: porque e que algumas pessoas se disp~oem a
mudar de alimentaa~o e a terem habitos mais saudaveis (e a tomarem o ontrole
das suas vidas nas suas proprias m~aos) e outras n~ao?
E a geladeira da minha m~ae heia de queijos e frios. E eu n~ao posso fazer
nada. Eu entendo as raz~oes dela.

Domingo 6/aug/2006
Taxista lho da puta, quando eu perguntei na rodoviaria se era taxi normal ele expli ou om mumbling words e risadinhas de ario a gente boa que
\brxstlpqtlhmqsz 3 reais", e eu a hei que no maximo era 3 reais a mais em ima
da bandeirada - a hegando aqui defronte de asa ele fez uma onta magi a
em ima da quilometragem e a orrida deu R$29,70 ao inves de pou o mais de
R$15... eu quei horrorizado, re lamei, quis os meus R$0,30 de tro o (preu n~ao
ir dormir me sentindo t~ao roubado), o ara n~ao tinha, e eu disse que ent~ao eu ia
deixar as mo hilas em asa e a gente des ia e rodava ate onseguir tro ar uma
nota de R$10 e depois eu voltava a pe...
A eu a abei edendo, deixando o ara om R$30 mesmo, saindo do arro
num puta mau humor e pensando em fazer o que eu pudesse - e que n~ao desse
muito trabalho - pra que nenhum onhe ido meu nun a mais pegasse esses taxis
de ooperativas que obram quase o dobro dos taxis normais, mesmo sendo
amarelinhos e iguais aos outros.
Tou es revendo isso om um restinho de raiva - o meu default e esque er e
agir omo se eu n~ao tivesse direito nenhum - omo se eu fosse ainda mais negro
e n~ao- onsumidor do que eu sou.

Sabado 22/jul/2006
!!
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Domingo 16/jul/2006
A Bian a disse \vo ^e vai no ongresso vegetariano em S~ao Paulo, ne?!" meio
omo se fosse uma ordem, e eu adorei isso - em 5 minutos eu ja tinha de idido
que ia.
Ontem eu onversei bastante om a minha m~ae - a ho que esta na hora dela
ar sabendo de algumas Coisas Muito Importantes, por mais que n~ao faam
sentido pra ela num primeiro momento (ou nun a), e por mais que durante anos
ela tenha dito que preferia n~ao saber - alias, que \tinha o direito de n~ao saber".
 hora de forar a barra e desfazer bi hos de sete abeas.
E
Talvez tenha sido essa onversa om a minha m~ae que me fez pensar uma
determinada oisa quando a Bian a me falou do Congresso Vegetariano... Deixa
eu trans rever um tre ho de um e-mail que eu mandei em 24 de junho:
Eu 95 ou 96 eu a no meio do Primeiro Seminario Na ional de
Lesbi as (e sim { longa historia) e la eu aprendi MUITAS oisas
muito importantes... numa das primeiras palestras que eu assisti
a palestrante estava falando sobre omo as lesbi as s~ao invisveis
mesmo no meio do movimento feminista, elas parti ipam pra aramba,
arregam as oisas, fazem o trabalho pesado, dormem (e tarara et
et ) om as feministas, e a quando elas se ins revem pra falar nas
plenarias alguma oisa a onte e e o tempo sempre a aba antes da
vez delas hegar. Bom, pra resumir muito, os gays que eu onhe ia
estavam falando sobre sexo e festa, os heteros omo sempre falavam
sobre mulher, polti a e futebol, e logo nos primeiros minutos da
primeira palestra em que eu fui no seminario eu vi que as pessoas de
la estavam falando sobre visibilidade e auto-estima... Baraaaalho!
Bom, tudo isso pra ontar que eu ando fazendo oisas lou as de vez
em quando, ada vez mais, alias, e om uma atitude de quem tem
muito pou o pra perder e de quem ja n~ao ta mais ligando muito pra
se vai ser entendido ou n~ao, porque muita gente por a resolveu n~ao
pensar e n~ao entender e ar so desprezando tudo, e n~ao da mais
pra ar esperando que essas pessoas me entendam e me respeitem,
ta na hora de forar umas barras. E as estrategias que fun ionam
quando a gente e uma minoria de um s~ao muito diferentes das de
quando a gente e parte de um grupo grande.
Eu tou om isso tudo muito presente na abea agora porque ha
duas semanas atras eu quase esganei um garoto (20 anos) amigo de
uns amigos meus que s~ao vegetarianos militantes... ele passou horas
des arregando uma raiva inexpli avel em todas as direo~es, e quando
ele falou que tinham que matar drogados, aleijados, debeis mentais,
gays e todas as pessoas que fossem inuteis pra so iedade eu a hei
que eu n~ao tinha nada que ar me ontrolando e era melhor deixar
as minhas raivas e ran ores urem...
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La no ongresso vai ter muitos vegetarianos muito hatos, mas alguns gaterrimos. La vou eu, arregar oisas, fazer a minha melhor ara de roadie invisvel,
me divertir a bea e ver o que a onte e.
Estou ando in oerente om o meu proprio dis urso re lam~ao - isso e otimo.

Quinta 6/jul/2006
Eu vi ela antando bem baixo uma musi a do \Pornography" do The Cure
omo quem entoa uma maldia~o

Sabado 17/jun/2006
Ha varios anos atras eu assisti uma exposia~o do Mestre Vitalino no CCCB.
Os bonequinhos eram tos os mas muito expressivos, e muitos deles tinham sido
emprestados por museus do Jap~ao e da Alemanha. A exposia~o estava lotada.
De repente eu me toquei que os personagens que eram retratados nas es ulturinhas - barbeiros, dentistas, avaleiros, famlias, noivos, riadores de animais,
sempre oisas otidianas assim - tinham se re onhe ido nos bonequinhos, e tinham onversado om o Vitalino; alguma transformaa~o estava a onte endo na
vida daquelas pessoas e daquele lugar, pare ia que antes era so aqui e agora,
dia apos dia, num lugar nenhum, e o maximo que as pessoas podiam ter eram
memorias e historias, e talvez algumas fotos - e de repente elas s~ao algo mais,
o que elas vivem tambem pode virar es ulturas, n~ao sei expli ar - e n~ao era um
aso de artista solitario, omo o que a gente ostuma ver - tinha algo muito
grande a onte endo ali. A eu tive um ataque de horo totalmente in ontrolavel
no meio da exposia~o, e tive que ir orrendo me es onder num anto - era uma
epo a em que eu n~ao horava nun a, nem es ondido.
Do meu aderno prin ipal (o vermelho), es rito em 1987:
A o horo foi aumentando e eu soltei a voz e saiu uma voz grossa e feia e
eu me alei outra vez.

Quinta 1o /jun/2006
Quando eu era pequeno eu z varios anos de psi oterapia om um ara que
hoje em dia eu onsidero omo um imbe il. A ho que n~ao faz sentido omitir o
nome dele, ent~ao la vai: Mario Romaguera. Vai que algum dia alguem se disp~oe
a furar os pneus do arro dele, sei la... antes tarde do que nun a.
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Eu tinha alguns assuntos espinhosos que eu queria poder abordar na terapia,
mas eu n~ao onseguia falar deles diretamente - a gente n~ao fala qualquer oisa
pra qualquer um - ent~ao eu tentava dar deixas. Eu esperava que ele entendesse
minimamente o que eu dizia e zesse as perguntas ertas.
Se eu per ebesse que o que eu sentia era algo que ele onhe esse a eu
prosseguiria - alias n~ao e so que eu estivesse fazendo do e, tambem tem uma
quest~ao de linguagem... se a gente quer ontar uma oisa X o modo de ontar
vai ser um quando a oisa e familiar pra pessoa om quem a gente esta onversando, outro quando a oisa e totalmente nova mas a pessoa a interessada,
outro quando e nova e a pessoa a meio horrorizada e meio defensiva, outro
quando ela n~ao entende de jeito nenhum... e o Mario, talvez por algum prin pio
pro ssional que ele provavelmente entendeu errado, era sempre asual e neutro,
e e dif il a gente ontar oisas que s~ao super pesadas nessas ondio~es - e mesmo
assim durante anos eu tentei.
Eu so lembrei disso (e resolvi es rever algo sobre) porque me lembrei da
imagem do labirinto. Podemos n~ao ter grandes segredos, mas nem tudo o que
temos esta imediatamente a vista, se alguem quiser saber mais vai ter que andar
dentro da gente um pou o, tentar varios aminhos,
(in ompleto - na verdade eu ia omear da e falar sobre rela ionamentos)
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Segunda 17/jul/2007
XVII.
As the master of the day
is Anna Xenia
the master of the night
is dread.
I position myself.
It lls up the room.
Pit-boys na van onversando sobre porrada. Amigos ganhando pouqussimo
omo sempre. A idade heia de poli iais por ausa do Pan.
Hoje eu tive vergonha de mim mesmo, e raiva, e quei pensando sobre omo
essas oisas am voltando sempre, e omo o maior motivo de eu tentar ser
orreto e ar a salvo dos pesadelos.
Passei os ultimos dias trabalhando bastante, e en ontrando soluo~es simples
e in rveis. A eu hoje fui omer no Beterraba, des abelado, om a pele ruim
por ausa de oisas que eu omi ontem, e om a barba por fazer. No aminho
tinha espelhos, e quando eu me olhava no espelho era horrvel, era omo ver
uma batalha perdida. Eu lembrava as pessoas em quem a pol ia bate (ou mata
e depois diz que era bandido), as pessoas que aguentam trabalhos horrveis omo aquele que eu tive perto da Praa XV, que pe hin hou omigo de um
modo pra la de ofensivo e violava alegremente todos os a ordos verbais.
Tem pessoas que quando eu vejo eu penso \que pessoa bonita", exatamente
do mesmo modo omo eu a ho a horros e gatos bonitos e fas inantes - e se
algum dia eu for me aproximar de alguma dessas pessoas eu vou dizer algo
simpati o e n~ao-invasivo, pra elas n~ao se assustarem. Mas tem outras pessoas
bonitas que que eu olho durante um instante e so tenho uma inveja que ja
e quase raiva. Pare e que elas nun a saram das torres de mar m, e sempre
souberam que alguem uidaria delas, mesmo se durante alguns perodos elas
tivessem trabalhos-lixo que pagassem pouqussimo; uma vez por semana elas
iriam a festas e seriam vistas e admiradas e teriam valor.
Quando eu me olho no espelho eu vejo que eu tenho uma ara que pou a
gente entende. Alias, quando eu olho rapido quando eu estou muito es ulhambado nem eu proprio entendo a minha ara. Eu pareo um aixote salvo de um
naufragio.
A minha m~ae tem duas m~aes. Tem a minha Avo Estelionataria e tem uma
outra, a \m~ae boa", que ela pode passar meses sem men ionar em onversas,
mas que e uma das grandes refer^en ias dela (a ho que e uma vergonha a gente
ter uma m~ae \de verdade" que da golpe em todo mundo e a gente ter elegido
uma m~ae de riaa~o que e uma riatura totalmente de fora das torres de mar m).
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A m~ae boa dela esta morrendo. A outra ainda vai durar muito, e ela aproveita
os momentos em que e tratada omo pobre velhinha pra empurrar do umentos
falsi ados.
Eu ome ei a es rever um e-mail enorme pro Sebasti~ao, mas ainda n~ao onsegui terminar. Era sobre imortalidade, prin ipalmente. Eu andei ouvindo
muito Elasti a - o segundo dis o e as Peel Sessions - e Au Pairs, e Cat Power,
e lendo Henry Miller (Tropi o de Capri ornio) e os diarios da Anas Nin. A
minha grande quest~ao e o que fazer om a raiva, e om essa sensaa~o de sermos
t~ao des artaveis.
Quando eu vejo not ias sobre poli iais mortos eu o feliz e sorrio de orelha
a orelha. N~ao tenho mais ouvido historias sobre abeas ortadas e espetadas
em esta as, mas eu a hava isso lindo - eu faria.
 muito ruim viver dentro de pesadelos. A gente tem que fazer algo om
E
eles.
 bom saber que
A oisa om que e mais dif il lidar e om a impunidade. E
pessoas que s~ao trapa eiras, violentas e estupidas um dia v~ao se ferrar, de algum
modo que e onsequ^en ia direta do omportamento delas.
Os tra antes matam poli iais as vezes. \Bandidos" as vezes assaltam as
pessoas que t^em arros. Pit-boys se quebram uns aos outros. Preibois batem
om seus arros nas arvores. A vida aqui e selvagem mas (quase) digna.
Comprei um livro sobre Lampi~ao.

Domingo 10/jun/2007
Foi pre iso que as plantas morressem para que

Quarta 30/mai/2007
Teve um dia que eu estava no dentista e ele viu que alem das aries \normais"
- que a ho que eram sete - eu tinha duas que iam pre isar de um tratamento
de anal - e eu n~ao tinha dinheiro nem pra pagar aquela onsulta, eu ia ter que
pedir emprestado pros meus pais e pagar na onsulta da semana seguinte...
Eu n~ao queria ir na dentista que era minha dentista desde que eu era riana
porque ela ia ar ontando de todos os \garotos" da minha idade que s~ao
parentes dela e da minha madrasta (\madrasta"? A m~ae da minha meioirm~a por parte de pai, que e 6 anos mais velha que eu) - e todos esses, hm,
garotos, est~ao super bem de vida, viajam pra a e pra la, t^em arros e mulheres/namoradas/ lhos, se asam dando mega-festas ( a eta, e eu nem namoro,
ha tr^es anos atras a mulher que eu a hei que era o homem da minha vida me
hutou porque eu era um estudante des abelado e pe-rapado - bom, whatever)
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- e a ela ia ontar essas historias, olhando pra mim om ara de \e vo ^e, Eduardo?" e eu ia ar onstrangido, om vergonha de ser quem sou, de bo a
aberta (\agora abre bem grande"), dizendo \arr~a, arr~a -"

Tera 29/mai/2007
Ele pe hin hou demais, na hora errada. A minha boa vontade foi pro brejo.
Ele quebrou o brinquedo.

Segunda 5/mar/2007
S~ao pessoas que se eu for estuprado de novo v~ao dizer que quesso, tudo e
lindo, n~ao se apega a sentimentos ruins n~ao.
Minha asa foi invadida por pessoas assim. Ta bom, n~ao tanto; mas alguns
amigos de pessoas que eu alojei s~ao assim.
Se o Jo~ao apare er aqui de novo eu vou obrir ele de porrada. N~ao me
interessa se ele vai entender ou n~ao - eu n~ao posso ar paralisado so porque ele
n~ao entende nada.
Ele a ha que tudo o que n~ao se pare e om as meditao~es dele e oisa de
gente inferior.
Ele e pare ido om o meu pai - so que pro meu pai as uni as oisas que
existem s~ao as engenheiri es dele e os noti iarios e a e onomia.
Quando o Jo~ao estiver en urralado num anto apanhando e apanhando talvez
ele veja que quando alguma oisa doi nem sempre basta meditar e dizer que que
lindo, a dor n~ao existe, nada existe a n~ao ser o in nito amor divino - as vezes
e hora de fazer algo de on reto, usando m~aos e pernas e braos e otovelos,
protegendo narizes. Talvez um dia, daqui a anos, ele entenda que dor e odio
existem porque a gente tambem tem que uidar de um orpo fsi o que n~ao e
uma linda alma imortal perfeita e heia de luz. E que enquanto ele se er a
dessas pessoas sorridentes e espiritualizadas que nun a dizem algo que e duro e
que doi, porque a nal ada um tem o seu pro esso e a gente n~ao pode interferir
(e, fu king amazing, si : \ninguem diz nada pra ninguem, as pessoas so ouvem e
entendem e mudam quando hega a hora de ouvir e entender") - que na verdade
ele esta er ado de pessoas omissas.
Eu vi a minha sala heia daqueles hippieoides beat os e sorridentes abenoando a omida de olhos fe hados e eu quei muito onstrangido e angustiado.
No dia seguinte eu passei mal. Pre ro \a reditar" na hipotese mais engraada que eu onsegui arranjar: que eu passei mal porque n~ao abenoei a
omida e a ela n~ao des eu nada bem.
A minha sala estava heia de mortos-vivos e eu n~ao onsegui fazer nada.
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Segunda 06/aug/2007
Eu de idi me aproximar e fazer algo - e eu o tempo inteiro pensei: \eu quero
ser responsavel pelo que estou fazendo; eu vou lidar om as onsequ^en ias e as
di uldades".
Eu z tudo om muita atena~o.
Eu olhei muito para a forma, a or, ada detalhe. Deixei a mente aberta.
Cuidei dos galhos e folhas, podei algumas partes fra as e mortas que seria melhor
tirar. Comi algumas das frutas, porque a hei que era um modo natural de fazer
om que a arvore se misturasse omigo e passasse a ser parte de mim. Mas eu
lidei muito pou o om razes ate hoje, e n~ao onsigo visualiza-las direito. Eu
sabia disso, e talvez a arvore soubesse tambem. E nos a eitamos o jogo.
 justo. Mas
Agora os espritos das razes v^em me dar tapas nas orelhas. E
eu pre iso ouv-los. Pre iso que eles falem omigo. E eu pre iso que eles me
ajudem a abrir minha vis~ao.

Domingo 05/aug/2007
O prn ipe en antado e alguem que me entende mesmo quando eu estou
paralisado.
Ele sabe lidar om oisas que as pessoas ngem aos gritos que n~ao existem.
Ele orta aminho e avana por ima de onveno~es mortas e inuteis.
Ele me bate do jeito erto, e me liberta.
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Domingo 30/sep/2007
me:

Tatiana:
me:

Tatiana:

me:

(isso que eu tou falando ta me o orrendo agora)
ta - vou te usar omo personagem - eu n~ao assisti a ena, mas a ho
que eu vou a ertar
um professor ta falando sobre Al Berto e te pede pra ler uma oisa
dele em voz alta
e depois de vo ^e ter lido os alunos estao pasmos e enlouque idos,
omo o Robespierre e o outro ara depois que o Orfeu e as abeas
ortadas antaram
n~ao bastava o texto em si
entendi
quando as pessoas olharam pra vo ^e lendo aquilo elas viram verdade
um nvel de verdade que elas podem passar anos sem lembrar que
existe
todas as asso iao~es que elas fazem naquele momento em que vo ^e
esta lendo o Al Berto se one tam
elas pensam sobre porque vo ^e e arredia e alada e seria
elas pensam sobre os poetas de bar
elas omparam tudo
tudo faz sentido
e o \sentido" usual que elas est~ao a ostumadas a dar as oisas a
t~ao fragil e pateti o que elas n~ao onseguem desgrudar a atena~o de
vo ^e
eu enxergo isso quando vo ^e fala da Anas ou de omo e intensa
aquela gravaa~o do Joy Division, quando a R. nge que n~ao se enantou pelo Verglio Ferreira, mas por exemplo, ate vejo isso no Ti~ao
quando ele fala raras oisas sobre o Jorge de Sena.
sem ontar que de repente o sil^en io faz sentido tambem, e as pessoas omeam a ver que e muito mais intenso ouvir (e fo ar no que
elas est~ao vendo e ouvindo, imaginar) do que a performan e usual
otidiana delas, o jogo de respostas ertas na hora erta, as onversas
no orredor, a hierarquia so ial das Raqueis e Ma eis
sim - e a impress~ao que eu tenho e que a gente (talvez esse a gente
seja um \a gente" pequeno - nos dois ertamente, e algumas outras
pessoas) quer, e TEM, que manter ontato om essa intensidade,
que pra maior parte das pessoas pare e enlouque edora
nossos bons trabalhos, e ate nossas melhores reao~es otidianas,
gestos, respostas, v^em de nos estarmos one tados om essa energia e om essa verdade
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Quarta 5/sep/2007
O que me ou na abea sobre o Thermidor esse tempo todo n~ao foi tanto
a historia em si, ou a te ni a de onta-la - mas eu quei me fazendo perguntas a
respeito da historia omo as perguntas que a gente faz a respeito de mitos... por
exemplo: o que e a te ni a do Orfeu de antar daquele jeito? O que e que fez om
que os mortos antassem junto om ele? Algumas vezes eu ja assisti espeta ulos
que faziam om que todo o resto asse irrelevante; durante meses nada mais do
que eu via tinha um de imo da intensidade ou da realidade daquele espeta ulo...
por exemplo, a ho que as tr^es oisas mais fortes que ja me a onte eram foram
a primeira vez em que eu tomei Daime, a vez que eu tomei LSD, e o show do
Iggy Pop... Como e que alguem vira o Iggy Pop? Porque e que 3000 anos
depois as pessoas ainda falam de quando o Orfeu des eu ao Hades? Porque e
que (pequena foraa~o de barra aqui) 220 anos depois as pessoas ainda falam de
quando Orfeu antou no deposito de abeas? Porque e que as pessoas ontam
essas historias, e omo e que elas evo am a ena original? Qual e o me anismo?
A gente pre isa disso.
...e mais outra oisas menores... omo e que ele sabe que o brin o vai voltar
pra ele? O que e que o Sandman tinha pra ofere er para a Lady Johanna
Constantine? Porque e que eles nem pre isavam olo ar aquilo em palavras?
E laro que isso n~ao s~ao quest~oes abstratas pra mim; a medida que eu onsigo
fun ionar melhor dentro de uma erta linguagem que no mundo atual e rara,
de um outro nvel de per epo~es e ertezas, eu sei que eu vou onseguir me
posi ionar melhor dentro de situao~es que viraram grandes pesadelos: a Aline
me transformando num monstro analha que devia rastejar aos pes dela, o
meu pai me transformando num n~ao-sei-o-qu^e, os grupos de engenheiroides om
mentalidade de pit-boys om os quais as vezes a gente vai ter que onviver em
alguma situaa~o de estudo ou de trabalho.
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Domingo 13/jan/2008
Raa de Ferro

Antes n~ao estivesse eu entre os homens da quinta raa,
Mais edo tivesse morrido ou nas ido depois.
Pois agora e a raa de ferro e nun a durante o dia
Cessar~ao de labutar e penar e nem a noite de se
destruir; e arduas angustias os deuses lhes dar~ao.
Entretanto a esses males bens estar~ao misturados.
Tambem esta raa de homens mortais Zeus destruira,
En ontrei. Depois de anos pro urando - esta num numero do Sandman
desenhado pelo Milo Manara \Eu podia to ar o desejo deles omo se fosse uma harpa".
Ninguem mais vai me violar. Eu ja disse isso pra vo ^e. Isso e muito fundo,
esta alem do que pode ser a essado por nego iao~es, pedidos, ameaas, fa adas,
doenas, mortes.
\Ent~ao a abou -"
Vo ^e ja disse isso pra mim. E quando vo ^e disse eu quei pasmo. Vo ^e
perdeu pontos - muitos. Eu a hava que nos tnhamos a mesma noa~o de relaionamentos. Os rela ionamentos que interessam est~ao muito mais fundo do
que as palavras al anam. Se nos estavamos dis utindo palavrinhas - \a abou",
\n~ao a abou" - ent~ao e porque a onte eu algo de muito grave - sei la, a pessoa
om quem eu me envolvi (que pare ia t~ao solida) se perdeu Eu disse que sexo era ompli ado. Eu sabia. As pessoas n~ao sabem, em
geral. Elas se perdem - mesmo as pessoas que interessam, que mais ou menos
 omo LSD tomado a serio. A gente so
sabem onde est~ao e o que fazem. E
sabe que no dia seguinte nos vamos estar num lugar muito diferente - vamos ser
pessoas bem diferentes do que eramos, om outros olhares. E as vezes, om as
pessoas ertas, a gente arris a.
Tem oisas que eu falei, ou z, que vo ^e ja disse que nun a vai perdoar.

Otimo
- porque isso e sinal de que vo ^e sabe que n~ao adianta a gente gastar um
monte de energia om pequenas fofuras para mendigar pequenos perd~oes.
Quando eu era adoles ente as pessoas estavam aprendendo a se pegar - e eu
ava de fora. Vo ^e tambem ou de fora, por motivos meio diferentes, meio
pare idos om os meus. As meninas tinham o poder de fas inar - omo eu
queria que bastasse eu dar mole pras pessoas que me interessavam pra que algo
a onte esse - eu tentei, algumas vezes Hoje em dia nos temos temas muito grandes, muito urgentes, e estamos
tentando lidar om eles do modo mais honesto possvel.
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Quando o rudo passar o jogo (o de verdade) vai poder omear outra vez.
Ate la Vo ^e ja disse - dis retamente, mais para si - que gostaria que eu te visse
omo um orpo as vezes. Que isso faz falta. Des ulpe (vo ^e sabe) - o meu orpo
n~ao existe mais, n~ao e mais um orpo - e um instrumento -
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Oi - omo eu ja disse pra alguns de vo ^es, ha um tempo atras eu tive alguns
ataques de inspiraa~o e ome ei a ter umas ideias de enas pra uma pea de
teatro de bone os... o ttulo (que ou na minha abea durante anos sem que
eu tivesse a menor ideia do que fazer om ele) e um tro adilho esquisito: os
fran eses pronun iam ttulos de oisas omo se os nomes fossem em Fran ^es, e
da \Rambo" a aba soando omo \Rimbaud"; omo em Portugu^es o Rambo II
virou \Rambo II - a miss~ao", da, bom, o resto e obvio.
 a primeira vez
Aviso: isso tudo ta INCRIVELMENTE MAL-ESCRITO! E
que eu es revo enas de uma historia, e quando as inspirao~es bateram eu resolvi
anotar o que vinha vindo do jeito que desse; foi mais ou menos omo quando a
gente a orda e quer anotar um sonho: se a gente puser o pe no h~ao antes de
omear a anotar as primeiras frases o sonho vai embora.
Eu n~ao tenho a menor pretens~ao de transformar isso numa pea de verdade pelo menos n~ao num futuro proximo - mas me bateu a sensaa~o de que eu tinha
que p^or essas ideias pra ir ularem. Ent~ao aqui vai o material, leiam ou n~ao,
divirtam-se ou se hateiem, distoram, re ortem, opiem, joguem fora, roubem
ideias, et . Claro que eu vou a har otimo se alguem quiser onversar sobre essa
historia, mas n~ao quero ar om expe tativas nem pressionar ninguem; quero
so fazer o que os deuses mandaram pra ver se depois eu ganho mais inspirao~es.
(2002)
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Rimbaud 0 - Miss~
ao Abiss
nia

Ataque de inspiraa~o No. 1 (23 de outubro de 2002):
A pea omea om dois personagens - atuais - ontando que estavam onversando om mais alguem sobre um amigo deles, que gostava de garotinhos;
alguem que estava presente disse \urgh", e a um deles disse \e, eu ate on ordo
om vo ^e, mas eu n~ao expulsaria o Rimbaud da minha ama"... depois disso eles
viram que a historia do Rimbaud omeou a pipo ar na abea deles om ada
vez mais frequ^en ia; essa pea e a historia desse Rimbaud que foi se riando na
imaginaa~o deles, e que n~ao pre isa ne essariamente ter a ver om o Rimbaud
real.
Nisso apare e, no outro anto do palquinho, Rimbaud esperando o navio que
vai leva-lo para a Abissnia. O navio se aproxima muuuito lentamente (e e uma
noite de lua heia), e ele enquanto isso es reve oisas num aderno, sobre o que e
es rever algo que ninguem mais vai ler; sobre omo ele esta tentando abandonar
uma abea heia de palavras pra pisar no mundo real.
Personagens da pea:
Felipe e Chris, que s~ao os que onversavam sobre Rimbaud.
Rimbaud.
Aooamu, negro, meio animista, meio muulmano.
Le~ao (inspirado em Douanier Rousseau).
Outro negro, esse inspirado nas pinturas do Rousseau.
Verlaine e sua mulher.
Rimbaud es reve porque quando ele entra num erto estado as imagens que
ele tem s~ao muito mais intensas que o mundo real. Aos pou os ele v^e que
ele onstroi esse mundo om as palavras dele; no in io meras fantasias, quase
infantis - astelos, torres, mulheres om brilhos nos olhares - mas a medida que
ele vai transpondo em palavras o que ele v^e ertas quest~oes se resolvem, detalhes
novos se riam, et .
 de uma dessas mulheres [que ele en ontra nesse mundo imaginario℄ que ele
E
ganhou o brilho no olho que ele tem - \vou te ontar um segredo: esse brilho
n~ao vem de algo que vo ^e tem, n~ao vem de se olhar no espelho e se a har loura e
linda; ele vem de n~ao ter algo, de sentir frio, de algo n~ao fazer sentido, de sentir
falta, de esperar alguem pra poder se entregar, pra se esque er da angustia
durante um abrao. O olhar vem por ne essidade. O olhar e uma pergunta e
uma is a".
\Sim - aramba. Eu entendo - eu quero - eu pre iso. Eu estou disposto
a pagar o preo, seja qual for ele. Des ulpe, n~ao sei omo dizer -" \pss, n~ao
se des ulpe - se vo ^e se des ulpar mais uma vez o momento estara perdido.
So vo ^e pode saber de onde os seus novos olhos v~ao vir -". Pausa. Espera.
Movimentos lentos, hesitantes, quase solenes: e uma daquelas pou as situao~es
na vida da gente em que a gente n~ao pode fazer absolutamente nada errado,
nem um mnimo gesto. Rimbaud omea a pro urar, e a pensar onde pro urar,
em voz alta. N~ao e no h~ao, n~ao e na lua, n~ao e na arvore. N~ao e na poa de
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lama. N~ao e no re exo da lua. N~ao e dentro de mim. N~ao s~ao os seus olhos.
N~ao e um animal (o le~ao do Rousseau tinha apare ido silen iosamente detras de
um monte de areia perto da torre e observava a ena). Olha a mulher de novo.
\Posso?" - muito hesitantemente, se aproxima, e omea a abrir o vestido dela,
que se arqueia um pou o para tras; Rimbaud se a o ora, tira um dos seus olhos.
Abre o vestido. Seus novos olhos est~ao nos bi os dos seios dela. Ele p~oe os olhos
novos, bem mais brilhantes; talvez ele jogue um dos antigos pro le~ao. A mulher
diz: \nos nos veremos de novo". Rimbaud: \espere! Eu pre iso perguntar uma
oisa. Eu vou ser t~ao bonito quanto vo ^e?" \Vo ^e vai entender." Ela fe ha os
olhos dele, e vai embora.
Quando ele a en ontra de novo ela e a mulher do Verlaine. Ele nun a onsegue olhar pra ela direito de novo, porque ela pare e saber tudo, e em sil^en io.
E Rimbaud nun a entende a sua dureza.
Verlaine v^e em Rimbaud uma maravilha, e uma oportunidade para experimentar o aos, tanto das suas proprias emoo~es omo dos seus atos - ir numa
sinu a do porto, tomar porres, puxar briga, gastar todo o dinheiro, ver a lua
nas er por um re exo numa poa de agua om oleo na frente de uma garagem
de motos - e ele deitado, om a ara na poa.
Ter Rimbaud perto e um privilegio in rvel, uma redena~o, e ao mesmo tempo
e viver na beira do abismo; ele pode perder Rimbaud a qualquer momento, e ele
nem entende direito o que e que o to a tanto quando Rimbaud esta por perto,
o que e real ou imaginario, o que e serio, belo, ou rid ulo.
Rimbaud: \Eu me lembro de uma noite em espe ial - e uma das minhas
memorias mais pre iosas. Estavamos na asa de uma amiga, que tinha ido
viajar (a ena vai se transformando na asa da amiga; a janela ao fundo mostra
o Cristo Rendentor). Nos tomamos absinto omo se fosse a ido - LSD. Fi amos
olhando um vaso de ores omo se fosse uma televis~ao. Fi amos abraados
no sofa durante horas. Eu n~ao gostava do heiro dele, do Verlaine - ele me
lembrava o heiro de alguem que pro ura emprego nos lassi ados do jornal,
de roupas mal lavadas, de igarros, de muita energia desperdiada tentando
pare er o upado - tentando es apar dos olhares dos outros riando uma imagem
medo re e omum. E ele era gordo, meio peludo, velho. 40 anos - eu tinha 17.
 engraado, eu tenho 30 e tantos agora, e tenho vergonha de onsiderar alguem
E
de 40 omo velho. Mas talvez o que onte sejam os anos passados sentado na
frente da televis~ao, fazendo pilhas de garrafas de erveja vazias, enquanto a sua
mulher uida das oisas da ozinha. O sil^en io entre os dois e que me intriga e
me assusta..."
\Mas voltando, omo eu queria ser a mulher do Verlaine - uma vida de pratos
e detergentes, esperando o Verlaine, que n~ao vem - e nos estavamos no sofa, e
era t~ao magi o, porque n~ao importava se os heiros dele eram bons ou ruins,
n~ao havia mais julgamentos, e ele me to ava de um jeito que eu nun a mais
onsegui deixar ninguem me to ar, e era omo se n~ao houvesse mais tempo,
omo se todas as realidades se misturassem, omo se ele estivesse me ensinando
a hegar num mundo que era t~ao intenso quanto o meu mundo das palavras, e
era atraves do orpo... e no m, quando o sol estava quase nas endo, ele deixou
umas gotas dentro de mim - toda vez que eu me lembro delas e omo se fossem
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pedras pre iosas que ele me deu de presente, e que elas est~ao a salvo - s~ao as
uni as memorias que eu tenho que s~ao realmente minhas, que eu tenho erteza
de que eu n~ao roubei de ninguem, e que ninguem vai onseguir me tirar."
\Mas nos nun a onseguimos repetir isso. Eu nun a mais vi esse Verlaine,
que era t~ao puramente magi o, e imaterial. Em todas as outras vezes eles
pare ia er ado de uma nuvem de horrores e medio ridades, que o rodeavam
omo urubus. Um dos meus medos e de ter roubado a fora dele pra mim - e
isso por a idente. Eu a hava que as lembranas dessa noite iriam deixar nos dois
mais fortes, mas n~ao. Verlaine de nhava, e ia virando ada vez um mero apo
de si mesmo, preso num involu ro de arne mal heirosa, de apartamentos de
paredes inzas de ni otina, de obrigao~es so iais que o obrigavam ao sil^en io."
\Eu me sentia responsavel."
\Eu me sentia amaldioado."
Vai ate a janela da asa do Verlaine. Ele e a mulher do Verlaine se to am
atraves do vidro, omo se um fosse o re exo do outro.
\Toda vez que eu es revo um poema algumas das frases s~ao ambguas - e
quando alguem l^e um poema meu, ou ate quando eu o releio um ano depois,
essas frases ambguas perderam o sentido, e n~ao e possvel sequer perguntar o
que elas queriam dizer... a poesia e uma forma de omuni aa~o sem resposta,
em que a mensagem n~ao hega ate o outro lado... e omo mandar um pedido
de so orro num papel dentro de uma garrafa, mas esque er de fe har a garrafa,
e o papel ir sendo omido por insetos, ou se dissolvendo... e eu n~ao aguento
mais, eu ome ei om poesia porque eu pre isava de mundos e de aminhos" (a torre e o aminho apare em, balanantes, no fundo do pal o) - \e agora o
que eu tenho s~ao so Verlaines se dissolvendo. Eu n~ao aguento mais."
Fragmentos es ritos em 28 de outubro de 2002:
O tio do Ooamu morre lou o. Em outras epo as os to adores de tambor da
tribo ainda saberiam omo reintegrar alguem que enlouque e, mas agora n~ao,
nos so sabemos olhar para um lou o omo esta perdido para sempre, inatingvel
- e o lou o olha pra nos omo pessoas que eram omo ele, que o entendiam,
e que agora n~ao entendem mais, e e nun a v~ao entender. Esses abismos entre
pessoas n~ao existiam, e vieram om o domnio fran ^es.
Um ortejo passa om o morto numa rede. Musi a, mas pou as vozes alem
disso. Rimbaud pensa no que fazer e so lhe o orrem poemas - inuteis. Ele se
sente pobre por n~ao ter um abrao pra dar.
Antes disso deve ter tido uma ena em que o Rimbaud esta se arrastando
pelas bordas de um vilarejo, doente, om fome e om sede; ha dias ele n~ao ome
nada. Ele tinha se isolado dentro dos seus pensamentos e n~ao queria hegar
perto de ninguem. Numa hora ele a nal pede so orro batendo a porta de uma
asinha, e e so orrido imediatamente sem que lhe perguntem nada; so depois
que ele esta totalmente re uperado omeam a lhe pedir que ajude em uma
tarefa aqui e outra ali, mas om uma leveza que pro Rimbaud e algo de outro
planeta. Ele n~ao v^e omo se livrar das suas des on anas e da sua rigidez.
Rimbaud e Ooamu se en ontram pela primeira vez numa ena onri a em
que passa um grupo om varios seres danando - pessoas, o le~ao do Rousseau,
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e outras riaturas que eu ainda n~ao bolei. O Ooamu a urioso pelo jeito do
Rimbaud ar parado e se aproxima dele e faz algumas perguntas. A onversa
deles e heia de longos sil^en ios.
Ataque de inspiraa~o No. 2 (11 de novembro de 2002):
Sobre porque ele omeou a tra ar armas:
Num mundo em que as pessoas perderam a sensibilidade, a uni a oisa que
realmente importa e a morte
Os meus biografos dir~ao: \e ele tinha uma esposa afri ana, muito bonita" ninguem se perguntara: \mas que relaa~o e essa?" - Ela se omportava omo
esposa, sim; ela pare ia servil, sim; mas isso e apenas uma as a vazia - porque
o re heio e outro, e esta em outro lugar. (Rimbaud e a esposa agora falam em
unssono; a entonaa~o deve lembrar os oros do teatro N^o) \Porque nos eramos
estranhos em nossa propria terra - porque nos olhavamos para o que ninguem
mais via - porque sempre nos disseram que n~ao tnhamos os pes no h~ao - porque
nos vivemos num mundo de imbe is - porque nem os nossos orpos poderiam nos
propor ionar alguma paz ou satisfaa~o; porque somos sempre inquietos, omo
os tubar~oes, que pre isam nadar o tempo todo sem des anso, pra n~ao afundar
- porque vemos o futuro, o apodre imento dos nossos orpos, o apodre imento
das nossas palavras, pernas amputadas, velhi es mal heirosas, e umas pou as
pessoas que ainda v~ao gostar de nos v~ao estar gostando de imagens que n~ao t^em
nada a ver om o que realmente somos.
Nos estamos juntos porque nos somos um, e somos exatamente iguais. Porque
vemos o mundo do mesmo modo. O universo e uma bola que abe dentro da
nossa abea. (Tiram de dentro de uma aixa um bal~ao preto om pontos branos, omo estrelas. O bal~ao nem e muito grande; e meio vazio, alias. Cantam:)
\Ground ontrol to Major Tom / Ground ontrol to Major Tom" (talvez toda
a parte prin ipal do \Spa e Oddity", do David Bowie).
Felipe/Chris: Esse Rimbaud e uma parte importante de nos, mas ele nos
assusta.
Rimbaud: Eu rio, ento e tantos anos no futuro, personagens que me entendam e que vivam num mundo diferente; talvez eles onsigam me apontar uma
sada.
 medida que ele envelhe e ele deixa de ser o g^enio hipersensvel e
F/C: A
passa a ser um monstro de amargura. Ele se fe ha em si mesmo, e os aminhos
que ele traa para si n~ao t^em sada. Ele mergulha no proprio umbigo, e o que
e pior, o que ele en ontra e muito mais intenso e onvin ente do que o que esta
do lado de fora. Nos vivemos nos esfalfando pra onseguir migalhas de ontato
om pessoas e om o mundo exterior. Essas migalhas s~ao pequenas e banais,
mas elas nos alimentam. Esse Rimbaud se envenena om essas atitudes, e nos
envenena. Nos gostaramos de extirpa-lo de nos, omo se ele fosse um a^n er.
R: Eles s~ao amargos e rueis. Eles n~ao hesitam em des artar uma pessoa
que se torna in onveniente. Eles n~ao hesitam em ta har alguem omo lou o, e
depois disso passarem a se lembrar dessa pessoa omo alguem que ja morreu.
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F/C: Como aquelas namoradas que agem omo se tivessem direito a tudo e
nos massa ram. Aquelas que se v^eem omo vtimas da so iedade.
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De: Requiem
(Anna Akhmatova)

Ep
grafe

N~ao, n~ao foi sob outro rmamento,
Nem sob a protea~o de asas estranhas:
Estive ent~ao entre meu povo,
La onde meu povo, infelizmente, estava.
(1961)

Em lugar de pref
a io

Nos anos terrveis da ejov hina passei 17 meses nas las da pris~ao de Leningrado.
Uma vez alguem me \identi ou". Ent~ao uma mulher de labios azuis que
estava atras de mim e que nun a, e laro, ouvira o meu nome, despertou do
torpor pe uliar a todos nos e me perguntou no ouvido (la todos sussurravam):
- E isso vo ^e e apaz de ontar?
E eu disse:
- Sou.
Ent~ao algo omo um sorriso passou por aquilo que outrora foi seu rosto.
(1o de abril de 1957. Leningrado.)
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1.

Levaram-te ao amanhe er,
Atras de ti, omo no enterro, eu ia,
No quarto es uro, horavam os meninos.
A abava-se a vela sobre o altar.
Nos labios teus, do  one, o frio.
O suor mortal na testa... N~ao da para esque er!
Como as mulheres dos fran o-atiradores,
Uivarei pelas torres do Kremlin.
(1935. Mos ou.)

7. Veredi to

E a palavra de pedra aiu
Em meu peito ainda vivo.
N~ao e nada, ja estava preparada.
Darei um jeito, de qualquer maneira.
Hoje, tenho muito que fazer:
 pre iso a abar om o e o da memoria,
E
 pre iso que a alma se transforme em pedra,
E
 pre iso reaprender a viver.
E
Se n~ao... O quente farfalhar do estio,
Uma festa, atras do meu postigo.
Ha tempo pressentira esse
Dia laro e a asa vazia.
(22 de junho de 1939)
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Sleeper In Metropolis

(Anne Clark)

As a sleeper in metropolis
You are insigni an e
Dreams be ome entangled in the system
Environment moves over the sleeper:
Conditioned air
Conditions sedated breathing
The sensation of vis ose sheets on naked esh
Soft and warm
But lonesome in the bla kened o ean of night
Con ned in the helpless safety of desires and dreams
We ght our insigni an e
The harder we ght
The higher the wall
Outside the an erous ity spreads
Like an illness
Its symptoms
In ars that ruise to inevitable destinations
Tailed by the silent spotlights
Of so iety reated paranoia
No alternative ould grow
Where love annot take root
No shadows will repla e
The warmth of your onta t
Love is dead in metropolis
All onta t through glove or partition
What a waste
The City A wasting disease
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The Hollow Men

(T. S. Eliot)

Mistah Kurtz - he dead.
A penny for the Old Guy

I

We are the hollow men
We are the stu ed men
Leaning together
Headpie e lled with straw. Alas!
Our dried voi es, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry ellar
Shape without form, shade without olour,
Paralysed for e, gesture without motion;
Those who have rossed
With dire t eyes, to death's other Kingdom
Remember us - if at all - not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stu ed men.
II

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken olumn
There, is a tree swinging
And voi es are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.
Let me be no nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Su h deliberate disguises
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Rat's oat, rowskin, rossed staves
In a eld
Behaving as the wind behaves
No nearer Not that nal meeting
In the twilight kingdom
III

This is the dead land
This is a tus land
Here the stone images
Are raised, here they re eive
The suppli ation of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.
Is it like this
In death's other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.
IV

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms
In this last of meeting pla es
We grope together
And avoid spee h
Gathered on this bea h of the tumid river
Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.
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V

Here we go round the pri kly pear
Pri kly pear pri kly pear
Here we go round the pri kly pear
At ve o' lo k in the morning.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the a t
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom

Between the on eption
And the reation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the poten y
And the existen e
Between the essen e
And the des ent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom

For Thine is
Life is
For Thine is the
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.
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Hay for the Horses

(Gary Snyder)

He had driven half the night
From far down San Joaquin
Through Mariposa, up the
Dangerous Mountain roads,
And pulled in at eight a.m.
With his big tru kload of hay
behind the barn.
With win h and ropes and hooks
We sta ked the bales up lean
To splintery redwood rafters
High in the dark, e ks of alfalfa
Whirling through shingle- ra ks of light,
It h of haydust in the
sweaty shirt and shoes.
At lun htime under Bla k oak
Out in the hot orral,
|The old mare nosing lun hpails,
Grasshoppers ra kling in the weeds|
\I'm sixty-eight" he said,
\I rst bu ked hay when I was seventeen.
I thought, that day I started,
I sure would hate to do this all my life.
And dammit, that's just what
I've gone and done."
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De: Thermidor
(Neil Gaiman)
J:

J:
R:
J:

J:

R:

J:

R:

J:

J:

J:

J:

Monsieur Robespierre...
Even now it is not too late.
You an let me go. I will take what I ame for and leave Fran e, and never
bother you again.
Remember this: that I o ered you one last han e to let the matter die.
Mademoiselle, your attempts to threaten me are laughable, and patheti .
Very well, Citizen. This is the head of Orpheus. Ripped from his
living body by the Ba hante. They used their bare hands.
The Women of the Frenzy...
They threw his head into the Hebrus, and it is said that it still alled the
name of his lost one as it oated down to the sea.
This is the head of Orpheus, who bested death, and who now annot die.
Do you take us for peasants, Johanna?
The myths are dead. The gods are dead. The ghosts and ghouls and
phantoms are dead.
There is only the State, and the People.
No, Monsieur Robespierre.
There is mu h more than that.
Enough of this nonsense.
Henri { bring me that head.
( overing her ears:)
Now. Messire Orpheus.
Sing to them.
(as if narrated afterwards - written in a page of a diary)
My ears were overed, but I ould not entirely obliterate the sound the
head made, as its began its song. Although I possess a Modi um of Greek,
the most part of the words it used were unfamiliar to me.
Still, by what Means or Me hanism I annot say, I found myself deriving
some Measure of Sense from its hanting. The head sang rst of Blood, of
the baying, senseless ries of the Mob; of the Anger of Women and Men; of
the Worm that devours its own Flesh.
(again, as in a page of diary, not in a balloon)
Then it sang of Freedom, of Liberty of Love. And as it sang, I gasped in
dumbfoundment, for other voi es were also raised in jagged Unison. Disordant Voi es, Harsh Voi es, the Voi es of the Dead; and my friend (for
so I now bethought him) no longer sang Alone.
(again, as in a page of diary, not in a balloon)
The Ghastly Chorus sang of those who lead; of those who, by Virtue or Cirumstan e, are Raised above the Crowd; who manipulate the ommonality
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J:

J:

J:

J:

will-they or nil-they, as a Puppet-master tugs on the Strings of a Marionette, or a Romany Traveller pulls the leash of his Dan ing Bear. It sang
of a dream { and of the Ending of the Dream.
(again, as in a page of diary, not in a balloon)
I am not able to on eive what it must have been like to hear that song
unprote ted. M. St.-J and M. R , and their Manservant, stood and
listened like Statues, like Men Entran ed.
(again, as in a page of diary, not in a balloon)
After what seemed an Age, the Song eased; and still they stood there.
(again, as in a page of diary, not in a balloon)
And taking what I had ome for, I left that Pla e.
(balloon; kno king down a guard with a pun h on the ba k of the head:)
My apologies, sir.
[Johanna Constantine left Paris shortly after dawn on that day, 8th Thermidor, Year II.℄
[On the 9th Thermidor, Louis-Antoine St.-Just, the great orator, faltered
during his spee h before the ommonal onvention, and fell silent.℄
[Maximilien Robespierre, the most powerful man in Fran e, then attempted
to speak. Until that point he had been listened to with awe, or fear, or
silen e.℄
[Now, for the rst time, he found himself laughed at, and, also for the rst
time, he was lost for words.℄
[That night he and his fa tion were deposed and arrested, and during the
arrest Robespierre was shot in the jaw. Or perhaps he fumbled a sui ide
attempt. The truth here is a matter of onje ture.℄
[It is, however, a matter or re ord that the next day, his shattered jaw
bound by a paper bandage, he wat hed St.-Just step up, silently, to the
guillotine.℄
[And it is also a matter of re ord that, in the end, Monsieur Sanson, the
exe utioner, ripped o the paper bandage that held his jaw together.℄
[And that Robespierre's nal wordless s ream of pain was ut o , with his
head, by the fall of the weighted blade.℄
[The Terror died with him.℄
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De: Orpheus
(Neil Gaiman)
P:
H:
O:
P:

H:

Thou hast made the Furies weep, Orpheus. This is unheard of.
A ni e o er, but pointless. Thou does not belong here, mortal.
Give me my bride and I will leave this pla e.
Thou hast made the Furies ry, Orpheus. They will never forgive you for
that.
Thou art disrupting my perfe tly-ordered world, Orpheus.
So be it. But there are onditions. There are rules.
There are always rules.
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De: Ramadan
(Neil Gaiman)
C:

S:
C:
C:
S:
C:

C:

S:
C:
C:
C:

C:

C:
S:
C:
C:

S:
C:
S:
C:

S:
S:

C:

Look around you, Dream King.
What do you see?
I see a remarkable pla e.
Indeed { it is a land of mira les.
Will you buy it from me?
I have no desire to be king of any mortal land.
No...
You misunderstand me.
This is the greatest ity that Allah, may he be praised from the rising of
the sun in the morning to the setting of the sun in the evening, and also
in the nighttime, and in the hours before dawn, has seen t with whi h to
bless the world.
And this is the perfe t age.
So?
How long an it last? How long will people remember?
I have seen the world, Dream King.
I have ridden throught the deserts, and seen the ro ks and old walls and
statues breathed up by the desert wind in the empty wasted of sand;
\and then the wind and the sand ome up on e more and the remnants of
ities and pala es and gods vanish for another age of man, forgotten and
unremembered..."
This is as good as it's going to be, isn't it?
It may be so...
...but Allah alone knows all. Indeed.
I am Haroun Ibn Mohammed Ibn Ali Ben Abdullah Ibn Abbas, Caliph
of Baghdad. I propose to give you this ity. My ity. I submit that you
pur hase it from me: take it into dreams.
And in ex hange?
In ex hange I want it never to die. To live forever. Can you do this thing?
After a fashion, I an.
And what needs to happen to make it so? Is there some spell you must
perform? Is there a quest I must go on, to some far ountry? Is there some
grand deed?
No.
All you need to do is tell your people. They follow you, after all.
And yours is the dream.
Very well.
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C:

C:
C:
C:

B:

E:
B:
E:
B:
E:

B:
E:

Hear me, my people! I, your Caliph, Haroun Al Ras hid, of the Hashimi
bloodline, pro laim on this day, in this pla e, that I have given the Golden
Age of Baghdad, of Araby, to this one who stands by my side.
It is his forever...
...providing that as long as mankind lasts...
...our world is not forgotten.
But what happened to Haround Al Ras hid? Or to the old ity of Baghdad?
Or to...
Hold, little one. Do you have another oin?
...no.
Any more igarettes?
No.
Then I think I have spoken enough for today. If you are here tomorrow,
then perhaps I will tell you more.
Go home, boy. These are bad times, and your mother will be worrying.
But how did it work? The bargain? How ould the ity last?
Go home.
[His question unanswered, Hassan stumbled homeward, pi king his way in a
series or hild's short uts a ross the bomb sites and the rubble of Baghdad.℄
[And, though his stoma h hurts (for fasting is easy, this Ramadan, and
food is hard to ome by) his head is held high and his eyes are bright.℄
[For behind his eyes are towers and jewels and Djinn, arpets and rings and
wild afreets, kings and prin es and ities of brass.℄
[And he prays as he walks ( ursing his one weak leg the while), prays to
Allah (who made all things) that somewhere, in the darkness of dreams,
abides the other Baghdad (that an never die), and the other egg of the
phoenix.℄
[But Allah alone knows all.℄
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De: Um sonho
(Neil Gaiman)
OG:
GP:
OG:
GP:

OG:
OG:
OG:
GP:
GP:
OG:
TG:
GP:
TG:
OG:
TG:
GP:
OG:
GA:

GA:

GA:

GA:

GA:
GA:

GA:

GA:

de mil gatos

 hoje!
Tsss! E
O qu^e?
Ela esta aqui. Vo ^e vem? Deve ser divertido.
N~ao sei omo sair. N~ao posso atravessar nenhuma das aberturas na
parede.
La em ima tem um bura o meio aberto. Vo ^e pode sair por ele.
Mexa essa auda, pequenina. N~ao podemos perder essa.
 o hamado da noite! Corra, orra!
Ohh! Esta sentindo isso, riana? E
Espere por mim. Espere por mim, por favor!
Como sera que ela e?
Quem sabe? N~ao e um gato omum.
Bem-vindos, andarilhos da noite.
Ola. Estamos indo v^e-la.
Eu tambem, embora n~ao a redite muito nela...
Ent~ao por que esta aqui?
Hummpf. Curiosidade, talvez.
Eu quero saber o que ela tem a dizer.
Todos nos queremos, jovem. Todos nos.
Irm~as... Irm~aos... Boa aada.
Obrigada por virem me es utar; por sua disposia~o em ouvir minha mensagem.
E espero que quando eu terminar, alguns de vo ^es possam ompartilhar
de meu sonho.
Nem sempre fui omo vo ^es me v^eem hoje.
Um dia, muitos ontens atras, eu, e muitos de vo ^es, servamos aos seres
humanos, vivendo no mundo deles: divers~ao, posse e brinquedo.
Eu me iludia... omo talvez, muitos de vo ^es se iludem... que tinha
ontrole de minha vida.
A nal, eles me alimentavam... me davam onforto e alor.
E o que eu dava em tro a? Alguma afeia~o, talvez. Minha presena.
Na verdade, era pou o pelo que eles ofere iam.
Ele era um gato de rua.
Orelha rasgada.
Olhos negros.
Era minha epo a de amar. Ele foi o meu es olhido.
Nosso prazer um pelo outro, e a onsumaa~o de nossa fome mutua, foi
urrada aos eus, e gritada aos ar os do rmamento.
Ele era forte e rapido. Suas garras e dentes eram a ados omo o inverno.
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GA:

GA:
H:
M:
H:

GF:
GA:

GA:
GA:

H:

M:
GA:

GA:
A:

GA:
GA:

A:

Nun a o vi outra vez. Mas jamais o esque i.
No tempo erto, nosso prazer trouxe frutos, uma maravilhosa ombinaa~o
dos traos de nos dois.
Eu ante ipava o entusiasmo de omo os ensinaria sobre a vida...
Os prazeres de se lavar, de aar, de sobreviver.
Eles me sussurravam sua feli idade: por tomar arne de minha linhagem,
provar o ar e o leite. Eles murmuravam sua rena no futuro.
Meus humanos, entretanto, n~ao ompartilhavam de nossa alegria.
Vo ^e sabia que ela estava no io! Droga! Por que n~ao a prendeu?
Pare de re lamar, Paul! Eles n~ao s~ao uma gra inha?
Gra inha? Ela e uma Siam^es \Blue Point" legtima.
Estas bolinhas de p^elo n~ao valem por aria nenhuma.
miip.
Eu os senti de longe, na es urid~ao, enquanto a agua fria os levava...
Eu os senti se debaterem e arranharem egamente... me hamando, em
seu p^ani o e medo.
E ent~ao eles se foram.
Foi so ent~ao que des obri o quanto estava enganada. Que eramos subordinados. E, enquanto viv^essemos om os humanos, n~ao poderamos nos
onsiderar livres.
E eu rezei.
Pelo amor de Deus, Marion! Ela nem sabe o que a onte eu... Olha so!
Ela deve estar ate aliviada!
A oitada e quase um lhote ainda. Ela n~ao ia aguentar...
Vo ^e tem raz~ao, Paul. Mas, mesmo assim, eu me sinto... meio ulpada.
Rezei para a es urid~ao. Para a noite.
Rezei para o Rei dos Gatos, o emissario da raa na Terra, aquele que
anda entre nos e n~ao o onhe emos.
Eu rezei...
E sonhei.
Por que se aventurou ate o oraa~o do Sonhar, pequena gata?
N~ao ha nada aqui para vo ^e.
Vim em bus a de justia; vim pela revelaa~o; vim pela sabedoria.
O passaro voou mais baixo. Mas n~ao ao meu al an e.
\Justia?", ele repetiu. \Justia e uma ilus~ao que vo ^e n~ao en ontrara
nesta ou em qualquer outra esfera."
\Sabedoria?" Ela n~ao faz parte do Sonhar, agil andarilha, embora os
sonhos sejam uma par ela das experi^en ias de ada vida, que e a uni a
sabedoria que importa.
Mas revelaa~o?
Esta e a provn ia do sonho.
Ela pode ser sua... mas apenas se seu oraa~o for forte.
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A:

GA:

A:

V^e aquela montanha? La existe uma averna onde vive o misterioso Gato
dos Sonhos, o regente desse mundo adorme ido.
Pro ure-o. Mas uidado. O aminho ate a averna e dif il. E muito
pode a onte er a uma pequena gata.
Todos os lugares s~ao iguais para mim. En ontrarei a averna e minhas
respostas.
N~ao tenho medo.
Ent~ao boa sorte, lha.
[Deixei o deserto de ossos e ome ei a longa jornada para o lar do gato
dos sonhos.℄
[Atravessei a oresta dos fantasmas, onde os mortos e perdidos sussurravam ontinuamente, prometendo-me mundos se eu parasse para brin ar
om eles.℄
[Fe hei meus ouvidos as suas lamurias.℄
[Num erto momento pensei ter ouvido meus lhos me hamando, mas
ergui minha auda e ontinuei em frente.℄
[Caminhei atraves de lugares frios e gelados, onde ada passo era dor,
ada movimento, um tormento.℄
[Mas eu ontinuei.℄
[Cruzei a umidade que amorte eu minhas patas e en har ou meu p^elo,
tentando lavar minhas memorias.℄
[Atravessei a es urid~ao e o va uo, onde tudo o que faz de mim o que sou
me foi sugado.℄
[Mas mesmo no vazio do puro nada, sem saber mais por que estava
andando ou o que bus ava, eu ontinuei em frente.℄
[Ent~ao, depois de algum tempo, sa daquele lugar e meu ser voltou a
mim: eu estava na montanha do Gato dos Sonhos.℄
[Vi a averna e seus guardi~oes e disse a eles, \vim para falar om o Gato
dos Sonhos".℄

GR:

CA:

GR:

GA:

DR:

Por que deixaramos vo ^e entrar, pequeninha?
Uma pequena bo ada, e a maioria pele e osso.
Por que o Senhor dos Sonhos deveria ser perturbado por alguem omo
vo ^e?
E ent~ao? Responda.
O Senhos dos Sonhos ara furioso se for molestado sem um bom motivo.
Vim de muito longe para voltar agora, Grifo.
Anun iarei minhas inteno~es ao Senhor dos Sonhos, e somente a ele.
Sou uma gata, e mantenho meu intento.
Entre, ent~ao, gatinha.
Mas esteja prevenida: sonhos t^em seu preo.
[E assim, eu prossegui.℄
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[O aroma no ar era estranho, mas ainda era felino.℄
[Cada sentido meu gritava para que eu fugisse dali, mas, om o p^elo
eriado e as garras preparadas, aminhei vagarosamente para dentro.
E ent~ao parei diante dele.℄
GA:
GS:
GA:

Estou aqui.
E quem seria vo ^e?
Uma gata. Uma andarilha noturna. Um orvo morto me mandou aqui,
em bus a de revelaa~o.
[Tentei pare er on ante, mas, na verdade, estava apavorada.℄

GS:
GA:

GS:

Venha omigo, ent~ao, pequena irm~a, e diga porque me pro urou.
Eu... eu quero entender.
Por que eles puderam tirar os meus lhos de mim? Por que vivemos
dessa forma? Eu n~ao ompreendo.
Dizem que apenas um Rei pode olhar um gato de frente.
Olhe dentro dos meus olhos, pequena irm~a.
Olhe dentro dos meus olhos.
[E assim ele me mostrou a verdade, exatamente omo estou ontando-a
a vo ^es agora.℄
[Naqueles olhos eu vi imagens. E nas imagens eu vi a verdade.℄

GS:

Todos os gatos podem ver futuros e e os do passado. Podemos assistir
a passagem de riaturas da in nitude do agora, de todos os mundos
fra ionalmente diferentes do nosso.
Nos seguimos oisas espe trais om os olhos. E os humanos nada v^eem.
[Mas a realidade que o Gato dos Sonhos me mostrou trans endia tudo
que eu ja imaginara.℄
[Muitas estao~es atras, os gatos governavam o mundo.℄

[Eramos
maiores ent~ao, e este mundo foi riado para nosso prazer. Nos
andavamos a vontade, tomando o que queramos.℄
[Naquela epo a, os humanos eram riaturas pequenas, menores do que
somos hoje.℄
[Os humanos nos tratavam, nos alimentavam e nos a ari iavam.℄
[E, quando a lua ava heia, nos os perseguamos e omamos alguns
deles. Mas preferamos a aa...℄
[...pois eles eram presas mais deli iosas que os passaros; e, naqueles tempos, os ratos eram pequenos e insigni antes demais para o nosso prazer.℄
[Ah! Dias alegres aqueles... aar sob a Lua dos Gatos. O Jogo do Gato
e do Homem...℄
[Prrrrrr.℄
[Ent~ao, um humano surgiu entre eles. Um ma ho de p^elos dourados.
Nas ido e riado nos jardins idli os de uma das damas felinas sibaritas.℄
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[O humano teve um sonho, uma inspiraa~o. Ele aminhou entre seus
semelhantes e disse...℄
H:

H:

H:

Sonhem! Sonhos moldam o mundo.
Sonhos re riam o mundo, todas as noites.
N~ao sonhem o mundo omo ele e agora, dominado por nossos senhores
felinos.
Sonhem um novo mundo. Sonhem um mundo de seres humanos. Sonhem
um mundo em que nos somos os senhores, em que nos somos os reis e
rainhas e os deuses.
Sonhem um mundo no qual n~ao mais seremos aados e mortos por gatos.
N~ao sei quantos humanos ser~ao pre isos, mas temos que fazer isso!
Muitos de nos sonharemos, ent~ao a onte era.
Sonhos moldam o mundo.
[E a Palavra se espalhou entre os humanos.℄
[E alguns deles a reditaram e sonharam.℄
[E, por algum tempo, nada a onte eu.℄
[Uma noite, porem, o bastante deles sonhou. N~ao foram pre isos muitos.℄
[Mil, talvez. N~ao mais.℄
[Eles sonharam...℄
[E, no dia seguinte, as oisas mudaram.℄
[Os humanos aram enormes, tornaram-se a espe ie dominante; e os
gatos, presas deles, dos a~es, e de suas maquinas de metal.℄
[Presas para o mundo que os humanos riaram.℄
[Tudo isso eu vi quando olhei dentro do olhos do Gato dos Sonhos.℄

GA:
GS:
GS:

GS:
GA:
GS:
GA:
GS:

GA:
GA:
GA:

GA:

Ent~ao, eles sonharam o mundo omo ele e hoje?
N~ao exatamente.
Eles sonharam o mundo da forma que ele sempre foi, pequenina.
Nun a houve um mundo de damas-gatos e lordes-gatos.
Eles mudaram o Universo desde o in io de tudo, ate o nal dos tempos.
Vo ^e ompreende agora?
Sim. Sim, entendo.
Ent~ao vo ^e ja sabe qual sera sua tarefa. Sabe o fardo que devera arregar.
Vo ^e e forte o bastante?
Sim. Espero que sim.
Ent~ao desperte, riana. Com minha b^ena~o.
Entendam: eu vi o outro lado do que ele me havia dado.
Se eles puderam sonhar...
Nos tambem podemos trazer as oisas de volta. Se a reditarmos. Se
sonharmos.
Dizem que nos somos os sonhos da raa arni eira... e talvez seja verdade.
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GA:
GA:

GA:
GA:

GA:
GA:

GA:

GA:

GA:

GA:

Mas, se o bastante de nos sonhar...
Se apenas mil de nos sonharmos...
...poderemos mudar o mundo.
Nos podemos sonha-lo de novo! Um mundo em que ninguem sofrera om
a mal ia humana, no qual nenhum gato sera morto pelo apri ho dos
homens.
Um mundo em que nos mandaremos.
Deixei os humanos naquele mesmo dia para espalhar as boas novas.
E agora eu viajo de um lugar a outro.
Andei leguas sem medida. Passei fome, as vezes; fui ferida. Mas prossegui
minha aminhada.
Numa maquina de metal, eu ruzei as aguas frias.
Levei a Palavra a gatos solitarios e ferozes em lugares isolados.
Gritei as estrelas minha mensagem do alto de telhados e a sussurrei aos
gatos moribundos nos be os.
Contei isso tudo a muitos gatos. E, aonde quer que eu va, minha mensagem e a mesma...
Sonhem!
Sonhem o mundo. N~ao esta sombra palida da realidade. Sonhem o
mundo omo ele realmente e.
Um mundo em que todos os gatos s~ao reis e rainhas da riaa~o.
Esta e minha mensagem.
Eu ontinuarei andando, e repetindo-a, ate morrer.
Ou ate que mil gatos ouam minhas palavras, e a reditem nelas, e sonhem...
...para voltarmos ao paraso.
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