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2Domingo 9/abr/2006J�a faz mais de três anos. Quando �e que v~ao me perdoar por eu ter sidoviolado?Quando �e que gente omo eu vai ter direitos? A �unia oisa que pode medar alguma seguran�a �e eu ter entenas de amigos a quem eu possa reorrer seaonteer de novo.A minha praga ainda n~ao funionou.\Um dia algu�em vai quebrar o nariz da Aline om um soo - e esse algu�emn~ao vai ser eu."E os meus pesadelos ontinuam.As pessoas dizem, ou diziam: \vai passar". Era pra eles terem passado h�aanos.Hoje na feira um ara - um feirante - tinha dado uma have de bra�o numamulher e estava levando-a pra fora da feira. N~ao entendi se ela era ladra, se elatinha um aso om ele, ambos, ou o quê. Numa hora ela at�e gritou \ai, ai, ai,meu bra�o, t�a me mahuando". Mas soou falso e inadequado e ela n~ao tentoude 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 funionava: sexo pra mim �e umninho de serpentes. Transar om algu�em �e mexer em medos, expetativas,inseguran�as, rejei�~oes, paran�oias - e numa disiplina de anos pra tirar sexoda minha lista de prioridades e redireionar a energia para outras oisas.Eu j�a tinha transado om duas pessoas e n~ao queria transar om uma tereirase n~ao fosse algo muito espeial. O meu neurônio do sexo �a longe do meuneurônio do prazer e muito perto do neurônio do medo: \sexofobia". E a Alinedizia que entendia.Durante um ano depois dessa hist�oria eu n~ao onsegui olhar direito nos olhosde ningu�em. A gente sempre aprende om qualquer rela�~ao, dizem. Eu aprendique qualquer pessoa podia ser uma Aline.Espera-se que eu seja feliz, que eu me envolva om outras pessoas, queesque�a isso e supere. Ser�a que algu�em poderia me mostrar o aminho? Ser�aque algu�em poderia se aproximar e me guiar pela m~ao?Poua gente hoje em dia sabe lidar om quem tem medo. E as pessoas n~ao�am �a vontade om quem tem segredos engasgados.Ter�a 28/mar/2006Quando ele naseu ele era onsiderado humano; depois passou. Foi abatidoaos 12. rrj 14 de junho de 2009 15:48



3Volta e meia eu aio no meio de grupos de defensores dos direitos dos animais,e a ingenuidade deles me irrita. �E que o nosso p�ublio-alvo �e diferente: eles �amhoados om o absurdo que s~ao os abatedouros, vaquejadas e laborat�orios detestes em animais, e eles querem atingir as pessoas que nuna nem pensaram queos animais sofrem omo n�os. Porra, meu pai passou por ampo de onentra�~ao,minha melhor amiga j�a esteve em hosp��io, j�a vi poliiais surrando pessoas narua, e j�a me senti o negro e o louo da minha fauldade; pra mim essas oisas -rueldade ontra o \outro", o que n~ao �e humano, o que n~ao �e um de n�os - s~aootidianas, s~ao o ar que eu respiro h�a anos.Estou ansado de dizer que as pessoas que s~ao ru�eis om quem elas n~aoonsideram humano s~ao \monstros"; n~ao, se treinar para desumanizar ertosseres e trat�a-los omo objetos �e um proesso humano demais, eu reonhe�o eleem mim - tem que ser poss��vel dialogar de igual para igual om essas pessoas,tem que ser poss��vel usar esse proesso onsientemente e esolher quem vai sertratado omo oisa -Temos muitos inimigos muito muito grandes e nos ontentamos em baternos mais fraos.Sexta 17/mar/2006As minhas pessoas favoritas têm muito pouo e aguentam �rme enquantosuas fam��lias as hamam de parasitas.Lady Liberty, lend a hand to meThere, the eyes are Sunlight on a broken olumn
Quinta 16/mar/2006Rimbaud 0: Miss~ao Abiss��nia -esrevi isso pouo depois de voltar do Canad�a, e mostrei pra muito pouagente. T�a na hora de fazer esse texto �ar um pouo menos sereto.
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4Quarta 15/mar/2006Aho que vou onseguir uma transferênia para Campinas ou S~ao Paulo.\Voê n~ao vai sentir falta da praia?"Hm, qual foi a �ultima vez em que eu �quei sem amisa em algum lugarp�ublio ou om pessoas amigas por mais de uns pouos 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 paran�oias reorrentes om a Cl�audia revoltada por eu me manteresulhambado e desabelado e \feio" (na verdade esse \feio" era porque eu mepunha �a margem e agia defensivamente omo se eu fosse um prosrito, e a�� euignorava de prop�osito muitos dos �odigos de omportamento usuais. Um diaeu tenho que esrever 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 urvase 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 reser.Segunda 13/mar/2006- O seu pai morreu.- Hm, agora s�o preisamos nos proteger do fantasma dele.Domingo 12/mar/2006Cl�audia:Voê fez um estrago fudido - e depois, o que voê fez pra tentar onsertar?Pediu desulpas um pouquinho, tentou esqueer, me disse pra esqueer, mehamou de ranoroso -Porra, eu tou ansado de viver numa idade em que mem�orias e pessoas s~aot~ao desart�aveis -Eu queria �e que ela reonheesse que eu tenho algo tipo um ora�~ao, sejal�a o que for isso (e a palavra soa brega, ent~ao eu evito) - que eu tenho feridasdemais doendo h�a tempo demais, e admito que isso �e uma merda - mas eu fa�oum esfor�o louo pra lidar om isso do modo mais honesto poss��vel, e tento termil oisas boas pra ompensar
rrj 14 de junho de 2009 15:48



5Sexta 10/mar/2006Eu tou ansado de lembrar que 90% da abe�a dele me aham um idiotae um freso (e s~ao exatamente os 90% que ele n~ao ontrola) e que ele s�o temorgulho do meu diploma de Doutorado, pro qual eu nem ligo muito - o que euqueria era que ele entendesse que ele me eduou de um jeito super duro e queeu aprendi a responder essa dureza sendo duro tamb�em - eu queria pelo menoso olhar surpreso e respeitoso que a gente imagina que um mestre espadahimfa�a quando luta om um aluno e vê que ele hegou ao seu n��vel, mas n~ao, omeu pai s�o me vê omo um monstro grosso e insens��velTer�a 7/mar/2006Tem uma ena que se repete no �nal do \Les Mâ�tres du Temps" em que ogaroto �e ataado por insetos gigantes que �am piando a abe�a dele -Pra mim essa ena �e algu�em sendo ataado por pensamentos.Eu lembro dela v�arias vezes por dia.Comprei de novo uma aixa de Minerva Brisa (sab~ao em p�o). Eu gosto doheiro dele, aho que ele limpa bem, mas n~ao gosto muito da sensa�~ao nas roupasdepois, pelo menos quando elas est~ao molhadas - aho que s~ao as bolinhas desilione.enolhido feito uma bolinhaom as m~aos nos ouvidosgritando em silênioDomingo 26/fev/2006Hello Ms. Carnivore!Your love juies stink too muh.Sorry!Bye.
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6Ter�a 24/jan/2006 (?)Eu estou ansado de �ngir que daqui a pouo vai estar tudo bem porque euvou ter esqueido a minha raiva(Daqui a pouo de novo as pessoas em torno de voê n~ao v~ao existir, s�o v~aoexistir o notii�ario e os judeus)E voê vai ser grosso om as pessoas em torno de voê porque voê n~ao temo menor ontato om os sentimentos delas(\Ah, desulpe, eu n~ao perebi" - laro que n~ao perebeu)Ter�a 28/de/2005Ele hega de noite e eu me levanto maravilhado pra reebê-lo, e ele per-gunta, \quais s~ao as novidades?", e, putz, n~ao tenho novidade nenhuma exata-mente porque eu passei o dia boba de feliidade e expetativa esperando que elehegasse deitada na soleira da porta, agora tenho medo de que a minha falta denovidades seja sinal de que eu �z tudo errado, se eu fosse mais asual eu teriatanta oisa pra ontar, se eu fosse um ahorro a minha feliidade bastaria, maseu n~ao sou e ele me obra novidades, malditas novidades.Domingo 18/de/2005Ele se senta no sof�a na frente da televis~ao e espera a morte hegare a morte vem in�nitamente devagarTer�a 6/de/20051.- \Deixa eu te ajudar"- \Voê n~ao tem nada do que eu preiso"2.You are like a hurrianeThere's alm in your eye
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8S�abado 20/mai/2006Eu vi as pessoas dan�ando t~ao bonito umas om as outras no Demor�atiose vi ela e ela se abra�ando e se dando um beijo e dessa vez eu sorria, porqueeu lembrava omo era dan�ar om ele, omo n�os dan��avamos t~ao devagar, eera porque n�os �eramos t~ao uidadosos, porque entre meninos �e tudo t~ao maisompliado -Eu mordia os l�abios. Pouas vezes eu fui t~ao bonito quanto quando eudan�ava om ele.Todo mundo nos olharia se n�os estiv�essemos ali; ali�as, todo mundo nos olhavaquando n�os dan��avamos - a gra�a era essa. N�os ah�avamos bobo ignorar aspessoas em torno de n�os; e qualquer movimento meânio ou falso faria aspessoas se distra��rem e voltarem pro seu amargor habitual.N~ao sei rotular a rela�~ao que h�a entre n�os; outras pessoas se beijariam, ouat�e transariam, ao atingirem um ent�esimo da intimidade que eu e ele t��nhamosquando dan��avamos.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 mem�orias.Quinta 11/mai/2006Eu devia ter telefonado quando vi que n~ao ia mais dar tempo pra fazer avisita, ao inv�es de ter s�o mandado uma mensagem pelo elular. Mas naquelahora pareia que tudo era foda-se e tanto faz, e ao mesmo tempo era tudo iguale banal, eu tinha aabado de tomar um banho gelado porque a minha atmatetinha sido utterly unhelpful mais uma vez, ela estava oupada e quando eu fuipedir alguma dia pra onseguir aender o aqueedor sem ele fazer aquela oisade explodir que ele fez das outras vezes ela deu uma explia�~ao em duas ou trêsfrases tosas nas quais evidentemente faltavam peda�os.Um dia eu ainda vou saber pedir ajuda direito, e eu vou saber relamar eobrar ao inv�es de �ar s�o desistindo e aindo nesse loop mental de �ar tentandotransformar 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 enontrar o gato, eu esperei a liga�~ao doara que paree que tem uma proposta de trabalho pra mim em Reife, e elen~ao ligou.Ontem eu fui visitar os meus pais e vi que o meu pai est�a ainda mais hato,mais enurralado e mais pat�etio. Ele foi super simp�atio omigo, me perguntouoisas, me mostrou oisas - e hoje eu estava vendo omo �e que a minha raivadele ontinua intata, apesar de que �as vezes ela quase �e ontrabalan�ada porum pouo de pena. Eu volta e meia vejo que estou esperando ele morrer, e�o pensando se n~ao �e a hora de ome�ar a dizer isso abertamente, pelo menosrrj 14 de junho de 2009 15:48



9pros amigos mais pr�oximos - s�o que a�� paree que eu viro um monstro, que n~aoexistem mais ertos e errados, e que tudo foda-se e tudo tanto faz.�E que eu n~ao tenho quase nenhuma lembran�a boa dele. Mas h�a muitos anoseu me defendo tanto dele que paree que n~ao sobra nenhuma breha por ondeele possa fazer algo de bom - o m�aximo que aontee �e �as vezes ele ser menosdesagrad�avel.Ou seja, sob um erto ponto de vista �e tudo ulpa minha. Que lindo, quelegal, que divertido - n�e? Mas eu j�a estou aostumado.Alguns amigos dos meus pais me arranjaram uns ontatos de trabalho, tipomande urr��ulo para o fulano de tal. Fio pensando o que eles fariam se elesdesobrissem o que eu sinto por ele. Aho que �e por isso que eu �o t~ao surpresoquando eles me ajudam.Quarta, 3/mai/2006Reuni~ao sobre realoa�~ao.Devo poder ontinuar trabalhando na mesma empresa, mas numa outraposi�~ao, mais t�enia, usando menos linguagens (s�o C e SQL), tendo que lidarom os mesmos bugs do Windows, tendo que ir pra Barra, om o mesmo hor�ario(8 horas por dia), e ganhando a mesma oisa.Hay for the horsesS�abado, 29/abr/2006Um dia eu estava lendo um livro nas mesinhas do Espa�o Unibano e trêsgarotos de terno vieram fazer uma \interven�~ao po�etia" (uma \interven�~aopat�etia", na verdade) l�a no hall do inema e nos empurrar seus livrinhos...eu �quei t~ao irritado que eu esrevi isso aqui, que infelizmente por ausa dadivis~ao em linhas pode pareer poesia...Porque poesia �e t~ao bonito. Porque o poeta. Pra omer muitas mulheres.Oh yeah.(Ei, menino de terno)
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10Quarta 19/abr/2006(Sobre ter�a 18/abr/2006)Fiquei onversando om um ara - uma anabranquete - na O�ina da Se-mente. Puta que pariu, que oisa irritante - aquele disurso de que o onhe-imento j�a est�a todo dentro de voê, voê n~ao preisa de nada externo, de quen~ao-sei-quê e n~ao-sei-que-l�a \n~ao existem" (o bem? a verdade? a feliidade?),ita�~oes ao \What the bleep do we know?" e �a F��sia Quântia...Um exemplo marante que ele deu: que na fam��lia dele todo mundo bebia umopinho de aha�a todo dia e ningu�em sabia omo era viver sem isso; e agoraque ele experimentou viver sem aha�a ele n~ao quer nem mais fazer ontato denovo om a vers~ao antiga dele, que funionava na mesma sintonia que a dessesaras.Eu posso n~ao estar querendo beber aha�a agora, mas eu quero muito on-seguir me omuniar om esses parentes que bebem na historinha que o araontou: eles têm uma perep�~ao 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 momentoda ria�~ao e s�o, e que a id�eia de omunia�~ao om outros �e balela. T�a, anabran-quete, �a a�� om a sua abe�a transendental e om o êxtase das omidinhas.Eu sou diferente, e eu tenho horror a pessoas que n~ao têm interesse por livros,id�eias, modos de pensar diferentes e obras de arte.E a�� ele vai �ar me olhando om aquele olhar superior. Com que ara eugostaria de olhar pra ele de volta?Eu olhava nos olhos dele e era t~ao �obvio pra mim porque �e que ele tinhaentradas enormes e aqueles tufos de abelo pro lado e pra ima: exesso de umdeterminado tipo de pensamento. Agora eu quero desintoxiar daquilo.Segunda 17/abr/2006Aula de A�ereos que n~ao teve. Almoei na O�ina da Semente e aabeiajudando os aras num evento no Jardim Botânio.Sexta 14/abr/2006Lutando ontra a depress~ao sem saber direito porquê e sem saber o que euvou enontrar do outro lado.
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11Quinta 13/abr/2006It is lonely up hereIt is so sad down thereCome, join meSays the suiideAnd she's so rightQuarta 12/abr/2006Enontrei o Melea na rua.
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13S�abado 30/de/2006Andou aonteendo de novo. Agora est�a mais frao, mas durante mais oumenos uma semana foi bem forte. Eu ome�ava a pensar em omo seria o meupr�oximo trabalho areta e logo me vinham as imagens dos dois soiopatas dogrupo de programadores em C -\Soiopatas" ou \engenheiros"? N~ao sei - quando eu era rian�a e eu desobria palavra \soiopata" eu pensei \uau, �e isso que eu quero ser quando eu reser"- e todos os estudantes de engenharia que eu onhei eram que nem aqueleRaphael do grupo de C, ou pelo menos meio que nem ele - o outro soiopataem nuna heguei a onheer direito e nuna soube o nome dele, mas em teoriaeu teria que trabalhar junto om ele tamb�em...Foi ouvindo as hist�orias deles que eu entendi porque as boates hetero - emque eu nuna vou - obram t~ao aro a entrada: �e porque de vez em quando arasomo esses v~ao l�a e quebram tudo. E depois eles �am ontando as hist�orias erindo, rindo - \A��, merm~ao! A��, merm~ao!"and he had a joband he brought home the baon sono one knewhe was a mongoloid, mongoloidhappier than you and meE uma das oisas que mais d�oem �e pensar que um ara desses �e um �otimopro�ssional, muito melhor que eu (aspas em algum lugar - onde?) - o hefemanda fazer alguma oisa e o ara faz; n~ao importa se �a mal-feito ou ileg��vel,ele faz. E todo mundo reonhee quanto esfor�o �e neess�ario pra se fazer umprograma ileg��vel de 5000 linhas omo os dele, e pra ele fazer remendos noprograma depois; poua gente reonhee o esfor�o neess�ario pra um hippieomo eu fazer um programa de 500 linhas, limpo e leg��vel, que resolve o mesmoproblema que o do ara... ah, o meu �e bem mais f�ail de onsertar e de estenderque o do ara, mes eu levo o mesmo tempo pra ter uma primeira vers~ao rodandoque ele, e eu s�o onsigo ter pique pra fazer o que eu fa�o porque ao inv�es de eupassar os meus hor�arios de almo�o puxando a ara num sorriso, omendo umagosma qualquer e falando sobre arros e bundas de mulheres eu passava os meushor�arios de almo�o sozinho, indo em algum dos pouqu��ssimos lugares daquelamerda de Barra da Tijua que tinha op�~oes vegetarianas, e lendo Jean Genetou Virginia Woolf.Uma vez eu pedi pra esse Raphael pra ele onverter pra um erto formatouns doumentos on-line que a gente tinha sobre um projeto que ia �ar sobminha responsabilidade; os originais estavam num formato que s�o podia ser lidodireito em Windows (\a��, merm~ao, pra mim esse neg�oio de Software Livre �ebabaquie, isso n~ao devia existir, eu n~ao dou de gra�a os programas que eufa�o de jeito nenhum, esse neg�oio de ompartilhar �e oisa de viado, e essepessoal devia parar om essas fresuras de �ar usando sistemas diferentes errj 14 de junho de 2009 15:48



14fazer 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 dejeito nenhum (\n~ao preiso ver, eu onhe�o esse formato"), e eu tive que tentarfazer ele levantar puxando ele pelo rah�a - l�a os rah�as �am numas ordinhasno peso�o da gente - mas ele n~ao quis levantar, aho que eu devia ter toridomais (que ser�a que teria aonteido se eu tivesse apertado at�e ele mudar de or?Nananana, Raphael, sorria, �e brinadeira, p�ara de fresura, laro que voê est�agostando, sorria - ada um tem um jeito de brinar, adê o sorriso? Vem �a,baby) - mas paree que mesmo o pouquinho que eu �z j�a 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~aoou por os aras aharem que eu sou viado - mas �e omo se isso fosse umapossibilidade permanente.Sexof�obios n~ao apanham. S~ao hamados de maluos, exlu��dos, disrimi-nados, desartados - e s�o. N~ao �e preiso empurr�a-los pra baixo na hierarquia(omo a gente empurra algu�em pra baixo da �agua numa pisina) - eles j�a est~aofora da hierarquia de qualquer modo.Essa maheza desses Rapha�eis �e soial - eles est~ao o tempo todo fazendooisas para serem aeitos pelas pessoas do grupo deles, que pra eles �e omo sefosse o �unio grupo que existe e que importa. O \a��, merm~ao"; o \isso �e oisa deviado" - o que aontee se h�a alguma reviravolta e eles passam a ser onsideradosviados, ou maluos (mesmo, de hosp��io), ou losers? �E algo inoneb��vel pra eles- �e uma esp�eie de morte -O grupo deles massara viados e nerdzinhos fr�ageis - \gente inferior".Eu n~ao sou um nerdzinho fr�agil - eu a�� fora desses grupos h�a muito tempo- eu morri - e doeu, muito (it's an open wound that never heals, et).Algumas das minhas referênias: junkies de psiod�elios, xam~as mendigos,Lobo Solit�ario, Sandman, terroristas suiidas -Das vezes em que eu esganei algu�em nos �ultimos anos era sempre eu soz-inho ontra a pessoa que eu esganava. Eu n~ao ontava om ningu�em do meulado, mas eu prestava aten�~ao a todas as pessoas em torno, eu estabeleia umaomunia�~ao om elas, e a�� elas n~ao me ataavam em grupo omo se eu fosseo invasor, o \ele" (versus o \n�os") - elas n~ao onseguiam me transformar num\ele", numa oisa -Os homens - os Rapha�eis, mas esses �e que s~ao os homens homens de verdade- formam m�a�as - eles aobertam as esroties e burries uns dos outros - esseRaphael, por exemplo, trai a mulher pra aete -CovardesQuando passaram \O Triunfo da Vontade" da Leni Riefenstahl e eu vi aque-las enas da Conven�~ao de Nuremberg, entenas de milhares de jovens emforma�~ao perfeita ouvindo os disursos de Hitler, a�� �e que eu entendi direitoomo deve ser bom pra aralho fazer parte de um grupo, ou melhor, do \todomundo" - mas eu nuna onsegui. Por um lado eu tentava, e sempre dava errado;faltava algum li, faltava a naturalidade que aqueles aras tinham - volta e meiarrj 14 de junho de 2009 15:48



15alguma oisa me puxava pra fora da situa�~ao em que eu estava, zuuuuuum, enum instante eu passava a ser um observador, e eu estranhava aquela situa�~ao eaqueles pap�eis, omo �e que aquelas pessoas podiam ter tanta onvi�~ao daquilo?Aquilo era raso e falso, omo hist�orias esritas por idiotas, omo m�usia ruim -e a�� eles perebiam o meu estranhamento e me estranhavam tamb�em -Por outro lado, quando era rian�a a oisa que eu tinha mais medo eraquando eu resesse eu virar uma pessoa med��ore (�e, om esses termos mesmo- depois �e que eu passei a usar outros). Quase todas as pessoas em torno demim eram \med��ores", e eu os via omo mortos-vivos.(Aho que se eu fosse uma rian�a feliz eu n~ao pensaria desse modo. Maseu ahava que a �unia oisa que ompensaria a vida que eu levava, e que fariatudo valer a pena, seria algo muito espeial no futuro).Aos 17 anos, depois de uma tentativa de sui��dio frustrada, eu me arrastava.O �unio futuro que eu via pra mim era eu virar um vegetal num maniômio.Continuo ahando um absurdo terem me mantido vivo; quem hega a um pontoomo o em que eu estava n~ao se reupera. Os deuses ainda v~ao me pagar portudo isso - mas isso �e outro assunto.Eu tomei preau�~oes pra que eu n~ao pudesse virar um dos \med��ores", umdos mortos-vivos. Eu riei antiorpos. Eu queimei as pontes.Alguns dos meus amigos matem�atios na fauldade tinham amigos estu-dantes de engenharia; eu n~ao entendia omo.Se a gente vê um biho que ome grama e outro que ome pequenos roedoresa gente diz: s~ao esp�eies diferentes. Eu olhava pros estudantes de engenhariae pensava: eu n~ao onsigo nem entender omo �e que algu�em gosta das oisasque esses aras gostam, n~ao onsigo nem me pôr no lugar deles. A bioqu��miaemoional deles �e o oposto da minha.Eles gostavam de poder, oisas, mentiras, divers~ao, erveja, galinhagem,trophy girls, de se saanearem mutuamente, de tiraram onda, de serem espertos,de ompetirem, e de pisarem em losers.Ent~ao: andou aonteendo de novo. Durante uma semana as imagens �aramme vindo dezenas de vezes por dia - por exemplo, eu ortando as falanges daponta dos dedos da m~ao do Raphael om um aliat~ao (\sorria, Raphael, sorria")- Quase todos os homens s~ao meus inimigos.Era pra eu sentir al��vio por eu n~ao ser omo eles - mas �e mais f�ail a gentese lembrar das oisas que inomodam, e da mesma forma que eu �as vezes souataado por esses surtos de rueldade (que, �obvio, �am s�o dentro da minhaabe�a, omo uma bad trip), eu �as vezes sou ataado por rises de inveja eraiva - eu sei que eu n~ao teria omo ser omo eles, mas eu �o olhando praessas pessoas \normais" omo um garoto diab�etio olhando pros outros garotostomando sorvete.Aho que esses ashes de rueldade - e mil outras oisas que eu detesto -têm a ver om hormônios.rrj 14 de junho de 2009 15:48



16(Ali�as eu omeei a �ar vegetariano - em 2001 - pra tentar ontrolar essasrises. Funionou bastante, mas isso �e outra hist�oria).H�a anos que eu penso em experimentar Androur pra ver o que aontee- mas eu queria experimentar o Androur sem tomar antidepressivos junto, edizem que a�� o efeito pode ser devastador, e eu ainda n~ao tenho estrutura praisso. Estou h�a anos sempre deixando isso pra depois, e me preparando mais emais.Se funionasse eu poderia onsolidar o efeito om uma orquietomia... euteria que �ar tomando doses pequenas de hormônios de tempos em tempospra n~ao �ar totalmente sem hormônios, e eu odeio alopatia, mas seria umpequeno pre�o a se pagar. E a�� depois da orquietomia eu poderia onseguiruma penetomia...Mas essas oisas me fehariam portas para trabalhos aretas, e eu j�a tive umpouo de aesso a aminhos mais sutis pra equilibrar essa bagun�a toda. Nadadisso tudo pode ser feito apressadamente - mas se os pensamentos �am vindo�e melhor lidar om eles do modo mais honesto poss��vel.Sexta 24/nov/2006S~ao Paulo, 18/nov/2006: de repente eu desobri que todas as outras quatropessoas na mesa omigo - pessoas envolvidas om Software Livre, mas paulis-tas - eram ferrenhamente anti-Lula, e elas falavam omo se qualquer pessoaminimamente razo�avel fosse ser anti-Lula tamb�em.A�� eu onfessei timidamente que eu votei no Lula duas vezes, que eu gostodele, que eu aho que ele fez um governo entenas de vezes melhor do queeu ahei que seria poss��vel fazer, que ele pegou um pa��s destru��do, que pelaestrutura do governo qualquer um que hegasse �a posi�~ao dele se orromperiabem mais do que ele se orrompeu, que eu ahava que ele seria destru��do pelam��dia em pouos meses e isso n~ao aonteeu, et...(Marta: eu me lembro daquela �epoa em que o \A Soiedade do Espet�aulo"sempre pipoava nas nossas onversas, e aos pouos o livro ome�ou a ser itadoem artigos em jornais, e n�os ��avamos revoltados porque os artigos sempre eramesritos por gente om uma ompreens~ao do livro in�nitamente mais super�ialque a nossa...)As pessoas na mesa falaram que governos e empresas eram igualmente or-ruptos e daninhos mas que as empresas funionavam melhor, que a telefoniaantes e depois, et -Aontee que eu n~ao quero saber se elular vai funionar melhor ou pior, searro isso ou aquilo, o que me importa �e se os meus sobrinhos v~ao onseguirestudar direito em ol�egios p�ublios, o quanto as pessoas em torno de mim v~aoter que pagar em planos de sa�ude, o que elas podem onseguir depois de horasnas �las do INPS, e me importa saber omo �e a vida das pessoas das favelas, omquem a�nal a gente aqui no Rio onvive tanto... fodam-se os fuking winnersrrj 14 de junho de 2009 15:48



17e seus elulares (se bem que todo mundo tem elular hoje em dia), o que meimporta �e o pr�oximo assalto, e que tantas pessoas est~ao deprimidas e sem sa��da,umas est~ao tomando bolinhas, outras n~ao, e que a Marta se matou em novembrode 2004.(Em sonhos n�os �eramos omo os amigos do Guy D�ebord, terroristas queiam sendo inexoravelmente loalizados e abatidos quase sem estardalha�o. Masnosso interesse por maropol��tia era quase zero, j�a que maropol��tia �e feitaquase s�o de v��ios de pensamento e de ru��do, ent~ao na vida real n�os eramos s�oaqueles maluos inompetentes vivendo nas bordas da soiedade, deixados pramorrer por si s�os.)Quinta 23/nov/2006Eu n~ao deixaria qualquer um me furar, eu n~ao transaria om qualquer pessoa,e s~ao pouqu��ssimas as pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado se a genteomesse bolo de maonha ou tomasse um �aido (nossa, h�a quanto tempo eu n~aofa�o nenhuma dessas oisas - muitos meses, alguns anos, dez anos)�E f�ail usar o safeword e dizer \p�ara, n~ao p~oe mais uma agulha". Drogass~ao muito mais s�erias - uma vez que a gente tomou, tenham batido ou n~ao, n~aod�a pra reverter at�e tudo passar - mas as pouas pessoas que interessam sabemdisso muito bem.Onde �e que est~ao as pessoas pra quem a gente pode dizer \essa hist�oria desexo n~ao est�a funionando, 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 algu�em e daqui a pouo essa pessoa me massara ou metroa por outra, porque pra ela sexo �e uma oisa f��sia e simples e boa e pramim n~ao �e -Eu �o sem saber se eu devo tentar esqueer isso e tirar a energia dessepensamento ou se eu devo pensar mais sobre isso at�e onseguir de�nir mais oumenos bem om palavras omo essas oisas s~ao pra mim.No Canad�a eu podia dormir om meus amigos e amigas (om amigos �e maisdif��il; s�o quase aonteeu, mas n~ao hegou a aonteer mesmo), mas aqui asoisas s~ao diferentes... Uma vez uma amiga minha daqui me disse uma oisaque me deixou horrorizado: essa amiga minha, A, estava namorando B masbrigou om ele; a�� ela saiu om C e B �ou om muito i�ume. Como assim, euperguntei, e aabei desobrindo que \sair om" quer dizer \trepar" - assustadorisso, porque pra mim \dormir om" quer dizer \dormir om", e eu �o at�e ommedo de lembrar do que \dormir junto" quer dizer pras pessoas normais daqui...ali�as, foi numa dessas que a Aline me agarrou e me omeu - e depois �ou seesquivando e tirando onda e me manipulando - e isso aabou virando a pioroisa que j�a me aonteeu, pior do que eu ser �lho do meu pai, pior do que aminha adolesênia, pior do que eu ter sobrevivido �a minha tentativa de sui��dioquando eu tinha 17 anos, que na �epoa era a minha �unia esperan�a.rrj 14 de junho de 2009 15:48



18Segunda 20/nov/2006Aonteeu om um amigo meu:- T�a tudo bem?- N~ao, t�a tudo p�essimo!- Ah, mas n~ao pode ser assim n~ao! A gente tem que dizer que as oisas est~aobem.- Ent~ao t�a tudo bem.- Ent~ao t�a bom. Muita for�a pra voê, qualquer oisa me liga.S�abado 4/nov/2006Da �ultima vez que eu enontrei a pessoa X (ter�a, 23/outubro, por aidente,depois de um semin�ario na UFF; o domingo que eu �quei doente foi dia 15/out)a gente onversou um boado, e ela �ou tentando pôr as oisas em termos deatra�~ao f��sia e de�ni�~ao sexual -Cada vez eu tenho mais raiva disso. Desde pequeno eu aho que a gentedeveria tentar n~ao disriminar pessoas s�o por detalhes f��sios et et - ah, masdepois eu �quei tentando pensar nesses termos da pessoa X, nem que fosse s�opra eu ter uma resposta pras pr�oximas vezes em que as pessoas em torno demim ome�assem a onversar sobre essas oisas (esse tipo de onversa me irritae me frustra, quando elas aonteem eu desligo) -Que tipo de oisa eu gosto numa transa: o esp��rito de \na hora a gente vê".Algo que eu detesto e que me aterroriza: pessoas que separam o f��sio do resto.Quinta 2/nov/2006De Diane Arbus - A Biography, pp.243-244:Diane would also show her ontats to Walter Silver, a doumentaryphotographer who lived near her in the West Village. Diane likedhis work and he liked hers. \We'd ompare prints," Silver says,and then sometimes Diane would have o�ee with him at the Lime-light, where many photographers still hung out - photographers likeWeegee, Robert Frank, and Louis Faurer. \We'd all sit together ata big table and Diane would sit with us," Silver adds. \She'd neversay a word - she'd just listen and then suddenly you'd look up andshe'd be gone. She was the only woman who was ever in our littlegroup."Whih was her hoie, of ourse, but some people got the feeling thatDiane thought of photography as a man's profession. \I remember,rrj 14 de junho de 2009 15:48



19though, that one I mentioned that women might be better photog-raphers than men beause women an inspire greater on�dene,"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 womenwere equal, but she also knew that for many of her magazine as-signments she was being paid half a man would be paid and thisbothered her. Still, photographing for magazines was to only wayto survive; all the photographers she respeted did magazine work.Inseguran�a e baixa auto-estima pareem ser territ�orio feminino - n~ao, n~ao �ebem isso - tem v�arios modos de lidar om isso, muitos femininos, uns (pouos)masulinos...em geral \downright losers"; as exe�~oes a gente onta nos dedos de umam~ao, aho, e s~ao sempre muito impressionantes e aem fora dos padr~oes degênero usuais. As que me vêm �a abe�a agora (\fragilidade e luidez ao mesmotempo"): David Bowie no \Low"; os irm~aos Reid no \Psyhoandy"; NeyMatogrosso no Seos & Molhados; talvez o J. Masis no Dinosaur Jr., prin-ipalmente 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 estejaondenado a ganhar sempre metade do que os \homens" ganham - pelo menosse eu ontinuar aqui no Brasil. Paree que aqui ompetênia n~ao importa muito,pose e assertividade �e que sim...Ter�a 31/ot/2006Dizem que pra gente viver omo frila - e trabalhar em asa - a gente preisade uma auto-disiplina monstro, e eu n~ao sei se eu tenho - pelo menos n~ao dojeito dos outros.Quando essa minha hist�oria om a pessoa X estava no seu pior momentoeu passei uma semana vivendo omo um zumbi. Teve um domingo em que euaordei muito zonzo e espirrando muito; eu tentei fazer algo de �util no om-putador e nada andava, a�� eu resolvi interpretar isso omo um sinal de que eutinha que desansar e me joguei na ama. Das pouas vezes que eu aordei euvi que que eu mal tinha for�as pra rolar um pouo pelo h~ao e alan�ar algumaoisa (a minha ama �e um futon, ela �a pouo aima do n��vel do h~ao), ent~aono domingo inteiro eu mal passei seis horas sentado ou de p�e... e depois dissoeu tentei lembrar o que eu tinha feito nessa semana e n~ao onsegui - sei que eun~ao perdi nenhum ompromisso, sei que na ter�a eu dei um semin�ario na UFFque foi bastante bom, sei que eu devo ter pareido bastante normal, e sei quealgumas vezes eu me via onversando omigo mesmo sobre essa hist�oria om apessoa X, e eu ria, porque era estranho e engra�ado eu n~ao saber se eu estavatriste ou n~ao, ali�as, eu n~ao saber omo eu estava -rrj 14 de junho de 2009 15:48



20(Bob Dylan - Most of the Time)Sei que durante essa semana em que eu fui um zumbi eu quase n~ao tiveenergia pra mexer num programa que eu estou fazendo omo frila, e isso megrila - os \pro�ssionais" que eu onhe�o que trabalham em pro�ss~oes aretas,quase todos - digamos, os que trabalhavam omigo na Barra - s~ao asas vaziassem nada dentro... e ainda por ima eu sempre me meto em oisas que exigemum boado de onheimento e dedia�~ao, que n~ao d�a pra fazê-las banalmente -De onde �e que aqueles garotos nerds do trabalho da Barra tiravam energiapra fazer aqueles programas enormes, �aridos, horr��veis? De dinheiro, kart eputas? De �arem rindo e se hamando de viados?Domingo 29/ot/2006Agora 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 umentra-e-sai de onvidados trazendo garrafas. Eles zanzavam entre o terra�o- onde as pessoas estavam \troando uma id�eia", whatever that means - e aozinha.A m�aquina de lavar vai embora na ter�a. A geladeira tamb�em, mas tem umareserva (uma antiqu��ssima), e vai entrar uma nova no lugar da que sai.Eu falei \...de volta pra �a", mas eu n~ao estou em asa, estou matandotempo na rua, tentando pôr as id�eias no lugar e tentando lidar om uma oisaengasgada na garganta.Aho que a minha Pepsi de 2L foi embora tamb�em - as pessoas da ozinha�zeram alguma men�~ao a ela logo antes de eu sair de asa pra votar, e a Camilaquer que as oisas da ozinha sejam de todo mundo. Isso �e foda, porque eusou vegetariano (om tendênias vegans fortes) e ela �e super arn��vora e junk-food��vora. Ah, e eu tinha nojo das panelas que ela deixava em ima do fog~ao -a frigideira de ovo frito e a sanduiheira que eu nuna tive oragem de abrir - edaquelas raas em torno das boas do fog~ao que um dia, na �epoa em que elaestava morando fora, eu levei meia hora om um bombril pra tirar 90% delas.O forno eu s�o abri uma vez, pra esquentar um treo, e nessa hora eu mantivea minha apaidade de abstra�~ao ligada no m�aximo, ent~ao eu n~ao sei omo eleestava.O meu plano era usar a Pepsi pra virar a noite programando. Vou ter queligar pra Camila pra saber o quanto sobrou e se eu preiso omprar outra.A no�~ao de sujeira das pessoas �e diferente, n�e - eu aprendi isso no tempo emque eu morava om o Melea, ele se preoupava om polui�~ao e ontamina�~aopor metais pesados e nem reparava que toda vez que ele entrava na ozinha feitoum b�olido pra preparar alguma oisa voavam pedainhos pra todo lado, e eles�avam no h~ao. Isso me desesperava, eu ostumava andar desal�o em asa e oMelea nessa �epoa estava sempre om um pijama brano enardido e hinelosrrj 14 de junho de 2009 15:48



21de sola de sisal - e pressa, muita pressa, pra tentar disfar�ar a depress~ao - ent~aoele passava pela ozinha super r�apido e sem aten�~ao e logo voltava pro quartodele pra fumar mais skank. Como eu n~ao sabia o que fazer om isso eu passei adeixar as minhas havaianas perto da ozinha e eu s�o usava elas pra entrar l�a.A minha no�~ao de sujeira e a do Ti~ao s~ao super ompat��veis. Nesses temposde Camila fora n�os mantivemos a ozinha e o banheiro bem us�aveis, mas agente deixava a poeira no h~ao da sala (a \Sala da Camila") no lugar at�e nosinomodar - tipo três semanas -, mas isso era uma brinadeira e um gesto deliberdade.S�abado 28/ot/2006Aabou. Ali�as, j�a aabou h�a semanas, e ada vez que eu tento esrever sobreisso sai algo totalmente diferente.A pessoa X aabou omigo porque ela desobriu que gosta de mulheres (eo meu orpo �e masulino, n�e; do resto a pessoa X (diz que) n~ao tem queixas,muito pelo ontr�ario - melhor que a Cl�audia, que aabou omigo porque queriaum homem de verdade), e h�a meses atr�as a pessoa X reha�ou uma amigaapaixonada por ela porque ela (X) gostava de homens.Obs: laro que isso �e a minha vers~ao da hist�oria, e a minha vers~ao j�a mudouv�arias vezes, e mem�orias s~ao mais legais que fotogra�as porque fotogra�as �amiguais om o tempo e mem�orias a gente pode distorer �a vontade... e as oisasque eu esrevi sobre isso antes eram ruins e hatas, e problemas têm que serinteressantes e divertidos, sen~ao eles afastam as pessoas.Quando eu era adolesente o meu abelo era um Blak Power giganteso. Eleafastava algumas pessoas - quase sempre as pessoas de quem eu queria distânia- e fazia outras pessoas (legais) se aproximarem.Pessoas vestidas de problemasOuvindo: Furtw�angler, 9a de Beethoven, grava�~ao de 1942 om a Filar-mônia de Berlim.Lendo: Diane Arbus - A Biography (Patriia Bosworth)Ter�a 24/ot/2006M�a-forma�~ao ongênita, problemas hormonais graves -Eu tenho esse blog h�a quase um ano e ainda n~ao onsegui esrever nadasobre isso
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22Sexta 13/ot/2006Ele me deu a m~ao pra eu heirar e eu pensei: \ser�a que ele andou a�andoperto das brom�elias?" - apesar do heiro ser um pouo diferente -A�� ele fez festinha em mim. Ele era fofo.Me mostra o que voê sabe fazer om luvas de l�atex e um balde de astroglide.Quinta 12/ot/2006Id�eia para um artaz pra ser olado no poste na base da esadaria:Qual �e a fun�~ao desses poliiais da esadaria?�E tirarem dinheiro de gente inoente?Eu estou ansado de ter medo e raiva toda vez que eu subo essaesada.Quero ser \protegido" por gente deente.(Que vergonha preisar de um artaz anônimo pra dizer isto)
Quarta 9/aug/2006Passei pela asa dos meus pais e vi os dois se desvaneendo juntos.�As vezes eu penso, omo seria bom se a guerra em que n�os vivemos fossemais expl��ita e as nossas velhies e mortes fossem mais dignas, interessantes eoloridas.Eu queria o meu \Malone Morre" de volta. Ser�a que eu o emprestei praalgu�em - e anotei pra quem - na �epoa em que eu me mudei pra um lugar menore resolvi que os meus livros preisavam irular?A Zedka tem um exemplar, de qualquer modo.Antigamente o Bekett era s�o um esritor fod~ao e um Prêmio Nobel bemdado. De um ou dois anos pra �a eu tenho ouvido ada vez mais gente sereferindo a ele omo algu�em fundamental, a oitava maravilha do mundo, quebom que n�os temos Bekett. O que houve? Eu lembro de ter �ado muito per-turbado por \Rokaby", mas tenho lembran�as vagas do resto (omprei v�arioslivros dele numa viagem �a Fran�a quando eu tinha 15 ou 16 anos), e nuna li oGodot direito.Ser�a que essas pessoas onsideram que o Bekett enontrou uma have praentender o mundo de hoje?rrj 14 de junho de 2009 15:48



23No Congresso Vegetariano tinha algumas dessas pessoas de 80 e pouos anossuper �ageis, super vitais, om vozes laras e sem vibrato. Elas atribuem a sa�udedelas �a alimenta�~ao (s~ao rud��voras, em geral), mas as pessoas da fam��lia delasdizem que n~ao �e poss��vel, que �e uma quest~ao de genes.�E meio antip�atio a gente �ar dizendo pras pessoas passarem a omer oisasque elas n~ao onseguem omer de jeito nenhum.Aho que a grande quest~ao �e: porque �e que algumas pessoas se disp~oem amudar de alimenta�~ao e a terem h�abitos mais saud�aveis (e a tomarem o ontroledas suas vidas nas suas pr�oprias m~aos) e outras n~ao?E a geladeira da minha m~ae heia de queijos e frios. E eu n~ao posso fazernada. Eu entendo as raz~oes dela.Domingo 6/aug/2006Taxista �lho da puta, quando eu perguntei na rodovi�aria se era t�axi nor-mal ele expliou om mumbling words e risadinhas de arioa gente boa que\brxstlpqtlhmqsz 3 reais", e eu ahei que no m�aximo era 3 reais a mais em imada bandeirada - a�� hegando aqui defronte de asa ele fez uma onta m�agiaem ima da quilometragem e a orrida deu R$29,70 ao inv�es de pouo mais deR$15... eu �quei horrorizado, relamei, quis os meus R$0,30 de troo (preu n~aoir dormir me sentindo t~ao roubado), o ara n~ao tinha, e eu disse que ent~ao eu iadeixar as mohilas em asa e a gente desia e rodava at�e onseguir troar umanota de R$10 e depois eu voltava a p�e...A�� eu aabei edendo, deixando o ara om R$30 mesmo, saindo do arronum puta mau humor e pensando em fazer o que eu pudesse - e que n~ao dessemuito trabalho - pra que nenhum onheido meu nuna mais pegasse esses t�axisde ooperativas que obram quase o dobro dos t�axis normais, mesmo sendoamarelinhos e iguais aos outros.Tou esrevendo isso om um restinho de raiva - o meu default �e esqueer eagir omo se eu n~ao tivesse direito nenhum - omo se eu fosse ainda mais negroe n~ao-onsumidor do que eu sou.S�abado 22/jul/2006!!
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24Domingo 16/jul/2006A Biana disse \voê vai no ongresso vegetariano em S~ao Paulo, n�e?!" meioomo se fosse uma ordem, e eu adorei isso - em 5 minutos eu j�a tinha deididoque ia.Ontem eu onversei bastante om a minha m~ae - aho que est�a na hora dela�ar sabendo de algumas Coisas Muito Importantes, por mais que n~ao fa�amsentido pra ela num primeiro momento (ou nuna), e por mais que durante anosela tenha dito que preferia n~ao saber - ali�as, que \tinha o direito de n~ao saber".�E hora de for�ar a barra e desfazer bihos de sete abe�as.Talvez tenha sido essa onversa om a minha m~ae que me fez pensar umadeterminada oisa quando a Biana me falou do Congresso Vegetariano... Deixaeu transrever um treho de um e-mail que eu mandei em 24 de junho:Eu 95 ou 96 eu a�� no meio do Primeiro Semin�ario Naional deL�esbias (�e sim { longa hist�oria) e l�a eu aprendi MUITAS oisasmuito importantes... numa das primeiras palestras que eu assistia palestrante estava falando sobre omo as l�esbias s~ao invis��veismesmo no meio do movimento feminista, elas partiipam pra aramba,arregam as oisas, fazem o trabalho pesado, dormem (e tarar�a etet) om as feministas, e a�� quando elas se insrevem pra falar nasplen�arias alguma oisa aontee e o tempo sempre aaba antes davez delas hegar. Bom, pra resumir muito, os gays que eu onheiaestavam falando sobre sexo e festa, os heteros omo sempre falavamsobre mulher, pol��tia e futebol, e logo nos primeiros minutos daprimeira palestra em que eu fui no semin�ario eu vi que as pessoas del�a estavam falando sobre visibilidade e auto-estima... Baraaaalho!Bom, tudo isso pra ontar que eu ando fazendo oisas louas de vezem quando, ada vez mais, ali�as, e om uma atitude de quem temmuito pouo pra perder e de quem j�a n~ao t�a mais ligando muito prase vai ser entendido ou n~ao, porque muita gente por a�� resolveu n~aopensar e n~ao entender e �ar s�o desprezando tudo, e n~ao d�a maispra �ar esperando que essas pessoas me entendam e me respeitem,t�a na hora de for�ar umas barras. E as estrat�egias que funionamquando a gente �e uma minoria de um s~ao muito diferentes das dequando a gente �e parte de um grupo grande.Eu tou om isso tudo muito presente na abe�a agora porque h�aduas semanas atr�as eu quase esganei um garoto (20 anos) amigo deuns amigos meus que s~ao vegetarianos militantes... ele passou horasdesarregando uma raiva inexpli�avel em todas as dire�~oes, e quandoele falou que tinham que matar drogados, aleijados, d�ebeis mentais,gays e todas as pessoas que fossem in�uteis pra soiedade eu aheique eu n~ao tinha nada que �ar me ontrolando e era melhor deixaras minhas raivas e ranores u��rem...rrj 14 de junho de 2009 15:48



25L�a no ongresso vai ter muitos vegetarianos muito hatos, mas alguns gat�er-rimos. L�a vou eu, arregar oisas, fazer a minha melhor ara de roadie invis��vel,me divertir �a be�a e ver o que aontee.Estou �ando inoerente om o meu pr�oprio disurso relam~ao - isso �e �otimo.Quinta 6/jul/2006Eu vi ela antando bem baixo uma m�usia do \Pornography" do The Cureomo quem entoa uma maldi�~aoS�abado 17/jun/2006H�a v�arios anos atr�as eu assisti uma exposi�~ao do Mestre Vitalino no CCCB.Os bonequinhos eram tosos mas muito expressivos, e muitos deles tinham sidoemprestados por museus do Jap~ao e da Alemanha. A exposi�~ao estava lotada.De repente eu me toquei que os personagens que eram retratados nas esultur-inhas - barbeiros, dentistas, avaleiros, fam��lias, noivos, riadores de animais,sempre oisas otidianas assim - tinham se reonheido nos bonequinhos, e tin-ham onversado om o Vitalino; alguma transforma�~ao estava aonteendo navida daquelas pessoas e daquele lugar, pareia que antes era s�o aqui e agora,dia ap�os dia, num lugar nenhum, e o m�aximo que as pessoas podiam ter erammem�orias e hist�orias, e talvez algumas fotos - e de repente elas s~ao algo mais,o que elas vivem tamb�em pode virar esulturas, n~ao sei expliar - e n~ao era umaso de artista solit�ario, omo o que a gente ostuma ver - tinha algo muitogrande aonteendo ali. A�� eu tive um ataque de horo totalmente inontrol�avelno meio da exposi�~ao, e tive que ir orrendo me esonder num anto - era uma�epoa em que eu n~ao horava nuna, nem esondido.Do meu aderno prinipal (o vermelho), esrito em 1987:A�� o horo foi aumentando e eu soltei a voz e saiu uma voz grossa e feia eeu me alei outra vez.Quinta 1o/jun/2006Quando eu era pequeno eu �z v�arios anos de psioterapia om um ara quehoje em dia eu onsidero omo um imbeil. Aho que n~ao faz sentido omitir onome dele, ent~ao l�a vai: M�ario Romaguera. Vai que algum dia algu�em se disp~oea furar os pneus do arro dele, sei l�a... antes tarde do que nuna.rrj 14 de junho de 2009 15:48



26Eu 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 oisapra qualquer um - ent~ao eu tentava dar deixas. Eu esperava que ele entendesseminimamente o que eu dizia e �zesse as perguntas ertas.Se eu perebesse que o que eu sentia era algo que ele onheesse a�� euprosseguiria - ali�as n~ao �e s�o que eu estivesse fazendo doe, tamb�em tem umaquest~ao de linguagem... se a gente quer ontar uma oisa X o modo de ontarvai ser um quando a oisa �e familiar pra pessoa om quem a gente est�a onver-sando, 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, outroquando ela n~ao entende de jeito nenhum... e o M�ario, talvez por algum prin��piopro�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 ondi�~oes - e mesmoassim durante anos eu tentei.Eu s�o lembrei disso (e resolvi esrever algo sobre) porque me lembrei daimagem do labirinto. Podemos n~ao ter grandes segredos, mas nem tudo o quetemos est�a imediatamente �a vista, se algu�em quiser saber mais vai ter que andardentro da gente um pouo, tentar v�arios aminhos,(inompleto - na verdade eu ia ome�ar da�� e falar sobre relaionamentos)
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28Segunda 17/jul/2007XVII.As the master of the dayis Anna Xeniathe master of the nightis dread.I position myself.It �lls up the room.Pit-boys na van onversando sobre porrada. Amigos ganhando pouqu��ssimoomo sempre. A idade heia de poliiais por ausa do Pan.Hoje eu tive vergonha de mim mesmo, e raiva, e �quei pensando sobre omoessas oisas �am voltando sempre, e omo o maior motivo de eu tentar serorreto �e �ar a salvo dos pesadelos.Passei os �ultimos dias trabalhando bastante, e enontrando solu�~oes simplese inr��veis. A�� eu hoje fui omer no Beterraba, desabelado, om a pele ruimpor ausa de oisas que eu omi ontem, e om a barba por fazer. No aminhotinha espelhos, e quando eu me olhava no espelho era horr��vel, era omo veruma batalha perdida. Eu lembrava as pessoas em quem a pol��ia bate (ou matae depois diz que era bandido), as pessoas que aguentam trabalhos horr��veis -omo aquele que eu tive perto da Pra�a XV, que pehinhou omigo de ummodo pra l�a de ofensivo e violava alegremente todos os aordos verbais.Tem pessoas que quando eu vejo eu penso \que pessoa bonita", exatamentedo mesmo modo omo eu aho ahorros e gatos bonitos e fasinantes - e sealgum dia eu for me aproximar de alguma dessas pessoas eu vou dizer algosimp�atio e n~ao-invasivo, pra elas n~ao se assustarem. Mas tem outras pessoasbonitas que que eu olho durante um instante e s�o tenho uma inveja que j�a�e quase raiva. Paree que elas nuna sa��ram das torres de mar�m, e sempresouberam que algu�em uidaria delas, mesmo se durante alguns per��odos elastivessem trabalhos-lixo que pagassem pouqu��ssimo; uma vez por semana elasiriam a festas e seriam vistas e admiradas e teriam valor.Quando eu me olho no espelho eu vejo que eu tenho uma ara que pouagente entende. Ali�as, quando eu olho r�apido quando eu estou muito esulham-bado nem eu pr�oprio entendo a minha ara. Eu pare�o um aixote salvo de umnaufr�agio.A minha m~ae tem duas m~aes. Tem a minha Av�o Estelionat�aria e tem umaoutra, a \m~ae boa", que ela pode passar meses sem menionar em onversas,mas que �e uma das grandes referênias dela (aho que �e uma vergonha a genteter uma m~ae \de verdade" que d�a golpe em todo mundo e a gente ter elegidouma m~ae de ria�~ao que �e uma riatura totalmente de fora das torres de mar�m).rrj 14 de junho de 2009 15:48



29A m~ae boa dela est�a morrendo. A outra ainda vai durar muito, e ela aproveitaos momentos em que �e tratada omo pobre velhinha pra empurrar doumentosfalsi�ados.Eu omeei a esrever um e-mail enorme pro Sebasti~ao, mas ainda n~ao on-segui terminar. Era sobre imortalidade, prinipalmente. Eu andei ouvindomuito Elastia - o segundo diso e as Peel Sessions - e Au Pairs, e Cat Power,e lendo Henry Miller (Tr�opio de Capri�ornio) e os di�arios da Ana��s Nin. Aminha grande quest~ao �e o que fazer om a raiva, e om essa sensa�~ao de sermost~ao desart�aveis.Quando eu vejo not��ias sobre poliiais mortos eu �o feliz e sorrio de orelhaa orelha. N~ao tenho mais ouvido hist�orias sobre abe�as ortadas e espetadasem estaas, mas eu ahava isso lindo - eu faria.�E muito ruim viver dentro de pesadelos. A gente tem que fazer algo omeles.A oisa om que �e mais dif��il lidar �e om a impunidade. �E bom saber quepessoas que s~ao trapaeiras, violentas e est�upidas um dia v~ao se ferrar, de algummodo que �e onseq�uênia direta do omportamento delas.Os tra�antes matam poliiais �as vezes. \Bandidos" �as vezes assaltam aspessoas que têm arros. Pit-boys se quebram uns aos outros. Preib�ois batemom seus arros nas �arvores. A vida aqui �e selvagem mas (quase) digna.Comprei um livro sobre Lampi~ao.Domingo 10/jun/2007Foi preiso que as plantas morressem para queQuarta 30/mai/2007Teve um dia que eu estava no dentista e ele viu que al�em das �aries \normais"- que aho que eram sete - eu tinha duas que iam preisar de um tratamentode anal - e eu n~ao tinha dinheiro nem pra pagar aquela onsulta, eu ia ter quepedir 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 rian�aporque ela ia �ar ontando de todos os \garotos" da minha idade que s~aoparentes dela e da minha madrasta (\madrasta"? A m~ae da minha meio-irm~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 l�a, têm arros e mul-heres/namoradas/�lhos, se asam dando mega-festas (aeta, e eu nem namoro,h�a três anos atr�as a mulher que eu ahei que era o homem da minha vida mehutou porque eu era um estudante desabelado e p�e-rapado - bom, whatever)rrj 14 de junho de 2009 15:48



30- e a�� ela ia ontar essas hist�orias, olhando pra mim om ara de \e voê, Ed-uardo?" e eu ia �ar onstrangido, om vergonha de ser quem sou, de boaaberta (\agora abre bem grande"), dizendo \arr~a, arr~a -"Ter�a 29/mai/2007Ele pehinhou demais, na hora errada. A minha boa vontade foi pro brejo.Ele quebrou o brinquedo.Segunda 5/mar/2007S~ao pessoas que se eu for estuprado de novo v~ao dizer que que��sso, tudo �elindo, n~ao se apega a sentimentos ruins n~ao.Minha asa foi invadida por pessoas assim. T�a bom, n~ao tanto; mas algunsamigos de pessoas que eu alojei s~ao assim.Se o Jo~ao apareer aqui de novo eu vou obrir ele de porrada. N~ao meinteressa se ele vai entender ou n~ao - eu n~ao posso �ar paralisado s�o porque elen~ao entende nada.Ele aha que tudo o que n~ao se paree om as medita�~oes dele �e oisa degente inferior.Ele �e pareido om o meu pai - s�o que pro meu pai as �unias oisas queexistem s~ao as engenheiries dele e os notii�arios e a eonomia.Quando o Jo~ao estiver enurralado num anto apanhando e apanhando talvezele veja que quando alguma oisa d�oi nem sempre basta meditar e dizer que quelindo, a dor n~ao existe, nada existe a n~ao ser o in�nito amor divino - �as vezes�e hora de fazer algo de onreto, usando m~aos e pernas e bra�os e otovelos,protegendo narizes. Talvez um dia, daqui a anos, ele entenda que dor e �odioexistem porque a gente tamb�em tem que uidar de um orpo f��sio que n~ao �euma linda alma imortal perfeita e heia de luz. E que enquanto ele se eradessas pessoas sorridentes e espiritualizadas que nuna dizem algo que �e duro eque d�oi, porque a�nal ada um tem o seu proesso e a gente n~ao pode interferir(e, fuking amazing, si: \ningu�em diz nada pra ningu�em, as pessoas s�o ouvem eentendem e mudam quando hega a hora de ouvir e entender") - que na verdadeele est�a erado de pessoas omissas.Eu vi a minha sala heia daqueles hippie�oides beat���os e sorridentes aben-�oando a omida de olhos fehados e eu �quei muito onstrangido e angustiado.No dia seguinte eu passei mal. Pre�ro \areditar" na hip�otese mais en-gra�ada que eu onsegui arranjar: que eu passei mal porque n~ao aben�oei aomida e a�� ela n~ao deseu nada bem.A minha sala estava heia de mortos-vivos e eu n~ao onsegui fazer nada.rrj 14 de junho de 2009 15:48
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32Segunda 06/aug/2007Eu deidi me aproximar e fazer algo - e eu o tempo inteiro pensei: \eu queroser respons�avel pelo que estou fazendo; eu vou lidar om as onseq�uênias e asdi�uldades".Eu �z tudo om muita aten�~ao.Eu olhei muito para a forma, a or, ada detalhe. Deixei a mente aberta.Cuidei dos galhos e folhas, podei algumas partes fraas e mortas que seria melhortirar. Comi algumas das frutas, porque ahei que era um modo natural de fazerom que a �arvore se misturasse omigo e passasse a ser parte de mim. Mas eulidei muito pouo om ra��zes at�e hoje, e n~ao onsigo visualiz�a-las direito. Eusabia disso, e talvez a �arvore soubesse tamb�em. E n�os aeitamos o jogo.Agora os esp��ritos das ra��zes vêm me dar tapas nas orelhas. �E justo. Maseu preiso ouv��-los. Preiso que eles falem omigo. E eu preiso que eles meajudem a abrir minha vis~ao.Domingo 05/aug/2007O pr��nipe enantado �e algu�em que me entende mesmo quando eu estouparalisado.Ele sabe lidar om oisas que as pessoas �ngem aos gritos que n~ao existem.Ele orta aminho e avan�a por ima de onven�~oes mortas e in�uteis.Ele me bate do jeito erto, e me liberta.
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34Domingo 30/sep/2007me: (isso que eu tou falando t�a me oorrendo agora)t�a - vou te usar omo personagem - eu n~ao assisti a ena, mas ahoque eu vou aertarum professor t�a falando sobre Al Berto e te pede pra ler uma oisadele em voz altae depois de voê ter lido os alunos estao pasmos e enlouqueidos,omo o Robespierre e o outro ara depois que o Orfeu e as abe�asortadas antaramn~ao bastava o texto em siTatiana: entendime: quando as pessoas olharam pra voê lendo aquilo elas viram verdadeum n��vel de verdade que elas podem passar anos sem lembrar queexistetodas as assoia�~oes que elas fazem naquele momento em que voêest�a lendo o Al Berto se onetamelas pensam sobre porque voê �e arredia e alada e s�eriaelas pensam sobre os poetas de barelas omparam tudotudo faz sentidoe o \sentido" usual que elas est~ao aostumadas a dar �as oisas �at~ao fr�agil e pat�etio que elas n~ao onseguem desgrudar a aten�~ao devoêTatiana: eu enxergo isso quando voê fala da Ana��s ou de omo �e intensaaquela grava�~ao do Joy Division, quando a R. �nge que n~ao se en-antou pelo Verg��lio Ferreira, mas por exemplo, at�e vejo isso no Ti~aoquando ele fala raras oisas sobre o Jorge de Sena.me: sem ontar que de repente o silênio faz sentido tamb�em, e as pes-soas ome�am a ver que �e muito mais intenso ouvir (e foar no queelas est~ao vendo e ouvindo, imaginar) do que a performane usualotidiana delas, o jogo de respostas ertas na hora erta, as onversasno orredor, a hierarquia soial das Raqu�eis e Ma�eissim - e a impress~ao que eu tenho �e que a gente (talvez esse a genteseja um \a gente" pequeno - n�os dois ertamente, e algumas outraspessoas) quer, e TEM, que manter ontato om essa intensidade,que pra maior parte das pessoas paree enlouqueedoranossos bons trabalhos, e at�e nossas melhores rea�~oes otidianas,gestos, respostas, vêm de n�os estarmos onetados om essa ener-gia e om essa verdade
rrj 14 de junho de 2009 15:48



35Quarta 5/sep/2007O que me �ou na abe�a sobre o Thermidor esse tempo todo n~ao foi tantoa hist�oria em si, ou a t�enia de ont�a-la - mas eu �quei me fazendo perguntas arespeito da hist�oria omo as perguntas que a gente faz a respeito de mitos... porexemplo: o que �e a t�enia do Orfeu de antar daquele jeito? O que �e que fez omque os mortos antassem junto om ele? Algumas vezes eu j�a assisti espet�aulosque faziam om que todo o resto �asse irrelevante; durante meses nada mais doque eu via tinha um d�eimo da intensidade ou da realidade daquele espet�aulo...por exemplo, aho que as três oisas mais fortes que j�a me aonteeram forama primeira vez em que eu tomei Daime, a vez que eu tomei LSD, e o show doIggy Pop... Como �e que alguem vira o Iggy Pop? Porque �e que 3000 anosdepois as pessoas ainda falam de quando o Orfeu deseu ao Hades? Porque �eque (pequena for�a�~ao de barra aqui) 220 anos depois as pessoas ainda falam dequando Orfeu antou no dep�osito de abe�as? Porque �e que as pessoas ontamessas hist�orias, e omo �e que elas evoam a ena original? Qual �e o meanismo?A gente preisa disso....e mais outra oisas menores... omo �e que ele sabe que o brino vai voltarpra ele? O que �e que o Sandman tinha pra ofereer para a Lady JohannaConstantine? Porque �e que eles nem preisavam oloar aquilo em palavras?E laro que isso n~ao s~ao quest~oes abstratas pra mim; �a medida que eu onsigofunionar melhor dentro de uma erta linguagem que no mundo atual �e rara,de um outro n��vel de perep�~oes e ertezas, eu sei que eu vou onseguir meposiionar melhor dentro de situa�~oes que viraram grandes pesadelos: a Alineme transformando num monstro analha que devia rastejar aos p�es dela, omeu pai me transformando num n~ao-sei-o-quê, os grupos de engenheir�oides ommentalidade de pit-boys om os quais �as vezes a gente vai ter que onviver emalguma situa�~ao de estudo ou de trabalho.
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37Domingo 13/jan/2008Ra�a de FerroAntes n~ao estivesse eu entre os homens da quinta ra�a,Mais edo tivesse morrido ou nasido depois.Pois agora �e a ra�a de ferro e nuna durante o diaCessar~ao de labutar e penar e nem �a noite de sedestruir; e �arduas ang�ustias os deuses lhes dar~ao.Entretanto a esses males bens estar~ao misturados.Tamb�em esta ra�a de homens mortais Zeus destruir�a,Enontrei. Depois de anos prourando - est�a num n�umero do Sandmandesenhado pelo Milo Manara -\Eu podia toar o desejo deles omo se fosse uma harpa".Ningu�em mais vai me violar. Eu j�a disse isso pra voê. Isso �e muito fundo,est�a al�em do que pode ser aessado por negoia�~oes, pedidos, amea�as, faadas,doen�as, mortes.\Ent~ao aabou -"Voê j�a disse isso pra mim. E quando voê disse eu �quei pasmo. Voêperdeu pontos - muitos. Eu ahava que n�os t��nhamos a mesma no�~ao de rela-ionamentos. Os relaionamentos que interessam est~ao muito mais fundo doque as palavras alan�am. Se n�os est�avamos disutindo palavrinhas - \aabou",\n~ao aabou" - ent~ao �e porque aonteeu algo de muito grave - sei l�a, a pessoaom quem eu me envolvi (que pareia t~ao s�olida) se perdeu -Eu disse que sexo era ompliado. Eu sabia. As pessoas n~ao sabem, emgeral. Elas se perdem - mesmo as pessoas que interessam, que mais ou menossabem onde est~ao e o que fazem. �E omo LSD tomado a s�erio. A gente s�osabe que no dia seguinte n�os vamos estar num lugar muito diferente - vamos serpessoas bem diferentes do que �eramos, om outros olhares. E �as vezes, om aspessoas ertas, a gente arrisa.Tem oisas que eu falei, ou �z, que voê j�a disse que nuna vai perdoar.�Otimo - porque isso �e sinal de que voê sabe que n~ao adianta a gente gastar ummonte de energia om pequenas fofuras para mendigar pequenos perd~oes.Quando eu era adolesente as pessoas estavam aprendendo a se pegar - e eu�ava de fora. Voê tamb�em �ou de fora, por motivos meio diferentes, meiopareidos om os meus. As meninas tinham o poder de fasinar - omo euqueria que bastasse eu dar mole pras pessoas que me interessavam pra que algoaonteesse - eu tentei, algumas vezes -Hoje em dia n�os temos temas muito grandes, muito urgentes, e estamostentando lidar om eles do modo mais honesto poss��vel.rrj 14 de junho de 2009 15:48



38Quando o ru��do passar o jogo (o de verdade) vai poder ome�ar outra vez.At�e l�a -Voê j�a disse - disretamente, mais para si - que gostaria que eu te visseomo um orpo �as vezes. Que isso faz falta. Desulpe (voê sabe) - o meu orpon~ao existe mais, n~ao �e mais um orpo - �e um instrumento -
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40Oi - omo eu j�a disse pra alguns de voês, h�a um tempo atr�as eu tive algunsataques de inspira�~ao e omeei a ter umas id�eias de enas pra uma pe�a deteatro de boneos... o t��tulo (que �ou na minha abe�a durante anos sem queeu tivesse a menor id�eia do que fazer om ele) �e um troadilho esquisito: osfraneses pronuniam t��tulos de oisas omo se os nomes fossem em Franês, eda�� \Rambo" aaba soando omo \Rimbaud"; omo em Português o Rambo IIvirou \Rambo II - a miss~ao", da��, bom, o resto �e �obvio.Aviso: isso tudo t�a INCRIVELMENTE MAL-ESCRITO! �E a primeira vezque eu esrevo enas de uma hist�oria, e quando as inspira�~oes bateram eu resolvianotar o que vinha vindo do jeito que desse; foi mais ou menos omo quando agente aorda e quer anotar um sonho: se a gente puser o p�e no h~ao antes deome�ar a anotar as primeiras frases o sonho vai embora.Eu n~ao tenho a menor pretens~ao de transformar isso numa pe�a de verdade -pelo menos n~ao num futuro pr�oximo - mas me bateu a sensa�~ao de que eu tinhaque pôr essas id�eias pra irularem. Ent~ao aqui vai o material, leiam ou n~ao,divirtam-se ou se hateiem, distor�am, reortem, opiem, joguem fora, roubemid�eias, et. Claro que eu vou ahar �otimo se algu�em quiser onversar sobre essahist�oria, mas n~ao quero �ar om expetativas nem pressionar ningu�em; queros�o fazer o que os deuses mandaram pra ver se depois eu ganho mais inspira�~oes.(2002)
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41Rimbaud 0 - Miss~ao Abiss��niaAtaque de inspira�~ao No. 1 (23 de outubro de 2002):A pe�a ome�a om dois personagens - atuais - ontando que estavam on-versando om mais algu�em sobre um amigo deles, que gostava de garotinhos;algu�em que estava presente disse \urgh", e a�� um deles disse \�e, eu at�e onordoom voê, mas eu n~ao expulsaria o Rimbaud da minha ama"... depois disso elesviram que a hist�oria do Rimbaud ome�ou a pipoar na abe�a deles om adavez mais freq�uênia; essa pe�a �e a hist�oria desse Rimbaud que foi se riando naimagina�~ao deles, e que n~ao preisa neessariamente ter a ver om o Rimbaudreal.Nisso aparee, no outro anto do palquinho, Rimbaud esperando o navio quevai lev�a-lo para a Abiss��nia. O navio se aproxima muuuito lentamente (e �e umanoite de lua heia), e ele enquanto isso esreve oisas num aderno, sobre o que �eesrever algo que ningu�em mais vai ler; sobre omo ele est�a tentando abandonaruma abe�a heia de palavras pra pisar no mundo real.Personagens da pe�a:Felipe e Chris, que s~ao os que onversavam sobre Rimbaud.Rimbaud.Aooamu, negro, meio animista, meio mu�ulmano.Le~ao (inspirado em Douanier Rousseau).Outro negro, esse inspirado nas pinturas do Rousseau.Verlaine e sua mulher.Rimbaud esreve porque quando ele entra num erto estado as imagens queele tem s~ao muito mais intensas que o mundo real. Aos pouos ele vê queele onstr�oi esse mundo om as palavras dele; no in��io meras fantasias, quaseinfantis - astelos, torres, mulheres om brilhos nos olhares - mas �a medida queele vai transpondo em palavras o que ele vê ertas quest~oes se resolvem, detalhesnovos se riam, et.�E de uma dessas mulheres [que ele enontra nesse mundo imagin�ario℄ que eleganhou o brilho no olho que ele tem - \vou te ontar um segredo: esse brilhon~ao vem de algo que voê tem, n~ao vem de se olhar no espelho e se ahar loura elinda; ele vem de n~ao ter algo, de sentir frio, de algo n~ao fazer sentido, de sentirfalta, de esperar algu�em pra poder se entregar, pra se esqueer da ang�ustiadurante um abra�o. O olhar vem por neessidade. O olhar �e uma pergunta euma isa".\Sim - aramba. Eu entendo - eu quero - eu preiso. Eu estou dispostoa pagar o pre�o, seja qual for ele. Desulpe, n~ao sei omo dizer -" \pss, n~aose desulpe - se voê se desulpar mais uma vez o momento estar�a perdido.S�o voê pode saber de onde os seus novos olhos v~ao vir -". Pausa. Espera.Movimentos lentos, hesitantes, quase solenes: �e uma daquelas pouas situa�~oesna vida da gente em que a gente n~ao pode fazer absolutamente nada errado,nem um m��nimo gesto. Rimbaud ome�a a prourar, e a pensar onde prourar,em voz alta. N~ao �e no h~ao, n~ao �e na lua, n~ao �e na �arvore. N~ao �e na po�a derrj 14 de junho de 2009 15:48



42lama. N~ao �e no reexo 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 apareido sileniosamente detr�as deum monte de areia perto da torre e observava a ena). Olha a mulher de novo.\Posso?" - muito hesitantemente, se aproxima, e ome�a a abrir o vestido dela,que se arqueia um pouo para tr�as; Rimbaud se aoora, tira um dos seus olhos.Abre o vestido. Seus novos olhos est~ao nos bios dos seios dela. Ele p~oe os olhosnovos, bem mais brilhantes; talvez ele jogue um dos antigos pro le~ao. A mulherdiz: \n�os nos veremos de novo". Rimbaud: \espere! Eu preiso perguntar umaoisa. Eu vou ser t~ao bonito quanto voê?" \Voê vai entender." Ela feha osolhos dele, e vai embora.Quando ele a enontra de novo ela �e a mulher do Verlaine. Ele nuna on-segue olhar pra ela direito de novo, porque ela paree saber tudo, e em silênio.E Rimbaud nuna entende a sua dureza.Verlaine vê em Rimbaud uma maravilha, e uma oportunidade para experi-mentar o aos, tanto das suas pr�oprias emo�~oes omo dos seus atos - ir numasinua do porto, tomar porres, puxar briga, gastar todo o dinheiro, ver a luanaser por um reexo numa po�a de �agua om �oleo na frente de uma garagemde motos - e ele deitado, om a ara na po�a.Ter Rimbaud perto �e um privil�egio inr��vel, uma reden�~ao, e ao mesmo tempo�e viver na beira do abismo; ele pode perder Rimbaud a qualquer momento, e elenem entende direito o que �e que o toa tanto quando Rimbaud est�a por perto,o que �e real ou imagin�ario, o que �e s�erio, belo, ou rid��ulo.Rimbaud: \Eu me lembro de uma noite em espeial - �e uma das minhasmem�orias mais preiosas. Est�avamos na asa de uma amiga, que tinha idoviajar (a ena vai se transformando na asa da amiga; a janela ao fundo mostrao Cristo Rendentor). N�os tomamos absinto omo se fosse �aido - LSD. Fiamosolhando um vaso de ores omo se fosse uma televis~ao. Fiamos abra�adosno sof�a durante horas. Eu n~ao gostava do heiro dele, do Verlaine - ele melembrava o heiro de algu�em que proura emprego nos lassi�ados do jornal,de roupas mal lavadas, de igarros, de muita energia desperdi�ada tentandopareer oupado - tentando esapar dos olhares dos outros riando uma imagemmed��ore e omum. E ele era gordo, meio peludo, velho. 40 anos - eu tinha 17.�E engra�ado, eu tenho 30 e tantos agora, e tenho vergonha de onsiderar algu�emde 40 omo velho. Mas talvez o que onte sejam os anos passados sentado nafrente da televis~ao, fazendo pilhas de garrafas de erveja vazias, enquanto a suamulher uida das oisas da ozinha. O silênio entre os dois �e que me intriga eme assusta..."\Mas voltando, omo eu queria ser a mulher do Verlaine - uma vida de pratose detergentes, esperando o Verlaine, que n~ao vem - e n�os est�avamos no sof�a, eera t~ao m�agio, porque n~ao importava se os heiros dele eram bons ou ruins,n~ao havia mais julgamentos, e ele me toava de um jeito que eu nuna maisonsegui deixar ningu�em me toar, e era omo se n~ao houvesse mais tempo,omo se todas as realidades se misturassem, omo se ele estivesse me ensinandoa hegar num mundo que era t~ao intenso quanto o meu mundo das palavras, eera atrav�es do orpo... e no �m, quando o sol estava quase nasendo, ele deixouumas gotas dentro de mim - toda vez que eu me lembro delas �e omo se fossemrrj 14 de junho de 2009 15:48



43pedras preiosas que ele me deu de presente, e que elas est~ao a salvo - s~ao as�unias mem�orias que eu tenho que s~ao realmente minhas, que eu tenho ertezade que eu n~ao roubei de ningu�em, e que ningu�em vai onseguir me tirar."\Mas n�os nuna onseguimos repetir isso. Eu nuna mais vi esse Verlaine,que era t~ao puramente m�agio, e imaterial. Em todas as outras vezes elespareia erado de uma nuvem de horrores e medioridades, que o rodeavamomo urubus. Um dos meus medos �e de ter roubado a for�a dele pra mim - eisso por aidente. Eu ahava que as lembran�as dessa noite iriam deixar n�os doismais fortes, mas n~ao. Verlaine de�nhava, e ia virando ada vez um mero �apode si mesmo, preso num inv�oluro de arne malheirosa, de apartamentos deparedes inzas de niotina, de obriga�~oes soiais que o obrigavam ao silênio."\Eu me sentia respons�avel."\Eu me sentia amaldi�oado."Vai at�e a janela da asa do Verlaine. Ele e a mulher do Verlaine se toamatrav�es do vidro, omo se um fosse o reexo do outro.\Toda vez que eu esrevo um poema algumas das frases s~ao amb��guas - equando algu�em lê um poema meu, ou at�e quando eu o releio um ano depois,essas frases amb��guas perderam o sentido, e n~ao �e poss��vel sequer perguntar oque elas queriam dizer... a poesia �e uma forma de omunia�~ao sem resposta,em que a mensagem n~ao hega at�e o outro lado... �e omo mandar um pedidode soorro num papel dentro de uma garrafa, mas esqueer de fehar a garrafa,e o papel ir sendo omido por insetos, ou se dissolvendo... e eu n~ao aguentomais, eu omeei om poesia porque eu preisava de mundos e de aminhos" -(a torre e o aminho apareem, balan�antes, no fundo do palo) - \e agora oque eu tenho s~ao s�o Verlaines se dissolvendo. Eu n~ao aguento mais."Fragmentos esritos em 28 de outubro de 2002:O tio do Ooamu morre louo. Em outras �epoas os toadores de tambor datribo ainda saberiam omo reintegrar algu�em que enlouquee, mas agora n~ao,n�os s�o sabemos olhar para um louo omo est�a perdido para sempre, inating��vel- e o louo olha pra n�os omo pessoas que eram omo ele, que o entendiam,e que agora n~ao entendem mais, e e nuna v~ao entender. Esses abismos entrepessoas n~ao existiam, e vieram om o dom��nio franês.Um ortejo passa om o morto numa rede. M�usia, mas pouas vozes al�emdisso. Rimbaud pensa no que fazer e s�o lhe oorrem poemas - in�uteis. Ele sesente pobre por n~ao ter um abra�o pra dar.Antes disso deve ter tido uma ena em que o Rimbaud est�a se arrastandopelas bordas de um vilarejo, doente, om fome e om sede; h�a dias ele n~ao omenada. Ele tinha se isolado dentro dos seus pensamentos e n~ao queria hegarperto de ningu�em. Numa hora ele a�nal pede soorro batendo �a porta de umaasinha, e �e soorrido imediatamente sem que lhe perguntem nada; s�o depoisque ele est�a totalmente reuperado ome�am a lhe pedir que ajude em umatarefa aqui e outra ali, mas om uma leveza que pro Rimbaud �e algo de outroplaneta. Ele n~ao vê omo se livrar das suas deson�an�as e da sua rigidez.Rimbaud e Ooamu se enontram pela primeira vez numa ena on��ria emque passa um grupo om v�arios seres dan�ando - pessoas, o le~ao do Rousseau,rrj 14 de junho de 2009 15:48



44e outras riaturas que eu ainda n~ao bolei. O Ooamu �a urioso pelo jeito doRimbaud �ar parado e se aproxima dele e faz algumas perguntas. A onversadeles �e heia de longos silênios.Ataque de inspira�~ao No. 2 (11 de novembro de 2002):Sobre porque ele ome�ou a tra�ar armas:Num mundo em que as pessoas perderam a sensibilidade, a �unia oisa querealmente importa �e a morteOs meus bi�ografos dir~ao: \e ele tinha uma esposa afriana, muito bonita" -ningu�em se perguntar�a: \mas que rela�~ao �e essa?" - Ela se omportava omoesposa, sim; ela pareia servil, sim; mas isso �e apenas uma asa vazia - porqueo reheio �e outro, e est�a em outro lugar. (Rimbaud e a esposa agora falam emun��ssono; a entona�~ao deve lembrar os oros do teatro Nô) \Porque n�os �eramosestranhos em nossa pr�opria terra - porque n�os olh�avamos para o que ningu�emmais via - porque sempre nos disseram que n~ao t��nhamos os p�es no h~ao - porquen�os vivemos num mundo de imbeis - porque nem os nossos orpos poderiam nosproporionar alguma paz ou satisfa�~ao; porque somos sempre inquietos, omoos tubar~oes, que preisam nadar o tempo todo sem desanso, pra n~ao afundar- porque vemos o futuro, o apodreimento dos nossos orpos, o apodreimentodas nossas palavras, pernas amputadas, velhies malheirosas, e umas pouaspessoas que ainda v~ao gostar de n�os v~ao estar gostando de imagens que n~ao têmnada a ver om o que realmente somos.N�os estamos juntos porque n�os somos um, e somos exatamente iguais. Porquevemos o mundo do mesmo modo. O universo �e uma bola que abe dentro danossa abe�a. (Tiram de dentro de uma aixa um bal~ao preto om pontos bran-os, omo estrelas. O bal~ao nem �e muito grande; �e meio vazio, ali�as. Cantam:)\Ground ontrol to Major Tom / Ground ontrol to Major Tom" (talvez todaa parte prinipal do \Spae Oddity", do David Bowie).Felipe/Chris: Esse Rimbaud �e uma parte importante de n�os, mas ele nosassusta.Rimbaud: Eu rio, ento e tantos anos no futuro, personagens que me enten-dam e que vivam num mundo diferente; talvez eles onsigam me apontar umasa��da.F/C: �A medida que ele envelhee ele deixa de ser o gênio hipersens��vel epassa a ser um monstro de amargura. Ele se feha em si mesmo, e os aminhosque ele tra�a para si n~ao têm sa��da. Ele mergulha no pr�oprio umbigo, e o que�e pior, o que ele enontra �e muito mais intenso e onvinente do que o que est�ado lado de fora. N�os vivemos nos esfalfando pra onseguir migalhas de ontatoom 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 nosenvenena. N�os gostar��amos de extirp�a-lo de n�os, omo se ele fosse um âner.R: Eles s~ao amargos e ru�eis. Eles n~ao hesitam em desartar uma pessoaque se torna inonveniente. Eles n~ao hesitam em tahar algu�em omo louo, edepois disso passarem a se lembrar dessa pessoa omo algu�em que j�a morreu.rrj 14 de junho de 2009 15:48



45F/C: Como aquelas namoradas que agem omo se tivessem direito a tudo enos massaram. Aquelas que se vêem omo v��timas da soiedade.
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46De: Requiem(Anna Akhm�atova)Ep��grafeN~ao, n~ao foi sob outro �rmamento,Nem sob a prote�~ao de asas estranhas:Estive ent~ao entre meu povo,L�a onde meu povo, infelizmente, estava.(1961)Em lugar de pref�aioNos anos terr��veis da ej�ovhina passei 17 meses nas �las da pris~ao de Leningrado.Uma vez algu�em me \identi�ou". Ent~ao uma mulher de l�abios azuis queestava atr�as de mim e que nuna, �e laro, ouvira o meu nome, despertou dotorpor peuliar a todos n�os e me perguntou no ouvido (l�a todos sussurravam):- E isso voê �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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471.Levaram-te ao amanheer,Atr�as de ti, omo no enterro, eu ia,No quarto esuro, horavam os meninos.Aabava-se a vela sobre o altar.Nos l�abios teus, do ��one, o frio.O suor mortal na testa... N~ao d�a para esqueer!Como as mulheres dos frano-atiradores,Uivarei pelas torres do Kremlin.(1935. Mosou.)7. VereditoE a palavra de pedra aiuEm meu peito ainda vivo.N~ao �e nada, j�a estava preparada.Darei um jeito, de qualquer maneira.Hoje, tenho muito que fazer:�E preiso aabar om o eo da mem�oria,�E preiso que a alma se transforme em pedra,�E preiso reaprender a viver.Se n~ao... O quente farfalhar do estio,Uma festa, atr�as do meu postigo.H�a tempo pressentira esseDia laro e a asa vazia.(22 de junho de 1939)
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48Sleeper In Metropolis(Anne Clark)As a sleeper in metropolisYou are insigni�aneDreams beome entangled in the systemEnvironment moves over the sleeper:Conditioned airConditions sedated breathingThe sensation of visose sheets on naked eshSoft and warmBut lonesome in the blakened oean of nightCon�ned in the helpless safety of desires and dreamsWe �ght our insigni�aneThe harder we �ghtThe higher the wallOutside the anerous ity spreadsLike an illnessIts symptomsIn ars that ruise to inevitable destinationsTailed by the silent spotlightsOf soiety reated paranoiaNo alternative ould growWhere love annot take rootNo shadows will replaeThe warmth of your ontatLove is dead in metropolisAll ontat through glove or partitionWhat a wasteThe City -A wasting disease
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49The Hollow Men(T. S. Eliot)Mistah Kurtz - he dead.A penny for the Old GuyIWe are the hollow menWe are the stu�ed menLeaning togetherHeadpiee �lled with straw. Alas!Our dried voies, whenWe whisper togetherAre quiet and meaninglessAs wind in dry grassOr rats' feet over broken glassIn our dry ellarShape without form, shade without olour,Paralysed fore, gesture without motion;Those who have rossedWith diret eyes, to death's other KingdomRemember us - if at all - not as lostViolent souls, but onlyAs the hollow menThe stu�ed men.IIEyes I dare not meet in dreamsIn death's dream kingdomThese do not appear:There, the eyes areSunlight on a broken olumnThere, is a tree swingingAnd voies areIn the wind's singingMore distant and more solemnThan a fading star.Let me be no nearerIn death's dream kingdomLet me also wearSuh deliberate disguisesrrj 14 de junho de 2009 15:48



50Rat's oat, rowskin, rossed stavesIn a �eldBehaving as the wind behavesNo nearer -Not that �nal meetingIn the twilight kingdomIIIThis is the dead landThis is atus landHere the stone imagesAre raised, here they reeiveThe suppliation of a dead man's handUnder the twinkle of a fading star.Is it like thisIn death's other kingdomWaking aloneAt the hour when we areTrembling with tendernessLips that would kissForm prayers to broken stone.IVThe eyes are not hereThere are no eyes hereIn this valley of dying starsIn this hollow valleyThis broken jaw of our lost kingdomsIn this last of meeting plaesWe grope togetherAnd avoid speehGathered on this beah of the tumid riverSightless, unlessThe eyes reappearAs the perpetual starMultifoliate roseOf death's twilight kingdomThe hope onlyOf empty men. rrj 14 de junho de 2009 15:48



51VHere we go round the prikly pearPrikly pear prikly pearHere we go round the prikly pearAt �ve o'lok in the morning.Between the ideaAnd the realityBetween the motionAnd the atFalls the Shadow For Thine is the KingdomBetween the oneptionAnd the reationBetween the emotionAnd the responseFalls the Shadow Life is very longBetween the desireAnd the spasmBetween the potenyAnd the existeneBetween the esseneAnd the desentFalls the Shadow For Thine is the KingdomFor Thine isLife isFor Thine is theThis is the way the world endsThis is the way the world endsThis is the way the world endsNot with a bang but a whimper.
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52Hay for the Horses(Gary Snyder)He had driven half the nightFrom far down San JoaquinThrough Mariposa, up theDangerous Mountain roads,And pulled in at eight a.m.With his big trukload of haybehind the barn.With winh and ropes and hooksWe staked the bales up leanTo splintery redwood raftersHigh in the dark, eks of alfalfaWhirling through shingle-raks of light,Ith of haydust in thesweaty shirt and shoes.At lunhtime under Blak oakOut in the hot orral,|The old mare nosing lunhpails,Grasshoppers rakling in the weeds|\I'm sixty-eight" he said,\I �rst buked 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 whatI've gone and done."
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53De: Thermidor(Neil Gaiman)J: Monsieur Robespierre...Even now it is not too late.You an let me go. I will take what I ame for and leave Frane, and neverbother you again.J: Remember this: that I o�ered you one last hane to let the matter die.R: Mademoiselle, your attempts to threaten me are laughable, and patheti.J: Very well, Citizen. This is the head of Orpheus. Ripped from hisliving body by the Bahante. They used their bare hands.The Women of the Frenzy...J: They threw his head into the Hebrus, and it is said that it still alled thename 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.R: Do you take us for peasants, Johanna?The myths are dead. The gods are dead. The ghosts and ghouls andphantoms are dead.There is only the State, and the People.J: No, Monsieur Robespierre.There is muh more than that.R: Enough of this nonsense.Henri { bring me that head.J: (overing her ears:)Now. Messire Orpheus.Sing to them.J: (as if narrated afterwards - written in a page of a diary)My ears were overed, but I ould not entirely obliterate the sound thehead made, as its began its song. Although I possess a Modium of Greek,the most part of the words it used were unfamiliar to me.Still, by what Means or Mehanism I annot say, I found myself derivingsome Measure of Sense from its hanting. The head sang �rst of Blood, ofthe baying, senseless ries of the Mob; of the Anger of Women and Men; ofthe Worm that devours its own Flesh.J: (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 indumbfoundment, for other voies were also raised in jagged Unison. Dis-ordant Voies, Harsh Voies, the Voies of the Dead; and my friend (forso I now bethought him) no longer sang Alone.J: (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 Cir-umstane, are Raised above the Crowd; who manipulate the ommonalityrrj 14 de junho de 2009 15:48



54will-they or nil-they, as a Puppet-master tugs on the Strings of a Mari-onette, or a Romany Traveller pulls the leash of his Daning Bear. It sangof a dream { and of the Ending of the Dream.J: (again, as in a page of diary, not in a balloon)I am not able to oneive what it must have been like to hear that songunproteted. M. St.-J and M. R , and their Manservant, stood andlistened like Statues, like Men Entraned.J: (again, as in a page of diary, not in a balloon)After what seemed an Age, the Song eased; and still they stood there.J: (again, as in a page of diary, not in a balloon)And taking what I had ome for, I left that Plae.J: (balloon; knoking down a guard with a punh on the bak of the head:)My apologies, sir.[Johanna Constantine left Paris shortly after dawn on that day, 8th Ther-midor, Year II.℄[On the 9th Thermidor, Louis-Antoine St.-Just, the great orator, falteredduring his speeh before the ommonal onvention, and fell silent.℄[Maximilien Robespierre, the most powerful man in Frane, then attemptedto speak. Until that point he had been listened to with awe, or fear, orsilene.℄[Now, for the �rst time, he found himself laughed at, and, also for the �rsttime, he was lost for words.℄[That night he and his fation were deposed and arrested, and during thearrest Robespierre was shot in the jaw. Or perhaps he fumbled a suiideattempt. The truth here is a matter of onjeture.℄[It is, however, a matter or reord that the next day, his shattered jawbound by a paper bandage, he wathed St.-Just step up, silently, to theguillotine.℄[And it is also a matter of reord that, in the end, Monsieur Sanson, theexeutioner, ripped o� the paper bandage that held his jaw together.℄[And that Robespierre's �nal wordless sream of pain was ut o�, with hishead, by the fall of the weighted blade.℄[The Terror died with him.℄
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55De: Orpheus(Neil Gaiman)P: Thou hast made the Furies weep, Orpheus. This is unheard of.H: A nie o�er, but pointless. Thou does not belong here, mortal.O: Give me my bride and I will leave this plae.P: Thou hast made the Furies ry, Orpheus. They will never forgive you forthat.H: Thou art disrupting my perfetly-ordered world, Orpheus.So be it. But there are onditions. There are rules.There are always rules.
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56De: Ramadan(Neil Gaiman)C: Look around you, Dream King.What do you see?S: I see a remarkable plae.C: Indeed { it is a land of mirales.C: Will you buy it from me?S: I have no desire to be king of any mortal land.C: No...You misunderstand me.C: This is the greatest ity that Allah, may he be praised from the rising ofthe sun in the morning to the setting of the sun in the evening, and alsoin the nighttime, and in the hours before dawn, has seen �t with whih tobless the world.And this is the perfet age.S: So?C: How long an it last? How long will people remember?C: I have seen the world, Dream King.C: I have ridden throught the deserts, and seen the roks and old walls andstatues breathed up by the desert wind in the empty wasted of sand;C: \and then the wind and the sand ome up one more and the remnants ofities and palaes and gods vanish for another age of man, forgotten andunremembered..."C: This is as good as it's going to be, isn't it?S: It may be so...C: ...but Allah alone knows all. Indeed.C: I am Haroun Ibn Mohammed Ibn Ali Ben Abdullah Ibn Abbas, Caliphof Baghdad. I propose to give you this ity. My ity. I submit that youpurhase it from me: take it into dreams.S: And in exhange?C: In exhange I want it never to die. To live forever. Can you do this thing?S: After a fashion, I an.C: And what needs to happen to make it so? Is there some spell you mustperform? Is there a quest I must go on, to some far ountry? Is there somegrand deed?S: No.S: All you need to do is tell your people. They follow you, after all.And yours is the dream.C: Very well. rrj 14 de junho de 2009 15:48



57C: Hear me, my people! I, your Caliph, Haroun Al Rashid, of the Hashimibloodline, prolaim on this day, in this plae, that I have given the GoldenAge of Baghdad, of Araby, to this one who stands by my side.C: It is his forever...C: ...providing that as long as mankind lasts...C: ...our world is not forgotten.B: But what happened to Haround Al Rashid? Or to the old ity of Baghdad?Or to...E: Hold, little one. Do you have another oin?B: ...no.E: Any more igarettes?B: No.E: 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.B: But how did it work? The bargain? How ould the ity last?E: Go home.[His question unanswered, Hassan stumbled homeward, piking his way in aseries or hild's shortuts aross the bomb sites and the rubble of Baghdad.℄[And, though his stomah hurts (for fasting is easy, this Ramadan, andfood 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 andwild afreets, kings and prines and ities of brass.℄[And he prays as he walks (ursing his one weak leg the while), prays toAllah (who made all things) that somewhere, in the darkness of dreams,abides the other Baghdad (that an never die), and the other egg of thephoenix.℄[But Allah alone knows all.℄
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58De: Um sonho de mil gatos(Neil Gaiman)OG: Tsss! �E hoje!GP: O quê?OG: Ela est�a aqui. Voê vem? Deve ser divertido.GP: N~ao sei omo sair. N~ao posso atravessar nenhuma das aberturas naparede.OG: L�a em ima tem um burao meio aberto. Voê pode sair por ele.OG: Mexa essa auda, pequenina. N~ao podemos perder essa.OG: Ohh! Est�a sentindo isso, rian�a? �E o hamado da noite! Corra, orra!GP: Espere por mim. Espere por mim, por favor!GP: Como ser�a que ela �e?OG: Quem sabe? N~ao �e um gato omum.TG: Bem-vindos, andarilhos da noite.GP: Ol�a. Estamos indo vê-la.TG: Eu tamb�em, embora n~ao aredite muito nela...OG: Ent~ao por que est�a aqui?TG: Hummpf. Curiosidade, talvez.GP: Eu quero saber o que ela tem a dizer.OG: Todos n�os queremos, jovem. Todos n�os.GA: Irm~as... Irm~aos... Boa a�ada.Obrigada por virem me esutar; por sua disposi�~ao em ouvir minha men-sagem.E espero que quando eu terminar, alguns de voês possam ompartilharde meu sonho.GA: Nem sempre fui omo voês me vêem hoje.Um dia, muitos ontens atr�as, eu, e muitos de voês, serv��amos aos sereshumanos, vivendo no mundo deles: divers~ao, posse e brinquedo.GA: Eu me iludia... omo talvez, muitos de voês se iludem... que tinhaontrole de minha vida.A�nal, eles me alimentavam... me davam onforto e alor.GA: E o que eu dava em troa? Alguma afei�~ao, talvez. Minha presen�a.Na verdade, era pouo pelo que eles ofereiam.GA: Ele era um gato de rua.GA: Orelha rasgada.Olhos negros.Era minha �epoa de amar. Ele foi o meu esolhido.GA: Nosso prazer um pelo outro, e a onsuma�~ao de nossa fome m�utua, foiurrada aos �eus, e gritada aos aros do �rmamento.GA: Ele era forte e r�apido. Suas garras e dentes eram a�ados omo o inverno.rrj 14 de junho de 2009 15:48



59Nuna o vi outra vez. Mas jamais o esquei.GA: No tempo erto, nosso prazer trouxe frutos, uma maravilhosa ombina�~aodos tra�os de n�os dois.Eu anteipava o entusiasmo de omo os ensinaria sobre a vida...Os prazeres de se lavar, de a�ar, de sobreviver.Eles me sussurravam sua feliidade: por tomar arne de minha linhagem,provar o ar e o leite. Eles murmuravam sua ren�a no futuro.GA: Meus humanos, entretanto, n~ao ompartilhavam de nossa alegria.H: Voê sabia que ela estava no io! Droga! Por que n~ao a prendeu?M: Pare de relamar, Paul! Eles n~ao s~ao uma grainha?H: Grainha? Ela �e uma Siamês \Blue Point" leg��tima.Estas bolinhas de pêlo n~ao valem poraria nenhuma.GF: miip.GA: Eu os senti de longe, na esurid~ao, enquanto a �agua fria os levava...Eu os senti se debaterem e arranharem egamente... me hamando, emseu pânio e medo.GA: E ent~ao eles se foram.GA: Foi s�o ent~ao que desobri o quanto estava enganada. Que �eramos subor-dinados. E, enquanto vivêssemos om os humanos, n~ao poder��amos nosonsiderar livres.E eu rezei.H: Pelo amor de Deus, Marion! Ela nem sabe o que aonteeu... Olha s�o!Ela deve estar at�e aliviada!A oitada �e quase um �lhote ainda. Ela n~ao ia aguentar...M: Voê tem raz~ao, Paul. Mas, mesmo assim, eu me sinto... meio ulpada.GA: Rezei para a esurid~ao. Para a noite.Rezei para o Rei dos Gatos, o emiss�ario da ra�a na Terra, aquele queanda entre n�os e n~ao o onheemos.Eu rezei...GA: E sonhei.A: Por que se aventurou at�e o ora�~ao do Sonhar, pequena gata?N~ao h�a nada aqui para voê.GA: Vim em busa de justi�a; vim pela revela�~ao; vim pela sabedoria.GA: O p�assaro voou mais baixo. Mas n~ao ao meu alane.\Justi�a?", ele repetiu. \Justi�a �e uma ilus~ao que voê n~ao enontrar�anesta ou em qualquer outra esfera."\Sabedoria?" Ela n~ao faz parte do Sonhar, �agil andarilha, embora ossonhos sejam uma parela das experiênias de ada vida, que �e a �uniasabedoria que importa.A: Mas revela�~ao?Esta �e a prov��nia do sonho.Ela pode ser sua... mas apenas se seu ora�~ao for forte.rrj 14 de junho de 2009 15:48



60A: Vê aquela montanha? L�a existe uma averna onde vive o misterioso Gatodos Sonhos, o regente desse mundo adormeido.Proure-o. Mas uidado. O aminho at�e a averna �e dif��il. E muitopode aonteer a uma pequena gata.GA: Todos os lugares s~ao iguais para mim. Enontrarei a averna e minhasrespostas.N~ao tenho medo.A: Ent~ao boa sorte, �lha.[Deixei o deserto de ossos e omeei a longa jornada para o lar do gatodos sonhos.℄[Atravessei a oresta dos fantasmas, onde os mortos e perdidos sussur-ravam ontinuamente, prometendo-me mundos se eu parasse para brinarom eles.℄[Fehei meus ouvidos �as suas lam�urias.℄[Num erto momento pensei ter ouvido meus �lhos me hamando, masergui minha auda e ontinuei em frente.℄[Caminhei atrav�es de lugares frios e gelados, onde ada passo era dor,ada movimento, um tormento.℄[Mas eu ontinuei.℄[Cruzei a umidade que amorteeu minhas patas e enharou meu pêlo,tentando lavar minhas mem�orias.℄[Atravessei a esurid~ao e o v�auo, onde tudo o que faz de mim o que soume foi sugado.℄[Mas mesmo no vazio do puro nada, sem saber mais por que estavaandando ou o que busava, eu ontinuei em frente.℄[Ent~ao, depois de algum tempo, sa�� daquele lugar e meu ser voltou amim: eu estava na montanha do Gato dos Sonhos.℄[Vi a averna e seus guardi~oes e disse a eles, \vim para falar om o Gatodos Sonhos".℄GR: Por que deixar��amos voê entrar, pequeninha?Uma pequena boada, e a maioria pele e osso.CA: Por que o Senhor dos Sonhos deveria ser perturbado por algu�em omovoê?GR: E ent~ao? Responda.O Senhos dos Sonhos �ar�a furioso se for molestado sem um bom motivo.GA: Vim de muito longe para voltar agora, Grifo.Anuniarei minhas inten�~oes ao Senhor dos Sonhos, e somente a ele.Sou uma gata, e mantenho meu intento.DR: Entre, ent~ao, gatinha.Mas esteja prevenida: sonhos têm seu pre�o.[E assim, eu prossegui.℄rrj 14 de junho de 2009 15:48



61[O aroma no ar era estranho, mas ainda era felino.℄[Cada sentido meu gritava para que eu fugisse dali, mas, om o pêloeri�ado e as garras preparadas, aminhei vagarosamente para dentro.E ent~ao parei diante dele.℄GA: Estou aqui.GS: E quem seria voê?GA: Uma gata. Uma andarilha noturna. Um orvo morto me mandou aqui,em busa de revela�~ao.[Tentei pareer on�ante, mas, na verdade, estava apavorada.℄GS: Venha omigo, ent~ao, pequena irm~a, e diga porque me prourou.GA: Eu... eu quero entender.Por que eles puderam tirar os meus �lhos de mim? Por que vivemosdessa forma? Eu n~ao ompreendo.GS: 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-aa voês agora.℄[Naqueles olhos eu vi imagens. E nas imagens eu vi a verdade.℄GS: Todos os gatos podem ver futuros e eos do passado. Podemos assistir�a passagem de riaturas da in�nitude do agora, de todos os mundosfraionalmente diferentes do nosso.N�os seguimos oisas espetrais om os olhos. E os humanos nada vêem.[Mas a realidade que o Gato dos Sonhos me mostrou transendia tudoque eu j�a imaginara.℄[Muitas esta�~oes atr�as, os gatos governavam o mundo.℄[�Eramos maiores ent~ao, e este mundo foi riado para nosso prazer. N�osand�avamos �a vontade, tomando o que quer��amos.℄[Naquela �epoa, os humanos eram riaturas pequenas, menores do quesomos hoje.℄[Os humanos nos tratavam, nos alimentavam e nos aariiavam.℄[E, quando a lua �ava heia, n�os os persegu��amos e om��amos algunsdeles. Mas prefer��amos a a�a...℄[...pois eles eram presas mais deliiosas que os p�assaros; e, naqueles tem-pos, os ratos eram pequenos e insigni�antes demais para o nosso prazer.℄[Ah! Dias alegres aqueles... a�ar sob a Lua dos Gatos. O Jogo do Gatoe do Homem...℄[Prrrrrr.℄[Ent~ao, um humano surgiu entre eles. Um maho de pêlos dourados.Nasido e riado nos jardins id��lios de uma das damas felinas sibaritas.℄rrj 14 de junho de 2009 15:48



62[O humano teve um sonho, uma inspira�~ao. Ele aminhou entre seussemelhantes e disse...℄H: Sonhem! Sonhos moldam o mundo.Sonhos reriam o mundo, todas as noites.H: N~ao sonhem o mundo omo ele �e agora, dominado por nossos senhoresfelinos.Sonhem um novo mundo. Sonhem um mundo de seres humanos. Sonhemum mundo em que n�os somos os senhores, em que n�os somos os reis erainhas e os deuses.Sonhem um mundo no qual n~ao mais seremos a�ados e mortos por gatos.H: N~ao sei quantos humanos ser~ao preisos, mas temos que fazer isso!Muitos de n�os sonharemos, ent~ao aonteer�a.Sonhos moldam o mundo.[E a Palavra se espalhou entre os humanos.℄[E alguns deles areditaram e sonharam.℄[E, por algum tempo, nada aonteeu.℄[Uma noite, por�em, o bastante deles sonhou. N~ao foram preisos muitos.℄[Mil, talvez. N~ao mais.℄[Eles sonharam...℄[E, no dia seguinte, as oisas mudaram.℄[Os humanos �aram enormes, tornaram-se a esp�eie dominante; e osgatos, presas deles, dos ~aes, e de suas m�aquinas de metal.℄[Presas para o mundo que os humanos riaram.℄[Tudo isso eu vi quando olhei dentro do olhos do Gato dos Sonhos.℄GA: Ent~ao, eles sonharam o mundo omo ele �e hoje?GS: N~ao exatamente.GS: Eles sonharam o mundo da forma que ele sempre foi, pequenina.Nuna houve um mundo de damas-gatos e lordes-gatos.Eles mudaram o Universo desde o in��io de tudo, at�e o �nal dos tempos.GS: Voê ompreende agora?GA: Sim. Sim, entendo.GS: Ent~ao voê j�a sabe qual ser�a sua tarefa. Sabe o fardo que dever�a arregar.Voê �e forte o bastante?GA: Sim. Espero que sim.GS: Ent~ao desperte, rian�a. Com minha bên�~ao.GA: Entendam: eu vi o outro lado do que ele me havia dado.GA: Se eles puderam sonhar...GA: N�os tamb�em podemos trazer as oisas de volta. Se areditarmos. Sesonharmos.GA: Dizem que n�os somos os sonhos da ra�a arnieira... e talvez seja verdade.rrj 14 de junho de 2009 15:48



63Mas, se o bastante de n�os sonhar...Se apenas mil de n�os sonharmos...GA: ...poderemos mudar o mundo.GA: N�os podemos sonh�a-lo de novo! Um mundo em que ningu�em sofrer�a oma mal��ia humana, no qual nenhum gato ser�a morto pelo apriho doshomens.Um mundo em que n�os mandaremos.GA: Deixei os humanos naquele mesmo dia para espalhar as boas novas.GA: E agora eu viajo de um lugar a outro.Andei l�eguas sem medida. Passei fome, �as vezes; fui ferida. Mas prosseguiminha aminhada.Numa m�aquina de metal, eu ruzei as �aguas frias.GA: Levei a Palavra a gatos solit�arios e ferozes em lugares isolados.GA: Gritei �as estrelas minha mensagem do alto de telhados e a sussurrei aosgatos moribundos nos beos.GA: Contei isso tudo a muitos gatos. E, aonde quer que eu v�a, minha men-sagem �e a mesma...Sonhem!GA: Sonhem o mundo. N~ao esta sombra p�alida da realidade. Sonhem omundo omo ele realmente �e.Um mundo em que todos os gatos s~ao reis e rainhas da ria�~ao.Esta �e minha mensagem.GA: Eu ontinuarei andando, e repetindo-a, at�e morrer.Ou at�e que mil gatos ou�am minhas palavras, e areditem nelas, e son-hem...GA: ...para voltarmos ao para��so.
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